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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

 

 !پيشقراوالن دمکراسى
 

 در باره کنفرانس استکهلم
 
مبارزه مسالمت      "  ،"!حقوق بشر     "  ،"!دموکراسى"

...  انتخابات آزاد  "  ،"!آميز این عبارات در فرهنگ        "! 
سياسى بخش عمده اى از اپوزیسيون ایران به معناى                    

و دورى و نزدیکى و راستش همه          "  مقدسات"زندگى و    
اما وقتى دقيق ميشوید مجموعه          .  چيز تبدیل شده است       

اینها مشتى ترهات است که از هر محتواى واقعى و                       
و جالب اینست    .  مادى براى انسانهاى کنکرت تهى است       

و "  و حقوق بشر   "  دمکراسى"که در پروسه تحقق این          
مورد "  بشر"که على القاعده باید توسط          ،"انتخاب آزاد "

تنها عنصرى که اهميتى ندارد و در              ،بحث محقق شود   
" بشر"همان          ،بسيارى موارد وجود خارجى ندارد                

 !   انتزاعى بورژوازى است
 

جمع متنوعى از مخالفان حکومت ایران         "خبر دادند که      
طى کنفرانسى در حاشيه استکهلم جمع شدند و طى بيانيه            

تامين   ،اى بر ضرورت وفاق ایرانيان براى نفى استبداد           
از قدیم گفته    "!  حقوق بشر و انتخابات آزاد توافق کردند         

اول ببينيم  !  اند از کوزه همان برون تراود که در اوست            
چه کسانى هستند؟   "  مخالفان حکومت "این جمع متنوع از     

چه سابقه اى دارند و امروز کجا ایستاده اند؟ اینها از                      
جمله ليست دعوت شدگان به کنفرانس مربوطه توسط                  

شهریار آهی، جواد     :  بنياد بين المللى اوالف پالمه است          
اکبرین، کاظم اکبرین، کاظم علمداری، رضا عليجانی،             
نوشابه اميری، علی افشاری، جمشيد اسدی، اکبر                           
عطری، مریم معمارصادقی، مهران براتی، احمد باطبی،       
مسعود بهنود، پرویز دستمالچی، شاهين فاطمی، شهال               

نژاد، فریدون      حسين گنجبخش، سعيد قاسمی          فرید، امير  
احمدی، رامين احمدی، فاطمه                     

 

 خطاب به نيروها و مردم آزاديخواه جهان
 

از مبارزات مردم ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم 
 !اسالمی و تحقق آزادی و برابری و رفاه حمايت کنيد

٢صفحه   

 

 ما و جنش ضد جنگ
  با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

 سياوش دانشور ،آذر ماجدى ،على جوادى
 ۵صفحه 

 يادداشت سردبير،

 

 تاريخ شکست نخوردگان 
 ۵٧چند کلمه بياد انقالب 

 

 ١١منصور حکمت                                             صفحه 

 

 در حاشيه آلترناتيو سازی تروريسم دولتی
 

 !خود ساخته می گذارند »اپوزيسيون«چگونه مبارزات مردم را بپای 
 

 ١۴صفحه آذر ماجدی                                                                           

 بيمارستان در يونان تحت کنترل کارگری
 جنبش کنترل کارگرى در اروپا آغاز ميشود

 

 کنفرانس بين المللى روز جهانى زن

 

 ؟"کول بران کرد"کارگران مرزی يا 
 

 ١۵عطا ياراحمدی                                                   صفحه 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

زاده، فواد      جو، عباس حکيم       حقيت
پاشایی، احمد رفعت، نيما                          
راشدان، ضيا صدرالعشراقی،              
مصطفی هجری، بيژن حکمت،           
پویا جهاندار، مهرانگيز کار،                 
بهزاد کریمی، مرتضی کاظميان،       
جواد خادم، محسين خاتمی،                     
فریدون خاوند، منوچهر مقصود           
نيا، محسن مخملباف، حسن                      
منصور، سراج ميردامادی، عبداله    
مهتدی، مرجانه ستراپی، شهال              
عبقری، نسيم سرابندی، عليرضا         

زاده، ماشااله سليمی، خالد           نوری
عزیزی، آرش بهمنی، محسن                 
سازگارا، حسن شریعتمداری،               

علی توفيقی، نيره توحيدی،           محمد
مجتبی واحدی، مهرداد درویش            
پور، رامين پرهام، گيتی کاوه،              
پروین اردالن، فریبا موحبی،                 
گالله شرافکندی، مهشيد پگاهی،         
ناهيد حسينی، شهران طبری،                 
شهال شفيق، آرام حسامی، رضا            

چند ...  حسين بر، هوشنگ اسدی و    
نفر از مدعوین از جمله                                

حسين گنجبخش، مهرداد                   امير
درویش پور، پروین اردالن، به            
دالئل متفاوتى در کنفرانس شرکت      

ليست شرکت کنندگان          .  نکردند
این .  هنوز منتشر نشده است                

کنفرانس مخفى و در بسته بود و            
حتى خبرنگاران حق حضور در          

دليل هم اینبود که            !  آن نداشتند   
راحت "شرکت کنندگان بتوانند             

یعنى بند و بست ها         "!  بحث کنند  
 ! از باالى سر مردم مخفى بماند

  
بخشى از این جماعت از سران و          
دست اندرکاران حکومت اسالمى       

از محسن سازگارا                  .  بودند
جنایتکار و از طراحان سپاه                     
پاسداران تا محسن مخلمباف                    
دیروز حزب اللهى و شکنجه اگر         

فاطمه حقيقت    ،و امروز فيلم ساز     
جو نماینده مجلس و طيفى از ملى          
مذهبى ها و کسانى که طى                         
سالهاى طوالنى در سيستم                         

 

 !پيشقراوالن دمکراسى
 

 ...در حاشيه کنفرانس استکهلم 

جمهورى اسالمى عليه                        
کارگران و اکثریت مردم                    
محروم ایران جان کنده اند و             

اگر اینها   .  نانش را خورده اند      
 ،جزو مشروعه چى ها بودند           

عده اى دیگر از طيف                            
مشروطه چى و سلطنت اند و           
طى سالهاى طوالنى مدافع                

مدافع    ،حمله نظامى به ایران        
و    ،تحریم اقتصادى و تجارى        

مدافع سياستهاى پنتاگون بوده         
بخشى دیگر جزو نيروهاى    .  اند

باند سياهى و قوم پرستان                    
هستند که اینها هم در دوره                 

. جورج بوش پدر سرهم شدند         
نيروهاى قومى که قبله شان              
آمریکن اینترپرایز بود و شعار      
فدراليسم را در این دوره                      

عبداهللا مهتدى و         .  برافراشتند
مصطفى هجرى رسما و علنا          
خواهان حمله نظامى به ایران         
بودند و شب و روز در رویاى         
ایفاى نقش برادران                                 
بزرگترشان جالل طالبانى و            

نان اینها را    .  بارزانى ميسوزند 
جالل طالبانى نوکر جمهورى         
اسالمى و پنتاگون ميدهد و                 
تاکنون چند بار اختالفات                    
درونى شان در اردوگاههاى            
تحت زعامت بارزانى و                      
طالبانى به چاقو کشى و تير               
زدن به دوستان هم باندى                     

دیگر .  خودشان منجر شده است   
قوم پرستان این ليست نيز از             

در کنار اینها     .  همين قماش اند    
فعاالن و روساى سازمان                   

اکثریت و طيفى           "  خوشنام"
قرار دارد که به خود                               

این !  جمهوریخواه ميگویند       
جمهوریخواهان محترم که                

در     ،عمرى استالينيست بودند      
ایران       ۵٧تحوالت انقالب            

همراه با برادر بزرگشان حزب     
توده به عامل و همکار                          
جمهورى اسالمى و خمينى               
تبدیل شدند و از هيچ جنایت و           

٢۴١شماره   
وقاحتى عليه اپوزیسيون انقالبى و           
مخالفين خمينى و جمهورى اسالمى       

همين جماعت تا      .  فروگذار نکردند  
یکسال پيش و طى دوره هاى                        
مختلف از جمهورى اسالمى و                   

اش دفاع ميکردند و            "  انتخابات"
ستون پنجم فحاشى و تحریک غير           
سياسى عليه سرنگونى طلبان و                 

اینها .  انقالبيون و کمونيستها بودند        
خامنه     ،سينه چاکان مدافع خمينى          

موسوى و      ،خاتمى   ،رفسنجانى   ،اى
در کنار اینها تعدادى      .  کروبى بودند 

شخصيت شخيص و ژورناليست              
کهنه کار و تازه کار وجود دارد که           
سابقه شان بدتر از باالئى ها نباشد             

امثال جناب بهنود و          .  بهتر نيست   
و دیگران که نقش        ،جناب نوریزاده 

شان اینست که در بى بى سى و وى          
او آ و رادیو فردا و رادیو اسرائيل             

و     ،ترهات سياسى اقتصادى ببافند        
عقاید ارتجاعى شان را بعنوان خبر         

هنر .  و تفسير تحویل مردم بدهند            
برخى از اینان اینست که ميتوانند              
اخبارى را پخش کنند که از درون            

هنوز !  رژیم بدست شان ميرسد             
مضحکه کنفرانس پاریس و داستان        
سردار مدحى در گوشها زنگ                    
ميزند که همان جماعت و تعدادى              
دیگر در کنفرانس استکهلم جمع شده      

 ،و البته براى جورى جنس              !  اند
 ،تعدادى فعال زن و بخشا خوشنام            

برخى فعال موسوم به حقوق بشرى         
اما دست راستى و از نظر سياسى             
مشترک با همين جماعات را دعوت       
کرده اند تا بدنامى بيش از حد                        

 .حضرات زیاد توى ذوق نزند
 

و اینها قرار است متحد شوند و                    
واقعا که نوبرش   !  دمکراسى بياورند 

دمکراسى براى امثال       !  را آوردند   
من کمونيست کارگرى و                                 
مارکسيست چيزى نيست جز تعبير         

دمکراسى      ،بورژوازى از آزادى        
" تقدس"یعنى آزادى استثمار و                  

مالکيت خصوصى و تداوم بردگى          
شان "  حقوق بشر  "مزدى که بيانيه       

اما اگر    .  روى آن صراحت دارد          
فرض کنيم که این جلسه براى                      
اینبوده که مخالفان سياسى اسالم و           
آخوند و استبداد زده فرصتى براى           

اگر   ،پيدا ميکنند "  تمرین دمکراسى "
قبول کنيم که این جماعت سياست              

بدون آخوند و اسالم و ارتجاع از         
گلویشان پائين نميرود و همين هم        
برایشان درخود پيشرفت محسوب     

باید نگاهى هم به                            ،ميشود
دمکراسى واقعى و مهماندار آنها         
بياندازیم تا ببينيم که چطور در و          

 . تخته با هم چفت ميشود
 

در ابتدا اشاره کردم که                                
 ،"حقوق بشر      "  ،"دموکراسى"
و "  مبارزه مسالمت آميز                "
براى بخش عمده   "  انتخابات آزاد "

اى از اپوزیسيون ایران به معناى        
زندگى و همه چيز تبدیل شده                   

اینها ميتوانند پرو رژیمى         .  است
ميتوانند      ،باشند یا ضد رژیمى            

سلطنت طلب باشند یا                                    
ميتوانند چپ باشند        ،جمهوریخواه

اما بحث    .  یا راست و فاشيست         
برسر تعابير مختلف از دمکراسى      

بحث برسر معنى واقعى و        ،نيست
تاریخى و ابژکتيو دمکراسى                  

امروز دمکراسى بدون           .  است
موشک کروز و بمبهاى چند تنى          
و بالک واتر و تجاوز جمعى و              
ميليتاریسم و تروریسم قابل صادر      

براى .  کردن و پياده کردن نيست       
عراق دمکراسى آوردند و المثنى        
همين جماعت فوق را بجاى صدام      

براى افغانستان    .  سرکار آوردند   
دمکراسى آوردند و همان طالبان        
را دوباره امروز در لویه جرگه            

براى یوگسالوى   .  شرکت ميدهند  
دمکراسى آوردند و جنایاتى را             
خلق کردند که هنوز پشت نسلها            

براى رواندا با جنگ    .  را ميلرزاند 
قومى خواستند دمکراسى بياورند       
که بزرگترین قتل عامهاى بعد از         
آشویتش را با حمایت دمکراسى           
غربى و در سکوت رسانه هاى             

براى ليبى   .  مزدور سازمان دادند    
دمکراسى آوردند و پسر عموهاى      
قذافى و اسالميون را سرکار                   

به دنيا و نتایج صدور                .  آورند
بجز    ،دمکراسى واقعى نگاه کنيد      

اینها محصوالتى ببار نياورده                
این جماعت بخشا         ،خوب!  است

آدمکش و شکنجه گر و چاقو کش         
و ضد زن و کهنه پرست و ضد              

ميخواهند   ،کمونيست و ضد آزادى   
بهتر از اسالف شان باشند؟ بدون         

٣صفحه ! تردید نه             



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

مرکز اوالف پالمه و نماینده                      
کارچاق کن ایرانى اش رضا                   

براى اتحاد و دمکراسى            ،طالبى
تحفه هاى بهترى سراغ ندارد و             
اتفاقا دمکراسى مربوطه با همين          

. ماتریال ميتواند شکل بگيرد                  
 ،اوالف پالمه سنتر توهم ندارد               

ماهيت اش    ،کارش را انجام ميدهد   
و اهدافش کار شده            ،همين است  

افرادى را هم که جمع ميکند      .  است
 .  جز اینها نيستند

 
این جماعت امروز بعنوان گروه           
فشار بر جمهورى اسالمى تاکتيک     

را "  انتخابات آزاد "متوهم و پرت     
مطرح ميکنند تا شاید جناح                       
موئتلفشان در حکومت و حاشيه            
آن بتواند امتيازى بگيرد اما                      
چشمشان را به تکرار سناریوى            

اینها براى       .  ليبى دوخته اند            
عضویت در لویه جرگه ایران و            

. چلبى شدن دورخيز کرده اند                 
اهدافشان بدون چنين مراکزى و            
بدون حمایت ناتو و بدون حمله               

زمانى که   .  نظامى متحقق نميشود    
بخشا در درون رژیم و در مصدر         
امور بودند و بخشا در بيرون                   

" انتخابات آزاد  "  ،هوراکش رژیم  
عرضه تصویب        ،که سهل است      

یک الیحه براى مطبوعات                       
حاال .  اسالمى خودشان را نداشتند     

که به بيرون حکومت مهاجرت             
فرمودند و اپوزیسيون زورکى              

خودشان هم ميدانند این                  ،شدند
 . حرفها کشک است

 
تعریف یک پروسه     :  هدف اینست  

براى شکل دهى به نوعى آلترناتيو      
دست راستى که ميتواند در متن              
یک تالقى نظامى غرب و                          
جمهورى اسالمى بعنوان نيروئى        

. جانشين به جامعه خورانده شود          
اتحاد و توافق این جماعت                          
رنگارنگ مانند معامله بورس               

این .  بازان در بازار بورس است        
کنفرانس و کنفرانسهاى مشابه که         

 

 !پيشقراوالن دمکراسى
 

 ...در حاشيه کنفرانس استکهلم 

ترکيب آن از جنبشهاى مختلف       
تا دیروز حکومتى ها و انواع           
مدافعان حاکميت بورژوازى را    

نطفه هاى یک        ،در برميگيرد  
تجدید آرایش بورژوازى ایران      
براى خالصى از جمهورى              
اسالمى و نجات سرمایه دارى        

دقيقا به همين دليل کل           .  است
این جماعت همراه با مراکز              
مهماندار و حاميان سياسى و            

مجموعا عليه        ،اقتصادى شان   
سرنگونى انقالبى و عليه                    
اهداف سوسياليستى طبقه                   

اگرچه نمایش چلبى    .  کارگر اند 
سازى این جماعت مضحک و        
توخالى است اما منعکس کننده        
پالریزاسيون سياسى در جامعه     
و وحشت مشترک شان از                  
عروج جنبش سرنگونى                      
انقالبى و ظرفيتهاى بالقوه                 
کمونيسم در ایران در  متن                 
تحوالت منطقه اى و جهانى هم       

 . هست
 

کار امروز ما کمونيستهاى                
کارگرى و اردوى انقالبى و             
آزادیخواه اینست که اوال در              
جامعه در قابل مخاطرات                   
محتمل آمادگى عملى ایجاد                

مستقل از این جست      ،ثانيا.  کنيم
و خيزهاى اپوزیسيون                          

 ،ورشکسته بورژوائى ایران          
راسا مبارزه با جمهورى                    
اسالمى را گسترش دهيم و                
ابتکار عمل سياسى را از دست      
نيروهاى دست راستى و                     

ثالثا .  پنتاگونيست دربياوریم      
اهداف و سياستهاى ضد جامعه      
و ضد آزادى این نيروهاى                 
دست راستى را وسيعا افشا و           

سازمان و    ،رابعا.  منزوى کنيم 
این .  قدرت آلترناتيو ایجاد کنيم     

نيروهاى دست راستى را باید          
اجتماعا در ميدان سياست                   

 .* شکست داد

٢۴١شماره   
 

 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                  -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی          .  قرار گرفته است   

پيشروی .  داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                   
مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق 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  -٢
 ،اين ارگانها ابزار متحد شدن                .  توده کارگران و مردم است                

سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و          
. مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                    

بايد .  شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند             
در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها              ،همه جا 

 . را سازمان داد
 

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

 .توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

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

شوراها امکان حضور طبقه کارگر     .   کنترل کارگرى را تسهيل ميکند    
بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را                   

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

 

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

پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه            ،مبارزاتى در آن   
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى                  .  تظاهرات شبانه است     

 .  اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

خطر جنگ دو اردوی تروريستی                
آمريکا و رژيم جمهوری اسالمی بر          
باالی سر بشريت متمدن قرار گرفته          

اين يک جنگ ارتجاعی و ضد        .  است
قربانيان اين جنگ         .  انسانی است    

مردم عادی در ايران و منطقه و                    
بار ديگر ميخواهند        .  جهان هستند   

يک کشور را به تمامی با بمب                        
بار ديگر بشريت بايد شاهد         .  بکوبند

گسترش سرسام آور عمليات                          
. تروريستی و انتحاری اسالمی باشد       

فجايع اين جنگ بمراتب از جنگ و             
کشتار در افغانستان و عراق و                       

 .فلسطين گسترده تر خواهد بود
     

توجيهات جنگ  طلبى هيات حاکمه             
جنگ عليه     "آمريکا را مبنى بر                 

مقابله با سالح کشتار    "و  "  تروريسم
هر دو طرف     .  نبايد پذيرفت  "  جمعى

جنگ خود نيروهای تروريستی                    
هستند و کارنامه خونينی در جنايت           

هر دو طرف        .  عليه بشريت دارند       
جنگ در کشتار جمعى مردم عادی              

اين جنگ      .  تاريخ سياهی دارند           
احتمالى از هر دو سو، برسر قدرت            
سياسی و حوزه نفوذ سياسی و                     

. اقتصادى در منطقه و جهان است              
آمريکا ميخواهد شکست در عراق را      

. با حمله به ايران جبران کند                            
جمهوری اسالمی براى بقای                          
حکومت ارتجاعی خود در ايران و              
تثبيت موقعيت منطقه اى اش به                    

هر دو طرف،     .  استقبال جنگ ميرود    
جنگ را حلقه ای در حفظ و گسترش         

 .موقعيت سياسی خود ميدانند
     

. بايد مانع شروع اين جنگ شد                     
بخاطر توحش و کشتاری که به                     

بخاطر ارعاب و        .  نمايش ميگذارد   
قلدری ای که بر زندگی مردم تحميل           

بخاطر عقبگرد فرهنگی و           .  ميکند
سياسی و تعصب و جهالت مذهبی ای       

اين .  که بر بشريت تحميل ميکند               
 .جنگ تروريستی  بايد متوقف شود

     
اما توقف جنگ نميتواند تنها دستور         
کار مردمی باشد که نميخواهند جهان       
در زير سلطه ماشين کشتار                              
ميليتاريسم آمريکا و ماشين                            
تروريستی رژيم اسالمی قرار داشته        

 

 خطاب به نيروها و مردم آزاديخواه جهان

 از مبارزات مردم ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی
 !و تحقق آزادی و برابری و رفاه حمايت کنيد

يک رکن مهم و تعيين               .  باشند
کننده جنبش مقاومت مردمی                  
برای مقابله با اين وضعيت بايد             
دفاع از مبارزات مردم برای                    
سرنگونی رژيم اسالمی در ايران       
و برقراری آزادی و برابری و                

ايران افغانستان        .  رفاه باشد       
امروز .  ايران عراق نيست  .  نيست

در ايران مبارزه ای گسترده و                
همه جانبه عليه رژيم اسالمی در         

کارگر معترض       .  جريان است      
جوان .  زن معترض است      .  است

دانشجو معترض    .  معترض است   
اين مردم حکم به                       .  است

. سرنگونی رژيم اسالمی داده اند       
دفاع از   .  عليه آن بپا خاسته اند         

مبارزات مردم ايران برای                        
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی          
يک حلقه اساسی پيشروی                       
بشريت متمدن براى پايان دادن به      

سرنگونی انقالبی  .  تروريسم است 
رژيم اسالمی سيمای خاورميانه          

مردم .  را دگرگون خواهد کرد             
جهان را از شر يک قطب                            

. تروريستی خالص خواهد کرد            
اين پيروزی ممکن و قابل حصول       

بعالوه مردمی که رژيم             .  است
اسالمی را بزير ميکشند، نيرويی       
عظيم در مبارزه برای آزادی و              
برابری و رفاه در سطح جهان                

 .اند
     

ما خود را در کنار شما و نيرويی          
در مقابله با ميليتاريسم آمريکا و         
تهديداتی ميدانيم که زندگی مردم         
در کشورهای اروپايی و                             
آمريکايی را مورد تعرض قرار            

ما خود را در کنار             .  داده است   
اعتراض کارگر در مقابله با                     
تعرض سرمايه و تالش براى                 
زندگى ايمن تر و انسانى تر                      

ما در کنار شما برای              .  ميدانيم
آزادی و برابری و رفاه و                           

 .انسانيت و تمدن مبارزه ميکنيم
     

ما صدای آزادی و برابری و تمدن  
. و رفاه همگان در ايران هستيم           

ما اعالم ميکنيم که رژيم                             
جمهوری اسالمی نماينده و دولت      

رژيم .  منتخب مردم ايران نيست        

٢۴١شماره   

سرکوب و کشتار و خفقان و زن                         
ستيزی و آپارتايد جنسی و فقر و                       

مار است      مسئول کشتار   .  فالکت و است
بيش از صد هزار تن از شريفترين                   

رژيم .  انسانهای نسلی از جامعه است        
اين .  چوبه های دار و سنگسار است           

رژيم را بايد از تمامی مراجع بين                       
سفارتخانه ها و       .  المللی اخراج کرد      

مراکز سياسی اين رژيم در اروپا و                  
آمريکا مراکز تروريستی و توطئه عليه      

. مردم آزاديخواه و اپوزيسيون است             
 !بايد برچيده شوند

     
ما خواهان لغو تحريم های اقتصادی              

ما در عين حال که قاطعانه                .  هستيم
برای سرنگونی رژيم اسالمی مبارزه           
ميکنيم در عين حال خواهان لغو هر               
گونه تعرض به زندگی و معيشت مردم          

تحريم اقتصادی خود يک سالح     .  هستيم
قربانيانش .  کشتار دسته جمعی است         

 .بايد فورا لغو شود. مردم عادی هستند
     

ما خود را به خلع سالح اتمی همگانی            
ما برای     .  در جهان متعهد ميدانيم             

نابودی تمامی سالحهای کشتار دسته           
ما اعالم ميکنيم    .  جمعی مبارزه ميکنيم   

که هدف دولت آمريکا نه جلوگيری از           
خطر گسترش سالح اتمی بلکه حفظ               
کنترل انحصاری بر اين سالح کشتار             

آمريکا تنها کشوری   .  دسته جمعی است  
است که اين سالح مخرب را عليه مردم    

تمامی سالحهای     .  بکار گرفته است        
جمهوری .  اتمی بايد برچيده شوند              

اسالمی نبايد به سالح اتمی مجهز                    
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی       .  شود

تنها ضامن جلوگيری از تسليح اتمی              
 .اين رژيم ضد انسانی است

     
ما برای رفع خطر جنگ مبارزه                         

ما برای شکست سياستهای          .  ميکنيم
ميليتاريستی آمريکا در جهان مبارزه           

ما از شما ميخواهيم که اجازه         .  ميکنيم
ندهيد هيچ نيرويی در مبارزه خود عليه       
جنگ به رژيم اسالمی و مدافعين                      

. رنگارنگش کوچکترين تخفيفی بدهد        
اجازه ندهيد که نيروهای رنگارنگ                
اسالمی جايی در مبارزات مردمی عليه       

جاى جنگ طلبان     .  جنگ داشته باشند    
. در صف مبارزه عليه جنگ نيست                 

همسويی با يكی از دو طرف نبايد جايی        

در سياست جنبش مردمی عليه جنگ      
اين نيروها خود يک        .   داشته باشد  

عامل جنگ و نابودی و کشتار و                  
سران اين       .  ترور مردم هستند            

دستجات تروريستی و ميليتاريستی         
بايد به جرم جنايت و تروريسم عليه          

ما خواهان     .  مردم محاکمه شوند         
محاکمه سران رژيم اسالمی به جرم         

 .جنايت عليه مردم در ايران هستيم
     

ما از شما ميخواهيم که نيروی فعالی        
در مبارزه با تمامی جرياناتى باشيد           
که ميکوشند بر مبنای بمباران و                 
کشتار مردم در ايران، يک حکومت         
ارتجاعی ديگر را از باالی سر مردم         
بر جامعه حقنه کنند و يا زمينه ساز           
شکل دادن وضعيتی مانند عراق و             

ما .  يوگسالوی و افغانستان شوند          
آمريکا را     "  رژيم چنج    "سياست     

سياستی ارتجاعی و ضد مردمی                  
   .ميدانيم

     
ما اعالم ميکنيم که مبارزات مردم              
برای سرنگونی رژيم اسالمی يک            
نيروی اساسی و تعيين کننده در                  
پايان دادن به خطر جنگ در منطقه            
و پايان دادن به عمر رژيم اسالمی             

 .است
     

ما اعالم ميکنيم که مردم ايران از               
از جنگ    .  تحريم اقتصادی بيزارند      

. از رژيم اسالمی بيزارند          .  بيزارند
جنگ را عاملی در طوالنی تر کردن          

. عمر اين رژيم ضد انسانی ميدانند            
اين مردم امروز در مبارزه شان به            

 .کمک شما نيازمندند
     

ما تمامی مردم آزاديخواه، برابری            
طلب، سکوالريست و انساندوست را      
به دفاع قاطعانه از مبارزات مردم               
ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم          
اسالمی و استقرار آزادی و برابری          

 !و رفاه فرا ميخوانيم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨۶آذر  ٦ – ٢٠٠٧نوامبر  ٢٧

 
مصوب جلسه کميته مرکزى به    *

 ٢٦اتفاق آرا حاضرین در تاریخ 
 .نوامبر



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

با باال گرفتن تهدیدات           :  توضيح
جنگى بار دیگر جنبش ضد جنگ        
در آمریکا و اروپا به تحرک افتاده       

تظاهرات سراسرى در            .  است
شهرهاى آمریکا و تظاهرات لندن       

در این تظاهراتها   .  از این جمله اند   
گرایشى که با توجيهات مختلف             
مدافع حکومت اسالمى است و در        
مواردى عکس خامنه اى و                       
نصراهللا و عناصر مشابه را هم              

ميزگردى .  بلند ميکند رخ نشان داد    
که ميخوانيد راجع به سياست                   
کمونيستى در قبال جنبش ضد                 
جنگ و تفاوت اعتراض مردم                
شریف جهان عليه ميليتاریسم و             
تروریسم با گرایشاتى است که                
تالش ميکنند در این ميان                            
سياستهاى ارتجاعى خود را پيش         

این ميزگرد براى اولين بار      .  ببرند
برابر   ٢٠٠٧دسامبر    ۵در تاریخ    

در نشریه          ١٣٨۶آذر          ١۴با     
یک دنياى بهتر منتشر       ٢٨شماره  

اگرچه برخى اشارات     .  شده است  
در این مبحث مهر و نشان                          

سال پيش را     ۵رویدادهاى سياسى   
اما اصول مطرح      ،بر خورد دارد   

شده در این بحث و همينطور                    
بيانيه اى که در همين نشریه                     

خطاب به نيروها و مردم                         "
 ،ميخوانيد"  آزادیخواه جهان          

کماکان مبانى سياست کمونيسم              
 .  سردبير. کارگرى و حزب ماست

 

در دوره های         :يک دنيای بهتر     
پيشين، در زمان جنگ آمریکا در        
افغانستان و جنگ در عراق،                   
جنبش ضد جنگ در ابعاد ميليونی       

مردمی که به جنگ     .  به ميدان آمد   
گفتند و خواهان توقف جنگ       "  نه"

امروز توان این جنبش را         .  بودند
چگونه ارزیابی ميکنيد؟ افت و              
خيزهای این جنبش ناشی از چه             

 عواملی است؟ 
 

مردم امروز با            :علی جوادی        
شناخت بهتری از        .  تجربه ترند   

ماهيت تبليغات دستگاه حاکم بر             
. جوامع غربی و اسالم زده دارند         

دیده اند که چگونه تبليغات جعلی           

 

 ما و جنش ضد جنگ
 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

و دروغين زمينه دهشتناک               
ترین جنگهای دوران معاصر         

عملکرد ميليتاریسم   .  شده است  
آمریکا را به عينه و روزمره            
در عرض چند سال گذشته                 

دیده اند که      .  مشاهده کرده اند     
چگونه اسالميستها حتی                      
کودکان را در عراق به ماده              
انفجاری تبدیل کرده و منفجر           

این مردم توهمی به           .  ميکنند
هيچکدام از دو سوی این                     
تخاصم ندارند، نه به ششلول            
بندی مانند جورج بوش و نه              
دیوانه ای مانند احمدی نژاد و          

فهميدن اینکه این       .  خامنه ای   
مردم از این وضعيت بيزارند،       
نياز به دانش و تيزبينی خاصی       

 . ندارد
 

توان اعتراضی این نيروی               
. عظيم مردمی کمتر نشده است      

اما توان     .  بيشتر شده است         
بالفعل این جنش همواره                      
روندی صعودی ای طی نکرده     

مساله بنظر من بر سر          .  است
چگونگی به ميدان کشيدن این          
نيرو در ابعاد ميليونی و تبدیل          
این پتانسيل عظيم به یک                     

اما .  نيروی بالفعل است               
این جنبش    .  مشکالت متعددند   

فاقد یک رهبری سياسی روشن     
و خط مشی آزادیخواهانه و               

فاقد چهره های       .  پيشرو است   
شناخته شده و یک رهبری قابل      

فاقد استراتژی     .  اعتماد است    
سياسی برای قدرتمند شدن و            

جنبشی برای    .  پيروزی است   
به حفظ وضع     .  پيشروی نيست  

عمدتا .  موجود چسبيده است        
سياستی شکست طلبانه بر آن           

از این رو        .  حاکم شده است       
از این رو پس    .  درجا زده است  

مردم به ميدان آمده     .  رفته است 
اند، اما در ميدان سياست                     

از .  نمایندگی نشده اند                   
اعتراضشان نيرومند تر نشده         

روشن .  متحد تر نشده اند       .  اند
بعضا نوعی      .  تر نشده اند          

سرخوردگی و سرگيجی از              
رهبری سياسی و خط مشی               

٢۴١شماره   

حاکم بر این جنبش در ذهنيت جامعه       
مردم بر عليه هر       .  ایجاد شده است    

دو سوی تخاصم به ميدان آمده اند              
اما در سياست در همسویی با یک             

گره کار   .  طرف قرار داده شده اند        
 .   در اینجاست

 

باید بين مردمى         :سياوش دانشور  
که مخالف ميليتاریسم و قلدرى                    

" جنبش ضد جنگ  "آمریکا هستند با    
نه نيروئى که در        .  تفاوت قائل شد    

پانزده فوریه به خيابانها ریخت                  
طرفدار جنبش ضد جنگ است و نه        
سازمانهاى این جنبش همواره قادر         

این جنبش  .  به بسيج این نيرو هستند      
منعکس کننده تمایالت و افکار                    

مردم .  عمومى جوامع غربى نيست      
در یک مقطع معين تشخيص دادند           
که باید دخالت و اعتراض کنند و                
سازمانهاى موجود به ظرف                        

اما .  اعتراض شان تبدیل شد                   
سياستهاى تقليل گرایانه و بخشا                  
ارتجاعى این جریان باعث دور                 
شدن و پراکنده شدن این نيروى                   

به نظر ميرسد که     .  انسانى وسيع شد  
بدنبال حمله آمریکا به عراق یک              
نوع سرخوردگى در این جنبش                  

آیا "این سوال که         .  مشاهده ميشود  
این حرکات فایده دارد و ميتواند                 

" مانع ماشين ميليتاریسم شود یا نه           
دالئل این      .  زیاد مطرح ميشود          

اول، :  موضوع هم عمدتا اینها هستند    
جنبش ضد جنگ اهرمهاى تعيين              
کننده اى بجز بيان اعتراض خيابانى       

لذا قادر به اعمال فشار جدى        .  ندارد
دوم، این جنبش    .  روى دولتها نيست   

عموما بطور یکجانبه در مقابل                   
آمریکا موضع دارد و مخالفتش را           
با تروریسم و ميليتاریسم به اسالم             
سياسى و تروریسم اسالمى بسط               

مورد مهمى که با              .  نداده است    
تمایالت مردم در جوامع غربى                  

این درست است که          .  فاصله دارد   
مردم صلحدوست و مخالف جنگ            
اند، اما این مخالفت را با دفاع از                

سوم، .  اسالم سياسى یکى نميدانند         
تمایالت سنتى و آنتى آمپریاليستى            
مسلط بر این جنبش باعث ميشود که        
آنها را همسو با نيروهاى مرتجع               
درگير در این بحران کند یا دستکم            

. به یک طرف دعوا تخفيف دهد           
اینها روى دخالت گسترده تر                  

سياست .  مردم تاثير بالفصل دارد    
کارگرى و انسانى در قبال جنگ          
و تروریسم در این جنبش اساسا            

اگر کارگران        .  جائى ندارد        
کشورهاى غربى و از جمله طبقه        
کارگر در آمریکا و کشورهاى              
موئتلفش عليه جنگ و دخالت                 
ميليتاریستى واکنش نشان دهند و         
دست به اقدامات اعتصابى و                   
توقف توليد بزنند، آنگاه مردم                 
معترض در مقياس وسيعترى به          

چنين تحرکى   .  ميدان خواهند آمد     
عمال قدرت جنبش ضد جنگ را           
هم باال ميرود و به طریق اولى               
سياست حاکم برآن نيز تغيير                   

طبقه کارگر        .  ماهوى ميکند       
اهرمهاى تعيين کننده اى براى               
تاثيرگذارى بر سياست و تصميم          
دولتها و همينطور افکار عمومى         

امرى که نيروهاى سياسى        .  دارد
. سنتى جنبش ضد جنگ فاقد آنست

جنبش بشریت متمدن عليه                        
تروریسم و ميليتاریسم ميتواند               
نقش تعيين کننده اى در شکست             

. سياستهاى نظم نوینى داشته باشد       
هم ميتواند مانع جنگ شود و هم            
ميتواند توده وسيع مردم در                      

این .  جوامع غربى را بميدان بکشد    
در گرو اتخاذ یک سياست فعال             
کارگرى و انترناسيوناليستى و             
انسانى و آمادگى این طبقه براى           

 . دخالتگرى سياسى است
 

شکل گيری جنبش       :  آذر ماجدی   
ضد جنگ و حضور وسيع و                   
ميليونی آن، بویژه پيش از حمله            
نظامی به عراق، دنيا را به حيرت   

چنين جنبش وسيع بين               .  آورد
المللی در تاریخ بی سابقه بوده               

بسياری این جنبش را با             .  است
جنبش عليه جنگ ویتنام در دهه            

بنظر .  ميالدی مقایسه کردند        70
من این جنبش بمراتب وسيعتر و          

 2003در فوریه     .  جهانی تر بود    
دنيا شاهد تولد یک جنبش عظيم            
توده ای عليه نظامی گری و قلدر         

این یک واقعه    .  منشی آمریکا بود   
۶صفحه تاریخی مهم       



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

باید مکانيزم های شکل              .  است
گيری چنين جنبش ها و لحظات             
مهم تاریخی را بدقت شناخت و              

. کوشيد چنين جنبشی را احياء کرد     
از احياء صحبت ميکنم، به این               
علت که جنبش ضد جنگ آن                    
قدرت، وسعت و تحرک اوليه خود      

چرا؟ بنظر  .  را از دست داده است     
من دلسردی عمومی و غيبت یک         
افق روشن مترقی موجب شده                 
است که جنبش ضد جنگ جذبه              

آیا .  اوليه خود را از دست بدهد             
این به این معنا است که مردم                    
نسبت به ادامه جنگ و تعرضات          
ميليتاریستی غرب به سرکردگی          
آمریکا بی تفاوت شده اند؟ بنظر            

ليکن جنبش موجود آن        .  من خير  
افق الزم برای جلب این جمعيت            
ميليونی عصبانی و معترض را            

 .دارا نيست

 

یک واقعيت روشن و انکار ناپذیر       
در افت جنبش ضد جنگ ناموفق          
بودن آن در جلوگيری از شکل               

این عکس     .  گيری جنگ است         
مردم .  العمل اجتناب ناپذیر است       

علی العموم را نميتوان برای مدت       
طوالنی در صحنه اعتراض فعال        

خاصيت کمپين های      .  نگاه داشت  
معين دقيقا همين است که این                    
مکانيزم سازماندهی عمومی و              

هدف .  توده ای را در نظر ميگيرد      
معينی را برای مدت معينی در               

نميتوان بمدت     .  دستور ميگذارد    
چند سال ميليون ها انسان را در              
اعتراض به فرضا جنگ به                      

فقط .  خيابان ها یا ميتينگ ها کشاند   
اکتيویست ها هستند که توانایی و          
قوه محرکه یک مبارزه طوالنی            

این .  مدت و مستمر را دارا هستند       
. یک واقعيت عمومی و کلی است        

مردم به خيابان آمدند تا جلوی                  
حمله نظامی  آمریکا به عراق را           

به خانه     .  موفق نشدند    .  بگيرند
این مردم را با یک محرکه        .  رفتند

انسانی و مربوط به زندگيشان                 
 .ميتوان دوباره بسيج کرد

 

علت دیگر دلسردی و حتی دست          

 

 ما و جنش ضد جنگ
 ...با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

شستن بسياری از اکتيویست ها      
از این جنبش، افقی است که               
رفته رفته بر این جنبش حاکم           

در بسياری         .  شده است        
کشورها، فرضا در انگلستان،        
اسالميست ها و جریانات                    
باصطالح چپ حامی                            
اسالميست ها بر این جنبش               

بلند کردن     .   حاکم شده اند        
عکس های خامنه ای، خمينی،       
نصراهللا یا حتی احمدی نژاد در      
برخی از این تظاهرات شوک         
آور است اما حقيقتی را در                 

. مورد این جنبش بيان ميکند            
مردمی که به ميليتاریسم و قلدر      
منشی آمریکا معترضند،                    
نميخواهند به زیر پرچم                        

به این    .  اسالميست ها بروند       
معنا یک افق و آلترناتيو جدید          
و مترقی الزم است تا بتواند              
 .این مردم را به حرکت درآورد

 

جنبش ضد        :يک دنيای بهتر      
جنگ تا کنون ویژگی های                 
خاصی از خود ارائه داده                    

در زمانی جنگ در              .  است
افغانستان خجوالنه به طالبان          

در زمان جنگ      .  تخفيف ميداد  
عراق نيروهای مدافع بعث                
حتی جایی در این جنبش                      

وضعيت این جنبش را      .  داشتند
در قبال جنگ احتمالی چگونه         
ارزیابی می کنيد؟ تاثير                        

اسالمی و       –نيروهای ملی         
در "  ضد آمریکایی   "اسالمی    

 این جنبش را چگونه می بينيد؟

 

همسویی با یک      :علی جوادی    
سوی تخاصم ضعف پایه ای             

پاشنه .  جنبش ضد جنگ است       
این جنبش     .  آشيل اش است         

تهاجم و ميليتاریسم آمریکا را          
اما نقدی به         .  محکوم ميکند    

اسالميسم و جنبش اسالم                     
بعضا حتی       .  سياسی ندارد      

. همسو با رژیم اسالمی است           
. توجيهات این سياست متفاوتند      

از ضد آمریکایی گری کور              
ضد "گرفته تا سياست                           

٢۴١شماره   
یک جانبه زمينه های      "  امپریاليستی

مختلف توجيه این سياست                              
. سازشکاری با اسالم سياسی هستند      

واقعيت این است که آینده سياسی               
این جنبش در قبال جنگ احتمالی              
آمریکا و رژیم اسالمی در صورت         
عدم دخالت فعال ما ميتواند تکرار            

حضور قابل   .  وضعيت گذشته باشد    
اسالمی و    –مالحظه نيروهای ملی      

در "  ایرانی اش  "اسالمی از نوع         
جنبش ضد جنگ یک فاکتور جدی          
مخرب در تقویت گرایش و خط                  

ضد "و    "  ضد امپریاليستی   "مشی    
در .  در این جنبش است     "  آمریکایی

صورت دست باال پيدا کردن چنين           
روندی بنظرم ما شاهد افت بيشتر             
این جنبش در عرصه سياست فعال          

حضور گسترده و نقشه     .  خواهيم بود 
" ایرانی"مند جریانات ملی اسالمی       

ميتوانند چهره این جنبش و                             
سياستهای سازشکارانه موجود در          

توجيهات .  این جنبش را آرایش کنند      
امروزی و ظاهر پسندانه تری به              
این مجموعه از سياستهای ارتجاعی      

ما از هم اکنون شاهد تاثير         .  ببخشند
محافظه .  مخرب این سياستها هستيم     

کاری در دفاع از مبارزات                            
سرنگونی طلبانه توده های مردم در       
ایران به این بهانه که ميتواند مورد           
بهره برداری آمریکا و متحدینش              
قرار گيرد یک فاکتور رو به رشد             

یک رکن سياست ما در این           .  است
شرایط خنثی کردن موثر این                        

این جریانات از هم         .  جنبشها است  
از اکبر گنجی و              .  اکنون فعالند    

شيرین عبادی گرفته تا جریانات                
متعدد اکثریتی و توده ای و ملی که           
دستی در جنبش ضد جنگ دارند،             
باید مورد نقد جدی سياسی ما قرار           

 .گيرند
 

این مواضع و            :سياوش دانشور   
سياستها ناشى از همان دیدگاه سنتى        

. ناسيوناليسم ضد امپریاليستى است       
این دیدگاه قادر نيست رابطه روشنى      
بين جنگ و بحرانهاى کنونى با                  
تداوم سياستها و استراتژى جناح               

. هاى درگير در جنگ برقرار کند            
نفس جنگ را بعنوان واقعه اى                    

. ميبيند"  غير متعارف   "درخود و       
همينطور این دیدگاه نقدى به سرمایه      
دارى و طبقات حاکم مرتجع در                  
کشورهائى مانند ایران و عراق و             

تلویحا این دولتها      .  افغانستان ندارد  
و یا جبهه اى از       "  نماینده مردم "را  

مبارزه ضد امپریاليستى ميبيند و لذا        
در قاموس این    .  به آن تخفيف ميدهد    

مردم "  نماینده"جنبش، حماس          
حزب اله لبنان       !  فلسطين ميشود   

! مردم لبنان ميشود           "  نماینده"
مردم ایران  "  نماینده"احمدى نژاد   

اینها نيروهائى هستند که       !  ميشود
در سنت چپ پرو اردوگاهى                   

جنبشهاى "سابق در چهارچوب           
دسته "  آزادیبخش و رهائيبخش        

اینکه چه جریانى      .  بندى ميشوند  
. در راس آنست ثانوى است                    

زمانى مليون و ناسيوناليستهاى            
ضد استعمارى این نقش را ایفا               
ميکردند، زمانى سوسياليستهاى         

اهداف .  خلقى و امروز اسالميون     
و آرمان اجتماعى و رابطه این              
جریانات با طبقه کارگر و مردم            
این کشورها سوال و مسئله این              

آنچه مهم است          .  جنبش نيست    
تردیدى !  مقابله با امپریاليسم است    

نيست در صورت حمله نظامى به       
ایران، این جنبش پرچمهاى خامنه      
اى و احمدى نژاد را برخواهد                
افراشت و یا دستکم به حضور               
جنبش اسالمى منطقه در این                   

. جنبش جایگاه ویژه خواهد داد             
جمهورى اسالمى که این ظرفيتها       
را دیده و ميشناسد، مدتهاست که          

یک .  آگاهانه روى آن کار ميکند        
رکن تالش جمهورى اسالمى                 
تاثيرگذارى بر جنبش ضد جنگ          
و تبدیل آن به عامل فشار روى               

. آمریکا و موتلفينش است                         
اسالمى هم همين     –نيروهاى ملى   

سياست آنها     .  دیدگاه را دارند         
مبتنى بر دفاع از جمهورى                      
اسالمى و درعين حال تقویت                 
جناحهائى در حکومت اسالمى             

این نيروها هم تالش                  .  است
خواهند کرد با سياستهاى ضد                 
امپریاليستى جنبش ضد جنگ هم        

تالش خواهند کرد          .  آوا شوند    
. همين جنبش باشند   "  شعبه ایران "

حتى تالش خواهند کرد که به                  
مردم ایران در این          "  نمایندگى"

سياست ملى  .  جنبشها حاضر شوند  
ضد "اسالمى ها اینبار خيلى                   

ضد "پرچم    .  نميشود"  آمریکائى
را خود رژیم و خشکه           "  آمریکا

متعصب هاى بسيج و حزب اله             
جنبش ملى      .  در دست دارند           

اسالمى تالش خواهد کرد که با             
یک درجه فاصله از رژیم                         
اسالمى چند کار را با هم انجام               

دفاع از   "اول، زیر پرچم         :  دهد
از "  صلح و حقوق بشر   "و  "  ميهن

دوم، .  جمهورى اسالمى دفاع کند     
مخالفت و           

٧صفحه   
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مقابله مردم در ایران با ميليتاریسم      
سوم، .  و جنگ را مهار کند                  

سياستش را تقویت جناحهائى از            
سياستى که    .  حکومت قرار دهد      

یک هدف مهم خود را تسهيل                   
 –بازگشت جریان رفسنجانى                  

خاتمى در انتخابات آتى و یا در               
. متن این بحران قرار داده است             

این البته یک رکن سياست                          
در اعمال فشار به      "  امپریاليستها"

در .  جمهورى اسالمى هم هست         
نتيجه جنبش ملى اسالمى در ایران      
و در اپوزیسيون، همان سياست             
سنتى آنتى امپریاليستى موجود در       
جنبش ضد جنگ را نخواهد                      

بلکه مخالفت با جنگ را به      .  داشت
قدرتگيرى جناح متبوعش در                 
حکومت اسالمى و مهار مردم و           

. سرنگونى خواهى شان گره ميزند    
و "  جبهه یا شوراى صلح                  "

" کميته انتخابات آزاد      "همينطور    
ملى اسالميها همين سياست را                

 .   دنبال ميکند
 

همانطور که در باال       :  آذر ماجدی  
اشاره کردم، اخيرا اسالميست ها         
دست باال را در این جنبش پيدا                 

یک شاخه دیگر این           .  کرده اند   
جنبش که در آمریکا حضور قوی         
دارد، از موضعی کامال                              

با جنگ مخالفت      "  ناسيوناليستی"
تالش آنها نجات سربازان       .  ميکند

این نقطه عزیمت    .  آمریکایی است 
اگر آمریکا این تعداد         .  آنها است  

کشته و مجروح نداشت، این                     
جنبش به این شدت شکل                              

اگر جنبش ضد جنگ        .  نميگرفت
به حال خود رها شود، در                           
صورت جدی شدن احتمال حمله           
نظامی به ایران اسالميست ها                 
شدیدا به تقال خواهند افتاد و                       
رهبری کامل خود را بر این                     

رژیم .  جنبش اعمال خواهند کرد        
اسالمی تاکنون در تبليغات ضد             

-ضد"غربی و ارائه یک چهره             
از خود موفقيت            "  امپریاليست
 .  داشته است

 

. اما شرایط ایران متفاوت است             
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جنبش سرنگونی طلبانه در               
ایران بسيار گسترده و قوی               

اپوزیسيون ایرانی بنظر     .  است
ميرسد، که زیر فشار کمونيسم        
کارگری در این سالها، از                   

تمایل به   .  تاریخ آموخته است     
آن "  مام ميهن      "دفاع از             

مقبوليت سنتی را این بار،                  
الاقل هنوز، در ميان نيروهای        

هنوز .  اپوزیسيون نيافته است      
هيچ جریانی جرئت نکرده                 
است که علنا و رسما اعالم کند        
که از رژیم اسالمی دفاع                     

هر چند که از           .  خواهد کرد   
سياست های اعالم شده برخی         
جریانات ميتوان همسویی با             

. رژیم اسالمی را تشخيص داد       
این شرایط متفاوت بر جنبش            
ضد جنگ نيز تاثير خواهد                 
گذاشت و ما باید بکوشيم که               
این تاثير را گسترده و عميق             

هم اکنون جریانی دارد          .  کنيم
خود را از جنبش ضد جنگ              

مقابله با   .  موجود متمایز ميکند   
هم حکومت اسالمی و هم                    
جنگ و آمریکا بعنوان                          

. شعارهایی دارد مطرح ميشود     
در مورد عراق اپوزیسيون               
متشکل مترقی بسيار ضعيف          

در خود عراق یک جنبش       .  بود
. وسيع اعتراضی وجود نداشت     

در مورد افغانستان نيز                         
اما شرایط ایران،           .  همچنين

خوشبختانه، کامال متفاوت                
باید صدای سرنگونی         .  است

طلبی، آزادیخواهی و برابری         
طلبی مردم ایران را در جنبش        

 .ضد جنگ منعکس کرد
 

چگونه        :يک دنيای بهتر              
ميتوان بر جنبش مقاومت توده        
های مردم در سطح جهان تاثير      
گذاشت؟ کاری کرد که این                 
جنبش به زیر سلطه جریانات          

اسالمی، جریانات ضد       –ملی   
آمریکایی و اسالمی نرود؟ چه       
سياستهایی را باید نقد کرد؟                
اهرمهای تاثير گذاری ما کدام         
است؟ نيروهایی که ميتوان بر         

 آن تکيه کرد کدامها هستند؟ 

٢۴١شماره   
هر گونه همسویی،        :علی جوادی     

تخفيف و توجيه سياستهای اسالم               
سياسی و رژیم اسالمی در این                    

. جنبش را باید قاطعانه نقد کرد                   
سياست ما مقابله با هر دو سوی این         

این سياست  .  تخاصم ارتجاعی است   
تنها توسط ما و جنبش کمونيسم                   

. کارگری بروشنی نمایندگی ميشود       
یک اهرم موثر ما در تاثير گذاری            
بر این جنبش وارد کردن فاکتور                
جنبش انقالبی سرنگونی طلبانه توده     

ما .  های مردم در این کشاکش است        
باید بمثابه صدا و سخنگوی                           
اعتراض انقالبی مردم در ایران،             
صدای جنبشی برای آزادی و                       
برابری و رفاه همگان در این جنبش       

ایران، عراق   .  حضور داشته باشيم    
جنبشهای .  افغانستان نيست   .  نيست

اجتماعی فعال و داده غير قابل                    
این .  حذف سياست در جامعه هستند      

جنبش ميتواند و باید نقش جهانی                
این جنبش باید در      .  خود را ایفا کند     

سطح سياست بين المللی نمایندگی            
ما باید    .  باید به حساب آید          .  شود

بتوانيم نشان دهيم که بطور واقعی            
این مردم ناچار نيستند در مقابله با            
ميليتاریسم آمریکا به زیر پرچم                  
خونين اسالم بخزند و یا با آن همسو         

بشریت متمدن باید بتواند در        .  شوند
این جدال بطور روشنی نمایندگی             

این جنبش باید پی ببرد که این        .  شود
نيروی .  جدال دارای سه سو است          

این .  سوم این جدال، مردم متمدنند         
نيرو باید استراتژی روشنی برای            

وضع موجود قابل   .  تغيير داشته باشد  
از هيچ سو قابل دوام          .  دوام نيست  

سرنگونی رژیم اسالمی یک     .  نيست
رکن اساسی تغيير وضعيت موجود        

شکست سياستهای                 .  است
ميليتاریستی آمریکا سوی دیگر این        

هرگونه سياست تن      .  سياست است  
دادن به وضع موجود و جلوگيری            
از جنگ بدون سياستی فعال برای            
تغيير بدون شک شکست خواهد                

. شکست طلبی محض است       .  خورد
همانطور که تاکنون عليرغم                        
مقاومت توده ای مردم شاهد ناکامی        

بنظر من به       .  این جنبش بوده ایم         
ميدان کشيدن توده های مردم                        
آزادیخواه و برابری طلب فارسی             
زبان در کشورهای اروپایی و                    
آمریکایی یک فاکتور مهم در تاثير          
گذاری بر توازن قوای سياسی در             

این تالشی است که    .  این جنبش است  
در هر صورت باید با قدرت به پيش        

مساله خط مشی و افق حاکم           .  برود
بر ایرانيان خارج کشور یک قلمرو        

نباید .  سياسی حائز اهميت است         
گذاشت تا ناسيوناليستهای جنگ           
طلب این مردم را به ابزار توجيه         

ما .  جنگ و آدمکشی تبدیل کنند          
وظایف چند گانه ای در مقابل                 

ما نيرویی            .  خود داریم           
وظایف .  انترناسيوناليست هستيم    

خطيری در قبال جنبش توده ای            
باید در   .  مردم علی العموم داریم      

از طرف    .  این قامت عمل کنيم         
دیگر ما صدای آزادی و برابری          
طلبی و سرنگونی طلبی در ایران       

باید حضور این جنبش را        .  هستيم
در جدال تروریستی حاکم تامين           

کارهای خطيری پيش رو          .  کنيم
 .   داریم

 

تنها یک                :سياوش دانشور       
سياست انسانى و انترناسيوناليستى 
کارگرى ميتواند صحنه را کال              

حقيقت اینست که         .  عوض کند    
گرایش ناسيوناليسم ضد                             
امپریاليستى یک گرایش موجود          

یک گرایش دیگر تمایالت       .  است
صلح طلبانه و انساندوستانه مردم       
است که بخشا توسط جناحهائى از       
دولتها و سياست دولتهاى رقيب            
آمریکا در چهارچوب دخالت                 

مخالفت .  سازمان ملل مهار ميشود   
با تروریسم اسالمى و قلدرى                  
آمریکا در ميان افکار عمومى               

این نيرو  .  غرب نيز گسترده است    
اگر آلترناتيوى داشته باشد، پاسيو       
نخواهد شد و در صحنه سياست            

سياست .  دخالت فعال ميکند             
کمونيستى نميتواند یک نوع                    
مخالفت نسنجيده با صلح طلبى              

نباید .  مردم در جامعه غربى باشد      
مخالفت با صلح طلبى، به معنى            
نخواستن وضعيت موجود، به               

یک .  جنگ طلبى تعبير شود              
سياست فعال کمونيستى                              
محدودیتهاى سياست صلح طلبى         
را نقد ميکند، بر ضرورت تالش         
براى صلحى پایدار تاکيد ميکند و        

. راه رسيدن به آن را نشان ميدهد         
نميتوان فى النفسه مخالف هر نوع      

باید مخالفت با جنگ     .  صلحى بود 
و ميليتاریسم و تروریسم و تالش          
براى رسيدن به صلحى پایدار را         

همين مردم           .  تبئين کرد          
صلحدوست در جامعه غربى در          
سکون و دفاع از وضعيت موجود       

عليه تعدى دولتها،      .  بسر نميبرند  
عليه راسيسم، عليه نقض و زیرپا        
گذاشتن حقوق مدنى، عليه تعدى          

٨صفحه سرمایه به            



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

حقوق و آزادیها و معيشت شان               
کامال قابل درک      .  مبارزه ميکنند  

است که شهروند اروپائى و                      
آمریکائى مخالفت با تروریسم و           
ميليتاریسم را با دفاع از تروریسم        
اسالمى یکى نداند و اعتراضش را  
به جيب جنبش اسالمى یعنى یک          

در نتيجه     .  طرف جنگ نریزد        
پالتفرمى که منافع و خواست این          
مردم را نمایندگى ميکند،                            
پالتفرمى که قبل از جنگ هم                   
وجود داشته است و جنگ به آن              
صورت مشخص تر و ویژه ترى          
ميدهد، نباید از نظر دور داشته               

اهرم اساسى ما برافراشتن        .  شود
یک پرچم سياسى فعال و                             
آزادیخواهانه است که مبتنى به              
دخالت طبقه کارگر این کشورها،        
نقد ناسيوناليسم ضد امپریاليستى،        
حاشيه اى کردن جنبش اسالمى، و      
شکل دادن به جنبشى متفاوت عليه       

اگر ما    .  جنگ تروریستها است       
بتوانيم طبقه کارگر و سازمانهاى         
کارگرى را حول یک پالتفرم                 
فعال و انترناسيوناليستى به ميدان        
بکشيم، پاسخ یکجائى را به کل               

در این    .  این معضالت داده ایم          
جنگ تروریستى نه طبقه کارگر و      
نه مردم جوامع غربى منفعتى                 

بشر دوستى و تمایالت            .  ندارند
پيشرو این نيرو را جنبش ضد                 
جنگ و خط ناسيوناليسم ضد                   

پایان . امپریاليستى نمایندگى نميکند
دادن به تروریسم و ميليتاریسم نه          
امر آمریکا بلکه کار این بشریت           

مردم در ایران،          .  متمدن است    
جنبش آزادى و برابرى و                           
سرنگونى جمهورى اسالمى، یک      
سنگر مهم این بشریت متمدن                   

ما باید به این نيرو و                   .  هستند
سياست و پالتفرم فعالى متکى                

سياست این جنبش،  بعنوان      .  شویم
یک قطب سوم، تنها ميتواند ادامه         
تالشش براى یک زندگى بهتر در        
وضعيت مشخص جنگ و                         

. کشمکش تروریستها باشد                       
جنبشهاى سکوالریست و                           
مدرنيست، انساندوستان،                           
سوسياليستهاى کارگرى، جنبش           
طبقه کارگر بين المللى، و در یک        
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کالم جناح چپ جامعه غربى،         
نيروهائى هستند که ميتوانند             
سدى در مقابل این وضعيت              
ایجاد کنند و بجاى رفتن پشت           
سياست یکى از اردوهاى                   
تروریستى از تالش طبقه                   
کارگر و مردم ایران براى                 
رهائى از وضعيت موجود                

 . حمایت کنند

 

فعاليت های       :  آذر ماجدی       
گسترده اپوزیسيون پيشرو                
ایران، بویژه کمونيسم                           
کارگری، در دو دهه اخير فضا      
را برای چنين فعاليتی آماده               

رژیم اسالمی       .  کرده است      
اکنون بعنوان یک ماشين                    
کشتار و اعدام و سرکوب در            

زن .  جهان شناخته شده است         
ستيزی آن برای جهانيان                     

اینها بخاطر       .  روشن است      
فعاليت های گسترده و پيگير            

لذا باید از این شرایط          .  ماست
استفاده کرد و پيام مردم ایران          

باید .  را به گوش جهانيان رساند    
این حقيقت را به مردم جهان             
بشناسانيم که اسالميست ها                
نماینده و سخنگوی مردم                     
خاورميانه نيستند و دارند از             
درد و مشقت واقعی مردم                   

این .  سوءاستفاده ميکنند           
واقعيات را باید به مردم جهان         

 .معرفی کرد و شناساند

 

در مورد مشخص ایران نيز             
باید واقعيت مبارزه گسترده و          
توده ای مردم و وجود و                       
حضور فعال جنبش های                     
معترض اجتماعی در جامعه           

این .  ایران را وسيعا اشاعه داد      
حقایق بعالوه وجود فعال                    
اپوزیسيون ایرانی در این                   
جنبش که پرچم نه به هر دو                
قطب را بلند کرده است، بنظر         
من تنها و بهترین ضامن                      
ایزوله کردن جریانات اسالمی      

همانظور که قبال اشاره       .  است
کردم، ما بر روی یک زمين             

این زمين از   .  بکر عمل نميکنيم  

٢۴١شماره   
نزدیک به   .  پيش شخم خورده است      

دو دهه فعاليت کمونيسم کارگری و         
سایر نيروهای اپوزیسيون پيشرو            

. این زمين را آماده کرده است                     
اپوزیسيون ایران شخصيت های               
شناخته شده ای در ميان جریانات              

. چپ پيشرو در اروپا و آمریکا دارد      
این فضا تضمين ميکند که جریانات        
ضد آمریکایی مخالفت ما با                           
اسالميست ها را بمعنای همسویی با       

باید اعتماد این    .  آمریکا تعبير نکنند   
 .بخش را جلب کرد

 

حزب اتحاد            :يک دنيای بهتر           
کمونيسم کارگری فراخوانی به                  
نيروها و مردم آزادیخواه جهان داده       
است مبنی بر حمایت از جنبش                    
انقالبی برای سرنگونی رژیم                      

اهميت و جایگاه این                 .  اسالمی
فراخوان چيست؟ چه اقداماتی                     

 پيرامون آن باید انجام داد؟ 
 

این فراخوان بنظر         :علی جوادی      
من یک رکن اساسی سياست ما در           
خارج کشور را بمثابه یک حزب              

ما .  کمونيستی کارگری تعيين ميکند     
صدای اعتراض آزادیخواهانه و               

. برابری طلبانه مردم ایران هستيم          
باید وظایف ناشی از این موقعيت را       
به روشنی بيان و در دستور قرار              

جنبش انقالبی مردم یک               .  دهيم
نيروی واقعی و تعيين کننده در                   
ایجاد شکاف قطعی در کشاکش این         

نقطه .  جدال خونين تروریستی است     
آشنایی با  .  اميد بشریت متمدن است     

خواستها و موقعيت این جنبش یک           
ما .  وظيفه مهم و تعيين کننده ماست        

باید تصویر روشنی از جنبشهای              
اجتماعی در ایران به جامعه جهانی        

این مردم باید از منظر        .  ارائه دهيم 
جنبش ما سير تحوالت جامعه در               

در حال حاضر   .  ایران را دنبال کنند   
 -متاسفانه جریانات متعدد ملی                    

اسالمی با امکاناتی که در سطح                 
جهانی در اختيار دارند تصویر                  
اعتراض و مقاومت در ایران را به          

این شرایط را      .  جهان ارائه ميکنند    
باید به صفی     .  باید سریعا تغيير داد      

از نيروهایی شکل داد که در حين              
مقابله با دو قطب تروریستی جهان           
معاصر در عين حال در دفاع قاطع         
از مبارزات سرنگونی طلبانه مردم        

این سياست   .  ایران به ميدان بيایند        
در حال حاضر    .  باید نمایندگی شود   

بر افراشتن این پرچم مهمترین گام           
این حرکت باید به یک جنبش        .  است

قابل لمس و موثر در جنبش ضد            
 . جنگ تبدیل شود

 

ما راه حل               :سياوش دانشور    
ما .  سومى را پيشنهاد ميکنيم              
پيام "ميگوئيم تروریستها نميتوانند    

جنگ طلبان  .  باشند"  آوران صلح 
را نميتوان مامور آسایش و صلح         

این جنگى برسر قدرت و           .  کرد
تعيين حوزه نفوذ سياسى و                        

پالتفرم این دو       .  اقتصادى است   
اردو تنها تروریسم را دامن                      

پالتفرم این دو اردو عليه         .  ميزند
خواستهاى طبقه کارگر و اکثریت       

اگر سوال     .  مردم جهان است         
واقعى پایان دادن به تروریسم                
است، آنوقت باید دولت هاى                    

در .  تروریست را بزیر کشيد             
ایران سرنگونى جمهورى                       
اسالمى به قدرت نيروى مردم               
صورت مسئله اسالم سياسى و کل      
جنگ تروریستى را در منطقه و          

اهميت این  .  جهان تغيير خواهد داد 
فراخوان توجه دادن به کليد حل             

رژیم .  معماى تروریسم است           
اسالمى دولت مشروع ایران                  
نيست، نماینده مردم نيست، یک           
مجموعه باند تروریست و آدمکش     

مردم ایران در تالشى وسيع   . است
این دولت    .  براى سرنگونى آنند      

مهمترین و قویترین مرکز جنبش        
سياست بوش  .  اسالم سياسى است   

صرفا ميخواهد این نيرو را مطيع       
سياست اسالم سياسى                .  کند

ميخواهد دنيا را صحنه ترور و             
. فعال مایشائى جنبش اسالمى کند       
. سياست ما معضل را پایان ميدهد      

این واقعيت باید وسيعا در جامعه          
شروع دور   .  غربى منعکس شود    

جدیدى از جنگ تروریستها دنيا           
را به صحنه ترور و ناامنى تبدیل         

خاورميانه را تماما به آتش      .  ميکند
اما سرنگونى این رژیم         .  ميکشد

توسط مردم، که جامعه اى آزاد و         
مدرن و برابر را مطالبه ميکنند،          
نه تنها به معضل تروریسم پایان           
ميدهد بلکه سرآغاز روند جدیدى        

.  در خاورميانه و جهان خواهد شد      
سياست کمونيستى کارگرى ما              
بهترین و موثرترین راه حل مقابله      

 . با تروریسم و ميليتاریسم است
 

اقدامات ما در این زمينه یک                   
پراتيک فعال براى جا انداختن این   

ما باید جامعه           .  سياست است     
٩صفحه غربى را در       



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

ابعاد قابل توجه و از طریق                       
مکانيزمهاى اجتماعى از جمله              
مطبوعات و رسانه هاى سراسرى      

ما باید    .  مورد خطاب قرا دهيم          
تصویر مردم در ایران و خواست        
شان را از منافع ناسيوناليستى و            
اسالمى رژیم اسالمى تفکيک                

ما باید نتایج مخرب سياست        .  کنيم
تحریم اقتصادى و تهدید نظامى و         
حمله احتمالى را براى مردم ایران      

ما باید     .  به ميان جامعه ببریم             
سياست دفاع از یک طرف این               

عليه . "جنگ تروریستى را بکوبيم   
تروریسم دولتى، عليه تروریسم            
اسالمى، براى آزادى و رفاه                    

، چکيده پالتفرم و سياست      "همگان
مبارزه عليه جنگ را باید       .  ماست

با حمایت از تالش مردم براى                 
سرنگونى جمهورى اسالمى گره        

تنها این سياست ميتواند                 .  زد
پيروزى همه جانبه اى ببار بياورد      
و تروریسم و ناامنى و ميليتاریسم         

از نظر عملى،         .  را لگام بزند        
سازمانهاى مهم کارگرى جهان،           
جنبش طبقه کارگر، شخصيتهاى          
سياسى و اجتماعى جامعه غربى،        
سازمانهاى سکوالر و بشردوست       

باید .  را باید مورد خطاب قرار داد      
در تماسى فشرده با آنها تالش کرد       
این سياست را پيش برد و اقدامات        

 .  الزم را در دستور گذاشت
 

این فراخوان رئوس     :  آذر ماجدی  
. سياست ما را روشن ميکند                     

کنکرت و ملموس مختصات و               
خصوصيات جنبش پيشرو ضد             

بنظر من   .  جنگ را اعالم ميکند       
این فراخوان کار ما را در جنبش           

. ضد جنگ بسيار تسهيل ميکند             
اميدوارم  که بتوان حمایت گسترده      

اگر بتوان  .  ای را به آن جلب کرد       
هم صدا این فراخوان را به ميان            
جنش ضد جنگ برد، موفقيت آن          

این .  صد چندان خواهد شد                   
فراخوان بسيار روشن و ساده                 
شرایط، و خواست مردم ایران را         

به این ترتيب کار       .  فرموله ميکند  
فعالينی که ميخواهند جنبش ضد            
جنگی با افق جدید و پيشرو                        

فکر .  بسازند بسيار ساده تر ميشود    

 

 ما و جنش ضد جنگ
 ...با هيئت دائر دفتر سياسى حزب 

ميکنم باید این فراخوان را                  
بطور گسترده در اختيار                     
اپوزیسيون ایران و جریانات           
بين المللی ضد جنگ قرار                 

. وسيعا آن را اشاعه دهيم     .  دهيم
 .درک و کاربست آن ساده است

 

این یک مکانيزم طبيعی است          
که مردم عموما در جدال ميان         
دو نيرو طرف یکی را                          

بيک معنا ميان بد و         .  ميگيرند
کار .  بدتر، بد را انتخاب ميکنند    

ما که ميخواهيم یک نيرو و                
صدای سومی را مطرح کنيم،         

ليکن ما   .  الجرم پيچيده ميشود    
این سياست     2001از سپتامبر    

را داشته ایم و برای اشاعه آن          
کار در نتيجه    .  فعاليت کرده ایم   

داشتن یک سند    .  آسان تر است   
مشخص، با مطالبات روشن و        
ملموس کار را بسيار تسهيل             

بنظر من این فراخوان        .  ميکند
چنين جایگاهی دارد و باید در          
پخش و اشاعه آن وسيعا                       

 .بکوشيم

 

سياست عملی    :يک دنيای بهتر  
جنبش ما در قبال جنبش ضد             
جنگ در صورت حاکميت                
سياستهای کنونی آن چه باید              
باشد؟ آیا باید در این تظاهراتها       
شرکت کرد؟ چگونه و با چه             
پرچمی ميتوان در این                           

 تظاهرات شرکت کرد؟ 

 

من طرفدار          :علی جوادی         
" شرکت انتقادی فعال   "سياست  

هر گونه   .  در این جنبش هستم      
جا "سياست دوری گزیدن و             

دادن یک اشتباه محض      "  خالی
. است"  برج عاجی "و سياست    

زمين را برای حضور فعالتر          
 –جریانات اسالمی و ملی                  

حضور .  اسالمی باز ميگذارد     
انتقادی در این جنبش در عين          
حال یک عرصه جدال فعال ما        

اسالميها بر    –با اسالم و ملی        
سر افق و سياست حاکم بر                  

٢۴١شماره   
ما باید با      .  جنبش ضد جنگ است       

پرچم مقابله با ميليتاریسم آمریکا و          
مقابله با اسالم سياسی وارد این                   

ما باید سياست دفاع          .  ميدان شویم   
طلبی این جنبش را عميقا به نقد                   

ما باید تالش کنيم که این               .  بکشيم
جنبش پرچم پيروزی را در دست              

به اعاده وضعيت گذشته             .  بگيرد
ما در عين حال باید        .  رضایت ندهد 

با پالتفرم روشنی در این جنبش                  
ما هم باید به جنبش           .  شرکت کنيم  

خودمان در کشورهای اروپایی و             
آمریکایی سر و سامان بدهيم و هم            
باید برای حاکم کردن پالتفرم و افق         

 .   مان بر جنبش ضد جنگ بکوشيم

 
جنبش ضد جنگ      :سياوش دانشور 

اگر روى سياستهاى تاکنونى اش              
پيش برود توجه زیادى را جلب                  

مجددا بحث دفاع از         .  نخواهد کرد  
اسالميها و حتى رژیميها و بخشى             

نمایندگان "از جنگ طلبان، بعنوان         
مردم ایران باال خواهد              "  مظلوم
ما باید قاطعانه عليه این               .  گرفت

سياست بایستيم و نگذاریم این                      
در هر  .  سياست دست باال را بگيرد      

حال و به نظر من سياست عمومى            
ما نباید تحریم تظاهراتها و                             

. اجتماعات جنبش ضد جنگ باشد           
بلکه باید سياستى فعال و دخالتگر             
را درپيش بگيریم و هرجا تالش                 
کنيم که سياستى رادیکال و انسانى           

ما در این تظاهراتها با         .  اتخاذ شود  
نه به دولتهاى جنگ                 "شعار؛ ،     

نه به تروریسم اسالمى، نه      "،  "طلب
از مبارزات   "،   "به تروریسم دولتى    

مردم ایران براى سرنگونى                         
نه "،  "جمهورى اسالمى حمایت کنيد   

تحریم اقتصادى، نه جنگ، نه بمب،       
زنده باد   "،   "آزادى و رفاه همگان        

. شرکت ميکنيم  "  حکومت کارگرى  
در صورت وقوع جنگ، شعار                  

، "ختم فورى جنگ       "محورى ما        
و "  سرنگونى جمهورى اسالمى       "
" آزادى و برابرى و سوسياليسم             "

تعيين سياست و داشتن       .  خواهد بود  
پالتفرمى فعال در قبال جنبش ضد            

اما .  جنگ یک بخش کار ماست         
بخش مهمتر تالش براى به ميدان        
کشيدن طبقه کارگر و نيروى                  
جناح چپ جوامع غربى حول                 
سياست آزادیخواهانه کمونيسم             
کارگرى براى مقابله با تروریسم        

 .و ميليتاریسم است
 

من موافق شرکت        :  آذر ماجدی   
بهمراه نقد تند و پيگير افق حاکم            

عدم شرکت   .  بر این جنش هستم       
در آن، بدون ساختن آلترناتيوی،          
بمعنای رها کردن یک عرصه              
مهم فعاليت جهانی بدست                           

این اشتباه      .  اسالميست هاست     
بسياری از کسانی      .  محض است  

که در این جنبش شرکت ميکنند،          
اسالمی نيستند، از جنگ و                       
سياست های ميليتاریستی و قلدر          

ما نباید    .  منشانه آمریکا بيزارند      
اجازه دهيم که این کمپ زیر                    
دست و بال اسالميست ها رها                

ما باید بتوانيم یک پرچم              .  شود
شرکت ما در     .  آلترناتيو بلند کنيم    

جنبش فی الحال موجود و نقد                  
سياست های حاکم بر آن یک                   
روش اصولی و فعال است که باید  

در شرایطی که     .  در پيش بگيریم    
امکان آن وجود دارد باید بتوانيم           
به شکل دادن به یک جنبش ضد            

. جنگ آلترناتيو مبادرت ورزیم          
جنبشی که شعارش نه به هر دو             

جنبشی که در عين         .  قطب است  
مخالفت قاطع با جنگ عليه رژیم         
اسالمی موضع ميگيرد و از                   
مبارزات مردم عليه آن حمایت             

به این منظور ما باید بيانيه       .  ميکند
خود عليه جنگ و فراخوان به                
مردم جهان در قبال این جنگ را          

. وسيعا در ميان مردم اشاعه دهيم       
تالش کنيم جریانات مترقی را به          

همچنين .  حمایت از آن جلب کنيم       
بکوشيم که حمایت اپوزیسيون              
ایران را نيز نسبت به این                           

ما باید صدای   .  فراخوان جلب کنيم  
آزادیخواهی و برابری طلبی مردم     
را در جهان و در جنبش ضد                    

 . *جنگ منعکس کنيم
 

نه به تروريسم اسالمى، نه به تروريسم "
از مبارزات مردم ايران براى "، "دولتى

، "سرنگونى جمهورى اسالمى حمايت کنيد
" زنده باد حکومت کارگرى"  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

کارگران بخش درمان در                           
کيلکيس، یونان، بيمارستان محلی       
خود را اشغال کرده اند و طی                   
اطالعيه ای اعالم کرده اند که                 
بيمارستان اکنون کامال تحت                   

 .کنترل آنها قرار دارد
 

کارگران اعالم کرده اند که                       
مشکالت دیرپای بخش درمانی             

کارگران در  .  قابل حل شدن نيست    
واکنش به اقدامات رشد یابنده                  
ریاضت کشی دولت بيمارستان را      
به اشغال درآورده اند و آنرا تحت         
کنترل کامل و مستقيم کارگران              

تمام تصميمات توسط   .  درآورده اند 
مجمع عمومی کارگران اتخاذ می        

  .شود
 

بيمارستان اعالم کرده است که              
دولت از مسئوليت های مالی                "

خود معاف نشده است و اگر                      
خواست هایشان برآورده نشود،            
آنها از مردم خواهند خواست که            
بهر طریق ممکن به حفظ                            
بيمارستان و دفاع از بهداشت و              
درمان عمومی رایگان یاری                   
برسانند، دولت و هر سياست                   

 ".نئوليبرالی را سرنگون کنند
 

از ششم فوریه کارگران بيمارستان     
فقط به موارد اورژانس رسيدگی          
خواهند کرد تا دستمزدها و پولی           
که از دولت طلبکار هستند                         

آنها همچنين        .  پرداخت شود       
خواهان آنند که سطح دستمزدها به      
ميزان پيش از اتخاذ سياست                     

مجمع .  ریاضت کشی بازگردد         
فوریه   ١٣عمومی بعدی در                

برگزار خواهد شد و اطالعيه                  
مطبوعاتی در آین رابطه روز                

 .پانزدهم منتشر خواهد شد
 

 :اطالعيه کارگران بيمارستان
ما بر این نظریم که مشکالت               ١

 

 بيمارستان در يونان 
 تحت کنترل کارگری

 جنبش کنترل کارگرى در اروپا آغاز ميشود
جاری و دیرپای نظام درمان            
ملی و سازمانهای مربوطه را         
نمی توان توسط خواستهای               
مجزا و معين یا خواستهایی که        
صرفا منافع بخش خاصی را            

چراکه .  در نظر دارد، حل کرد     
این مشکالت محصول یک               
سياست عمومی ناخوشایند                
دولتی و نئوليبراليسم گستاخ             

 .جهانی است
 
ما ضمنا بر این نظریم که با           ٢

پای فشاری بر روی چنين                  
خواستهایی، ما اساسا وارد                

. بازی خشن قدرت می شویم            
قدرتی که بمنظور مقابله با                 
دشمن خویش، یعنی مردم                   
ضعيف و پراکنده شده، در                 
صدد ممانعت از ایجاد یک                
جبهه عمومی کارگران و توده        
ای در سطح ملی و جهانی با              
منافع و خواستهای مشترک              
عليه گسترش فقر اجتماعی               
است؛ فقری که سياست های             

 .قدرت ببار آورده است
 
به این خاطر ما خواستهای            ٣

خاص بخشی خود را در یک            
چهارچوب عمومی خواستهای      
سياسی و اقتصادی قرار داده           
ایم؛ خواستهایی که توسط بخش      
وسيعی از مردم یونان که                    
امروز تحت خشن ترین                       
حمالت سرمایه داری قرار               
دارند، طرح شده است؛                        
خواستهایی که موفقيتشان در           
گرو همکاری تا به آخر با                   
طبقات پایين و ميانی جامعه              

 .است
 
برای دستيابی به این                          ۴

خواستها باید مشروعيت                     
سياسی و همچنين قانونيت                 
قدرت استبدادی و ضد توده ای       

٢۴١شماره   

را که دارد با سرعت فزاینده ای                 
بسوی حکومت مطلقه پيش می رود        

 .را در عمل به زیر سوال ببریم
 
کارگران بيمارستان عمومی                    ۵

کيلکيس پاسخ این قدرت مطلقه را با       
ما بيمارستان   .  دموکراسی می دهند    

عمومی را اشغال کرده و آنرا تحت         
کنترل مستقيم و مطلق خود قرار می    

این بيمارستان از این پس خود      .  دهيم
مختار است و تنها نهاد مشروع                  
اداره آن مجمع عمومی کارگران               

 .است
 
دولت از تعهدات اقتصادی تامين          ۶

پرسنل و تامين نيازهای بيمارستان         
اما اگر آنها         .  معاف نشده است         

کماکان به تعهدات خود بی اعتنا                 
باشند، ما مجبور به مطلع کردن                 
مردم خواهيم بود، و از مقامات                   
محلی و بویژه از جامعه خواهيم                 
خواست که برای اهداف زیر ما را           
بهر شکل ممکن مورد حمایت قرار         

) حفظ بيمارستان؛ ب       )  الف:  دهند
تامين حق برخورداری از درمان             

سرنگونی )  عمومی رایگان؛ ج           
دولت کنونی و هرگونه سياست                  
نئوليبرالی، از طریق مبارزه توده            

گسترش عميق و اساسی           )  ای؛ د   
دموکراسی؛ دموکراسی ای که در           
آن جامعه مسئول تصميم گيری                  
برای آینده خویش است و نه یک                

 .طرف سوم
 
اتحادیه کارگری کيلکيس از ششم        ٧

فوریه تا زمانيکه تمام دستمزد                     
ساعات کار پرداخت شود و همچنين      
دستمزد به سطح پيشين بازگردد،             
کار را محدود خواهد کرد و صرفا           
به امور اوژانس رسيدگی خواهد               

ضمنا با آگاهی کامل به وظيفه          .  شد
اجتماعی و اخالقی خویش، ما از              
سالمت شهروندانی که به بيمارستان     

مراجعه می کنند مراقبت می کنيم        
و به نيازمندان درمان رایگان                

دولت را فرا     .  ارائه خواهيم کرد    
می خوانيم که مسئوليت های                   
خویش را متقبل شود و بر                          

 .خشونت اجتماعی فائق آید
 
یک مجمع عمومی جدید روز            ٨
در سالن      ١١فوریه ساعت         ١٣

تجمع در ساختمان جدید برگزار           
خواهد شد تا در مورد یافتن یک            
روش کارآ پيشبرد اشغال و امر            

. اداره بيمارستان تصميم بگيرد           
مجامع عمومی روزانه برگزار            

این مجامع ابزار اصلی    .  می شوند 
اتخاذ تصميمات در مورد کارکنان     

 .و کارکرد بيمارستان هستند
 

ما کليه مردم و کارگران تمام                   
بخش ها، کليه اتحادیه های                       
کارگری و سازمان های پيشرو و        
همچنين تمام رسانه هایی که                    
خواهان اعالم حقيقت هستند را به       
همبستگی و همکاری فرا می                 

ما تا زمانيکه خائنينی که       .  خوانيم
مردم و کشورمان را فروخته اند          
از کار برکنار شوند به کار خود            

اینجا یا جای ما     .  ادامه خواهيم داد  
تمام تصميمات فوق    .  است یا آنها   

از طریق کنفرانس مطبوعاتی               
فوریه که تمام رسانه ها        ١۵روز  

به آن دعوت شده اند، به اطالع              
مجامع .  عموم خواهد رسيد              

 ١٣عمومی روزانه ما روز                    
ما .  فوریه آغاز می شود                      

شهروندان را از هر تصميم و                 
اتفاق مهم از طریق اطالعيه و               
کنفرانس های مطبوعاتی مطلع            

بعالوه، ما از هر         .  خواهيم کرد  
وسيله ای برای نشر این رویداد             
     .برای بسيج موفق استفاده می کنيم

 
 آذر ماجدى ،ترجمه



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

ميگویند در سالهاى اخير یک                  
در "  بازنگرى"و  "  بازبينى"روند  

چپگرایان  بين انقالبيون و                 
اپوزیسيون ایران در جریان بوده         

نگاهى به نشریات متعددى       .  است
بویژه در خارج         که این طيف       

کشور منتشر ميکند به وجود                    
چيزى از این دست صحه                           

اینکه  ميگذارد، هرچند در                
کلمه مناسبى براى            "  بازبينى"

توصيف این روند باشد جاى تردید      
وقتى بيان   در خلوت، .  جدى هست 

حقيقت کسى را نميرنجاند، ميتوان      
این روند را یک روند ندامت                    

اما در انظار          . توصيف کرد    
عموم، جایى که، بویژه این                        

 روزها، نزاکت سياسى                             
(Political Correctness) 

نو "حکم ميراند، شاید کلمه                       
یکى .  معادل بهترى باشد   "  اندیشى

اولين قربانيان این روند نو                از
اندیشى مقوله انقالب و انقالبيگرى     

بطور  ٥٧بطور کلى و انقالب             
  اخص بوده است

.  
هر ماه کوهى مطلب توسط افراد           

جریانات متشکل از       و محافل و     
بازماندگان و انقالبيون پا به سن            

 . منتشر ميشود ٥٧گذاشته انقالب 
خواندن و تعقيب کردن همه اینها           
و شریک شدن در مشغله ها و                  

آنها هم    دنياهاى ذهنى نویسندگان    
اما .  عبث و هم بسيار دشوار است      

که ذکرش  "  نو اندیشى "دیدن روند   
ميتوان از شيوه   .  نيست رفت سخت 

که یک ابزار         "  تداعى معانى    "
روانشناسهاست سود جست و                 

این ادبيات را به             عکس العمل   
کلمات کليدى اى، مثال خود مقوله         

تصویرى که   .  انقالب، چک کرد     
مى آید جاى ابهام باقى                 بدست

: افراط، انقالب :  انقالب.  نميگذارد
: انقالب استبداد،:  خشونت، انقالب 

 . انهدام

و چرا که نه؟ آخر چه کسى از این         
هست که      ٥٧انقالب    بازماندگان

 

  تاريخ شکست نخوردگان
 

 ٥٧چند کلمه به ياد انقالب 

 منصور حکمت

بتواند یک لحظه چشمانش را           
سال گذشته فکر     ١٧ببندد و به     

خاطرات شيرینى به          کند و    
یادش بياید؟ ميليونها مردم به            
زندگى در ارتجاعى ترین و              

ترین نظام اجتماعى        وحشيانه
محکوم شدند، جامعه اى مبتنى       
بر ترس، فقر و دروغ بنا شد             

خوشى ممنوع است،     که در آن   
زن بودن جرم است، زندگى             
کردن جزا است و فرار غير             

کامل،  یک نسل  .  ممکن است  
شاید نيم بيشتر مردم، اصال به         
این جهنم چشم گشوده اند و جز        

و براى  .  ندارند این خاطره اى   
بسيارى دیگر، زنده ترین                   
خاطره، یاد چهره هاى                          

پاکى  فراموش نشدنى انسانهاى   
. است که بخون کشيده شدند              

مگر نه اینست که نقطه آغاز             
 بود، سال   ٥٧این کابوس سال     

  انقالب؟
 

شاید براى بعضى عاقبت                    
در این          ٥٧نافرجام انقالب         

نقش داشته   "  نو اندیشى  " روند
اما نه وسعت این ندامت       .  است

 و نه تلخى لحن و هيسترى               
نواندیشان امروز، هيچيک را         

 ٥٧نميتوان با ناکامى انقالب           
 انگار کنار پلى      .  توضيح داد   

نشسته اید و بازگشت لشگر               
. شکست خورده اى را ميبينيد         
 غير قابل انتظار نيست که این       

شکست خوردگان را محزون،       
. مبهوت، ساکت و افسرده بيابيد    
 اما این جماعت مشت گره کرده

وقتى دقيق تر گوش                  .  اند
ميکنيد، ميبينيد انگار دارند               
سرودى را زمزمه ميکنند،               

اشتباه نميکنيد، اینها             آرى،
دارند به جنگ ميآیند، به جنگ       

و "  اردوگاه"و      "  سرزمين"
خود، یا بهرحال آنچه        " قلعه"

خود روزگارى چنين پنداشته و      
 اینها دارند براى   .  ناميده بودند 
" خودى"و    "  خود"انتقام از        

٢۴١شماره   
براى کسى  .  هاى دیروز برميگردند   

نگاه  که از داخل قلعه به بيرون                
ميکند، این حتما منظره هولناکى               

  . است
 

جنبش شکست   کمتر انقالب ناکام و     
خورده اى چنين تلخ توسط مشتاقان         

انقالب .  دیروزش بدرقه شده است        
جنبش ملى شدن صنعت    مشروطيت،

نفت، دوران حکومت آلنده، انقالب         
 پرتقال، اعتصاب معدنچيان                      

انگلستان، براى مثال، همواره                    
احترام زیادى نزد پيش کسوتان و             

علت .  اند شرکت کنندگان خود داشته   
نو اندیشى امروز انقالبيون دیروز          
ایران را باید جاى دیگرى جستجو            

واقعيت اینست که همين              . کرد
، ٥٧سالها، سالهاى پس از انقالب            

 در سطح جهانى مصادف با رویداد       
سقوط بلوک  .  به مراتب مهمترى بود   

شرق، که این اواخر دیگر فقط در             
ترین سخنگویان   تبليغات عوام فریب  

پيمانهاى ورشو و ناتو و هالوترین            
 اردوگاه"طرفدارانشان به آن                    

اطالق ميشد، یک             "  سوسياليسم
زلزله سياسى و اجتماعى بود که کل       

حذف یک    نفس.  دنيا را تکان داد        
قطب از جهانى دو قطبى، جهانى که       
همه چيزش، از اقتصاد و توليد تا               

براى دهها سال بر            علم و هنر،      
محور تقابل این دو قطب شکل                     
 گرفته بود، به اندازه کافى زیر و رو

اما آنچه در قلمرو افکار       .  کننده بود 
و اندیشه تعيين کننده بود، این                       

حاکمان جهان و گله      واقعيت بود که   
وسيع سخنگویان و مبلغين جيره                
خوارشان در دانشگاه ها و رسانه             

توانستند سقوط شرق را سقوط          ها،
کمونيسم و پایان سوسياليسم و                      

این  کل.  مارکسيسم تصویر کنند        
شعبده بازى البته بيش از شش سال           
بطول نيانجاميد و تمام شواهد امروز    

اینست که این دوران فریب  حاکى از
اما این   .  دیگر به سر رسيده است          

این  . شش سال دنيا را تکان داد              
پایان سوسياليسم نبود، اما سرنخى           
بود به اینکه پایان سوسياليسم واقعا          

ميتواند باشد و دنيا بدون      چه کابوسى
فراخوان سوسياليسم، بدون اميد                

 " خطر"سوسياليسم و بدون                  
سوسياليسم، به چه منجالبى بدل                 

معلوم شد جهان، از حاکم و        .  ميشود
با تغيير      محکوم، سوسياليسم را        

پایان سوسياليسم را      .  تداعى ميکند  
 معلوم شد پایان. پایان تاریخ خواندند

سوسياليسم پایان توقع برابرى است،     

پایان آزاد اندیشى و ترقى خواهى        
رفاه است، پایان    است، پایان توقع  

اميد به زندگى بهتر براى بشریت        
پایان سوسياليسم را                 .  است

بالمنازع قانون جنگل و       حاکميت
اصالت زور در اقتصاد و سياست       

و .  و فرهنگ معنى کردند                   
فاشيسم، راسيسم، مرد        بالفاصله

ساالرى، قوم پرستى، مذهب،               
جامعه ستيزى و زورگویى از هر       

  . جامعه بيرون زد               منفذ
 

اى که بدنبال     "  نو اندیشى  "موج   
کل جهان براه    این ماجرا در سطح   

در یک مسابقه      .  افتاد دیدنى بود     
بين المللى ندامت و خودشيرینى،         

دیروز عار شمرده شدند،        فضایل
اصول دیروز نفرین شدند و                     
 آرمانهاى دیروز به ریشخند گرفته

حقارت و تسليم بعنوان             .  شدند
. معنى زندگى به کرسى نشست            
 در فرهنگ توابيت روشنفکران        

نظم نوین، هرکس که زندگى                  
بهترى براى همنوعانش                            
ميخواست و معتقد بود که وضع            

ميتواند و باید تغيير کند،          موجود
هرکس که به برابرى انسانها قائل       

دعوتشان  بود و به یک آینده بهتر       
ميکرد، هرکس که از لزوم تالش        
جمعى آدمها براى تاثيرگذارى بر       

سهمشان در جهان        سرنوشت و   
سخن ميگفت، هرکس که دولت و        
جامعه را در قبال فرد و آسایش و         

مسئول ميدانست، از         آزادى او   
هزار و یک تریبون، خوشخيال،         
قدیمى، کم عقل و پا در هوا لقب             

یاس نشان خرد شد، رها        . گرفت
کردن آرمان هاى واالى بشرى             

 . واقع بينى و درایت خوانده شد         
ناگهان معلوم شد که هر                               

ژورناليست 
١٢صفحه   
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تازه استخدام و هر استادیار تازه            
هر سرهنگ    به کرسى رسيده و       

بازنشسته پاسخ غولهاى فکرى              
جهان مدرن، از ولتر و روسو تا            

دارد و کل        مارکس و لنين، را         
معضل آزادیخواهى و برابرى               
طلبى و تالشهاى صدها ميليون              

اخير، جز     انسان در چند قرن           
اتالف وقت بيحاصلى در مسير              

پایان "رسيدن به عمارت با شکوه        
است و باید هرچه          نبوده"  تاریخ

  . زودتر به فراموشى سپرده شود      
بين المللى است    در متن این فضاى   

باز "که انقالبيون دیروز به                      
و     ٥٧پيرامون انقالب       "  اندیشى

بطور کلى نشسته اند؛       انقالبيگرى
و نتایجى که گرفته اند بيش از                  

 ناشى  ٥٧آنکه از ناکامى انقالب        
بشود، مدیون روند تمسخر ایده              
آلها و اصول در مقياس بين المللى        

مد روز بدل    است که چند سالى به     
  . شد

 

گفته اند که تاریخ را همواره                     
اما باید افزود    . فاتحين مى نویسند  

که تاریخى که شکست خوردگان          
مى نویسند به مراتب دروغين تر          

چرا که این      .  است و مسموم تر     
دومى جز همان اولى در لباس                 
تعزیه و نوحه و تسليم و                                

اگر تاریخ      . خودفریبى نيست    
داستان تغيير است، آنگاه تاریخ             
واقعى تاریخ شکست نخوردگان           

جنبش و مردمى است     تاریخ.  است
که همچنان تغيير ميخواهند و                  

تاریخ .  براى تغيير تالش ميکنند        
است که حاضر نيستند ایده       کسانى

آلها و اميدهاى خود براى جامعه           
مردم و   تاریخ.  بشرى را دفن کنند    

جنبشهایى است که در انتخاب                 
اصول و اهداف خویش مخير                  

بهبود  نيستند و ناگزیرند براى            
 ٥٧انقالب  .  آنچه هست تالش کنند    

در تاریخ فاتحين و شکست                        
در  خوردگان هر دو، پله اى                 

عروج اسالم و اسالميت و مسبب         
شرایطى است که امروز در ایران       

واقعى، اما،   در تاریخ .  حاکم است 
جنبشى براى آزادى و       ٥٧انقالب  

  . رفاه بود که در هم کوبيده شد             

 

  تاريخ شکست نخوردگان
 

 ... ٥٧چند کلمه به ياد انقالب 

مصائب دوران پس از انقالب         
در ایران را باید بپاى مسببين           

مردم حق داشتند        .  نوشت آن
رژیم سلطنت و تبعيض و                   
نابرابرى و سرکوب و تحقيرى      

آن را تشکيل         را که شالوده       
ميداد نخواهند و به اعتراض            

مردم حق داشتند که       .  برخيزند
شاه نخواهند،    آخر قرن بيستم     

ساواک نخواهند، شکنجه گر و       
مردم حق  .  شکنجه گاه نخواهند   

برابر ارتشى که با         داشتند در  
اولين جلوه هاى اعتراض                   
کشتارشان کرد دست به اسلحه       

براى   حرکتى ٥٧ انقالب.  ببرند
آزادى و عدالت و حرمت                    

جنبش اسالمى و      .  انسانى بود  
محصول  دولت اسالمى نه فقط     

این انقالب نبود، بلکه سالحى         
بود که آگاهانه براى سرکوب          

که ناتوانى   این انقالب، هنگامى  
و زوال رژیم شاه دیگر مسجل        

. شده بود، به ميدان آورده شد           
رایج،  برخالف نظرات           

جمهورى اسالمى وجود خود          
را در درجه اول مدیون شبکه          

 مساجد و خيل آخوندهاى جزء      
منشاء این رژیم قدرت          .  نبود

مذهب در ميان مردم نبود،                 
 قدرت تشيع، بيعالقگى مردم به

مدرنيسم و انزجارشان از                  
فرهنگ غربى، سرعت بيش           
از حد شهرنشينى و کمبود                  

، و غيره      "دموکراسى تمرین"
این خزعبالت ممکن         . نبود

شرق "است بدرد کاریر شغلى       
بند و مفسرین          نيم"  شناسان

رسانه ها بخورد، اما                              
سرسوزنى به حقيقت ربط                  

همان  جریان اسالمى را   .  ندارد
نيروهایى به جلوى صحنه                 

کشيدند که تا دیروز      ٥٧انقالب  
گرفته  زیر بغل رژیم شاه را           

بودند و ساواکش را تعليم                     
آنها که پتانسيل                .  ميدادند

 رادیکاليزاسيون و دست چپى       
از آب در آمدن انقالب ایران             
را ميشناختند و از اعتصاب              
کارگران صنعت نفت درس              

آنها که به   .  گرفته بودند  خود را 

٢۴١شماره   
یک کمربند سبز در کش و قوسهاى         

 براى.  جنگ سرد نياز داشتند               
شدن انقالب ایران پول         "  اسالمى"

خرج شد، طرح ریخته شد، جلسه             
از  هزاران نفر،       .  گرفته شد       

دیپلوماتها و مستشاران نظامى                    
غربى تا ژورناليستهاى هميشه                   

ماهها  باشرف دنياى دموکراسى          
عرق ریختند تا از یک سنت عقب             
مانده، حاشيه اى، کپک زده و به                

در تاریخ سياسى      انزوا کشيده شده    
و یک  "  رهبرى انقالب "ایران، یک   

آلترناتيو حکومتى براى جامعه                  
صنعتى ایران سال      -تازه   شهرى و 

آقاى خمينى نه از نجف      .  بسازند  ٥٧
خر  و قم و در راس خيل مالهاى             

سوار دهات سر راه، بلکه از پاریس       
 ٥٧انقالب   .  آمد و با پرواز انقالب        

اصيل مردم محروم     تجسم اعتراض 
و "  انقالب اسالمى  "ایران بود، اما       

رژیم اسالمى محصول جنگ سرد          
محصول مدرن ترین معادله           بود،

معماران این  .  سياسى جهان آن روز    
 رژیم، استراتژیستها و سياست                
. گذاران قدرتهاى غربى بودند                    

همانها که امروز از درون لجنزار           
هيوالى  نسبى گرایى فرهنگى،            

مخلوق خودشان را به عنوان                       
جامعه شرقى و      "محصول طبيعى      

جهان " و درخور مردم       "  اسالمى
یکبار دیگر مشروعيت            "  اسالم

کل امکانات اقتصادى و         .  ميبخشند
غرب براى ماهها    سياسى و تبليغاتى  

براى به      ٥٧قبل و بعد از بهمن               
 کرسى نشاندن این رژیم و سر پا              

  . نگاهداشتن آن بسيج شد                       
 

اما اینکه نفس اجراى این مهندسى            
در ایران مقدور شد،                 اجتماعى

مدیون اوضاع و احوال و نيروهاى         
 . سياسى و اجتماعى داخل ایران بود

ماتریال کافى براى این کار فراهم            
حرکت اسالمى در همه                   .  بود

. است کشورهاى منطقه وجود داشته    
اما تا رویدادهاى ایران در هيچ                   
مقطعى این جنبش به یک جریان               

یک بازیگر     سياسى قابل اعتنا و         
اصلى در صحنه سياسى این                         

(کشورها بدل نشده بود                 ) ضد. 
به نيروى     انقالب اسالمى را نه           

ناچيز حرکت اسالمى، بلکه روى            
دوش سنتهاى سياسى اصلى                         

ضد .  ساختند اپوزیسيون ایران      
انقالب اسالمى را روى دوش سنت         
ملى و باصطالح ليبرالى جبهه ملى         

از کارگر و کمونيست          ساختند که  
بيش از هر چيز هراس داشت و                  

تمام عمرش را زیر شنل سلطنت         
مذهب به جویدن               و عباى      

سنتى که   .  ناخنهایش گذرانده بود     
در تمام طول تاریخش قادر نشد            

تعرض نيم بند سکوالر       حتى یک 
به مذهب در سياست و فرهنگ             

سنتى که رهبران    .  در ایران بکند   
شخصيتهایش جزو اولين بيعت       و

. کنندگان با جریان اسالمى بودند        
دوش  ضد انقالب اسالمى را روى 

 -سنت حزب توده ساختند که ضد        
آمریکایى گرى بهر قيمت و                     

اش  تقویت اردوگاه بين المللى            
فلسفه وجودى اش را تشکيل ميداد      
و رژیم اسالمى را، مستقل از                 

و آزادى    اینکه چه به روز مردم        
مياورد، زمين بارورى براى                 

. مانور و مانيپوالسيون ميدید                 
دوش سنت    رژیم اسالم را روى      

مدرنيست، ضد       -منحط ضد          
، بيگانه گریز،          "غرب زدگى    "

حاکم  گذشته پرست و اسالم زده         
بر بخش اعظم جامعه هنرى و               
روشنفکرى ایران ساختند که                 

و  محيط اوليه اعتراض جوانان         
خمينى .  دانشجویان را شکل ميداد     

پيروز شد، نه به این خاطر که                
او را در    مردمانى خرافاتى عکس  

ماه دیده بودند، بلکه به این خاطر         
که اپوزیسيون سنتى و این                        

و عقبگرا، او     فرهنگ منحط ملى   
را، که در واقع وارداتى ترین و            
دست سازترین شخصيت سياسى        

ساخت "ایران بود،    تاریخ معاصر 
، خودى و ضد غربى                   "ایران

تشخيص داد و به تمجيدش                        
اسالمى  ضد انقالب    .  برخاست

محصول این بود که ابتکار عمل          
در صحنه اعتراضى از دست                

سوسياليستى  - حرکت مدرنيستى  
کارگران صنعت نفت و صنایع             
بزرگ، به دست اپوزیسيون سنتى      

اینها بودند که           . ایران افتاد     
پرسوناژ خمينى و سناریوى                   
انقالب اسالمى را از غرب                      

عمال به توده         تحویل گرفتند و       
  . مردم معترض فروختند                

گيرى  عليرغم همه اینها، معرکه      
اسالمى تنها توانست وقفه اى در          

. ایجاد کند           ٥٧روند انقالب            
بالفاصله پس از    رویدادهاى دوره 

قيام بهمن نشان داد که دیناميسم              
نشان داد   .  انقالب هنوز برجاست    

مردم، هرچه بر زبانشان                که
انداخته شده بود، بهرحال نه براى       

رفاه  اسالم بلکه براى آزادى و           
اجتماعى به      

١٣صفحه   
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ميدان آمده بودند و هنوز در ميدان        
 ٥٧باالخره، انقالب    .  مانده بودند 

مثل اکثر انقالبات، نهایتا نه با                  
فریب و صحنه سازى، بلکه با                

شکست  سرکوبى بسيار خونين به     
تا   ٥٧بهمن    ٢٢فاصله  .  کشيده شد 

تمام آن فرصتى         ٦٠خرداد      ٣٠
اسالمى با   بود که اسالم و حرکت      

همه این سرمایه گذارى ها و                     
تالشها توانست براى موکلين                  

و البته  .  بخرد مستاصل رژیم شاه   
در .  از این بيشتر نياز نداشتند              

خرداد به    ٣٠تاریخ واقعى ایران،     
شهریور ميچسبد و حلقه بعدى       ١٧

خمينى، بازرگان،        .  آن است       
سنجابى، مدنى، فروهر، یزدى،           

صدر، رجایى و بهشتى،                بنى
نامهایى هستند که باید بدنبال                    
محمدرضا پهلوى، آموزگار،                 

امامى، بختيار، اویسى،          شریف
ازهارى و رحيمى آورده شوند،            

 بعنوان مهره هایى که یکى پس از   
دیگرى جلوى صحنه ميآیند تا                 
شاید راه انقالب و اعتراض مردم         

مهره  رژیم سلطنت و   .  را سد کنند   
هاى رنگارنگش در مقابل                         
ضربات پى در پى جنبش                            

. اعتراضى شکست خوردند                   
اسالمى، در عوض، قادر     حکومت

شد فرصت بخرد، نيروى ارتجاع        
 را بازسازى کند و انقالب مردم را

به خونين ترین شکل در هم                       
دستور کار هر دو رژیم           .  بکوبد

  . یک چيز بود                                  
 

نيم بيشتر مردم ایران جوان تر از         
آنند که حتى خاطره گنگى از                    

رابطه .  باشند داشته    ٥٧انقالب    

 

  تاريخ شکست نخوردگان
 

 ... ٥٧چند کلمه به ياد انقالب 

اینها با رویدادهاى آن دوره بى        
شباهت به رابطه نسل انقالبيون     

وقایع دوران مصدق و        با   ٥٧
. مرداد نيست           ٢٨ماجراى      

دورانى سپرى شده و غير قابل        
فقط در ذهن       لمس که ظاهرا     

نسل معاصر خودش زنده و               
روایتها از آن   .  مهم تلقى ميشود  

مختلفند، اما بيش    دوران زیاد و  
از آنکه چيزى راجع به حقيقت        
تاریخى بگویند، راجع به خود         

مکانش در دنياى           راوى و    
انسان .  امروز حکم ميدهند          

هميشه از دریچه امروز به                
آن در     گذشته مينگرد و در          

جستجوى یافتن تائيدى بر اراده      
. و عمل امروز خویش است             

نگاه به    نواندیشان ما نيز در        
، در پى برافراشتن       ٥٧انقالب   

. هستند   ٧٥پرچمى در ایران         
وجود  اما این پرچم هميشه            

اینکه هر بار چه       .  داشته است  
کسى، با چه تشریفاتى و با                  

زیر  زمزمه چه اوراد و آیاتى،      
این پرچم حضور به هم                         
  .ميرساند مساله اى ثانوى است

 

فصلنامه نقطه، : انتشار اول
٤شماره  و  ٧٤، زمستان ٥و  

١٣٧٥بهار    
اين مقاله مجددا در خرداد 

، در١٩٩٦، ژوئن ١٣٧٥ نشريه  
منتشر  ٢٩انترناسيونال شماره 
  . شد

انترناسيونال هفتگى  به نقل از
 شماره ٤٠

فوريه  ٩ - ١٣٧٩بهمن  ٢١
٢٠٠١ 

٢۴١شماره   
 

 کارگران شرکت تعمير و نگهداری سماله
 !ماه دستمزد معوق 2

 

نفر از کارگران شرکت خدماتی و تعمير          100بيش از     ،بنا به خبر دریافتى   
ماه گذشته آذر و دی را دریافت ننموده               2و نگهداری سماله دستمزدهای        

عالوه بر عدم پرداخت دستمزدهای آذر و دیماه مبالغ مربوط به انجام                 .  اند
هزار   60تا    50ساعت اضافه کاری ماهيانه کارگران که مبلغی بين                 30

 .تومان ميباشد نيز از آذر ماه تاکنون پرداخت نگردیده است
 

ما منبعد  :  عنایت زاده مدیر شرکت خطاب به کارگران معترض گفته است             
ساعت اضافه کاری شما کارگران را           30توان مالی برای پرداخت مبالغ         

بهتر است در زندگی و دخل و خرجتان برنامه ریزی و صرفه                        .  نداریم
؟ این در حاليست که هم اکنون عالوه بر انجام             !جویی بيشتری داشته باشيد    

ساعت کار اجباری بعنوان اضافه کاری در طی              30کار روزانه بيش از       
یکماه کاری به کارگران تحميل ميشود اما خبری از پرداخت دستمزد                           

برنامه ریزی و صرفه جویی بيشتر بزعم        .  ساعات اضافه کاری هم  نيست      
سرمایه داران و حکومتشان اسم رمز تحميل فقر و محروميت و گرسنگی                 

نپرداختن دستمزدها و تحميل کار             .  بيشتر به خانواده های کارگریست            
اضافی بدون دستمزد سياست ثابت و اصلی سرمایه داران و حکومت                          
اسالميشان برای کسب سود بيشتر و تحميل استثمار و فقر و فالکت روز                     

 . افزون به زندگی کارگران و خانواده هایشان است
 

نفر کارگر قراردادی با        100شرکت تعمير و نگهداری سماله با بيش از               
هزار تومانی و ساعت      300ماه تا یکسال و دستمزدهای         3قراردادهای از   

عصر و انجام اضافه کاری اجباری  هر روزه بدون               5تا    30/7کاری از   
ارایه دهنده انواع خدمات مربوط به تعمير و نگهداری ساختمانها             !  دستمزد

دفتر مرکزی شرکت در ميدان        .  و مراکز بزرگ اداری و فرودگاههاست         
 .پونک تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠بهمن  ١٩ – ٢٠١٢فوریه  ٨

 

بدون اميد  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
  ،سوسياليسم“ خطر”بدون  ،سوسياليسم

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 
 

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
مجمع . در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد ،کارگران

!عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده اى کارگران است  
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بازار آلترناتيو سازی داغ شده                
در مورد ایران سالها است         .  است

یکروز شيرین عبادی   .  که مشغولند 
را بعنوان یک فمينيست اسالمی و       
نماینده حقوق بشر که پيش از این          
با یک جایزه نوبل ترشی انداخته           
اند، علم ميکنند؛ روز دیگر سراغ        
جنایتکاران و شکنجه گران سابق        
می روند، اول بهر کدامشان جایزه      

می کنند، از فستيوال              ای اعطاء  
های فيلم گرفته تا حقوق بشر و                
آزادی بيان و اسم های دهن پرکن         
دیگر، بعد در رسانه ها النسه شان       
می کنند و آنگاه در یک کنفرانس          
مخفی، در پشت درهای بسته همه        
شان را گرد می آورند، تا پروسه           

 .آلترناتيو سازی را پيش ببرند
 

در سال اخير، اما، بازار آلترناتيو        
سازی آنچنان گرم شده است که              
مرکز اوالف پالمه و مراکز                      

تروریسم    »خوش نام  «باصطالح   
دولتی مجبور شده اند کارمندهای         

اکثریتی استخدام     -جدید توده ای       
کنند و هر روز یک کنفرانس                   

. پشت درهای بسته سازمان دهند         
تروریسم دولتی به سرکردگی                
آمریکا، در مصر و تونس با                     
توسل به مانيپوالسيون های                      
سياسی، پيچاندن مچ دست                         
دیکتاتورهای جنایتکار و صدور         
دستورات الزم به ارتش، در                    
مبارزات مردم برای دوره ای                

در تالش     .  دست انداز انداخت        
برای ممانعت از قدرتگيری مردم       
و کمونيست ها و جلوگيری از                 
پيشروی مبارزات آزادیخواهانه          
مردم تا یک انقالب عليه کل دم و           
دستگاه سرکوب و استثمار،                     
اسالميست ها را در بسته بندی               

 »اسالم معتدل «جدید، تحت عنوان    
بجلوی      »اسالم مدل ترکيه        «یا     

  .صحنه آورد
 

در ليبی، یک اپوزیسيون                            
ارتجاعی علم کرد، شامل عناصر       

 

 در حاشيه آلترناتيو سازی تروريسم دولتی
 

 !خود ساخته می گذارند »اپوزيسيون«چگونه مبارزات مردم را بپای 
 

 آذر ماجدی

آدمکش رژیم قذافی،                              
اسالميست ها و روسای پوسيده     
و کپک زده عشایر و با دخالت        
بازوی نظاميش، ناتو، آنها را          

در سوریه نيز      .  بقدرت رساند  
دارد شرایط مشابه ای را                     

یک مشت     .  تکرار می کند         
عناصر چکمه ليس خود را در        
همين مرکز اوالف پالمه جمع          
آورده، آموزششان داده و عازم      

. سازمان ملل شان کرده است          
این آلترناتيو دستپخت تروریسم     
دولتی، با کت و شلوارها و                 
کراوات های نویی که از منبع         
دستخوش های کاسه ليسی شان      
تهيه کرده اند، در مقابل رسانه        
های چکمه ليس ظاهر می                  
شوند و بنام مردم سوریه                     
درخواست های ارتجاعی شان       

  .را مطرح می کنند
 

در همين زمان است که کلمه             
در رسانه ها به                       »مردم«
. بدل می شود           »اپوزیسيون«

توجه کنيد هر گاه که پروسه              
آلترناتيو سازی آغاز می شود،       
دیگر رسانه ها از مبارزات و          
اعتراضات مردم عليه رژیم            
های سرکوب و جنایت حرف          

از مبارزات         .  نمی زنند        
اپوزیسيون سخن می گویند و           
در کنار صحنه های جنگ و             
گریز خيابانی و کشتار مردم،          
این کاسه ليسان آلترناتيو را در       
حال البی کردن دولت ها،                  
سازمان ملل و پارلمان های              
آمریکایی و اروپایی نشان می         

بيکباره کلمه مردم به            .  دهند
گویی .  اپوزیسيون بدل می شود   

تمام آن انسان هایی که از خود         
گذشته و قهرمانانه در مقابل              
این نظام های جنایتکار می                
جنگند متعلق به این                                 

چکمه ليس دست     »اپوزیسيون«
تروریسم دولتی در   .  ساز هستند 

آلترناتيو سازی ید طوالیی                 

٢۴١شماره   
ما باید تمام این توطئه ها را            .  دارد

 .افشاء کنيم
 

این توطئه های کثيفی که تحت                     
در   »آلترناتيو سازی «عنوان شيک    

پشت درهای بسته دارد طرح ریزی       
می شود، همان هدفی را دنبال می             
کند که ما در ایران سی و سه سال              

توطئه کثيف     .  پيش تجربه کردیم        
رهبر ساختن از خمينی و آلترناتيو           
سازی از اسالميست ها بيش از سی        
سال جنایت و سرکوب، کشتار و               
اعدام، شکنجه و فقر، بيحقوقی و               

و اعتياد و فرسایش روحی و          فحشاء
. فيزیکی به مردم ایران تحميل کرد        

نباید اجازه داد که این جنایتکاران             
در تحميل آلترناتيوهای دست ساز به      
مردم ایران و دیگر جوامع بپا                      
خاسته برای آزادی، برابری و رفاه         

باید تمام نقشه ها و             .  موفق شوند   
توطئه های آنها و پادوهای توده ای          

اکثریتی شان را که یک روز، از            -
قبل کاسه ليسی تروریسم اسالمی به        
نان و نوا می رسند و روز دیگر در          
استخدام تروریسم دولتی، افشاء و            

باید به مردم جهان           .  محکوم کرد   
ماهيت ارتجاعی این آلترناتيو سازی     

اتحاد «هایی که با نام های شيک                
در پشت درهای      »برای دموکراسی 

ستاره در      ۵بسته و در هتل های             
امکان پرت و دور از چشم طرح               

  .ریزی می شود را برمال کنيم
 

این توطئه ها عليه خواست و                        
سعادت مردم ایران، سوریه، ليبی،         
مصر، تونس، یمن، سنگال و ده ها          

به .  کشور دیگر پيش برده می شود        
همت کمونيست های انقالبی و                    
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                    
برنامه های این رایزن های ناتو در         
مورد ایران بارها و بارها افشاء                 

نقشه های جنبش سبز          .  شده است   
اسالمی، اصالح طلبان دولتی و                
ژنرال ها و دزدان رژیم سلطنتی را         

. بارها در نطفه خفه کرده ایم                        
شکنجه گران و جنایتکاران اسالمی       
از قبيل سازگارا، گنجی، مخملباف          
و ارازل و اوباش هم قماش شان را           
در مقابل چشمان همگان قرار داده           

. مردم ایران اینها را می شناسند      .  ایم
 -از این رو است که توده ای                          

اکثریتی های هميشه کاسه ليس                   
بجلوی صحنه آمده اند تا بهر شکل           

ممکن فعاليت های افشاگرانه ما            
ما این دار و دسته را       .  را سد کنند  

ظرفيت های     .  نيز می شناسيم        
کثيف آنها در رذالت و ریا تا حد             
همکاری مستقيم در دستگيری              

آزادیخواهان و                  انقالبيون و     
شکنجه و اعدام آنها را تجربه                 

اینها را نيز باید دگربار      .  کرده ایم 
 .به مردم بازشناساند

 
در شرایطی که ميليون ها انسان           
در منطقه بپا خاسته اند تا نظام                
های حاکم را به زیر کشند و                     
جامعه ای آزاد، برابر و مرفه                 
بسازند؛ در شرایطی که رژیم                
اسالمی تحت فشار مبارزات                  
مردم به استيصال افتاده است و             
جگرگوشه گان سابق خویش را            
نيز قربانی می کند؛ در شرایطی          
که سرمایه داری جهانی با                        
بحرانی عميق و گسترده روبرو           
است و در جبهه های مختلف در           
سطح بين المللی تحت فشار قرار         

باید هر دو قطب تروریسم،       .  دارد
تروریسم دولتی و اسالمی را و             
اهداف مشترکشان را افشاء کنيم؛        
قطب سوم، قطب بشریت متمدن و      
آزادیخواه را بسيج و سازمان دهيم    
و سدی محکم از انسانيت،                        
آزادیخواهی، برابری طلبی و                
قدرت انقالبی را در مقابل                         
تحرکات جنایتکارانه و کثيف هر        

مردم آزادی،  .  دو قطب قرار دهيم    
این را  .  برابری و رفاه می خواهند  

به اشکال مختلف و با فداکاری               
های تحسين برانگيز اعالم کرده          

آزادی، برابری و رفاه تنها با        .  اند
سرنگونی نظام سرمایه داری و           
تمام مدافعين آن و برقراری یک           
جمهوری سوسياليستی قابل تامين      

هدفی که حزب     .  و تضمين است    
اتحاد کمونيسم کارگری برای آن         

به حزب اتحاد      .  مبارزه می کند     
 !کمونيسم کارگری بپيوندید

*** 
 

جنايتکاران و شکنجه گرانی را که بدعوت                 
مرکز اوالف پالمه در بيرون استکهلم جمع                
شده اند تا برای پياده کردن طرح ليبی در                      
ايران نقشه بريزند و پشت درهای بسته عليه           

 .مردم ايران توطئه کنند، بشناسيم
?watch/com.youtube.www://http

UUYwu=list&xMYWxEdWLc6=v
4=index&XJxg7Xa6L8lUUbd4zEp

plcp=feature&6 
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به دنبال مریضی        1379در سال     
قلبی پدرم از درس و دانشگاه                   
ماندم و بالجبار به مدت یکسال و           
اندی برای امرار معاش خانواده ام      
به پيرانشهر رفتم و به این کار                 

عصرها نزدیک            .مشغول شدم     
" پل کهنه خانه    "غروب بر روی       

جمع ميشدیم و با گرفتن بار برای          
رفتن به مرز حاج عمران، به                  
صورت کاروان ساعتها پياده                  
روی و کوه پيمایی ميکردیم تا به           
مرز حاج عمران ميرسيدیم و آنجا       
کوله بار خود را تعویض کرده و           
به طرف شهر پيرانشهر                              

(برميگشتيم مشقات راه بماند که       . 
اگر الزم شد در مطلبی به آن                    

–ميخواهم این نام را          )  ميپردازم
که به این           -"کول بران کرد        "

 . کارگران نسبت ميدهند نقد کنم
 

ما به عنوان کارگران مرزی        ،اول
در ميان ما    .  همه کرد زبان نبودیم    

ترک زبان هم بود از جمله                         
بسياری از جوانان شهر نقده که             

 . همانند ما استثمار ميشدند
 

تمامی شهرهای مرزی ایران      ،دوم
کرد زبان نيستند و در تمام این                 
شهرها هم کارگران مرزی وجود        
دارند و همانند کارگران کرد زبان       

 . استثمار ميشوند
 

در ميان ما کودکان کار زیر         ،سوم
 12سال که گاهی اوقات تا                 18

سال در ميانشان بود یافت ميشد که     
ميتوان آنها را با نام کودکان کار            
مرزی یاد کرد و این خود یک                 
حلقه گم شده است که دراین نام                

خط خورده     "  کول بران کرد         "
معموال انسانهای سودجو         .  است

ومفتخورهرجا که امکان زدن                
جيب کارگران وجود داشت و یا             

دسترنج شان را به یغما                   ،دارد
همانند کفتار  .  بردند و خواهند برد    

 

 کارگران مرزی 
 ؟"کول بران کرد"يا 

 

 عطا ياراحمدی

بو ميکشند و به جان کارگران          
می افتند و هيچ مالحظه ای                

 .ندارند
 

آنجا یعنى در مناطق            ،چهارم
مرزى هم قانون و رابطه کار          
و سرمایه حاکم است و ما                    

یعنی ما  .  کارمزدی انجام ميدایم  
بار سرمایه داران را حمل                  
ميکردیم و در مقابل آن مبلغی          

این شرایط    .  دریافت ميکردیم   
خود به خود بوجود نيامده بود          
بلکه حاصل دنيای سرمایه                
داری و تجارت است که بر                
مبنای سود و بهره کشی از                 

اینکه .  کارگران استوار است      
بخشا این تجارت قاچاق است یا      

این دیگر به ما                          ،قانونى
 . کارگران مربوط نبود

 

در این کار پر مخاطره که هر          
بار امکان کشته شدن وجود               

با کاروان نبودن سخت        ،داشت
بود و بدون اسکورت شدن                 
امکان رسيدن بار به شهر                   

مسائلى مانند  .  خيلی دشوار بود   
همدست شدن صاحب بار و               
جاسوسی آنها برای نيروهای          
انتظامی جهت رد گم کردن               
مقامات باال و برای سر گرم              
کردن سربازان و دستگير                  
کردن کارگران و باری که به           
صاحب بار تعلق نداشت رایج         

گم کردن راه و یا به روی        .  بود
مين رفتن هميشه در کمين ما            

مگر کسانی که    . (کارگران بود 
مانند راهبران یا بلد چى ها که          
تمام راههای پاک را                               

و این خود هميشه        )  ميشناختند
اکثریت کارگران مرزی را              
وادار ميکرد که نيروی کار              
خود را به سرمایه داران و                 

 .عوامل بلدچى شان بفروشند
 

این زندگى روزانه هزاران               

٢۴١شماره   
کارگر و جوان بيکار و فقر زده در          

حاال عده اى      .  مناطق مرزى است     
ناسيوناليست و قوم پرست و فرصت      
طلب که تنها هنرشان صدور                        
شناسنامه قومى براى مردم                           

نام این کارگران و       ،زحمتکش است 
کول بران   "زحمتکشان بيحقوق را        

؟ اینها هم شریک         !نهاده اند  "  کرد
 ،همان سرمایه داران منطقه هستند         

اینها هم از توبره ميخورند و هم از            
 ! آخور

 
اما نام واقعی این زحمتکشان                       

کارگران .  کارگران مرزى است         
بيحقوق تر از دیگر هم طبقه اى                  

این افراد هم مانند تمام آحاد      .  هایشان
کارگران در هر گوشه این کره                   
خاکى در حال فروش نيروی کار              

محل .  خود به سرمایه داران هستند        
کارگران     ،کارشان در مرز است          

مرزی هستند مانند کارگران معادن        
 ...و 
 

یک وظيفه تعطيل ناپذیر ما                           
کمونيستهاى کارگرى افشا و کوبيدن     
ارتجاع ناسيوناليسم بعنوان یک                 

افشا .  دشمن واقعى طبقه کارگر است  
تمامی نيروهای مرتجع، بورژوا و         
ناسيوناليستى که گاهى اوقات براى         
کشته شدن کارگران مرزى اشک             

اسم آنها را                     ،تمساح ميریزند      
تا شاید      ،ميگذارند"  کولبران کرد  "

اگر فردا سکان بازار داخلى در                  
مثل      ،کردستان را بدست گرفتند            

دیگر همکيشان ناسيوناليست شان      
تسمه از گرده کارگر منتسب به             
کرد بکشند تا شکمشان گنده تر و          

. حساب بانکى شان پرتر شود                
بودن ما کارگران براى          "  کرد"

این ناسيوناليستها مثل سرباز                  
جنگى است براى بورژوازى در        

آنها ميخواهند ما    .  همه جاى جهان  
و "  ملت کرد  "و   "  کرد"جانفداى   

و بورژوازى    "  حکومت کردى   "
کرد باشيم تا خودشان سرى در              

 . ميان سرها در بياورند
 
است "  کرد"ما پرچم مان نه        !  نه

و نه این   " عرب"و نه " فارس"نه 
پرچم ما      !  هویت هاى کاذب           

انترناسيوناليسم و سوسياليسم است    
و اتحاد ما کارگران مرز و کشور        

مبارزه ما براى          .  نمى شناسد    
برچيدن بساط همه شما وحوش             
بورژوا است که همه جاى جهان          

کارگر را به       "  پرچم ملى   "زیر    
بردگى ميکشيد و مهر کثيف تان           

! را بر پيشانى اش ميکوبيد                      
 ! شرمتان باد

 

 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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٣صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 " آزادى"
يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى، يعنى                          
رهايى از کليه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از                   
چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى بورژوازى، رهايى از                   
بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه                           
آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر و فالکت،                

  .جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى


