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 جنگ تروريستها؛
 سپتامبر ١١در سالروز 

 

جهان و        ٢٠٠١سپتامبر        ١١با عمليات تروريستى            
جنگ تروريستها اگرچه   .  تقابلهاى آن وارد فاز نوينى شد      

منعکس کننده کليه کشمکش ها و رقابتهاى جهانى                           
اما هنوز نقش اساسى در         ،دولتهاى سرمايه دارى نيست    

تقابلهاى منطقه اى و جهانى دارد و بويژه با گسترش                      
تبليغات جنگى تروريسم اسالمى و تروريسم دولتى                       

 .ميرود که جايگاه و ابعاد بسيار هولناک ترى بگيرد
 

سپتامبر براى دولت آمريکا که ابرقدرتى اش در                     ١١
جهان از کف رفته بود موقعيت طالئى اى بود تا بار                       
ديگر ماشين نظامى اش را به حرکت در آورد و قدرتش              

حمله به افغانستان و حمله دوم      .  را به جهانيان گوشزد کند    
به عراق و سازماندهى انواع نيروهاى باند سياهى در                  

اگر براى مردم منطقه           ،منطقه در کنار ارتش آمريکا          
ميليونها کشته و نابودى جامعه و زندگى شان را ببار                     
آورد و مرتجعين و آدمکشانى ديگر را توسط دمکراسى             

اما نتوانسته است معضل            ،بر زندگى شان حاکم کرد           
نظم نوين    "تز    .  آمريکا را در جهان امروز حل کند                  

کسى از حال و روز            .  جائى گم و گور شد           "  جهانى
خبرى ندارد و مدافعين و      "  خاورميانه بزرگ "استراتژى  

کسى نميتواند   .  مفسرين اوليه اش جائى آفتابى نميشوند           
بگويد دمکراسى موشک کروزى در عراق و افغانستان            

و کمى     "  رفاه و امنيت و دمکراسى                "براى مردم         
بجز عده اى هميشه دست به       .  خوشبختى ببار آورده است   

همه از شکست اين سياستها و پيامدهاى                ،سينه پنتاگون  
مخربش بر زندگى ميلياردها انسان حرف ميزنند و                        
نيروهاى ارتش آمريکا با چند هزار کشته و کوله بارى                

 . از نفرت بخشا دارند به خانه هايشان برميگردند

  ،يادداشت سر دبير

٢صفحه   

 

سفارت جمهوری 
 اسالمی در آانادا 

 !بسته شد



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

. جنگ تروريستها ادامه دارد                 
سپتامبر براى                  ١١سالروز         

دولتهاى تروريست وسيله تداوم            
جنگ عليه    "تبليغات و سياست           

و تخته پرشى براى                  "  ترور
گسترش سياست تروريستى و                

در طول اين       .  ميليتاريستى است   
سالها جبهه هاى جنگ کم و زياد            
شدند اما جنگ تروريستى                          

امروز از   .  هيچوقت متوقف نشد     
عراق و افغانستان و پاکستان تا              
ليبى و سوريه و سومالى و هر                 
گوشه خاورميانه و شمال آفريقا             
ميدان جنگ اردوهاى تروريستى        

سياست ميليتاريستى            .  است
هيچوقت در استراتژى منطقه اى         
و جهانى آمريکا کنار نرفت بلکه          
نحوه کاربرد آن در ميان بخشهاى        
مختلف هيئت حاکمه آمريکا مورد       

عراق به يک            .  مشاجره بود     
گورستان تبديل شده و در                            
افغانستان سازش با طالبان سر               
دسته تروريستها به تنها راه                       

و سرپا نگهداشتن دولت        "  صلح"
اسالمى   -پفکى و ارتجاعى                 

جنبش .  کرزاى تبديل شده است          
اسالم سياسى و تروريسم اسالمى        
در تالش است که در هر گوشه               
دنيا جبهه جديدى باز کند و در اين         

که اساسا جدالى      ،تقابل تروريستى 
برسر قدرت سياسى و سهم                        
فراکسيونهاى مختلف بورژوائى          

جاى پاى خود را محکم        ،از آنست 
با خيزشهاى توده اى و                  .  کند

انقالبى در کشورهاى خاورميانه و     
که ضربه اى مهلک       ،شمال آفريقا 

از جانب جنبش ضد کاپيتاليستى به      
اردوهاى ارتجاع تروريستى                  

جنگ "اينبار با        ،بحران زده بود    
ليبى و سوريه را به     "  بشر دوستانه 

قصابخانه تبديل کردند و شمشير           
جنگ را به اشکال گوناگون باالى       

. سر مردم ايران قرار داده اند                 
ماحصل تاکنونى اين جنگ                       
تروريستى سرکار آوردن                          
حکومتهاى اسالمى در تونس و             
مصر و فردا در سوريه بوده                    

آمريکا و دول غربى و                .  است
موئتلفين منطقه اش از جمله ترکيه       

 

 جنگ تروريستها؛
 سپتامبر ١١در سالروز 

و عربستان با حمايت و سرکار       
آوردن اين نو رسيده هاى                    

تالش       ،اسالمى پرو غرب           
دارند تناسب قواى سياسى                  
جديدى به جنبش تروريستى             

اين .  اسالم سياسى تحميل کند        
مسئله بدرجه اى رخ داده است        
و جمهورى اسالمى و                           
نيروهاى موئتلفش را در                     

. تنگناى شديد قرار داده است           
اکنون جنگ تروريستها به                

. سوريه و ايران رسيده است            
مردم سوريه هر روز توسط             
بشار اسد و اپوزيسيون دست           
ساز اسالمى اش قتل عام                     
ميشوند و عمال و بدرجه زيادى      
از صحنه سياست قيچى شدند و      
مردم در اسرائيل و ايران                   
نگران وقوع جنگى هستند که          
ميتواند به هر بهانه اى توسط            
نيروهاى آدمکش و ضد جامعه       

 .  از هر سو آغاز شود

 

 ١١در يازدهمين سالروز                   
سپتامبر همان حد تبليغات                   

که بخشى از مانور                ،جنگى
ديپلماتيک و سياست اعمال               

در خود کابوسى         ،فشار است  
وحشتناک و بيانگر ظرفيت              
بغايت جنايتکارانه اى است که       
جنگ جديد تروريستها ميتواند       
براى صدها ميليون انسان                  

ديگر .  بيگناه به ارمغان بياورد     
صرفا بحث موشک هاى کروز     
و استفاده از بمبهاى کثيف و              

بمب هاى دقيق و              "ريختن     
بحث برسر        ،نيست"  هوشمند

روز روشن   .  جنگ اتمى است    
دارند براى ممانعت از اتمى             
شدن حريف تهديد به بمباران           

حمله اتمى به      .  اتمى کرده اند     
ايران که قريب دهسال پيش در       
تبليغات جنگى توسط رئيس              
جمهور فرانسه به آن اشاره               

امروز جزو داده هاى                  ،شد
. دستگاههاى تبليغاتى است              

طرف مقابل نيز در اين توهم            
است که با چند کالهک اتمى             
که بر موشکهاى ساخت اين و         

٢٧١شماره   
آن سوار شده و يا با آزمايش يک                
بمب اتمى دنيا را به پذيرش خود                

عربده ميکشند که        .  مجبور ميکند   
تمام منطقه و جهان را به هدف                 "

مستقل از اينکه   ".  تبديل خواهيم کرد  
دامنه جنگ و ديپلماسى تروريستها         

نفس   ،به کدام تعادل ميتواند بيانجامد     
خطرى که امروز باالى سر مردم            
جهان و در کانون آن مردم ايران و           
منطقه چرخ ميزند از اهميت جدى           

بحث برسر خطر     .  برخوردار است  
فورى جنگ و يا بمباران ايران                   

اما نبايد از کنار عربده هاى          ،نيست
جنگى دولت اسرائيل و سران دول           
غربى رد شد و بى تفاوت بود و آنها         

. صرفا تبليغات جنگى تلقى کرد                
مسئله اينست که چگونه بايد خطر            
چنين جنايات هولناکى را دفع و يا              

 منتفى کرد؟ 

 

سپتامبر    ١١در يازدهمين سالروز        
دنيا همچنان در تهديد تروريستها              
اسير است و خطر ترور و جنگ و           
کشتار مردم بيدفاع بيش از هر                    

نه فقط تروريسم    .  زمان وجود دارد   
منتفى نشده است بلکه به جزئى از            
زندگى ثابت مردم در تمام دنيا تبديل       
شده و بويژه در منطقه خاورميانه             
هر روز به انحا مختلف قربانى                   

 . ميگيرد و نفرت توليد ميکند

 

صلح پايدار و همزيستى مردم                     

منطقه و دستيابى به جامعه اى                
خوشبخت از جنگ تروريستها             

جنگ تروريستها  .  بيرون نمى آيد   
تنها منشا عميق کردن مشقات                 
مردم و عروج انواع عقب ماندگى      
و ارتجاع فکرى و فرهنگى و                 

پايان دادن به            .  سياسى است     
تروريسم کار بشريت متمدن و              
کار جنبشهاى سياسى و طبقاتى             
پيشرو و سوسياليست در منطقه و       

 . جهان است

   

سپتامبر تقابل با      ١١در سالروز     
تروريسم اسالمى و تروريسم                
دولتى آمريکا و اسرائيل و                        
متحدينش هنوز دست طبقه کارگر      

. و مردم آزاديخواه ايران است              
سرنگونى انقالبى جمهورى                  
اسالمى توسط کارگران و مردم           
محروم ايران تنها پالتفرم واقعى        
پايان دادن به تروريسم و                          
ميليتاريسم و نفى تهديد حمله به         

  .ايران است

 

عليه جمهورى             ،عليه جنگ      "
براى آزادى و رفاه                    ،اسالمى
اين چهارچوب سياستى     !"  همگان

مستقل و آزاديخواهانه است که در    
ايران و جهان بايد عليه تهديد                   
جنگ و سياست تحريم اقتصادى          
و رفع مخاطرات پيش رو بميدان         

 . *بيايد

 !مرگ بر سرمايه دارى
 !نابود باد حکومت فقر و فالکت

با خواست بيمه های بهداشتی و پزشكی               .  با خواست ممنوعيت اخراج       
با خواست مسكن مناسب        .  رايگان، مناسب و قابل دسترس برای همه              

. بايد ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و گرسنگی و گرانی بود             ،برای همه 
آل جامعه چشم به    .  بايد نويد بخش جدال برای رفاه و آسايش همگان بود           

 . ما دوخته است
 

مبارزه عليه فقر و فالآت امروز جزيی از مبارزه ما برای بقا و زندگی                        
اين مبارزه  .  جزيی از مبارزه ما برای يك جامعه مرفه و آزاد است               .  است

را بايد تا به زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل طبقه ما و آل جامعه به                             
 . پيش برد

 

 !زنده باد مبارزه و همبستگی آارگران بر عليه فقر و فالآت
 !زنده باد شوراهای آارگری

 !زنده باد اتحاد آارگران شاغل و بيكار
 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 !مرگ بر رژيم اسالمی سرمايه



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

يازده سال از آن فاجعه جانگداز             
 ٢٠٠١سپتامبر      ١١در   .  ميگذرد

تروريسم اسالمی دست به يک               
فاجعه بيسابقه در زندگی بشريت          

جنايتی که زندگی        .  معاصر زد   
همگان را در ابعاد چشمگيری                
سياه کرد و منشاء عقبگردهای               

در .  بسياری در تاريخ معاصر شد     
آن روز چند هواپيمای مسافربری        
به مقصد نيويورک با تمامی                     
انسانهای حاملش تبديل به موشکها      
و بمبهای انفجاری شدند و دو برج        
بزرگ تجاری در نيويورک را              

در يک لحظه چند        .  هدف گرفتند  
صد تن از مسافرين عادی و بيگناه   
سوختند و تبديل به خاکستر شدند و  
برجهای مرکز تجاری در مقابل            
چشمان ناباور جهان فروريخت و        
بيش از سه هزار نفر جان خود را         

اما دامنه مرگ و       .  از دست دادند    
سپتامبر     ١١کشتار به آنچه در             

 .محدود نماند ،صورت گرفت
 

سپتامبر نقطه شروع يک                   ١١
سلسله جنايت در تاريخ دوران                

در اين يازده سال بر     .  حاضر است 
بشريت معاصر چه گذشت؟                     
موقعيت جنگ تروريستها را                  
چگونه بايد تعريف کرد؟ جهان              
پس از اين يازده سال کجا ايستاده          
است؟ راه حل ما برای پايان دادن         

 به وضعيت چيست؟ 
 

 آغاز يک جنگ جهانی تروريستی
سپتامبر کليد يک           ١١با فاجعه       

جنگ خونين و جهانی جديد زده            
نيروهايی عظيمی در مقابل         .  شد

هم و در مقابل بشر معاصر صف         
جنگی که سيمای        .  آرايی کردند   

در يک سوی    .  جهان را تغيير داد     
اين جنگ جنبش ارتجاعی اسالم           
سياسی و نيروهای متعددش قرار         

 

 !نگاهی مجدد
 سپتامبر ١١يازده سال پس از فاجعه تروريستی 

 

 !حق با منصور حکمت بود
 

 على جوادى

گرفتند و در طرف ديگر                     
بزرگترين ماشين نظامی و                
آدمکشی تاريخ يعنی ميليتاريسم    
آمريکا و اسرائيل و انگلستان و      
فرانسه و متحدين شان قرار              

تروريسم اسالمی و         .  گرفتند
تروريسم دولتی در مقابل هم            

اين رويداد  .  صف آرايی کردند   
. شروع يک جنگ جهانی بود         

هيچ نقطه و منطقه ای از                      
اثرات اين جنگ خونين مصون     

اگر چه ابعاد کشته    . و ايمن نبود
شدگان با تعداد کشته شدگان              
جنگهای اول و دوم جهانی قابل      

اما کل مشقات و      ،مقايسه نيست 
مصائبی که بر زندگی هر                  
روزه مردم تحميل کرده است          
بهيچوجه از کل مصائب جنگ       
های اول و دوم جهانی کمتر              

اين جنگ          .  نبوده است         
قربانيانش مردم عادی ای بودند     
که هيچ نقشی در قرار گرفتن           
در تيررس اين جدال خونين              

همه جا صحنه جنگ        .  نداشتند
همه کس قربانيان اين                  ،بود

 ،جنگ در افغانستان         .  جنگ
جنگ در عراق در عين حال            
گوشه های کالسيک اين جنگ       

در اين مدت هر نوع             .  بودند
عقبگردی را بر مردم تحميل            

به بهانه جدال با                   .  کردند
تروريسم آزاديهای سياسی و           
عملی شهروندان را در مهد               
جهان به اصطالح متمدن مورد      

هر گونه    .  تعرض قرار دادند      
بازداشتی بدون اعالم حکم                

شکنجه رسما  .  مجاز شمرده شد  
به يک امر عادی بمنظور                   
اعتراف گيری در برخی از              
جوامع غربی از جمله آمريکا          

استراق سمع با يک      .  تبديل شد 
حکم دو فوريتی در پارلمانهای       

٢٧١شماره   

دمکراسی به تصويب رسيد و مجاز        
در پيشبرد اين جنگ به        .  قلمداد شد 

. افغانستان و عراق حمله کردند                 
رسما عراق را دهها سال به عقب              
برگرداندند و بيش از يک ميليون              

در .  کشته و زخمی بجا گذاشتند               
طرف ديگر تروريسم اسالمی دست      
به يک سلسله آدمکشيها در جهان              
معاصر زد که هر گوشه و کناری             

چه تعاد بمب و          .  را نا امن کرد         
عمليات انفجاری عابرين عادی را          

تاريخ اين جنايت        !  تکه تکه کرد       
 .خونين را بعدا بايد جمع آوری کرد

 
در اين دوره جنگ تروريستها به              
يک مولفه خونين و سياه زندگی                 

تاثيرات اين  .  بشر معاصر تبديل شد     
اين .  جدال عميق و ديرپا هستند               

وضعيت بسياری از کشمکشهای              
جاری را تحت الشعاع خود قرار داد    
و تغييرات جدی و تعيين کننده ای              

. در صف بندی نيروها ايجاد کرد             
هر چند که سوخت انفجاری اين                 
جدال بعضا تقليل يافته است اما اين          
جنگ کماکان ادامه دارد و اثرات              
مخرب آن هر روزه زندگيهای                    

 .بسياری را تباه ميکند
  

 *اهداف جنگ
يک رکن اين جدال خونين تعاريف          
و توجيهاتی است که هر کدام از دو          
قطب تروريستی جهان از اهداف              

گفته اند که جنگ    .  خود ارائه ميدهند  
اما کدام       .  ادامه سياست است            

سياست؟ اين جنگ مانند تمام جنگها       
بر سر قدرت و سهم بری از قدرت           

اسالم سياسی به مثابه     .  سياسی است 
يک نيروی دست راستی در پس                
تحوالت سياسی در خاورميانه و در       
پس شکست جنبشهای ناسيوناليستی       
و پرو غربی در اين گوشه از جهان         
بر قدرت سياسی در ايران چنگ               

غرب که پايگاه خود در        .  انداخت
ايران را در حال از دست رفتن              
می ديد به جک و جانوران                        

خصلت ضد  .  اسالمی پر و بال داد    
کمونيستی و ضد آزاديخواهی اين       

آن ظرفيتی بود     ،جريان کپک زده  
. که غرب بدان نياز داشت                        

جريانات اسالمی بر متن چنين              
شرايطی قدرت سياسی در يک             
کشور مهم و تعيين کننده در                      

با .  منطقه را از آن خود کردند             
تحوالت ايران اسالم سياسی در            

به .  موقعيت قدرت قرار گرفت          
يکباره عظيم ترين منابع مالی و            
انسانی در کنترل و اختيار اين                

. جنبش ارتجاعی قرار گرفت                
بدنبال اين تحوالت گسترش سهم          
خواهی از قدرت سياسی در سطح      
خاورميانه در محور تحوالت                

. سياسی اين جوامع قرار گرفت           
سپتامبر به اين جدال خصلت          ١١

جهانی داد و مساله جدال بر سر             
قدرت سياسی را حتی به اروپا و          

 .آمريکا کشاند
 

تروريسم دولتی     ،در طرف ديگر   
برای مقابله با سهم خواهی                        
تروريسم اسالمی نيازمند يک               

. چهارچوب قابل پسند بودند                   
آن "  جنگ عليه تروريسم               "

چهارچوبی بود که از توجيهات            
تحرک ميليتاريستی دوران گذشته      

در اين چهارچوب      .  متفاوت بود  
کشمکش عليه قطب مقابل با                    

 ،معيارهای شمال و جنوب                      
پيشرفته و عقب مانده و يا با                      
معيارهای نژادی و ملی تعريف            

هر نيرويی ميتوانست در       .  نميشد
. قطب تروريسم دولتی قرار گيرد      

اين جدال به سرعت پس از جدال         
دو اردوی شرق و غرب در                     

۴صفحه دوران جنگ      



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

سرد به محور تخاصمات جهانی           
غرب در دوران پس از      .  تبديل شد 

جنگ سرد نيازمند يک چهارچوب     
ايدئولوژيک سياسی برای تجديد          

افول .  تعريف سيمای جهان بود          
موقعيت سياسی و زوال اقتصادی       
آن در فردای جنگ سرد بايد در             

فاجعه .  اشکال ديگری جبران ميشد
سپتامبر بزرگترين امکانات            ١١

. را در اختيار اين نيرو قرار داد            
به يکباره فلسفه وجودی ماشين              
نظامی خود و متحدينش در ناتو             

مقابله .  معنا و تعريف ديگری يافت  
تروريستی با تروريسم اسالمی در      
صدر دستور عمل اين اردو قرار          

اما اهداف اردوی غرب          .  گرفت
بسيار فراتر از مقابله با سهم                     

. خواهی جنبش اسالم سياسی بود         
بر مبنای اين تقابل سيمای جهان            

 . را رقم زدند
 

 جنگ مذاهب؟ –جنگ تروريستها 
جدالهای پايدار همواره دارای                
چهارچوبهای فکری و سياسی و           

. ايدئولوژيک خود هستند                           
چهارچوبهايی که تداوم کشمکش         
را موجه ميکنند و آن را در اذهان         

جنگ .  می بخشند      "  حقانيت"
تروريستها نيز از اين قاعده                      

در اين راستا           .  مستثنی نيست     
عالوه بر توجيهات هميشگی ما             
شاهد تالش برای قرار دادن                     
دستگاه مذهب در محور اين                     

دستگاه .  تخاصمات بوده ايم              
کليسای مسيحيت از يک طرف و         
دستگاه مافيايی اسالم از طرف              

برای جنبش اسالم سياسی        .  ديگر
اين تالش و چهارچوب سياسی               
امری داده شده و از پيش مفروض       

اسالم سياسی جنبشی اسالمی     .  بود
. مبتنی بر مذهب کثيف اسالم است     

تالش برای اسالميزه کردن جوامع     
يکی از ارکان جنبش اسالم                       
سياسی در کنار هدف اصلی اش            

. يعنی تصرف قدرت سياسی است      

 

 !نگاهی مجدد
 سپتامبر ١١يازده سال پس از فاجعه تروريستی 

 ! ...حق با منصور حکمت بود

اما در اردوی مقابل مذهب از          
چنين جايگاهی برخوردار                

غرب يک دوره کوتاه           .  نبود
کردن دست کليسا و مذهب از          

جدايی .  دولت را پشت سر دارد    
کليسا و مذهب از دولت                        
واقعيتی است که برخی                        
نيروهای دست راستی برای کم     
کردن اين فاصله تالش بسياری     

اين تالش بطور    .  بخرج ميدهند 
ويژه خود را در دو شکل نشان        

تالش جريانات دست        :  ميدهد
 ،بخصوص در آمريکا     ،راستی

که ميکوشند به بعد مذهبی                  
سياست و رفتار اجتماعی شان        
دامنه بيشتری ببخشند و از                 
طرف ديگر تالشی است که از       
جانب خود دستگاه کليسای                 
مسيحيت بطور آشکار و پنهان       

اين تالش را     .  صورت ميگيرد  
ما در دوران پايانی جنگ سرد        
بطور ويژه شاهد بوديم و نقش         
جان پاپ در پروژه مقابله با              

و سر به       "  امپراطوری شر   "
زمين کوبيدن و دعا در کنار              
ويليام کيسی رئيس سابق سيا            
گوشه ای از اين تقالی                           

در دوران      .  ارتجاعی است     
اخير نيز بطور ويژه ای شاهد          

انتخاب پاپ   .  اين تالش هستيم    
بنديکت که دارای سابقه آنتی            
اسالميستی است در عين حال         

قرآن .  گواهی بر اين مدعاست      
سوزی برخی از کشيشان                   
مذهبی بخش ديگری از اين               

حتی .  تالش عمومی است            
عمليات تروريستی اخير در             
نروژ دارای چنين اهداف و               

به همين     .  زمينه هايی است        
اعتبار بی جهت نيست که                   
بهمراه تشديد جنگ تروريستها      
ما شاهد تشديد جدال ميان                    
نيروها و همچنين دستگاه کثيف     

داليل .  مذاهب رسمی هم هستيم    
و زمينه های اين تالش تماما             

٢٧١شماره   

نيروهای .  مادی و زمينی اند                  
پرچمدار هر اردو نيازمند مذهب              
برای توجيه اين جدال و جنگ                     

دستگاه مافيای کليسا     .  خونين هستند  
نيز برای مطرح بودن و رونق دادن        
به صنعت خود نيازمند حضور در           

امروز .  جدالهای اصلی جامعه است    
کليسای مسيحيت بقاء خود را مديون      
موثر بودن بمثابه ابزاری خفه کنند          
و توجيه کننده و زهر آلود در کنار            
ارکان اصلی طبقه حاکمه و همچنين       

 . در اردوی تروريسم دولتی است
 

يک استنتاج سياسی از اين واقعيت          
اين است که جدال بر عليه جنگ                 
تروريستها نميتواند و نبايد محدود به      
جنبه نظامی و ميليتاريستی اين تقابل      

اهداف سياسی و ابزارهای          .  گردد
ايدئولوژيک و              ،متنوع سياسی      

مذهبی که بکار گرفته ميشوند بايد            
هر درجه   .  تماما نقد و افشاء شوند         

همسويی با دستگاه مذهب و يا                      
چهارچوبهای مذهبی و سياسی يک        
طرف در مقابله با طرف مقابل يک         
سياست ارتجاعی و بازی در زمين          

 .**  يک اردوی تروريستی است
 

 موقعيت کنونی؟
اين جنگ در طول يازده سال گذشته       
دستخوش تغيير و تحوالتی چه در            
زمينه نظامی و چه در زمينه سياسی   
و ايدئولوژيک شده است که جايگاه         
متفاوتی به آن در اذهان جامعه و                
همچنين در توازن قوای سياسی در         

جنگ .  سطح جهان داده است                 
تروريستها که با حمله به طالبان                 
آغاز شد و به سرعت به عراق                     

زمينه ها و عرصه های         ،کشيده شد 
ويژه ای برای خودنمايی و                             
قدرقدرتی ميليتاريسم آمريکا و                   

نوع جديدی از   .  متحدينش فراهم کرد  
شکل گرفت که کمتر به            "  جنگ"

 ،از آسمان .  نيروی زمينی متکی بود   
هزار پايی هر              ٣٠از ارتفاعی         

دوست و دشمنی و هر درجه مدنيت         

و ساختارهای يک جامعه را در            
هزينه اين ميليتاريسم    .  هم کوبيدند 

را بر دوش بخشی از خود                         
قربانيان اين جدال خونين تحميل          

هزينه نظامی جنگ عراق     .  کردند
و افغانستان را مردم در آمريکا و         
اروپا در عين حال با از دست                  

داده شده و       "  رفاه"دادن درجه       
زدن جوانب معينی از بيمه درمان      
و بهداشت خود به اجبار می                     

هزينه اين نمايش قدرت       .  پردازند
ميليتاريسم را با زدن سهم جامعه          

 . از رفاه تامين کردند
 

اين جنگها اکنون در فازهای آخر        
اگر چه به          .  خود بسر ميبرد         

طالبان .  اهدافی دست پيدا کردند        
بن .  صدام سقوط کرد   .  سقوط کرد 

اما اسالم سياسی        ،الدن کشته شد   
و تروريسم اسالمی برنده جنگ           

طالبان در       .  در عراق بود             
افغانستان به بقای ارتجاعی خود          
ادامه داده و حتی بخشهايی از                 
پاکستان را نيز به زير سلطه خود        

تروريسم اسالمی  .  در آورده است   
کماکان يک نيروی جدی و مطرح      

. در صحنه سياست جهانی است           
اين نيرو در کشورهای اروپايی و       
آمريکای پر و بال خود را گسترده  

در آنجا تغذيه ميکند و                 .  است
بخشی از نيروی قربانيان خود را        
از نيروی انسانی و جوان اين                 

بر مصائب و   .  جوامع تامين ميکند  
شکافهای افزايش يافته جوانان اين     

که بعضا در حاشيه نيز              ،جامعه
دست ميگذارند و     ،قرار گرفته اند  

بطور .  سرمايه گذاری ميکنند          
اگر چه از شدت و حدت          ،خالصه

ابعاد نظامی جنگ تروريستها               
اما جهان کماکان   .  کاسته شده است  

شاهد تاثيرات مخرب اين جدال             
بخشا با آن زندگی و بخشا          .  است

 . مقابله ميکند
 

در بعد سياسی اهداف واقعی اين          
گرد و    .  جدال کامال روشن اند          

اهداف .  غبارها به کناری رفته اند     
سياسی هر دو اردو در نزد توده            
های مردم افشاء شده و بعضا                  

معلوم شد که       .  خنثی شده است      
قرار نيست   "  جنگ عليه ترور     "

۵صفحه   
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. زندگی را برای احدی امن تر کند       
معلوم شد که قرار نيست جامعه              

شود و مردم از شر            "  آزاد"ای   
نيروهای اسالميستی و يا                            
تروريستی و ميليتاريستی خالص       

معلوم شد که تروريسم در         .  شوند
تروريسم .  جهان دو قطب دارد           

و شايد بايد        .  دولتی و اسالمی       
تروريسم غير دولتی را که هر                
روزه از گوشه ای سر بلند ميکند           
به اين دو نيروی اصلی نيز اضافه       

معلوم شد که راه پيشروی           .  کرد
بشر امروزی نه در پيروزی يک         
قطب بر قطب مقابل بلکه در                    
درهم شکستن کل اين تقابل قرار           

و اين پروسه مدتی است که        .  دارد
وزنی که اين        .  آغاز شده است       

جدال و تخاصم اکنون در کل                    
تحوالت جامعه بشری ايفا ميکند           
به درجات زيادی با توجه به                     
تحوالت خيره کننده دوران اخير و      
خيزش توده های مردم در                          
خاورميانه و شمال آفريقا و                       

. همچنين در اسرائيل کم شده است       
دنيا ديگر فقط صحنه جدال دو                 

نيروی .  نيروی تروريستی نيست     
سومی در ميدان است که چشمها و       
اذهان را به سوی خود خيره کرده         

 . است
 

 کدام پايان؟ کدام نيروها؟
چگونه ميتوان نقطه پايانی بر اين         
جدال خونين گذاشت؟ کدام نيروها       
ميتوانند بازيگر صفحات پايان               
بخشيدن به اين جدال باشند؟ به اين        
جنگ چگونه ميتوان پايان داد و            
زمينه های آن را برچيد؟ در پاسخ        
 .به محورهايی کلی بايد اشاره کرد

 
برای پايان بخشيدن به جنگ                    
تروريستها بايد سياست                                
ميليتاريستی دول غربی را در هم         

بايد اسالم سياسی و               .  شکست
تروريسم اسالمی را در مراکز              

و باالخره   .  اصلی اش بزير کشيد      

بايد با فقر و فالکت و                               
محروميتی و در حاشيه بودن           
جوان در جوامع بسياری مقابله      

 . کرد
 

شکست ميليتاريسم اردوی                
تروريسم دولتی اساسا يک                

. شکست سياسی ميتواند باشد          
اعتراضات توده های بشريت         
متمدن در مقابل اين ميليتاريسم       

 . اصلی ترين اهرم است
 

در طرف مقابل نيز پاسخ                    
مهمترين .  اساسا سياسی است      

حلقه ها در اين اردو مساله                 
مساله   ،موجوديت رژيم اسالمی  

فلسطين و مساله فقر و                           
محروميت عظيم موجود در             

برای .  جوامع اسالم زده است       
درهم شکستن ستون فقرات               
اردوی اسالم  سياسی بايد رژيم    
اسالمی را به زير کشيد و                   

بايد مساله       .  سرنگون کرد      
فلسطين را بطور عادالنه حل          

تشکيل کشور مستقل            .  کرد
فلسطينی با حقوق کامل                        

يک رکن ديگر           "  کشوری"
نابودی جنبش اسالم سياسی              

اما تا زمانيکه مردم اين        .  است
 ،منطقه محروم و فقيرند                      

جريانات اسالمی ميتوانند بر           
اين فقر و محروميت سرمايه            

اگر چه به درجات     ،گذاری کنند
 .   بسيار کمتر

 
اما کدام نيروها ميتواند به اين           
جدال خونين پايان دهد؟ اين               
کار جنبش کمونيسم کارگری           

. کار بشريت متمدن است   .  است
کار طبقه کارگر و مردم                      

. آزايخواه و برابری طلب است     
کار نيروهايی است که                          
کوچکترين منفعتی در هيچ               
کدام از دو سوی اين تخاصم              

به اين اعتبار کليه               .  ندارند
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 ،نيروهای ناسيوناليسم پرو غربی           
کل     ،اسالمی  -کل جريانات ملی          

که "  ضد امپرياليستی     "جريانات      
خود را در کنار اسالميستها پيدا                 

. به اين دو قطب تعلق دارند         ،ميکنند
اما در نهايت بايد به فاکتور مهم و              

: تعيين کننده ديگری اشاره کرد                 
تحوالت اخير در خاورميانه و                    

 . اسرائيل و اروپا
 

اعتراضات چشمگير توده های                  
" جهان عرب  "مردم زحمتکش در        

اگر چه مستقيما در مقابله با دو                     
اما توانسته    ،قطب تروريستی نيست   

است تاثيرات تعيين کننده ای بر اين         
اين اعتراضات نه     .  تخاصم بگذارد  

تنها منجر به حاشيه ای کردن اين              
بلکه        ،جدال خونين شده است                  

آلترناتيو و راه عملی برای مقالبه با          
اين قدر قدرتی و فعال مايشايی را             

وظيفه در هم     .  نيز نشان داده است      
شکستن و پايان بخشيدن به اين                    
تخاصم کار اين بشريت متمدن                    

 . کار ماست. است
  

منصور حکمت تنها کسی است           *  
که در ارزيابی از اين جنگ اهداف          
واقعی و سياستهای حاکم بر اين دو           

سلسله .  اردو را به درستی تببين کرد     
 ١١مقاالتی که به دنبال فاجعه                      

سپتامبر نگاشت در زمره                          
مهمترين ارزيابی های سياسی از       
قطب بنديهای سياسی جهان پس            

مطالعه دقيق  .  از جنگ سرد است    
اين اسناد را به خوانندگان نشريه          

اين مقاالت   .  عميقا توصيه ميکنم    
در سايت حزب اتحاد کمونيسم              
کارگری و همچنين در سايتهای           
 .منصور حکمت قابل دسترسی اند

 
در عين   "  اکس مسلم  "پروژه   **  

حال دارای چنين خصوصيتی               
اکس مسلم صرفا يک                .  است

پروژه برای ترک مذهب کثيف             
يک پروژه   .  اسالم نبود و نيست       

سياسی اردوی تروريسم دولتی در   
تقابل با دستگاه مذهب اردوی                 

اکس مسلم پروژه     .  متخاصم است  
يک عده افراد اسالم زده بخت                
برگشته نبود که بر ابعاد و                         
محتوای ضد انسانی و خرافی و            
ارتجاعی اسالم واقف شده و                   
ظرفی برای علنی کردن اين                   

. گرايش در اروپا ايجاد کرده اند          
پروژه ای بود که به دست يک                
عده که دهها سال است مسلمان              

افرادی که اتفاقا         .  نبودند دادند    
کسانی .  بودند"  کمونيست"عمدتا   

که با به دست گرفتن اين پروژه             
بجای اينکه منشاء آگاهی و نقد               

خود در درجه     ،ضد اسالمی باشند  
خود را   "  کمونيستی"اول هويت      

" اکس کمونيست "قربانی کردند و    
کارنامه عملی اکس مسلم         .  شدند

دقيقا چنين نقل و انتقال سياسی را         
 . نشان ميدهد

 

 !نگاهی مجدد
 سپتامبر ١١يازده سال پس از فاجعه تروريستی 

 ! ...حق با منصور حکمت بود

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى   
 

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

اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران 
جنبش مجمع عمومى کارگرى را ! است

!تقويت و گسترش دهيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

 ١١جنايت تروريستى هولناک          
عليه بشريت و            ٢٠٠١سپتامبر    

کشتار هزاران نفر از مردم بيدفاع       
در آمريکا، جهان را در آستانه                
يکى از تاريک ترين و خونبار               
ترين دوره هاى تاريخ معاصر               

آنچه هيات حاکمه   .  قرار داده است  
آمريکا به آن جنگ جهانى عليه              
تروريسم اطالق ميکند، در حقيقت      
ورود دنيا به فاز جديد و                                
ويرانسازى در جنگ جهانى                   

 تروريستهاست
  

در دو سوى اين کشمکش ضد              
بشرى، دو ارودى اصلى تروريسم     
بين المللى قرار گرفته اند که مهر          
خونين خود را به زندگى دو نسل           

در .  از مردم جهان ما کوبيده اند           
يک قطب، عظيم ترين ماشين                 
تروريسم دولتى و ارعاب و باج             

. خورى بين المللى ايستاده است            
متشکل از هيات حاکمه و دولت             
آمريکا، تنها نيرويى که سالح                 
اتمى عليه انسان بکار برده و                   
صدها هزار مردم بيخبر و بيگناه          
هيروشيما و ناکازاکى را در                     
ظرف چند ثانيه خاکستر کرده                 
است، ميليونها نفر را در ويتنام              
بقتل رسانده و سرزمينشان را با            
بمباران شيميايى براى سالها                    

. سوزانده و بيمصرف کرده است        
ناتو و ائتالفهاى دولتهاى غربى که 
از عراق تا يوگسالوى خانه و                 
مدرسه و بيمارستان مردم را بر            
سرشان خراب کرده اند و نان و             
داروى ميليونها کودک را گروگان      

بورژوازى و دولت        .  گرفته اند   
اسرائيل، که اشغال ميکند،                        
تصرف ميکند، کشتار ميکند،                 

اينها به            .  محروم ميکند           
اردوگاههاى آوارگان بمب و                   
راکت ميزنند و به کودکان دهساله        

 

 سپتامبر ١١دنيا پس از 
 جنگ تروريستها: بخش اول

 دو قطب ارتجاعى
 
 

 منصور حکمت

پناه گرفته در آغوش پدر و در          
از .  صف مدرسه شليک ميکنند    

هيروشيما و ويتنام تا گرانادا و        
عراق، از ميدانهاى تيرباران          
در اندونزى و شيلى تا                            
قتلگاههاى فلسطين، کارنامه و       
پرونده اين قطب جهانى                       
تروريسم دولتى و قدر قدرتى           
امپرياليستى، عيان و غير قابل        
 انکار جلوى چشم جهانيان است

. 
 

در قطب مقابل، تروريسم               
اسالمى و جنبش ارتجاعى و            
کثيف اسالم سياسى قرار گرفته     

اينها که زمانى خود              .  است
دست پرورده و مخلوق آمريکا       
و غرب در جنگ سرد و ابزار        
سازماندهى ارتجاع بومى عليه      
چپ در جوامع خاورميانه بوده      
اند، اکنون به يک قطب فعال            
تروريسم بين المللى و يک پاى       
جنگ قدرت بورژوايى در                

تاريخ .  خاورميانه بدل شده اند      
ضد انسانى اسالم سياسى، از          
ايران و افغانستان و پاکستان،          
تا الجزاير و فلسطين ليست                
طويلى از نسل کشى ها و                     
جنايات تکان دهنده را در بر             

از کشتارهاى دولتى و     .  ميگيرد
شبه دولتى در ايران و                            
افغانستان، تا جنايات روزمره        
گروههاى ترور اسالمى در             
اسرائيل و الجزاير و قلب اروپا      
و آمريکا، از سرکوب خونين          
مخالفان فکرى و سياسى، تا              
حاکم کردن قوانين ارتجاعى و        
ضد بشرى اسالمى بر مردم و         
بويژه بر زنان، از سر بريدن            
ها و دست بريدنهاى شرعى، تا      
بمبگذارى و قتل عام در                       
اتوبوسها و کافه ها و                               

٢٧١شماره   

ديسکوتک ها، اقالم کارنامه اين               
 . مرتجعين است

 
اکنون، قرار است اين جدال                      

صدها هزار و چه بسا ميليونها نفر           
ديگر را، فردا در افغانستان و پس            
فردا در هر گوشه ديگر جهان،                   

 بايد جلوى اين ايستاد   .  قربانى بگيرد 
. 
 

 : پروپاگاند جنگى    
به موازات اين صفبندى نظامى،           

صفبندى ايدئولوژيکى و تبليغاتى دو      
شکافتن و در هم    .  اردوگاه را شاهديم  

کوبيدن اين ديوار تبليغاتى و بيرون         
کشيدن حقيقت از پس موج عظيم               
رياکارى و دروغ که که جهان را              
در کام خود فرو خواهد برد شرط              
اول سازماندهى يک صف مستقل،          
از بشريت آزاديخواه، در برابر                  

پرچم .  جنگ جهانى تروريستهاست    
افراطيون در دو اردوگاه از دور               

دنياى .  پيدا و قابل تشخيص است             
پيچيده امروز ديگر اقبال چندانى به        

. اين افکار نخراشيده نشان نميدهد           
پرچم چرخانى و جينگوئيسم                        
آمريکايى و غربى، راسيسم،                       

و نظاير   "  نبرد تمدنها      "چرنديات   
اينها تنها در حاشيه اى در جامعه               

سران آمريکا  .  غربى نفوذ پيدا ميکند   
و دولتها و مدياى غربى خود واقفند          
که اين افکار و مواضع خام و بدوى         
نميتواند چهارچوب ايدئولوژيک و         
تبليغاتى جدالى را بسازد که به آن              

در قطب مقابل نيز      .  پاى گذاشته اند   
ايده جهاد اسالمى، خون ريختن                 
بالتبعيض چه در راه خدا و مکتب،         

و رهايى   "  آزادى قدس  "چه براى      
سرزمين اسالم از چنگال                                
صهيونيسم و امپرياليسم خونخوار           
جهانى، عمدتا فقط در صفوف خود         
افراطيون و فعالين اسالم سياسى               

برد دارد و توده مردم در جامعه            
امروزى در پهنه خاورميانه را             

جدال تبليغاتى و        .  بسيج نميکند   
نبرد ايدئولوژيکى ناظر به                       
کشمکش نظامى خونينى که در             
راه است نميتواند بر اين تبيين                 
هاى آشکارا افراطى، سکتاريستى     

آنچه نهايتا    .  و خام متکى شود          
ميتواند توده هاى وسيع مردم در           
غرب و در خاورميانه را به کام            
اين جنگ بکشد و در کنار طرفين       
اين مخاصمه ارتجاعى قرار                   
بدهد، اين افکار بدوى نيست،                 
بلکه تبيينها و توجيهات به مراتب        
ظريف ترى است که تا همينجا               

 .شاهد رشد سريع آن بوده ايم
  

در فرمول غربى ها، عليرغم             
ژستهاى ششلول بندانه بوش،                 

در برابر آفت       "  بشريت متمدن   "
. تروريسم قرار گرفته است                    

آمريکا رهبر اين صف مدنيت               
هدف خنثى کردن   .  تصوير ميشود 

تروريسم و به عدالت سپردن                  
مساله ظاهرا به       .  تروريستهاست

مراتب از حمله به عراق و                        
بمباران بلگراد سر راست تر                 

چه کسى ميتواند بر                    .  است
در سياست نظامى اش       "  آمريکا"

نفر از     ٦٠٠٠خرده بگيرد وقتى      
را با چنان قساوتى            "  مردمش"

کشتند؟ چه چيز بديهى تر اقدام               
نظامى دولت آمريکا براى کوبيدن     
اين تروريسم و مصون کردن                 

، و بلکه مردم                 "شهروندانش"
جهان، از جنايات بعدى اى است          
که ميتواند در راه باشد؟ براى                 

بشريت "حضور در باشگاه                    
شرط قومى و نژادى و           "  متمدن

متقاضيان .  مذهبى نگذاشته اند         
کافيست با هر رنگ و قيافه و دين        

٧صفحه و سابقه اى           



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

فقط فرم حمايت از آمريکا را پر             
پروپاگاند جنگى اين بار             .  کنند

قرار نيست نژادى، قومى، مذهبى،     
بحث حفظ   .  و حتى سياسى باشد        

جريان نفت، دفاع از دموکراسى           
در عربستان سعودى و پس دادن           

اگر .  کويت به شيوخش نيست             
ارتش آمريکا بار ديگر براى                   
تکرار آنچه پيش از اين بارها                  
کرده است زره به تن ميکند، گويا         
براى دفاع از حق حيات است،                
دفاع از حق سفر، از حق منفجر             
نشدن انسانها در گوشه خانه و                 

سپتامبر،     ١١جنايت    .  خيابانشان
قوى ترين چهارچوب                                   
ايدئولوژيکى و تبليغاتى تاکنونى          
را براى دخالتگرى نظامى آمريکا      
و ناتو در گوشه هاى دوردست               

در اين   .  جهان فراهم کرده است        
لحظه جدا کردن توده وسيع مردم         
در غرب از سياست نظامى هيات        
حاکمه اين کشورها به يک کار               

اين .  هرکولى آگاهگرانه نياز دارد    
موازنه فکرى ممکن است با                    
تحوالت جديدى بسرعت دگرگون       

جدال "شود، اما در اين لحظه تز           
، کنترل افکار    "مدنيت با تروريسم   

عمومى در غرب را کامال در                 
دست سياستمداران و مدياى غربى      

 . گذاشته است
 

در قطب مقابل نيز چهارچوب            
نظرى پيچيده و نسبتا موثرى در           
دفاع از اسالم سياسى و تروريسم         

. اسالمى در حال شکل گيرى است     
کمتر کسى بخود جرات ميدهد از          
بخون کشيده شدن هزاران نفر در         

حتى .  اين جنايت آشکار دفاع کند        
جانوران حاکم بر ايران و                           
افغانستان ناگزيرند کالمشان را            

دفاع آشکار از اسالم      .  تعديل کنند 
سياسى و تروريسم اسالمى پرچم         

 

 سپتامبر ١١دنيا پس از 
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. تبليغاتى اين قطب نخواهد بود       
طرف اسالمى در جنگ                      
تروريستها به يک تبيين و                   
توجيه کارساز اما قديمى از              
تروريسم متکى خواهد شد که          

" اميرياليسم-ضد"يک رکن            
خرده بورژوايى در جهان سوم      
و بويژه در خاورميانه بوده               

سال قبل، در پى           ٧ما   .  است
موجى از آدمکشى هاى                        
اسالمى در اسرائيل و مصر و         
الجزاير، در ستون اول نشريه         
انترناسيونال صراحتا اين دفاع      
ارتجاعى از تروريسم را افشاء      

بيفايده نيست   .  و محکوم کرديم    
اگر آن نوشته کوتاه را اينجا               

 : نقل کنيم
 

موجى از آدمکشى هاى                "
اسالمى، خاورميانه و شمال             
آفريقا را فرا گرفته است،                    
قربانيان اين موج، عادى ترين        

در مصر و      .  مردم عادى اند     
الجزاير اتباع خارجى را اعم           
از کارگر و توريست و                         
بازنشسته به گلوله ميبندند و              
سر ميبرند، صف کودکان                  
دبستانى را با بمب کشتار                    
ميکنند، دختران جوانى را که          
از ازدواج اجبارى سر باز زده       

در تل    .  باشند بخون ميکشند       
آويو عابران بيخبر را از                     
کودک و پير و جوان در                       
خيابان و اتوبوس به قتل                       

و قهرمانانه، از            .  ميرسانند
اسرائيل تا الجزاير، به بشريت       
متحير اطمينان خاطر ميدهند           

ادامه "  مبارزه مسلحانه "که اين   
 . خواهد يافت

زمانى بود که چپ سنتى و              
خشونتهاى "  ضد امپرياليست   "

کور و تروريسم عنان گسيخته        

٢٧١شماره   
جريانات جهان سومى و ضد غربى        
را اگر نه به ديده تحسين، الاقل به              

ظلمى که   .  ديده اغماض مينگريست    
به ملتهاى محروم و خلقهاى تحت             
ستم روا داشته ميشد به زعم اينان              
اين تروريسم را بعنوان عکس                    

. العملى مشروع توجيه ميکرد                    
تروريسم گروههاى فلسطينى،                   
جريانات مسلمان و يا ارتش                          
جمهوريخواه ايرلند، که قربانيانشان      
را بطرز روزافزونى مردم بيدفاع و      
بى خبر غير نظامى تشکيل ميدادند،       
نمونه هاى برجسته اين تروريسم              

. در دوره هاى قبل بودند           "  مجاز"
تروريسمى که ظاهرا به ظلمهاى              
گذشته و حال پاسخ ميداد،                               
تروريسمى که ظاهرا در عکس                 
العمل به خشونت و سياستهاى ضد           
انسانى دولتها و قدرتهاى سرکوبگر       

جالب اينجاست که      .  پيدار شده بود     
دولت اسرائيل نيز در طول سالها              
دقيقا با عين همين استدالل، يعنى با          
استناد و نسل کشى هاى غير قابل              
توصيف فاشيسم هيتلرى و جريانات       
ضد يهود در کشورهاى مختلف                 
عليه مردم يهود، سرکوب خشن                 
مردم محروم فلسطين و کشتار                    
هرروزه جوانان فلسطينى را توجيه       

اين نوع استدالل، و              .کرده است    
تروريسم کورى که به استناد به آن           
در خاورميانه، چه از طرف                         
سازمانهاى عرب و فلسطينى و چه          
از طرف دولت اسرائيل، جريان               
يافته است، همواره از نظر کمونيسم      
و طبقه کارگر ورشکسته و محکوم         

کوچکترين ارتباط    .  بوده و هست       
واقعى و مشروعى ميان مصائب              
هولناکى که در قرن اخير بر مردم            
يهود رفته است با سرگوبگرى ها و         
جنايات دولت راست افراطى در               
اسرائيل عليه فلسطينيان وجود                   

کوچکترين ارتباط   .  نداشته و ندارد    
واقعى و مشروعى ميان مشقاتى که         
مردم محروم فلسطين کشيده اند با             
تروريسم سازمانهاى منتسب به اين        
مردم، اعم از اسالمى و غير                         

اين .  اسالمى، وجود نداشته و ندارد       
سوء استفاده و سرمايه ساختن                     
جريانات و جناحهاى بورژوايى،             
اعم از دولتى و غير دولتى، از                    

محکوم .  مصائب مردم محروم است    
کردن و از ميدان بدر کردن اين                  

تروريسم توسط طبقه کارگر                   
بويژه در کشورهاى منطقه يک            
شرط حياتى قرار گرفتن کارگر           
در راس مبارزه اجتماعى براى            

 . پايان دادن به اين مصائب است
موج جديد آدمکشى اسالمى،              

بخصوص در شمال آفريقا، ديگر        
ظاهرا حتى از اين قبيل توجيهات        

يک .  سياسى هم بى نياز است             
عمامه و يک تفنگ تمام چيزى              
است که براى شروع اين جهاد               

. کثيف عليه انسانيت کفايت ميکند      
اين گانگستريسم اسالمى است و          
سرمنشاء آن رژيم حاکم در ايران        

تکليف اين جريان نيز در          .  است
(ايران يکسره خواهد شد             . م." 

 ١٦حکمت، انترناسيونال                         
 ) ١٩٩٤نوامبر

 
با باال گرفتن اين کشمکش و                 

بويژه با حمله محتمل ارتش                      
آمريکا و متحدينش به افغانستان،         

از "  دفاع ضد اميرياليستى             "
جريان اسالمى و حتى توجيه                  
اقدامات تروريستى آن با استناد به       
جنايات و سرکوبگرى هاى                     
آمريکا و اسرائيل ميتواند بار                  
ديگر در ميان مردم و احزاب                 
سياسى خاورميانه و همينطور در       
ميان بخشهايى از چپ راديکال             
سنتى و روشنفکرى جوامع غربى      

پناهگاه عقيدتى اصلى   .  جا باز کند  
گانگستريسم و ارتجاع اسالمى در     
اين جنگ قدرت، نه شعارهاى               
پوسيده و آشکارا ضد بشرى                   
مذهبى و اسالمى، بلکه اين به                

-ملى  "  ضد امپرياليسم "اصطالح  
مذهبى و خرده بورژوايى خواهد        

 . بود
 

هيچ جنبش مردمى در برابر                
جنگ تروريستها نميتواند بدون           
افشاء کردن و در هم شکستن اين          
چهارچوبهاى عقيدتى و پروپاگاند      
جنگى رياکارانه در هر دوسوى          

 . اين جدال ارتجاعى موفق شود
 

 جدال بر سر چيست؟    
اين از هر دو سو يک جنگ                  

تروريسم يک        .  قدرت است       
واقعيت اين کشمکش هست، اما            

٨صفحه اين جدال، و        



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

جنگى که ميرود شعله ور شود،             
همه .  بر سر تروريسم نيست               

ميدانند که ورود آمريکا به                         
افغانستان و حتى دستگيرى بن               
الدن سر سوزنى کمپين                               
تروريستى اى را که از سوى                   
جريان اسالمى غرب را تهديد                
ميکند کاهش نخواهد داد و امنيت          
بيشترى براى ساکنين اروپا و                 

برعکس، .  آمريکا ببار نمياورد        
مساله .  حتى خطر را تشديد ميکند      

فلسطين آن قلمرويى است که                   
آمريکا و جنبش اسالمى مستقيما با      

اما اين    .  هم رو در رو ميشوند            
جدال به معنى اخص کلمه بر سر          
حل و فصل مساله فلسطين نيز                

سياست اعالم شده آمريکا،     .  نيست
وسيع، "يعنى يک جنگ نظامى            

آشکارا بر  "  ادامه دار و همه جانبه    
حدت هردو مساله، مساله فلسطين       
و مساله تروريسم اسالمى، مى              

نه فقط اين، بلکه جنگ              .  افزايد
داخلى احتمالى در پاکستان با                   
عواقب بسيار زير و روکننده در           
منطقه و در سطح جهانى، و                      
بحرانهاى عميق حکومتى در                  
کشورهاى فعال بظاهر باثبات                 
خاورميانه، ميتواند از نتايج                     

. مقدماتى اين سياست نظامى باشد       
اما .  اين را خودشان بخوبى ميدانند    

براى آمريکا، مساله اصلى در اين       
ميان تثبيت و گسترش هژمونى و         
سلطه سياسى و نظامى اش بر                 

. جهان بعنوان تنها ابرقدرت است       
حل مساله فلسطين يا مبارزه با                
تروريسم اسالمى هدف اين                       

تحکيم و گسترش      .  سياست نيست  
موقعيت جهانى آمريکا، در متن            
فشارها و نيز فرصتهايى که                     

سپتامبر ايجاد کرده            ١١جنايت    
است هدف اصلى اين سياست                  

براى اسالميون نيز اين يک      .  است

 

 دنيا 
 ...سپتامبر  ١١پس از 

 

نه مشقات   .  جنگ قدرت است     
مردم فلسطين، و نه ظلمهاى             
تاريخى غرب به شرق، منشاء        

جريان .  اين تروريسم نيست        
اسالمى براى بقاء و حفظ                    
موقعيت رو به افول خود و                 
نهايتا براى گسترش موقعيت           
خود در ساختار قدرت                          
بورژوايى در خاورميانه تالش      

تروريسم و دشمنى کور     .  ميکند
با هرچه رنگى از غرب و                  
غربگرايى دارد سرمايه                     
سياسى اينها در جامعه و در              
ميان مردمى است که آمريکا و       
اسرائيل را بدرست بعنوان                
عاملين اصلى بيحقوقى و                    

. محروميتهاى خود ميشناسد           
صلح در خاورميانه، تشکيل            
کشور فلسطين، تخفيف مشقات      
ملى و قومى و رفع تبعيضاتى          
که بر مردم فلسطين روا داشته        
ميشود، ناقوس مرگ جنبش              
اسالمى در خاورميانه را به              

تروريسم .  صدا در مياورد            
ابزار اصلى جريان اسالمى             
براى عميق تر کردن شکاف            
هاى ملى و قومى و مذهبى در          
خاورميانه و زنده نگاهداشتن          
اين کشمکش بعنوان سرمايه            
سياسى و منشاء قدرتگيرى               

اسالميست ها،    .  خويش است   
عليرغم فشار نظامى اى که از        
جانب آمريکا بر آنها وارد                  
خواهد شد به استقبال اين                      

براى .  مواجهه خواهند رفت        
شکل دادن يک جنبش مردمى         
مستقل در برابر اين تقابل                    
بيسابقه و مرگبار قطبهاى                   
نظامى و تروريستى بين                      
المللى، بايد حقايق اين تحوالت       
را از پس تبليغات جنگى و                 
توجيهات ارودگاههاى متخاصم    

٢٧١شماره   
. بيرون کشيد و به ميان مردم برد              

اين رويداد و سياستى که آمريکا در         
پيش گرفته است، عواقب جهانى و           

سيماى .  منطقه اى مهمى دارد                
سياسى و فکرى جهان را دستخوش        

سياست در   .  تغييرات عميقى ميکند    
ايران از اين تحوالت بشدت تاثير             

الزم است به گره گاههاى        .  ميپذيرد
اصلى در اين تحوالت و رئوس يک       
 .سياست اصولى کمونيستى بپردازيم

 
 

 سپتامبر ١١دنيا پس از 
" جهان متمدن: "بخش دوم

 کجاست
 بربريت محتوم نيست

 
جنگ تروريستها ميتواند آغاز                

يکى از خونبار ترين دوره هاى                  
تا همينجا نفس    .  تاريخ معاصر باشد   

در سينه صدها ميليون انسان حبس          
اما اين دورنما محتوم          .  شده است   

صحنه به دو سوى اين جدال       .  نيست
يک نيروى سوم، يک    .  محدود نيست 

غول خفته، وجود دارد که ميتواند             
اين دوره       .  ورق را برگرداند            

ميتواند، اگر اين غول بيدار شود،             
سر آغاز تحوالت مثبت و تحقق                  
آرمانهايى در جهان باشد که بشريت       
در دهه هاى آخر قرن بيستم ديگر             

بوش و   .  از آن قطع اميد کرده بود          
بلر و خامنه اى، آمريکا و ناتو و                 
اسالم سياسى، نميدانند که واقعا يک       
بشريت متمدن، يک جهان متمدن،           
وجود دارد که ممکن است در اين              
ميان برخيزد و در مقابل جنگ                    

. تروريستها از خود دفاع کند                       
عليرغم همه اين تاريکى و وحشتى         

قرن .  که در برابر ما مردم گرفته اند      
بيست و يکم ميتواند قرن بربريت              

اين روزهاى      .  کاپيتاليستى نباشد     
 . تعيين کننده اى است

 
رسانه ها سيماى ايدئولوژيکى و            

معنوى واقعى جهان را منعکس                 
روايت خود را ميگويند،          .  نميکنند

. روايت حاکم، روايت طبقه حاکم             
. روايتى که بدردشان ميخورد                    

ميليتاريسم، تروريسم، راسيسم، قوم      
پرستى، فناتيسم مذهبى و                                
سودپرستى، در صدر اخبارند، اما          
در عمق ذهن اکثريت مردم دوران          

يک نگاه  .  ما جاى محکمى ندارند    
ساده به دنيا، نشان ميدهد که توده          
هاى وسيع مردم جهان از دولتها           
و رسانه ها چپ ترند، نوعدوست        
ترند، صلح دوست ترند، مساوات       
طلب ترند، آزاد ترند، آزاديخواه          

مردم در دو سوى اين                  .  ترند
کشمکش ننگين، تمايلى به سوارى     

. دادن به سران بورژوازى ندارند      
هيات حاکمه ششلول بند آمريکا            
فورا متوجه ميشود که عليرغم              
يکى از عظيم ترين جنايات                      
تروريستى، عليرغم نمايش زنده و     
لحظه به لحظه از طپش افتادن               
يکباره قلب هزاران انسان،                      
عليرغم ماتم و خشمى که به                     
هرکس که وجدانش را به منفعتى         
نفروخته باشد دست ميدهد، باز             
همين جامعه غربى، همين مردم           
هرروز مغز شويى شده، همين ها       
که از بام تا شام با راسيسم و                      
بيگانه گريزى طبقه حاکمه                       

ميبينند، خواهان           "  آموزش"
احتياط، انصاف، عدالت و عکس        

مردم .  العمل سنجيده ميشوند            
خاورميانه که چه در دنياى کثيف        
درون جمجمه خامنه اى ها و                   
خاتمى ها و مالمحمد عمر ها و              
شيوخ ريز و درشت جنبش                       
اسالمى، و چه در استوديوهاى             
دولوکس سى ان ان و بى بى سى           
امت متعصب مسلمان و اعضاى         

تصوير ميشوند،   "  تمدن اسالمى  "
دوشادوش مردم آمريکا ماتم زده         
ميشوند و به اعتراض بلند                         

فهميدن اينکه اکثريت          .  ميشوند
مردم خاورميانه، از اسالم سياسى     
متنفرند، فهميدن اينکه بخش بسيار     
وسيعى از مردم اروپاى غربى و         
آمريکا از دست اجحافات دولت            
اسرائيل به تنگ آمده اند و با                    
مردم محروم فلسطين سمپاتى                
حس ميکنند، فهميدن اينکه                       
اکثريت اين مردم خواهان لغو                
تحريم اقتصادى عراقند و قادرند         
خود را جاى پدر و مادرهاى                   
دلسوخته عراقى بگذارند که                    
کودکانشان را بيدارويى بکام                  
مرگ ميبرد، فهميدن اينکه اين              
توده وسيع مردم با شرف و با                  
وجدان جهان در جنگ بوش و بن        

٩صفحه الدن،   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

دوستان قديمى و رقباى امروزى،        
با هيچيک نيستند، هوش زيادى             

اين بشريت متمدن زير      .  نميخواهد
آوار پروپاگاند و مغزشويى و                  
ارعاب در غرب و شرق به                       
سکوت کشيده شده، اما بروشنى            
ميشود ديد که اين مزخرفات را              

اين يک نيروى        .  نپذيرفته است   
ميتواند به ميدان        .  عظيم است        

بخاطر آينده بشريت، بايد به       .  بيايد
 . ميدان بيايد

 
به .  تمام دشوارى کار اينجاست        

در .  ميدان آوردن اين نيروى عظيم    
جنگ تروريستها خطوط نبرد                
تعريف شده است، صفوف تفکيک      
شده، منابع و نيروها بسيج شده                
اند، اين يک رويارويى نظامى و           
سياسى و ديپلوماتيک وسيع است،       
اما عليرغم همه ابهامات،                           
چهارچوب فکرى و سياسى اين             
جنگ براى سردمداران هر دو               

اما در      .  اردوگاه روشن است          
ارودى ما، در اردوى بشريتى که         
بايد جلوى اين دورنماى هولناک           

 . بايستد، همه چيز مبهم است
 

در اين شک نيست که صف                  
مقاومت در برابر جنگ                               
تروريستها هم اکنون در                              
کشورهاى مختلف وسيعا شکل              

اما .  گرفته و فعال شده است                  
همانقدر که اسالميست ها و                       
آمريکا به يک تئورى و استراتژى      
روشن، به يک تبيين واحد و                     
کارساز، نياز دارند، اين جنبش              
مردمى هم به يک پرچم فکرى و           
سياسى و يک سلسه اصول                        

. استراتژيکى کار ساز احتياج دارد  
جنبشهاى سياسى مختلف، بويژه           
در جناح چپ، خواهند کوشيد به            
اين مقاومت خط بدهند و رهبرى           

سوال .  آن را بدست بگيرند            
اينجاست که چه خطى به خود          

 . حاکم است"چپ "اين 
 

در بخش قبل گفتيم که در                  
کنار عقابهاى هر دو قطب،               
ميليتاريستهاى آمريکا و                      
فاشيستهاى اسالمى، دو روايت     
پيچيده تر و پخته تر و                             

نيز در دفاع از     "  محترمانه تر "
طرفين اين کشمکش وجود                

در کنار ميليتاريسم              .  دارد
آمريکا کسانى هستند که فرمول     
جنگ مدنيت با تروريسم را              

در کنار           .  جار ميزنند          
آدمکشهاى جنش اسالمى،                 
کسانى هستند که تروريسم                 

" اميرياليسم-ضد"اسالمى را با    
مذهبى و جهان سومى               -ملى

. رايج دهه هفتاد توجيه ميکنند        
هيچيک از اين تبيين ها در                 
جنبش مقاومت مردمى نفوذ              

احزاب .  جدى اى نخواهد يافت     
و گروههاى راست مرکز در           
غرب و تتمه چپ سنتى                         

روشنفکرى دهه            -دانشجويى
هاى قبل در غرب و شرق                  
مشترى اصلى اين فرمولهاى          
رندانه تر در تبليغات جنگى دو       

آنچه که در   .  طرف خواهند بود  
سطح نظرى و سياسى ميتواند         
جنبش بالقوه مردم پيشرو جهان     
را به بيراهه بکشد، بنظر من            
موضع پاسيفيستى و تالش                 
عبث ليبرالى براى حفظ وضع        

صرف ممانعت از          (موجود     
و يا  )  حمله آمريکا به افغانستان    

برگرداندن اوضاع به وضع             
 ١١قبل از          (موجود سابق          

 . است) سپتامبر
 

سپتامبر يک عمل     ١١واقعه      

٢٧١شماره   
جنون آميز بيمقدمه انسانهايى بريده         

همچنانکه اقدام  .  از متن جامعه نبود     
نظامى قريب الوقوع آمريکا چنين           

سپتامبر در    ١١جهان قبل از    .  نيست
يک نقطه تعادل نبود، بلکه در يک           

. سير تحول قهقرايى قرار داشت               
معضالت اقتصادى و اجتماعى و             
سياسى مهمى در پس اين رويدادها          

اين معضالت جهان را       .  قرار دارد  
اين .  به اين سو سوق داده است                 
 ١١.  معضالت بايد پاسخ بگيرد             

سپتامبر گوشه اى از پاسخ اسالم               
. سياسى به اين وضع است                             

همچنانکه سر کار گذاشتن طالبان،          
تخريب بغداد، گرسنگى دادن مردم         
عراق، خفه کردن مردم فلسطين،             

جنگ "بمباران بلگراد و اکنون                  
گوشه اى از     "  طوالنى با تروريسم    

پاسخ سران سرمايه در آمريکا و               
جنبش .  اروپا به اين تضادهاست           

مردمى در برابر چنين اوضاعى               
نميتواند يک جنبش دعوت به                       

حمله به افغانستان            "آرامش و            
آرامش و حفظ وضع    .  باشد  "  ممنوع

موجود نه فقط عملى نيست، نه فقط          
تخيلى است، بلکه عادالنه نيست،             

. آزاديخواهانه نيست، کارساز نيست    
جنبش مقاومت مردمى در برابر               
جنگ تروريستها فقط ميتواند حول          
پاسخهاى اثباتى براى معضالت               
سياسى و اقتصادى گرهى عصر ما        
و حول يک موضع فعال نه براى               
حفظ وضع موجود، بلکه براى                   

. تغيير وضع موجود، سازمان يابد          
ما در قبال تمام معضالتى که با اين           
رويدادها به جلوى چشم آمده، مساله        
شمال و جنوب، مساله فلسطين،                 
مساله عراق، مساله اسالم سياسى،          
مساله افغانستان و ايران، مساله                 
ميليتاريسم و قدر قدرتى آمريکا و             
ناتو در نظم نوين جهانى، مساله                 
راسيسم، مساله قلعه اروپا و غيره             
دستور کار مستقل و پاسخهاى                     

اين بايد به   .  مستقل خود را داشته ايم     
دستور کار و پاسخهاى جنبش                     
مقاومت مردمى در برابر جنگ                 

اين فرق    .  تروريستها تبديل بشود       
ماست با آرامش طلبان و                                  
پاسيفيستهايى که شکافها و تضادها          

 ١١و بى ثباتى دنياى قبل از                           
سپتامبر را نميبينند يا به آن بى                      

اگر ما قبل از همه اين                   .  تفاوتند

ماجراها دستورى براى تغيير                
جهان داشته ايم، مبناى يک                      
موضعگيرى اصولى در شرايط          
حاضر نيز بايد دنبال کردن همان        
دستور کار در اين شرايط جديد             

ما قصد نداريم افغانستان را     .  باشد  
زير دست باند آدمکش طالبان                
باقى بگذاريم، ما قصد نداريم زير       
حاکميت آمريکاى دست به                       
موشک زندگى کنيم، ما قصد                  
نداريم اسالم سياسى و حکومتهاى      
اسالمى را در خاورميانه تحمل            
کنيم، ما قصد نداريم به بى                         
کشورى مردم فلسطين و سرکوب       

ما .  هرروزه شان رضايت بدهيم       
تروريسم چه اسالمى و انتحارى          
و چه ارتشى و پاگونى                                  
نميخواستيم، ما اين فقر را در                  
نيمى از جهان نميپذيريم، ما برج          
و بارو گرداگرد اروپا نميخواهيم،      
ما به راسيسم و قومپرستى گردن         

سپتامبر   ١١نه جنايت    .  نميگذاريم
و نه مجاهدات قريب الوقوع ناتو          
در هندوکش نبايد از يک جنبش            
فعال براى تغيير جهان يک صف        
سليم النفس و آرامش طلب بى                 

 . انتقاد و بى وظيفه بسازد
 

و صلح   "  انساندوستانه"جنبش      
. طلبانه پاسخ شرايط امروز نيست     

اما نفوذ اين جنبش بويژه بر مردم        
عادى جامعه غربى، بدليل                        
خشونت گريزى و نوعدوستى و          
همچنين محافظه کارى                               
خودبخودى مردم، بسيار وسيع             

چنين موضعى دخالت             .  است
آمريکا در افغانستان را محکوم            
ميکند، اما در قبال حاکميت                      
طالبان از خود سلب مسئوليت                

تحريک عليه مسلمانان و        .  ميکند
راسيسم را محکوم ميکند، اما                 
دليلى براى اعمال فشار به                        
اسرائيل و آمريکا به نفع مردم                

اين موضع براى   .  فلسطين نميبيند   
جک استرا در سفرش آرزوى               
موفقيت ميکند تا شايد اين قطب             
تروريسم اسالمى را آرام و رام             
کند، هرچند حاکميت اين گرگها            
بر مردم ايران را تحکيم ميکند،            
اين موضع از حقوق مدنى مردم           
مسلمان در کشورهاى غربى دفاع      

١٠صفحه ميکند، اما            

 

 دنيا 
 ...سپتامبر  ١١پس از 

 



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

براى رفع تشنج، انتقاد به حجاب           
اسالمى و بيحقوقى زنان در                      
اسالمى و محيط اسالمى را مردود   

اين موضع  .  ميشمرد و مانع ميشود   
همه را به ترک صحنه و رها                   
کردن اوضاع به همانصورت که         

اگر اين    .  قبال بود فرا ميخواند           
جنبش بر ذهنيت و عمل مردم                  
ناراضى غليه پيدا کند بشريت                 
متمدن صحنه را براى                                  
تروريستهاى غربى و شرقى خالى      

اگر آينده اى           .  خواهد گذاشت     
بخواهد وجود داشته باشد، پيدايش        
يک خط مشى فعال، آزاديخواهانه       
و پيشرو در جلوى صف مردم                

. اين کار کمونيستهاست       .  است    
کمونيستهاى نوين، کمونيستهاى           

در بخش   .اين کار ماست    .  مارکس
بعد به رئوس اصلى يک خط مشى       
فعال در برابر جنگ تروريستها           

اما الزم است به      .  خواهم پرداخت 
اختصار به فورى ترين مساله اى         
که اين روزها مطرح است يعنى           
حمله قريب الوقوع آمريکا به                   

 ٩٩.  افغانستان اشاره اى بکنم             
درصد مردم جهان ميدانند و                     
ميتوانند بروشنى توضيح بدهند که      
چرا حمله نظامى آمريکا به                       
افغانستان و حتى دستگيرى و يا             
کشتن بن الدن، که هدف اعالم                
شده اين عمليات است و از نظر              
فنى بنظر بسيار نامحتمل ميرسد،         
نه فقط خطرات تروريسم اسالمى        
عليه آمريکا و انگلستان را کاهش        
نميدهد، بلکه ريسک عمليات                  

. بعدى را بشدت افزايش ميدهد               
کامال مشهود است که خود                         
دولتهاى آمريکا و انگلستان به اين       

تبيين رسمى غرب      .  مساله واقفند  
از مساله در چهارچوب تبيين هاى       
هاليوودى و جيمزباندى اى قرار          
ميگيرد که ظاهرا اينها خوراندن          

آن به مردم را ساده تر و سريع         
ميليونر و   .  تر ارزيابى ميکنند    

يا گانگستر ديوانه اى در گوشه       
پرتى از جهان قصد نابودى               
مدنيت را دارد، صدام،                         
ميلوسويچ، بن الدن، و                          
قهرمانهاى آمريکايى براى               

اما . نجات بشريت عازم ميشوند
تحليلهاى خودشان نشان ميدهد       
که اسالم سياسى و تروريسم             
اسالمى يک مقر مرکزى و               
يک فرماندهى واحد و يک                
سازمان هرمى ندارد، يک                
حرکت بين المللى متشکل از            
سلولها و سازمانها و شبکه ها          
و محافل دولتى است که در                
يک سلسله روابط رسمى و                
غير رسمى، بصورت يک                
جنبش زير زمينى، با ابتکارات      
وسيع در سطح محلى، بهم بافته      

ورود به افغانستان      .  شده است  
براى غرب شروع يک کمپين         
نظامى و سياسى وسيعتر                    

دستگيرى يا قتل بن           .  است    
الدن تبعا اين نتيجه را دارد که         
در صحنه داخلى آمريکا از               
فوريت اقدامات نظامى بعدى           

انتقام "کم کند و مصداقى براى       
باشد که ميتواند فضاى    "  آمريکا

داخلى آمريکا را تا حمله                      
تروريستى بعدى اسالميون، و       

اما، .  فقط تا آنموقع، آرام کند          
اين قدم کوچکى در يک حرکت      
سياسى و نظامى وسيع تر در           
خاورميانه است که دامنه نهايى      

در .  آن هنوز اعالم نشده است       
تحليل نهايى اين يک                               
زورآزمايى با اسالم سياسى             

يعنى جنبش ارتجاعى اى    .  است
که غرب خود در حاشيه                       
جوامع خاورميانه پيدا کرد و            
براى مقابله با چپ در سرمايه         

٢٧١شماره   
دارى هاى نوظهور اين کشورها و          
فشار به بلوک شرق به جلوى                       

اين زورآزمايى        .  صحنه کشيد       
ميتواند محدود بماند، اما بخصوص        
بدليل خصلت غير متمرکز و                        
افراطى اسالم سياسى و تروريسم             
اسالمى، به احتمال قوى به يک                  

. تعيين تکليف بنيادى تر خواهد کشيد     
اسالم سياسى بدون حمايت غرب در      

تا همينجا   .  خاورميانه ماندنى نيست    
باالگرفتن نبرد سکوالريستها و                 
اسالميون در پاکستان و حال آمدن            
پيکر نيمه جان خاتميون در ايران و         
اوجگيرى مجدد کشمکش جناحها،          
حاکى از اين است که نبرد غرب با           
اسالم سياسى ميتواند چاشنى                        
تغييرات جدى اى در تناسب قواى            
فراکسيونهاى بورژوايى در اين                

. کشورها به زيان اسالميون باشد             
در قبال نفس حمله آمريکا به                         

آيا .  افغانستان چه ميتوان گفت                
يک !"  دستها از افغانستان کوتاه         "

موضع اصولى و پيشروست؟ مردم        
افغانستان و اپوزيسيون آن جز اين           

افق سقوط      .  بشما خواهند گفت           
طالبان، يک باند آدمکش و دالل                 
بزرگ مواد مخدر نيروهاى سياسى       
افغانستان را به تحرک خوشبيانه اى       

خواست سرنگونى    .  کشانده است       
طالبان يک خواست انسانى و                      

نبايد اجازه داد مخالفت       .  پيشروست
درست و اصولى با ميليتاريسم                    
آمريکا به رها کردن افغانستان زير         

اين يکى از   .  دست طالبان معنى شود   
نمونه هاى زنده ناکافى بودن و                    
نادرست بودن آرامش طلبى و دفاع         

مردم .  از وضع موجود است                  
افغانستان يک عمر منتظر روز                 

واقعيت .  سقوط طالبان بوده اند              
اينست که آمريکا براى رهايى                    

. افغانستان وارد اين کشور نميشود         
. اينها طالبان را سرکار آورده اند              

اينبار ممکن است تضعيفش کنند،             
اما بطور دوفاکتو موجوديتش را               

به مشرف قول داده اند               .  بپذيرند
حکومت بعدى افغانستان همچنان             

قرار است   .  باب ميل پاکستان باشد       
جانورانى را بردارند و از همان                

. قماش کسان ديگرى را بگذارند               
موضع اصولى شرکت دوشادوش           
اپوزيسيون پيشرو و مردم افغانستان      
براى سرنگونى طالبان در متن                  

شرايط کنونى و برقرارى يک               
دولت منتخب مردم در اين کشور        

بايد اين را به غرب و                  .  است
آمريکا و سازمان ملل تحميل                  

هرنوع حمله نيروهاى             .  کرد
آمريکا و موئتلفين آن و به مردم            
غير نظامى افغانستان و تخريب           
شهرها و روستا ها و زيرساختها         
و وسائل مادى زندگى شان بايد              

هرنوع بند و بست      .  محکوم بشود 
ميان آمريکا و پاکستان و ايران و         
ساير دول براى حقنه کردن يک           
دارو دسته ديگر بر مردم                           

اما .  افغانستان محکوم است              
سرنگونى طالبان توسط ارتشهاى      
خارجى بخودى خود محکوم                  

طالبان يک دولت مشروع      .  نيست
بايد سرنگون  .  در افغانستان نيست  

مساله بر سر دولتى است        .  بشود  
که بجاى آن مينشيند و تضمين                
آزادى و امکان عملى دخالت                  
مردم افغانستان در تعيين نظام               

 . سياسى اين کشور
 
 

 سپتامبر ١١دنيا پس از 
 افول اسالم سياسى: بخش سوم 

 
در بيرون دو قطب تخاصم                   

ارتجاعى امروز، ميليتاريسم                 
آمريکا و دولتهاى غربى در                    
يکسو و اردوى اسالم سياسى و             
گروههاى ترور اسالمى در سوى      
ديگر، فضاى حاکم بر اکثريت              
انسان دوست و صلح دوست                   
جهان يک فضاى هراس و                        

فضاى استيصال   .  نگرانى است      
همه نگران وخيم تر شدن          .  است

باال گرفتن مسابقه            :  اوضاعند
آوارگى و مرگ     .  جنون و ترور    

صدها هزار مردم بيگناه                            
افغانستان، حمالت شيميايى و                
ميکروبى در غرب، انفجار                     
سياسى در پاکستان، افتادن بمبهاى     

بدست "  لپ تاپ "و  "  جيبى"اتمى  
ماجراجويان سياسى و متعصبين         

. دينى و تبهکاران بين المللى                  
و فاز      "  جنگ جديد آمريکا          "

جديدى از يک خونريزى جهانى          
در مقياسى که فقط آمريکا قادر به        

شعارها و     .  آن بوده و هست             
١١صفحه اعتراضات   

 

 دنيا 
 ...سپتامبر  ١١پس از 

 



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

مردم شرافتمند جهان عمدتا                      
معطوف به حفظ وضع موجود و           

اين .  رجعت به موازنه قبلى است        
بشريتى است که اميدى به يک                

در بهترين حالت    .  آينده بهتر ندارد  
از بمب و    .  تقاضاى آرامش ميکند   

. جنگ و خشونت ميگريزد                      
بشريتى که عليرغم ظاهر خام                
انديش و خام شده و مطيع روزمره       
اش، ظرفيتهاى ضد انسانى                      
هيوالهايى که پا به ميدان اين                    
جنگ گذاشته اند، اسالم سياسى و         
ميلتاريسم آمريکا، را ميشناسد و           
ميخواهد به هر قيمت از فجايع                

در ميان طيف     .  بعدى اجتناب کند    
وسيع نيروهايى که در مخالفت با          
اين کشمکش پا به ميدان گذشته               
اند، و از جمله در ميان تتمه                       
گروههاى چپ حاشيه اى در اروپا      

سپتامبر به چيزى کمتر        ١٠که تا    
رضايت "  انقالب جهانى      "از       

نميدادند، آرامش طلبى، تالش                 
براى ترمز گذاشتن بر روندى که         
در جريان است، تالش براى حفظ        
وضع موجود و برگرداندن تعادلى      

سپتامبر وجود        ١١که پيش از           
داشت، به سياست حاکم تبديل شده        

پاسيفيسم خط حاکم بر جنبش   . است
و اين سياستى فوق    .  مقاومت است   

العاده زيانبار است که نه فقط                   
مصائب و فجايع بعدى را مانع                
نميشود، بلکه حتى وقوع آنها را            

سياست پاسيفيستى،   .تضمين ميکند  
و خيره شدن به وجه نظامى و                  
مسلحانه اين تقابل و خشونت                    
فيزيکى اى که ميتواند بر سر                   
جهان نازل شود، دقيقا اين زيان             
را دارد که مردم را به يک فلج                 

شرط .  سياسى دچار ميکند                
جلوگيرى از اين مسابقه                              
تروريستى و اين موج انفجار و              
تخريب و کشتار جمعى که                         

برايمان تدارک ديده اند دخالت       
توده وسيع مردم، هم در اروپا          
و آمريکا و هم در خاورميانه و        
کشورهاى به اصطالح جهان          
سوم در روندهاى سياسى اى            
است که در پس اين رويدادها           

دخالتى بر مبناى       .  قرار دارد   
. يک دستور کار فعال و اثباتى        

در چنين صورتى، افق آينده              
 . مجبور نيست تيره باشد

 
الزم است اين روندها و                   

واقعيات سياسى را از زير                 
آوار تبليغات جنگى بيرون                

 . بکشيم
 

: در پس تبليغات رسمى                  
 تروريسم و اسالم سياسى

گمان نميکنم هيچکس، حتى          
در خود ارتش آمريکا، اين                 

 ١١روايت را بپذيرد که جنايت      
سپتامبر کار گروهى فناتيک            
بود که از فردى بنام اسامه بن           
الدن در افغانستان خط ميگيرند     
که دشمنى شخصى و کورى با        

" روش زندگى      "آمريکا و             
" دموکراسى      "آمريکايى و           

رسانه هاى غربى               .  دارد
کار "مصرند که اين حرکت             

تعاليم "نبود، که از       "  مسلمانان
. برنخاسته بود             "  قرآن

ژورناليستهاى کهنه کار                      
کوشش ميکنند که حتى المقدور      
پاى مساله فلسطين و اسرائيل          

ميگويند .  به ميان کشيده نشود       
هرنوع مرتبط کردن مساله               
فلسطين به اين حمله تروريستى     
به معناى اذعان به اينست که            
اين عمل در جلب توجه غرب          
به وضع فلسطينيان موثر واقع        

در نتيجه بجاى          .  شده است    
اسالم سياسى و اسرائيل، ما را       
به بن الدن و افغانستان حواله           

٢٧١شماره   
جنگ آمريکا با طالبان در       .  ميدهند  

افغانستان يک واقعه بسيار مهم با              
نتايج ديرپايى در سطح منطقه و                 

اين جنگ قطعا بر            .  جهان است   
سرنوشت اسالم سياسى و حتى                   

اما .  مساله فلسطين تاثير ميگذارد          
ربطى به يافتن و مجازات عامالن            

سپتامبر ندارد و حتى احتمال               ١١
اقدامات تروريستى عليه غرب را            

(بسيار تشديد ميکند         به اين بر         . 
تروريسم اسالمى يک                .)ميگردم

اين تروريسم  .  واقعيت دوران ماست  
يک رکن اصلى استراتژى اسالم              

اسالم سياسى يک         .  سياسى است    
جنبش ارتجاعى در منطقه و اکنون          
در سطح جهانى است که از ظلم                 
تاريخى اسرائيل و غرب عليه مردم        
عرب زبان و بطور مشخص عليه            

بى .  مردم فلسطين تغذيه ميکند               
کشورى مردم فلسطين و ستم دولت         
اسرائيل و متحدان غربى اش بر                 
فلسطينيان يک منشاء اصلى انزجار      
از غرب و از آمريکا در خاورميانه        

مهم تر از اين، وجود مساله           .  است
فلسطين و پشتيبانى هميشگى آمريکا      
و غرب از اسرائيل در برابر                        
اعراب چه در دوران جنگ سرد و          
چه پس از آن، يک شکاف عظيم                
اقتصادى، فرهنگى و روانشناسانه          
ميان غرب با مردم خاورميانه ايجاد       

اما اينکه اسالم سياسى       .  کرده است  
بعنوان يک جنبش امکان پيدا ميکند         
از اين نارضايتى و شکاف سرمايه          
بسازد و از حاشيه جوامع خاورميانه      
به متن جدال بر سر قدرت سياسى پا        
بگذارد، ديگر مستقيما محصول                

اسالم .  خود آمريکا و غرب است           
سياسى بعنوان جنبش تبهکارانه اى         
با اين دامنه وسيع قدرت، مخلوق               

اين هيوال را    .  آمريکا و غرب است     
خود اينها ساختند و بجان مردم                    
منطقه و امروز سراسر جهان                     

اسالم سياسى ابزار غرب       .  انداختند
در جنگ سرد عليه شوروى و                     
ابزار در هم شکستن جنبشها و                     
انقالبات چپ و کارگرى در کل                  

اين ابزارى   .  کشورهاى منطقه بود     
بود که پس از بن بست حکومتهاى            
ناسيوناليستى در خاورميانه براى            
جلوگيرى از قدرتگيرى چپ به                 

مساله فلسطين و          .  ميدان آوردند    
وجود حکومتهاى اسالمى در                      

خاورميانه ارکان تروريسم                     
و هر سياست فعال     .  اسالمى است 

و پيشرو مردمى براى مقابله با              
تروريسم اسالمى بايد از همينجا          

 : شروع کند
 

بايد اين  .  حل مساله فلسطين  )  ١    
مردم .  معضل تاريخى حل بشود       

فلسطين بايد کشور مستقل خود را       
بايد آمريکا و             .  داشته باشند      

دولتهاى غربى را ناگزير کرد از        
حمايت يکجانبه خود از اسرائيل          

بايد اسرائيل را        .  دست بردارند   
وادار کنند صلح و استقالل                        

حل مساله     .  فلسطين را بپذيرد        
فلسطين مهم ترين رکن مقابله با            
اسالم سياسى و تروريسم اسالمى       
است و جزء اصلى يک دستور              
کار پيشرو و فعال در قبال                         

 . اوضاع کنونى است
 

غرب بايد از حمايت                 )  ٢    
ارتجاعى اش از دولتهاى اسالمى       
و واپسگرا و از احزاب جنبش               
اسالمى در خاورميانه دست                   

بدون حمايت غرب رژيم      .  بردارد
اسالمى ايران سرکار نميامد و              

بدون حمايت     .  سر کار نميماند        
غرب نظامهاى برده دارى و                  
شيوخ متفرقه در عربستان و                   
اميرنشين هاى ريز و درشت سر         

بدون حمايت غرب   .  کار نميماندند 
نه فقط طالبان، بلکه دستجات قبلى      
مجاهدين مسلمان، نميتوانستند              
افغانستان را به صحنه يک                       

. تراژدى انسانى عظيم تبديل کنند       
همين امروز نيز در صورت قطع       
اين حمايت سياسى و نظامى و                
ديپلوماتيک غرب از جنبش                    
اسالمى، مردم منطقه بسرعت اين     

. حکومتها را بزير ميکشند                      
خواست سرنگونى حکومتهاى             
اسالمى و جلوگيرى از بند و بست  
آمريکا و دولتهاى غربى با اين              
حکومتها بايد يک جزء مهم ديگر        
در پالتفرم ضد تروريستى هر               

 . جنبش پيشرو مردمى باشد
 

محاصره اقتصادى عراق     )  ٣     
مشقات مردم     .  بايد خاتمه يابد         

عراق در اذهان مردم منطقه به             
يک مساله          

 

 دنيا 
 ...سپتامبر  ١١پس از 

 

١٢صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

سند .  فلسطين دوم تبديل شده است       
زنده تروريسم آمريکايى و غربى        

اين محاصره       .  در خاورميانه      
اقتصادى بعالوه بر عمر حکومت       
ارتجاعى عراق افزوده است و               
مردم محروم عراق را از صحنه          
مبارزه سياسى به يک جنگ هر            
روزه براى بقاى فيزيکى عقب               

مبارزه براى لغو          .  رانده است    
محاصره اقتصادى عراق يک               
رکن ديگر پالتفرم پيشرو عليه               

 .تروريسم اسالمى است
  

بايد فعاالنه به دفاع از                )  ۴    
سکوالريسم در کشورهاى مسلمان     
نشين و در محيطهاى اجتماعى              
اسالمى و اسالم زده در خود                    

تفکر .  کشورهاى غربى برخاست    
عقب مانده نسبيت فرهنگى و                   
کوتاهى در دفاع از حقوق مدنى و        
انسانى مردم و بويژه زنان در اين         
کشورها و محيطها، دست اسالم           
سياسى را براى ارعاب مردم و             

. تحريک جوانان باز گذاشته است       
بايد جهانشمولى حقوق بشر و                  
حقوق مدنى انسانها اصل قرار               
بگيرد و هر نوع سازش با دين و            
حاکميت ارتجاعى دين به زيان              

 . حقوق بشر محکوم شود
تروريسم اسالمى يک واقعيت           
تروريسم کار مسلمانها            .  است

نيست، اما سياست رسمى يک                
اين يک     .  جنبش اسالمى هست        

جنبش توخالى و ساخته دست                   
غرب در متن جنگ سرد و در                
جدال آنتى کمونيستى با کارگران          

. و آزاديخواهان خاورميانه است         
. اين جنبش سست و ضعيف است         

نفوذ سياسى و معنوى جدى اى در        
کشورهاى بزرگتر در منطقه                  

از واقعيات اجتماعى منطقه    .  ندارد
بدون حمايت غرب،      .  عقب است  

اسالم سياسى از سوسياليسم و                 

 

 دنيا 
 ...سپتامبر  ١١پس از 

 

سکوالريسم در منطقه شکست       
در ايران، که نظير         .  ميخورد

فلسطين، يکى از مهم ترين                
عرصه هاى تعيين تکليف با             
اسالم سياسى است، افول و               
سرنگونى اسالم سياسى هم               

 . اکنون آغاز شده است
     

 : در بخش بعد
٭ جنگ آمريکا در منطقه،            

که اکنون از افغانستان شروع          
شده است، جنگى عليه                           
تروريسم نيست، زيرا نه فقط           
به هيچيک از ملزومات مبارزه     
با تروريسم اسالمى که فوقا               
شمردم پاسخ نميدهد بلکه حتى        
بر بخشى از خود جريان                      

با اينحال   .  اسالمى تکيه ميکند    
بنظر من آمريکا وارد جدال با         

اين .  اسالم سياسى شده است         
اين .  يک جنگ قدرت است           

کشمکش منطقا به تضعيف                
اما .  اسالم سياسى منجر ميشود    

هدف غرب حذف اسالم سياسى     
نيست، بلکه تضعيف آن، مطيع      
کردن آن و ايجاد يک تجديد               
آرايش در صفوف آن براى               
ساختن يک نقطه تعادل جديد            

جنگ در افغانستان بر         .  است
سر تجديد تعريف رابطه غرب       

ما بايد   .  با اسالم سياسى است       
اين چهارچوب و اين سازش             
جديد را بشکنيم و سياست                   
مستقل خود را براى خالصى          
منطقه از اين نيروى ارتجاعى        
را در اين شرايط جديد فعاالنه         

 . تر دنبال کنيم
   
٭ موضع پاسيفيستى، اين                 

کشمکش جديد ميان غرب با             
اسالم سياسى را نميبيند، اهميت  
آن را چه براى مردمى که                   
قربانى اين جنبش ارتجاعى              

٢٧١شماره   
بوده اند و چه در سير تحوالت                     
سياسى آتى جهان برسميت نميشناسد     
و خود را نسبت به آن بى وظيفه                  

بايد نقد اين موضع آرامش           .  ميداند
طلبانه و محافظه کارانه را بدرون           
جنبش مقاومت مردمى عليه ترور و       

 . ميليتاريسم برد
    

٭ بدليل ابعاد و جوانب جهانى و                
تاريخى اين کشمکش، مشخصات            
ايدئولوژيکى و روحى مردم جهان          
امروز بويژه در غرب بسيار با                  
دوران حمله به عراق و حتى دوران        

با .  حمله به يوگسالوى متفاوت است     
روى آورى وسيعتر مردم به                        
سياست و مبارزه مدنى، ميليتاريسم        
آمريکا از اين کشمکش از نظر                   
سياسى ضعيف تر بيرون خواهد               

کشمکش جارى، که خود بر            .  آمد
سر گوشه هايى از نظم نوين جهانى         
پس از سقوط شوروى است، ميتواند       
در صورت دخالت عنصر پيشرو،          
کل اين مبحث و نفس مساله                            
ابرقدرتى و قلدرى نظامى آمريکا را      

و .  در سطح اجتماعى به نقد بکشد          
اين از نقطه نظر امر آزادى و                      
برابرى در يک مقياس جهانى                     
مبحثى به مراتب مهم تر از                            

 . سرنوشت اسالم سياسى است
 
 

 سپتامبر ١١دنيا پس از 
 پس از افغانستان: بخش چهارم
جنگ يا تروريسم : افغانستان

 هوايى؟
 

در افغانستان جنگى در جريان                
منطقا جنگ حداقل به دو              .  نيست

آنچه فعال در       .  طرف نياز دارد          
جريان است، بمباران افغانستان                

در اين تاکتيک      .  توسط آمريکاست  
نويافته تک ابر قدرت جهان و                      
کالنتر خود گمارده بين المللى،                   
ترور و ارعاب در يک مقياس                     
ميليونى رسما جاى جنگ نشسته               

پس از ويتنام، ديگر قرار شده      .  است
است جامعه آمريکا شاهد بازگشت          
کيسه هاى حاوى جنازه سربازان              
اعزامى به جبهه هاى دوردست                 

و بهاى اين را اکنون بايد غير   . نباشد
نظاميان در آن کشورى بپردازند که       
از بخت بد در تزهاى دکتر استرنج          

الو هاى شوراى امنيت ملى و                
وزارت خارجه آمريکا عجالتا              
پايگاه و مامن دشمن شرير آمريکا      

" امپراطورى شر  "و رهبر جديد       
تلفاتى که ارتش   .  تعريف شده است  

آمريکا نميدهد را صد باره از                 
مردم غير نظامى بيخبرى                         
ميگيرند که در يک کشور معموال       
فقير و حاشيه اى جهان دارند                   

يک .  بزور نانشان را در مياورند      
روز قرعه بنام مردم عراق                      
ميخورد، يک روز يوگسالوى،           
يک روز ليبى و يک روز                         

در تاريکى شب از            .  افغانستان
ارتفاعات چند ده هزار مترى و             
از کشتى ها و زيردريايى ها در            
پس امواج اقيانوسهاى دور، دهها        
هزار تن بمب و موشک بر                       

با افتخار  .  شهرهاى مردم ميريزند  
اعالم ميکنند که کشور مقابل را            

با بمب به عصر حجر                               "
، با اينحال مصرند    "  برميگردانيم  
آمريکايى "  تيزهوش"که بمبهاى      

. فقط به گناهکاران اصابت ميکند       
ارعاب کل    .  هدف ارعاب است      

حاکم کردن ترس، ترس        .  جامعه
از مرگ، از آوارگى، از انهدام             
هر نشانى از مدنيت، تا جايى که           

مقاومت غير     .  جامعه فلج شود       
ارتش زمينى آمريکا،   .  ممکن شود 

اکنون فقط يک سگ شکارى                  
است که بايد پس از ختم                               
تيراندازى ها و فروکش کردن               
گرد و خاک ها و همهمه ها برود           

 . و شکار بيجان را بياورد
 

اعالم جنگ هيچکس، حتى                  
آمريکا و غرب، به طالبان را                  

طالبان بايد  .  نميتوان محکوم کرد     
برود و نهايتا بايد با قهر و با عمل         

دشمنى غرب با         .  نظامى برود    
طالبان به دوستى تاکنونى شان              

کسى جلوى برچيده     .  ترجيح دارد  
شدن بساط آدمکشهايى که خود              
غرب سر کار آورده است را                   

اما ميان جنگ و ترور         .  نميگيرد
اعمال آمريکا و        .  تفاوت هست   

انگلستان در افغانستان تروريستى     
بمباران شهرها و مناطق          .  است

مسکونى افغانستان بايد محکوم و       
اساطير بى سر و ته     .  متوقف بشود 

١٣صفحه پيرامون   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

توان نظامى طالبان و تاريخ به                
زانو درآمدن ابرقدرتها در                         
افغانستان به تداوم اين شيوه                      

مجاهدين .  تروريستى خدمت ميکند  
افغان در جنگ با شوروى نيروى        
جلوى صحنه آمريکا و غرب                  

طالبان يک باند گانگسترى      .  بودند
جنايت و توليد و توزيع مواد                     
مخدر است که خود غرب به                     
کمک پاکستان و عربستان ساخته         

ميتوانند کليدش را خاموش       .  است
اما .  کنند و چند هفته اى برچنندش       

تروريسم هوايى امن تر است،                
چشمگير تر است، براى مردم                
ناخوشنود جهان عبرت آموز تر            

جلوى .  است، ابرقدرتانه تر است      
 . اين شيوه ضد انسانى بايد ايستاد

 
 از طالبان تا اسالم سياسى    
عمليات آمريکا و انگلستان در            

افغانستان، حتى اگر به سقوط                  
طالبان و مرگ بن الدن منجر                  
شود، نه فقط تهديد تروريسم                     
اسالمى عليه غرب را کاهش                   
نميدهد، بلکه بر ابعاد اين                            

اين را سران    .  تروريسم مى افزايد   
دول غربى ميدانند و رسما در                 
مورد آن به اهالى غرب هشدار              

اما انتخاب افغانستان             .  ميدهند
بعنوان اولين صحنه و ميدان                    

آمريکا در برابر جنايت        "  تالفى"
سپتامبر، براى آنها دو                          ١١

 : خاصيت اساسى دارد
 

اوال، حتى اگر بپذيرند که                        
تروريسم اسالمى و نفرت ضد               
غربى اى که اين تروريسم از آن            
تغذيه ميکند، يک واقعيت سياسى         
است و راه حل سياسى دارد،                    
صرف يک عکس العمل سياسى           
به يک حمله فيزيکى و نظامى                 
عظيم در داخل خاک آمريکا را              

ميليتاريسم .  کافى و مناسب نميدانند   

 

 دنيا 
 ...سپتامبر  ١١پس از 

 
يک رکن ايدئولوژى رسمى در      
آمريکا و سنگ بناى تعريف             
هويت آن بعنوان يک ابر                     

حمله به آمريکا از    .  قدرت است 
اين ديدگاه فقط ميتواند با حمله          
به کس ديگر و جاى ديگرى              

براى آمريکا      .  پاسخ بگيرد     
سپتامبر، مستقل از        ١١تالفى   

ماهيت و زمينه ها و خصلتهاى       
اسالم سياسى و تروريسم                    
اسالمى، فقط ميتواند اقدامى             

اين اقدام نظامى      .  نظامى باشد  
خشم و  "بايد بزرگ باشد، بايد        

، خشونت          "قدرت آمريکا         
اما .  آمريکا، را نمايندگى کند        

اقدام نظامى بزرگ نيازمند               
جنگ به ميدان       .  صحنه است   

انتخاب .  جنگ احتياج دارد          
افغانستان بخاطر حضور بن            
الدن نيست، بر عکس انتخاب         
بن الدن بخاطر حضورش در         

کم نيستند از      .  افغانستان است  
امثال بن الدن، از سران                       
تروريسم اسالمى که علنى و            
مخفى در ايران، انگلستان،               
فرانسه، مصر، پاکستان، لبنان       
و فلسطين، چچنى و بوسنى               

اين تصوير که     .  زندگى ميکنند  
تروريسم اسالمى يک شبکه            
هرمى با سلسله مراتب تعريف       
شده است که بن الدن در راس          

. آن قرار دارد، مسخره است           
بعيد است خامنه اى در اين                 
سلسله مراتب تحت رياست بن        

کليد، افغانستان  .  الدن بوده باشد  
سرزمينى که ميتواند          .  است

صحنه يک عمليات بزرگ                
افغانستان تنها    .  نظامى باشد       

انتقام "ميدان ممکن براى                   
در ابعاد نظامى وسيع      "  آمريکا

و مهيبى است که هيات حاکمه         
بيرون .  اين کشور وعده ميدهد     

افغانستان چنين هدف نظامى            

٢٧١شماره   
قابل تعريف و قابل تعرضى وجود           

و تازه اينجا هم سران غرب         .  ندارد
از نبود ساختمانهاى به اندازه کافى          
مرتفع و پلهاى به اندازه کافى                       
بزرگ براى نابود کردن شکوه                  

 . ميکنند
 

ثانيا، همانطور که در بخش قبل              
گفتم، آنچه در پس کشمکش با                       
طالبان و بن الدن در افغانستان قرار       
است تعيين تکليف شود، رابطه و              
تناسب قواى آمريکا و غرب با                    

جنگ طوالنى  . "اسالم سياسى است   
اسم رمز يک           "  عليه تروريسم     

. زورآزمايى با اسالم سياسى است          
يک جنگ قدرت که از نظر آمريکا         
بايد براى تعريف مشخصات                        
پابرجاتر يک نظم نوين جهانى پس          
از سقوط شوروى دير يا زود انجام          

اسالم سياسى، يک محصول       .  بشود
فرعى جنگ سرد، پس از سقوط                
شوروى بعنوان يک کمپ                              
بورژوايى مدعى قدرت در                           
کشورهاى خاورميانه و در                           

در خود جوامع   "  اسالمى"محيطهاى  
اين جريان  .  غربى قد علم کرده است    

در بخشى از جهان و در کشورهاى         
فوق العاده مهمى نظير ايران و                   
پاکستان، يا رسما در قدرت است و          

. يا اهرم هاى سياسى زيادى دارد              
يک گوشه جدال بر سر آينده                          

در .  فلسطين و اسرائيل است                  
جمهورى هاى پيشين شوروى، در          
يک قدمى زرداخانه هاى اتمى،                 

در خود غرب، به         .  موش ميدواند  
لطف پول عربستان و سوبسيد                     
دولتى و ايدئولوژى منحط نسبيت              
فرهنگى، جوانان در محيطهاى                 
اسالم زده را کرور کرور عضو               

از نظر غرب اين اسالم            .  ميگيرد
سياسى ديگر جريان دست نشانده و         
عروسکى اى نيست که قرار بود در       
محاصره شوروى نقش داشته باشد،       
جلوى قدرت چپ در انقالب ضد               
سلطنتى ايران را بگيرد و براى                 
عرفات و ناسيونالسيم عرب                         

اکنون اين     .  مزاحمت درست کند        
از .  پديده داعيه هاى بيشترى دارد         

و .  زير سايه غرب بيرون آمده است      
سپتامبر، از نظر آمريکا،            ١١در   

اسالم سياسى يک گام زيادى                        
حمله تروريستى در اين         .  برداشت

ابعاد در قلب آمريکا، کليد اين                 
. زورآزمايى اجتناب ناپذير را زد      

اين رويدادها در اساس دقايق و             
مراحلى از يک جنگ قدرت ميان       
آمريکا و غرب با اسالم سياسى             

از نظر آمريکا اين نبردى         .  است
است با دولتهاى اسالمى، احزاب        
اسالمى و کل جنبش اسالم                        

طالبان، ضعيف ترين و        .  سياسى
ضربه پذيرترين و پوک ترين                
نماد قدرت اسالم سياسى در                    
خاورميانه و الجرم از نظر                      
آمريکا مناسب ترين نقطه ورود           
به اين جنگ قدرت همه جانبه                 

پيروزى آمريکا در                 .  است
افغانستان از نظر نظامى و                       
عملى، دست به بنيادهاى قدرت            

اين را    .  اسالم سياسى نميزند            
کانونهاى اصلى قدرت در    .  ميدانند

درجه اول در ايران، عربستان، و       
در سازمانهاى اسالمى در مصر         

اما اين   .  و لبنان و فلسطين است         
جنگ قدرت است، جنگ مرگ و        

افغانستان تنها      .  زندگى نيست     
ميدانى است که بطور واقعى،                
الاقل در چهارچوب کنونى جهان،     
يک تقابل نظامى ميان آمريکا و            

تنها .  اسالم سياسى ممکن است           
جنگ طوالنى   "ميدانى است که         

ميتواند با يک        "  عليه تروريسم   
اقدام نظامى چشمگير و                              
زودفرجام آغاز شود بى آنکه همه       

 . چيز بيکباره بهم بريزد
 

 اين کشمکشى سياسى است    
، "جنگ طوالنى با تروريسم              "

يعنى جنگ قدرت آمريکا با اسالم       
سياسى، پس از افغانستان ماهيتا           
کشمکشى سياسى خواهد بود،                
حاى اگر طرفين در مقاطعى                   
دست به اقدامات نظامى موضعى        
و عمليات تروريستى عليه                        

هدف اين جنگ از     .  يکديگر بزنند 
جانب آمريکا حذف اسالم سياسى        

برخالف احسنت گويى          .  نيست
هاى تبليغى دوم خردادى ها اين            
جناب خاتمى و سياست مدبرانه            

ايران را از بمباران     "اش نبود که     
حمله به ايران و چنين     ".  نجات داد 

بمبارانى اساسا در دستور غرب          
اين تصور که پس از                 .  نيست

١۴صفحه افغانستان   
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آمريکا يکى پس از ديگرى با                   
کشورهايى که زمانى تروريست          
خوانده است وارد جنگ ميشود              

هدف .  فوق العاده سطحى است          
غرب در اين زورآزمايى نه                     
نابودى اسالم سياسى و يا حتى                
لزوما سرنگونى دول اسالمى،              
بلکه قبوالندن هژمونى سياسى اش     
به جنبش اسالمى و تعيين مقررات      

از نظر آمريکا اين         .  بازى است  
. جنبش بايد حدود خود را بشناسد         

بايد قلمرو عملياتى خودش را به            
منطقه محدود کند، مکان خويش و       

نه .  جايگاه ويژه آمريکا را بفهمد        
فقط دولتهاى اسالمى ميتوانند سر        
کار باشند، بلکه حتى تروريسم هم       
مجاز است، مشروط بر اينکه                 
قربانى اين تروريسم کمونيستها و        
چپها در ايران و افغانستان و                     

اما حمله   .  پاکستان و ترکيه باشند      
در خاک خود آمريکا ديگر غلط            

آمريکا ميخواهد اين   .  زيادى است   
درس و اين موازنه را به                             

 . خاورميانه ببرد
 

اين يک جنگ قدرت است و نه           
يک کشمکش بر سر اسالم،                      
ليبراليسم، دموکراسى غربى،                

. آزادى، مدنيت، امنيت يا تروريسم    
اين نبردى است ميان ابر قدرت             
آمريکا با يک جنبش سياسى                     
مدعى قدرت در خاورميانه، با               
يک دامنه عمل جهانى، براى                  
تعريف يک موازنه سياسى و                  
ترسيم قلمروهاى نفوذ و هژمونى         

غرب در پى ايجاد                   .  خويش
دموکراسى هاى غربى در                         

آمريکا و        .  خاورميانه نيست       
پاکستان و ايران و طيف وسيع                
مرتجعين در منطقه دارند از هم             
اکنون براى تحميل يک حکومت          
استبدادى و عقب مانده ديگر بر              
مردم افغانستان با هم بند و بست             

 

 دنيا 
 ...سپتامبر  ١١پس از 

 
ايران و عربستان و        .  ميکنند   

پاکستان و شيخ نشين هاى                   
خليج، اين مرتجع ترين                         
رژيمهاى جهان امروز،                      
متحدين رسمى و عملى غرب          

حتى در   .  در اين کشمکش اند       
صورت سقوط دولتهاى                       
اسالمى، آلترناتيو حکومتى              
مورد نظر غرب در منطقه                
احزاب راست ارتجاعى و                 
نظامهاى پليسى و نظامى                    

 . خواهد بود
 

 آمريکا تاريخ را نميسازد    
اما غرب آينده اين روند را             

سياست کنونى و    .  تعيين نميکند 
اقدامات آمريکا چهارچوبهاى         
سياسى موجود در خاورميانه          
را خواه ناخواه بهم ميريزد، اما       
مناسبات آلترناتيوى که شکل           
خواهد گرفت را نيروهاى                  

در .  ديگرى تعيين خواهند کرد      
اين شک نيست که رويارويى          
غرب با اسالم سياسى به                      
تضعيف جنبش اسالمى و                   
احزاب و دولتهاى اين جنبش            

اما اين کشمکش    .  منجر ميشود 
در يک صحنه خالى صورت           

خاورميانه، همچنان    .  نميگيرد
که خود غرب، صحنه جدال             
جنبشهاى اجتماعى اى است که      
مقدم بر اين کشمکش                              
بورژوازى غرب با اسالم                 
سياسى وجود داشته اند و روند        
سياسى در جوامع مختلف را            

جدال غرب با      .  شکل داده اند     
اسالم سياسى، با همه اهميتى           
که دارد، نيروى محرکه و                  
موتور پيشبرنده تاريخ در اين          
جوامع نيست، برعکس، خود          
در متن اين تاريخ قرار ميگيرد       

جدال بر سر      .  و معنى ميشود     
تعيين نظم نوين جهانى                          

٢٧١شماره   

طبقات .  بازيگران مهم ترى دارد          
اجتماعى و جنبشهاى سياسى آنها چه   
در غرب و چه در خاورميانه، بر              
سر آينده سياسى و اقتصادى و                     

. فرهنگى جهان صفبندى کرده اند           
اين جنبشها هستند که مستقل از                   
خواست سران و سياستمداران                    
غربى و زعماى اسالم سياسى،                  
جهت نهايى اين روندها را تعيين               

 . خواهند کرد
 

بطور مشخص، تا آنجا که به                     
خاورميانه مربوط ميشود، حتى اگر       
غرب خواهان عقب نشينى جزئى             
اسالم سياسى و تعريف مبانى يک            
همزيستى جديد با آن باشد، جنبشهاى   
سوسياليستى و آزاديخواهانه و                   
سکوالريستى در منطقه در اين                  
شرايط جديد مستقل از طرحهاى               

براى .  غرب به جلوى صحنه ميايند      
مثال بنظر من اسالم سياسى در                  
ايران سرنگون ميشود، نه از آن رو        

که غرب در اين رويارويى اخير         
چنين تمايل يا جهتى دارد، بلکه از   
آنجا که در متن و به موازات اين           
کشمکش جديد مردم ايران و در            
راس آنها کمونيسم کارگرى                    

. حکومت اسالمى را بزير ميشکند    
شکست جمهورى اسالمى                        
بزگترين ضربه بر پيکر اسالم              

اگر حل     .  سياسى خواهد بود             
مساله فلسطين شرط از بين رفتن         
زمينه هاى سياسى و فکرى و                 
فرهنگى رشد اسالم سياسى در             
خاورميانه و در سطح جهانى                 
است، شکست جمهورى اسالمى         
شرط در هم کوبيده شدن آن                      
بعنوان يک جنبش مدعى قدرت            

بدون .  در خاورميانه است                
جمهورى اسالمى ايران، اسالم            
سياسى در مقياس خاورميانه به            
يک جريان اپوزيسيون بى افق و          

 *. بى آينده تبديل ميشود

 

 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  
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اعتصابات کارگران معدن در                
آفريقای جنوبی در حال گسترش           

امروز چهارشنبه بزرگترين   .  است
معدن پالتين در جهان، آنگلو                   

بيش از  .  آمريکن امپلتز، بسته شد     
هزار کارگر در مقابل معدن پيکت      
کرده اند و به کسی اجازه ورود به        

يکشنبه شب نيز     .  معدن نمی دهند    
هزار کارگر بعنوان اعتصاب       ١۵

کار در معدن گلد فيلدز را تعطيل           
اين دومين اعتصاب در           .  کردند

اين معدن ظرف هفته های گذشته          
هزار و    ۴١در حال حاضر     .  است
کارگر در اعتصاب بسر می       ٢٠٠
 .برند

 
هفته پيش کارگران معدن                       ۵

لونمين با خواست افزايش دستمزد       
اعتصاب .  دست به اعتصاب زدند     

کارگران توسط پليس بخون کشيده      

کارگر در محل                        ٣۴شد؛        
تيراندازی جان باختند و عده ای            

خانواده يکی از        .  مجروح شدند   
معدنچيان جان باخته به                                
خبرگزاريها گزارش داده است که       

بدنبال مجروح     "  تمبالخه ماتی    "
شدن در تيراندازی پليس، از محل       
گريخت و در خرابه ای خود را              

او در هراس از              .  مخفی کرد    
دستگير شدن توسط پليس به                     
بيمارستان مراجعه نکرد و در اين       
خرابه از شدت جراحاتش جان               

 

اعتصاب کارگران معدن در 
 آفريقای جنوبی گسترش می يابد

 
 آذر ماجدی

 .باخت
 

در روزهای اخير ميتينگ های      

گسترده و راهپيمايی های چند         
هزار نفره توسط معدنچيان               

در اين     .  سازمان يافته است        
تجمعات کارگران عکس های         
رفقای جان باخته شان را با                

برخی از   .  خود حمل می کنند      
معدنچيان که از ترس دولت و          
صاحبان معادن حاضر نشده اند     
نام خود را فاش کنند، به                       
آسوشيتد پرس گفته اند که                   
بسيار نگران هستند، هيچ پول         
ندارند تا برای خانواده شان غذا 

طبق قوانين ضد         .  تهيه کنند    
کارگری آفريقای جنوبی                     
کارگران در زمان اعتصاب            
هيچ درآمدی ندارند و با توجه          
به درآمد بخور و نمير آنها،                

٢٧١شماره   

اعتصاب بمعنای گرسنگی خود و            
اما آنها اعالم    .  خانواده هايشان است   

داشته اند که عليرغم اين شرايط آنها        
به اعتصاب خويش تا دريافت                      
افزايش دستمزد درخواستی شان               

 .ادامه خواهند داد
 

در ويک اند آخرين مراسم ترحيم              
برای کارگران جان باخته پايان                  
يافت و روز دوشنبه شرکت کنندگان       

در مراسم های ترحيم رفقای جان             
باخته شان در اتوبوس های درب و          
داغان به حلبی خانه های خود که               
فاقد برق و آب لوله کشی است                     
بازگشتند تا به مبارزات خود برای           
دريافت بخش کوچکی از حق شان           

در حالی که فرزندان اين . ادامه دهند
کارگران از هر گونه امکانات                     
ابتدايی زندگی محرومند، در حاليکه      
کارگران و خانواده هايشان در                    
آلونک های از حلبی ساخته شده و            
بدون حتی برق و آب لوله کشی                   
زندگی می کنند، در شرايطی که هر       
ساله تعداد زيادی از اين کارگران             
بخاطر شرايط خطرناک و ناامن               
محيط کار جان خود را از دست می         

دهند، صاحبان معدن و دولت                 
سرمايه داری در ناز و نعمت                 

الماس ها و طاليی       .  غوطه ورند  
که از اين معادن و به اين قيمت               
ضد انسانی بدست می آيد،                        

  .براستی که بوی خون می دهد
 

بايد يک همبستگی بين المللی                 
وسيع با کارگران آفريقای جنوبی        

پيروزی اعتصاب    .  سازمان داد   
کارگری در آفريقای جنوبی نه              
تنها تاثير مثبتی بر زندگی                         
هزاران انسان خواهد گذاشت،              
بلکه دولت سرمايه داری را تا                
حدودی عقب می نشاند و بر کل            
آفريقا، بخصوص جنوب آفريقا            

البته .  تاثيرات مهمی خواهد داشت    
همانگونه که روال يک جامعه               
بورژوايی است، برخی از                       
سياستمداران ناسيوناليست چپ و       
راست می کوشند از اعتصاب               
کارگران بنفع سياست های خود           

افشای اين مرتجعين     .  بهره جويند  
بر عهده کمونيست های آفريقای           
جنوبی و رهبران کمونيست                    

زيرا اعتماد به        .  کارگری است   
جريانات ناسيوناليستی به همان            
توهماتی ختم خواهد شد که اعتماد       

 . * به ِا ان سی ختم شد

١۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     
 

 اعتصاب کارگران معدن 
 ...آفريقاى جنوبى 

٢٧١شماره   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٧صفحه     

روز آارگر در آانادا هر سال در          
اولين دوشنبه ماه سپتامبر برگزار        

اين روز رسما تعطيل             .  ميشود
است و در همه شهرهای آانادا               
تشكلهای آارگری با سازمان دادن      
راهپيمايی و اجتماعات گسترده             
ضمن اعتراض به دولت و                        
سرمايه داران بخاطر سياستها و           
برنامه های ضد آارگری و ضد            
رفاهی، مطالبات آارگری و                    
اجتماعی خود را طرح آرده و               
تالش ميكنند آه وزن و نيروی                
اجتماعی خويش در مقابل طبقه             

 .حاآمه قرار دهند
  

روز آارگر آانادا امسال در                     
شرايطی برگزار شد آه طبقه                  
آارگر در اين آشور دوره ای از           
جدالها و آشمكشهای بزرگ و                
آوچكی را پشت سر گذاشته،                   
هرچند عقب نشينهای و بعضا                 
عقب گردهايی را متقبل شده ولی          
هيچ سنگری را بدون مقاومت                

 .قهرمانانه خالی نكرده است
  

آن چه آه خصلت نمايی اين دور           
بوده ضعف آشكار اتحايه های                
آارگری و عقيم بودن سنديكاليسم        

جنبش ترديونيونی آه نه              .  بود
قابليت سازمان دهنده يك جنبش             
گسترده راديكال آارگری در                   
مقابل موج تهاجمات دولت و                    
سرمايه داران داشت و نه اشتهای         
چنين آاری، با دنباله روی از                  
سياستهای سوسيال دموآراسی              
نوع آانادايی خود، پيروی از                  
حزب نيودموآرات، جنبش                      
آارگری را در ايفای يك نقش                  
بسيار موثر در يكی از دوره های         

مولفه .  تاريخی پرتالطم باز داشت    
دوم و چه بسا با اهميتی بسيار                  
فراتر از نقش اتحاديه ها در اين              
دوره، عدم وجود يك حزب                        

اگر در   .  آمونسيتی آارگری بود     
يك شرايط آرام سياسی و در يك              
شرايط غير بحرانی جايگاه و نقش      
چنين حزبی ميتوانست چندان                  

 

 بحران سرمايه داری و تهاجم به سطح معيشت آارگران در آانادا
 به مناسبت روز آارگر در آانادا

 

 جليل بهروزى

حياتی نباشد، تجربه چند سال           
گذشته نشان داد آه خال چنين            
حزبی سنگينی عظيمی را بر           
دوش طبقه آارگر تحميل آرده       

 .است
  

اما اوضاع در آانادا به چه                 
ابعاد بحران        .  گونه است       

سرمايه داری در اين آشور به        
چه سان است و طبقه آارگر از       

 چه وضعيتی برخوردار است؟      
 

ظاهرا اقتصاد آانادا از گزند            
بحران عميق و گسترده سرمايه     
داری جهانی در امان مانده                

از بحران وامهای مسكن     .  است
از ورشكستگی    .  خبری نيست  

بانكها و بيمه ها ی سرمايه                  
 bail)گذاری و بيل آوتهای             

out )       نجومی صنايع و بانكها
نرخ .  چيز چندانی نميشنويد         

بيكاری به نسبت خيلی از                    
آشورهای اروپايی و امريكا            

 .درصد ٨پايين تر است، حدود 

  

ظاهرا جزيره سرمايه داری             
آانادا از ثبات برخوردار بوده         
بنحوی آه نخست وزير آن، از        
حزب آنسرواتيو، استفن هارپر    
آه در دور دوم انتخاباتی                     
اآثريت پارلمانی را هم آورده          
است  و وزير اقتصاد آن جيم             
فالهرتی به جهانگردی ميروند      
تا الگوی بانكی آانادايی را به          
فروش برسانند و برای سرمايه      
 .گذاری خارجی بازاريابی آنند

  

البته اگر به مقايسه بنشينيم و             
هم زمان پروپاگاندايای                        
بورژوازی را بخريم شايد                 

اما .  حقايقی در اين ادعا باشد         
اگر مروری به آن چه آه در              
آانادا به طبقه آارگر در چند             
سال گذشته رفته داشته باشيم            
شايد بتوانيم  پرده از چهره                 

٢٧١شماره   

آريه و ظالمانه سرمايه داری و                  
 .بحران آن در اين آشور پی ببريم

 

در طول چند سال گذشته جامعه و             
طبقه آارگر در آانادا شاهد                           
تهاجماتی بود آه در نوع خود                      

. بيسابقه ولی آامال آالسيك بود                 
تهاجماتی آه شكل و محتوی آامال           
سرمايه دارانه و ضد آارگری آن از       

همه .  چشم هيچ آسی پوشيده نماند          
ابزارهای آالسيك سرمايه داری و          
دولتهای سرمايه داران برای تخفيف      
بحرانها ادواری و در عين حال                  

پايين .  مذمن اين نظام بكار گرفته شد     
نگهداشتن نرخ دستمزدها،                            
بيكارسازی و سخت آردن شرايط           
آار، پايين آوردن استاندارهای                  
ايمنی و بهداشتی ميحط آار، زدن و        
آاستن بيمه های اجتماعی و                          
درمانی، پايين آوردن بودجه های             
آموزشی، آاستن بودجه های خدمات   

از بستن شلترهای گرفته      (اجتماعی  
تا خدمات به بيماران روانی و                      
معتادان و زنان مورد خشونت واقع         

، .....)شده تا آودآان بی سرپرست         
زدن بيمه های سالمندان و افراد بی          
بضاعت تا ايجاد محدويتهای وسيع          
برای سازمانهای آارگری و مدافع          
حقوق محرومان جامعه و سرآوب          
اتحاديه ها تا بستن پارلمانها                           

 .خودشان را ميتوان نام برد
 

در اين جا با اتكا به نمونه های                      
برجسته ای از تهاجمات دولت                    
سرمايه داران به معيشت و زندگی           
آارگران در آانادا و مقاومت                       
آارگران در چند سال گذشته تالش          
خواهيم آرد آه يك تصوير واقعی             
از سيمای اقتصاد بحران زده                       

 .سرمايه داری در آانادا بدهيم
     

جنرال   ٢٠١٠تا    ٢٠٠٨بين سالهای   
موتور،آرايسلر و فورد به ترتيب            
در سر موعد قراردادها با زدن                   
بخش عظيمی از حقوق بازنشستگی       
بار بحران خود را بر دوش                            

و اين     .  آارگران خالی آردند         
زمانی بود آه اتحاديه اتومبيل                

با منجمد آردن           caw سازی
حقوقها و بخشا آاهش مزايا و                 

. مرخصی ها موافقت آرده بود            
در ازای آن دولت فدرال به                       

 ۴همكاری دولت ايالتی انتاريو             
بيليون دالر به دو آمپانی اول                 
قرض دادند تا به صنعت                             
ورشكسته اتومبيل سازی آه                   
اساسا امريكايی است جان تازه ای      
بدمند و در عوض در آارخانه               
های خود را در استان انتاريو                 

با اين وجود    .  آانادا باز نگهدارند   
جنرال موتورز پس از همه                      
بيكارسازيهای پيشين اعالم آرد          

 ٢٠٠٠آه حدود      )  دو ماه پيش     (
آارگر شعبه خود در شهر                         
صنعتی آشووا را از آار بيكار               

 .خواهد آرد
 

سازمان      ٢٠١١در ماه ژوئن              
سراسری پست آانادا در هنگام             
تجديد قراردادهای معمول با                   
اتحاديه آارگران پست با سياست         
آاهش بيمه های بازنشستگی و              
تعيين نرخ دستمزدهای متفاوت            
برای آارگران جديد با پشتوانه              
دولت مرآزی تا مرز درهم                     
شكستن اتحاديه آارگران پست با         

آارگر پيش          ۵٠٠٠٠بيش از         
رفت و با غير قانونی آردن                      
اعتصاب و تكيه بر قانون برگشت       
بكار توانست آارگران را مجبور        
آند آه اعتصاب خود را پايان                 

اتحاديه تهديد شد آه اموال         .  دهند
و دارايهايش مصادره شده و در            
ازای هر روز اعتصاب به نسبت         
هر عضوش جريمه تعلق خواهد          

 .گرفت
 

آارآن ايرآانادا      ٣۵٠٠اعتصاب   
بزرگترين شرآت هواپيمايی               (

را  با استفاده از قانون                )  آانادا
١٨صفحه برگشت بكار     



يک دنياى بهتر                                                                 ١٨صفحه     

سی .  در سال گذشته درهم شكستند     
ای دابليو اتحاديه آارگران اين               
بخش قبل از پايان مهلت قانونی              
اعالم شده در اليحه برگشت بكار         
با مديريت ايرآانادا به توافق رسيد      

 ٨٧و اين در شرايطی بود آه                   
درصد آارآنان رای به اعتصاب         
داده بودند و با قرارداد پيشنهادی           

همين تهاجم دولت و    .  مخالف بودند 
عقب نشينی اتحاديه باعث شد آه           
اعتراضات آارآنان بخشهای                
ديگر اين شرآت از جمله خلبانان         
و مكانيكها و باربرها آه بيش از            

تن بوده از مومنتم الزم               ٨۵٠٠
برای يك اعتصاب گسترده بی                

 .بهره گردد
  

با استفاده از            ٢٠١١در اوايل        
همين قانون پيشاپيش اعتصاب               
آارگران اتوبوسرانی شهری                  

 .تورنتو را عقيم آردند
  

باال بردن هزينه ثبت نامها در                  
دانشگاههای استان آب توسط                
دولت ليبرال ژان شارئی  در                    

گوشه ديگری از           ٢٠١٢اوايل      
تهاجمات دولت سرمايه داری به           
سطح زندگی مردم و نسل جوان            

هر چند آه مبارزه گسترده           .  بود
دانشجويان و مردم اين استان در           
چند ماه اول سال و قبل از بسته                
شدن دانشگاهها تا همين جا عقب           
نشينهايی را به اين دولت تحميل             
آرده و دور جديد اعتراضات با             
بازگشايی دانشگاهها هنوز مسئله        

(را باز گذاشته است                  همين . 
سپتامبر اعالم شد آه           ۵امروز،   

دولت شارئی انتخابات اين دور در      
استان آبك را به حزب رغيب                  

بطور قطع مبارزات     .  باخته است  
دانشجويان و مردم اين استان نقش       
 ). اساسی در شكست او داشته است

 

آخرين مورد از اقدام ضد                            
آارگری آه دولت ايالتی استان              
انتاريو درصدد اجرای آن است             

 

بحران سرمايه داری و تهاجم به سطح 
 معيشت آارگران در آانادا

 

 ...به مناسبت روز آارگر در آانادا 

وضع قوانينی عليه حقوق                   
بر اساس اليحه   .  معلمين ميباشد 

ای آه دولت ليبرال مك گينتی          
به مجلس برده نه تنها حقوق              
معلمين در دو سال آتی منجمد          
خواهد شد بلكه حتی حق                       
اعتصاب نيز از معلمين سلب          
خواهد گرديد و اين در                           
شرايطی است آه خود اتحاديه        
معلمين با انجماد حقوقها از                

اين .  پيش موافقت آرده بود           
اقدام از قبل در هر نوع مذاآره        
و نشست بين اتحاديه و                          
مسئولين وزارت آموزش و              
پرورش را ميبندد و اين الگوی       
است برای عقيم آردن هر چه          

 .بيشتر اتحاديه های آارگری

  

در اين ميان دولت دست راستی  
فدرال حتی از حمله به بيمه                
های اجتماعی سالمندان                       

باند سرمايه    .  خودداری نكرد   
داران در قدرت ضمن اين آه           
از اقتصاد سالم خود در بوغ و          
آرنا ميدمند و هر روز از                    
اقتصاد ورشكسته يونان و                  
اسپاينا ميگويند يكباره به اين            
فكر افتادند آه پيشاپيش دست           
به يك اقدام ضد انسانی ديگر             
بزنند آه دولتهای آن آشورها          
پس از به پيسی افتادن آشكار             
بدان مبادرت آردند و آن هم              
باال بردن سن بازنشستگی از           

طبق اين  .  سال بود   ۶٧به    ۶۵
قانون متولدين پس از ماه                     

زمانی مشمول        ١٩۵٨مارش    
بيمه های بازنشستگی ميشوند         

سالگی رسيده      ۶٧آه به سن         
 .باشند

اوضاع به گونه ای شده است            
آه حزب آنسرواتيو حاآم قبل         
از آن آه آارگران بخشهای               
مهم و آليدی حتی تهديد به                  
اعتصاب آنند شمشير غير                
قانونی آردن اعتصاب را                  
باالی سر آارگران و تشكلهای       
آن گرفته و اليحه برگشت به             

٢٧١شماره   
آار را برای عرضه به مجلسی آه           
خود اآثريت را در آن دارد، آماده             
ميكند و رهبران اتحاديه ای هم جز           
غر و لند آاری نميكنند و هيچ                       

 .اعتراضی را سازمان نميدهند

 

نمونه های آه ذآر شد برجسته ترين       
موارد از تهاجمات دولت سرمايه             
داری آانادا به آارگران و مردم بر          
متن بحران عميق اين نظام و در                 

در .  جهت حفظ شالوده های آن بود         
هيچ يك از اين موارد آارگران                    
عرصه جدال را بدون مقاومت و               
بعضا بدون مباررزه پيگير و                       

نمونه آارگران     .  راديكال واندادند    
پست خصلت نمای مقاومت و                      
راديكاليسم توده های آارگر از                   
يكطرف و ناپيگيری و سازشكاری         

. رهبران اتحاديه از طرف ديگر بود     
همين وضعيت را در ارتباط با                    
آارگران اتومبيل سازی و اتحاديه           

اريستوآراسی .  آنان شاهد بوديم          
حاآم در سطح رهبری سی ای                    
دابليو و مماشات آنها با صاحبان و            
مديريت جنرال موتورز، آرايسلر و      
فورد  تحت عنوان حفظ مشاغل نه            
تنها تضمين شغلی را برای                            
آارگران تامين نكرده بلكه آتيه                    
ناروشنی را هم  برای بازنشستگان         

جدا از   .  اين صنعت رغم زده است       
آن آه بخشی از مزايايی آارگران             
اين صنعت بطور آل قطع شده                    

ويندسور، بزرگترين شهر          .  است
صنعت اتومبيل سازی در آانادا را          
گوست تاوون، يا شهر ارواح                       

بر اساس جمعيت حاضر       .  ميخوانند

چرا آه جمعيت قابل توجه ای              (
اين شهر را بخاطر بيكاری و از            

) دست دادن مسكن ترك آرده اند         
اين شهر از باالترين رقم بيكاری،       

درصد، در آانادا را                       ٧٫١٠
 .برخودار است

  

مسلما جنبش آمونيستی و طبقه             
آارگر برای تغيير اين اوضاع              
وظايف سهمگين و اساسی را بايد        

نقد و   .  در مقابل خود قرار دهند         
افشای ترديونيسم، رفرميسم و               
دموآراسی يك حلقه اصلی سر              
بلند آردن يك جنبش قدرتمند                   

تا .  آمونيستی و آارگری است          
زمانی آه رهبران آارگری دل به       
مبارزات پارلمانی و ترديونی               
دارند و جنبش طبقه آارگر را در         
محدوده رفرم و سوسيال                            
دموآراسی خالصه ميكنند حتی           
اميدی به راديكال آردن تشكلهای        

تا .  موجود آارگری نميتوان داشت   
زمانی آه افق سوسياليسم و پايان         
دادن به استثمار سرمايه داری و           
آارمزدی به افق گسترده و                       
قدرتمندی بدل نشود، نميتوان                 
سدی محكم در مقابل تعرضات             
وحشيانه سرمايه داران و دولتهای     

اما .  سرمايه داری ايجاد آرد              
مبارزات آارگری و مقاومتهای          
شجاعانه توده های محروم جامعه       
در آانادا تا همين جا نشان داد آه           
زمينه ها بسيار اميدوار آننده                  
برای شكل گيری يك جنبش بلفعل        
و عظيم آمونيسم آارگری وجود         

 * .دارد

 

وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا 
. بداند که چه چيز ميخواهد و چه چيز نميخواهد  

 

ما خواهان انقالب کارگرى عليه کل سيستم سرمايه 
. دارى و کل قدرت طبقه سرمايه دارى هستيم  

 

ما خواهان انقالب کمونيستى هستيم که جامعه 
!موجود را از بنياد دگرگون ميکند  

 

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ١٩صفحه     

با سالم و خسته            :کامران پايدار  
نباشيد، با تشکر از همراهيتان در        
اين گفتگو، مايلم در ابتدا در باره           
کارخانه آما، تعداد نيروها و                     
خطوط و شرايط توليدی کارخانه         

 سئوال نمايم؟... و 
 

در کارخانه آما جمعا و     :  کارگر آما 
در بخشهای مختلف خطوط توليد          
مانند تراشکاری، آهنگری، انبار         

نفر کارگر مشغول به        500...  و  
 17کارخانه در کيلومتر          .  کارند

 .جاده مخصوص کرج واقع است        
توليدات کارخانه از انواع موتور         
جوش گرفته تا همه ابزار آالت               

 . مربوط به جوشکاری است
 

شرايط کاری، نوع     :کامران پايدار 
استخدام و دستمزدهای کارگران          

 چگونه است ؟
 

به همت قوانين و                  :کارگر آما    
سياستهای ضد کارگری حکومت        
اسالمی از يک سو و از طرف                
ديگر به دليل اشتهای سيری ناپذير      
سرمايه داران در اينجا و در همه          

خبری از استخدام                 ،جا ديگر     
رسمی و امنيت شغلی در کار                  

به دستور جناب عليزاده که     .  نيست
مالک و مدير کارخانه تشريف               
دارند قراردادهای کاری کارگران      

ماه،    2از يکماه شروع ميشود تا           
البته عليزاده با    ...  ماه و      6ماه،  3

برخی از نزديکان و کارچاق کنها        
و نورچشمی های اطرافش                       

در .  قراردادهای يکساله هم ميبندد     
اينجا هيچ امنيتی برای ادامه کار           

معلوم .  در فردا هم وجود ندارد           
نيست آيا فردا هستی يا عذرت را           

همين کاغذ پاره     .  خواهند خواست  
های قراردادهای موقت و يک                

کافی است  .  طرفه هم کشک است     
کارگری در جايی و در گوشه ای          
برای يک خواست بسيار کوچک         

 

 گفتگوى کامران پايدار 
 با يکى از کارگران کارخانه آما

 

حتی برای رفتن به يک روز            
مرخصی، يا دريافت دستمزد          

برخالف ميل        ...  معوق و       
کارفرما پافشاری و اصرار و         

اين ديگر       .  اعتراض نمايد      
به احتمال    !  کارش تمام است      

زياد فردا اول صبح نگهبانی دم      
درب کارخانه مانع ورودش             
ميشود و همانجا حکم اخراجش      

اينجا از     .  را دستش ميدهند         
پادگان و سربازخانه و از                    
اردوگاههای کار اجباری هم            

. بمراتب بدتر و خشن تر است        
فقط بايد برايشان امر بردار و          
مطيع و سودآور باشی، کمترين     
پافشاری برای احقاق حقوق             
انسانی و مسلم خودت در اينجا        
مساويست با کفر و جنايت و با         
مجازات و اخراج جواب می            

 . گيرد
 

. دستمزدها هم روشن است               
ميگويند هر چه قانون گفته                 

قانون را کی نوشته              !  است
همين آخوندها، همين حکومت       
اسالمی که همه وجود سياه و            
نکبتش ضد انسانی و ضد                   

 389ميگويند        .  کارگريست
هزار    89هزار تومان، همين        

تومانش را هم به بهانه بيمه و            
بازنشستگی و هزار درد و                 

. مرض ديگر باال ميکشند                  
آخرش سر ماه کارگر می ماند         

هزار تومان که پس از         300و  
يکماه اضافه کاری و زجر کار       
شبانه روزی شايد دريافتی                

هزار   500تا    450پايان ماه به    
 . تومان برسد

 
 500تا       400  :کامران پايدار  

هزار تومان، آيا اين ميزان                 
دستمزدها در اين شرايط                     
گرانی و تورم و سقوط ارزش         
ريال در برابر ارزهای                        

٢٧١شماره   
خارجی که بهای هر دالر هم تا                   

تومان رسيده    2600همين امروز به    
 برای زندگی کافی است؟

 
اين پول و اين                           :کارگر آما      

دستمزدهای مسخره و ناچيز را اگه         
خرجش نکنيم و فقط نگاهش کنيم              

 !کافيست
 

هزار تومان،        30گوشت کيلويی        
هزار تومان،    5تا    3ماست بسته ای    

هزار تومان،      5تا      4برنج کيلويی     
تا    15کيلويی      4يک حلب روغن        

هزار تومان، تخم مرغ دانه ای           17
تومان، يک بسته پنير       250تا    200

تومان، يک بسته            2500کوچک    
هزارتومان، نان                2000شير        

تومان تا    200مصرفی هر عدد از        
تا    2تومان، انواع ميوه از             1000

هزار تومان، اجاره خانه يک              10
متری که فاقد هرگونه           30آلونک   

امکانات زندگيست در جنوب شهر،        
... در شوش و يافت آباد و آذری و             

ميليون تومان پيش      7برابر است با      
هزار تومان کرايه،         300و ماهی      

يک نسخه دوا و دکتر برای يک                 
 50سرماخوردگی معمولی باالی            

هزار تومان آب ميخود، همه هزينه         
های ريز و درشت روزمره زندگی         

 ... را همينطور بگير و برو 
 

از همه بد تر متاسفانه اين روزها               
به جای   .  مدرسه ها هم باز ميشود         

شادی و خوشحالی که فرزندانمان به      
مدرسه می روند بايد بگوييم                          
متاسفانه، چون قادر به پرداخت                 
هزينه های کالن ثبت نام مدرسه و           
خريد و تهيه کيف و کفش و لباس و           

از همين   .  لوازم مدرسه هم نيستيم        
حاال که دو هفته به بازگشايی                        
مدارس مانده در کابوس شرمندگی          

چکار کنيم  .  و نداری گرفتار شده ايم     
برای کيف و کفش و لباس بچه ها؟            
چکار کنيم برای تامين هزينه های            
ثبت نام؟ هميشه کمبود، هميشه                   
نداری و فقر، هميشه شرمندگی و              

نصيب ما و خانواده       ...  گرسنگی و  
 . هايمان در زندگی همين است

 
بحث مرخصی های      :کامران پايدار 

اجباری چی بود؟ داستانش به کجا            
 کشيد آيا هنوز ادامه دارد؟

اين حکومت اسالمی        :کارگر آما  
که خاصيت و هنری جز فقر و               
ترور و زندان و شکنجه و آدم                 
کشی و دزدی ندارد، برای بقا                 
خودش، برای ماندن و جنايت                
بيشتر با همه حرص و جنونی که         
برای ارتکاب به آدم کشی و                     
جنايت  دارد راست يا دروغ خيلی   
سفت و سخت پاشو کرده توی                 
رکاب بمب اتم، آخر ما که در                  
اينجا برای نان و آب و زندگی                 
روزانه و حتی تنفس يک هوای             
پاک و سالم درمانده و معطل مانده 

ما را به سالح هسته ای و                  ،ايم
بمب اتمی چکار؟ ما زندگی مرفه        
ميخواهيم، ما رفاه ميخواهيم، ما           
امنيت شغلی ميخواهيم، ما                        
ميخواهيم در مقابل خانواده                      
شرمنده و بی پول و متاسف از               
مدرسه رفتن فرزندانمان نباشيم،         
ما ميخواهيم کسی از سر فقر و               
بدبختی کليه فروشی و تن فروشی       
نکند، اين حکومت اين همه پولها         
و هزينه های ميليارد ميلياردی را       
صرف خريد بمب اتمی و                          
تروريسم و طالبان و حزب اله و           
بشار اسد و وسايل و ابزار آالت            
سرکوب می کند، آخر اينها چه              
ربطی به منافع و خواست و                      

 زندگی ما کارگران دارد؟ 
 

محاصره اقتصادی و اين بازيهای      
مسخره و مضحک امريکا و                   
اروپا هم مشکلی شده مزيد بر                 

به ما کارگران   .  ديگر مشکالت ما  
چه مربوط که امريکا و اروپا با            
اين حکومت گند و تعفن اسالمی           
چه مشکلی دارند؟ همين امريکا و       

همين     57اروپا بودند که سال              
حکومت اسالمی و خمينی را در          
بی بی سی و ماه فرو کرده بودند           
تا اين زندگی سگی را برايمان               

کارفرما ميگويد بعلت          .  بسازند
تحريمها مواد اوليه نيست، مواد           
اوليه نيست کار تعطيل می شود،          
کار تعطيل ميشود در اين جنگل            
سود و سرمايه نه دستمزد هست            

از يکماه پيش ما     .  نه امنيت شغلی   
هر دسته    ،را در دسته بندی کردند    

روز به مرخصی اجباری      10بايد  
اين مسئله در موارد          .  می رفت   

٢٠صفحه زيادی با                



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه     

مخالف و اعتراض همه ما روبرو        
فعال و ظاهرا عليزاده و                 .  شد

. عواملش عقب نشينی کرده اند              
فعال مسئله مرخصی های اجباری       
منتفی شده اما بطور مدام به ما                 
گوشزد ميکنند که دوباره                            
مرخصی های اجباری و حتی                

آنچه مسلم  .  اخراجها در راه است     
است خطر اخراج و بيکاری در            

شايد امروز، شايد فردا      .  راه است 
و اين    .  و شايد چند روز ديگر             

استرس و اين اضطراب هميشگی       
بخش ثابت زندگی ما کارگران و           

 . خانواده هايمان است
 

فشار فقر و گرانی     :  کامران پايدار 
دستمزدهای ناچيزمان   .  زياد است  

را باال می کشند، خانواده هايمان           
در فقر و محروميت غوطه ورند،        

چاره .  هر روز بدتر از ديروز            
 چيست، راه حل کدام است ؟

 
تا اين حکومت هست،        :کارگر آما 

تا اين نظم و قوانين هست، تا اين            
زندگی زير و رو نشود همين است       

سال پاسدار و      33اينها  .  که هست 
بسيجی درست کرده اند، زندان و         
شکنجه گاه ساخته اند، چوبه دار و       
شالق و کهريزک ها را برپا کرده        
اند تا اين نظم باشد، تا اين بخور              
بخور و دزدی و کثافتکاری                      
آخوندها و سران حکومت و                      

 . سرمايه دارها باشد
 

آيا در شرايطی که       :کامران پايدار 
حکومت در بحران و فلج                            
اقتصادی فرو رفته، آيا در                         
شرايطی که حکومت و باندهايش         
به جان هم افتاده و صد پاره شده             
اند، آيا برای خالصی و نجات از          
اين همه بيکاری و اخراج و فقر و         
محروميت و تحقير که گريبان                
زندگيمان را گرفته است، اتحاد و         

 

 گفتگوى کامران پايدار 
 ...با يکى از کارگران کارخانه آما 

اعتراض و اعتصاب و                         
مبارزات ما کارگران چه نقشی      

 می تواند داشته باشد ؟
 

هميشه گفته اند و           :کارگر آما  
درست هم گفته اند که اقتصاد           

تصور .  حرف اول را می زند       
کنيد يک روز از اول صبح                
فقط برای يک روز همه                       
کارگران تمام مراکز صنعتی          
ريز و درشت کار را تعطيل              
نمايند و بگويند کار پيمانکاری       
و قراردادی ممنوع، اخراج              
ممنوع، رفاه و افزايش                          

چه اتفاقی       ...  دستمزدها و      
ميافتد؟ اعتصاب و تعطيلی                
مراکز کار و توليد، اين همان           
چيزی است که قادر است پايه          
های اين حکومت جنايتکار و           

. نظامشان را به لرزه بياندازد         
ما بايد در محل کارمان، ما بايد       
در کارخانه ها تکليفمان را با            
حکومت و سرمايه دارها معلوم     

اما متاسفانه بنا   .  و روشن نماييم  
به داليل زيادی با وجود همه             
خواستها و منافع مشترک و               
واحدی که داريم همه ما                        
کارگران از اتحاد و همدلی                
يکپارچه و سراسری                             

اعتراض .  برخوردار نيستيم     
هست، اعتصاب هست اما                 
جسته و گريخته و غير سازمان      
يافته، تا چنين باشد اين                           
حکومت و عليزاده ها هم بر ما        

بايد کاری کرد، بايد         .  سوارند
 .متحد شويم

 
می خواهم دقيق     :کامران پايدار 

تر بگويم مجامع عمومی يا                
همان جمعهای کارگری                      
خودمان در حين سرويس،                 
صرف غذا و يا هر فرصت               
ديگری چه نقشی می توانند در        

٢٧١شماره   
پيگيری خواسته ها و مبارزاتمان             
داشته باشند؟ اين مجامع چقدر در              
برابر حکومت و سرمايه داران                 
قدرت ما کارگران را افزايش                       

  ميدهند؟
 

اين که ميگويم نتيجه               :کارگر آما   
سابقه کاری من تنها در شرکت آما            
نيست در تمام طول سابقه کاريم                 
حتی در مراکز صنعتی ديگر برايم          

در هر زمانی و        .  اثبات شده است     
برای هر خواسته ای اگر ما                           
کارگران همه با هم و بطور جمعی           

در حالت کلی و      ،اعتراض نموده ايم  
عمدتا نتيجه بخش تر بوده است تا              
مثال اعتراض تک نفر کارگری که          
دستمزد معوقش را خواسته و با                  
کارفرما درگير شده و فردا اول                  
صبح هم نگهبانی دم درب کارخانه          
حتی مانع از ورودش به محوطه                

. شده است و عذرش را خواسته اند          
يک نفر و چند نفر محدود قدرتی                
ندارد با اخراج و سرکوب و زندان           

قدرت ما در           .  از بين ميروند          

اعتراض و اعتصاب همگانی و           
اين آن چيزی است     .  جمعی ماست 

که حکومت و سرمايه دارها را             
. وادار و مجبور به تسليم مينمايد          

کارگر جماعت در اعتراض و              
مبارزه جمعی احساس نشاط و               
قدرت و غرور می کند، برای                
دستيابی به خواسته هايش                          

. پيشروی ميکند و نتيجه ميگيرد          
کارگر در تنهايی و انزوا و فقر و         
بيکاری احساس ناتوانی و                        

 . سرخوردگی می کند
 

 . با تشکر مجدد :کامران پايدار
 

قدرت ما در           !  رفقای کارگر     
برپايی مجامع عمومی و                            

. شوراهای مستقل خودمان است         
برای آزادی و برابری و            !  رفقا

رفاه، برای يک زندگی شايسته و         
انسانی، به حزب خودتان، به                  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

 * .بپيونديد

 

 تلويزيون 
 يک دنيای بهتر 

برنامه هاى تلويزيون يک دنيای بهتر پنجشنبه ها ساعت 
و نيم بعد از ظهر بوقت  ٦صبح به وقت لس آنجلس و  ٧

. تهران از شبکه کانال يک پخش ميشود  

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank – N. America  
 

 Routing Number :  121 000 248  
 

Account Number:  36 48 46 88 52 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢١صفحه     

 

کارگران کارخانه پارس خواب 
 هشتگرد کرج

 !باز هم دستمزدهای مرداد ماه معوق
 

در اطالعيه قبلی در هيجدهم مرداد ماه اعالم داشتيم وفايی پور مدير                         
کارخانه پارس خواب هشتگرد با خودداری و کارشکنی از پرداخت                         

هم اکنون و سرانجام با          .  دستمزدهای تير ماه کارگران طفره می رود             
گذشت بيش از يکماه پيگيری و اعتراض کارگران دستمزدهای تير ماه                  
پرداخت شده اما با اينحال عوامل کارفرما دستمزدهای مرداد ماه                                 

در اين روزها پيگيری    .  کارگران را با عدم پرداخت به گروگان گرفته اند         
و اعتراض کارگران برای دريافت دستمزدهای ناچيز مرداد ماه که                          
خانواده هايشان در منگنه فشار روزافزون فقر و گرانی گرفتارند همچنان            

 .ادامه دارد
 

ما اززندگی، دارايی، ملک و امالک و                    :  يکی از کارگران ميگفت         
اين بابا مشکلش      .  حسابهای بانکی انباشته از پول وفايی پور باخبريم                  

ناتوانی در پرداخت دستمزدهای ما کارگران بعلت نداری و بی پولی                        
دستش باز  .  نيست، اين آقا مشکلش حرص و سودجويی زياده از حد است            

است، قانون قانون جنگل است، هر طور بخواهد قرارداد می بندد و                           
اخراج می کند، شرايط و ساعت کاری و همه چيز را خودش تعريف و                     

البته در  .  بعبارتی ايشان هم قانون گذارند و هم مجری قانون        .  اجرا می کند  
. پناه و سايه حمايت و پشتيبانی همه جانبه اين حکومت اسالمی قاتل                           

قوانين و شرايطی که بردگی مطلق است، جهنمی است که ما کارگران و                
 .خانواده هايمان را به خاک سياه نشانده است

 

نفر کارگر    10کارخانه پارس خواب واقع در هشتگرد کرج با بيش از                  
هزار تومانی و        389قراردادی، با قراردادهای يکساله و دستمزدهای              

عصر توليد کننده انواع تشک خواب و          5صبح تا     7يک شيفت کاری از      
شيفت   3نفردر    40پيش از اين تعداد کارگران         .  الياف پوليستر می باشد     

نفر از کارگران از کار اخراج        30کاری بود اما در چند ماه اخير بيش از          
و بيکار شده و با اينحال هم اکنون امنيت شغلی و معيشت کارگران فعال                   

 .شاغل هم در معرض تهديد و خطر جدی است

 

 اتحاد آمونيسم آارگری حزب 

 ٢٠١٢سپتامبر  ١١
 

٢٧١شماره   

 

 کارگران شرکت توسعه و معادن
 !دستمزدهای تير و مرداد  ماه معوق

 

نفر از      100تا روز بيستم شهريور ماه بيش از                  ،بنا به خبر دريافتى      
کارگران شرکت ساختمانی توسعه و معادن هنوز دستمزدهای تير و                     

اعتراض و پيگيريهای تاکنونی کارگران      .  مرداد ماه را دريافت ننموداند     
برای دريافت دستمزدهای پرداخت نشده و ناچيز همچنان با مخالفت و                
بهانه تراشی و کارشکنی و تهديد موسوی مدير شرکت و شرکايش                         

موسوی و ديگر عوامل کارفرما به صراحت و گستاخی                  .  روبروست
همينه که هست، ما پول اضافی نداريم،             :  خطاب به کارگران ميگويند      

دنبال دردسر و کارگر شر هم نميگرديم، اينجا محل کار و فعاليت است،             
 ! جای نق زدن و بازيگوشی نيست

 

اين مزخرفات و تهديدها و جوابهای سرباال           :  يکی از کارگران ميگفت     
از صبح تا شب از ما        .  جواب موسوی و عواملش به ما کارگران است          

کار می کشند، شنبه و جمعه و تعطيل و غير تعطيل نداريم برای ماهی                  
هزار تومان، آيا اگر در اين شرايط گرانی و فقر و قرض                500تا    400

 ،و بدهکاری با هزار بدبختی و مصيبت که برايمان درست کرده اند                      
دستمزدهايمان را که هيچگاه کفاف زندگی خانواده هايمان را هم نميدهد             

کارگر شرور و نق نق زن و بازيگوش هستيم؟ آيا اين پولها و                 ،بخواهيم
سودهای ميلياردی را که جناب موسوی به جيب می زند نتيجه کار و                     

يا ثمره کار و رنج و خون و زندگی و آروزوهای            !  زحمت خودش است  
برباد رفته ما کارگران و خانواده هايمان است؟ اين سئوالها در اين                          
دنيای سياه و وارونه تحت حاکميت سرمايه داران و حکومت اسالميشان           

 .جوابش تنها سرکوب و زندان و اخراج است

   

نفر کارگر قراردادی     100شرکت ساختمانی توسعه و معادن با بيش از           
هزار تومانی    389با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای            

عصر و اضافه کاری اجباری تا شب و           5صبح تا     8و ساعت کاری از     
کار در تعطيالت مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های                               

دفتر مرکزی شرکت در    .  مسکونی و اداری در سطح شهر تهران ميباشد     
 .بلوار مرزدارا ن تهران واقع است

 

 اتحاد آمونيسم آارگری حزب 

 ٢٠١٢سپتامبر  ١١

 

 !فقر و فالآت عامل تباهی است
 !زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 !زنده باد آزادی، برابری و رفاه



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٢صفحه    ٢٧١شماره    

 

را ازکنترل کارگرى کتاب   

سايت حزب دريافت و    

!توزيع کنيد  
 

 ،کمونيستها ،کارگران
!آزاديخواهان  

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
!اين حزب شماست! بپيونديد  

 

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 

هر آارخانه  .  هر صف، هر اجتماع برای تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی بدل شود                        
 .و هر آوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه فقر و فاقه و نداری بدل شود

 

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدها به دولت، از                      .  از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را آاست                      
نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا آرايه اتوبوسها، از مصادره اماآن و ساختمانهای دولتی جهت تامين مسكن گرفته تا نپرداختن وامهای                                       

ده تو  مسكن، از تحميل آنترل آارگری بر امر توليد و توزيع گرفته تا پخش و توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از طريق تشكلهای شورايی و                           
بايد رژيمی را آه حافظ اين نظام و        .  ای، و از همه مهم تر بايد مناسباتی آه عامل اصلی فقر و فالآت ما است، يعنی نظام سرمايه داری را از بين برد        

 . تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست  به زير آشيد
 

 ! زنده باد آزادی، برابری و رفاه!  زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٣صفحه     

گرسنگى و    ،گسترش فقر و فالکت     -١
گرانى سرسام آور و                       ،سوتغذيه

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از                
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                     

گسترش بيکار سازيها و اخراج                    
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش      ،قراردادى و سفيد امضا            
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين             
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،                
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم              
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان         

جامعه را در         ،و آموزش و مسکن        
آستانه يک بحران عميق سياسى و             

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است    
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                   

و مردمى ناراضى و                  ،کرده است    
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                 

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز                

وظيفه فورى جنبش         .  واقعى است    
کمونيستى کارگران، سازماندهى اين        
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و                   
مردم زحمتکش و تبديل آن به جنبشى       
خودآگاه و انقالبى عليه سرمايه دارى       

 .و نظام اسالمی حاکم است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و             -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                 
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                       
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را             
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد             

مافياى "تز مقابله با                          .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                        "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه           
نسخه اى براى درمان اين اوضاع                
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج کردن      
مسبب واقعى اين وضعيت، يعنى نظام       
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع            
اسالمى از تيررس تعرض و اعتراض      

در .  کارگران و مردم گرسنه است             
عين حال طرح اين سياستها تالشی             
برای پاسحگويی به فشار پائينى ها            
از جانب باالئى ها است که به سهم                
خود به جدال درون حکومتى برسر             
کنترل اوضاع و نفس بقاى حکومت           

جمهوری اسالمی نه         .  دامن ميزند    

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

ميخواهد و نه ميتواند اين اوضاع        
تحميل فقر و         .  را تخفيف دهد        

فالکت يک سياست رژيم اسالمی          
برای بزانو درآوردن کارگران و            

 .مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمهورى اسالمى،               -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى             
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای        

. براى نابودی فقر ندارند                            
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                  
وعده بهبود اين اوضاع را                         
نميدهد، بلکه چند نسل از کارگران      
را به جان کندن براى بازسازی              

خرابيهاى ناشى  "سرمايه دارى و    
فرا "  از عملکرد حکومت اسالمى    

اسالمى   -جريانات ملى   .  ميخواند
اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى را       
ابزارى در خدمت جنگ جناحى              
می بينند و عموما سياستهاى                  

. ناسيوناليستى را مطرح ميکنند          
" چپ رايکال "برخی از جريانات      

يا گسترش فقر را ابزارى در                    
خدمت شورش و عصيان مردم              
عليه رژيم تلقی ميکنند يا با طرح          
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از           
سازماندهى توده اى و کارگرى              

حزب .  عليه فقر طفره ميروند             
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه             
عليه فقر و فالکت و گرانى را                   
مبارزه اى حياتى عليه نظام                      
سرمايه دارى و حکومت اسالمی         
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى              
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر          

بدرجه اى که طبقه    .  و مردم ميداند  
کارگر و جنبشهاى اعتراضى                  
بتوانند حاکميت سرمايه و                          
رژيمشان را در تحميل فقر و                    

به      ،فالکت بيشتر عقب برانند              
همان درجه شرايط براى                             
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى        
يک انقالب عظيم کارگرى عليه             

 .وضع موجود فراهم تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى         -۴
و جنبش سوسياليستى طبقه                    
کارگر، نظام سرمايه داری را                  

٢٧١شماره   
مسبب مستقيم فقر و فالکت و بيکارى و        
گرانى و گرسنگى و مصائب اجتماعى            

رژيم اسالمى،     .  ناشى از آن ميداند             
 -حکومت مشتى کانگستر سياسى                    

نظامى و باندهاى اقتصادى مافيائى است   
که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداخته       

مافياى "مساله اين نيست که گويا          .  اند
نميگذارد دولت کارش را           "  اقتصادى

بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده                
اين حکومت مافيايی سرمايه و           .  است

سران رژيم     .  اسالم در ايران است             
اسالمی خود از بزرگترين سران مافياى        

کارگران و   .  اقتصادى در ايران هستند       
مردم گرسنه در اين جدال نبايد به                        
دنبالچه کشمکش و رقابت بخشهاى                 

کمونيسم و  .  مختلف سرمايه تبديل شوند   
طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش از             
سرمايه و جناحهاى دولتى و غير دولتى        
بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل          

و بر مطالبات و نيازهاى فورى                 ،اش
خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با            

مبارزه عليه   .  اين اوضاع تاکيد ميکند        
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى              ،فقر

درعين    ،فوری کارگران و مردم است           
حال جبهه مهمى از مبارزه عليه                          
حکومت و قدرت سياسى و اقتصادى               

اين دوره اى      .  سرمايه در ايران است       
است که بيش از هر زمان کارگر و                      
اعتراض و مطالبات کارگرى جايگاه               
مهمترى در سياست و نگرش و                           
سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف              

 .رژيم اسالمى پيدا ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط           -۵
دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                   

اعتراض و شورش عليه وضعيت      .  است
موجود يکی از اشکال محتمل اعتراض         

اما در اين       .  در چنين وضعيتی است          
شرايط مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر         
و جنبش آزادی و برابری و رفاه را                    
تهديد ميکند که کمونيسم و کارگران                 
پيشرو و سوسياليست بايد آنها را                      
بشناسند و راه حل واقعى و عملى در                

 . مقابل آن ارائه دهند

 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و             
گرسنگى، بدون سازمان و بدون رهبرى   
و بدون تشکل و آمادگى و افق روشن              

به تحرک    ،سياسى در مقياس سراسرى    
نتيجه .  و اعتراضى کور تبديل ميشود          

چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى که                 
ارکان .  دارد، سرکوب و شکست است          

سياست و تاکتيک حزب در مواجهه با             
متشکل کردن توده طبقه           ،اين اوضاع  

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و                         

فالکت، ترسيم افق و سازمان و                     
بعنوان سه رکن مهم تضمين       ،رهبرى

تبديل .  پيشروى و پيروزى است              
شورش کور به شورش آگاهانه و               
سازماندهی اعتراض عليه وضعيت          
موجود درگرو تامين اين سه رکن                

 .اساسى است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در              -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و          
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                   

در اين مبارزه يک هدف                 .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل               
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم           
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و 

دسترسی و       .  تسلط بازار است            
برخورداری از غذا و آموزش و                   
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز               
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای            
همگان و هدف عمومی ما در اين                 

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                 
تمامی نيازهای انسانی برخوردار              

از اينرو مبارزه برای وادار             .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد       
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و                 
تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر         

ايجاد سازمانهاى     .  سياست ماست    
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع           
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد        
مواد غذايی و نيازهای مردم،                         
برگزاری مجامع عمومی در محالت          
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن                
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                          
گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد 

بايد .  چنين استراتژی و سياستی است    
در هر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر        

 .و فالکت اقتصادی برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               -٧
رهبران   ،توجه پيشروان طبقه کارگر     

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                 
فعالين اردوى آزادى و برابرى و                 
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                 

 . ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه            
کارگر و مردم آزاديخواه را به                         
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و           
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه               
  !دارى و حکومت اسالمى فراميخواند

 

 مصوب پلنوم سوم حزب 

 ٢٠٠٨ژوئن  ،به اتفاق آرا



يک دنياى بهتر                                                                 ٢۴صفحه    ٢٧١شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 !سفارت جمهوری اسالمی در آانادا بسته شد
 

روز   ۵وزارت خارجه دولت آانادا به سفير و آارآنان سفارت اعالم آرده عرض              .  سپتامبر سفارت جمهوری اسالمی در آانادا بسته شد         ٧روز جمعه   
 .خاك آانادا را ترك آنند

 

بطور قطع دولت آانادا    .  اين يک واقعيت آشکار است که سفارتخانه هاى رژيم اسالمى مرکز سازماندهى ترور و جاسوسى عليه مخالفين سياسى هستند                  
ر اساسا بر مبناى سياست اعمال فشار به جمهوری اسالمی بخاطر تالشهايش جهت دستيابی به سالح اتمی، دشمنی با و تهديد اسرائيل و اين اواخ                                       

هر چند آه رو شدن دست اين رژيم جنايتكار در سازمان دادن              .  حمايت همه جانبه از حكومت در حال سقوط بشار اسد دست به چنين اقدامی زده است                 
در   ،يك ستون پنجم در ميان بخشی از سرمايه داران ايرانی، دانشجويان اعزامی و البيستهای جيره خوار و عوامل مستقيم اش در چندين ماه گذشته                                 

 . تيره شدن روابط دولت آانادا و جمهوری اسالمی موثر بوده و بعنوان توجيهى براى بستن سفارت رژيم مورد استفاده قرار گرفته است

 

آنچه آه مسلم است اعتراضات مهاجرين ايرانی، مبارزه سه دهه نيروهای ضد رژيم و در راس آن جريانات چپ و آمونيست در آانادا بر عليه                                            
سرآوب اعتراضات مردم، آارگران، جوانان و زنان توسط اين رژيم، تظاهراتهای مستمر بر عليه حضور رژيم  و فعاليتهای جاسوسی و نفوذی آن                              

وان بعندر بين ايرانيان و بسيج جريانات و باندهای اسالمی در آانادا، اجتماعات اعتراضی مستمر در مقابل سفارتخانه اين حكومت سرآوب و ترور،                          
 .  يك عامل فشار مستمر و قوی به دولت آانادا در اتخاذ چنين سياستی تاثير داشته است

 

در   میاز نظر مردم ايران و مهاجرين ايرانی مقيم آانادا اين تنها سرآغاز يك حرآت گسترده جهت پايان دادن به حضور گسترده رژيم جنايتكار اسال                             
اين جماعت  .  هنوز صدها عامل و البيست اين رژيم فعالند و در مراآز قدرت نفوذ دارند                .  آانادا و محاصره همه جانبه اين رژيم در سطح جهان است            

از هم اآنون با قلم زنان و سخنگويان شان به تقال افتاده اند تا به جامعه بقبوالند                     .  همچون مار زخم خورده در تالش اند آه ضربه وارده را خنثی آنند               
ظاهرا هم از سر دلسوزی برای مهاجرينی آه به ايران رفت و آمد ميكنند استدالل ميشود که براى                       .  آه اقدام وزارت خارجه آانادا درست نبوده است         

 . اين دسته از ايرانيان مشکالت زيادى ايجاد خواهد شد

 

اند و يا   ده  هنوز دهها سازمان و گروه  به ظاهر فرهنگی، هنری و غير انتفاعی و مسجد در آانادا فعالند آه توسط اين رژيم يا سازمان داده و ايجاد ش                                
هنوز صدها عامل رژيم با ثروتهائی آه از مردم ايران به سرقت برده اند              .  غير مستقيم از اين رژيم پول گرفته و سياستهای و اهداف آن را دنبال ميكنند 

هنوز دسته ها و باندهای     .  يا از ايران در بانكها و موسسه های مالی آانادايی سرمايه گذاری ميکنند               ،در آانادا زندگی ميكنند و در حال سرمايه گذاريند        
هنوز بخشی از عوامل اين رژيم چه در         .  اسالمی آه نافشان چه از نظر مالی و چه از نظر لجستيکى به جمهوری اسالمی گره خورده در آانادا فعالند                      

رژيم   اينبين دانشجويان اعزامی و يا آال در بين دانشجويان ايرانی و چه در ديگر  مراآز فرهنگی، هنری و اجتماعی فعالند و در پيشبرد سياستهای                               
 .  و ايجاد محدوديتها برای مهاجرين ايرانی تالش ميكنند

 

بايد گروه ها و سازمانهائی آه با رژيم             .  بايد فعاليتهايشان را خنثی آرد و از آانادا اخراجشان نمود               .  بايد البيستهای اين رژيم شناسی و افشا شوند            
بايد از سفر آردن سران رژيم و آسانی آه         .  بايد دارائيهاى سران و عوامل رژيم در آانادا فورا منجمد شود          .  اسالمى همکارى ميکنند فورا تعطيل شوند     

. شوندمه  در جنايت و سرآوب عليه مردم در ايران دست داشته به آانادا ممانعت به عمل آيد و آنهايی آه در آانادا بسر ميبرند فورا دستگير و محاآ                                   
دسته ها و گروهها و مساجدی آه با رژيم اسالمى همکارى ميکنند            .  عوامل رژيم در دانشگاهها، موسسات فرهنگی و هنری بايد شناسی و اخراج شوند            

 .  بايد دارائيها و اموال شان مورد بازرسی قرا گرفته و مراآز تامين مالی شان مشخص گردد

 

ضرورى است مردم آزاديخواه در کانادا را در حمايت از مبارزات حق طلبانه مردم              .  جمهوری اسالمی بايد از همه سازمانهای بين المللی اخراج گردد         
 . در ايران برای آزادی، برابری و در جهت به زير آشيدن رژيم جنايتكار جمهوری اسالمی بسيج نمود

 

 

 آمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی

 ٢٠١٢سپتامبر  ٨


