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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

 
 

  ،موقعيت جمهورى اسالمى
 در حاشيه حمله به سفارت انگليس در تهران

 
با حمله به سفارت انگليس        "  دانشجويان خط خامنه اى     "

در "  دانشجويان خط امام     "در تهران پرده دوم نمايش             
. ابتداى سرکار آمدن جمهورى اسالمى را اجرا کردند                

اين تنها  .  اين پرده دوم اما مضحک تر از پرده اول است           
صرفا يک واکنش شتاب زده جمهورى اسالمى در                        
چهارچوب تنشهاى ديپلماتيک نبود بلکه منعکس کننده                

. گوشه اى از وخامت اوضاع جمهورى اسالمى است                 
خامنه اى و شرکا خوب ميدانند که حمله به ساختمانى                    
تحت حفاظت حکومت اسالمى و به آتش کشيدن پرچم آن           

 ،"يا حسين  "و روضه خوانى روى ديوار آن با پرچم                   
. نيست"  تهديد پاسخ تهديد   "قدرتنمائى و اجراى سياست        

خود اين اقدام در چهارچوب سياستهاى جمهورى اسالمى        
فورا وزارت خارجه        ،به همين دليل    .  جاى مهمى ندارد    

ميکند و استاندار و فرمانده     "  اظهار تاسف "رژيم اسالمى   
نيروى انتظامى ظاهرا براى اعاده ساختمان ويران شده             

اما بايد از تبليغات و لفاظى         !  سفارت وارد عمل ميشوند     
هاى ديپلماتيک و واکنشهاى ملتهب طرفين اردوهاى                   

 .تروريستى فراتر رفت
 

در متن اوضاع وخيم منطقه اى و جهانى سياست                              
در .  جمهورى اسالمى در درجه اول بقاى خود است                  

ميتوان     ،چهارچوب اين استراتژى ميتوان ترور کرد                
ميتوان با جامعه جهانى درگير       ،جنگ ايزائى راه انداخت   

ميتوان جناح هاى ضربه گير و         ،ميتوان مذاکره کرد    ،شد
ميتوان روابط ديپلماتيک را            ،درست کرد  "  واقع بين  "

ميتوان ائتالف و ضد ائتالف          ،کاهش و بعضا قطع کرد       
جمهورى اسالمى   .  و ميتوان جنگ کرد           ،راه انداخت  

. بدون تهديد جهانى هم ايمن نيست             

 

  ،عليا الماجده المهدی
 صداى نسل جديد
 :هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد

 ٣صفحه گفتگو با آذر ماجدى                                      

٢صفحه   

 

 ايتاليا بعد از برلسکونى
 

 
 ۶صفحه پدرام نو انديش                                            

 

 ترمز انتخابات: مصر
 
 

 ٩صفحه سياوش دانشور                                                                       

 يادداشت سردبير،

 

 مدلی برای خاورميانه؟: ترکيه
 رويای بورژوازی

 

 ٧صفحه آذر ماجدی                                                                             

 "شهيد خوری"
  سوء استفاده ناسيوناليسم کرد

 

 ١٠صفحه سيروان قادرى                                                  

 

 " انتخابات"
 ترس ها و درس ها

 
 

 ١٢صفحه کوروش سميعی                 

شمسى طاهرى      :  در صفحات ديگر           
 ،آگهى کنفرانس سکوالريسم          ،درگذشت

آگهى انتشار    ،انتشار کتاب نقد سنديکاليسم   
کمونيسم     ،“سازمانده  -آژيتاتور”نشريه    

ترور     ،فرشاد مجد     -منصور حکمت        
پدرام   -ديکتاتور يا سرنگونى انقالبى            

 .... و  ،اخبار کارگرى ،نوانديش



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

تهديد واقعى در درون مرزهاى             
قرار است  .  حاکميت اسالمى است   

مجموعه تنشهاى موجود در قلمرو     
منطقه اى و جهانى به تداوم قدرت        
و بقاى حکومت در قلمرو داخلى           

اين سياست البته و          .  منجر شود   
بويژه در متن معادالت جديد                     
کنونى منطقه اى و جهانى                          
تناقضات خرد کننده و مخاطرات         
شديد براى جمهورى اسالمى دارد      
اما راه ديگرى برويشان باز                     

 . نيست
  

خيلى خالصه سوال محورى                   
با   ،اول:  جمهورى اسالمى اينست   

مردمى روبرو است که براى                  
سرنگونى اش لحظه شمارى                   

مردمى که نفرت شان از         .  ميکنند
فقر و گرسنگى و بيحقوقى و                    
بيحرمتى و سرکوب بى حد و                   
حصر است و رويدادهاى منطقه و      
دنيا راه سرريز کردن اين پتانسيل        

. انقالبى را هموارتر کرده است            
با دنيائى بحران زده و آشفته          ،دوم

با رقباى متعدد روبرو است که فى       
الحال در تدارک گسترش تحريم           
اقتصادى و جنگ در منطقه بويژه       

جمهورى .  در سوريه و ايران اند       
اسالمى ميداند اگر تشديد تقابل                
دولتهاى غربى با حکومت به                   
ضرورت و دستور روز تبديل               

. بهانه زيادى نميخواهد     ،شده باشد 
لذا باج دادن و سازش را در اين              
مقطع برخالف دوره هاى پيشين           

 ،مهمتر از آن      .  ضرورى نميبيند   
فى الحال در سطح منطقه و                       
ائتالف کشورهاى عربى و در                
قلمرو جهانى و ائتالف کشورهاى       

سنگربندى در مقابل     ،غربى و ناتو  
حکومتهاى سوريه و ايران و                   

تقابل .  متحدين شان آغاز شده است     
ائتالف جمهورى اسالمى و                      
حکومت بشار اسد و نيروهاى                
متحد منطقه اى شان با مجموعه             
فشارها و تالشهاى دولتهاى                      

از يک نياز واحد بقا و                 ،غربى

 

  ،موقعيت جمهورى اسالمى
 ...در حاشيه حمله به سفارت انگليس در تهران 

موقعيت رو به زوال جنبش               
 . اسالمى ناشى ميشود

 
عليرغم مانورهاى                          ،لذا

ديپلماتيک و راه حلهاى بينابينى 
نهايتا دو راه      ،و زمان خريدنها   

بروى جمهورى اسالمى باز            
ايفاى نقش بعنوان متحد       :  است

حکومت سوريه و نيروهاى             
اسالمى و وارد شدن به يک               
مجموعه تنش ها و جنگها                   

و يا قبول      ،"نبرد آخر "بعنوان  
در هر دو مسير     .  شرايط طرف 

جمهورى اسالمى هدفش حفظ        
خود و قيچى کردن مردم در              

 . پروسه سياسى است
 

جمهورى اسالمى با موشک            
در کردن در لبنان و حمله به              
سفارت انگليس و يا طراحى             
ترور در آمريکا و عمليات                

دارد      ،تروريستى در منطقه         
ميگويد براى سناريوى جنگى        

يک جريان قوى در    .  آماده است 
جمهورى اسالمى سياست                 
تهاجم را بهترين روش دفاع از       
موجوديت نظام ميداند اما                   
عليرغم تبليغات پوچ شان ابدا          

. از اين مسير مطمئن نيستند             

٢٣١شماره   
همه ميدانند که تناقضات چنين راهى      
فراتر از لگد زدنهاى جمهورى                  

شعله ور شدن جنگ ميتواند         .  است
بسرعت کشورهاى منطقه و ناتو را        
درگير کند و صورت مسئله عوض         

در اين مسير جامعه ايران زير   . شود
بمب و موشک و انواع سالحهاى              
کشتار جمعى دچار لطمات                            
وحشتناک و موقتا از صحنه سياسى       

اما ابدا بقاى جمهورى      ،قيچى ميشود 
مسير .  اسالمى در آن متصور نيست     

يعنى سازشى که طرفين را                 ،دوم
به تحرک داخلى منجر        ،راضى کند 

جمهورى اسالمى اى که            .  ميشود
شيطان "پرچمش را در مقابل                      

نيمه افراشته    "  بزرگ و استکبار       
کرده است مورد تهاجم مردمى قرار      
خواهد گرفت که ضعف و استيصال       
حکومت اسالمى را ديده اند و                      
دنيائى از خواستهاى آزاديخواهانه و      

 . انسانى دارند
 

جمهورى اسالمى در اين تناقضات         
با حکومتى هزار پاره           ،خرد کننده  

که ديگر کارشان به ترور و انفجار          
گير    ،و قمه کشى کشيده شده است           

ابدا تضمين شده نيست       .  کرده است  
که در سناريوى جنگى جمهورى              
اسالمى بتواند متحد بماند و از                     

ابدا تضمين شده     .  درون فرو نپاشد    
نيست که مسير سازش بتواند                        
شکافهاى درون حکومتى را پر کند         

اگر .  و جامعه را ساکت نگهدارد            
حرکت و رفتار سياسى جمهورى             
اسالمى در موارد زيادى بنظر                   

و يا   "  تحريک کننده  "احمقانه و      
دقيقا     ،مفلوک و نامنجسم است           

بازتاب همين تناقضات بنيادى               
اين تناقضات پاسخ ندارند        .  است

چون از ماهيت اين نظام ريشه               
 . ميگيرند

 
نکته اساسى در اين ميان جنگ و         
جدال و توحش متقابل نيروهاى            
ارتجاعى و دولتهاى سرمايه                   

اتحاديه عرب و         .  دارى نيست    
جمهورى اسالمى و سوريه و                 
دولتهاى غربى و روسيه و چين            

و يا در           ،به هر توافقى برسند         
تقابل با هم به ائتالفهاى مختلف              

چيزى گير مردم              ،تقسيم شوند    
کارگر و محروم در ايران و                    

نفى کل سناريوى    .  منطقه نمى آيد   
بقاى حکومت اسالمى و نفى کل           
مخاطراتى که جنگ تروريستى           
براى صدها ميليون مردم در                   

تشديد       ،ايران و منطقه دارد                
مبارزه براى سرنگونى انقالبى           
حکومتهاى سوريه و ايران و                  
تحميل يک شکست گسترده به               

 . جنبش اسالم سياسى است
 

در مقابل سناريوى ميليتاريستى و       
 ،جنايتکارانه ناتو و اسالم سياسى       

يک سناريوى آزاديخواهانه و                
انقالبى وجود دارد که ميتواند                 
معادالت سياسى را بهم بريزد و           
بسرعت کل بساط اردوهاى                    

 . *تروريستى را جمع کند
 

 

:منتشر شد  
 در نقد سنديکاليسم 

 

 انتشارات حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 
 

 براى دريافت کتاب 

!به سايت حزب مراجعه کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

اعتراض عليا        :يک دنياى بهتر      
الماجده المهدی واکنشهاى مختلفى      

ابتدا بگوئيد    .  را برانگيخته است      
ارزيابى شما از اين حرکت                       
اعتراضى چيست؟ معانى سياسى        
آن در جامعه مصر و خاروميانه           
کدامند؟ از منظر جنبش آزادى زن      
در متن تحوالت خاورميانه اين              

 اقدام چه جايگاهى دارد؟   
 

اين اعتراض يک            :آذر ماجدى   
دختر جوان عليه زن ستيزی و                
ستمکشی زن در يک جامعه                     

در يک  . +  اسالمزده و سنتی است   
جامعه اسالمزده که بويژه زنان             
تحت ستم خفقان آور قرار دارند،          
حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی            
بر جامعه حاکم شده است، بويژه            
در شرايط حاضر که جنبش اسالم        
سياسی بعنوان يک قطب ارتجاعی     
در سطح جهانی بجلوی صحنه               
آمده است، اين حرکت دارای                   
معنای سياسی سبمليک بسيار مهم       

در .  و بسيار شجاعانه است                 
شرايطی که حجاب اسالمی به                
بيرق يک جنبش ارتجاعی زن               
ستيز در سطح منطقه بدل شده                 
است و آپارتايد جنسی بيک رکن           
مهم اين نظام، به دور ريختن هر           
پوششی حرکتی در جهت خالصی      
فرهنگی و يک اعتراض راديکال       
بنظر می رسد؛ يک حرکت                      
اعتراضی که يک دختر جوان                
عاصی و جان به لب رسيده به آن          

معانی سياسی    .  متوسل می شود      
اين حرکت در کل منطقه                             
اسالمزده، بنظر من، بسيار مهم و        

تحريک کننده  .  تحريک کننده است  
چراکه بالفاصله  .  در لفظ مثبت آن    

آب به خوابگه اسالميست ها می            
به .  به تکاپويشان وا ميدارد    .  ريزد

لمپنيسم .  فحاشی می کشاندشان         
. شان را عيان و آشکار می کند               

 
 

 صداى نسل جديد ،عليا الماجده المهدی
 :هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد

 
 گفتگو با آذر ماجدى

کما اينکه شاهد بوديم اين                     
حرکت بالفاصله مثل بمب در         

دنيا را مجبور    .  دنيا منفجر شد   
اسالميست ها   .  به واکنش کرد    

طبق روال هميشگی شان، به           
ارعاب متوسل شدند، تهديد به         
مرگش کردند، دولت نظامی را      

. وادار به عکس العمل کرد               
رسانه های بين المللی منعکس        

طرفداران آزادی    .  اش کردند   
زن و آزادی بيان نيز به دفاع            

دنيا بالفاصله   .  از او بلند شدند      
 .  بر سر اين حرکت قطبی شد

 
يک مساله مهم ديگر افشای               
مدافعين خجول اسالم و سنت           
های عقب مانده شرق زده                   

جريانات چپ سنتی او      .*  است
جريانات ملی   .  را طرد کردند     

اسالمی او را متهم به آب                     
ريختن به آسياب اسالميست ها       

بايد گفت که هيچ                 .  کردند
حرکت ضد اسالمی و ضد                 
ارتجاعی آب به آسياب                         

. اسالميست ها نمی ريزد                   
راستش اسالميست ها اصال             
احتياج ندارند که کسی آب به            

آب «اينها   .  آسياب شان بريزد     
به آسياب ريخته خدايی                         

در حقيقت اگر کسی           »!هستند
آب به آسياب اسالميست ها                
بريزد، اين مدافعين خجول                
اسالميست ها، جريانات چپ           
باصطالح ضد امپرياليست، و        
چپ سنتی شرق زده هستند که         
آب به آسياب اسالميست ها می       

بنظر من اين حرکت          .  ريزند
يک تکان محکم به جنبش                   
مدافع حقوق زن در منطقه                  

اين حرکت هر نوع              .  است
کثافت اسالميست ها و مدافعين      
شان و خصلت کپک زده اين            

اين .  جنبش را برمال کرد               

٢٣١شماره   

حرکت ضمنا بيانگر آنست که نسل          
جوان در اين خطه سکوالر، مدافع           
حقوق زن، مدرن و ضد شرق                     

اين نسل می تواند نقش      .  زدگی است 
بايد .  مهمی در آينده منطقه بازی کند      

اين نسل را مورد حمايت جدی قرار        
 .   داد
 

در بسيارى از           :يک دنياى بهتر      
بحث   ،له و عليه برهنه شدن      ،مباحث
نفس لخت شدن بدرجات            .  ميشود

متفاوت در ذهنيت عده زيادى به                
. محور اين موضوع تبديل شده است      

چرا اينطور است؟ مکان اين اقدام            
براى شما چيست؟ کمونيسم کارگرى     
به اشکال اعتراضى چگونه                          

 برخورد ميکند؟   
 

بنظر من هر کس که            :آذر ماجدى  
بر برهنه شدن، بصرف برهنگی              
تاکيد می کند، بطور جدی با مساله            
آزادی انسان، آزادی زن و خالصی        

توضيح می    .  فرهنگی مساله دارد      
يک طرف اسالميست ها و             .  دهم

مدافعين سنت های شرق زده قرار            
دارند که برهنگی را کاری زشت و         

. می دانند   »عفت و اخالق   «مخالف  
اما .  اينها روشن است، سنتی هستند       

بخشی که از اين حرکت دفاع کرده          
است، اما باز بر برهنگی تاکيد می           
کند، بنظر من آن روی سکه دسته             

اينها هنوز با بدن برهنه        .  اول است 
زن بعنوان يک شکل طبيعی ابراز          

زن برهنه را با      .  وجود مساله دارند   
ديد شبه اسالميست می نگرند، حاال        

در دهه  !  ممکن است خوششان بيايد    
ميالدی در جنبش آزادی زن در         ٧٠

غرب، سوزاندن سينه بند به يک               
حرکت اعتراضی مهم و پر سر و             

در آن زمان نيز عده        .  صدا بدل شد   
ای آنرا خالف عفت و اخالق                        
ناميدند، عده ای با اين حرکت به                 
شيوه الت منشانه مزاح کردند و                 

اکنون .  برخوردهای مشابه کنونی   
که به آن حرکت نگاه می کنيد،               

اما .  حرکتی عادی بنظر می رسد      
نقش اين حرکت در آنچه به                       
انقالب جنسی معروف شده است،       

در آن    .  بسيار تعيين کننده بود          
مقطع دنيا از آن حرکت شوکه                
شد، اکنون بخشی از برهنه شدن          
عليا بهت زده شده يا به هيجان                

تاريخ نشان خواهد داد که . آمده اند
اين حرکت پتانسيلی متحول کننده        

کمونيسم کارگری به آزادی    .   دارد
بی قيد و شرط بيان و ابراز وجود         

لذا هر حرکت            .  معتقد است      
اعتراضی که به اذيت و آزار فرد        
ديگری منجر نشود، از نظر ما              

. در اين چهارچوب قرار می گيرد      
بايد حق هر انسان را در ابراز                
وجود خويش برسميت بشناسيم و        
قاطعانه از اين حق دفاع کنيم،                
حتی اگر شکل ابراز وجود را                
نپسنديم يا با سليقه و اخالقيات مان 

 .  جور در نيايد
 
گرايشاتى در      :يک دنياى بهتر      

ميان چپهاى اروپاى غربى و                  
آمريکاى شمالى با طرح بحث                
سکسيسم و انتقاد به کاال شدن بدن        

در   ،زن در جامعه سرمايه دارى       
مورد نمايش بدن برهنه زن                      

در برخورد به اقدام    .  موضع دارند 
عليا الماجده المهدی نيز اين تلقى          
ها نه توسط اسالميها بلکه بخشا            
توسط جريانات راديکال چه در            
خود مصر و چه در کشورهاى              

اوال اين     .  ديگر بچشم ميخورد        
از "  کاال شدن بدن زن           "بحث    

موضع مارکسيستى تا چه حد                  
اعتبار دارد؟ ثانيا آيا تفاوتى بين            
برهنه شدن بعنوان يک اقدام                   

۴صفحه اعتراضى با      
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برهنه شدن بعنوان اقدامى                          
سکشوال قائليد؟ آزادى ابراز                   
وجود کجاى اين موضوع قرار              

 ميگيرد؟   
 

مقوله کاال شدن بدن          :آذر ماجدی  
زن هيچ ربطی به مارکسيسم                   

کاال از نظر مارکسيسم،           .  ندارد

شئی است که هم دارای ارزش                
. مصرف است و هم ارزش مبادله       

کاال در شکل عام طی يک پروسه        
کار توليد می شود که در انتهای             
آن ارزش اضافى ناشى از پروسه        
توليد و مبادله کاالها را سرمايه              

اما در     .  دار تصاحب می کند            
حاشيه اقتصاد اصلی کاالهای                 

. ديگری هم رد و بدل می شود                
بطور مثال هنرمندی که مخلوق            
هنری خويش را به فروش می                

بدن زن چنين مقوله ای             .  رساند
در مورد تن فروشی شايد         .  نيست

چون .  بتوان بدن زن را کاال ناميد       
زنی بدنش را برای دريافت پول            

. در اختيار فرد ديگری می گذارد        
و تازه اين فقط در مورد زنان                   

اکنون مردانی هم    .  صدق نمی کند   
اما .  هستند که تن فروشی می کنند       

هيچکس بدن مرد را کاال نمی                  
اکنون از بدن برهنه مردان         .  نامد

نيز برای فروش کاال استفاده                    
اما هيچکس بدن   .  تبليغاتی می کنند  

اين برخورد . مرد را کاال نمی نامد

 

  ،عليا الماجده المهدی
 ...صداى نسل جديد 

اين .  ربطی به مارکسيسم ندارد    
نظرات سنتی است که پشت              
يک مقوله چپ و راديکال                  

اين يک      .  پنهان می شود           
اعتراض سنت در قالب شيک         

اين اعتراض آل   !  و مدرن است  
احمد و ملی اسالمی های                     
وطنی به موقعيت آزاد تر شده          

زن تحت سرمايه داری و در            
اين .  جوامع غربی است               

اعتراض شرق زده ای است             
طرح     »غرب زدگی   «که در       

شده است و دهن ملی اسالمی           
های شرق زده را آب انداخته            

فکر می کنند استفاده از        .  است
لفظ کاال شدن زنان به آنها يک         
چهره راديکال و تئوريک می         

 .    دهد
 

جنبش فمينيستی به اشکال                  
مختلفی کوشيده است که                      
موقعيت تحت ستم زن در                    
جامعه را با توسل به مقوله                 
کاال، اين بحث پايه ای در نقد            
نظام سرمايه داری توسط                   
مارکس، تبيين کند و توضيح            

يکی از گسترده ترين اين       .  دهد
اشکال که توسط جريانات عقب     
مانده سنتی نيز قاپيده شده                    
است، اعالم اين مساله است که       
زن در جامعه سرمايه داری             

لذا .  تبديل به کاال شده است             

٢٣١شماره   
استفاده از زنان در تبليغات                            
بازرگانی، برهنه يا پوشيده، بعنوان        
نمونه کاال شدن زن نام برده می                  

هر کجا که يک زن برهنه به          .  شود
شکلی به نمايش می آيد، آه از نهاد             
اين پارسايان پرهيزکار بلند می شود      

برخی از  .  که بدن زن کاال شده است     
فمينيست های چپ تر و از نظر                  

 ٧٠تئوريک جدی تر در دهه                       
ميالدی کار خانگی زن را بعنوان             
کار توليدی ای که ارزش مبادله و             

. اضافه توليد می کند، تبيين کردند           
تمام اين تالش ها بنظر من اشتباه و           

زن کاال نشده و    .  منحرف کننده است  
بدن زن کاال نشده و کاال      .  کاال نيست 

کار خانگی زن ارزش مبادله     .  نيست
ما برای تبين           .  توليد نمی کند          

ستمکشی زن در جامعه، برای                    
اثبات حقانيت مبارزه زنان برای               
آزادی و برابری احتياج به اين                    

. تئوری بافی های پوچ نداريم                      
ستمکشی زن يک وجه شرم آور                
دنيای موجود است و بايد ريشه کن           

نظام سرمايه داری از                    .  شود
ستمکشی و نابرابری زن در جامعه        
بهره می جويد و برای حفظ و بقای           

برای آزادی بی     .  آن تالش می کند      
قيد و شرط و برابری واقعی زنان             
بايد سرمايه داری را سرنگون کرد،       
نه باين خاطر که زنان به کاال بدل              
شده اند، بلکه از اين رو که نيمی از          
بشريت نسبت به نيم ديگرش                         
موقعيت فرودست و بعضا برده وار       

 .   دارد
 

در رابطه با بخش دوم سوالتان،                 
قطعا تفاوت اساسی ميان برهنه شدن      

 -بعنوان يک اعتراض سياسی                    
اجتماعی و ابراز سکسی يا اروتيک      

اما در هر دو مورد،        .  موجود است 
مساله بر سر برسميت شناسی حق            

. فرد در ابراز بيان و وجود است               
مردم و جامعه احتياج به مبصر                  

هر کس خود انتخاب      .  اخالق ندارند 
می کند که به چه شکلی اعتراض              
کند يا در چه فرمی خود را بيان                   

دولت و پليس حق دخالت در .** کند
مبصرين .  اين رابطه را ندارند              

اخالقی جامعه البته حق دارند نظر           
آنها نيز از        .  خود را ابراز کنند          

اما .  آزادی بيان بايد برخوردار باشند  
اگر در شرايطی که يک فرد بخاطر        

استفاده از اين حق مسلمش مورد          
تهديد و ارعاب قرار می گيرد،              
اگر سکوت کنند يا از مخالفين                
آزادی بيان و آزادی زن حتی                  
خجوالنه دفاع کنند، بايد آنها را             

 .  در جبهه ارتجاع قرار داد
 

اسالمی ها قصد     :يک دنياى بهتر  
جان عليا الماجده المهدی را                     

در هفته گذشته عده اى در        .  دارند
ميدان التحرير قاهره به او حمله            
کردند و تعداد بيشترى از او دفاع         

در دفاع از عليا الماجده           .  کردند
 المهدی چه بايد کرد؟   

 
بايد قاطعانه از او            :آذر ماجدى  

مهم نيست که کسی با        .  دفاع کرد 
عمل برهنه ظاهر شدن در انظار         
عموم موافق است يا مخالف؛ مهم        
نيست که با برهنه شدن مساله                 
اخالقی دارد يا نه؟ امر دفاع از              
آزادی بی قيد و شرط بيان و                     
ابراز وجود و مقابله جدی با                     
ارتجاع زن ستيز اسالميستی                  
ايجاب می کند که از عليا با                       

بايد يک      .  قاطعيت دفاع شود          
جنبش وسيع در دفاع از او                        
سازمان داد و دولت های غربی و        
بويژه آمريکا، که حقوق نظاميان         
مصر را که بر اريکه قدرت لم               
داده اند را می پردازد، مورد                   
فشار قرار داد تا هر گونه پرونده          
حقوقی عليه او بسته شود و از                
جان او در مقابل تهديد اسالميست       

 .   ها دفاع شود
 

با توجه به تبيين       :يک دنياى بهتر  
شما از جايگاه اقدام عليا الماجده            
المهدی در متن اوضاع ملتهب               
سياسى در مصر و منطقه عليه              

رئوس وظايف            ،اسالم سياسى     
کمونيسم کارگرى براى حمايت از     
روندهاى پيشرو و سکوالر و                 
 آزاديخواهانه در منطقه کدامند؟   

 
ما از حرکت برای        :  آذر ماجدى  

آزادی و سکوالريسم و عليه                    
التبه .  اسالم سياسی دفاع می کنيم      

بايد اضافه کنم که ما پيش از اين            
در مورد وجود دو گرايش                         
سکوالريست نوشته ايم و صحبت       

۵صفحه   
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سکوالريسم راست پشت   .  کرده ايم 
تروريسم دولتی و ناتو قرار گرفته       

ما با اين گرايش کاری                .  است
ما .  آنها را افشاء می کنيم       .  نداريم

از حرکتی که در جهت دستيابی به       
آزادی جامعه، آزادی و برابری             
زن و عدالت اجتماعی باشد                       

اين حرکت  .  قاطعانه دفاع می کنيم    
عليا بنظر من در اين چهارچوب           

 . *  قرار دارد
 
 

عليا خود اعتراض خويش به زن          +  
ستيزی را اين چنين در مصاحبه با              

من «:  سی ان ان توضيح داده است          
از اينکه زن هستم شرم ندارم؛ يک             
زن در جامعه ای که زنان در آن فقط           
شئی جنسی محسوب می شوند و                 
روزمره مورد اذيت و آزار مردانی             
قرار می گيرند که از سکس و اهميت        

   ».يک زن هيچ چيز نمی فهمند
عليا در مصاحبه ای با سی ان ان            *  

در رابطه با يک واکنش از اين نوع             
آنچه مرا شوکه       «:  چنين می گويد      

. آوريل بود    ۶کرد، اعالميه جريان        
اينها در اين اعالميه اعالم کرده                    

 

  ،عليا الماجده المهدی
 ...صداى نسل جديد 

بودند که عليا ماجد المهدی                      
بخشی از سازمان ما نيست و آنها       

با اين   .  آته ئيسم را نمی پذيرند          
حساب دموکراسی و ليبراليسمی         
که اينها در جهان ترويج می                    

   »کنند، کجا رفته است؟
عليا اين مساله را در مصاحبه       **

با سی ان ان اينگونه توضيح می         
اين عکس بيان موجوديت      «:  دهد

من است، بنظر من بدن انسان                
. بهترين بيان هنری انسان است          

… من عکس را خودم گرفتم                  
رنگ های قوی سياه و سرخ                   

  ».بنظر من الهام بخش هستند
نظر عليا در مورد آينده و            ***  

من خوش بين       «:  موقعيت زنان   
نيستم، مگر آنکه يک انقالب                  

زنان تحت  .  اجتماعی شکل بگيرد   
اسالم اشيائی هستند که در خانه           

زن .  مورد استفاده قرار می گيرند     
ستيزی در مصر باور نکردنی               

اما من هيچ کجا نخواهم             .  است
بسياری .  تا آخر می جنگم      .  رفت

از زنان حجاب بسر می کنند فقط           
برای اينکه از شر اذيت و آزار               
خالص شوند و بتوانند در خيابان        

 .»راه بروند

٢٣١شماره   
 

 ٢٠١١دسامبر  ٢کنفرانس 
 

سکوالريسم ابزاری برای آزادی 
 فردی و برابری حقوقی زنان

 
با تم سکوالريسم      ٢٠١١حزب چپ فرانسه کنفرانسی روز دوم دسامبر              

ابزاری برای آزادی فردی و برابری حقوقی زنان در پاريس سازمان داده              
در اين کنفرانس ميمونا حجم، آذر ماجدی و پاسکال لو نه اوآنيک                   .  است

 . بعنوان سخنران شرکت دارند
 

از آذر ماجدی بعنوان رئيس سازمان آزادی زن و يکی از رهبران حزب                  
اتحاد کمونيسم کارگری برای سخنرانی در اين کنفرانس دعوت بعمل آمده             

برنامه منتشره توسط حزب چپ تم سخنرانی آذر ماجدی را چنين                  .  است
 : بيان کرده است

 
نمونه ايران، رابطه ميان مبارزه برای دموکراسی و «آذر ماجدی درباره 

آزادی های فردی و مبارزه برای عدالت اجتماعی؛ و دو قطبی 
 .سخنرانی خواهد کرد »فاندامنتاليسم و امپرياليسم

 
ويدئوی سخنرانی آذر ماجدی و همچنين ترجمه سخنرانی او به فارسی در              

 .هفته آينده در اختيار عموم قرار خواهد گرفت
 
 

 دبيرخانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠١١نوامبر  ٣٠

 

 

 همبستگى زنان اسرائيلى 
 در حمايت از عليا ماجده المهدى
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اخيرا نخست وزيرجديد ايتاليا به          
عنوان کسی که قرار است                          

کند و ايتاليا را از کشتی       "  معجزه"
بحران زده نظام سرمايه داری               
عبور دهد، اعجازش  را رونمايی        

درخواست ماريو مونتی از        .  کرد
مردم برای از خود گذشتگی و                
رياضت اقتصادی همان اعجاز             
اين بتمن نظام سرمايه داری در             

به زبان بورژواها        .  ايتاليا است   
بيائيد تن به استثمار شديد بدهيد،            
بيشتر کار کنيد و کمتر دستمزد               

تا آخرين روز زندگيتان         .  بگيريد
کار کنيد، برای استفاده از خدمات        
اجتماعی پول بيشتری از                            
دستمزدهايتان بپردازيد، تا بانکها        
و شرکتها و سرمايه داران دوباره        
سود آور شوند، تا دوباره                            
دمکراسی نان و آبدار بورژواها و       
دم و دستگاههای بوروکرات آن به      
حيات خود ادامه دهند و دوباره               
شما هر چند سال بياييد و رای                  
بدهيد و اين نظام  مبتنی بر                          
استثمار و کار مزدی و مالکيت              
 .خصوصی را پا برجا نگه داريد

 
به فاصله کوتاهی مردم معترض          
به کاپيتاليسم و معجزه گرهای                 
دروغگويی چون ماريو مونتی،           
در شهرهای مختلف ايتاليا همچون     
رم، تورين، ميالن و سيسيلی به             
خيابان ها ريختند و به اين راه حل         

نخ نما و شکست خورده                                
بورژوازی نه بزرگ خود را                  

تظاهر کنندگان       .  اعالم کردند      
پالکاردهايی در دست داشته و                

ها و    فرياد زدند اين دولت بانکدار      
ميخواهند به   .  سرمايه داران است    

جای مدارس و زندگی مردم،                   
در اين   ...  ها را نجات دهند         بانک

اجتماعات پليس به مقابله با تظاهر       
کنندگان خشمگين پرداخت و  به            
ضرب و شتم مردم معترض دست       

 .زد
 

از خالل سخنان اين به اصطالح           
اقتصاد دان بورژوا ايتاليايی                    
ميتوان موقعيت به مراتب بحرانی       
و وخيمى که بورژوازی با آن                  

 

 ايتاليا بعد از برلسکونى
 
 

 پدرام نو انديش

چنان .  مواجه است را دريافت      
که مونتی اعالم می کند اگر               
نتوانند خود را از اين بحران             
بيرون بکشند، نه تنها                             
بورژوازی در ايتاليا سقوط               
خواهد کرد بلکه زنجير وار،           
ديگر دولت های کاپيتاليستی            
اروپايی در حوزه يورو را نيز        

. به کام سقوط درخواهند غلطيد     
از نگاه اين به اصطالح منجی         

اين     ،نظام بردگی و سرمايه           
سقوط به معنای ازهم                             
گسيختگی بازار، ارزش و                

البته .  قوانين تجاری خواهد بود    
جدای از پيش بينی اين به                     
اصطالح ناجى بورژوازی در       
ايتاليا، بحران هر روز حوزه           
ها و کشورهای بيشتری را در        
خود فرو می برد و راه                          
کارهای کسانی چون ماريو              
مونتی همان نتايجی را ببار               
خواهد آورد که عالوه بر                     
سقوط دولتهای بورژوازی،             

درصد بميدان آورد        99جنبش   
. و راديکاليزه تر خواهد نمود          

هر چند که تا به اکنون، بحران         
منجر به سقوط چهار دولت                
بورژوازی در اتحاديه اروپايی     

پس از سقوط دولت      .  شده است 
يونان، دولتهای ايتاليا و اسپانيا       
و اکنون دولت بلژيک نيز                   
 .مجبور به استعفا گرديده است

 
راه کار ماريو مونتی  برای               
خروج از بحران رو به تزايد            
سرمايه داری، همچنان که پيش     
بينی ميشد، مبتنی بر تحميل فقر 
بيشترمردم بر اساس برنامه             
های رياضت کشی اقتصادی           

اين نماينده           .  می باشد          
بورژوازی در ايتاليا پيشنهاد           
داده است که در اولين قدم                    
ماليات بر شرکتها کاهش داده          

در مقابل مردم هستی            .  شود
باخته ايتاليا فداکاری کنند و               

. ماليات بيشتری پرداخت نمايند    
اين رياضت فقط و فقط برای            

درصد است که از       99جمعيت  
سوی دول بورژوازی تحميل          

به پيشنهاد اين            .  می شود     

٢٣١شماره   

بورژوای ايتاليايی، چون شرکتهای       
سرمايه دار به دليل بحران دچار                
افت سود شده اند، اين کاهش سود              
می بايست از سفره های طبقه                      
کارگر و توده های کارکن ايتاليايی          

ماهيت راه حل دولتهای  . جبران شود
بورژوازی در تمام کشورهای                   
درگير در بحران از اصل خدشه                
ناپذير حمايت از اصل مالکيت                   
خصوصی طبقه حاکم بر ابزار توليد      
به قيمت گرسنگی و فقر روزافزون        
ميليونها انسان کارگر و زحمتکش           
اين کشورها، و مقابله با                                    
تظاهراتهای جمعيت عظيم معترض      

 . به نظام طبقاطی تشکيل شده است
  

در آمريکا تالش برای غلبه بر                    
بحران به صورت کاهش ماليات بر        
صاحبان شرکتها و کارخانه داران و      

 15تحميل بار بدهی های بالغ بر                
هزار ميلياردی دولت آمريکا به                 
صورت کاهش هزينه های عمومی         

اين کاهش در هزينه          .  ادامه دارد   
های عمومی هر ساله مبلغی حدود           

 2013ميليارد دالر از سال          1200
. را شامل خواهد بود       2023تا سال    

 1200به زبان ساده تر، سالی                     
ميليارد دالر از سفره های ميليونها          
آمريکايی کاسته شود و به جيب                  
بورژوازی گنديده و بی خاصيتی             
ريخته شود که برای پايين نيامدن              
سود سهام شرکتهای انگلی خود،              

ميليارد     500حاضر است روزی          
دالر خرج جنگ و آدم کشی در                   

بر اين     .  گوشه گوشه جهان کند            
سال مردم آمريکا می        10اساس تا    

بايست بار بحران سرمايه داری را          
بپردازند و يک اقليت کوچک يک            
درصدی با تمام ابزار های سرکوب        
می خواهد اين بيمار تن به فساد                   
کشيده را حفظ کند را به دوش                       

اين منطق نظم سرمايه است        .  بکشد
به ...  که در کارخانه، در شرکتها و        

واسطه مالکيت بر ابزار توليد و در         
اختيار داشتن ابزار سرکوب، قسمت      
اعظم ثروت اجتماعی ای را که                  
طبقه کارگر آن را خلق می کند،                 

در زمان  .  تصاحب و به تملک گيرد     
بحرانهايش نيز همين شيوه                            

غارتگرانه را به عنوان راه حل            
برون رفت از بحرانهايش که به           
واسطه سود طلبيش و توسط                    
خودش ايجاد شده است، را اتخاذ          

 . و در پيش گيرد
 

اما بورژوای راه برون رفت                   
 دارد؟ 

آنچه که تاکنون از سوی مدافعين          
و بتمن های نظام سرمايه داری             
ارائه و پيشنهاد شده است، تداوم           
همان راه حلهای هميشگی تمام              
تئوری پردازان اين نظام بوده و           

اين مدافعين چه آنها        .  خواهد بود  
که جمهوری خواه هستند و چه               
آنها که دمکرات و چه آنها که                  
فکر می کنند که تا حاال دمکراسی       
حقيقی نبوده است و بايد حقيقتا               
دمکراسی را ايجاد نمايند، همگی        
و همگی آنها ته حرفشان حفظ                 
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد       

. و باز توليد کار مزدی است                   
عوض کردن نمای بورژوازی             
چيزی از ماهيت آنها را نمی                    

اين نظام بردگی به آخر              .  کاهد
تضاد .  خود نزديک شده است            

ميان ماهيت اجتماعی توليد و                 
مالکيت خصوصی بر ابزار                   
توليد، ميان طبقه کارگر  و يک              
درصد اقليت مالکان بر ابزارهای      
توليد اجتماعی، بيش از هر زمان        
ديگر آشکار و در معرض                        
قضاوت بشريت کارگر و اکثريت      

رفع .  درصد قرار گرفته است      99
اين تضاد ميسر نيست مگر آنکه           
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد       

ابزار .  و کار مزدی لغو گردد             
توليد همان گونه که توليد، ماهيت        
اجتماعی دارد به تملک اجتماعی        

توليد نه به خاطر سود            .  در آيد  
بلکه به خاطر رفع نيازهای                     

 .اجتماعی صورت پذيرد
 

خلع يد از قدرت سياسى و                          
الغاى          ،اقتصادى بورژوازى        

مالکيت خصوصی بر ابزار توليد       
و الغاى مناسبات مزدى و نظم               
طبقاتى، تنها با يک انقالب                       

. کمونيستى کارگری ميسر است         
دوران بورژوازی ميتواند رو به         
اتمام باشد اگر اين کمونيسم بتواند        
خود را جلو صحنه سياست اين              
کشورها برساند و پرچم انقالبات         

من به     .  کارگرى را برافرازد         
انقالب کارگری که زمزمه هايش       
در سراسر جهان آغاز شده درود         

 . *ميفرستم



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

در سالهای اخير ترکيه، کشوری          
برخوردار از دموکراسی در                   
دروازه خاورميانه تحت حاکميت        
حکومت های مطلقه، الگويی                  
برای بورژوازی وطنی بوده                   

بويژه با دستيابی به يک              .  است
ثبات سياسی تحت حاکميت دولت         

 »عدالت و توسعه   «حزب اسالمی    
به رهبری طيب اردوغان و رشد          
اقتصادی قابل توجه آن طی اين              
سالها، رويای تبديل ايران به                    
ترکيه دوم به رويای مشترک دو            
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب و              

برخی .  اسالمی بدل شده است   -ملی
از سخنگويان اين جريان در                     

غير خشونت آميز   «اشاعه سياست   
آيا بد    «می پرسند،           »اصالحات

    »است که ايران مثل ترکيه شود؟
 

طی يک سال اخير که خيزش های   
توده ای در خاورميانه و آفريقای          
شمالی فراگير شده است و با                     
سرنگونی رئوس دو دولت مصر         
و تونس، که از آنها بعنوان دولت          
هايی با ثبات و متحد غرب ياد                 
ميشد، و همچنين با سرنگونی                 
دولت قذافی در ليبی با کمک                    
نظامی ناتو، درگيری های وسيع و    
خونين در سوريه و دست بدست            
شدن قدرت در يمن، الگوی ترکيه        
به يک الگوی فراگير نه تنها در             
ميان بورژوازی در کل منطقه                
اسالم زده، بلکه تروريسم دولتی          

. به رهبری آمريکا بدل شده است         
چرا ترکيه چنين جايگاهی را پيدا         

 کرده است؟  
 

راز ارتقاء الگوی ترکيه، رهبر            
 !  حکومت عثمانی منفور

 
ظاهرا تمام عناصر الزم در اين            

ترکيه کشوری  .  الگو موجود است   
است در اين منطقه بی ثبات و                  
بحران زده که جريانات اسالمی            

 

 مدلی برای خاورميانه؟: ترکيه
 رويای بورژوازی

  
 آذر ماجدی  

در آن بسيار فعال هستند، اما             
برخوردار از دموکراسی است      
و سرمايه داری آن به يمن                   
سرکوب خشن طبقه کارگر، از      
يک رشد اقتصادی چشمگير            

در سال   .  برخوردار بوده است   
های اخير، ترکيه بتدريج دارد        
به يک قدرت جدی در منطقه           

بدنبال شرايط بی   .  بدل می شود  
ثبات سياسی که در اثر                          
کودتاهای نظامی در اين کشور      

کودتا از      ٣(بوجود آمده بود         
و برکنار شدن يک      ١٩۶٠سال  

توسط     ١٩٩٧دولت در سال          
با بقدرت رسيدن حزب     )  ارتش

، »عدالت و توسعه       «اسالمی    
دولت موفق شد قدرت خود را          
بر حکومت، ارتش و جامعه             

ترکيه در طول          .  تثبيت کند    
جنگ سرد يک متحد بی قيد و          
شرط بلوک غرب و آمريکا               

طی چند سال اخير دولت        .  بود
اردوغان کوشيده است تا                     
حدودی عبوديت بی قيد و شرط      
از سياست های آمريکا و غرب      
را کاهش دهد و در مواردی،            
سياست های مغاير با                             
دستورالعمل آمريکا اتخاذ کند؛       
از جمله در رابطه با رژيم                  
اسالمی ايران و در رابطه با             

در ژوئن       .  مساله فلسطين      
در اعتراض به حمله            ٢٠١٠

اسرائيل به يک کشتی که از              
ترکيه عازم غزه شده و حامل           
مواد غذايی و دارويی برای              
مردم غزه بود و کشته شدن                
تعدادی از کسانی که برای                 
کمک بشر دوستانه به غزه می        
رفتند، دولت اردوغان اسرائيل      
را که پيش از آن رابطه ای                 
بسيار حسنه با آن داشت، به               

متهم کرد و     »تروريسم دولتی «
خواهان عذرخواهی رسمی             

٢٣١شماره   

دولت اسرئيل و رفع محاصره                     
همچنين در     .  اقتصادی غزه شد         

دولت اردوغان         ٢٠١١سپامبر       
روابط ديپلماتيک خود را با اسرائيل       
کاهش داد و سفير اسرائيل را از                 

ناگفته نماند که     .  کشور اخراج کرد    
اين مانورهای سياسی اردوغان،              
وی و حزبش را به جريانی محبوب         

  .در منطقه بدل کرده است
  

اما آنچه باعث افزايش رای حزب             
عدالت و توسعه در انتخابات اخير           
شد و الگوی ترکيه ای را در اذهان           
ناسيوناليست های منطقه، از جمله           
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب و ملی        
اسالمی های وطنی به يک رويا بدل       
کرده است، رشد اقتصادی اين                    
کشور طی چند سال اخير و در                    
شرايطی است که دنيا با بحران                   

. عميق سرمايه داری روبرو است           
دولت اردوغان به يمن سرکوب                 
خشن طبقه کارگر، سرکوب سازمان     
های کارگری، و لذا تضمين يک               
لشکر کارگری ارزان و سرکوب             
شده، و برقراری يک حکومت شبه         
پليسی، موفق شده است که ترکيه را        
به بهشت سرمايه گذاری برای                    
بورواژی وطنی و بين المللی بدل             

داستان های دلخراش از                  .  کند
استثمار شديد کارگران ترکيه در               
دخمه های توليدی لباس و غيره قلب       

تفاوت .  انسان را به درد می آورد           
فقر .  فقير و غنی شرم آور است               

وسيع و گسترده است؛ نرخ بيکاری        
تحت اين شرايط رشد        .  است   ٪١٢

٪ اعالم شده       ٩/٨اقتصادی ترکيه       
است و گفته می شود که اقتصاد                  

، تحت       ٢٠٠٢ترکيه از سال                    
سه «حاکميت دولت اردوغان،                   

 ٣۶شده و صادرات آن از              »برابر
 ١١۴ميليارد دالر در سال به                        

اينها .  ميليارد افزايش يافته است            
عوامل موفقيت ترکيه در شرايط               

سياسی بحرانی کنونی نزد                       
.بورژوازی منطقه و جهانی است      

آمارها از نشريه نيويورک                    (
 )تايمز

 
شرايطی که الگوی ترکيه را                  

 ضروری کرده است 
  

کشور پس از کشور در منطقه در        
. تب تغيير سياسی می سوزد                   

خيزش های توده ای بسرعت از           
يک کشور به کشور ديگر سرايت       

اين خيزش ها خشن        .  کرده است  
ترين استبدادها را به لرزه                         

ديکتاتورهايی که   .  درآورده است  
جای خود را آنچنان محکم می                
ديدند که برای فرزندان نر خود             
فرش قرمز پهن کرده بودند،                   
ظرف چند ماه تحت فشار                           
اعتراض و مقاومت مردم بجان            
آمده ی محروم از اريکه قدرت به        

بعضی را به    .  زير کشيده شده اند     
تبعيد فرستادند، بعضی را به                   
محاکمه کشاندند و بعضی ديگر            

ساير .  را به قتل رساندند                     
ديکتاتورها نيز وضع چندان                   

خواب خوش از       .  بهتری ندارند   
چشمانشان پريده است و با ترس           

يک .  و لرز قول رفرم می دهند           
وجه مشترک تمام اين کشورها              
وجود يک جنبش اسالمی قوی              

بويژه در شرايطی که هر          .  است
نوع فعاليت و تحزب سياسی در            
اين کشورها ممنوع بوده و با                   
اسارت، شکنجه و اعدام پاسخ می       
گرفته است، جريانات اسالمی              
تنها جريان مجاز محسوب می               

در شرايطی که منطقه دچار   . شدند
تحوالت سياسی است، بورژوازی    
وطنی و بين المللی و هيات های            

حاکمه که            
٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

بشدت در تالش حفظ وضعيت موجود       
و کمترين تغيير در نظام های حاکم               
هستند، سازش و همکاری با اسالمی          

 .  ها را در دستور خويش گذاشته اند
 

پس از يک دهه حاکميت جنگ                        
تروريست ها، تروريسم دولتی و                   
اسالمی، سازش با اسالمی ها و سهيم         
شدن آنها در قدرت با نگرانی و بهت            

مردم آزاديخواه  .  جهانيان روبرو است   
و برابری طلب و زنان حق طلب                    
بشدت از قدرتگيری اسالمی ها در              

. منطقه نگران و مضطرب اند                        
زمانيکه يک حکومت اسالمی با                    
همکاری بيدريغ ناتو در ليبی بقدرت           
رسيد و بمحض پاک کردن خون                    
قذافی و هر آنکس که بعنوان حامی او         
شناخته شده بود، از دستانش، صدای          
اهللا اکبر را در  جامعه طنين انداز کرد      
و قوانين شريعه را بعنوان قانون                    
کشور اعالم کرد و مردان کپک زده            
اسالمی، قبيله ای و رژيم سابقی                      
بقدرت رسيده آزادی چندهمسری را           
بخود جايزه دادند، افکار عمومی                   
غرب که ده سال کشت و کشتار و                   
اختناق را در اشکال مختلف و تحت             

تحمل     »جنگ با تروريسم       «عنوان    
کرده بود، هاج و واج به اين دستاورد          

گرايش راست    .  ناتو نگاه می کرد           
سکوالر که در دهه اخير تحت عنوان         
دفاع از سکوالريسم از هر گونه                     
سياست تروريسم دولتی حمايت کرده        
بود، در کمال شرمندگی مجبور شد              
اعالم کند که شورای موقت ليبی                    

   »!ناتو را گول زده است«
 

اما سخنگويان تروريسم دولتی در                
دفاع از اين باصطالح چرخش سياسی      
خويش و همچنين ارتجاعی که می                
کوشد نظام های حاکم را با کمترين               
تغيير حفظ و بدست دولت های بعدی           
بسپارد، بما نويد می دهند که اين                     
اسالميست ها از آن اسالميست ها                 

می گويند که اينها معتدل اند؛          .  نيستند
اينها به دموکراسی احترام می گذارند؛      
اينها وضعيت زنان را وخيم تر                        

 

 مدلی برای خاورميانه؟: ترکيه
 ...رويای بورژوازی 

نخواهند کرد؛ اينها از نوع اسالميست               
و باين ترتيب الگوی      .  های ترکيه هستند   

+ ترکيه نه فقط در وجه دموکراسی                     
سرمايه داری قوی، بلکه در وجه ارائه             
يک جنبش اسالمی نوين دارد در سطح             

 .  جهان مطرح و اشاعه می يابد
 

مردم منطقه هنوز فريب اين ايدئولوگ ها       
و سناريوی دستپخت تروريسم دولتی را          

مردم آزاديخواه مصر بيش       .  نخورده اند  
از يک هفته در سه شهر قاهره، سوئز و            
آلکساندريا عليه دولت نظامی و برای                
سرنگونی آن يک اعتراض قهرمانانه را        

صدها نفر زخمی و کشته       .  سازمان دادند 
اسالميست ها، يعنی اخوان                   .  شدند

المسلمين و حزب تازه ساز آن عمال از              
دولت نظامی حمايت کردند و کوشيدند که   

نوامبر   ٢٨تاريخ انتخابات که برای روز       
. برنامه ريزی شده بود، به تاخير نيافتد             

قصد اينها اينست که تا تنور داغ است                 
انتخابات برگزار شد و      .  نان را بچسبانند   

اکنون بايد ديد که مردم آزاديخواه پس از          
تاکنون .  آن چه واکنشی نشان خواهند داد       

در تونس اسالمی ها بيشترين آراء را                 
بدست آورده اند و اين مساله با اعتراض           
بخشی از مردم بويژه مدافعين حقوق زن         

در مراکش نيز که شاه      .  مواجه شده است  
در هراس از خيزش مردم اعالم رفرم و          
انتخابات کرد، اسالمی ها اکثر آراء را             

اما .  در انتخابات نصيب خود کرده اند            
اوضاع هنوز از آرامش و ثبات فاصله              

تالش برای سازماندهی         .  زيادی دارد    
مردم در تشکالت خويش، در شوراهای          
مردمی و کارگری بايد بعنوان يک امر             

بايد کوشيد   .  مبرم در دستور قرار گيرد        
که اين نقشه های شوم و توطئه های                     

. تروريسم دولتی و اسالمی را افشاء کرد       
دفاع از آزادی، برابری و رفاه همگانی،         
مبارزه برای يک سکوالريسم تمام عيار،       
مبارزه برای آزادی و برابری زنان بايد           

. کماکان در راس خواست ها قرار گيرد           
کمونيسم کارگری بايد اين پالتفرم را در          

 . *     دستور خود قرار دهد
 

٢٣١شماره   
 

 شمسى طاهرى 
 !انقالبى قديمى درگذشت

 

 

 

 

 

 
 

با کمال تاسف مطلع شديم که خانم شمسى طاهرى از                           
در   ٢٠١١نوامبر    ٢٣انقالبيون و کمونيستهاى قديمى روز      

 . بيمارستانى در شهر مالمو درگذشته است

 

رفيق شمسی طاهری انسانى شريف و دوست داشتنى و از             
او در جريان مبارزات توده        .  ايران بود   ۵٧فعالين انقالب    

مورد اصابت گلوله نيروهای سرکوبگر               ۵٧اى انقالب      
رژيم سلطنتى قرار گرفت و فلج شد و تا آخر عمر با                               

شمسى طاهرى عليرغم زندگى     .  پيامدهاى اين واقعه جنگيد    
پر درد و دوره هاى بيمارى سخت مملو از اميد بود و به                    

 . آرمان برقرارى جامعه اى آزاد و برابر وفادار ماند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگذشت شمسی طاهری را              
اعضاى خانواده و بستگانش              ،به رفيق مهدى طاهرى         
 . ياد شمسى طاهرى گرامى است. صميمانه تسليت ميگويد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١١نوامبر  ٢۶

 

! 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  



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

رسانه ها که هفته گذشته ناچار                
شدند صحنه هائى از کشمکش و            
نبرد خيابانى در مصر را عليه                

و      ،حکومت نظاميان رله کنند             
نگرانى هايشان را در پوشش                  
تذکرات حقوق بشرى به ژنرال             

ناگهان     ،طنطاوى اعالم ميکردند      
اساس تبليغات شان را روى روند         
دمکراسى در مصر و شرکت                 
وسيع مردم در انتخابات گذاشته            

نگرانى دولتهاى غربى و              .  اند
طنطاوى و اپوزيسيون بورژوائى       

آنها بطور واقعى نگران    .  بجا است 
فروپاشى و سرنگونى حکومت             
نظاميان و بقول البرادعى عروج          

وظيفه آنها   .  هستند"  انقالب فقرا  "
اينست که نظم سرمايه دارى را              
در مصر همراه با ارکانهاى                     
اساسى اش از گزند تهاجم                           

از .  نيروهاى انقالبى مصون دارند   
طنطاوى تا اخوان المسلمين و                 
ليبرالها و اردوى دولتهاى غربى          
و حکومتهاى پوسيده عربى منطقه      
در اين نگرانى شريک اند و در              
 . يک ارکستر گوشخراش مينوازند

 

انتخابات مصر بعنوان انتخابات و       
چهارچوبهاى آن قابل تحليل                     

روشن است مردم محروم       .  نيست
مصر و حتى بسيارى که با بى                 
اعتمادى به اين پروسه نگاه ميکنند   

معضل    ،اما در آن شرکت کردند        
شان اين نيست که نفس انتخابات            

مردم بطور آگاهانه و       .  نبايد باشد  
بخشا با دو دلى و بدبينى در                        
انتخابات شرکت کردند چون آنرا         
فرصتى براى تغيير ارکانهاى                

اين .  رژيم سابق ارزيابى کردند         
تلقى البته اشتباه و مملو از توهم              
است اما بدون محاسبه سياسى                 

هر درجه عقب نشينى              .  نيست
رسمى حکومت در مقابل مردم              
انقالبى شرايط جديدى خلق ميکند        
که اين شرايط اوضاع را پالريزه         

همين امروز جامعه         .  تر ميکند    

 : مصر
 ترمز انتخابات

 

 
 سياوش دانشور

مصر بشدت پالريزه شده است       
و همين واقعيت در انتخابات             

 . خود را منعکس ميکند
 

اما انتخابات براى حاکميت               
نظامى و نيروهاى اصلى                   
بورژوائى در مصر نيز يک            
فرصت و ادامه يک جنگ                  

انتخابات ادامه    .  سياسى است   
 ،پروسه کنار رفتن مبارک               

و بعد دولت     ،آمدن عمر سليمان  
عصام شرف تحت زعامت               

نظاميانى که در    .  نظاميان است 
خيابانها فقط همين هفته گذشته         

نفر را کشتند و            ۴٣بيش از      
 ،هزاران نفر را زخمى کردند         

نميتوانند صالحيت برگزارى         
هيچ نوع انتخاباتى را داشته              

مهمتر اين واقعيت است      .  باشند
که اين انتخابات بعنوان يک              
ترمز در دوره انقالبى و به نفع        

. اردوى ارتجاع عمل ميکند             
هنوز پروسه سياسى در مصر        

معضل .  به فرجام نرسيده است     
امروز مردم مصر برگزارى          
فورى انتخابات پارلمان ارتجاع  

بخش آگاه تر و سياسى        .  نيست
تر انقالبيون و آزاديخواهان در      
مصر ميدانند که اين انتخابات          
زودرس تنها انعکاس بند و                
بست بخشهاى طبقه حاکم بويژه     
نظاميان و اخوان المسلمين                

هدف اين انتخابات قالبى     .  است
که شرايط              ،و زود رس            

ضرورى و سياسى شرکت               
همه گرايشات و نيروهاى                  
مختلف در جامعه را بطور                

تنها       ،يکسانى فراهم نکرده          
ميتواند تالشى براى تجديد                 
آرايش بورژوازى و هيئت                
حاکمه در مصر در تقابل با                
سير انقالبى و خواست نفى                

 . نظام باشد
 

آيا ترمز انتخابات جايگاه تعيين      

٢٣١شماره   
کننده اى در اين پروسه دارد؟ بدون         

اين انتخابات تنها به              .  ترديد نه    
پالريزه شدن بيشتر نيروهاى                      

در .  سياسى در مصر منجر ميشود        
همين هفته گذشته تقابل با اسالميون        
اوج گرفت و التحريرى ها و                         

در    ،گروههاى انقالبى و آزاديخواه      
عين حال که عمدتا براين باور بودند       
که بايد از تحميل انتخابات و شرکت        

در عين حال         ،در آن استفاده کرد        
توهمى نداشتند که از دل اين                          
انتخابات چيزى به نفع خواسته هاى        

در جائى که        .  مردم بيرون بيايد       
کمترين تشکل و تحزب و                                
شخصيتهاى نماينده تمايالت مردم           

 ،انقالبى در اين پروسه وجود ندارند      
روشن است ترکيبى از اخوان                     
المسلمين و ليبرالها و نظامى ها و              
تکنوکراتها صندلى هاى پارلمان را        

اما قرار است همينها     .  اشغال ميکنند 
حلقه هاى بعدى اين سناريو و به                 
خانه فرستادن مردم را تحت عنوان         

و "  راى و تمايل مردم         "دفاع از       
" پروسه دمکراسى و انتخابات               "

 ،قرار است اين پروسه      .  پيش ببرند  
مشروعيت از دست رفته نظم کنونى      
را احيا کند و نيروهاى مدافع آنرا              
بسيج و در مقابل اردوى انقالبى                 

 . بگذارد
 

در باره انتخابات مصر نه بايد دنبال        
تبليغات رسانه ها رفت و نه دچار              
هيجانات پوپوليستى و دمکراتيک           

واقعيت اينست با اولين                     .  شد
کشمکشها عليه حکومت مبارک و           

مصر وارد يک      ،خواست نفى نظام   
دوره انقالبى شد و فى الحال خيزش        
توده اى به سرنگونى مبارک و عمر    
سليمان و دولت عصام شرف منجر         
شده و قدرت اساسى يعنى حکومت          
نظاميان طنطاوى را نيز مورد هدف      

 ،براى اردوى پائين  .  قرار داده است  
براى مردم کارگر و زحمتکش و              

" تغيير"  ،سرکوب شده در مصر          
معنائى جز نفى اوضاع سابق و                  
اعاده مطالبات و حقوق سرکوب               
شده و تحقق آزادى و برابرى و رفاه        

يعنى      ،براى اردوى باال         .  ندارد
صفوف بورژوازى و نظاميان و               

و "  تغيير"  ،متحدين بين المللى شان     
اشکال آن اعم از تشکيل مجلس                  
موسسان و تغيير قوانين و برگزارى      

انتخابات و سرکوب سياسى و                
معنائى جز اعاده اوضاع      ،خيابانى

اين .  سابق و بازسازى آن ندارد          
کشمکش نهايتا بايد به نفع يکى از        

دوره .  اين دو اردو خاتمه يابد             
انقالبى تنها در چنين مقطعى بسته       

خيزش توده اى براى      .  خواهد شد 
اجتماعات   ،اعتصابات  ،سرنگونى

گسترده و تالش براى تسخير                  
 ،کودتا  ،انتخابات  ،ارگانهاى دولتى 

دولتهاى موقت و         ،قدرت دوگانه  
لحظات و              ،انقالب کارگرى      

مقاطعى از اين کشمکش در باال و       
 .  پائين در دوره انقالبى اند

 
انتخابات مصر موقتا براى                      
بورژوازى موقعيت جديدى را             
ايجاد ميکند که ميتواند روى آن             

ايجاد "بعنوان يک پروسه                         
براى تحقق اهداف         "  دمکراسى

همين .  ضد انقالبى خود تالش کند     
واقعيت و تمايالت حقيقى                          

نيز اين انتخابات را              ،محرومان
در مکان واقعى اش ميگذارد و              
بسرعت نبرد سابق برسر نفى                
نظام را روى دوش منتخبين و                
موکلين جديد بورژوازى هم                    

با ورود جدى تر اخوان       .  ميگذارد
المسلمين به صحنه سياسى و                   
تالششان براى اسالميزه کردن             

جبهه تقابل با اسالميها از         ،جامعه
جانب سکوالرها و کمونيستها و           
بخش پيشرو ابعاد گسترده ترى             
ميگيرد و به شاخصى از                            
آزاديخواهى در مصر تبديل                    

برخالف تبليغات کر کننده    .  ميشود
رسانه ها در مورد انتخابات                    

خود طبقه حاکم زياد به               ،مصر
. اين موقعيت اميدوار نيست                    

کشمکش طبقاتى در اشکال روشن     
تر و عيانترى دورنماى وضعيت        

پيروزى .  سياسى در مصر است       
اين روند به نفع کارگر و                             

در     ،آزاديخواهى و سکوالريسم       
گرو عروج کارگران و کمونيستها     
و سکوالرها و مدرنيستها بعنوان        

. يک نيروى سياسى آلترناتيو است    
انتخابات مصر به پالريزاسيون           
بيشتر اوضاع سياسى و تکاندن            
سريع تر توهمات مردم به                         
صندوق راى بورژوازى منجر            

 . *  ميشود



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

نقاطی در تاريخ مبارزات انقالبی        
مردم هست که از لحاظ زيادی                
قابل اهميت و ارزيابی است،                   
تجربه های تاريخی و                                    
عملکردهايی که امروز ميتواند             
شناخت روشنتری از گذشته و                
سير تحول تاريخ و جنبشهای                   
سياسی بدست دهد و امکان                        

. پيشرويهای بيشتر را سهلتر کند          
تاريخ سياسی چپ و کمونيسم در          
کردستان ايران، خصوصا پس از        

تا اواخر دهه شصت           1357قيام   
شمسی، يکی از آن مقاطع مهم و            
تاثير گذار است که دائما توسط               
جنبش ناسيوناليسم کرد، تحريف و      
وارونه شده است و حتی روی                 
دوش اين تحريف ها و جعل                      
تاريخ، سازمان و حزب ساخته               

روشن است که اين دست از           .  اند
جريانات، فرقه های سياسی بيش         

سازمانهای متفرقه موسوم     .  نيستند
جزو "  زحمتکشان کردستان   "به    

آن دسته از جريانات و فرقه های           
ناسيوناليست و ضد کمونيستی               
هستند که تحت لوای پوسيده ترين         
تفکرات و شيوه های مبارزه، به            
تحريف و جعل تاريخ کمونيستى           
کومله پرداخته اند، تاريخی که               
هنوز بسياری از خالقين آن زنده و       

دفاع از اين      .  قابل رجوع هستند     
مقطع تاريخی که روزی بستر                

 57اصلی چپ ايران پس از قيام            
و کشتار وسيع آزاديخواهان و                 

بود، کار    60کمونيستها در خرداد     
کسانى است که هنوز خود را به             
اردوى کمونيسم در کردستان                  

 .   متعلق ميدانند

 

البته سنتى است       "  شهيد خورى   "
که فقط فرقه ها ميتوانند از آن                   

اين خود نشان بى         .  ارتزاق کنند  
هويتى سياسى و دست بردن به               
سرمايه سياسى و انسانى کسانى            
است که خودشان نيستند تا پاسخ            

کسانى که با   .  اين جماعت را بدهند   
پرچم کمونيسم کارگرى و                          
سوسياليسم جان باختند و امروز            

 

 "شهيد خوری" 
  سوء استفاده ناسيوناليسم کرد

 

 سيروان قادری

ملعبه دست فرقه هائى شده اند         
که سر سوزنى آن تاريخ را                

اين سو استفاده       .  قبول ندارند   
سياسى هدفى جز کالهبردارى       
از مردمى ندارد که با احترام            
به مبارزه و آرمان اين                           

. جانباختگان نگاه ميکنند                    
سازمان زحمتکشان کردستان     "

و جناحين مختلفش، با        "  ايران
برافراشتن پرچم کردستان و            
در آغوش گرفتن قاتلين                        
کمونيستهای کردستان برای            
پادوئی در کاخ سفيد و اعمال            
تمام اين اقدامات، تحت نام                 
کومله، يک تعرض به تاريخ            
چپ و کمونيستی کومله در                

هرچند که عملکرد     .  ايران بود  
و سياست اين جريانات برای           
همگان روشن است و                            
خوشبختانه امروز آبروئى ميان    

اما مادامی که        .  مردم ندارند   
عملکردهای ارتجاعيشان را بر    
شانه های جعل آن تاريخ                      
تعريف ميکنند، افشا و انزوای        
کاملشان، وظيفه هر انقالبی             

 . کمونيست است

 

سوء استفاده اين جريانات از            
خوشنامی رهبران جانباخته             
کمونيست، عرصه ديگری از        

. جعل تاريخ توسط آنان است           
بيشترين و گسترده ترين                      
اعتقادات پوسيده قومی و                    
ارتجاعی را تحت نام اين                    
رهبران جانباخته کمونيست             
بيان ميکنند که سر سوزنی                

ساالنه و در        .  واقعيت ندارد   
روزهای مشخصی، مراسمی         
در يادبود آنها ميگيرند و باقی          
سال را مشغول خدمتگزاری به     
قاتلين مردم و کمونيستها در              

و "  مام جالل     "کاخ های            
" جبار فرمان         "نمايندگان          

اين جريانات را بايد           .  هستند
. بيشتر از پيش رسوا کرد                   

انتشار مجدد سخنرانی صديق         
دو روز قبل از ترور       (کمانگر  

٢٣١شماره   

و دفاع قاطعش از کمونيسم       )  شدنش
و مبارزه طبقاتی، يک سند مهم                   

من .  برای افشای اين جريانات است      
از تمامی کسانی که دسترسی به                 
اينچنين اسناد مشابهی دارند                          
ميخواهم تا آنها را علنی کنند، اين              
جريانات باند سياهی را بايد در                   
مقابل جامعه با تناقضات جدی و                
اساسی مواجه و بيش از پيش رسوا          

بايد مجبورشان کرد تا عکس         .  کرد
رهبران جانباخته کمونيست را از            

. سايتها و مراسم هايشان بردارند              
نبايد اجازه داد که اين جماعت                      
مفلوک، از خوشنامی رهبران                    
جانباخته کمونيست، برای پيشبرد            
مقاصد ارتجاعيشان سوء استفاده              

 .کنند

 

کمونيسم کارگری منصور حکمت،        
در دفاع از آن تاريخ و در دفاع از              
کمونيسم در کردستان در مقابل                  

در .  ناسيوناليسم کرد ايستاده است         
طول سالهای اخير، رهبری و                     
کادرهای کومله آقاى عليزاده، همپا         

زحمتکشان "با جريانات موسوم به         
در مقابل دفاع کمونيسم        "  کردستان

کارگری از تاريخ کمونيستی کومله،     
ايستاده اند و با ادعاهای مشابهی که         
يک اپسيلون به واقعيت نزديک                  
نيست به جنگ اين دفاع مشروع                

اذعان ميکنند که کمونيسم       .  آمده اند  
کارگری، قصد تصاحب و استفاده           
سياسی از آن تاريخ را دارد،                         
ميگويند کسانی که اين حزب را نقد          

و ترک کرده اند، حق دفاع از                 
دستاوردهای تاريخ آن را ندارند و      

اوال بايد گفت که تعداد               .  غيره
زيادی از کسانی که آنروز همراه        
با منصور حکمت از حزب                      

از     ،کمونيست ايران جدا شدند           
بنيانگزاران، رهبران و کادرهای      
کومله و حزب کمونيست ايران             

ثانيا متد     .  در آن مقطع بودند             
دفاعی که از آن تاريخ دارند،                  

. کامال شفاف و روشن است                    
منصور حکمت و کادرهاى                     
کمونيست در مقطعی، سازمان             
اتحاد مبارزان کمونيست را                    
بوجود آوردند و پس از تشکيل               
حزب کمونيست ايران، انحالل آن      

امروز با هر نوع    .  را اعالم کردند  
مارکسيسم "انتقادی که به گرايش        

داشته باشند، از آن                "  انقالبی
تاريخ، در مقابل تعرض و جعل            
آن توسط هر گرايشی دفاع                       

اين پايه متد دفاع مشروع       .  ميکنند
کمونيسم کارگری از تاريخ                      

. انقالبی و کمونيستی کومله است       
برای شناخت بيشتر و بهتر اين              
متد، همگان را به سخنرانی                     
منصور حکمت در خصوص                

و "  بحران و انشعاب در کومله        "
همچنين مباحث مربوط به آن، از         

که در     "  تاريخ شفاهی    "جمله     
سايت منصور حکمت موجود               

 . *است، دعوت ميکنم

 

 سرنگون باد 
 سرمايه دارى

 

 زنده باد 
!سوسياليسم  



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

 

 کارگران شرکت تکنام
 ! ماه دستمزد معوق 3

 

نفر از کارگران شرکت ساختمانی تکنام                 50بيش از      
ماهه   3تاکنون دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری          

. گذشته شهريور و مهر و آبان را دريافت نکرده اند                       
پيگيری و مراجعات تاکنونی کارگران برای  دريافت                  
دستمزدها بی نتيجه بوده و عالمی مدير شرکت گاهی با               
اشک تمساح ريختن و مظلوم نمايی، گاهی با وعده های             
نامربوط و دروغ امروز و فردا و گاهی با نشان دادن                    
چنگ و دندان و تهديد کارگران به اخراج و بيکاری                       
 . همچنان از پرداخت دستمزدهای کارگران طفره ميرود

 

قبال در شرکتی در جای             :  يکی از کارگران ميگفت         
ماه    8من و امثال من              ،ديگری مشغول به کار بودم          

دستمزد طلب داشتيم، آخر سر پس از کلی کشمکش و                   
درگيری با کارفرما حتی بی آنکه دستمزدهايم را هم                      

! دريافت کنم سرانجام به جرم اختالل و ايجاد بی نظمی              
البته حرف  !  در امورات شرکت از کار اخراجم نمودند           

حساب من و امثال من اين بود ما گرسنه ايم، خانواده                      
های ما بر اثر فقر و محروميت هر روزه زجرکش                         

ما فقط دستمزدهايمان را ميخواستيم اما از کار             .  ميشوند
سرانجام پس از کلی دوندگی و در بدری  . هم اخراج شديم

به اين شرکت کذايی تکنام رسيديم، حاال در اينجا هم اين              
ماه  دستمزدهايمان را باال کشيده و چيزی           3يارو عالمی   

جز تهديد و جواب سر باال به ما تحويل نميدهد، حاال                       
ديگر برای من و امثال من همه چيز روشن شده، تا اين                 
حکومت هست، تا اين نظم و اين سيستم سرمايه داری                  
هست و تا اين همه زندان و شکنجه و شالق و دادگاه و                   

که   ،پليس و لشگر و قشون برای جنايت و آدمکشی دارند          
 ،آنها را هم با پولهای خود ما کارگران سنبل کرده اند                    

سرگذشت ما کارگران و خانواده هايمان چيزی جز فقر و          
فالکت و گرسنگی و محروميت و تحقير و بيحقوقی                       

 .نخواهد بود   

 

نفر کارگر        50شرکت ساختمانی تکنام با بيش از                      
قراردادی و روزمزد، با قراردادهای سفيد امضا و                        

 8هزار تومانی و ساعت کاری از                   300دستمزدهای   
عصر و اضافه کار اجباری تا شب و همه ايام             4صبح تا   
مجری و سازنده انواع پروژه های ساختمانی                  ،تعطيل
ساختمان تحقيقات کشاورزی جهاد سازندگی                  .  است

حکومت اوباش اسالمی در کرج از جمله پروژه های در           
عالمی و اوباش حکومت         .  حال احداث شرکت ميباشد        

اسالمی در وزارت به اصطالح کشاورزی همان جهاد               
سازندگی سابق از طريق همدستی و زد و بند و دزدی و              

. استثمار وحشيانه کارگران به ثروت اندوزی مشغولند              
 . دفتر مرکزی شرکت در خيابان جردن تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ۶ – ٢٠١١نوامبر  ٢٨

٢٣١شماره   

 

 کارگران شرکت آرم فرم
 

 ! ماه دستمزد معوق، رياکاری کارفرما پرداخت مساعده 7
 

اعالم داشتيم عوامل کارفرما در شرکت آرم فرم از            4/8/90در اطالعيه قبلی در تاريخ      
ماهه ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر کارگران              6پرداخت دستمزدهای   

خودداری ميورزند و بعلت عدم پرداخت دستمزدها از جانب کارفرما اوضاع روحی و                 
با اينحال تا امروز هفتم آذر ماه          .روانی در ميان کارگران بشدت بحرانی و ملتهب است         

نتها خبری از پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده کارگران نيست بلکه دستمزدهای آبان              
ماه دستمزد در شرايط گرانی و تورم         7عدم پرداخت   .  ماه کارگران نيز معوق شده است     

لجام گسيخته خانواده های کارگران را بيش از پيش در فشار و محاصره مشکالت                             
 .اقتصادی اسير نمود ه است

 

در طی چند روز اخير و به دنبال اعتراضات مکرر و پی در پی کارگران و هم از                               
جهتی در اعتراض به وضعيت غير انسانی موجود، در گوشه و کنار شرکت زمزمه                        

عوامل کارفرما در وحشت    .  اعتصاب و تعطيلی کار از جانب کارگران پخش شده است           
از هرگونه اعتصاب و اعتراض جمعی کارگران با عجله و دستپاچگی و در عين حال                    

حاتم بخشی نموده و       ،از روی رياکاری و بخاطر عوامفريبی و ساکت نمودن کارگران             
ماه از  باال کشيدن دستمزدهای ناچيزی که خانواده های                        7حاال با گذشت بيش از            

 !هزار تومان   50اقدام به پرداخت       ،کارگران در منگنه و مضيقه که بشدت محتاج آنند           
 . هزار تومان بعنوان مساعده به کارگران نموده اند 50بله، درست شنيده ايد فقط 

 

هزار تومان مساعده از جانب کارفرما آنهم از روی اضطرار و هراس و                   50پرداخت  
وحشت از اعتراض و اعتصاب کارگران از جهتی نشانه نهايت پستی و رذالت و عمق                   

هزار تومان در اين اوضاع و              50.  سودجويی سرمايه داران بر عليه کارگران است            
 2احوال دزدی و جنايت سرمايه داران و حکومت اسالمی نوکرشان فقط بهای خريد                       

ماه است    7آن هم برای کارگرانی که در اين جهنم تورم و گران                     !  کيلو گوشت است   
اما از طرفی مهمتر نشانه هراس و درماندگی                  .  ريالی دستمزدی دريافت نکرده اند         

سرمايه داران مفتخور و حکومت اسالميشان از اتحاد و يکپارچگی و از قدرت هرگونه               
تنها قدرت ما کارگران     .  اعتراض و اعتصاب و مبارزه متحد و متشکل کارگری است              

بايد متحد شويم، سالح تيز و برنده ما کارگران          .  در گرو مبارزه متحد و  متشکل ماست        
اين حکومت   .  برپايی مجامع عمومی و شوراهای مستقل و سراسری خودمان است                      
ميتوان و بايد   .  اسالمی و نظام سرمايه داری درمانده تر و شکننده تر از اين حرفهاست                

سرمايه   ،به نيروی اتحاد و مبارزه و اعتصابات قدرتمند و کوبنده سراسری کارگری                    
 . داران و حکومت اسالميشان را افسار زد

 

 300نفر کارگر قراردادی و سفيد امضا با دستمزدهای            150شرکت آرم فرم با بيش از        
مجری احداث انواع   !!  هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نياز کارفرما           

دفتر مرکزی شرکت در خيابان قائم مقام              .  پروژه های راه سازی و ساختمانی است             
تهران و هم اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سايپا در کاشان و بخشی ديگر                    

 . از کارگران در پروژه های ساختمانی در اروميه مشغول به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ۶ – ٢٠١١نوامبر  ٢٨

 

!رفاه ،برابرى ،آزادى  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

با نزديک شدن به مضحکه                       
مجلس و اوج گيری         "  انتخابات"

تنشهای جناحها و گروههای                    
وابسته به  حکومت برای حفظ                
نظام و تقسيم بيشتر قدرت و                      
چپاول مردم، شرايط و التهاب                
های درونی رژيم و واکنش های           

افکار عمومی و مخالفين       ،سرانش
را متوجه ترس و هراس مسبوق           
به سابقه درون دستگاه حکومتى            

هراسی که از دل            .  کرده است   
نزديک به سی و يک سال                           
حکومت ديکتاتوری سرمايه                   
اسالمی بروی جامعه ای می آيد            
که زير بار تمامی اين شرايط                   
اگرچه چهره پريشانی به خود                 
گرفته اما همچنان مصمم و با اميد        
در ظرفيت های متنوع اجتماعی و      
کارگری دست از مبارزه بر                     

از طرف ديگر و با        .  نداشته است 
همين ترس از جهش های مردمی         
برای سرنگونی رژيم، هر روز            
يکی از سرکرده ها و نوکران                  

با خط و نشان        !  واليت و امامت    
کشيدن برای به قول خودشان                  
سران فتنه و جريان های حال بهم          
زن انحرافی سعی به ماهيگيری            
از حوض بی آب رژيم را دارد تا           
بتواند تسلط خود را به نوعی                    
نسبت به آنچه در مجموعه های              
اختالفات و نفس نفس زدن های             
درونی رژيم اتفاق می افتد نشان            

اما آنچه که بيش از همه اينها       .  دهد
می تواند مهم باشد آشفتگی و                    
التهاب فراوانيست که دامن                       
تماميت اين حکومت را گرفته                 

 .است
 

درگيری و دغدغه های سران                 
حکومت و چگونگی تقسيم                        

!) اگر قدرتی مانده باشد    (قدرتشان  
اين ها     !  مورد بحث ما نيست            

خودشان به خوبی می دانند برای          
اين نمايش تماشاگری وجود ندارد       

 

 " انتخابات"
 ترس ها و درس ها

 
 کوروش سميعی

و دارند سنگ اتفاقی را به سينه   
می زنند که کل ماهيتش برای          

. مردم به پشيزی نمی ارزد               
آنچه که در اين بين دارای                   
اهميت و اعتناست ترسی است       
که از قبال همين بی اهميتی و           
بی اعتنايی مردم، دامن                        
حکومت و سرکردگانش را               

اين .  بيش از هميشه گرفته است    
ترس تا آنجا بالی جانشان شده         
که خامنه ای به صورت کامال         
علنی اعالم ميکند که قصد                 
دارد با حذف رياست جمهوری      
از ترس و فشار و خطری که            
با برگزاری انتخابات به جان           

و تا   !  رژيم می افتد مقابله کند        
آنجايی پيش می رود که                        

اعالم می کند که          "  مصلحی"
عده ای قصد دارند در جريان           
انتخابات از آب گل آلود ماهی          
بگيرند و بر عليه رهبری اقدام        

 !کنند
 

ضربه ای که مردم با تظاهرات      
و يورش به خيابان ها برای               
سرنگونی در انتخابات پيشين         
به پيکره جمهوری اسالمی               

حجم جراحتش به      ،وارد کردند 
اندازه ای بوده که واکنشات               
خامنه ای و هول و هراس                   

اما .  هايش طبيعی جلوه کند           
آنچه که اين هول و هراس از            
فروپاشی و نابودی رژيم را              
دوچندان ميکند خشم و انزجار        
چند برابر شده مردم در شرايط       
اسفبار فعلی نسبت به حکومت        

 .صد هزار اعدام است
 

بيکاری و فقر، وصول نشدن           
حقوق کارگران و اعتصاب ها،     
حذف سوبسيدها و افزايش                 

همچنين              ،نجومی تورم            
برخوردهای وحشيانه پليسی و      
امنيتی در درون جامعه با مردم      

٢٣١شماره   
و فشار آوردن به آزادی های                        

به قدری جامعه را در                 ،اجتماعی
تنگنا قرار داده که با اولين جرقه تا           

مردم .  مرز انفجار پيش خواهد رفت     
اين روزها با شرايطی دست و پنجه         
نرم می کنند که باعث و بانی اش را         
به خوبی می شناسند و بعد از گذر             

 88کردن از جريانات انتخابات سال      
و رو شدن ماهيت موسوی ها و                   
خاتمی ها و آن جريان مسخره بيانيه        

که افقی به غير از        ،صادر کردن ها  
انحراف اعتراضات مردم بر عليه           
رژيم نداشت و قرارش به دفاع از             

 ،تماميت حکومت اسالمی شان بود        
به خوبی می دانند که بايد بدون                    
درصدی تخفيف کل رژيم را نشانه          

مرگ "بگيرند و بار ديگر با شعار           
براى يکسره  "  بر جمهوری اسالمی   

 .  کردن کار اين نظام بميدان بيايند             
 

بی شک تجربه های انتخابات گذشته      
و نوع سرکوب گسترده رژيم                       
ميتواند درس خوبی برای يکسره              
کردن کار رژيم سرمايه داری                    

همچنين تجربه        .  اسالمی باشد       
خيزشهاى انقالبی در کشورهاى               
خاورميانه و شمال آفريقا و امروز           

ميتواند از نکات ويژه            ،کل جهان  
برخورد اينبار مردم با رژيم برای           

 . سرنگونی بشمار آيند                                      
آنچه که مشخص است اين رژيم در         
بحران کامل به سر ميبرد و با وضع        
تحريم های متفاوت جهانی و دست           
اندازهای بين المللی که سر راهش           

موقعيت به مراتب                 ،ايجاد شده     
تضيف شده ای نسبت به خرداد سال        

دارد که اين می تواند يکی از                88
امتيازات پيروزی اينباره جنبش                
سرنگونى انقالبى برعليه رژيم                 

 .باشد
 

رويدادهاى مصر و ليبى و                             
کشورهاى ديگر به ما ميگويد که               

بايد با آمادگى وارد جدال براى              
سرنگونى جمهورى اسالمى                  

اگر آماده نباشيم از همين          .  شويم
طرفداران شرع و اسالم و مصدق      
و شاه برايمان چلبى و طنطاوى             

ما کارگران و         .  درست ميکنند    
مردم آزاديخواه به راه حل                         

حزب .  خودمان نياز داريم                
ميخواهيم و ابزار جنگ و اتحاد و       

تنها جمع  .  فداکارى جمعى و فردى   
نقد محدوديتهاى          ،بندى تجارب    

آنها و داشتن يک سياست انقالبى         
و کارگرى ميتواند پيروزى را              

مبارزه برای سرنگونى    .  بيمه کند 
رژيم احتياج به يک خط سياسی            
مشخص و افقی تعريف شده برای       

. رسيدن به فردايی بهتر دارد                  
داشتن يک جامعه آزاد و برابر و          
خوشبخت و انسانى جزو آمال                

اين تمايل و     .  قديمى جامعه است    
حزب اتحاد   .  جنبشى عظيم است     

کمونيسم کارگرى بدوا متعلق به           
اين تمايل و پرچمدار انقالب                    
کارگرى براى برپائى اين جامعه        

به حزب انقالبى تان                  .  است
بپيونديد و براى رسيدن به آينده             
ای روشن و فردايی بهتر همگام           
با حزب براى سرنگونى رژيم               

. جمهوری اسالمی گام برداريم            
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی فکر 
ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه 

.غنی آموزش است  
http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 
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کمونيسم کارگری آنطورى که با          
اين نام در تاريخ سياسی ايران                

. طرح شده بيست و پنج ساله شد            
بيست و پنج سال پيش منصور                
حکمت چهارچوبهاى کمونيسم              
کارگری را در درون حزب                     
کمونيست ايران و در تقابل با                   
اوضاع جهانى و چشم انداز                      

. فروپاشى شوروى فرموله کرد           
اين جريان قبلتر پرچم مارکسيسم         
را در مقابل جريانات روشنفکری       
ناسيوناليست بورژوا و خرده                  
بورژوا مذهبی و سکوالر و نيمچه      
سکوالر برافراشته بود که اين                
خود ما حصل يک جدال عميق               
فکرى و سياسى و تئوريک با                  
جريانات مائوئيست و ملی مذهبی        
و کمونيسم ملى و توده ايست و                
مشى چريکى و کل جرياناتی بود         

زير چتر   "  کمونيسم"که به اسم         
جمع "  بورژوازی ملی و مترقی      "

شده بودند و تمام مسئله شان به                
قول خود منصور حکمت اين بود         
که شاخه کارگری دولت مصدقی         
را تشکيل بدهند و کارگر کارگر            
بماند و سياست را به روشنفکران         

 .  به اصطالح آگاه بسپرد

 

کمونيسم کارگری منصور حکمت      
پالتفرمی برای توده ای کردن                
قدرت تاريخی طبقه کارگر در               
عرصه اجتماعی و ظرف حزبی          
و شورايی در عرصه سياسی                  
برای معماری انقالب کارگری در      

کمونيسم کارگری  .  ايران معنی شد  
منصور حکمت به  پلی برای                   
وصل کردن واقعيت موجود و                
زنده جامعه به سرچشمه های                  

قرار .  عينی و مادی  تغيير بود             
نبود کمونيست و  کارگر و                         
دانشجو و معلم و پرستار و                         
عناصر معترض به آدرس                        
اشتباهی فرستاده شوند و در روز         
مشخصی تمام ماحصل                                
مبارزاتيشان به کيسه طبقات                   

 .مرتجع و راست ريخته شوند

 

 
 

 عظمت منصور حکمت و کمونيسم کارگری 
 !بعد از بيست و پنج سال

 

 فرشاد مجد

در فرازی ديگر هيچ احد و                
ناسی از مرتجعين سياسی                  
ايران با کمونيسم کارگری                 
منصور حکمت در اين بيست و   

. پنج سال احساس آرامش نکرد     
از آدمکشان سپاه پاسداران و           
قلم زنان کيهان شريعتمداری تا       
فالن شاخه سلطنت طلبهای               
لوس آنجلس نشين تا دو                         
خردادی های سارتريست شده        

تا مجاهدين و شاخه               ،امروز
های رنگارنگ چپ                               

منصور حکمت    !  ناسيوناليست
آن سمبل آنتاگونيسم و آشتی               
ناپذيری چپ مدرن با تمام                  
جريانات ضد اجتماعی و                    
روشنفکری و ضد کارگری             

و به درست منصور               .  بود
تمام "  شيطان مجسم   "حکمت    

. مرتجعين امروز و ديروز بود      
حکم بارز منصور حکمت                 
ندادن ذره ای آوانس و تخفيف          
به هيچ جريانی تحت لوای                  
مصلحت سياسی و چرندياتی           

کمونيسم .  از اين دست بود             
کارگری منصور حکمت بمبی       
بود که زمين سياست ايران را         

 . شخم زد

 

بيست و پنج سال از تاريخ اين          
خط و بيست سال از اعالم                   
موجوديت حزب کمونيست               
کارگرى در عرصه سياست            

آنهايی که منفعتشان     .  می گذرد 
در نبودن خط راديکال                          
کمونيسم کارگری منصور                
حکمت در جامعه بود سعی می       
کنند مرگ منصور حکمت و يا       
انشعابات و يا رخ ندادن انقالب      

پايان خط کمونيسم     "را   …  و   
اما اين يک      .  بنامند"  کارگری

کالهبرداری سياسی برای به          
تباهی کشيدن عملی ترين                    
راهکار تغيير انسانی در آينده         

در تئوری   .  جامعه ايران است    
های به جيب زدن سود سرمايه       
از سفره کارگر و انباشت و                

٢٣١شماره   

صدور سرمايه منصور حکمت و            
کمونيسم کارگری يک مانع عظيم و        
واقعی است و به درستی شيپور                  
تبليغات سرمايه داری و مرتجعين           
دال بر نابودی کمونيسم کارگری              
منصور حکمت خود بيان کننده آمال       

 . و آرزوهای طبقاتيشان است

 

سنگ محک و سنجه و معيار                       
صحت خطوط کمونيسم کارگری             

اينکه آمال و        .  خود جامعه است       
آرزوهای يک جامعه انسانی و آزاد        

نه با جمهوری          ،و برابر و مرفه        
اسالمی نه با سازمان مجاهدين نه با        
راه کارگر نه با دوخرداد و مير                   
حسين و جنبش سبز و نه با سازگارا         
و گنجی و نه با فالن شاخه فدايی                 
تداعی نمی شود بلکه فقط کمونيسم          
منصور حکمت پرچمدار اين                      

خود      ،خواست های انسانی است           
کمونيسم .  صحتی بر اين مدعاست        

کارگری منصور حکمت برنامه               
عملی برای سهم خواهی شهروندان        

ميليون   70آزاد و برابر يک جامعه        
نفری از توليدات و رفاهياتی است           

برای پاک   .  که خود توليد کرده اند        
کردن فاکتور کمونيسم کارگرى                
منصور حکمت بايد اکثريت قريب          

و اين  .  به اتفاق جامعه را حذف کرد      
فقط توهم مشتی آخوند و سرمايه دار     
است و جواب جامعه به آنها چيزی           
جز تمسخر و ابراز نفرت از تئوری       

 . های کثيفشان نخواهد بود

 

کمونيسم کارگری فالن سکت                     
سياسی نيست که با جمع کردن                    
پايگاه نظامی اش عمرش به آخر               

بقول خود منصور حکمت           .  برسد
حتی اگر ما نباشيم اين حزب در                  
اهواز و آبادان و زاهدان و همدان و         
اصفهان تشکيل می شود و پلها پشت       

 ،سر کمونيسم کارگری شکسته است     
خود تعبيری از اين تعريف و پيوند           
اجتماعی کمونيسم کارگری و جامعه     

 ! است

 

امروز حزب اتحاد کمونيسم                    
کارگری تنها راه و عملی ترين              
راه انقالب کارگری را پياده                    
کردن نقشه راه کمونيسم کارگری       

اين .  منصور حکمت می داند             
حزب چشمش را به نيروى                       
ميليونى و قدرت متشکل کارگران      
و انقالبيونى دوخته است که                    
آگاهانه و متحدانه ميخواهند                     

. جامعه سوسياليستى را برپا کنند        
برای حزب اتحاد کمونيسم                       
کارگری انقالب از داالن گفتگو و       
تعامل با جريانات راست                            

آوانس و باج دادن به            .  نميگذرد
جريانات راست محلی از اعراب        

آزادی زن برای کمونيستها     .  ندارد
زمين تا آسمان با فمينيسم فرق و            

سنديکاليسم نماينده    .  فاصله دارد   
حزب .  طبقه کارگر نميتواند باشد      

ما ميخواهد آروزهای انسانی يک       
جامعه را با ابزار کمونيسم                       
کارگری منصور حکمت تحقق            

 . بخشد

 

بزرگداشت منصور حکمت تنها          
معنی اجتماعی اش عملی کردن           

. پيروزى کمونيسم در ايران است      
يعنى موانع اينراه را بايد رفع                  

يعنى تامين رهبرى براى              ،کرد
يعنى آماده          ،سرنگونى انقالبى    

کردن طبقه کارگر و اردوى                    
يعنی   ،انقالبى براى قدرت سياسى    

قدم برداشتن برای تشکيل مجامع         
عمومی در مراکز کارگری و                

يعنى   ،تشکيل شوراها در محالت     
معماری يک انقالب کارگری                
کالسيک به تمام معنا در قرن                 

 . بيست و يکم است

 

کمونيسم کارگری منصور حکمت     
امروز متعلق به تمام کسانی است        
که ضربان قلبشان برای يک                   

کمونيسم !  انقالب کارگری می زند   
کارگری منصور حکمت متعلق به     
تمام نيروهای راديکال اعم از                
زنان و کارگران و مردم مبارزی        
است که رويای يک دنيای بهتر             
را برای خود و جامعه در سر می         

 ! پرورانند

 

 زنده باد منصور حکمت

 زنده باد کمونيسم کارگری

 ! زنده باد حزب
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چند روزی است که از انفجار                 
مشکوک در مقر موشکی پادگان          

خبرهای .  مالرد کرج ميگذرد          
جسته و گريخته رسانه های                      
مختلف حاکی از آن است که علی          
خامنه ای ديکتاتور رژيم آدمکش         
اسالمی، قرار بوده است در اين             
پادگان که چسبيده به يک منطقه             
مسکونی کامال فقير نشين به نام             
بيدگنه است، از به اصطالح                     
پيشرفت های موشکی سپاه بازديد       

ظاهرا انفجار خيلی   .  به عمل آورد  
زودتر از آنکه خامنه ای در آنجا           
حضور پيدا کند به وقوع پيوسته            
است و به اين ترتيب جان سالم                 

به فرض صحت     .  بدر برده است    
چنين خبری سئوال اين است که             
چرا بايستی عده ای بخواهند                     
خامنه ای را ترور کنند؟ طرح                
ترور علی خامنه ای توسط چه               
کسانی ميتواند طرح ريزی شده و        
اصوال اين ترور قرار است چه              
کاری را به انجام برساند؟ در واقع       
ترور نياز امروز چه نيروهايی             
است؟ آيا خط تروريستى هيچ                  
ارتباطی با جنبش عظيم ضد                    
ديکتاتوری و ضد کاپيتاليستی                

 مردم منطقه و ايران دارد؟
 

ترجيح بر آن است برای ورود به          
پاسخ به سئوال آخر            ،اين مسئله  

مقدم بر پاسخ سئواالت ديگر                    
بورژوازی در رابطه    .  آورده شود 

با رشد روز افزون جنبش های               
ضد ديکتاتوری و ضد کاپيتاليستی      

درصد در        99مردم و اکثريت          
چنان مخمصه ای گرفتار آمده                 
است که عمال نيروهايش اعم از            
راست و ناسيوناليست و مذهبی             

در واقع  .  قادر به کنترل آن نيستند      
بی آلترناتيوی بورژوازی برای            
غلبه بر بحران تعميق يابنده و                  
رشد و غير قابل کنترل بودن                    

 
 

 ترور ديکتاتور 
 ؟!يا سرنگونی انقالبی رژيم

 
 پدرام نوانديش      

جنبش های ضد کاپيتاليستی به        
عنوان دو لبه قيچی ای عمل              
ميکند که در صورت                             
راديکاليزه شدن و تحزب                   
سوسياليستی نيروهای پيشرو         
طبقه کارگر، ميتواند موجوديت    
 .  بورژوازی را زير سوال ببرد

 
تا همين اکنون تمام تالش                     
بورژوازی برای مصون ماندن     
نيروی سرکوبگر ارتش در              
مصر از اعتراض التحريريان       

توصيه های   .  ناکام مانده است    
شيخ االزهر و نيروهای جنايت      
کار مذهبی برای خاتمه                        

اعتراض و به خانه فرستادن             
تظاهر کنندگان کارگر نيافتاده        

ادامه اعتراضات و روند     .  است
راديکاليزه شدن آن و ورود                
طبقه کارگر به اين                                   
اعتراضات، وحشت شيخ                   
االزهر و جمعيت اخوان                      
المسلمين را نيز برانگيخته                

همسويی دو قطب               .  است
تروريستی در سرکوب جنبش        
های مردم منطقه، حاصل                   

" نه"اعتراض راديکال مردم و     
بزرگ آنان به اين دو قطب                

خصوصيت .  تروريستی است   
برجسته اين اعتراضات، نفی          
ديکتاتوری، نه به کاپيتاليسم و         
عليه مذهب و خرافه ای است           
که موجب شده است اين دو                
قطب ترور دولتی آمريکا و               
اسالم سياسی و اسرائيل به                 
عنوان دو روی يک سکه به              
سرکوب خونين جنبش های              

 . مردم منطقه دست بزنند
 

تا همين جای کار، صدها نفر            
از معترضان التحرير را به               
گلوله بسته اند بی آنکه نه بيانيه       
ای از سوی شورای امنيت                 

٢٣١شماره   

بورژوازی صادر شود و نه                          
بورژواهای ناسيوناليست اتحاديه            
عرب، اين کشتارعامدانه و سازمان       

ماهيت ضد  .  يافته را محکوم سازند     
انقالبى اسالم سياسی در مصر                   

تير جمعيت    .  بسرعت عريان شد       
اخوان المسلمين برای ورود به                   
انتخابات و کسب صندلی های                     
پارلمان و تشکيل دولتی همانند                   
نوری المالکی، به سنگ اعتراضات     
صدها هزار نفری ميدان التحرير             

تعويض نخست      .  برخورده است     
وزير از سوی شورای نظاميان                  
حاکم در مصر هم نتوانست خشم               
معترضان را فرو بنشاند و حکم                 
معترضان يک کالم نه به ارتش                 
سرکوبگر و باقی مانده های رژيم            

 . حسنی مبارک است
 

اين موقعيت اسفناک برای قطب                
های تروريستی بورژوازی در                  
سوريه نيز دست کمی از مخمصه            
ای که در مصر با آن دست به                       

رژيم سوريه   .  گريبان هستند، ندارد    
به عنوان متحد رژيم اسالم سياسی           
ايران در آستانه سقوطی محتوم                  

عناصر سرکوبگر رژيم    .  قرار دارد 
اسالمی طی چند ماه گذشته در کنار         
ارتش سوريه، به قتل عام معترضان      

. در خيابانهای سوريه پرداخته اند           
مردم سوريه نقش برجسته حاکمان          
اسالمی ايران در سرکوب                             
فرزندانشان را بارها و بارها مورد         
اعتراض خود قرار داده اند و عکس       
های خامنه ای و سران رژيم را به            

وقايع اخير مصر و     .  آتش کشيده اند   
آينده پس از سقوط محتوم بشار اسد،        
نمی تواند برای اسالم سياسی و                  
ناسيوناليستهای ملی مذهبی اخبار            

 .خوشايندی داشته باشد
 

اگرچه تقابل قطبهاى تروريستى در        
متن اوضاع جديد تشديد شده و                     

ممکن است اين تقابل به مراحل             
اما بنظر من              ،خطرناک برسد    

هنوز بقاى رژيم اسالمی ايران             
الاقل در      ،برای غرب و آمريکا       

اين گستره اعتراضات ضد                      
کاپيتاليستی از اهميت حياتی                   

آمريکا و غرب     .  برخوردار است 
خواهان برچيدن رژيم اسالم                   
سياسی در ايران و منطقه نيستند           
بلکه ميخواهند با تحميل عقب                 
نشينى به آن و جلو کشيدن نوع               
آمريکائى و اردوغانى اش در                

. تناسب قواى جديدى قرار بگيرند      
رژيم اسالمی چماق بورژوازی          
در سرکوب خونين انقالب مردم          

و ايجاد اختناقی         1357در سال      
وحشيانه در جامعه ايران بوده               

پراتيک مشترک غرب و         .  است
آمريکا و اسرائيل و رژيم اسالم            
سياسی در سرکوب جنبشهای                
آزاديخواهانه و برابری طلبانه              
مردم، بر بشريت مترقی پوشيده           

 . نيست
 

يک وحشت ديگر در مورد ايران        
عروج کارگر و کمونيسم     "  خطر"

از نگاه غرب و نيروهای          .  است
خواهان حفظ وضع موجود، اگر          
قرار است رژيم اسالمی توسط             
يک انقالب عظيم اجتماعی که در       
آن چپ و نيروهای ضد کاپيتاليسم       
دست باال را دارند به زير کشيده           

امکان جم و جور کردن                  ،شود
در آن  .  اوضاع خيلى سخت است     

صورت هيچيک از نيروهای                
راست اعم از ملی مذهبی پرو                
رژيم و راست پرو غرب، شانس         
کسب قدرت را نخواهند داشت               
بلکه پيروزى چنين انقالبى به                
معنى پيروزى کمونيسم در ايران        

بنابراين کنار زدن        .  خواهد بود   
علی خامنه ای به عنوان يک                   
ديکتاتور و قدرت گيری جناحی           
ديگر که خواهان رابطه با غرب          
و آمريکا است، شايد يکی از                   
مهمترين گزينه ها در شرايطی             
است که تمان جنگ روانى و                   
تالشهاى ديپلماتيک جاده صاف           
کن آنست و تحرک اپوزيسيون              
بورژوائى در دست بدامن شدن             

 .    آمريکا و ناتو گوشه ديگر آن
١۵صفحه    



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

اين وضعيت به جدال جناح ها برای               
در واقع   .  بقاى رژيم دامن زده است          

ترس از اوج گيری جنبش سلبی عليه            
رژيم سرمايه داران اسالمی که با                    
سرنگونی انقالبی آن، تمام ساختمان             
لرزان و پوسيده اسالم سياسی                            
فروخواهد ريخت، اين جدال را وارد            

. فاز جديدتر و خونين تری کرده است          
از اين پس نيز تا سقوط کامل آن اين                
جدال ابعاد جديدتری به خود خواهد               
گرفت و در هر دور بخشى از                             

. حکومتيها را به بيرون پرتاب ميکند           
بر اثر مبارزات پيش رونده جنبش                  
سرنگونی طلبی است که اين جدال ها           
اين گونه اوج فزاينده ای به خود گرفته         

 . است
 

بی شک خامنه ای جالد آمر جنايات               
سال گذشته    33بيشماری طی قريب به      

خامنه ای در راس يک رژيم              .  است
خون ريز اسالمی است که مملو از                 
کشت و کشتار، اعدام، سنگسار،                      
تجاوز، گرسنگی و توهين و بی                        

اين جالد از      .  حرمتی به انسان است       
سوی مردمی که فرزندان خود را از             
دست داده اند، نانشان را از دست داده           

مورد ...  اند، بی حرمتشان کرده اند، و       
اما مردم  .  نفرت و انزجار شديدی است    

خواهان به زير کشيدن رژيم اسالم                 
سياسی و خامنه ای جالد در کليت آن             
هستند بدون کوچکترين تخفيف و رنگ      
سبز و زرد کشيدن بر جنايات                             

 . جنايتکاران آن
 

ترور علی خامنه ای اگر چه به کشته             
شدن خامنه ای جنايت کار خواهد                     
انجاميد، اما اين رژيم خامنه ای های              

. ديگری را بر جای آن خواهد گذارد             
خامنه ای ديگری عنان رژيم                               

. ديکتاتوری را در دست خواهد گرفت        
کما اين که پس از مرگ خمينی جالد،           
خامنه ای وحشی، جنايت کاری رژيم           

ترور جنايت کاری      .  را رهبری کرد     
چون علی خامنه ای بيشک مانع                       
سرنگونی انقالبی رژيم نخواهد شد               
بلکه وقفه ای در راه سرنگونی رژيم             

 

 ترور ديکتاتور 
 ...يا سرنگونی انقالبی رژيم

اين قبيل اقدامات      .  ايجاد خواهد نمود     
زمينه ساز ايجاد شرايط گسترده تر                
پليسی و اختناق بيشتر را از سوی                   

 . رژيم فراهم خواهد آورد
 

طراحان ترور، خادمين بورژوازی و        
مدافعين حفظ رژيم تروريست اسالم            

و موکدا هيچ ربطی به       .  سياسی هستند 
جنبش آزاديخواهانه و برابری طلبانه          

. توده های وسيع مردم نداشته و ندارند        
تمام نيروهای راست اعم از پرو رژيم         
و راست پرو غرب خواهان حفظ رژيم       

از نگاه اين         .  اسالم سياسی هستند        
جنايتکاران اگر خامنه ای کنار برود،          

. ديگر دليلی برای تغيير رژيم نيست            
آنچنان که همين اکنون شورای نظامی        
حاکم در مصر اينگونه پس از حسنی            
مبارک می خواهد کليت رژيم مبارک         
را که مبتنی بر نظم کاپيتاليستی است،         

همانگونه که معمر قذافی       .  حفظ نمايد  
را کشتند و جنايت کارانی ديگر وظيفه        
حراست از مناسبات سرمايه داری بر         

اينان يا روی قطب        .  عهده گرفته اند     
تروريستی اسالم سياسی هستند و يا              
روی ديگر سکه يعنی قطب تروريست       
دولتی آمريکا و دول غربی و اسرائيل         

منافعشان در هم گره خورده     .  می باشند 
وقتی ميشود برلسکونی را               .  است

قربانی کرد، وقتی می شود پاپاندروس       
را قربانی کرد، چرا علی خامنه ای را         
برای حفظ اصل مقدس مالکيت                        
خصوصی و رژيم اسالمی مدافع آن             

 قربانی نکرد؟
 

ترور نياز و شرط بقاى قطبهای                       
تروريستی است و تروريست نيز                   
محصول اين قطب های ترور است و           

. در خدمت حفظ وضع موجودمی باشد       
طبقه کارگر، توده های ميليونی مردم          
آزاديخواه و برابری طلب، زنان،                   
دانشجويان، به همه اين جنايت کاران           
و رژيم اسالمی آنان نه می گويند و                 
برای خالصی از اين رژيم با خامنه              
اى و بدون خامنه اى راهی به غير از           
سرنگونی انقالبی تمام و کمال آن                    

 . *ندارند

٢٣٠شماره   
 

 مجيد غضنفری 
 !کارگر کارخانه مزدا درگذشت

 

با کمال تاسف ديروز سه شنبه شب يکم آذر ماه مجيد                                    
غضنفری کارگر سالن رنگ کارخانه خودرو سازی مزدا در              
حاليکه در نزد همسر و فرزندش بود بطور ناگهانی بعلت                        
افسردگی و استرس و مشکالت بيش از حد ناشی از زندگی                    

 . دچار ايست و سکته قلبی شد و جانش را از دست داد

 

ساله سالن رنگ کارخانه        33مجيد غضنفری کارگر جوان و         
مجيد در بين کارگران    .  سال سابقه کاری بود     9مزدا با بيش از     

متاسفانه اين اواخر     .  چهره ای دوست داشتنی و صميمی بود            
بعلت فشار کار سنگين و طاقت فرسا در شيفتهای مختلف                        
شبانه روزی در محيط آلوده و نا ايمن کار و از طرف ديگر                    
فقر و بی پولی و نگران خاطری از جهت قرض و بدهکاری،               
عقب افتادن اجاره خانه و ناتوانی در تامين نيازهای ابتدايی                   

بد جوری مجيد را در محاصره فشارهای             ،همسر و فرزندش   
در طی چند هفته گذشته مجيد بشدت              .  روانی قرار داده بود      

افسرده و منزوی شده بود تا اينکه ديشب در مقابل چشمان بهت        
امروز با   .  زده همسر و تنها فرزند خردسالش جان باخت                    

 ،حضور خانواده زجر کشيده و همچنين تعداد اندکی از دوستان         
مجيد عزيز به همراه بسياری از آروزهای برحق، انسانی و                  

 .نشکفته اش در غرق ماتم و اندوه به خاک سپرده شد

 

کارخانه خودرو سازی مزدا، ايران خودرو و ديگر مراکز                    
کارگری قبل از آنکه محل کار و توليد باشند شباهت بيشتری                 

تحميل کار   .  به قصابخانه و اردوگاههای کار اجباری دارند              
بسيار فشرده و سنگين در ساعات و شيفتهای طوالنی شبانه                   

 ،روزی و فقر و بيحقوقی و محروميت و تحقير مطلق                                
کارگران و خانواده هايشان را به لبه پرتگاه مرگ و نابودی                   

کليه فروشی، تن فروشی، سکته و حلق آويز                  .  کشانده است  
بخشی دردناک از سرگذشت کارگران و خانواده                ...  شدن و  

. هايشان در زير سايه سياه حکومت ننگ و نفرت اسالميست               
قاتلين امثال مجيد حکومت اوباش اسالمی و سرمايه داران                     
بيکاره ای هستند که برای کسب سودهای هرچه بيشتر از هيچ             

انگشت اتهام بسوی اين جانوران           .  جنايتی فرو گذار نيستند        
 . وحشی، جنايتکار و فاسد و دزد دراز است

 

ضمن تسليت به خانواده و دوستان و کارگران کارخانه مزدا                 
 .ياد عزيز مجيد گرامی است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٢ – ٢٠١١نوامبر  ٢٣

 

!زنده باد سوسياليسم  



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

   

 کارگران شرکت ملی ساختمان
 !دستمزدهای آبان هم پرداخت نشد

 

اعالم داشتيم بيش از          6/8/90در اطالعيه قبلی در مورخ           
نفر از کارگران شرکت ملی ساختمان دستمزدها و                       700

مبالغ مربوط به اضافه کاری مرداد و شهريور و مهر ماه را              
دريافت نکرده اند و عوامل کارفرما با وعده و وعيد دروغ و             

. تهديد کارگران از پرداخت دستمزدها خود داری ميورزند              
روز از      4اما امروز چهارم آذر ماه، هم اکنون با گذشت                    

. پايان ماه حتی خبری از پرداخت دستمزدهای آبان هم نيست           
مدير شرکت و عواملش در جواب کارگران                       "  اسيری"

در جلسه ای که هفته پيش با مسئوالن                 :  معترض گفته اند    
دولتی که پروژه هايشان را تمام کرده و از آنها طلب داريم به      
ما اعالم داشته اند فعال پولی در بساط نيست و هيچگونه قول              

. و قرار مشخصی هم برای  پرداخت طلبهايمان نداده اند                      
اسيری و پادوهای دور و برش با اين حرفها ميکوشند از                       
پاسخگويی مستقيم به کارگران طفره رفته، پايشان را از                      
معرکه بيرون کشيده و کارگران را به ديگر مسئولين فاسد و              

 .دزد حکومت اسالمی حواله دهند
 

ما کارگران از اينکه همه سران          :  يکی از کارگران ميگفت     
. حکومت اسالمی دزد و جانی و فاسدند هيچ ترديدی نداريم               

ما بخوبی ميدانيم همه فقر و بدبختی و اين زندگی سراسر                     
محروميت و تحقير و بيحقوقی ما کارگران و خانواده هايمان            

با اينحال حرف و          .  زير سر اين حکومت اسالمی است               
ما اسيری و شرکت      .  خواسته ما خيلی روشن و شفاف است          

با سو استفاده از     .  ملی ساختمان را بطور مستقيم می شناسيم         
فقر و بيکاری و شرايط نابسامان زندگيمان ما را مجبور به                 

هزار تومان، همين ماهی       300کار نموده اند در ازای ماهی         
ماه است ريالی از              4تومان را هم نمی پردازند،                    300

خودشان بی آنکه کاری انجام          .  دستمزدهايمان را نداده اند       
دهند بر کوهی از ثروت که به بهای بيچارگی و فقر و                              
گرسنگی ما کارگران و خانواده هايمان بر روی هم بناحق                  
تلنبار شده نشسته اند و حاال اين جنايتکار و دزد ما را به آن                  

با .  جنايتکار و دزد ديگری به دنبال نخود سياه حواله ميدهد              
اين وعده های نامربوط و دروغ و تا اين حکومت جرثومه                  

 .آبی برای ما کارگران گرم نخواهد شد ،فساد و جنايت هست
 

شرکت ملی ساختمان که از زير مجموعه های باندهای                        
مرکز فساد و دزدی بنياد مستضعفان حکومت اوباش اسالمی          

نفر کارگر با قراردادهای موقت و               700با بيش از          ،است
هزار    300سفيد امضا از سه ماه تا يکسال و دستمزدهای                   

صبح تا شب و انجام کار                 8تومانی و ساعت کاری از              
 ،اجباری در همه ايام تعطيل بنا به نياز و سودجويی کارفرما            

مجری و سازنده انواع طرحهای بزرگ سد سازی و راه                      
هم اکنون احداث مرکز بزرگ رفاهی                 .  ساختمان ميباشد   

پونک واقع در ميدان پونک تهران از جمله پروژه های در                 
دفتر مرکزی شرکت در شهرک        .  دست ساخت شرکت است     
 .غرب تهران واقع است

 

  ٢٠١١نوامبر  ٢۶ ،حزب اتحاد کمونيسم کارگری

٢٣١شماره   

 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                      

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق                 .  بزير کشيدن آن هستند       
سرنگونی 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                 -٢
سازماندهى مبارزه انقالبى و               ،اين ارگانها ابزار متحد شدن             .  و مردم است      

آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و                         
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى           .  جمهورى اسالمی است  

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

 

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

 .جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

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

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

 . شوراها در محيط زيست و کار باشند
 

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

بايد کنترل   .  سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است                   
 .  محالت را از دست 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
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

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

:منتشر ميشود ٢٠١٢در ژانويه   
 

کمونيسم کارگرى“ سازمانده  -آژيتاتور ”  
 نشريه اى از تشکيالت داخل حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 


