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 کارگران ھفت تپه و
 دولت ضد کارگر اسالمى

 

بيدادگاه رژيم اسالمى در دزفول بعد از دوره اى اعمال 
فشار و تھديد و سرکوب و زندانى رھبران سنديکاى 

جليل احمدی، ديروز سه شنبه  ،کارگران ھفت تپه
فريدون نيکوفر، علی نجاتی، قربان عليپور و محمد 

محروميت از "را به يکسال زندان و و سه سال حيدری 
 .محکوم کرد" کليه فعاليتھاى کارگرى

 

زندان و ترور و اعدام فعالين کارگرى در ايران تحت 
ھمينطور .  حکومت اسالمى سرمايه داران جديد نيست

محروميت از "اما .  فعالين سياسى"  محروميت اجتماعى"
درافزوده جديد اسالميون ضد "  کليه فعاليتھاى کارگرى

کارگران ھفت تپه بدليل دفاع از کار و .  کارگر است
تعطيل نشدن مجتمع نيشکر ھفت تپه و ايجاد تشکل 

ميزان اين سرکوبھا .  مستقل خود مرتبا سرکوب شدند
حتى آنجا که سياستى دراين سنديکا مجيز کارفرما را 

نه تنھا تغييرى  ،گفته و کارگران را به سکوت کشانده
و اين نتيجه نشان ميدھد که .  نکرده بلکه تشديد شده است

سياست توده ايستى مماشات با کارفرما و دولت اسالمى 
کارگران بايد .  براى صدمين بار شکست خورده است

 . حرکت مستقل و سياست مستقل خود را پيش ببرند

 

محروميت از کليه فعاليتھاى "اما سياست زندان و 
تا چه حد کارساز است؟ ميتوان ھمه فعالين و "  کارگرى

رھبران کارگران را قرنطينه کرد؟ ميتوان يک طبقه 
وسيع و گرسنه و فقر زده را به سکوت کشاند؟ بدون 

اين سياست از پيش مھر شکست را بر پيشانى .  ترديد نه
 ،اين سياست بيان قدرت رژيم اسالمى نيست.  خود دارد

نشان سبعيت دولت سرمايه دارى و 

  ،يادداشت سردبير

 پاسخی به اظھارات صداى آمريکا * 
 سوسياليسم رابينسون کروزوئه*

 

 ١۶صفحه على طاھرى                                                 

 چرا وزارت خارجه دولت اسرائيل به

 دست و پا افتاده است؟
 گفتگو با آذر ماجدی در پاسخ به منشه امير

 ۴صفحه 

 !سخنی با کارگران ايران خودرو
 

 ١۴صفحه کامران پايدار                                                                        

ا آزادىدر صفحات ديگر؛  ى آزاد شد ،فلسطين از استقالل ت جات ى ن اخراج  ،عل
نشست در وان  ،مرگ دلخراش يک کارگر ساختمانى ،کارگران ثبت احوال تھران

٢صفحه  . نامه ھا و ستون آخر...  ،تظاھراتھاى اول مه در کانادا و انگلستان ،ترکيه  

  ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

 ،مرگ بر سرمايه دارى
  !جھانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت

شاھزاده فدراليست، فدراليستھای 
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اين سياست نظام .  بن بست آنست
آپارتايد طبقاتى است و نشان ميدھد 
که کفگير اينھا به ته ديگ خورده 

اين حکم نشان قدرت طبقه .  است
کارگر و ورشکستگى حکومت 
. بورژوازى ايران را بيان ميکند

بودن "  حرام"آنھا بسيار قبلتر 
بودن "  منحله"اعتصاب و 

سازمانھاى مستقل کارگرى را 
سرنوشت حکم .  اعالم کرده بودند

محروميت از کليه فعاليتھاى "
نيز سرنوشتى جز بقيه "  کارگرى

 .نخواھد داشت
 

اول مه امسال بايد عليه سرمايه 
دارى و نظم آپارتايد طبقاتى ضد 

دوران ھر نوع .  کارگر بميدان آمد
توھم به سياستھا و روشھا و 
شعارھاى دست راستى و حکومتى 
و ناسيوناليستى و توده ايستى در 
. ميان کارگران بسر آمده است

حکومتى که در مقابل سرمايه 
داران و دزدان حرفه اى معمم و 
مکال دو ال راست ميشود و کارگر 
معترض را به گرسنگى و زندانى 
و محروميت از فعاليتھاى کارگرى 

تنھا بايد سرنگون  ،محکوم ميکند
اين سياستھاى سرکوبگرانه .  شود

حکومت اسالمى بايد قاطعانه 
. محکوم و به شکست کشيده شود

اما اين تالش تنھا ميتواند يک گوشه 
يک سياست جامع تر کارگرى 

طبقه کارگر ايران و گرايش .  باشد
راديکال کارگرى بايد از اين 
رويدادھا درس بگيرد و در تاکتيک 
ھاى مبارزه کارگرى و تالش براى 
ايجاد تشکلھاى مستقل کارگرى 

 .  ملحوظ کند
 

يک نکته پايه اى را نبايد فراموش 
چه  ،سرمايه دارى در ايران.  کرد

مانند امروز داللى کند و سياست 
اقتصادى از اين ستون به آن ستون 
را داشته باشد و چه فرضا 

شود و دور جديدى از "  متعارف"
انباشت سرمايه و ثبات سياسى را 

نظامى است متکى بر  ،تجربه کند
قھر عريان و سرکوب عليه طبقه 
کارگر و سازمانھايش و متکى بر 

شعار .  کار ارزان و کارگر خاموش
دفاع از "و "  ملى و دولتى کردنھا"

 کارگران ھفت تپه و
 ...دولت ضد کارگر اسالمى

و ديگر شعارھاى "  توليدات داخلى
ناسيوناليستى نيز به ھمين مفروضات 

 ،افق قانونى.  پايه اى متکى ھستند
مانور در البالى شکافھا بعنوان خط 

 ،اميد به يک جناح حکومت ،مشى
طرح شعارھاى ناسيوناليستى در 
صفوف کارگران بسر رسيده و 

ترديدى نيست .  ورشکست شده است
يعنى تالش علنى و  ،مبارزه قانونى

اجتماعى در چھارچوب تناسب قوا و 
ھمواره  ،نه قانون سرمايه داران

اما .  براى طبقه کارگر حياتى است
افقى که مبارزه کارگرى را در 
چھارچوب بازى و مقدورات 

افقى ارتجاعى  ،حکومتى اسير ميکند
و ضد کارگرى است و حتى توان 
کمترين پوشش امنيتى براى فعالين 

 . کارگرى را ندارد
 

طبقه کارگر براى دفاع از معيشت 
امروزش بايد وسيعا به سياست و 
سنت راديکال کارگرى رو بياورد و 

بايد به .  با قدرت از منافعش دفاع کند
سنت مجمع عمومى و شورائى و به 
. سياست کنترل کارگرى متکى شد

طبقه کارگر براى نجات از بردگى 
موجود راھى جز الغاى بردگى ندارد 
و ناچار است سياستھائى را پيش 
ببرد که در جنگ با سرمايه دارى و 
دولتش چشم انداز پيشروى و 

افق .  پيروزى را ترسيم کند
سرنگونى سرمايه دارى توسط يک 

ھمواره يک افق  ،انقالب کارگرى
زنده در ميان طبقه کارگر است و 
وقت آن رسيده که به افق اکثريت 

 . عظيم طبقه و جامعه تبديل شود
 

حضور قدرتمند در مبارزه 
دامن زدن به جنبش و  ،اقتصادى

سنت عمل مستقيم و شورائى 
اعمال کنترل کارگرى در  ،کارگران

مقابل سياست بيکارى و فالکت دسته 
تغيير تناسب قوا به نفع  ،جمعى

تقويت  ،مبارزه راديکال کارگرى
تبديل  ،صف مستقل طبقاتى کارگران

کردن جنبش طبقه کارگر به محور 
تا  ،سياست و افق آزادى در جامعه

خلع يد سياسى و اقتصادى از طبقه 
حاکم و استقرار حکومت کارگرى 

 . *يک سياست واحد است

٩۶شماره   

٣صفحه   

 کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد 
ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى 

نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين . است
تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير .  اعتبار حقيقى و انقالبى

پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در 
جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم 
بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت 

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى .  است
فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از 
برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست 

 .باشد
 

اما، با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ  
از ھر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و 
استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده 
. است، افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد

پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از 
. مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود

برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه ھمچنين و در اساس 
 .اجتماعى است -اقتصادى 

 

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه 
سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن 
قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگرى ظھور کرد، با 
مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست 

جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ خويش با .  يافت
مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى 

  .عميق و ناگسستنى داشته است
 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه 
دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق 
ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه 

اھداف و برنامه عملى .  دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند
اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى 
معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل 

 . جامعه طبقاتى، مبتنى است
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سرمايه دارى بشريت را در 
در .  آستانه نابودى قرار داده است

 ،جھانى که ماالمال ثروت است
بيش از يک ميليارد نفر گرسنه 

٪ جمعيت کارکن جھان ٣٠.  اند
در سال گذشته بيکار بودند و 
بحران عميق اقتصادى با سرعتى 
باور نکردنى ارتش عظيم بيکارى 

پيامدھا و .  را گسترده تر ميکند
پس لرزه ھاى عميق ترين بحران 
اقتصادى جھانى ھنوز در راه 

سونامى فقر و فالکت و .  است
گرسنگى جوامع بشری را تھديد 

عاليجنابان دنياى امروز نه .  ميکند
فقط راه حل قابل اعتنا و دلگرم 
کننده اى ندارند بلکه دورنماى 

در .  تاريکترى را وعده ميدھند
اين اوضاع که ميليون ميليون 
کارگر به خيابان پرتاب و زندگى 

سرمايه داران  ،شان نابود ميشود
از صدھا ميليون دالر جايزه و 
حمايت دولت از جيب کارگران 

بحران اقتصادى .  بھره مند ميشوند
کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ يا 
سرمايه دارى بقا و تداومش را با 
کوبيدن طبقه کارگر و تحميل فقر 

و يا طبقه  ،بيشتر حل ميکند
کارگر با نفى نظام مبتنى بر 
بردگى مزدى و استثمار و 

بحران را به  ،مالکيت خصوصى
راه سومى .  نفع بشريت حل ميکند

 !  وجود ندارد

 

بحران کنونى به  ،از نظر سياسى
معنى بن بست راه حلھاى سياسى 
طبقه سرمايه دار و بى اعتبارى 
عمومى اين نظام در انظار صدھا 

سياستھاى .  ميليون کارگر است
مبتنى بر بازار آزاد راست 
افراطى ورشکست شدند و دخالت 
و مالکيت دولت در کنترل بازار 
نيز مسکنى موقتى براى تداوم 

ھمزمان .  وضعيت پيشين است
مارکس و نقد مارکسى نظام 
موجود از اعتبار بى سابقه 
برخوردار شده و بارقه ھاى سنت 
راديکال کارگرى ھر روز در 
گوشه اى از جھان رخ نشان 

با صداى بلند اعالم کند که ديگر 
 ! اين وضعيت را نمی پذيرد

 

طبقه ما بايد براى اين جنگ 
بدون .  سازمان يابد و بميدان بيايد
بدون  ،تشکل توده اى و حزبى

و  ،راه حل اجتماعى و سياسى
بدون وحدت وسيع طبقاتى 

اين .  پيروزى غير ممکن است
دوره اى است که  بازگشت به 
سنتھاى جنبش عمل مستقيم و 
شورائى کارگران يک ضرورت 

تاکنون نيز طبقه ما .  حياتى است
الگوھائى از سنگربندى راديکال 
. کارگرى را بدست داده است

طبقه کارگر بدون سنت راديکال 
مبارزاتى و بدون ظاھر شدن 
بعنوان پرچمدار آزادى جامعه 
در قالب يک حزب سياسى 
کمونيستى کارگرى نميتواند اين 
وضعيت را بطور بنيادی تغيير 

طبقه ما بايد عليه فقر و .  دھد
فالکت و کليت سرمايه با پرچم 
. کمونيستى کارگرى بميدان بيايد
 ،مبارزه طبقه ما در ھر کشور

گوشه اى از استراتژى بين 
المللى سوسياليستى کارگران 

بدون .  عليه سرمايه دارى است
تبديل شدن جنبش سوسياليستى 
طبقه ما به يک آلترناتيو سياسى 
 ،اجتماعى و مطلوب و ممکن
. دراين جنگ ما پيروز نميشويم

بايد براى پيروزى وارد جدال 
مرگ "بايد در اول مه شعار .  شد

دنيايی "و "  بر سرمايه دارى
ھمه جا طنين "  بھتر بايد ساخت

ھمزمان بايد سازمانھاى .  افکند
توده اى و راديکال و شورائى 
کارگران را تحکيم کنيم و بعنوان 
ابزارھاى جدال برسر آزادى و 

کارگران ھمه .  رفاه بکار گيريم
 ،جا خواھان لغو کار قراردادى

افزايش دستمزدھا براساس تامين 
 ،يک زندگى انسانى و مقدور

حق  ،کار يا بيمه بيکارى مکفى
بى قيد و شرط تشکل و 

و تغيير فورى زندگى  ،اعتصاب
طبقه کارگر و مردم محروم 

  ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

 ،مرگ بر سرمايه دارى
 !جھانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت

امروز بيش از ھر زمان .  ميدھد
ھويت انترناسيوناليستى کارگرى و 
پرچم کمونيستى آزادى جامعه به 
نياز مبرم طبقه کارگر تبديل شده 

رويدادھاى فرانسه و يونان و .  است
ايتاليا و آلمان تنھا پيش درآمد 
نبردھاى سھمگين طبقاتى دوران 

 .  جديد اند

 

 !  کارگران

طبقه ما بايد آلترناتيو سياسى خود 
. را در مقابل اين وضعيت بگذارد

ادامه نظام بردگى نميتواند خواست 
افسار زدن محدود به .  ما باشد

سرمايه داران و بانکداران مفت 
فداکارى "خور و سياست ارتجاعى 

براى کار بيشتر نميتواند "  ملى
. سياست طبقه کارگر باشد

ناسيوناليسم و فاشيسم و تفرقه در 
اردوى طبقه کارگر سالح کثيف 

ما .  بورژوازى عليه طبقه ماست
تاکنون اعالم کرده ايم که تامين 
ھزينه بحران از جيب و زندگى ما 

بجاى جايزه به سرمايه !  موقوقف
! داران بايد دستمزدھا افزايش يابد

بيمه ھا و خدمات اجتماعى گسترش 
رفاه و آزادى حق ھمگان !  يابد
کارگران در مقابل تبليغات !  باشد

پرچم  ،ناسيوناليستى و ضد کارگرى
انترناسيوناليسم کارگرى و ھويت 
جھانى و منفعت واحد طبقاتى را در 
مقابل نظام سرمايه دارى 

اما نظام بردگى مزدى .  برميافرازند
و استثمار سرمايه دارى با ھر 
درجه بھبود ھنوز مبتنى بر بردگى 

نظام بردگى را بايد .  مزدى است
برانداخت و اين کار جنبش بردگان 

اول مه روز صاحبان !  مزدى است
روز بشريتى  ،واقعى جھان است

است که جھان بدون کار او نميتواند 
روزى است که .  سرپا بماند

 ،اسپارتاکوس ھاى اين جنبش
رھبران کمونيست و سوسياليست 

اعالم ميکنند که براى  ،کارگران
رھائى جامعه راھى جز انقالب 
کارگری عليه سرمايه دارى وجود 

طبقه ما در روز اول مه بايد !  ندارد

٩۶شماره   

مبارزه ما از تالش براى .  ھستند
بھبود روزمره زندگى طبقه کارگر 
و تعطيل نشدن مراکز کار تا 
سياست کنترل کارگرى و کسب 
قدرت سياسى يک مبارزه واحد 

 . است

 

 !ھمرزمان ،کارگران

اين نظام شايسته ما و بشر امروز 
اين نظام بدون جنايت و .  نيست

سبعيت و فقر و تبعيض و 
. نابرابرى نميتواند سرپا بماند

دنياى امروز بيش از ھر زمان به 
راه حل کمونيستى و انقالب 

سازمانھاى .  کارگری نيازمند است
متناسب با اين ھدف را بايد ايجاد 

احزاب کمونيستى کارگرى .  کرد
را بايد ساخت که سوسياليسم و 
حکومت کارگرى را بعنوان يک 
راه حل در مقابل کل جامعه 

 . بگذارد

 

در !  کارگران جھان متحد شويد
دست در دست ھم و با  ،اول مه

غريوى که خشت خشت کاخھاى 
 ،قدرت بورژوازى را بلرزاند

بميدان آئيم و فرياد بزنيم؛ مرگ بر 
دنيايی بھتر بايد !  سرمايه دارى

جھانى آزاد و برابر و !  ساخت
 ! يک جامعه آزاد کمونيستی ،مرفه

 

 !زنده باد اول مه

 ! زنده باد انقالب کارگرى

 !حکومت کارگرى ،برابرى ،آزادى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٨فروردين  ١١  –  ٢٠٠٩مارس  ٣١
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قبل از اينکه به  :يک دنيای بھتر
بررسی جوانب متعدد مطلب آقای 
منشه امير، مسئول بخش فارسی 
راديو اسرائيل و سردبير وب 
سايت فارسی زبان وزارت امور 
خارجه اسرائيل،  بپردازيم اجازه 
دھيد به لحن و روش کاربرده شده 
در اين مطلب اشاره ای کوتاه 

ادبيات اين مطلب واقعا .  بکنيم
"چشمگير است بی "  ،"کژانديش: 

 ،"فريبکار"  ،"ناآگاه"  ،"سواد
 ،"يھود ستيز"  ،"غرض ورز"
زير علم "و  ،"پشتيبان حماس"

گوشه ای از "  جمھوری اسالمی
. ايشان است"  ادبی"مجموعه 

بنظر ميرسد که نقدھای مستمر، 
پيگير و راديکال ما آنچنان موثر 
بوده که چنين برخورد ھيستريک 
و زشتی را در سايت رسمی 
وزارت امور خارجه دولت 

بنظر .  اسرائيل الزم کرده است
ميرسد که به سبک ھميشگی 
دولت اسرائيل، ميخواھند با قلدر 
منشی و زورگويی منتقد را ساکت 

تصور شما چيست؟ چرا در .  کنند
اين سطح به تحرک افتاده اند؟ 
بنظر از عدم کارآيی مدافعين ريز 
و درشتشان امٽال نويد اخگر و 
افراد و جريانات ديگر نااميد شده 

 اند؟ چه اتفاقی افتاده است؟ 

 

بنظر من اين  :آذر ماجدی
برخورد آقای منشه امير در سايت 
رسمی وزارت امور خارجه 
اسرائيل تنھا مھر تائيدی است بر 
استحکام و موثر بودن مواضع 

علت برخورد .  تاکنونی ما
ھيستريک و خارج از نزاکت 
ايشان در سايت رسمی دولتی، 
استيصال و خشم دولت اسرائيل 
از موضع اصولی، محکم و 

ھر چند که .  سازش ناپذير ما است
برخورد ايشان بسيار زشت و 
توھين آميز است، اما من شخصا 
آن را نشان موفقيت و کارآيی 
برخورد ھا و نقد ھای حزب 

 . ميدانم

 

عليه تروريسم اسالمی و ارتجاع 
اسالميستی ھستند به ضرورت 
محکوم کردن اسرائيل و آمريکا 
و اتخاذ يک موضع سوم کار 

دولت .  بسيار ساده ای است
اسرائيل اين واقعيت را متوجه 

لذا رسما به .  شده است
موضعگيری عليه ما دست زده 

و در اين راه کليه مقررات .  است
و مبادی ديپلماتيک را نيز زير پا 

از اين نظر بايد .  گذارده است
گفت که الحق و االنصاف با 
ھمتای اسالمی خود تفاوتی 

 .نميکند

 

در اين مقاله  :يک دنيای بھتر
تالش مضحکى شده است که نقد 

شما به ارتجاع اسرائيل را معادل  
دفاع از تروريسم اسالمی قرار 

رژيم "اتھام کٽيف دفاع از .  دھند
را مٽل نقل و نبات "  اسالمی

اين اتھامات مسلما . پرتاب ميکنند
فاقد ھر گونه ارزش و 

اما جريانی که . پاسخگويی ھستند
خودش در پايه گذاری حماس 
نقش داشته است و اين ھيوالی 
اسالمی را ساخت تا به جان 

اين  ،مردم فلسطين بيندازد
ژست، بنظر، زيادی توخالی 

در نگرش اين جريان از .  ميرسد
قرار ھر کسی که منتقد 
سياستھای رسمی دولت ارتجاعی 

در  ،و تروريست اسرائيل باشد
کمپ تروريسم اسالمی قرار 

"دارد بر  ،ھر که با ما نيست. 
ارزيابی تان از اين ."  ماست

چھارچوب فکری ارتجاعی 
چيست؟ دستگاه رژيم اسالمی ھم 
ھر مخالف خود را به جانبداری 

تشابه .  از اسرائيل متھم ميکند
اين سياست را با سياست 
آدمکشان رژيم اسالمی چگونه 

 می بينيد؟

 

اين يک سياست  :آذر ماجدی
پاخورده و کامال شناخته شده 

بنظر من اينھا باھوش تر .  است

 

 چرا وزارت خارجه دولت اسرائيل به دست و پا افتاده است؟

 گفتگو با آذر ماجدی در پاسخ به منشه امير

ابتدا کارمندان جونيور شان مداوما 
به مواضع ما در قبال جنگ غزه، 
محکوم و افشاء کردن جنايات دولت 
اسرائيل، و اعالم موضع اصولی ما 
در قبال مساله فلسطين برخورد 

مقاالت آقای نويد اخگر .  ميکردند
در سايت وزارت امور خارجه 

ما برخورد .  اسرائيل منتشر ميشود
ھای ايشان را در سطح پاسخگويی 

در واقعيت .  از آنھا گذشتيم.  نديديم
امر نيز کسی در اپوزيسيون ايران 

بی .  ايشان را جدی نمی گيرد
تاثيری برخورد ھای نويد اخگر و 
موثر بودن برخوردھای ما روسا را 

اما از نظر لحن .  به قلم زنی کشاند
و شيوه برخورد تفاوت چندانی ميان 

 .رئيس و مرئوس وجود ندارد

 

اگر نقدھا و مواضع ما بی تاثير 
بود، وزارت امور خارجه اسرائيل 
خود را موظف به پاسخگويی 

مواضع ما چه در جامعه .  نميديد
ايران و چه در سطح بين المللی برد 

دولت اسرائيل ھزينه .  و تاثير دارد
بسياری صرف کرده است تا از 
مبارزه و ضديت بخشی از 
اپوزيسيون راديکال ايران عليه 
اسالم سياسی و رژيم اسالمی بنفع 

بايد اذعان کرد که .  خود استفاده کند
تا حدودی نيز در اين زمينه موفق 

چه در ميان اپوزيسيون .  بوده است
ايرانی و چه در سطح بين المللی 
توانسته است بخشی از ضديت و 
نفرت موجود عليه اسالم سياسی را 

 . بنفع خود کاناليزه کند

 

نزد دولت اسرائيل ما به يک مانع 
. بزرگ در اين عرصه بدل شده ايم

نقد مداوم، پيگير و راديکال ما از 
ھر دو قطب تروريستی و محکوم 
کردن جنايات و ارتجاع ھر دوقطب 
تروريسم يک اصل بنيادی سياست 
ما است و اين سياست در سطح بين 

من .  المللی با موفقيت روبرو است
شخصا در فعاليت ھای بين المللی 
. اين مساله را بخوبی تجربه کرده ام

اقناع افراد دو دل و ناروشنی که 

٩۶شماره   

از آن ھستند که ما را مدافع رژيم 
اسالمی بدانند، اين سياست حمله 

آنھا ميکوشند که از .  دفاعی است
اين درک عاميانه و پوپوليستی 

دشمن دشمن من دوست من "
اين متداول .  استفاده کنند"  است

ترين روش دسته بندی کردن 
از ھمين رو است که .  نيروھا است

می بينيم ھم دولت اسرائيل و ھم 
رژيم اسالمی ھر دو عليرغم 
ضديت کامل با يکديگر از اين 

اين روش در .  روش استفاده ميکنند
ميان برخی نيروھای چپ نيز 

يکی از .  روشی جا افتاده است
فعاليت ھای دائم ما نقد اين روش و 
جا انداختن روش و سياست 

 .راديکال و اصولی بوده است

 

بطور نمونه اکنون در سطح بين 
المللی يک گرايش قوی ضد 
اسالميستی وجود دارد که کامال 
در کنار آمريکا و اسرائيل ايستاده 

در اين ميان نيروھای .  است
سکوالر و مدافع آزادی بيان و 
آزادی ھای مدنی را نيز مشاھده 

از آن سوی جريانات چپ .  ميکنيم
موسوم به ضد امپرياليست 
موضعی به ھمين ميزان نادرست 
و ارتجاعی ولی در نقطه مقابل 

آنھا بدرست از حق .  اتخاذ ميکنند
مردم فلسطين دفاع ميکنند، به 
درست به سياست ھای قلدر منشانه 
و امپرياليستی آمريکا نقد دارند، 
در نتيجه به دفاع از حماس، حزب 
. هللا و رژيم اسالمی در ميغلطند
. موضع ما يک موضع سوم است

ضديت با ھر دو قطب و تالش 
 .برای سازمانيابی يک قطب سوم

 

يک واقعيت واقعا تاسف آور و 
دردناک مشاھده رفقای سابق در 

۵صفحه حزب "  
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در کنار "  کمونيست کارگری
آنھا .  قطب تروريست دولتی است

نيز به پيروی از اين سياست 
پوپوليستی، از سر ضديت با 
رژيم اسالمی و اسالم سياسی، از 
فرط ھيجان برای سرنگونی رژيم 
اسالمی به موضع دفاع بعضا 
خجوالنه و بعضا صريح از 

در مورد جنگ .  اسرائيل افتاده اند
غزه ما شاھد يکی از بزرگترين 
گاف ھای رھبری اين حزب 
بوديم؛ زمانی که ليدرشان محکوم 
کردن دولت اسرائيل در سرکوب 
و کشتار مردم غزه توسط ما را 
به زير سوال برد و با لحنی 

آيا "تمسخر آمير از ما پرسيد که 
يا "  اومانيسم تان گل کرده است؟

اينکه پرسيد به شما چه مربوط که 
اسرائيل را محکوم کنيد، مگر 
ميخواھيد دولت اسرائيل را 

 سرنگون کنيد؟ 

 

بنظر من اين برای دولت اسرائيل 
يک موفقيت بزرگ است که 
موفق شده اين حزب را در 
مجادله بين المللی به قطب 
. تروريست دولتی نزديک کند

زمانی که رھبری اين حزب حل 
مساله فلسطين را به از بين بردن 
حماس موکول ميکند، درست در 
. کنار دولت اسرائيل قرار ميگيرد

دولت اسرائيل نيز ھمين موضع و 
ھمين استدالل را مطرح ميکند و 
برای رسيدن به آن کشتار جمعى 

به خاک و خون کشيدن .  ھم ميکند
. غزه تالشی در اين جھت است

زمانی که به کل تصوير 
اپوزيسيون ايران و جريانات بين 
المللی نگاه ميکنيد، آنوقت خشم و 
عصبانيت وزارت امور خارجه 

ما .  اسرائيل را بھتر درک ميکنيد
يک مانع بزرگ در مقابل پيشبرد 
اين سياست بسيار کارساز 
ارتجاعى ضد فلسطينى برای 

 .دولت اسرائيل ھستيم

 

يک رکن  :يک دنيای بھتر
تبليغات ارتجاعی دولت و 
جريانات دست راستی اسرائيل 

کرد، اما اين اصال بمعنای توجيه 
ھيچ .  جنايت يا خشونت نيست

جنايتی، جنايت ديگری را توجيه 
اين يک .  و قابل قبول نميکند

اصل مھم و پايه ای انسانی 
روشن است که بايد کسی .  است

را که مرتکب جنايت شده است 
محاکمه و مجازات کرد، اما 
قربانی مجاز نيست که با اتکاء 
به ستمی که در حق او روا شده 

 .است، ديگران را مجازات کند

 

ھولوکاست و کشتار مردم يھود 
در دوره جنگ جھانی دوم و 
بدست فاشيسم ھيتلری يک فاجعه 
دردناک و شرمناک تارخ بشری 

بايد اين جنايت را بخاطر .  است
داشت تا از تکرار آن جلوگيری 

اين فاجعه را بايد محکوم .  کرد
اما اين کشتار، اجازه نامه .  کرد

ای برای جريانات ناسيوناليست 
يھودی و دولت اسرائيل برای 
کشتار و قتل و عام انسان ھای 
ديگر تحت نام انتقام، مجازات يا 

قطعا بايد .  نيست"  دفاع از خود"
جانيان فاشيست به محاکمه کشيده 
ميشدند، اما کل جامعه بشری 
دين ويژه ای به انسان ھای 

 . منتسب به يھود ندارد

 

اکنون بيش از نيم قرن است که 
دولت اسرائيل و جريان قوم 
پرست يھودی دارد تحت نام 

و با توجيه انتقام "  دفاع از خود"
کشتار يھوديان، مردم فلسطين را 
قتل و عام ميکند، خانه ھايشان 
را بر سرشان خراب ميکند، 
بمب فسفر بر روی کودکانشان 
ميريزد، آواره شان ميکند، و 
يک تروريسم دولتی سازمانيافته 
را عليه اين مردم سازمان داده 

اين شرايط با ھيچ معياری .  است
. قابل توضيح و توجيه نيست

ممکن است کشتار فجيع دوران 
ھايی که ھر "  پوگروم"جنگ و 

از چند گاھی در کشورھای 
مختلف و در طی تاريخ عليه 
يھوديان سازمان داده ميشده 
موجب کوچ مردم منتسب به 
يھود به سرزمين فلسطين و 

تالش .  اکنون اسرائيل شده باشد
خود به يک "  ايمن سازی"برای 

خواست قوی برای کشور سازی 
اين پديده را .  بدل شده است

تاريخا ميتوان اين چنين توضيح 

چرا وزارت خارجه دولت اسرائيل به 
 ...دست و پا افتاده است

تکيه بر ظلم وستم تاريخی است که 
جريانات فاشيستی بر مردم منتسب 

در اروپا و در نقاط ديگر " يھود"به 
جھان اعمال کرده اند، مشخصا قتل 
عام و نابودی چندين ميليون انسان 
بدست دولت فاشيست آلمان در 
دوران جنگ جھانی دوم است که 
يکی از بزرگترين فجايع تاريخ 

اين جريان ھر نوع .  بشری است
انتقادی به سياست ھای دولت 
اسرائيل و به ظلم وستمی که بر 
مردم فلسطين از طرف اين دولت 

و "  يھودی ستيزی"اعمال ميشود را 
به اين .  مينامد"  آنتی سميتيزم"

مساله چگونه بايد برخورد کرد؟ 
چگونه بايد مبارزه عليه آنتی 
سميتيزيم و ھمچنين نقد سياستھای 
ارتجاعی دولت اسرائيل و مبارزه 

يھوديت و  ،اسالم ،عليه مذاھب
مسيحيت را پيش برد؟ اخيرا 
آدمکشان اسالمی ھم به اين حربه 

مخالفت با اسالم و  ،متوسل شده اند
اسالم سياسی را کينه توزی با مردم 

ظرايف اين مبارزه .  مسلمان مينامند
 کدامند؟ 

 

اين روش نيز يک  :آذر ماجدی
بسيارند .  روش شناخته شده است

کسانی که ميکوشند پايمال کردن 
حقوق ديگران و اعمال خشونت 
عليه ديگران را بخاطر ستم و 
خشونتی که در مقطعی ديگر بر 
. آنھا اعمال شده است، توجيه کنند

" نژادھا"يا "  ملت ھا"در رابطه با 
. نيز اين مساله کامال صدق ميکند

گرايشات ناسيوناليست با اين توجيه 
شان تحت ستم ملی قرار "  ملت"که 

گرفته است، ستم و خشونت بر 
مردم منتسب به ملل ديگر، بويژه 

را توجيه و بعضا "  ملت ستمگر"
اين روش ھم از نظر .  تقديس ميکند

تاريخی و ھم از نظر   –سياسی 
روانشناسانه کامال شناخته شده 

 .است

 

آيا اين يک روش قابل قبول است؟ 
ممکن است در تحليل .  بھيچوجه

 –چرايی يک واقعه سياسی 
اجتماعی بتوان اين فاکتور را دخيل 

٩۶شماره   
اما اين توضيح بمعنای توجيه .  داد

و پذيرش برحق بودن اين حرکت 
 .نيست

 

ما در يک دنيای وارونه زندگی 
بنابراين ھر ستم و بی .  ميکنيم

حقوقی يک ستم و بی حقوقی ديگر 
را بر مبنای ناسيوناليسم يا نژاد 

قوم "ستم بر .  پرستی توجيه ميکند
طی تاريخ توجيه گر ستم "  يھود

ناسيوناليسم يھود به مردم ديگر 
نژاد پرستی عليه فرضا .  ميشود

سياه پوستان به عکس آن بدل 
زنان تحت ستمی که به .  ميشود

ستمکشی خود آگاه ميشوند، اولين 
عکس العمل خودبخودی شان تنفر 
از مردان و مبارزه با آنھا تعريف 

با ھمين گونه .  ميشود و قس عليھذا
استدالل تروريسم کور توجيه و 

بايد در مقابل اين .  تقديس ميشود
ايدئولوژی وارونه ايستاد و آن را 

 .افشاء کرد

 

دولت اسرائيل کليه منتقدان خود را 
اين يک .  آنتی سميتيست مينامد

. سالح قوی و سھل االستفاده است
بايد .  بايد اين سالح را خنثی کرد
بر .  رياکاری آن را توضيح داد

مبنای ھمين روش، رژيم اسالمی 
و اسالميست ھا نيز زرنگ شده 
اند و اکنون ھر نوع نقد به اسالم 

و يا "  اسالم فوبيا"را بعنوان 
تا .  مسلمان ستيزی معرفی ميکنند

آنجا پيش رفته اند که ممنوعيت نقد 
مذاھب را دارند به تصويب 

بايد با يک روش پيگير .  ميرسانند
بايد .  در مقابل اين سياست ايستاد

ميان مذھب و پيروان آن خط 
بايد نشان داد .  فاصل روشنی کشيد

که ھم سياست جريانات اسالمی و 
ھم دولت اسرائيل، ھر دو، 
. ارتجاعی و غيرقابل قبول است

بايد ضمنا با شھامت و با صدای 
. رسا اين روش ھا را محکوم کرد

مھم اينجاست که بايد پيگيرانه اين 
نبايد اجازه .  روش را دنبال کرد

دھيم که ھيچيک از طرفين قصر 
ھم اسالميست ھا و ھم .  در روند

دولت اسرائيل و پيروان آن بايد به 
 .يکسان افشاء و محکوم شوند

 

آقای منشه امير  :يک دنيای بھتر
ادعا ميکند که 

۶صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

يگانه دموکراسی واقعی در "
خاورميانه و يکی از 
مردمساالرترين نظام ھای سياسی 

بگذاريد اين ادعا که ".  جھان است
اسرائيل کشوری دمکراسی است 

" دمکراسی"را را به مدافعان 
مساله ما بر سر آزادی و .  بسپاريم

مساله بر سر .  اختيار انسان است
حقوق مدنی و رھايی انسان در 

در اين زمينه .  جامعه است
کارنامه دولت اسرائيل چگونه 
است؟ در عين حال شاھد ادعای 

ميگويند .  مضحک ديگری ھستيم
صھيونيسم يک جنبش سکوالر "

است که کشور اسرائيل را برپايه 
ارزش ھای جھانشمول و غير 

"مذھبی برپا کرد ارزشھای ." 
با "  جھانشمول و غير مذھبی

خصلت قومی و مذھبی بنياد 
دولت اسرائيل چگونه قابل 

 توضيح است؟ واقعيت چيست؟ 

 

اين ادعا معموال  :آذر ماجدی
مدافعين حقوق مردم فلسطين را 
به عصبانيت و مخالفت شديد 

به اين خاطر که اکنون .  ميکشاند
دموکراسی به قبله عالم چپ و 
. مردم آزاديخواه بدل شده است

ھزار نوع توھم را به اين ايده و 
اين ادعای .  نھاد سنجاق ميکنند

آقای منشه امير با تعريف پايه ای 
دموکراسی، يعنی حق رای و 
انتخاب دولت ھا و مجالس نيابتی 

مردم ھر چند سال .  خوانايی دارد
يکبار دولت و مجلس را انتخاب 
ميکنند تا بجای آنھا تصميم بگيرد 
که به فلسطينی ھا حمله کند، لبنان 
را بمباران کند، حق بازنشستگی 

اين .  و بيکاری مردم را بزند
به اين .  تعريف دموکراسی است
تقريبا .  معنا اين ادعا درست است

تمام کشورھای منطقه زير 
 .ديکتاتوری رسمی زندگی ميکنند

 

اما اين مساله ارتجاع و جنايات 
. دولت اسرائيل را توجيه نميکند

ھمانگونه که جنايات دولت ھای 
آمريکا و بريتانيا در عراق 
بخاطر وجود دموکراسی در اين 

استدالل ايشان در  :آذر ماجدی
تمام .  اين نوشته خنده دار است

دنيا دارند از راست گرايی اين 
ائتالف سخن ميگويند، از اولترا 
راست و اولترا ارتدوکس بودن 
ليبرمن حرف ميزنند ولی ايشان 
و سايت وزارت خارجه شان در 
روز روشن بما ميگويد که چنين 

پس از جنگ غزه جامعه .  نيست
. اسرائيل به راست کشيده شد

رشد حزب ليبرمن يکی از 
. محصوالت اين شرايط است

ھمه ناظران سياسی خاورميانه و 
مدافعين صلح و راه حل دو 
دولت از اين اتفاق ناراحت و 

 . نگران ھستند

 

البته اين به اين معنا نيست که 
فرضا حزب کديما يا ليبر در 
کشتار مردم فلسطين دست ھای 
پاکتری دارند و يا وجود آنھا 
باعث تسريع پروسه صلح 

اما جريان . خير بھيچوجه. ميشود
ليبرمن   -اولترا راست ناتنياھو

ھر چه بيشتر در شيپور جنگ و 
بعالوه در مورد .  نفرت ميدمد

شھروندان خود اسرائيل نيز اين 
دولت نقشی کامال ارتجاعی ايفاء 

نقش دستگاه مذھب يھود .  ميکند
در جامعه افزايش يافته است و 
اين مساله حقوق مدنی مردم 
اسرائيل را بيشتر زير ضرب 
خواھد برد و زن ستيزی و 
بيحقوقی زنان نيز گسترش 

 . خواھد يافت

 

فی الحال در شھر اورشليم 
آپارتايد جنسی رسميت يافته 

سياستی که آقای منشه .  است
امير از آن بعنوان آزادی مذھب 

در !  در اسرائيل دفاع ميکند
نشريات متعلق به جريانات 
ارتدوکس يھودی عکس رسمی 
کابينه دولت ناتنياھو با يک 
. رتوش جزيی بچاپ رسيده است

اين عکس را از طريق فوتوشاپ 
رتوش کرده اند و عکس دو 
وزير خانم را از عکس پاک 

آقای منشه امير دارد .  کرده اند
از سياست دولت متبوع اش دفاع 

"ميکند ايشان مامور است و . 
 ." معذور

 

چرا وزارت خارجه دولت اسرائيل به 
 ...دست و پا افتاده است

يک .  کشورھا قابل توجيه نيست
معيار اصلی قضاوت دولت 
اسرائيل بر مبنای جنايتی است که 
عليه مردم فلسطين مرتکب ميشود 
و قلدر منشی و سرکوبی است که 
. بر مردم فلسطين اعمال ميکند

سرکوب دائم مردم فلسطين، تحقير 
و تحميل بيحقوقی به آنھا يک روش 

حمله و .  دائمی اين دولت است
جنگ و کشتار نير به تناوب عليه 

اين .  اين مردم بکار گرفته ميشود
يک وجه تاريک و سياه اين دولت 

اين دولت شديدا ناسيوناليست .  است
 . و قومپرست است

 

اعالم اينکه صھيونيسم يک پديده يا 
ايدئولوژی سکوالر و غيرمذھبی 
است، راستش بيشتر به يک جوک 

جوھر اين ايدئولوژی .  شبيه است
کشور سازی بر مبنای قوميت و 

بايد گفت که اين .  مذھب يھود است
يک ادعای من در آوردی از جانب 

قرار است با .  آقای منشه امير است
اين ادعای پوچ من و شمايی را که 
سکوالريسم را يک شرط الزم يک 
سيستم آزاد و برابر ميدانيم ساکت و 

صھيونيسم يک .  خنثی کنند
ايدئولوژی کامال ارتجاعی و منبعث 

اسرائيل .  از قوميت و مذھب است
بر مبنای اين ايدئولوژی و بر خون 
و حق کشی ھزاران فلسطينی بنا 

ھزاران فلسطينی تحت .  شده است
خشونت و سرکوب وحشيانه آواره 
شده اند تا صھيونيسم بتواند گسترش 

 . يابد

 

اجازه دھيد به  :يک دنيای بھتر
مسائل سياسی مشخص مطرح شده 
. در اين مطلب ھم اشاره ای کنيم

آقای منشه امير تالش زيادی کرده 
از دولت "  معقولى"است که چھره 

به زمين .  کنونی اسرائيل ارائه دھد
و زمان متوسل شده است تا اثبات 
کند اين يک جريان سوپر ارتجاعی 

ارزيابی شما .  و فاشيست نيست
چيست؟ چرا به دست و پا افتاده اند؟ 
نقش خود آقای منشه امير در اين 

 چھارچوب چيست؟ 

 

٩۶شماره   
شما در مقاله تان  :يک دنيای بھتر

به مساله اعمال آپارتايد جنسی در 
ايشان .  اورشليم اشاره کرده ايد

مدعی ھستند که اين بخشی از 
در "  آزادی "و "  آزادی مذھب"

چه تفاوتی ميان .  اسرائيل است
استدالالت ايشان و استدالالت 
سران آدمکش اسالمی در توجيه 
آپارتايد جنسی است؟ ايشان کوشيده 
است که اين مساله را در چھار 

فورموله "  آزادی مذھب"چوب 
 نظر شما چيست؟ . کند

 

ند نکته چاين مقاله  :آذر ماجدی
خنده دار دارد، يکی از آنھا ھمين 
وارونه جلوه دادن امر آزادی 

واقعا دارند شعور .  مذھب است
خوانندگان و مخاطبينشان را دست 

آزادی مذھب بمعنای .  کم ميگيرند
آزادی در انتخاب مذاھب مختلف و 

آزادی .  اعتقادات مذھبی است
مذھب بمعنای اعمال ستم و 
بيحقوقی بر بخشی از جامعه توسط 
بخش معتقد به يک مذھب معين 

ايشان رسميت يافتن آپارتايد .  نيست
جنسی در اورشليم را بعنوان 
. آزادی مذھب دارند جا ميزنند

رژيم اسالمی در ايران و حماس 
در فلسطين ھم ھمين استدالل را 

 . در مقابلتان ميگذارند

 

دفاعيات مبلغين، ايدئولوگ ھا و 
مدافعين يک سيستم ارتجاعی 
معموال بر چنين وارونه سازی ھا 
و مخدوش کردن معانی مفاھيم 

آزادی مذھب را .  استوار است
اکنون به آزادی دولت يا يک بخش 
از جامعه در اعمال نظرات مذھبی 

اين .  بر بخش ديگر قلمداد ميکنند
تعريف ھيچ ربطی به مفھوم آزادی 

آزادی .  مذھب يا مذاھب ندارد
مذھب يعنی اينکه ھر فردی مجاز 
است که به ھر مذھبی که ميخواھد 
اعتقاد داشته باشد يا اينکه المذھبی 

بقيه مسائلی که به .  را انتخاب کند
اين ايده سنجاق کرده اند، فقط 

 .الطائالت است

 

کشور "مساله  :يک دنيای بھتر
در منطقه نيز "  مستقل فلسطين

يکی ديگر از مسائل مطرح شده 
ادعا ميکنند .  در مطلب ايشان است

که اين دولت به 
٧صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٧صفحه     

توافقات بين المللی پايبند است؟ 
 ،شايد برخی فراموش کرده باشند

راستی چه کسی اسحاق رابين را 
کشت؟ شايد بگويند جريانات 
سوپر راست بھتر توانسته اند 
دست به مصالحه بزنند؟ نظر شما 
چيست؟ کال ملزومات دستيابی به 
کشور مستقل و متساوی الحقوق 
فلسطين در منطقه چيست؟ 
نيازمنديھای صلح پايدار کدام 
است؟ با اسالم سياسی در اين 
چھارچوب چگونه بايد مبارزه 

 کرد؟

 

آنچه سخنگويان  :آذر ماجدی
اصلی دولت يعنی ناتنياھو، 
نخست وزير، و ليبرمن، وزير 
امور خارجه، اعالم کرده اند و 
در رسانه ھای بين المللی انعکاس 
يافته است با ادعا ھای آقای منشه 

اما .  امير کامال در تناقض است
مساله اينجاست که دولت شارون 
و سپس کديما نيز موجب گسترش 

در زمان شارون .  جنگ شدند
کشتار .  ديوار آپارتايد ساخته شد

که بعنوان يک جنايت "  جنين"
جنگی مورد بررسی قرار گرفت 
در زمان شارون اتفاق افتاد و 
سپس حمله به لبنان و کشتار غزه 
ھر دو در دوره ائتالف کديما و 

تا .  حزب ليبر انجام گرفته است
انجا که به وضعيت مردم فلسطين 
مربوط ميشود اين دولت ھا 

 . ھمگی از يک کرباسند

 

جريانات راست در ھر دو طرف 
اين مخاصمه با صلح مخالفند و با 
ترفند ھای مختلف ميکوشند مانع 
. از شکل گيری صلح شوند

جريان راست و ارتدوکس مذھبی 
در اسرائيل که اسحاق رابين را 
ترور کرد و حماس در فلسطين 
موانع جدی صلح در منطقه 

ھر دو جريان از ادامه .  ھستند
جنگ و تخاصم و نفرت نيرو 

ھمزمان با تشکيل دولت .  ميگيرند
ناتنياھو فاش شد که وی بر سر 
گسترش شھرک ھای يھودی نشين 
در ساحل غربی با يک شرکت 

تشکيل دو دولت مستقل و 
متساوی الحقوق پايه اصلی صلح 

اين طرح بايد .  خاورميانه است
سريعا و بدون ھيچ قيد و شرطی 

ضمنا بايد .  تصويب و پياده شود
ساختن شھرک ھای مھاجرين 

بازگشت .  يھودی متوقف شود
پناھندگان فلسطينی يکی از 

اين .  نکات نفاق برانگيز است
مساله نيز بايد به رسميت شناخته 

اين قدم اول و پايه اصلی .  شود
يک صلح جدی در فلسطين 

قرارداد اسلو بر ھمين .  است
دولت آمريکا .  نکات استوار است

در قبوالندن اين طرح به 
اسرائيل و مجبور کردن آن در 
قبول اين طرح يک نقش اساسی 

 .دارد

 

مبارزه با حماس و اسالم سياسی 
عمال از اين کانال به بھترين و 
سھل ترين شکلی به پيش خواھد 

اسالم سياسی از زخم کھنه .  رفت
و عفونی شده جنگ فلسطين و 
. آوارگی فلسطينيان تغذيه ميکند

اسالم سياسی ھيچ ربطی به 
مشقات و درد مردم فلسطين 
. ندارد و آن را نمايندگی نميکند

تنھا با تسريع پروسه صلح و 
تصويب آن ميتوان حماس را 

مبارزه برای .  حاشيه ای کرد
يک دولت سکوالر در ھر دو 
طرف يکی ديگر از راه ھای 
تامين صلح و حاشيه ای کردن 
جريان اسالمی نه تنھا در 
 .فلسطين بلکه در کل منطقه است

موانع يک صلح فورى نيروھاى 
مذھبى و افراطى راست در ھر 

منزوى کردن .  دو طرف ھستند
اين جريانات در گرو رشد 
سکوالريسم و چپ و 
آزاديخواھى ھم در اسرائيل و ھم 

 .در فلسطين است

 

بايد بگويم برای ما کمونيست ھا 
که خواھان ايجاد يک جامعه 
مرفه و برابر يعنی سوسياليسم 
ھستيم، اين ھا ھمه راه حل ھايی 
حداقل برای کنار زدن موانع 
تحقق سعادت و رفاه مردم 

بايد اين .  فلسطين و اسرائيل است
جنگ خاتمه يابد، دولت مستقل 
تشکيل شود تا مردم بتوانند در 
ورای نفرت و جنگ قومی و 
ناسيوناليسم ھار حاکم، به ريشه 

چرا وزارت خارجه دولت اسرائيل به 
 ...دست و پا افتاده است
 . معامله کرده است

 

رشد و قدرت گيری جريانات 
سکوالر و چپ در منطقه يک 
عامل مھم در پيشروی امر صلح 

ھم اکنون در اسرائيل يک .  است
اقليت قوی و فعال صلح طلب وجود 

در تمام اين چند سال اخير .  دارد
اين جريان عليه جنگ، عليه ساختن 
ديوار آپارتايد، عليه سرکوب و 
کشتار مردم فلسطين اعتراض کرده 

اين جريان بايد در اسرائيل .  است
ليکن ھمراه با ھر .  تقويت شود

جنگ و کشتاری راست با دميدن 
در شيپور ناامنی و فلسطينی ستيزی 
و عرب ستيزی موقعيت خود را 

مقاالت متعددی در .  مستحکم ميکند
نقد رشد مذھب در ارتش اسرائيل 

در رابطه با اين .  منتشر شده است
مساله که تبليغات خاخام ھا در 
ارتش عمال جنگ اخير در غزه را 
. به يک جنگ مذھبی بدل کرد

برخی اين امر را موجب شدت 
کشتار و جنايت از جانب ارتش 

 .اسرائيل اعالم ميکنند

 

در سطح بين المللی نيز نيروھای 
چپ و طرفدار صلح بايد به تحرک 
درآيند و دولت ھای غربی بويژه 
آمريکا را برای تحت فشار گذاشتن 

تمام .  اسرائيل تحت فشار قرار دھند
اين حمالت اخير با چراغ سبز و 
. تشويق آمريکا انجام گرفته است

آمريکا پشتيبان اصلی دولت 
اسرائيل و سياست ھای تھاجمی و 

بايد دولت .  جنگ طلبانه آنست
دولت .  آمريکا را تحت فشار گذاشت

آمريکا ھر سال يک مبلغ بسيار 
قابل توجھی به دولت اسرائيل کمک 

اھرم اصلی فشار بر دولت .  ميکند
اسرائيل در دست دولت آمريکا 

بطور مثال در شرايطی که .  است
دنيا جنگ غزه را محکوم ميکرد و 
ھر روز تظاھرات ھای وسيع در 
گوشه و کنار دنيا در محکوميت 
اسرائيل سازمان می يافت، کنگره 
آمريکا با يک اکثريت بسيار بزرگ 

 .به حمايت از اسرائيل رای داد

 

٩۶شماره   
از .  اصلی دردھايشان پی ببرند

نظر ما کمونيست ھا مردم منطقه 
تحت دولت ھای بورژوايی، قوم 
پرست، مذھبی، سرکوبگر و فاسد 
حاکم قادر نيستند به سعادت و 
رفاه، به آزادی و برابری دست 

اما تا زمانی که اين جنگ و .  يابند
تخاصم قومی زندگی مردم را در 
چنگال خود گرفته است، شرايط 
برای دستيابی به سوسياليسم بسيار 

 .دشوار تر است

 

شما در اين  :يک دنيای بھتر
" اکس مسلم"مطلب به کمپين 

اشاره کرده ايد و با طعنه از کمپين 
چرا؟ .  اسم برديد"  اکس يھود"

اکس "توضيح تان چيست؟ چگونه 
به ابزاری در خدمت اين "  مسلم

جريانات سوپر ارتجاعی و پرو 
اسرائيلی تبديل شده است؟ چگونه 
بايد مبارزه عليه اسالم را پيش برد 
که در عين حال مورد سوء استفاده 
جريانات اردوی تروريسم دولتی و 

 ارتجاع اسرائيل واقع نشود؟ 

 

ھمانطور که در پاسخ  :آذر ماجدی
به سواالت باال اشاره شد، اکنون 
دنيا عمدتا به دو کمپ مخالف 
اسالميست ھا و تروريسم اسالمی 
و مخالف تروريسم دولتی آمريکا 

در .  و اسرائيل تقسيم شده است
حاليکه، در واقعيت امر، بخش 
وسيعی از مردم و شھروندان 
جھان به ھيچيک از اين دو کمپ 

در چند سال اخير .  تعلق ندارند
جنبش سکوالر بسيار قوی تر و 

اما اين .  گسترده تر شده است
جنبش به دو جناح راست و چپ 

جريان راست در .  تقسيم شده است
معادالت بين المللی در کنار 

از .  تروريسم دولتی قرار ميگيرد
سر نفرت از اسالميست ھا و 
بخاطر مبارزه با آنھا عمال بدفاع 
. از آمريکا و اسرائيل در ميغلطد

کمپين اکس مسلم چنين کمپينی 
 . است

 

اين جريان خواسته يا نخواسته در 
کمپ تروريسم دولتی قرار گرفته 
است و در خدمت منافع آن عمل 

کما اينکه شاھديم اين کمپين .  ميکند
در حاليکه در محکوم کردن ھر 

ذره جنايت و 
٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه     

سرکوب اسالميست ھا ھوشيار 
است و سريعا عمل ميکند؛ 
ھيچگاه جنايت قطب ديگر را 

جنگ غزه .  محکوم نکرده است
يک نمونه برجسته اين مساله 

اکس مسلم حتی يک .  است
اطالعيه در محکوميت دولت 
اسرائيل و جنايات آن صادر 

و اين جريانی است که در .  نکرد
يک کنفرانس بين المللی که در 
تابستان گذشته در شھر کلن 
سازمان داد بخشی از کنفرانس را 
به نقد اسالم سياسی در رابطه با 
دولت اسرائيل و يھودی گری و 
افشای آنتی سميتيسم جريان 

 .اسالمی اختصاص داده بود

 

اين پروژه کامال مورد دفاع  
سکوالريسم راست قرار گرفته 
است و با آب و تاب تشکيل شعب 
آن را در ھتل ھای چھار ستاره و 

در حاليکه .  لوکس منعکس ميکنند
جناح چپ سکوالر يا آن را 
محکوم ميکند و يا با شک و ترديد 

تجربه شخصی من .  به آن مينگرد
نشان داده است که اقناع اين دسته 
در قبول موقعيت ارتجاعی اين 
. جريان کاری است بسيار ساده

اکس مسلم در عين حاليکه ميان 
سکوالريسم راست و مدافعين 
قطب تروريسم دولتی با شور و 
ھيجان دنبال شده است، در ميان 
سکوالريسم چپ چندان خوشنام 

 .نيست

 

پروژه اکس مسلم از نقشه ھای 
ايده از آنھا .  تروريسم دولتی است

است و رھبری ح ک ک آن را 
مطابق سياست ھای خود يافته 
است و ضمنا اپورتونيسم 
پراگماتيستی اين رھبری و 
پوپوليسم ضد رژيمی آن، اين 
حزب را دربست پشت اين پروژه 

و به اين ترتيب يک .  برده است
عده کمونيست قديمی را به اکس 
مسلم و يا شايد بايد گفت به اکس 

يک .  کمونيست بدل کرده است
عده انسانی که نزديک به دو دھه 
خود را کمونيست و بنا به تعريف 

و جالب .  خطور ھم نميکند
اينجاست که پس از نوشتن مقاله 
متوجه شدم که حدس من در 
مورد اينکه مبتکر ساختن اکس 
مسلم با آنتی سميتيست خواندن 
ايده اکس يھودی با آن مخالفت 
. خواھد کرد، درست بوده است

ايشان پيش از اين در گفتگويی 
خود به اين مساله اشاره کرده 

 . است

 

اما رھبری ح ک ک چشمان 
خود را بر تمام اين ارتجاع، 
چرخش به راست و قرار گرفتن 
در کنار تروريسم دولتی و 
استاندارد ھای دوگانه بسته است 
و دارد محصوالت اين چرخش 

بيخود .  به راست را درو ميکند
نيست که آقای نويد اخگر، از 
کارکنان جونيور سايت فارسی 
وزارت امور خارجه اسرائيل، 
اين چنين از سياست ھای اين 
جريان، بويژه ليدر آن دفاع 

حمله آقای منشه امير به .  ميکند
ما يکبار ديگر موقعيت اين 
. حزب را به زير سوال ميبرد

بنظر ميرسد که ديگر ترمز پاره 
کرده اند و در سراشيب حرکت 
به راست ھر روز سرعت بيشتر 

 ! عاقبت شان به خير. ميگيرند

 

به عنوان  :يک دنيای بھتر
آخرين سئوال کال چه ارزيابی از 

چرا وزارت خارجه دولت اسرائيل به 
 ...دست و پا افتاده است

آته ئيست معرفی ميکرده اند، 
سايت .  يکباره اکس مسلم شده اند

ھای طرفدار اسرائيل و سکوالريسم 
 .راست از اين کمپين دفاع ميکنند

 

ما در مبارزه عليه اسالم و اسالم 
سياسی به ساختن تشکالتی اين 

چنين تشکالت و .  چنينی نياز نداريم
کمپين ھايی بر مبارزه اصولی و 
راديکال ما عليه اسالم و اسالم 
. سياسی تاثير معکوس ميگذارد

مبارزه ما ھمواره از يک بعد تيز 
. ضد اسالمی برخوردار بوده است

نقش ما در جنبش سکوالريست بين 
ما يک .  المللی غير قابل انکار است

بخش مھم اين جنبش ھستيم و به 
. صراحت به گرايش چپ آن متعلقيم

در مبارزه خود ھمواره نقد شديد دو 
قطب تروريستی و لزوم سازمانيابی 

بايد .  قطب سوم را تاکيد کرده ايم
ھمين سياست را با قاطعيت بسيار 

ما بر مذھب زدايی .  ادامه دھيم
تاکيد داريم و به اين معنا کليه 
مذاھب، از آن جمله مذھب يھود را 

 .نيز مورد نقد قرار ميدھيم

 

علت طرح پروژه اکس يھودی 
نشان دادن ماھيت واقعی پروژه 

حتی يک نگاه .  اکس مسلم است
سطحی ھمتايی اين دو مذھب را چه 
از نظر ماھيت عقيدتی آنھا، رابطه 
آنھا با حقوق و موقعيت زنان و ھم 
از نظر سياسی و نقش آنھا در 
معادالت بين المللی در شرايط 

مبارزه با .  معاصر روشن ميسازد
ھر دوی اين مذاھب بايد در برنامه 

به ھمين اعتبار اگر .  ما قرار گيرد
کسی بر اين نظر است که پروژه 
اکس مسلم برای مبارزه عليه اسالم 
سياسی بسيار مناسب است، خوب 
بايد بپذيرد که پروژه اکس يھودی 
نيز برای پيشبرد مبارزه عليه 
حاکميت مذھب در خاورميانه، در 
رابطه با مبارزه عليه ستمکشی 
زنان و ھمچنين مبارزه با دو قطب 
تروريستی و حل مساله فلسطين و 
لذا مبارزه با حماس تا چه حد 

اين ايده .  اما، نه.  ضروری است
حتی به مخيله اکس مسلمی ھا 

٩۶شماره   
نقش تبليغات حزب در دوره جنگ 
در غزه داريد؟ برای پيشروی 

 اکنون چه بايد کرد؟ 

 

بنظر من حزب  :آذر ماجدی
بخوبی و روشنی در اين مدت 

حزب پرچمدار موضع .  عمل کرد
اصولی کمونيسم کارگری منصور 

توانست در عين .  حکمت بود
محکوميت قاطعانه دولت و ارتش 
اسرائيل و جنايات جنگی آن، 
حماس و اسالم سياسی را نيز 
افشاء کند، پرچم قطب سوم را 
برافراشته نگاه دارد، از جريان 
صلح طلب در اسرائيل دفاع کند و 
. فعاليت ھای آنھا را منعکس کند

حزب توانست نه فقط در سطح 
ايران، بلکه در سطح بين المللی 
اين سياست را به پيش برد و 
اصولی گری، پيگيری کمونيستی 
و راديکال خود را به نمايش 

ما بايد قاطعانه ھمين خط .  گذارد
را دنبال کنيم و برای شکل گيری 
قطب سوم تحرک و تالش بيشتری 

مواضع ما   .را در دستور بگذاريم
برخالف مواضع و سياستھاى 
يکجانبه پرو اسرائيلى و پرو 
اسالمى دقيقا به خال زدند و منشا 
ھياھوھاى تاکنونى از ھر دو 

 . *طرف نيز ھمين است

 

 يک دنياى بھتر 
را بخوانيد و در توزيع و تکثير آن 

!بکوشيد  

 ! کارگران جھان متحد شويد
 

دست در دست ھم و با غريوى که  ،در اول مه
خشت خشت کاخھاى قدرت بورژوازى را 

بميدان آئيم و فرياد بزنيم؛ مرگ بر  ،بلرزاند
جھانى ! دنيايی بھتر بايد ساخت! سرمايه دارى

يک جامعه آزاد  ،آزاد و برابر و مرفه
 ! کمونيستی



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

جھان کنونی شاھد بحران عميق 
سرمايه داری و شکست 
سياستھای دست راستی و بازار 

گويی دست نامرئی .  آزادی است
بازار فلج شده و از کار افتاده 
است و دست مرئی دولتھا در 
دفاع از تمامی ارکان نظام 
سرمايه داری به حرکت در آمده 

کلمات کليدی معينی .  است
سر .  توصيف گر حالشان است

درگمی، بی آبرويی، استيصال و 
ناتوانی مشخصه جھان سرمايه 
داری و ھمچنين نيروھای 
رنگارنگ اين اردوی استثمارگر 

سرنوشت نيروھای دست .  است
راستی اپوزيسيون ايرانی، 
ناسيوناليستھای پرو غربی، 
قومپرستان و جمھوريخواھان 
متعدد، ھم از اين لحاظ چندان 

افسردگی و .  متفاوت نيست
سردرگمی و بی آبرويی يک 
. مشخصه ويژه اين صف است

کال در دوران خوبی بسر 
برای جلوگيری از !  نميبرند

اضمحالل صفوفشان به ھر خس 
. و خاشاکی متوسل ميشوند

اما گويا .  ميکوشند راھی پيدا کنند
. تمامی راھھا امتحان شده اند

بنظر راه چندانی برايشان باقی 
دچار بحرانی عميق .  نمانده است

معضلشان اين است که مردم .  اند
. اين جريانات را دارند پس ميزنند

چھره شان را ديده اند، کارنامه 
. سياسی شان را قضاوت کرده اند

 . در يک کالم نمی خواھندشان

 

چرا؟ مساله چيست؟ مصاحبه 
سامانه کردی "داريوش ھمايون با 

حاوی مطالب "  به يان"
روشنگرانه و مھمی در زمينه بند 
و بست ھای جريانات قوم پرست 
و ناسيوناليست و ھمچنين مواضع 
. تازه اين جريانات ارتجاعی است

از شاھزاده تازه فدراليست شده 
ايران از قرار .  شروع کنيم

شاھزاده .  سرزمين عجايب است
فدراليست؟ يکی ديگر از اين 

يک پديده کامال .  عجايب است

فقط .  ناسيوناليست نظری بيندازيد
تصور تقسيم قومی تھران کافی 
است که ابعاد مصائبی که اين 
طرح ميتواند ببار آورد خواب را 
بر ھر انسان با وجدانی حرام 

حال به طرح تقسيم قومی .  کند
جامعه، تقسيم جامعه به فرقه ھا 
و باندھای مذھبی را نيز اضافه 

ابعاد آينده ھولناک و .  کنيد
دھشتناکی که اين جريانات در 
مقابل جامعه و مردم قرار 

اين .  ميدھند، روشن تر ميشود
جريانات ھر چند که جايی در 
جامعه ندارند اما در شرايط 
جھانی خاص و با اتکاء به نيرو 
و امکانات دو قطب تروريستی 
اسالمی و دولتی جھان ميتوانند 
ھر جامعه ای را به نابودی 

برخی جريانات کودن .  بکشانند
دوم خردادی و ملی اسالمی ھم 
. با اين جريانات ھمساز شده اند

اين جريانات چپ ناسيوناليست 
ميکوشند دفاع خود از فدراليسم 
قومی را در زرورق مقابله با 

و يا احقاق "  تمرکز گرايی"
تاريخ .  بپيچند"  حقوق خلقھا"

درس تلخی به اين جريانات خام 
 . انديش خواھد داد

 

اما اتخاذ چنين مواضعی از 
بيش از ھر "  شاھزاده"جانب 

چيز بيانگر استيصال و بی 
آيندگی تاج و تخت سلطنت در 
فردای تحوالت سياسی در ايران 

سطنت پديده ای مرده .  است
ارزش سياسی سھمشان از .  است

ارزش سھام کمپانی ورشکسته 
AIG بنظر ھيچ .  کمتر است

معجون و يا محرکه سياسی ای 
. ھم برای درمان آن وجود ندارد

ناجيان و ناخدايان اين جريانات 
ھم چندان عالقه ای به ابقای آن 

در .  از خود نشان نداده اند
افغانستان نشان ندادند، در عراق 

نتيجتا اين .  ھم نشان ندادند
جريانات ناچارند برای خود 

به يکديگر .  متحدی پيدا کنند
و چه .  کمک کنند تا باقی بمانند

نيرويی بھتر از قومپرستان 
ورشکسته؟ ھر دو نيرو دارای 
مشخصات و ويژگی ھای 

به لحاظ ژنتيک .  يکسانی ھستند
با ھم قابل ھمزيستی و آميزش 

. ھر دو نيرويی ارتجاعی اند.  اند
ھر دو اميد و آينده شان را به 
تحرک قطب تروريسم دولتی، 

شاھزاده فدراليست، فدراليستھای 
 مستاصل، و ناسيوناليستھای سرگردان

 

 على جوادى

ايرانی و از توليدات ذھنی و ذکاوت 
خاک "و "  سرزمين پرگھر"

مساله اين است که ".  سرچشمه ھنر
در پی تماس "  شاھزاده"اخيرا 

جريانات قومپرست از طرح 
" فدراليسم"ارتجاعی و ضد انسانی 

. در جامعه ايران پشتيبانی کرده اند
خودشان نقشه ھايشان را بر مال 

 : داريوش ھمايون ميگويد. ميکنند

 

ھائی که از  من در جريان تماس"
ھا پيش از سوی يکی دو  مدت

سازمان قومی با شاھزاده رضا 
... پھلوی برقرار شده است ھستم 

ترديد در  ھا بی اين تماس
گيری اخير شاھزاده و تاکيد  موضع

بر فدراليسم به عنوان يک گزينه 
 ." اثر داشته است

 

به چنين "  شاھزاده"اما چرا 
مواضعی روی آورده است؟ چرا 
اين چنين از باالی سر مردم به بند 
و بست ميپردازند؟ ھر کدام از اين 
نيروھا چه منافعی را در پس اين 
بند و بست ھای ارتجاعی دنبال 
ميکند؟ در پاسخ پيش از ھر چيز 
بايد به جوھر ارتجاعی و ضد 
انسانی اين طرح اشاره ای ديگر 

اين يک طرح قومی و .  کرد
فدراليسم يک طرح .  ارتجاعی است

ضد انسانی و نسخه ای برای جنگ 
ھای قومی و رو در قرار دادن 
بخشھای مختلف جامعه در مقابل ھم 

جنگھايی از نوع جنگ ھای .  است
قومی در يوگسالوی و رواندا نتيجه 

در يک کالم .  چنين سياستھايی است
فدراليسم طرحی است برای تقسيم 
جامعه به اقوام و رو در رو قرار 
دان اين مردم با ھويت ھای 
. ارتجاعی قومی در مقابل يکديگر

جنگھايی که نتيجه و ثمره آن چيزی 
به غير از گورھای دسته جمعی، 
پاکسازيھای قومی، نابودی جامعه و 

ميليونی  ٧٠به جامعه .  مدنيت نيست
به جدول .  ايران نگاھی کنيد

ارتجاعی تقسيم قومی و سھم 
خواھی جريانات قومی و 
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آمريکا و متحدين اش، گره زده 
قومپرستان ايرانی اساسا نسخه .  اند

جريانات .  ايرانی کنتراھا ھستند
ناسيوناليست عظمت طلب ھم 

يک رکن .  تفاوت چندانی ندارند
سياست شان پيشبرد سياستھای 
دولتھای اصلی اين قطب 

از اين رو .  تروريستی است
برای جلوگيری از "  شاھزاده"

سقوط بيشتر سھام تاج و تختش 
ناچار به بند و بست با اين 
. جريانات ضد انسانی تن داده است

قوم پرستان نيز به چنين وصلتی 
تغيير و تحوالت در .  نيازمندند

ھيات حاکمه آمريکا و شکست 
سياستھای نئوکانسرواتيو ھا مدتی 
 . است که زمين گيرشان کرده است

 

اما اين وصلت ناميمون در عين 
حال به معنای گام نھادن در زمين 
ناھمواری حتی برای اين جريانات 

تامين شرايط بده و بستان .  است
برای اين نيروھا چندان ساده 

اين ھا جرياناتی ھستند که .  نيست
در تاريخشان کشت و کشتار قرار 

مردم "  شاھزاده"پدر تاجدار .  دارد
در کردستان و آذربايجان را به 

تجزيه "بھانه وجود اين جريانات 
مساله .  کشتار کرده است"  طلب

تماميت ارضی استخوان الی زخم 
. ديگر وصلت اين جريانات است

اما بنظر عليرغم اين مشکالت به 
جريانات :  توافقاتی دست يافته اند

قوم پرست خود را به سلطنت 
رضا پھلوی متعھد اعالم ميکنند 

ھم خود "  شاھزاده"در عين حال 
. متعھد ميکند"  فدراليسم"را به 

فدراليست ميشود، "  شاھزاده"
! قومپرستان سلطنت طلب ميشوند

تماميت "اما مساله .  ديدنی است
يک مساله محوری و "  ارضی

ھويتی برای جريانات متعدد 
. ناسيوناليست عظمت طلب است

ھويت و 
١٠صفحه   
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تاريخشان از دوران رضا خان 
" اتحاد"مير پنج با تالش برای 

سرکوبگرانه بخشھای مختلف 
. ساکن ايران شکل گرفته است

بارھا اعالم کرده اند که برای 
حفظ تماميت ارضی ايران حتی 
حاضرند به پشتيبانی از رژيم 

و در .  آدمکشان اسالمی برخيزند
چند بزنگاه تاريخی ھم به وعده 

اعالم تمايل .  شان عمل کرده اند
به خدمت در "  شاھزاده جوان"

ارتش رژيم اسالمی در دوران 
جنگ ارتجاعی ايران و عراق 
يک نمونه اين پايبندی سياسی 

اعالم پشتيبانی داريوش .  بود
ھمايون از رژيم اسالمی در 
صورت حمله آمريکا به ايران 
يک نمونه ديگر از اين تعلق 

از طرف ديگر .  سياسی است
جريانات قومپرست نيز خط 
قرمزشان پروژه تا مغز استخوان 

فدراليسم .  ارتجاعی فدراليسم است
برای جريانات قومپرست به 
معنای مکانيسمی در سھم بری از 
قدرت و استثمار کارگر در فردای 

 . تخيالت پوچ اين جريانات است

 

اما معضالت اين وصلت فراتر از 
مشکل توافقات جريانات سلطنت 

يک .  پرست و قومپرست است
مساله موضع و موقعيت جرياناتی 
است که علم و کتل سلطنت 
. مشروطه را در دست دارند

جريان حزب مشروطه در ميان 
اگر .  دو سنگ قرار گرفته است

روی خوش چندانی به فدراليسم 
نشان نميدھند، مساله شان ذره ای 
سرنوشت مردمی نيست که در 
اين تصوير قربانيان قتل عامھا و 
جنگھای قومی و سياست 
. پاکسازيھای قومی خواھند شد

مشکل شان ناشی از مخاطراتی 
است که از اين زاويه متوجه 
مساله تماميت ارضی فردای 

از قرار به درد .  ايران می بينند
فلسفه .  العالجی مبتال شده اند

وجوديشان به سيستم پادشاھی گره 
خورده است، اما ايدئولوژی شان 
بر پايه تماميت ارضی استوار 

ھر سازشکاريی در سيستم .  است
فکری شان مجاز است، به غير 

حزب .  ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی نيز در ھمان بستر قرار دارند
مشروطه در دوره اخير تالش زيادی است که به عنوان بازيگری در 

مشاوره به رژيم اسالمی برای .  سياستھای جديد  آمريکا نقش ايفا کند
استفاده از فرصتھای ايجاد شده و حل معضالت ميان اين دو قطب 

مشاطه گری رژيم .  تروريستی يک رکن سياست کنونی شان است
از اين رو مزيتی بر .  اسالمی نقشی است که برای خود برگزيده اند

ھر دو جريانی اھل بند و بست با رژيم .  جريانات قومپرست ندارند
ھر درجه پيشروی .  و ھر دو بازنده چنين بند و بستھايی اند.  اسالمی اند

در اين سياست درسھای تلخ بيشتری برای اين جريانات بدنبال خواھد 
 .  داشت

 

ھمان نقشی را .  ناسيوناليسم يک بيماری و ويروس خطرناک است
ميتواند در تحوالت سياسی آتی ايران ايفا کند که غده سرطانی اسالم ايفا 

مساله اما اين است که صحنه سياست در ايران تغيير کرده .  کرده است
جنبش کمونيسم کارگری يک بازيگر اصلی تحوالت سياسی .  است

ما اجازه نخواھيم داد تا اين جريانات جامعه را به لبه .  جامعه است
مقابله با ناسيوناليسم و تاثيرات مخرب آن بر سياست .  پرتگاه ھل دھند

حزب اتحاد کمونيسم کارگری .  در جامعه يک وظيفه ھميشگی ماست
نيرويی متعھد به افشای ھمه جانبه اين جريانات و ايزوله کردن سياستھا 

 .* و طرحھای ارتجاعی شان است

شاھزاده فدراليست، فدراليستھای مستاصل، 
 ... و ناسيوناليستھای سرگردان 

". تماميت ارضی"از سازش بر سر 
از طرف ديگر شاھزاده شان برای 
جلوگيری از سقوط آزاد سھام 
سلطنت به بند و بستی ارتجاعی با 
. جريانات قومپرست دست زده است

ديگر چه ميتوان کرد؟ از طرف 
يک "  مليت"و "  ملت"ديگر دعوای 

دعوای ريشه ای و الينحل اين 
جريانات قومپرست .  جريانات است

برای تضمين وجود ارتجاعی شان 
" مليتھای"نيازمند تقسيم جامعه به 

برعکس جريانات سلطنت .  متفاوتند
. اند"ملت"طلب نيازمند اسطوره 

زوال سياسی نتيجه چنين شرايط و 
از .  تناقضات خرد کننده ای است

. ميزنند"  افشاگری"اين رو دست به 
: دست يکديگر را رو ميکنند

 : داريوش ھمايون ميگويد

 

بينيم حزب دمکرات  ما امروز می"
کردستان ايران برای گفتگو با 
جمھوری اسالمی نيز در شرايطی 

: گويد دبير کل حزب می:  آماده است
ھيچ موقع درب مذاکره بسته «

اگر روزی به اين نتيجه .  نيست
برسيم که جمھوری اسالمی واقعاً 
قصد دارد مسئله کرد را حل کند، 

ً بايد با آن مذاکره کرد آيا  ».طبيعتا
روی خوش نشان دادن ساده به 

تر از مذاکره  پادشاھی پھلوی سنگين
 " با جمھوری اسالمی است؟

 

. به واقيعتی اشاره ميکنند
سازشکاری و مصالحه با رژيم 
اسالمی يک رکن اصلی سياست 
حزب دمکرات و يک مولفه سياسی 

ھر .  اخير جريانات قومپرست است
چند که حزب دمکرات تاکنون 
قربانيان زيادی بر سر اين سياست 

اما چرا که نه؟ .  ارتجاعی داده است
مگر وعده ھايی جريان سلطنت 
چقدر از وعده ھای رژيم اسالمی 
برای اين جريانات واقعی تر و يا با 
ارزش تر است؟ و يا چرا بايد تمام 
سنگھای سياسی خود را در يک 
سبد قرار دھند؟ تقسيم سرمايه 
ھايشان در حوزه ھای متفاوت 
سرمايه گذاری يک سياست معقول 

اما بايد !  برای اين جريانات است
اضافه کرد که جريانات اصلی 
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 !زنده باد اول مه
سرمايه، پرچم  در اول مه، در مقابل مذھب و ناسيوناليسم و

 انترناسيوناليسم کارگرى را برافرازيم و به جامعه اعالم کنيم؛ 
 

اگر دنيا دست ما باشد؛ کودکى از گرسنگى و بى داروئى تلف 
اگر دنيا دست ما باشد؛ تبعيض و استثمار را الغا !  نخواھد شد

اگر دنيا دست ما باشد؛ مليت و نژاد و مذھب بشريت را !  ميکنيم
! ھمه شھروندان محترم و برابر جامعه اند.  قصابى نخواھند کرد

اگر دنيا دست ما باشد؛ زندانھا و سالحھا و شکنجه گاھھا را 
بجاى سرکوب و انقياد سياسى و اقتصادى، .  نابود خواھيم کرد

اگر !  شرايط مادى شکوفائى فرد و جامعه را تامين خواھيم کرد
دنيا دست ما باشد؛ جامعه اردوى کار اجبارى براى تامين سود 
سرمايه نخواھد بود بلکه کار آگاھانه و نقشه مند براى رفع 

اگر دنيا دست ما باشد؛ !  نيازھاى ھمگان را سازمان خواھيم داد
ژنرالھا و سرکوبگران و خيل آخوندھا و کاردينال ھا و خاخام ھا 

بجاى توليد .  و واعظين بردگى بشر را مرخص خواھيم کرد
جھالت و سم در جامعه علم و پيشرفت انسان را ھدف قرار 

 ! اگر دنيا دست ما باشد؛ آن را زير و رو خواھيم کرد! خواھيم داد
 

کمونيسم جنبش واقعى و عينى کارگران و جنبشى براى تغيير 
در اول مه بايد به تغيير و .  راديکال و ريشه اى جھان است

مبرميت آن فراخوان دھيم و صف خود را در ھرگوشه جھان با 
در !  زمزمه سرود انترناسيونال به صف کارگران جھان گره زنيم

اول مه بايد از حرمت بشريت اعاده حيثيت کنيم و بورژوازى و 
در اول با پرچم آزادى و رفاه !  نظامش را به محاکمه بکشيم

 ! جامعه به ميدان بيائيم
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اول ماه مه در  :يک دنيای بھتر
طبقه ما در سطحی .  راه است

جھانی در اعتراضی گسترده عليه 
جنبش .  سرمايه داری است

کارگری در ايران ھم از تحرک 
در اين .  خاصی برخوردار است

گفتگو مايليم نگاھی به تحرک 
گرايشات متفاوت، از ارتجاعی و 
اسالمی گرفته تا سنديکاليستی و 
کمونيسم کارگری در قبال اول ماه 

از فعاليتھای خانه .  مه بيندازيم
کارگر و ارتجاع اسالمی شروع 

اين جريانات چه برنامه ای .  کنيم
دارند؟ برنامه امسالشان چه 
تفاوتی با سالھای گذشته دارد؟ در 
قبال تحرکات اين ارتجاع 

 اسالميستی چه بايد کرد؟ 

 

ھر سال   :نسرين رمضانعلی
برای برگزاری مراسم روز 
جھانی کارگر کشمکش در جريان 

يک طرف اصلی کشمکش .  است
طبقه کارگر و طرف ديگر رژيم 

خانه .  ضد کارگری اسالمی است
کارگر و شوراھاى اسالمى کار 
بعنوان بازوھاى پليسى و 
جاسوسى رژيم در ميان کارگران 
وظيفه مشخصی را به عھده 

آنھم سرکوب و به .  داشتند و دارند
عقب راندن و به چھارميخ کشيدن 
 .مبارزات برحق کارگران است

سالھاست که کارگران معترض به 
حضور اين حضرات در مراکز 

کارگران اعالم  ،کارگری ھستند
 ،ما نيستند"  نماينده"کردند اينھا 

بخشی از دستگاه سرکوبگر رژيم 
 . اسالمی اند و بايد منحل شوند

 

اين نھادھا ھر سال در اول مه 
تالش ميکنند کارگران را يا به 
دفاع از قانون کار ضد کارگرى 
اسالمى يا به دفاع از اين و آن 

ھر سال .  جناح حکومت بکشانند
ھم پاسخ محکمی از طرف 

پارسال ناچار .  کارگران گرفته اند
شدند اصال مراسم شان را مخفى 

چون اين .  و يا منتفی کنند

پاسخ طبقه کارگر اينست .  بياورد
که مرگ بر ھر دويتان و مرگ 
بر نظام ضد کارگر سرمايه 

 .دارى

 

جريان  :يک دنيای بھتر
سنديکاليستی ھم به استقبال اول 

سنديکاھای واحد، .  ماه ميروند
ھفت تپه، و نقاشان در تدارک 
برنامه ھای خود به اين مناسبت 

برنامه شان چيست؟ .  ھستند
سياستشان در اين شرايط 
کدامست؟ نقد و ارزيابی شما 
چيست؟ در عين حال زمزمه 
ھايی شنيده ميشود که گرايشاتی 
در اين صف خواھان پيوستن و 
يا اعالم نوعی حمايت از 
کانديداتوری ميرحسين موسوی 

 ۶٠جالد قتل عامھای سالھای 
 ھستند؟ مساله چيست؟

 

اين موضوع   :نسرين رمضانعلی
البته ھنوز بصورت سياست يا 

بيانيه رسمى اعالم نشده است اما  
امسال در سنديکاھای نقاشان و 
واحد بحثی در ميان شان طرح 
شده و يا ھنوز در جريان است 
که چه سياستى نسبت به انتخابات 

دراين ميان تمايلى .  داشته باشيم
ھست که ميگويد شرکت نکردن 
و تحريم فايده ندارد و بھتر است 

نتيجه .  بين بد و بدتر انتخاب کنيم
اش ھم اين ميشود که در 

انتخابات شرکت کنيم و به "
اين مباحث ".  موسوی رای بدھيم

در حالی دارد مطرح ميشود که 
اعضای سنديکای ھفت تپه را به 
زندان و ممنوعيت از فعاليت 

اسانلو و  ،کارگرى محکوم کردند
مددى و فعالين واحد وضع شان 

و تعدادی از  ،معلوم است
کارگران سنديکای نقاشان اخير 

اين سياست .  با وثيقه آزاد شدند
قربانى کردن اول مه و بازى 
کردن توى زمين خانه کارگر 

سياستى که کل تالشھاى .  است
تاکنونى اين تشکلھا را به باد 

 . ميدھد

 

از طرف ديگر کارگران اين 
سنديکاھا ضرورتا دنبال اين 
سياست نمى آيند و اين را فعالين 

چون چندين سال .  شان ميدانند
است کارگران ھمين مراکز و تا 

 اول ماه مه
و " کميته ھای کارگری"خانه کارگر، سنديکاليسم، 

 کمونيسم کارگری
 گفتگو با نسرين رمضانعلى 

مراسمھا توسط کارگران به صحنه 
محاکمه سرمايه دارى تبديل شده 

امسال خانه کارگر و .  است
شوراھای اسالمی کار پا را از 
گليم خود فراتر گذاشتند و می 
خواھند مراسمھای اول مه را به 
تريبون بسيج نيرو براى مضحکه 
انتخابات و دفاع از مير حسين 

عليرضا  .موسوى تبديل کنند
محجوب سرسپرده حکومتى ژست 

طرف طبقه "توخالى گرفته و از 
اعالم کرده که ما از "  کارگر

کانديداتوری ميرحسين موسوی 
 !حمايت می کنيم

  

امسال خانه کارگر عوامفريبی را 
با اعالم برنامه يک ھفته ای آغاز 

ايجاد پراکندگی در .  کرده است
. صفوف مزد بگيران ھدفشان است

دراين ھفته يک روز قرار است 
يک روز  ،باشد"  روز پرستار"
يک روز ھم مال  ،"روز معلم"
يک روز ھم  ،"کارگران زن"
يک روز  ،"کارگران مرد"
يک روز  ،"انتخاب کارگر نمونه"

ھم کارگران به فراخوان حضرات 
که "  نماز جمعه"تشريف بيارند به 

ارديبھشت روز  ١١برابر است با 
جھانى کارگر تا طبق برنامه قبلى 
رھبر بيائيد و برای کارگران 

خنده دارتر از .  حرف مفت بزند
ھمه بگو مگو درون رژيم برسر 
اينست که آيا رفسنجانی در اين 
نماز جمعه شرکت کند يا خامنه 
ای؟ خانه کارگر و اين اوباش حتی 
به محالت فقير نشين رفته و تالش 
ميکنند با توزيع پول جوانان را 
ترغيب منند که براى مير حسين 

در طرف مقابل .  موسوی تبليغ کنند
ھم راستھاى افراطى ھم ھمين 

سياستھاى احمدى .  برنامه را دارند
نژاد که ديگر شھره خاص و عام 

برنامه خانه کارگر در کل .  است
اين ھست که ھفته ای که ظاھرا 

نام گذاری شده است "  ھفته کارگر"
را در خدمت ارتجاع اسالمى 

بين کارگران تفرقه بياندازد .  بگيرد
و به نفع جناح موسوی به خيابان 

٩۶شماره   

حدودی ساير مراکز انتظار داشتند  
که در روز جھانی کارگر اين 
تشکلھا باالخره به اسم خود 
اقدامات جدی را در دستور 

از پيش به کارگران .  بگذارند
اعالم کنند که مراسم روز جھانی 
کارگر برگزار ميشود و برايش 

مجمع عمومی .  برنامه داشته باشند
نظرات مجمع  ،را فراخوان بدھند

را در رابطه با چگونه برگزاری 
و در يک  ،اين مراسمھا بخواھند

کالم اراده جمعی کارگران را 
براى روز جھانى شان بميدان 

نکردن اينکارھا دو دليل .  بکشند
دارد؛ اول سنديکاليستھا توجيه 
شرايط خفقان و سرکوبگری رژيم 

و دوم  ،را ھميشه در جيب دارند
سنديکاليسم قرار نيست به اراده 

تنھا .  توده کارگران متکى باشد
چيزى که ميماند يا فعاليت نکردن 
و يا در حاشيه مراسمھاى خانه 
کارگر حرفى زدن و يا رفتن به 

در شرايطی که .  گلگشت است
کارگران مثال در سنندج و سقز در 
اين روز مارش خيابانی داشتند و 
ھيچ کدام از تھديدھا و تعرضات 
رژيم باعث نشد کارگران عقب 

ھمين تشکلھا در تھران  ،بنشيند
من فکر .  فراخوان گلگشت دادند

ميکنم اگر درگوشی پخش شدن 
گلگشت را اعالم کنند و يا اينکه 
بگويند روز جھانی کارگر به 
خانواده فالن فعال دستگير شده سر 

اين حرکت ھر چند درست  ،ميزنيم
و انسانی است اما نميتواند تمام 
سياست يک سازمان مستقل 

 . کارگرى باشد

 

ما قبال به نقد اين گرايشات 
پرداختيم و در مورد نقش مخرب 
گرايش سنديکاليسم در درون طبقه 

بخشی از .  کارگر صحبت کرديم
فعالين کارگران که در سنديکا 
متشکل شدند ھنوز دارند گرايشاتی 
را يدک ميکشند که دنبال عوض 
کردن شرايط با زد و بند با 

يعنى يک .  بخشھائی از رژيم است
سياست دو 

١٢صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٢صفحه     

يادتان .  خردادى و توده ايستى
ھست وقتی اعتصاب کارگران 
واحد حمايت جھانی به خود جلب 
کرده بود و ھمه جا مورد توجه 

روحيه کارگران دستگير  ،بود
درست در  ،شده ھم بسيار باال بود

چنين شرايطى گرايش توده ايستی 
درون اين تشکل خطاب به 

نامه عجز و البه "  رھبری معظم"
مينويسد و به دستبوسى اين 

برخى در ھمان .  جنايتکار ميرود
دوره گفتند که اين سياست ھدفش 
کمتر کردن فشار بر روى 

در صورتى  ،کارگران واحد بود
که نتيجه اش برعکس بود و فشار 

وانگھى بيشتر .  رژيم بيشتر شد
کارگران شرکت واحد اين سياست 

امسال نيز ھمين .  را قبول نداشتند
گرايش که ديروز پشت اعتصاب 
 ،قدرت مند کارگران را بزمين زد

امروز می خواھد به خدمت 
گذاری دوم خرداد و اصالحات 

کنار خانه کارگر قرار  ،برود
و با توجيه انتخاب بين بد  ،بگيرد

و بدتر کارگران را پشت ارتجاع 
اين .  ضد کارگر اسالمى ببرد

سياست ضد کارگرى است حال 
توسط خامنه اى و سرمايه داران 
بيان شود و يا توسط سنديکاليستھا 

 . و کارگران

 

ما صميمانه به اعضا و فعالين اين 
جريان ميگوئيم که اين سياستھا 
بدوا خود اين نھادھا را تضعيف و 

حيف است .  زير سوال ميبرد
سنديکائى که محصول مبارزه 
کارگران است و ھنوز دارند 

اينگونه  ،برايش تاوان ميدھند
وسيله و آلت دست خانه کارگريھا 
و رژيم اسالمى و سياستھايش 

اين سياستھا امتحان پس داده .  شود
. اند و دليلى براى تکرار آن نيست

واضح است طرف حرف ما خط 
توده ايستى نيست که از سياست 
جز حمايت از حکومت چيزى 

خطاب ما به گرايش .  نميفھمد
راديکال و توده کارگران است که 
 . مانع اتخاذ چنين سياستھائى شوند

  

در اينجا شايد  :يک دنيای بھتر

معقول در ھر مبارزه بتوانيم با 
دستاوردھائی از ھر مرحله 

حزب در .  سربلند بيرون آئيم
و من  ،"بيرحمانه"عين اينکه 

ميگويم صريح و سياسى و 
نقد ميکند ھدفش  ،مسئوالنه

اينست که بار ديگر استقالل 
 ،جنبش طبقه کارگر از بين نرود

و  ،مبارزاتش به ھدر نرود
گرايش راديکال بتواند ابتکار 

حزب براى .  عمل را بدست گيرد
سازماندھى انقالب کارگری 
تالش ميکند و اين قطبنما باعث 
ميشود که ھر لحظه جنبش اش 

بجاى تقديس ھر عقب  ،را ببيند
ماندگى نارسارئى ھايش را نقد 

و قدمھای بعدی مان روشن  ،کند
 .  باشد

 

در مورد اين کميته ھا ما مباحث 
مفصل داشتيم و اتفاقا مورد 
استقبال بسيارى از فعالين ھمين 
نھادھا بوده است که به تجربه 
متوجه شدند که اين راه بيراھه 

از اين سياست نه تشکل .  است
کارگرى در مى آيد و نه به سفره 
کارگر لقمه اى نان اضافه 

حقيقت اينست که مستقل .  ميشود
از نيت خير و تالش فعالين اين 

سبک کار و نگرش  ،کميته ھا
آنھا به مبارزه کارگرى وارونه 

تاکنون فقط خودشان .  است
ايجاد تشکل  ،تجزيه شدند

يکی از مبارزات جدی .  پيشکش
اين فعالين اين شده که با چنگ 
دندان اين تشکلھاى فعالين 
سياسى را نگه دارند تا شايد 
روزی روزگاری بتوانند در 
وزارت کار اين تشکل را ثبت 

اين چشم انداز تاريک را .  کنند
بکرات از فعالين اين تشکلھا می 

بخشا خود ھم اعالم می .  شنويم
کنند چنين چيزی غير ممکن 

رژيم اجازه ثبت چنين .  است
اين تنھا يک .  تشکلی را نمی دھد

به .  موارد زياد است.  مثال است
وقتی  ،دليل اين نگرش و سياست

به پراتيک اين نھادھا نگاه 
فاصله بزرگی بين آنھا با  ،ميکنيد

جنبش واقعى کارگری و توده 
 . کارگران وجود دارد

 

سياست اين نھادھا و کميته ھا در 
اول ماه مه جدا از سياست شان 

شيوه و .  در بقيه سال نيست

 اول ماه مه
و " کميته ھای کارگری"خانه کارگر، سنديکاليسم، 

 ...کمونيسم کارگری 

الزم باشد که اشاره ای ھم به 
جريانات که فعاليت خود را از 
کانال کميته ھای متعدد کارگری 

نقد شما به .  پيش ميبرند بکنيم
سياست عمومی اين جريانات 
چيست؟ بعضا گفته ميشود که اين 
جريانات اساسا نمايشی از اول ماه 

حرکتشان جنبه .  را اجرا ميکنند
بيان اعتراض و .  دارد"  تبليغاتی"

ارزيابی شما .  اتحاد کارگر نيست
 چيست؟

 

قبل از پاسخ   :نسرين رمضانعلی
مشخص به سوال اجازه ميخواھم 
. حرف دوستانى را منتقل کنم

واقعيت اينست که بسيارى از فعالين 
کارگری چه آنھا که در مراکز 
کارگری ھستند و چه بعنوان فعالين 
 ،سياسی و مارکسيست کار ميکنند

با حساسيت ادبيات حزب ما را 
بخصوص به مطالب .  دنبال ميکنند

و مباحث حزب پيرامون مسائل 
کارگری با حسلسيت بيشترى 

در گفتگوھائی که .  برخورد ميشود
با فعالين و دوستان فعال در جنبش 

گاھا برخى گله  ،کارگری دارم
ميکنند و ميگويند حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى بيرحمانه نقد 
ميکند و بعضا کمی رنجيده خاطر 

استدالل ھم اينست که گويا  .ھستند
". شرايط انھا را درک نکرديم"ما 

انتظارشان اينست که نقدھا تعديل 
شود و ميگويند نھادھا و تشکلھائی 
که ايجاد شده ميخواھند تشکلھای 

و  .مستقل کارگری را ايجاد کنند
البته موارد زيادی ھم رفقای کارگر 
و فعالين ميگويند اگر حزب به اين 
سرعت توانسته به وزنه ای در 
جنبش کارگری تبديل شود مديون 
ھمين نقدھای تيزبينانه و 
مارکسيستی از يک طرف و داشتن 
آلترناتيو برای مبارزات روتين و 
ھر روزه کارگران از طرف ديگر 

اين مجموعه باعث شده است .  است
که در درون طبقه کارگر با 
حساسيت زيادی به ادبيات حزب 

حزب اتحاد کمونيسم .  برخورد شود
کارگری مبارزات طبقه کارگر را 
گام به گام ھمراھی کرده و حمايت 

تالش داشته با .  کرده است
دخالتگری و سياست درست و 

٩۶شماره   
سبک کار اين نھادھا بيشتر مشابه 
ھسته ھاى دانش آموزى چپ سنتى 

پديده ھائى بيرون اعتراض .  است
کارگرى و مراکز کار و محيط 

يعنى نھادھائى .  زيست طبقه کارگر
که خود را وسيله ايجاد تشکل 
کارگرى ميدانند و يا خودشان را 
بعنوان تشکل کارگران معرفى 

فاقد کمترين سوخت و ساز  ،ميکنند
با زندگى و کار و اعتراض طبقه 

چيزی شبيه فعالين .  کارگراند
در .  مخفی فرقه ھاى سياسى ھستند

بنا به ھمين سياست و  ،اول مه ھم
جلسات  ،سبک کار و نگرش
مثال کميته .  متعددی برگزار ميشود

برگزاری اول ماه مه را تشکيل 
و عمدتا تصميماتى گرفته  ،ميدھند

می شود که با سنت اول مه 
سوسياليستى کارگران ربط چندانى 

انتظار اينست که يک تشکل .  ندارد
فعالين کارگرى يا تشکل مستقل 

با توجه به امکانات و  ،کارگرى
سياستش اين باشد که با  ،مقدورات

کارگران در محلھاى کار و محيط 
تالش کند .  زيست در تماس باشد

در .  بدوا اينروز را تعطيل کند
مراکز کارگرى مجمع عمومى و 
تحرکى بمناسبت روز کارگر 

و به اشکال مختلف  ،سازمان دھند
خود را براى برگزارى اول مه 

اما بجاى تالش براى .  آماده کنند
سازماندھى يک اول مه با شرکت 

خود را به  ،توده وسيع کارگران
گلگشت ھا و جلسات کوچک در 

 . ميان دود سيگار محدود ميکنند

 

بدليل ھمين سبک کار است که 
فکر ميکند اول مه روزی است که 
پارتيزانی بيايند خيابان و سريعا 

يعنى .  قطعنامه ای بخوانند و بروند
نه تنھا کارگران مراکز بيخبر 

متر آنطرف تر  20ھستند بلکه 
چھار نفر متوجه اين حرکت 

اصل بر اين گذاشته .  نميشود
ميشود که چند رسانه خبر را 

آن نيروی .  ھمين.  منعکس ميکند
زيرو رو کننده و تالش اجتماعى 
طبقه در اول مه به نمايشى از يک 
. خبر و چند عکس تبديل ميشود

اين شيوه از فعاليت در يکی دو 
در حالی .  سال اخيرا مد شده است

بزرگترين مارش  85که در سال 
خيابانی در شھر سنندج در جريان 

در حالی که در ھمين سال  ،بود
کارگران مراسم روز جھانی 

کارگر را به 
١٣صفحه   
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يک رسوائی بزرگ برای 
محجوب و سران رژيم تبديل 

ما در ھمين سالھا شاھد  ،کردند
گلگشت ھائی بوده ايم که حقيقتا با 
کارگر و سنتھاى کارگرى ربطى 

من مخالف پيک .  نداشته است
نيک رفتن کارگران و دور ھم 
جمع شدن به مناسبتھاى مختلف 

بحثم اينست نميتوان رفت .  نيستيم
تو کوه و تپه و دور از توده 
کارگر و محل زندگى و جامعه 

اين سنت .  مراسم اول مه گرفت
چريکى است ربطى به سنت 
فعاليت سوسياليستى کارگران 

 . ندارد

 

اين دوستان ميتوانند در محالت 
کارگرى مراسم برگزار کنند و يا 
بطور روتين جمع شوند و صد 

از سرگرمى .  برنامه داشته باشند
و بازى بچه ھا تا آموزش و 

روز جھانی کارگر اما کار .  غيره
ديگرى بايد کرد که مبناى سياست 

اگر ما با .  طبقه در سال آتى باشد
ھر توجيھى بيائيم و خيابان ھا را 
در اختيار مزدوران رژيم 

خوب مگر آنھا از ما چه  ،بگذاريم
ميخواھند؟ آنھا ھم ميگويند برويد 
در گوشه اى و در گوش ھم 
. ھرچقدر ميخواھيد حرف بزنيد

اما حق نداريد مانع کسب و کار و 
سود حاج آقا و بساط محجوب و 

در سالھای !  شويد"  امنيت"مزاحم 
اخير اگر يک چيز ثابت شده 
اينست که به ھر درجه کارگران 
متحد و قوی و آگاھانه به ميدان 

به ھمان اندازه موفق بوده  ،امدند
به ھر اندازه متکی به نيروی .  اند

واقعی خود بودند و گرايشات 
بازدارنده را نقد کردند راه 
 .پيشروی را برای خود باز کردند

 

کارگران ھر روز در ميدان 
مبارزه در محيط کار خود و در 

بايد در .  مقابل ادارت دولتی ھستند
اول ماه مه امسال اين اجتماعات 
را به ھم گره زد و خواستھاى 
عمومى طبقه کارگر و رفاه 

کارگران .  جامعه را طرح کرد
. علنى مبارزه ميکنند و نه مخفی

اين اتحاد در متن مبارزات 
روزمره يک کار تعطيل ناپذير 

سازماندھی .  اين گرايش است
مراسمھا و جشنھاى اول مه در 
اشکال مختلف يک اولويت اين 

ھدف اينست که در .  گرايش است
اينروز طبقه ما ھمراه با 
کارگران جھان عليه سرمايه 

فعالين .  دارى حرفش را بزند
راديکال و سوسياليست و 
رھبران عملی کارگران بايد 
امسال تالش کنند موانع تاکنونی 
را کنار زده و در تمامی شھرھا 
به تدارک برگزاری مراسم اول 

برپائى مراسمھاى .  ماه مه بروند
مستقل کارگرى و طرح ادعانامه 
کارگرى عليه سرمايه دارى 
. سياست روشن اين گرايش است

در سطح سبک کارى ھرجا 
کارگران به ھر دليلى جائى در 

اين  ،مراسمھاى دولتى جمع شدند
فعالين تالش ميکنند تعدادى را 
آنجا بفرستند و کارگران را عليه 

 .  آنھا بشورانند
  

با درک معضالت و پيچيدگيھا و 

 اول ماه مه
و " کميته ھای کارگری"خانه کارگر، سنديکاليسم، 

 ...کمونيسم کارگری 

بخش مخفى ھميشه بلد است کارش 
محافل .  را چگونه سر و سامان دھد

کارگرى دراين زمينه به لطف 
اما مسئله ابراز .  اختناق استاداند

وجود اجتماعى کارگر بعنوان يک 
طبقه در اين اوضاع است که اين 
ديگر دست کارگران راديکال و 
سوسياليستى را ميبوسد که به ناکارا 
بودن روشھاى تاکنونى اين کميته ھا 

ما مجددا از اين دوستان ھم .  واقفند
ميخواھيم در نگرش و سبک کار و 
کال نگاھشان به مبارزات کارگرى 
و مشغله ھاى حاشيه اى ديگر تجديد 

اين ھم به نفع خود .  نظر کنند
آنھاست و ھم به نفع جنبش 

 .کارگرى

 

و باالخره به  :يک دنيای بھتر
گرايش کمونيسم کارگری و طيف 
کارگران راديکال و سوسياليست 

اساس تحرک اين بخش در .  ميرسيم
اول ماه بر چه محورھايی استوار 
است؟ تاکيدات در اين زمينه 
چيست؟ تمايز اين صف با ساير 
گرايشات را در چه وجوھی 
ميدانيد؟ تالش اين صف برای اتحاد 
صفوف کارگران تحت يک پرچم 
راديکال و سوسياليستی را چگونه 

 می بينيد؟ 

 

وضعيت امروز  :نسرين رمضانعلی
و گرايشات بازدارنده و روشھاى 
غيرکار ساز ھم باعث پراکندگى 
شده و ھم بويژه کار فعالين 
سوسياليست و کمونيست را مشکل 
تر ميکند و انرژی از اين رفقا 

با اين حال نکاتى روشن .  ميگيرد
اين گرايش افقھاى بزرگ را :  است

در مقابل خود گذاشته و براى 
اين .  انقالب کارگرى تالش ميکند

گرايش فعالينش در تالش مستمر 
براى سازماندھى در محيط ھاى 

تالش اين گرايش و ھدفش .  کار اند
در اينروز اين نيست که حرکتى 
. نسنجيده بکند و ھزينه گزافى بدھد

يک ويژگى اين خط دورى از 
تحرکات نسنجيده و آوانتوريستى و 
تسليم نشدن به سياستھاى 

امر .  سرکوبگرانه و بازدارنده است
تاکيد بر اتحاد طبقاتى و استحکام 

٩۶شماره   
تاکيدات  ،محدويتھاى خاص

عمومى ما بر برگزاری 
مراسمھاى مستقل کارگرى و 
برپائى جشن روز کارگر و 
. تعطيلى اين روز ھمه جا است

تالش کنيد در اين روزھا ھر کجا 
که ھستيد مجامع عمومی خود را 
تشکيل بدھيد و خواستھای خود را 
در قطعنامه ھا و بيانيه ھا رسما 

در مراکز کارگرى و .  اعالم کنيد
محالت کارگرى براى اول مه 

 ،تدارک ببينيد ،تصميم بگيريد
قطعنامه بدھيد  ،سخنران تعيين کنيد
به گرايشات .  و ابراز وجود کنيد

غير کارگری اجازه ندھيد باعث 
تفرقه و پراکندگی در درون صف 

قدرت کارگر در اتحاد .  شما شوند
اوست و در اينروز صدای ما 
کارگران در ايران بايد با صداى 
ضدھا ميليون کارگر در دنيا يکى 

بايد شعار مرگ بر سرمايه .  شود
تبديل  ٨٨دارى را به پرچم اول مه 

کارگران بايد دراينروز اعالم .  کنيم
 . کنند سرمايه دارى را نميخواھند

 *** 

 ٢٠" افزايش"کارگران مضحکه 
 درصدی 

 !حداقل دستمزد را نپذيريد
 

. مجامع عمومی خود را برگزار کنيد. متشکل شويد
حداقل دستمزد بايد . نمايندگان خود را انتخاب کنيد

توسط نمايندگان سراسری شما کارگران و بر مبنای 
به اين فقر . نيازمنديھای يک زندگی انسانی تعيين شود
بساط اين . و فالکت و تحقير و بی حقوقی بايد پايان داد

 .اوباش اسالمی و نظام سرمايه داری را بايد برچيد
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در اولين روزھای سال جديد 
شاھد برکناری و يا حتی ارتقا 
سمت منوچھر منطقی مدير عامل 
ايران خودرو و انتقال اين مھره 
خدمتگزار حکومت اسالمی 

سرانجام .  سرمايه داران بوديم
دوره خدمتگزاری منطقی در 
ايران خودرو برای سرمايه داران 
و اربابان بزرگترش به اتمام 

مسلما ھمه ما از تاثير منفی .  رسيد
و مخرب عملکرد اين چھره 
منفور ضد کارگری بر زندگی 
يکايک کارگران ايران خودرو و 
. خانواده ھايشان بی اطالع نيستيم

جواد نجم الدين يکی ديگر از 
چھره ھای ضد کارگری را برای 
ادامه راه منوچھر منطقی در 

در .  ايران خودرو برگزيده اند
 ،متن دعواھاى باندھاى حکومتى

مھره ای منفور و ضد کارگر 
رفت و مھره اى منفور و ضد 

دوران .  کارگرتر به جايش نشست
ھفت ساله مديريت منطقی برای 
کارگران ايران خودرو ياد آور 
دورانى است که لحظه به لحظه 
آن از عرق و گرسنگی و فقر و 
انھدام کارگران و خانواده ھايشان 

چه منطقى و .  تغذيه نموده است
چه نجم الدين در ايران خودرو و 
سايپا خون کارگران را در شيشه 
کردند تا اين سودھاى نجومى را 

 . کسب کنند

 

شرايط بردگى ما کارگران ايران 
دستمزدھای :  خودرو اينچنين بود

حداقل و ناچيزی که به ھيچ وجه 
کفاف زند گی را نميدھد، 
قراردادھای موقت و سفيد امضا 
و يک طرفه که کارگر را مانند 
برده کت بسته بی چون و چرا 
اسير کارفرما ميسازد، گرسنگی 
و فقر که برای کارگران و 
خانواده ھايشان امری روزمره 
شده، دستمزدھای پرداخت نشده و 
معوق در شرايطی که کارگر 
 ،برای شام شبش معطل است

اجاره خانه اش عقب افتاده و پولی 
برای ھزينه درمان و دکتر کودک 
خردسالش که در بيماری و تب 
. می سوزد در بساط نيست

اخراجھا و بيکار سازيھای دسته 

که نبايد اھميت داشته باشد 
. اينست که کارفرمايش کى باشد

مواظب باشيم که اين نوع حلوا 
حلوا کردنھا نه فقط دھان را 
شيرين نميکند بلکه کارگران را 
تلويحا پشت يک باند جنايتکار و 

جابجايی .  ضد کارگر بخط ميکند
مشکل  ،مديران مشکل ما نيست

. اصلی ما نظام سرمايه داريست
مشکل اصلی ما روابط و 
. مناسبات برده وار مزدى است

مشکل اصلی و اساسی طبقه ما 
اين است که اقليت مفتخور و 
انگلی کار نمی کنند و بر ھمه 
چيز مالکيت دارند و ھمه ثمره 
کار و توليد و رنج ما در 

اما اکثريتی که .  تصاحب آنھاست
کار ميکنند نه مالکيتی بر کار و 
ابزار توليد دارند و نه از ثمره 

اين .  کار خود سھمی می برند
دنياى سرمايه داری است که اين 
 . تباھى و سياھى را اداره ميکند

 

. اما اين فقط يک روی سکه است
روی ديگر سکه ميلياردھا انسان 
کارکن و زحمتکش در گوشه و 
کنار دنيا ھستند که از اين نظم 
غير انسانی به تنگ آمدند و 

خواھان  ،خواھان تغيير اند
ما .  حرمت و رفاه و آزادى اند

کارگران در ايران خودرو و 
بخشى  ،مراکز مختلف در ايران

از اين ارتش عظيم جھانى طبقه 
کارگر اند که خواھان يک دنيای 

ما متعلق به جبھه .  بھتر است
ما .  خوشبختی و سعادت انسانيم

بخش تفکيک ناپذيری از سنت 
کمون پاريس تا انقالب اکتبر و 
. کارگران امروز فرانسه ھستيم

ما بخش جدايی ناپذيری از 
کارگران معترض و اعتصابی 
آلمان و انگليس و يونان و ھر 

طرف مقابل ما .  جاى دنيا ھستيم
امروز با .  ھم ھمينطور است

بحران و ورشکستگی سرمايه 
داری جھانی، از سرمايه داران 
و دولتھايشان گرفته تا وزير 
وزرا و کارچاق کنھايشان، از 
آخوندھای معمم گرفته تا پاپ 

و اتحاديه ھای زرد و  ،اعظم
جملگی  ،مباشر سرمايه داران

ھمدست و ھم کيسه اند تا برای 
خروج از اين بحران فقر و 
بيکاری و فالکت ھرچه بيشتری 
. را به ما کارگران تحميل کنند

ھمين سران اتحاديه ھا در اوج 

 !سخنی با کارگران ايران خودرو
 

 کامران پايدار

جمعی، افزايش ساعات و فشردگی 
بيشتر شيفتھای کاری برای سود 
آوری بيشتر که گاھا به مرگ 
بعضی از کارگران ھم انجاميده 

تحقير و بيحقوقی مطلق در .  است
عين سرکوب و سانسور در کنار 

کار با  ،کار سنگين و توانفرسا
بيمارى و درد ديسک کمر و 

حوادث وحشتناک کار از .  آرتروز
نقص عضو تا له شدن کارگران 
بيدفاع زير دستگاھھای پرس چند 

ھمه ما .  87تنی تا ھمين اواخر سال 
شاھد بوديم چگونه نيمی از بدن 
يکی از کارگران ايران خودرو 
ديزل در زير دستگاه پرس چند تنی 

دراين .  بطور کامل له و متالشی شد
سالھا رفقاى ما که در محل کار به 
قتل رسيدند و يا دچار نقض عضو 

با کمترين مسئوليت از جانب  ،شدند
سرمايه داران و نھادھاى دولتى 
کارگزارشان و کمترين کمک و 

و .  حمايت و رسيدگى مواجه نشد
ھمه .  اين وضع ھنوز ادامه دارد

اينھا نه بخشی از خاطرات 
کارگران ايران خودرو بلکه صفحه 
ھاى تاريخ رنج و محنت طبقه 

اين تصوير زندگی و کار .  ماست
سراسر درد ما کارگران در ھمه 

مگر .  جای دنيای سرمايه داريست
چه تفاوتی ميکند کارگری که در 
کارخانه بنز در آلمان کار ميکند يا 
در رنو فرانسه يا جنرال موتورز 
در آمريکا، يا سايپا و ايران 
خودرو، يا کارگران ھفت تپه و 
عسلويه؟ در ھمه جای اين دنيای 
سراسر سياه و تباھی سرمايه، 

استثمارگر ھم .  کارگر کارگر است
استثمارگر، و سرمايه داری ھم 

شباھتھا بسيار .  سرمايه داريست
بيشتر از تفاوتھائى است که به زور 
مبارزه بخشى از طبقه جھانى 

 . کارگر تحصيل شده است

 

در مورد آمدن و رفتن اين و آن 
مدير زمزمه ھائى شنيده ميشود که 
. کارگران بايد بسيار مواظب باشند

کنار گذاشتن منطقى يک دليلش 
مبارزه کارگران ايران خودرو 

بلکه پيشروى باند احمدى نژاد  ،نبود
در تعيين مھره ھايشان در مناصب 

براى کارگر تنھا چيزى .  کليدى بود

٩۶شماره   
اعتراض کارگران در کنار 
سرمايه داران در کشورھاى 
مختلف نشسته اند و با امضاى 
ورق پاره اى از کارگران خواسته 
اند برای خروج سرمايه داران و 
دولتھايشان از بحران فداکارى و 

ميکوشند !  از خود گذشتگی نمايند
با کاھش دستمزدھا، افزايش 
ساعات کار، زدن از بيمه بيکاری 
و بازنشستگی، زدن از امکانات 

و  ،درمانی و بھداشتی کارگران
درعين حال افزايش ھزينه ھای 
زندگی و تحميل ھر چه بيشتر فقر 
 ،و گرسنگی به زندگی ما کارگران

راه فرار خود را از بحران و 
اين .  سقوط نظامشان باز نمايند

 ،راھى است براى تداوم بردگى ما
تحکيم قدرت آنھا و تحکيم اسارت 

 . ما

 

 !دوستان عزيز

طبقه ما نيز براى مواجھه با اين 
وضعيت بايد در ھر مورد سياست 

در .  و تاکتيک خود را پيش ببرد
مقابل اتحاد شوم سرمايه داران و 

طبقه ما  ،شان"  کارگرى"مباشرين 
نيز بايد متحد شود و حرف خودش 

ما ھم بايد در تشکلھاى .  را بزند
توده اى و حزبى خود متشکل 

افق خودمان را در مقابل کل .  شويم
. طبقه کارگر و کل جامعه بگذاريم

در مقابل سياست انواع احزاب 
راست بورژوايی تا سنديکاليستھا 
و بسياری از احزاب به ظاھر چپ 

ما بايد سياست شورائى  ،گزافه گو
و دخالت مستقيم و توده اى خود را 

بايد به نيروئى اتکا .  جلو بگذاريم
کنيم که قدر قدرتى سرمايه را 

به نيروى متحد کارگران .  ميلرزاند
بايد .  در تشکيالتھاى رزمنده

مجامع عمومى و شوراھاى 
کارگرى را بپا کنيم و مستقيما و 

اين راه .  مستمرا در ميدان باشيم
تحکيم تشکل و اتحاد ما و راه پس 
زدن نقشه ھاى شوم سرمايه داران 
براى ما و خانواده ھاى محروم 

ما نيازمند دامن زدن و .  مان است
گسترش يک جنبش مجمع عمومى 
و شورائى و سنت عمل مستقيم 

ما به تشکل حزبى .  کارگرى ھستيم
و آلترناتيو سياسى کارگرى نياز 

ما بايد در حزب کمونيستى .  داريم
بدون داشتن .  مان متشکل شويم

جامعيت افق کارگرى و کمونيستى 
و بدون تشکلھاى قدرتمند 

١۵صفحه  ،کارگرى  
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 . مبارزات فداکارانه ما به ھدر ميرود
 

 !رفقای کارگر

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در يکسال گذشته بخشى و تصويرى از 
حزب .  اعتصاب و اعتراض در بخشھاى مختلف ايران خودرو بوده است

زبان گوياى اعتراض راديکال کارگران و اعتراض راديکال کارگرى 
ھمين واقعيت منشا زوزه ھاى مزدوران .  زبان گوياى حزب بوده است

به حزب .  اطالعاتی و حکومت اوباش اسالمی سرمايه داران بوده است
 !اين حزب شماست. خودتان بپيونديد

 

به ھمه  ،روز جشن و اتحاد رزمی کارگران جھان را ،در خاتمه اول مه
شما و خانواده ھای محترمتان تبريک گفته و برای يکايک شما آرزوی 

 . *موفقيت و پيروزی دارم

 اول ماه مه، روز جھانی كارگر
 روز مارش كارگران برای جھانی آزاد و برابر 

بحرانی عميق جھان نكبت و استثمار سرمايه داری را  به زلزله ای 
تمام حافظين اين نظام بردگی و بی حقوقی  .  قدرتمندی انداخته است

. تالششان بر اين است كه آوار اين بحران را بر سر كارگران خراب كنند
ميليونھا نفر را از .  ماشين ھولناك تحميل فقر و فالكت را بكار انداخته اند

كار محروم كرده اند و با گرانی سرسام آور و تحميل ھزينه ھای 
اما .كمرشكن مسكن، بھداشت و تحصيل آخرين رمق كارگران را ميگيرند

جدال عظيمی در جريان است تا تھاجم سرمايه داران و دولتھايش را به 
 .عقب براند

 

روز كارگرامسال ميتواند و بايد به روز اعالم يك مصاف جھانی و 
اول ماه مه، اين روز جنبش .  ميلتانت در مقابل چنين تھاجمی گردد

سوسياليستی طبقه كارگر ميتواند به روز اعالم بديل اين طبقه در قبال 
روز كارگر ميتواند به .  سرمايه داری با بحران و يا بدون بحران بدل شود

روز عزم كارگران برای فروريختن آوار بحران سرمايه داری بر سر 
روز اول ماه مه را بايد در صف عظيم و .صاحبان سرمايه بدل شود

قدرتمند كارگران بود و قدرت و اتحاد كارگر و آلترناتيو طبقه كارگر را 
 .ھر چه پرصالبت تر و ھر چه روشنتر نشان داد

 

به صف اعتراض و ھمبستگی كارگران در اول ماه مه بپيونديد تا مارش 
طبقه ما برای جھانی آزاد و برابر پرخروشتر و نيرومندتر پايه ھای نظام 

 .سرمايه داری را ھر چه محكمتر به لرزه اندازد
 

 !مرگ بر سرمايه داری

 !زنده باد اول ماه مه، روز جھانی كارگر

 !زنده باد ھمبستگی جھانی طبقه كارگر

 !زنده باد سوسياليسم

 تشكيالت كانادا_ حزب اتحاد كمونيسم كارگری

 بعد از ظھر ١، ساعت ٢٠٠٩شنبه دوم ماه مه : تاريخ

 Sherbourne St and Carlton Toronto 

٩۶شماره   

!کارگران وطن ندارند  

!زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى  

 آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 

.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 

 مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده کارگران 

کارگران در اعتراضات جارى به سنت . است
جنبش مجمع . مجمع عمومى متکى شويد

!عمومى را گسترش دھيد  

 ...سخنی با کارگران ايران خودرو 
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آقای بھارلو مجری شبکه 
در  ،ارتجاعی صدای آمريکا

رابطه با برگزاری تظاھرات در 
لندن در اعتراض به گروه بيست 
 ،که مرکز فوکوس خبری دنيا شد

به سبک دادگاه عالی انگليس که 
نوشتن مقاله در باره بحران 

جرم و مشوش "سرمايه داری را 
 ،قملداد ميکند"  کردن ذھن مردم

تظاھرات اخير را با سبک 
مختص راديو صدای آمريکا ضد 

او .  سرمايه داری قلمداد نميکند
ھشدار ميدھد جماعت سرمايه دار 

در اين !  را بيھوده آشفته نکنيد
ميان سوال من از صداى آمريکا 
و آقای بھارلو اين است اگر اين 

ضد  20تظاھرات ضد گروه جی 
سرمايه داری نبوده پس چرا بايد 
جماعت ضد سرمايه دار از آن 

 آشفته شوند؟

 

بھارلو بحران اخير را نتيجه 
آزمندی و حرص برخی از 
مديران و بانکداران ميداند و 
بحرانی که بيش از نيمی از 
کارخانه ھا را از آمريکا و اروپا 
تا ژاپن و چين و کره را به کام 

بحران بانکی و "خود فرو برده 
ايشان اين مسئله !  مينامد"  مالی

ساده را درک نميکند که وقتی 
اين  ،صندوق بانک خالی است

بانک نيست که مقصر اصلى 
در ثانی اگر گناه به گردن .  است

مديران و بانکداران و دزد بودن 
که البته در اين ھيچ  ،آنھاست

شکی نيست که سران اين نظام 
اما چرا کرور  ،ھمه اينگونه اند

کرور کارخانه تعطيل می شود؟ 
چرا ميليون ھا کارگر بيکار شده 

 8اند؟ چرا بعد از گذشت حدود 
تخفيف پيدا "  بحران مالى"ماه اين 

نکرده و به بحران جھانى سرمايه 
دارى تبديل شده است؟ آيا سيستم 
بانکی و مالی آنقدر شبکه پيچيده 

ماه برای ترميمش  8ايست که 
وقت کافی نيست؟ آيا سران 
حکومت ھاى دنيا به قول شما 

چون سيستم "  آشفته شده اند"
 بانکی شان کارآمد نيست؟  

و يا حتى بيشتر از ھر  ،کجاست
کس ظرفيت بالقوه اعتراض عليه 
. سرمايه دارى را نميشناسند

اينھا دقيقا ميدانند چه  ،برعکس
خبر است و دقيقا کارشان تحويل 

کارشان .  دروغ به مردم است
تخطئه اعتراض عليه سرمايه 

ايشان وقتى ژست .  دارى است
تحليلگر ميگيرد و ميگويد آنھايی 
که در تظاھرات لندن جمع شده 
بودند خودشان ھم نمی دانستند 

ديگر  ،برای چه جمع شده اند
اين نوع اظھار .  بامزه ميشود

نظر فقط توھين به شعور مردم 
مھمتر پوشاندن شعارھا  ،نيست

عليه سرمايه دارى و مظاھر آن 
و ظرفيتھاى رشد اين 
اعتراضات است که تصورش 

تر از روزھاى "  سياه"برايشان 
نخير .  سياه در بازار بورس است

آنھا دقيقا با سطح  ،آقاى بھارلو
اعتراض موجودشان ميدانستند 

ميدانستند که  ،که چه نميخواھند
سرمايه دارى و دمکراسى گند 

آنھائی که  ،راستى.  زده است
رفتند به اوباما رای دادند نمی 
دانستند چه می خواھند؟ و از 
ھمه بيشتر خود شما نمی دانی 

 چه می خواھی؟ 

 

اتفاقا امروز بيش از ھر زمان 
دوران مقابله با سرمايه دارى و 

شما در .  طرفدارانش است
استوديوئى نشستيد و عليه 
اعتراض کارگران سخن سرائى 
ميکنيد که دولتش مادر تروريسم 
و قتل عام و کودتا و تعرض به 

در "  پيشرو"طبقه کارگر و 
. اعدام رھبران کارگران است

 تظاھرات لندن ضد سرمايه داری است
 پاسخی به اظھارات صداى آمريکا 

 

 على طاھرى

صداى آمريکا از زبان بھارلو از 
کفايت نداشتن عده ای برای "

 دليلبعنوان "  اجرای قوانين سرمايه
اما .  بحران اخير صحبت می کند

قوانين سرمايه مگر چيزی جز 
استثمار و جنگ و سرکوب است؟ 
و مگر اين جماعت بى کفايت از 
ھمين منبع سرمايه تلنبار نميکنند؟ 
مگر دولتھا دسته جمعى حاميان 
اينھا نيستند؟ مگر شما براى قلب 
ھمين حقايق در صداى آمريکا نان 
نميخوريد؟ شايد از نظر بھارلو اين 
نرخ استثمار و فالکت طبقه کارگر 
ھنوز کافی نبوده و به اين دليل اين 
بحران دامن گير مفتخواران سرمايه 
شده است؟ البد به امثال مديران 

 16ايران خودرو که کارگر را 
ساعت سرپا نگه می دارند تا از 
فرط خستگی زير دستگاه پرس له 

ژنرالی "  لياقت"بشود درجه 
 سرمايه داری بايد داد؟ 

 

صداى آمريکا و بھارلو در ادامه 
می گويد؛ به زمانی رسيده ايم که 
دعوای سرمايه داران و ضد 

چه حکم !  سرمايه داران معنی ندارد
؟ الحق بايد به اين ھمه !بديعى

بھارلو بنا به !  ذکاوت نوبل داد
خصوصيت حرفه اى اش شبيه 
ديکتاتورھايی حرف می زند که 
موقع سرنگونی شان غمخوار مردم 

بله ھمانطور که شما !  ميشوند
ميگويی ھمه نياز به يک دنيای 

حتی .  بھتر را احساس کرده اند
راستش را بخواھيد نظام سرمايه 
داری فقط برای کارگران طوق 

خود سرمايه دار  ،بردگى نيست
جماعت را نيز از ھيئت انسان به 
حيوان درنده تنزل داده است و 
مفتخوری و انگلی تا مغز استخوان 

خود شما !  در ھمه شان موج ميزند
تا کی می خواھيد با وارونه کردن 

منفور  ،حقايق به نفع سرمايه داران
 کلی آدم باشيد؟ 

 

مسئله اين نيست که گويا بھارلو و 
صداى آمريکا نميدانند در دنيا چه 

عمق اين بحران  ،خبر است

٩۶شماره   

شما بايد اين حرفھا را بزنيد تا 
شما نميتوانيد .  بتوانيد نان بخوريد

و اين .  به ولى نعمت تان پشت کنيد
افکار و نظريات سه .  طبقاتى است

در چھار و پيش و پا افتاده 
ژورناليستى شما تنھا به اين اعتبار 

ھم شماھا خوب ميدانيد .  معنى دارد
چه ميخواھيد و ھم ما و آنھا که در 
. لندن و پاريس و آلمان جمع شدند

 .  جبھه ھا معلوم است

 

در حاشيه يک نکته ھم به دوستان 
و "  حزب کمونيست کارگرى"

آقاى تقوايی و ھمه کسانى که 
" بحران مالى"بحران اخير را 

تحليل کردند يادآورى کنم که چقدر 
تحليلشان از بحران شبيه تحليل 
آقای بھارلو و صداى آمريکا بوده 

راستى اين تصادفى است؟ !  است
بحران سرمايه جدا از کرور کرور 
مطلب و بحث يک دليل دارد و 
آنھم توقف در پروسه انباشت 
سرمايه و گرايش نزولی نرخ سود 

شايد بد نباشد به اين بھانه .  است
يک بار ديگر ھمه بروند کاپيتال 
بخوانند که چرا مارکس راست می 

 گفت؟

 يک دنياى بھتر 
برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان 

!برسانيد  
 يک دنياى بھتر 

مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه دارى 
! است  

 يک دنياى بھتر 
برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه 

! است  
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تامل در باره شکل زندگی انسان 
و بنابراين تحليل عملی اين شکل 

ھا اساسا مسير وارونه حرکت 
واقعی اين شکلھا را بيان می کند 

 )کارل مارکس(
 

مدتی است رھبری حزب 
کمونيست ايران زير انتقاد و بھتر 
بگويم زير ضرب گرايش 
. ناسيوناليسم کرد قرار گرفته است

داستان از اين قرار است که 
مجددا عده ای نتيجه گرفته اند که 
فرمان را به طرف افق اجتماعی 

چرا .  ناسيوناليسم کرد بچرخانند
که به مدد حضور آمريکا در 
منطقه و باد زدن سياست ھای 
فرقه ای سھام ناسيوناليسم کرد 

ھر چند که .  صعود کرده است
منتفی شدن بحث جنگ آمريکا و 
جمھوری اسالمی و چشمک ھای 
کاخ سفيد به جمھوری اسالمی 
جريانات سياسى ناسيوناليسم کرد 
را در ھاله ای از ابھام و نگرانی 

عده ای مثل حزب . فرو برده است
دموکرات رفتند و سازمان 
اسالمی شان را ساختند که براى 

اينھا .  اين حزب چيز جديدى نبود
ھميشه به اسالم و عقب ماندگى 
پايبند بودند و از ھمان ابتدا براى 
معامله با جمھوری اسالمی دلشان 

عده ای ھم مثل .  غنج ميزد
سازمان زحمتکشان ھم خدا را 

شريک .  می خواھند ھم خرما
ھم با !  غافله و رفيق دزد

جمھوری اسالمی معامله می کنند 
و ھم برای آمريکا و غرب سينه 

سياست اينھا تابع اينست .  می زنند
. که چه کسى نان شان را ميدھد

در اين ميان طيف ناسيوناليسم 
درون کومله سعی در انداختن 
کومله در صف شام و نھار 
ناسيوناليسم کرد داشته اند که مبادا 

 !از اين غافله عقب بيافتند

 

در اين بين دو مساله در رشد و 
تحرک ناسيوناليسم کرد عموما و 
در حزب کمونيست ايران 

اما ھر دو طرف حقيقت را نمی 
گويند و مساله ريشه ای تر اين 
است که اصال حقيقت را نمی 

آقای نبوی حزب متبوعش .  بينند
به سان رابينسون کروزوئه (را 

که در جزيره ای به توليد مادی 
زندگی اش اشتغال داشت و از 
) اقتصاد جھانی سرمايه جدا بود
و  ،با سوسياليزم يکی می گيرد

آنطرف ھم در فضای 
خود را  ،ايدئولوژيک تخيلی

. قربانيان سيبری استالين می داند
اما اولی فراموش می کند که 
مسيری که در آن به سر می 

اعم از تشکيالت داری و  ،برد
شرايط  ،شرايط کنونی اش

تحميلی يک دوره از ديکتاتوری 
خونخوار جمھوری اسالمی بوده 

شرايطی که تاريخا يک .  است
عده کمونيست مجبور شدند در 

اما آقای .  عراق حزبی بسازند
نبوی تمام اينھا را فراموش می 
کند و بھتر است بگويم دلش می 

چون راه .  خواھد فراموش کند
ديگری نمی شناسد و فقط به 
ھمين بسنده کند که داشتن تابلو 
به خط فارسی زنده باد 
سوسياليسم معرف سوسياليست 

دومی با .  بودن حزبی است
و البته با تشخيص  ،رياکاری

ضعف رھبری کومله در دادن 
برای  ،يک افق اجتماعی روشن

تصاحب کومله و نابودی ھمين 
سوسياليسم متوازی االضالع 
کومله قدم برداشته اند و بعد از 
ناکامی به مانند ھمه ناکامان 
جنگ ھای سياسی چھره مظلوم 

اسم اين شده .  به خود گرفته اند
دعوای سوسياليسم و "است 
 "!ليبراليزم

 

بی خبری رابينسون کروزوئه ما 
از تغيير و تحوالت دنيا آنھم بغل 
گوش خودش فقط يک دليل دارد 
و آن عينکی که وارونه به 

مارکس در .  چشمش زده است
جايی نوشته بود که شيوه توليد 
حيات مادی فرآيند کلی حيات 
اجتماعی را تعيين می کند و 
شکل ھای معين آگاھی اجتماعی 

اما .  با آن در انطباق است
رابينسون کروزوئه نمی تواند 
متوجه شود بيرون از تشکيالتش 

تحوالتی رخ  ،ھم دنيايی ھست
می دھد و چه بخواھی چه 
نخواھی روزی در تشکيالت 

 :سوسياليسم رابينسون کروزوئه
 جوابی به محمد نبوی عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

 

 علی طاھری 

 ،اول:  خصوصا نقش جدى دارند
باد زدن  ،حضور آمريکا در منطقه

نسخه قومپرستی و فدراليسم که 
اقليتھاى ملى و قومى "طبق تعريف 
چرخش .  عناصر آنند"  و مذھبى

عمومى ناسيوناليسم کرد به 
فدراليسم و انشقاقات و جنگ و 
چاقو کشى ھا و غيره ھمه محصول 

فقدان يک  ،دوم.  اين فضاست
سياست و افق روشن سوسياليستی 
در حزب کمونيست ايران که با 

اين .  ناسيوناليسم تعيين تکليف کند
مسئله براى چندمين بار اثبات شده 
است که تحرک ناسيوناليسم در 
منطقه به نيرو گرفتن از حزب 
. کمونيست ايران منجر ميشود

ديوارھاى سوسياليسم اين حزب در 
مقابل راست ناسيوناليست بسيار 

 .  ضعيف است

 

ترديدى نيست که برای يک 
سالھا نشستن در  ،ناسيوناليست کرد

که "  تشکيالت کمونيستی"قالب يک 
چيز ھيجان  ،ھيچ افقی ندارد

طرح جنگ .  انگيزی وجود ندارد
آمريکا و مسلح شدن نيروھای کرد 
و برگشتن به کردستان ايران در 

گزينه )  تنھا در خيال(فراز کوھھا 
عينی تری برای يک پيشمرگ در 
دره شيلر است تا سوسياليسم 
متوازی االضالع حزب کمونيست 
ايران که قرار است برنامه ای را 
در ايران اجرا کند و معلوم ھم 

 !نيست کی وقت آن برنامه ميرسد

 

در اين ميان آقاى محمد نبوی عضو 
قديمی حزب کمونيست ايران در 
مقاله اى توضيح داده اند که اساسا 

دعوای سوسياليسم "اين مساله اخير 
و دليلشان ھم اين . است" و ليبراليزم

است که سوسياليسم برای مبارزه با 
بورژوازی بايد با ليبراليسم ھم 

عجبا طرف مقابل ھم .  مبارزه کند
از استالينيسم و ديکتاتوری و اين 
پنجره به حزب کمونيست ايران 

 ! حمله می کند

 

٩۶شماره   

و در .  شما تاثيراتش خواھند نشست
چنين اوضاعى اگر باز بخواھی از 
 ،درون جزيره ات صحبت کنى
: ھمين تبئين را تحويل خواھی داد

!" جدال سوسياليسم با ليبراليسم"
تازه ھمينجا ھم يک پوئن به 

شما راجع .  ناسيوناليسم کرد ميدھد
به کدام ليبراليسم صحبت ميکنيد؟ 
تحليلى که بچه آخوندھا و باندھاى 
متفرقه اسالمى و يا طرفداران 

 ،ميداند"  ليبرال"سازش با رژيم را 
با واقعيات بيرون تشکيالت شما 

بيشتر شبيه تحليل  ،ربطى ندارد
نکند از .  رابينسون کروزوئه است

سرمايه داران "تحليل ھائى که از 
حرف ميزنند به اين "  با وجدان

نتيجه رسيديد که اينھا ليبرال اند؟ 
آيا اين بيان بيشتر عدم صراحت 
شما را در تقابل با ناسيوناليسم کرد 
استتار نميکند و آيا ھمين سياست 
ديوارھاى سوسياليسم شما را سالھا 
در مقابل اين گرايش ناتوان نکرده 
است؟ آقای نبوی شما و دوستانتان 
نبايد تا جائى صبر کنيد که سقف 
روی سرتان خراب شود تا قانون 

اينکه راست با !  جاذبه را باور کنيد
پرچم صريحا ناسيوناليستى و 
فدراليستى در جبھه ھای مختلف 
 ،روبرويتان قد علم کرده است

محصول نبود پرچمى متفاوت و 
راديکال و کارگرى و عدم 
صراحت در مقابل راست 
ناسيوناليست و نشنيدن ھشدارھاى 
صميمانه طى سالھا و تجارب 

شما داريد با تبئين اين .  مکرر است
دعوای سوسياليسم و "موضوع با 

باز ھم ھمان جاده را "  ليبراليزم
براى ناسيوناليستھاى بعدى ھموار 

 . ميکنيد

 

ھمانطور که سياست به دوران 
باستان تعلق داشت و کاتوليسيسم 
به قرون وسطی و اينھا نمی 

 توانستند بر 
١٨صفحه   
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نفر از  35طی چند روز گذشته  ،بنا به خبر دريافتى
به  ،کارکنان قراردادی مناطق ششگانه ثبت احوال تھران

دستور ورقايی قائم مقام سازمان ثبت احوال حکومت 
اکثريت اين .  از کار اخراج شده اند ،اسالمی سرمايه داران

کارمندان اخراجی را زنان محروم و سرپرست خانواری 
سال سابقه کار دارند  10تا  3تشکيل ميدھند که ھريک بين 

و سالھاست تحت شرايط کار قراردادی با پايه دستمزد ھای 
ھزار تومانی در شرايط نامناسب و ساعات طوالنی  219

کاری و حتی کار در تعطيالت بی ھيچ حق و حقوقی 
و حاال با اخراج از کار، خود و .  مشغول به کار بوده اند

خانواده ھايشان برای گذران روزانه زندگی بشدت در 
 . مضيقه ھستند

 

عليرغم پی گيريھا  و مراجعات مکرر اين کارمندان 
ھمچنان بين اداره کار و سازمان ثبت احوال  ،اخراجی

تاکنون اداره کار با بھانه ھای واھی از !  تھران سر گردانند
ھرگونه اقدام جھت پرداخت بيمه بيکاری و پی گيری 
. خواستھای اين کارمندان اخراجی خود داری نموده است
: قشمی رئيس ثبت احوال تھران نيز با گستاخی  گفته است

و  ،نه نيروی قراردادی می خواھيم ،ما نه بودجه داريم"
 !"حاضر به ديدن ھيچيک از نيروھای اخراجی ھم نيستم

 

الزم به ذکر است که مبلغ عيدی پايان سال اين کارمندان 
. پرداخت شده است ،ھزار تومان 250يعنی  ،نصفه

ھمينطور مبالغ مربوط به سنوات، اضافه کاری، مرخصی 
و برخی مزايای ناچيز جانبی ھمچنان پرداخت نشده به قوت 

کارمندان اخراجی و معترض در چند روز .  خود باقی است
گذشته بارھا طی مراجعات اعتراضی و مکرر خود به  ثبت 
احوال تھران و اداره کار خواھان بازگشت به کار فوری يا 
دريافت بيمه بيکاری و ھمچنين دريافت دستمزدھای معوقه 

 . خود شده اند

 

 ،بنا به اعالم يکی از کارکنان کارگزينی سازمان ثبت احوال
ھم اکنون در  ،نفری که از کار اخراج شدند 35عالوه بر 

کارمند قراردادی  105سطح ثبت احوال تھران بيش از 
در "ديگر مشغول به کارند که بنا به دستور وزارت کشور 

در آينده نزديک از "  جھت صرفه جويی و کاھش ھزينه ھا
 .کار اخراج خواھند شد

 

يک رکن سياست اصولى "  يا کار يا بيمه بيکارى مکفى"
کارگران و .  طبقه کارگر در مقابل سياست بيکارسازى است

کارکنان و کليه مزدبگيران بايد در اتخاذ اين سياست در 
 . مقابل تھاجم سرمايه متحد و ھمصدا باشند

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩آوريل  ١٢ – ١٣٨٨فروردين  ٢٣

عصر روز سه شنبه ھيجدھم فروردين در حوالی پارک ارم  ،بنا به خبر دريافتى
يکی از کارگران مھاجر افغان در حاليکه به کمک ديگر  ،)خيابان ارم غربی(تھران 

کارگران مشغول پايين آوردن ميله گردھای چندين متری و بسيار بلند از طبقات 
ناگھان يکی از اين ميله گردھا با سيم برق  ،فوقانی يک آپارتمان در حال احداث بود

! فشار قوی برخورد نموده و بر اثر سوختگی شديد و برق گرفتگی در دم جان باخت
سال سن  20اما او فقط  ،متاسفانه نام و ھويت اين کارگر جان باخته مشخص نشد

 !داشت
 

پس از وقوع حادثه در حاليکه جمع کثيری از مردم با تالم و احساس ھمدردی نظاره 
بالفاصله مالک و پيمانکار ساختمان به ھمراه چند تن از ماموران  ،گر اوضاع بودند

در حاليکه ماموران سعی در متفرق نمودن مردم .  انتظامی در محل حاضر شدند
مالک و پيمانکار ساختمان با بی تفاوتی غير انسانی خود می کوشيدند تا  ،داشتند

ندانم کاری، اشتباه و عدم رعايت "ديگران را متقاعد کرده که اين حوادث فقط بدليل 
 !"نکات ايمنی از جانب خود کارگر است

 

ساختمانھای در حال احداث و نيمه کاره تھران يکی از مراکز استثمار شديد کارگران 
و بعضا "  زندگى ميکنند"بخشى از کارگران افغان در ھمين ساختمانھا ھم .  افغان است

که مرتبا دنبال شکار و  ،در اين اماکن خود را از مزدوران و گشت ھاى حکومتى
اين ساختمانھاى در حال احداث ھمواره يکى از .  ديپورت آنھا ھستند، پنھان ميکنند

مسئول اين قتلھاى محيط کار کسى جز سرمايه داران .  قتلگاھھاى کارگران بوده است
 .   و دولت حامى شان نيست

 

کارگران افغانستانى محرومترين بخش طبقه کارگر در ايران اند که ھمواره در منگنه 
استثمار شديد و سو استفاده کارفرماھاى پول پرست و رفتار خشن و وحشيانه دولت 

اين بخش از طبقه ما در قعر بردگى ھر روز .  سرمايه داران ھر روز قربانى شده اند
ضرورى است در مراسمھاى اول مه امسال کارگران تاکيد .  براى بقا جان ميکند

بيشترى بر ھمسرنوشتى طبقاتى و برخوردارى کارگران مھاجر از حقوق برابر 
بايد قاطعانه اعمال شنيع و ضد انسانى سرمايه داران مفت خور و .  شھروندى کنند

 .  اذيت و آزار و باجگيرى راھزنان حکومتى از اين کارگران را محکوم کرد
 

ياد .  دوستان و طبقه کارگر تسليت ميگويد ،جانباختن اين کارگر را به خانواده ،حزب
 ٢٠٠٩آوريل  ١٣!   عزيز اين کارگر جان باخته گرامی باد

 اخراج کارکنان قراردادی 
 !ثبت احوال تھران

مارکسيسمی که شما از آن صحبت می  ،عکس باشند و نقش تاريخی خود را ايفا کنند
کنيد چپ راديکالى است که دوره اش تمام شده است و ھمزيستى اش با ناسيوناليسم 

پا فشاری روی اين خط منجر به دادن تاوان ھاى .  کرد آنرا بى اثرتر کرده است
 .  شما ميتوانند راه ديگرى و پراتيک ديگرى اتخاذ کنيد. بيشترى ميشود

 

من فکر می کنم اگر جای رھبری حکا بودم با تمام قوا به سراغ سوخت و سوز جامعه 
افق و سياست  ،کارگری کردستان می رفتم و با رھبران کارگری تماس می گرفتم

و تا می توانستم با اينکار حزبم را در مقابله  ،کارگرى و کمونيستى را تقويت ميکردم
آقای نبوی کنفرانس اربيل زنگ خطری بود برای .  سم ناسيوناليسم واکسينه ميکردم

دولت عراق اين روزھا مجری ديکته ھای وزارت اطالعات ايران و !  شما و حزبتان
" سوسياليسم و ليبراليسم"سر خودتان را با اين دعواى جعلى .  خامنه ای جالد است

براى مقابله با ناسيوناليسم کرد در کردستان .  اين فقط وقت تلف کردن است.  گرم نکنيد
شما راھى جز تبديل شدن به يک جريان کمونيستى و درگير در جنبش کارگرى 

 . * نداريد

٩۶شماره   
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 !مرگ دلخراش يک کارگر ساختمانی
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 کمونيسم کارگرى در اروپا

دوستان عزيز با سالم در مورد 
آيا .  اين سواالت توضيحى بدھيد

کمونيسم کارگرى در اروپا 
موقعيتى دارد؟ احزابش را دارد؟ 
اگر امر ما انترناسيوناليستى 

چرا ما نميتوانيم آنجا حزب  ،است
کمونيست کارگرى درست کنيم؟ 
چطور بايد جنبش کمونيسم 
کارگرى را تقويت کرد؟ جاى 
منصور حکمت دراين اوضاع 

اگر او بود شايد خيلى .  خالى است
دراين اوضاع .  کارھا ميشد کرد

حزب اتحاد در اينموارد در چه 
ظرفيتى ميخواھد کار کند و چرا 

امعه جچھره ھائى در مقابل 
صمد  ،نميگذارد؟ با درود

 شميرانى 

 

  ،صمد شميرانى عزيز

کمونيسم کارگرى بعنوان يک 
گرايش متمايز در ميان احزاب 
چپ در اروپا و محافل سياسى و 
مارکسيستھا و برخى محافل 
کارگرى سوسياليست شناخته شده 

ميزان و دامنه ترجمه آثار .  است
منصور حکمت از انگليسى به 
زبانھاى روسى و ايتاليائى و 
فرانسوى و آلمانى و کاتالن و 
سوئدى و دانمارکى و غيره 
شاخصى براى توجه به اين 
ديدگاھھا در ميان جريانات چپ و 
. سوسياليستى در غرب است

ھمينطور برخى ديدگاھھا و رساله 
ھاى منصور حکمت مانند دنيا بعد 
از يازده سپتامبر و غيره در سطح 
وسيعترى مورد مطالعه قرار 

کمونيسم کارگرى .  گرفته اند
بعنوان جريان و جنبشى در منطقه 
خاورميانه و مشخصا ايران و 
عراق در غرب در ابعاد 
وسيعترى در چھارچوب و از 
طريق فعاليتھاى سکوالريستى و 
ضد مذھبى و در دفاع از حقوق 
زنان و کودکان مورد توجه و 

اين .  شناخت بيشترى بوده است
مجموعه باعث شده است که 
کمونيسم کارگرى بعنوان يک 
جريان معتبر و پيشرو و راديکال 
شناخته شود و اين نقطه شروع 

نياز دارد از نظر فکرى و 
سياسى جنگھائى را بکند و 

از نظر .  تمايزاتش را روشن کند
عملى ضرورى است در 
اعتراضات جارى عليه سرمايه 
دارى پرچمدار مبارزه ضد 
کاپيتاليستى باشد و سياستھا و 
روشھاى خود را بعنوان الگو در 
مقابل قانونگرائى و ناسيوناليسم 
سنتى اتحاديه ھا و سوسيال 
دمکراسى و چپ سنتى قرار 

بايد ماتريال تشکيل حزب .  دھد
را در ميان طبقه کارگر و 
کمونيستھا و مارکسيست ھاى 
اين کشورھا پيدا کرد و به شکل 

دراين .  گيرى آن کمک کرد
زمينه حزب ما تالشھائى را دارد 
بررسى ميکند و براين باور 
است که در ايندوره بھترين 
امکان دخالت و تالش براى 
شکل دادن به احزاب کمونيستى 

 . کارگرى است

 

موقعيت کمونيسم در اروپا بطور 
کلى تابعى از تحوالت فکرى و 
سياسى اى است که جامعه در 
متن شکست جار و جنجالھاى 
بعد از جنگ سرد و مشخصا در 
متن بحران اقتصادى و بى 
اعتبارى سرمايه دارى از سر 

بطور مشخص .  ميگذراند
کمونيسم بعنوان يک جنبش 
سياسى ميتواند در کشورھاى 
. معينى سربلند کند و نيرو بگيرد

ھر اعتراض راديکال کارگرى 
با ھر محدوديتى سنگرى براى 
پيشروى کمونيسم است و ھر 
اعتراض کارگرى عليه سرمايه 
و نظامش پايه ھاى نقد کمونيستى 

در .  اين نظام را محکم ميکند
نتيجه موقعيت کمونيسم در اروپا 
بدوا تابع وجود و عدم وجود 
. احزاب کمونيستى نيست

کمونيسم بعنوان يک جنبش و 
اعتراض يک طبقه معين به 
اوضاع موجود ھمواره وجود 
دارد و ميتواند قوى يا ضعيف 

اين جنبش در دورانھائى .  باشد
حزب سياسى خود را بيرون داده 

اين دوره با توجه به .  است
تالشھاى تاکنون انجام شده و 
فضاى متفاوت در جنبش 
 ،کارگرى عليه سرمايه دارى

شرايط مساعدى براى شکلگيرى 
نسلى از احزاب کمونيستى 

اين اما يک .  کارگرى وجود دارد

  ،نامه ھا
 سياوش دانشور

بسيار خوبى براى کارھاى وسيع تر 
 . است

 

ھمين فعاليتھا عليه مذھب و در 
دفاع از حقوق زنان و کودکان به 
معرفى طيف نسبتا وسيعى از چھره 
ھاى سياسى در جوامع غربى منجر 
شده است که فعالين اين جنبش بودند 

در حزب ما رفقا .  و يا ھنوز ھستند
آذر ماجدى و ھما ارجمند بويژه 
بدليل تالشھايشان در سطحى بين 

تحکيم و .  المللى شناخته شده اند
گسترش اين نوع فعاليتھا که گوشه 
اى از پالتفرم کمونيستى ما را بيان 
ميکند و دريچه اى براى رشد و 
شناخت آن ميشود ھمواره در 

کنفرانسھاى بين .  دستور ماست
المللى سازمان آزادى زن از جمله 
اين تالشھا براى شکل دادن به 
آلترناتيو متفاوتى در قلمرو جھانى 
در جدال برسر سکوالريسم و 
حقوق جھانشمول و برابرى زن و 

 . مرد است

 

اما سوال شما بيشتر به بحث 
مشخص تشکيل احزاب کمونيستى 
کارگرى و فعاليت بعنوان 
. مارکسيستھاى معين مربوط است

ترديدى نيست که انترناسيوناليسم 
عميق ما بالفاصله حزب سياسى 

اين انترناسيوناليسم در .  توليد نميکند
سياست و خط مشى از ھر 
اعتصاب کارگرى در ايران تا 
برخورد به منافع واحد جنبش 
طبقاتى در سطح کشورى و بين 
المللى تا مواضع سياسى کمونيستى 
. و کارگرى ما بايد حاضر باشد

ايجاد احزاب کمونيست کارگرى 
دراين کشورھا امر گرايش راديکال 
و کمونيست طبقه کارگر ھمين 

ترديدى نيست ما .  کشورھاست
عضوى از اين طبقه و گرايش 

اما اين به تنھائى براى شکل .  ھستيم
دادن به احزاب کمونيستى کارگرى 

کمونيسم طبقه کارگر .  کافى نيست
در غرب طى سالھاى طوالنى زير 
دست و پاى سنتھاى غير مارکسى 
و غير کارگرى و اساسا 
. ناسيوناليست حاشيه اى شده است

گرايش کمونيستى و راديکال طبقه 

٩۶شماره   
امکان است که تبديل آن به واقعيت 
محصول پراتيک و تالش 

کار ما اينست که .  کمونيستى است
در ھر گوشه که ممکن است بر 
حسب نيرو و توانمان در شکل 

و کمک به ايجاد جريانات و  ،دادن
نھادھا و مطبوعات کمونيستى 

وجود يک .  کارگرى تالش کنيم
رابطه فعال با محافل و کارگران 
کمونيست و توزيع گسترده تر آثار 
منصور حکمت در غرب يک پيش 

واقعا جاى .  شرط اينکار است
منصور حکمت در ايندوران که او 
مولفه ھاى بسياريش را پيش بينى 
. و تحليل کرده بود خالى است

وظيفه ما اينست در ايران به يک 
جريان و جنبش سياسى وسيع 
کمونيستى کارگران تبديل شويم و 
در غرب براى تشکل و تحزب 
کمونيسم کارگرى نھايت تالش را 

. اين در دستور کار ماست.  بکنيم
 . موفق و پيروز باشيد

 

 کارگران لوله سازى اھواز

حتما از  ،رفيق سياوش عزيز
اخراج کارگران لوله سازی اھواز 
و اعتراض اين بخش از کارگران 

اخيرا عکسی از .  خبر داريد
اعتراض اين کارگران توجه ام را 

ميخواستم نظرتان و .  جلب کرد
سئوالم اين است که .  نقدتان را بدانم

چقدر بايد به نقد اين جريانات 
 پرداخت؟ رامين از اھواز

 

  ،رامين عزيز

اعتراض کارگران لوله اھواز عليه 
اخراج برحق است و بايد از 
خواست شان مبنى بر بازگشت به 
کار و پرداخت مطالباتشان قويا 

در مورد شعارھائى .  حمايت کرد
که در اعتراضات کارگران جا باز 
ميکنند مسئله فرق ميکند و بايد به 
دقت و وسواس به آن برخورد 

بايد تصريح کرد که ھر .  کرد
مبارزه کارگرى بخشى از مبارزه 

٢٠صفحه . طبقاتى است  



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٠صفحه     

اما مبارزه طبقاتى در جامعه از 
گرايشات اجتماعى و جنبشھاى 
سياسى و احزاب شان تاثير مى 

اين تاثيرات خود را در .  پذيرد
يک .  بيان اعتراضات نشان ميدھد

گوشه مبارزه طبقاتى ميتواند با 
سياستھاى ارتجاعى و ضد 

يعنى .  کارگرى پيش رود
سياستھاى حاکم بر يک مبارزه 
. برحق سياستھائى ارتجاعى شود

کمونيسم کارگرى و گرايش 
راديکال کارگرى موظف است 
ھمواره با اين سياستھا در اشکال 
مختلف مقابله کند و با نقد آنھا و 
 ،طرح سياست واقعى کارگرى

صفوف طبقه کارگر و مبارزه 
اش را از شعارھاى ناسيوناليستى 
و بورژوائى و ارتجاعى مصون 

اين يک رکن مھم دفاع از .  دارد
استقالل جنبش طبقه کارگر از 
جنبشھاى طبقات داراست که 
تالش ميکنند کارگران را به 
نيروى اھداف سياسى خود تبديل 

 . کنند

 

در مورد اين اجتماع و شعار 
ما "يعنى  ،مورد اشاره شما

فرزندان ايرانيم و تا آخر 
بايد گفت اين شعار مثل  ،"ميمانيم

لباس گشادى است که به تن 
بيت .  مبارزه کارگرى گريه ميکند

ھاى سرود کودکستان دوره رضا 
پھلوى را برداشتند و بعنوان شعار 
جلو صف کارگران عاصى قرار 

فرزندان ايرانيم  يعنى چى؟ !  دادند
اگر منظورشان اينست که متولد 

خوب از خمينى تا بقيه  ،ايرانند
مرتجعين و سرمايه داران و 
آخوندھا و شکنجه گرھا و غيره 
ھم ميگويند ما فرزندان ايران و 

اگر .  اسالم و غيره ھستيم
غيرت "منظورشان اينست که 

دارند و لذا تا به آخر "  ايرانى
اين جھاد مذھبى  ،مقاومت ميکنند

و شھادت طلبى سياست طبقه 
کارگر براى يک .  کارگر نيست

اعتصاب صد جور فکر ميکند و 
مسائل را سبک و سنگين ميکند و 
در ھر قدم کارش ھمين گونه 

اين شعار ناسيوناليستى و .  است
بى محتوا و بى ربط به اعتراض 

با جنبش ملی ما ھستيم آشنايی 
 داريد يا خير؟

درود به ھمه آزاديخواھان و 
با درود به .  مبارزان راه آزادی

شما خانم شراره نوری و آرزوی 
سالی خوب و خوش برای شما و 
 .ھمه ھموطنان آزادی خواه
: سوالی داشتم از حضورتون

ميخواستم بدونم با جنبش ملی ما 
ھستيم آشنايی داريد يا خير؟ اين 
جنبش متعلق به ھمه ايرانيان 

از جمله حزب .  آزادی خواه است
اين ...کمونيست کارگری و 

جنبش موفق شده تا به امروز از 
شھر  18به بعد در  87اسفند  29

رنگ شير  3مختلف کشور پرچم 
 .و خوِرشيد رو برافراشته کنه

 

ممنون ميشم نظرتون رو برای 
البته اينکه .  بنده ايميل بفرماييد

شھر پرچم  18گفتم در 
برافراشته شده فقط خواستم 
گوشه ای از موفقيت ھای اين 
. جنبش رو به عرضتون برسونم

شما حتی در دور افتاده ترين 
مناطق ميتوانی شعار جنبش رو 

اين  .روی در و ديوار ھا ببينی
جنبش سعی داره با احيای 
فرھنگ ملی و ايرانی، به 
يادمون بياره که کی بوديم و االن 

ھميشه موفق و  .به کجا رسيديم
 آرش. شاد باشيد

 

  ،آقاى آرش عزيز

ما   ،ضمن تبريک سال نو به شما
آشنائى "  ما ھستيم"با کمپين 

داريم و عميقا مخالف سياست و 
. خط مشى و اھداف آن ھستيم

اين کمپين و به قول شما 
از نظر ما ابدا متعلق به "  جنبش"
" ھمه ايرانيان آزادى خواه"

نيست بلکه متعلق به سلطنت 
به "  جنبش"اطالق .  طلبان است

اين تحرکات نمايشى نادرست 
اين تحرکى از جانب .  است

برخى ناسيوناليستھاى پرو غرب 
است که قرار است جاى خالى 
بى تحرکى و شکست پروژه ھا 

تالشى .  و اميدھايشان را پر کند
ابزارى که نفس شعارھايش مھم 
. نيست بلکه ھدفش مھم است

ھدفى که شما در سوالتان 
بدرستى و بطور موجز بيان 

ھرجا ھم شعارى .  کرده ايد

 ... نامه ھا 
 

عليه اخراج و اعاده حقوق کارگران 
اين شعار ربطى به مبارزه و .  است

منفعت کارگرى ندارد که ھيچ بلکه 
مبارزه کارگرى و سطح آگاھى 

 . طبقه کارگر را عقب ميکشد

 

کارگران در بيانيه ھا و حرف 
ھايشان عليه سرمايه دارى و 
. استثمار و بردگى سخن ميگويند

چشمشان به مبارزه کارگر در 
. فرانسه و گوشه گوشه دنيا است

طبقه کارگر را در ھر گوشه دنيا 
" وطنى"ھزار بار به بورژوازى 

ترديدى نيست اينجا .  ترجيح ميدھند
و آنجا سياست ناسيوناليستى روى 
تحرک کارگران و اعتراضات و 

اما  ،شعارھايشان اثر ميگذارد
سياست و منافع کارگرى با 

سياست .  ناسيوناليسم بيگانه است
کارگرى متکى بر انترناسيوناليسم و 
اتحاد طبقاتى و اھداف 

 . آزاديخواھاھه سوسياليستى است

 

 ،ميھن ندارند ،کارگران وطن ندارند
و "  قوم"و "  ملت"عضو ھيچ 

 ،نيستند"  امتى"جانفدايان ھيچ 
کارگران ھويت انسانى و طبقاتى و 
انترناسيوناليستى دارند و براى 
رھائى بشر از خرافات تاريخ 
جوامع طبقاتى و بورژوازى و 

 .     نظامش مبارزه ميکنند

 

وظيفه گرايش راديکال و کمونيست 
است که در مقابل سياستھا و 
شعارھائى که مبارزات برحق 
کارگران را وسيله اى براى تقويت 
سياستھاى راست و ناسيوناليستى و 
 ،ضد کارگرى و دولتى ميکنند

اين .  ھوشيار باشد و قاطعانه بايستد
تالش ھم مبتنى بر نقد سياسى در 
ميان فعالين و رھبران مبارزات 

و  ،کارگرى و توده کارگران است
متکى بر تقويت سنت  ،مھمتر

اعتراض راديکال و انقالبى و 
سوسياليستى کارگران و ناظر 
کردن اين افق بر اعتراض و 

 . مبارزه کارگرى است

 . موفق و پيروز باشيد

٩۶شماره   
نزديک به خواسته ھاى مردم 

مثل شعار  ،محروم طرح شده است
با ده شعار  ،موردى عليه گرانى

ناسيوناليستى و ضد عرب 
ھدف اين .  محاصره شده است

کمپين دادن تحرکى تازه به جنبش 
ناسيوناليسم پرو غرب است که 

 . تماما بى افق شده است

 

حزب "در مورد اشاره تان به 
اگر  ،"کمونيست کارگرى

منظورتان اينست که اين حزب 
ما اطالع  ،حامى اين کمپين است

دستکم تاکنون از .  دقيقى نداريم
جانب آنھا سياست رسمى و علنى 

يکبار .  دفاع از اين کمپين را نديديم
وارد تمجيد و "  حزب حکمتيست"

دفاع از يک تجمع اوليه اين کمپين 
شد که مورد نقد ما در ھمين نشريه 

آنھا ھم ديگر اسمى .  قرار گرفت
از اين کمپين نبردند و از آن 

 . سياست شان دفاعى نکردند

 

ھدف اين کمپين ھمانطور که شما 
برافراشتن پرچم  ،تصريح کرديد

خرافه ملى و ناسيوناليسم و خاک 
احياى "پرستى و توھم نستالژيک 

اين کار .  است"  فرھنگ ايرانى
بعنوان جھاد فرھنگى حتما موثر 
نيست و بعنوان دريچه ابراز وجود 

جنبش .  سياسى ناموفق تر است
ناسيوناليسم پرو غرب معضالت 
بنيادى تر و استراتژيک ترى دارد 
که با اين جست و خيزھا پاسخ 

"نميگيرد اول پشت "  ما ھستيم. 
شعار عليه گرانى قايم شد تا بتواند 
شعارھاى ناسيوناليستى و روشھاى 
. دو خردادى اش را تست کند

شعارعليه گرانى و فقر توسط اين 
نه بدليل مشغله اش در  ،جريان

باره فقر و گرانى بلکه فشار 
اعتراض به فقر و گرانى در 
جامعه بود که خود را به سلطنت 
طلبان و عظمت طلبان ايرانى ھم 

ھمان طور که .  تحميل کرده است
ديگر شعارھاى جنبش کمونيستى 
کارگرى خود را به جريانات 

ھرچند .  راست تحميل کرده است
که ھمان تلقى آزاديخواھانه و 
راديکال ما را مثال از نفى اعدام و 
يا برابرى زن و مرد و يا مقابله با 
گرانى و يا آزادى بيقيد و شرط 

بلکه مطابق منافع .  سياسى ندارند
. طبقه شان آنرا ترجمه ميکنند

حقيقت اينست 
٢١صفحه   
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که پناه بردن موردى به شعار 
عليه گرانى و فقر براى اينھا نقش 
ادويه اى را دارد تا زھر بيمزه 
افق سياسى ناسيوناليستى را به 

اين جريانى .  خورد جامعه بدھند
است که به طبقه کارگر وعده چند 
نسل کار بيشتر و توقع کمتر براى 

حاال .  ميدھد"  بازسازى ايران"
انتظار داريد طبقه کارگر بپذيرد 
که اينھا عليه فقر و گرانى کمپين 
گذاشتند؟ ھدف شما نه مقابله با 
فقر و نظام بانى فقر بلکه به صف 
کردن جامعه پشت پرچم ارتجاعى 

ھدف ما .  ناسيوناليسم ايرانى است
آزادى جامعه از فالکت و استثمار 
و نظام طبقاتى و مجموعه 
ھويتھاى کاذب ملى و قومى و 

 . مذھبى است

 

ناسيوناليستھاى راست و چپ و 
خلقى تاريخا طبقه کارگر و 
محرومان را ضميمه اھداف خود 

آنھا بدشان نمى آيد طبقه .  کرده اند
و "  خلق"و "  ملت"کارگر را در 

شان حل کنند و به برده و "  مردم"
کارکن سرمايه تحت زعامت 
ناسيوناليستھا و تعصبات ضد 

اسالم ھم .  کارگرى آنھا تبديل کنند
خودش "  امت"ھمه را جزو 

طبقه .  ميداند و ھمين کار را ميکند
کارگر اما جنبش مستقل اش را 
دارد که عليه نظم موجود سرمايه 

چه اسالمى و سلطنتى و  ،دارى
اسم .  چه پارلمانى و غيره است

اين جنبش کمونيسم است و 
برابرى طلبى و آزاديخواھى و 
انسانگرائى مشخصات اجتماعى 

اين جنبش ميخواھد از .  آنست
بورژواھاى متفرقه خلع يد سياسى 
و اقتصادى بکند و نظام بردگى را 

"وراندازد يعنى کى "  ما ھستيم. 
ھست؟ شما سلطنت طلبان و 
ناسيوناليستھا؟ خوب البد در ھر 
جامعه طبقاتى جنبشھاى سياسى 

دو .  طبقات مختلف ھست
اسالميھاى ".  ھستند"خرداديھا ھم 
کارگر و ".  ھستند"دو آتشه ھم 

. کمونيسم و جنبش شان ھم ھست
جنبشھاى پيشرو و ارتجاعى ھم 

کسى .  ھمه به نوعى ھستند.  ھستند
!" ما ديگر نيستيم"نگفته 

از ھمين موضع يعنى منافع مستقل جنبش طبقه کارگر با جريانات ديگر 
ما ھيچ اشتراکى با کمپينھاى جريانات .  اپوزيسيون برخورد ميکند

حزب اگر از کمپينى .  بورژوائى بويژه روى اين قبيل موضوعات نداريم
در عين حال ما اين را نقطه .  حمايت کند آن را بطور علنى اعالم ميکند

قدرت جنبش طبقاتى مان ميدانيم که راستھا را وادار کرده براى ابراز 
ما در پس اين .  وجود به سمت طرح فرمال سواالت چپ جامعه بيايند

حرکات جايگاه مھم جنبش خودمان را ميبنيم و در عين حال موظفيم در 
باره مخاطرات آن و توھماتى که ميتواند بخشى از نيروى طبقه ما را 

بايد عليه فقر و فالکت و نظام بانى آن با .  پشت آن بفرستد ھشدار دھيم
اين امر خود طبقه کارگر و حزب .  پرچم کمونيستى کارگرى برخاست

ھر درجه پيشروى طبقه کارگر عليه فقر و فالکت به .  سياسى اش است
با پرچم .  معنى عقب راندن سرمايه و مدافعين نظام سرمايه است

مثل اينست که !  استثمار نميتوان با مشقات نظام استثمارگر مبارزه کرد
شما انتظار داشته باشيد مردساالران ضد زن پرچم آزادى زن را بلند 

پرچمى غير واقعى و  ،تا به فقر مربوط ميشود"  ما ھستيم"پرچم !  کنند
پرچم اصلى اين جريان ھمان ناسيوناليسم و سلطنت و .  گمراه کننده است

است که قرار است با مانورھاى مسالمت آميز و نافرمانى "  خاک پاک"
کارگران .  دکور شود"  اعتراض عليه گرانى و فقر"مدنى و با عنوان 

پيشرو بسيار پخته تر از اين ھستند که دنبال چنين پرچمھاى جعلى 
 *. موفق و پيروز باشيد". بيافتند

 ... نامه ھا 

منظورتان از اين اسم بى معنا 
 چيست؟  

 

اين جنبش "و باالخره گفتيد که 
سعی داره با احيای فرھنگ ملی و 
ايرانی، به يادمون بياره که کی 
". بوديم و االن به کجا رسيديم

بگذار ببينيم کى بوديد؟ رژيمى 
سرکوبگر که يکى شاه بود و سايه 

اگر .  خدا و بقيه رعيت او بودند
را "  خودى"خامنه اى ھنوز احزاب 

شاه بجز حزب پان  ،تحمل ميکند
ايرانيست کسى را تحمل نکرد و 
فرمود ھر کسى نق ميزنه پاسپورت 

ايشان فکر .  بگيره و بره بيرون
"ميکرد چوپان مردم است " ملت. 

در دنياى واقعى ھمين قدر برايش 
ابزارى ايدئولوژيک  ،ارزش داشت

و يک خرافه براى اسارت در 
خدمت جاه و جالل خانواده سلطنتى 

اين حکومت در انقالبى .  بود
سرنگون شد و اخيرا شاھزاده 
وارث تاج و تخت دارد تاکتيکى 

باالخره تکليف .  فدراليست ميشود
تان را روشن کنيد که سلطنت و 
نظم شاه و رعيت را ميخواھيد 

و يا  ،يا فدراليست شديد ،اعاده کنيد
ھستيد  که در "  ليبرال دمکرات"

ايران يعنى حکومت رضا خانى و 
ترجمه "  ما ھستيم"آتا تورکى؟ 

 کداميک از اينھاست؟ 

 

به جائى "  ما ھستيم"  ،آقاى آرش
ھمانطور که پروژه .  نميرسد

ھمانطور که .  رفراندم بجائى نرسيد
رضا پھلوى بجائى "  نسيم تغيير"

و ھمانطور که سالھا نشست .  نرسيد
و برخاست و اتحاد و افتراق با 
مليون و جمھوريخواھان بجائى 

 . نرسيدند

 

و ما چه ميگوئيم را در ھمين ستون 
در پاسخ به  ٩٣نامه ھا در شماره 

 سوالى مشابه اشاره کردم؛ 

 

سياست حزب اينست که جنبش "
مستقل طبقاتى و کمونيستى طبقه 
. کارگر را سازمان دھد و پيش ببرد

٩۶شماره   

 آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی  

310 402 6567 1: +Tel  com.yahoo@Javadi_Ali 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

 )علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(

com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 
 

 )علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 )آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  

com.yahoo@AzarMajedi 
 

 )مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

markazi.wupi@gmail.com     
 

 !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 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 !کمک مالى کنيد
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جھان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد “
سوسياليسم به " خطر"و بدون  سوسياليسم،

 !”چه منجالبى تبديل ميشود
 منصور حکمت

 

اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی طبقه کارگر، روز کيفرخواست 
در !  کارگران عليه فقر و فالکت و نظام طبقاتى را گرامى ميداريم

زنده باد جامعه  ،اينروز حکم طبقه ما اينست؛ مرگ بر سرمايه داری
 ! آزاد و برابر و خوشبخت سوسياليستى

 
جنبشى که .  سمبل جنبش انقالبی و سوسياليستى طبقه ماست ،اول مه

ما کارگران در مبارزه .  آزادى خود را در گرو آزادى کل جامعه ميبيند
عليه نظام مبتنى بر استثمار و بردگى مزدى و مالکيت خصوصى 

اما جھانی را  ،چيزی جز زنجيرھايمان برای از دست دادن نداريم
 !  بدست  خواھيم آورد

 
واحد انگلستان، اول مه را به طبقه   –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

ما .  کارگر جھانی و بشريت طرفدار آزادى و برابرى تبريک ميگويد
ھمگان را به شرکت در مراسم روز جھانى کارگر در لندن دعوت 

 ! زنده باد اول مه. ميکنيم
  

 2009جمعه اول ماه مه 

  کتابخانه مارکس: محل تجمع اوليه تظاھرات اول می

 
Marx Memorial Library, Clerkenwell 

Green, London, EC1 
Nearest Tube Station: Farringdon 

Station 
 

 !مرگ بر سرمايه داری

 !زنده باد انقالب کارگرى
  

 واحد انگلستان –کارگری حزب اتحاد کمونيسم 

نمايندگان دفتر پناھندگی حزب اتحاد  مشترک نشست
کمونيسم کارگری، کانون وکالی شھر وان، دفتر حقوق 

بشر مترجمين و نماينده سازمان ملل متحد در شھر 
ترکيه –" وان"  

    
ھفته گذشته، نشست مشترکی توسط کانون وکالی شھر وان سازمان 
داده شده بود تا به بررسی مشکالت پناھجويان، خصوصا برخوردھای 
غير مسئوالنه وکالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان در اين کشور 

نماينده دفتر .  پرداخته شود و تصميمات و اقدامات الزم اتخاذ گردد
 .نيز به اين نشست دعوت شده بود" وان"پناھندگی حزب در شھر 

 
در اين نشست نماينده دفتر پناھندگي حزب، ضمن ابراز تاسف و انتقاد 
شديد از نحوه برخوردھای سليقه ای، غير عادالنه و بخشا غير انسانی 
وکالی سازمان ملل متحد در خصوص پرونده مراجعه کنندگان به اين 
سازمان، خواستار برخورد قاطع و متشکل از جانب شرکت کنندگان در 

مسئله ديگری که از جانب نماينده دفتر پناھندگی حزب .  اين نشست شد
مطرح شد، نداشتن حق برخورداری از وکيل خصوصی در حين مصاحبه 

وی با تاکيد بر اين موضوع که داشتن وکيل مدافع در .  ھای پناھندگی بود
حين مصاحبه پناھندگی در دفاتر سازمان ملل و در روند پروسه پناھندگی 
يکی از پايه ای ترين حقوق ھر پناھجو است، اظھار داشت که حق 
داشتن وکيل مدافع ميتواند مانع از برخوردھای غير انسانی برخی از 

 . وکالی سازمان ملل شود
 

پناھندگي حزب، گزارش کاملی  ھمچنين در ادامه اين نشست نماينده دفتر
از نقض حقوق بشر در ايران و افغانستان وعراق تو سط رژيمھای 

  .ارائه داد اسالمی اين کشورھا را به نشست
 

با دفتر دفاع از  در پايان اين جلسه سازمانھای شرکت کننده از ھمکاری
مورد وضعيت  پناھندگي حزب در خصوص کسب اطالعات بيشتر در
خوشنودی  ابراز حقوق بشر در ايران و وضعيت پناھندگان در ترکيه

 .ابط فی مابين شدندوکردند و خواستار گسترش ر
 

تاکنون شکايتھای متعددی از جانب پناھجويان ايرانی از شھرھای 
مختلف ترکيه در اين خصوص به دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم 

ما تالش خواھيم کرد تا اين موضوع را در سطح .  کارگری رسيده است
 . گسترده تری پيگيری کنيم

 
 

 دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
10.04.2009 

٩۶شماره   

!کارگر زندانى آزاد بايد گردد  
در مراسمھاى اول مه عليه محکوميت اعضاى 

محروميت آنھا از “سنديکاى نيشکر ھفت تپه و 
کليه احکام ضد ! اعتراض کنيد” فعاليت کارگرى

کارگرى و ھر نوع تعقيب و آزار فعالين کارگرى 
کليه زندانيان سياسى بايد آزاد . بايد فورا لغو شود

!شوند  

!پيش بسوى اول مه  
 

ما کارگران خواھان جامعه اى 
!آزاد و برابر و مرفه ھستيم  

 

! مرگ بر سرمايه دارى  
!زنده باد انقالب کارگرى  
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ھشت نفر ديگر از جمله يک کودک نه ساله )  نوامبر ١٦(امروز .  دولت اسرائيل ھمچنان به جنگ ننگينش با کودکان فلسطينى ادامه ميدھد
قربانى حوادث اخير فلسطينى اند  ٢٤٠درصد از  ٩٠بيش از !  و تازه از خشونت فلسطينى ھا به آمريکا شکايت ميکنند.  را با گلوله کشتند

اين نمونه مجسم تروريسم .  يک نسل کشى است.  اين در قاموس ھرکس يک جنايت جنگى است.  و بخش اعظم آنھا کودکان و نوجوانان اند
در حاليکه سران دول غربى و سياستگذاران رسانه ھا ھمچنان به حمايت يکجانبه از اسرائيل و کتمان اين حقايق ادامه .  دولتى است

بسيج .  ميدھند، افکار عمومى در غرب و حتى خود خبرنگاران و گزارشگران غربى به نفع فلسطينى ھا و عليه دولت اسرائيل ميچرخد
اين شکاف عميق ميان پروپاگاند دولتى و .  ضد فلسطينى و ضد عرب در غرب پس از پايان جنگ سرد ديگر به صورت قبل ممکن نيست

کودک فلسطينى اى که در راه مدرسه و يا در آغوش پدر زخمى اش .  برداشتھاى مردم از وقايع جارى فلسطين، دير يا زود بروز ميکند
جاى ترديد است که دول غربى بتوانند سالھاى .  جان ميدھد، جامعه غربى را با رياکارى ذاتى آراء حاکم و خط رسمى رودر رو ميکند

 .بيشترى به اين حمايت کور و غير انتقادى از اسرائيل در مقابل اعراب ادامه بدھند

 
در اين شک .  در اين شک نيست که بخش وسيعى از مردم در اسرائيل خواھان صلح و رابطه اى انسانى و عادالنه با مردم فلسطين اند

اما .  نيست که بخش وسيعى از مردم اسرائيل عمق ظلمى که در اين نيم قرن بر مردم فلسطين رفته است را ميشناسند و به آن اذعان ميکنند
اسرائيل يک راست قومى و مذھبى بسيار قوى و فعال دارد که مرحله به مرحله و در ھرقدم افق يک راه حل انسانى را .  اين کافى نيست

اين راست بايد در يک جدال سياسى داخلى از طبقه کارگر و سوسياليسم و ترقى خواھى .  رابين را اعراب نکشتند، اينھا کشتند. کور ميکند
بدون اين تعيين تکليف اميدى به صلح پايدار و يک راه حل .  اين اتفاق ھنوز رخ نداده است.  در اين کشور بطور قطع شکست بخورد

. استقالل فلسطين يک گام مھم به جلوست.  يک اسرائيل قومى و مذھبى نميتواند يکسوى يک صلح عادالنه در منطقه باشد.  عادالنه نيست
استقالل فلسطين تناسب قوا و چھارچوب تحول سياسى در منطقه .  اين گام نه فقط ممکن است، بلکه اکنون ديگر اجتناب ناپذير شده است

 . به نفع امنيت کودک فلسطينى و عابر اسرائيلى است. را بھبود ميدھد

 
اما آزادى مردم فلسطين، خالصى مردم اسرائيل از جناياتى که بنامشان ميشود و رھايى شان از موقعيت يک ملت ستمگر، خالصى ھر 
. دو سو از تروريسم و نفرتى که قوميگرى و مذھب در ھردو سوى اين شکاف دامن ميزنند به صرف استقالل فلسطين متحقق نميشود

در تشکيل کشور و يا کشورھايى که در آن .  آزادى و رھايى در فلسطين و اسرائيل در گرو سوسياليسم و سکوالريسم در کل منطقه است
. مردم مستقل از تعلقات و يا تصورات قومى و ملى و مذھبى خويش، بعنوان شھروندان متساوى الحقوق جامعه برسميت شناخته شوند

 . *با استقالل فلسطين منطقه به چپ ميچرخد. استقالل فلسطين کمک ميکند که نبرد طبقاتى در اسرائيل و فلسطين ھردو اوج بگيرد

 : فلسطين
 از استقالل تا آزادى

 منصور حکمت

٩۶شماره   

 اعتراض کارگران لوله سازى اھواز 

 در مراسم سخنرانى مير حسين موسوى
کارگران در اين اجتماع برخالف برخى شعارھاى اعتراض قبل شان شعارھائى 

. واقعى و مرتبط با منافع کارگرى را طرح کردند  

 

!على نجاتى آزاد شد  
على نجاتى آزاد شد اما يکروز بعد بيدادگاه ذزفول حکم زندان و محروميت براى 

ما آزادى على نجاتى را به . او ديگر اعضاى ھيئت رئيسه سنديکا را صادر کرد
اعضاى خانواده و کارگران ھفت تپه تبريک ميگوئيم و تاکيد داريم مقابله با 
. سياست اخير و دفاع از اين دوستان مستلزم اتخاذ سياستھاى ديگرى است  



يک دنياى بھتر                                                                 ٢۴صفحه     

 

يادگيری زندگی با "
 "اسالم راديکال

 

يادگيری زندگی با اسالم "
تيتر مطلبی است از "  راديکال

فريد زکريا که روی جلد نشريه 
. نيوزويک قرار داده شده است

اين مطلب بيان فشرده سياست 
جديدی است که در محافل فکری 
فورموله کننده سياستھای جديد 
ھيات حاکمه آمريکا در قبال 

مولفه .  اسالم سياسی دنبال ميشود
ھای اصلی اين سياست به قرار 

 :زير است
 

موقعيت اسالم راديکال در  -١
مناطق مختلفی در سطح 
خاورميانه و آفريقای شمالی و در 

تغيير يافته "  مسلمانان"اذھان 
عراق، پاکستان، فلسطين و .  است

نيجريه، اندونزی و سودان نمونه 
ھای متعددی ھستند که ذکر 

 .ميشود
 

تمام گروھھای اسالم راديکال  -٢
. حمايت نميکنند"  جھاد جھانی"از 

حتی جريان طالبان در افغانستان 
در ده سال گذشته در اقدام 
. تروريستی دخالت نداشته است

اگر چه عواملی از طالبان در 
ارتباط نزديک با طالبان قرار 

از اين رو نديدن تفاوتھای .  دارند
جريانات مختلف اسالميستی يک 
سياست زيانبار است که عواقب 
سنگينی برای آمريکا بدنبال داشته 

 .است
 

را "  جنگ عليه ترور"سياست  -٣
نبايد بمثابه يک سياست ھمه جانبه 
و عموميت يافته در مقابل تمام 

اين .  جريانات اسالمی بکار برد
سياست اساسا در قبال جريان 
القاعده معنی ميدھد و بايد دنبال 

آمريکا و غرب در مواجھه با 
ھيوالی اسالمی .  بلوک شرق بود

را اين جريانات از شيشه خارج 
. کردند و به جان مردم انداختند

" جنگ عليه ترور"ھدف از 
پيش از ھر چيز تحميل شرايط و 
محدود کردن حوزه عملياتی 
اسالم سياسی به کشورھای 

تحميل .  معينی در خاورميانه بود
توازن قوای جديد به اسالميستھا 
که جرئت کرده بودند در 
جغرافيای آمريکا دست به 
عمليات بزنند يک ھدف اين 

تامين ھژمونی و حفظ .  جنگ بود
موقعيت برتر آمريکا و متحدين 
اش در سطح جھانی و منطقه 

 .  رکن ديگر اين سياست بود
 

سپتامبر  ١١در جريان فاجعه  -٢
اسالم سياسی تالش کرد حوزه 
عملياتی و سھم خواھی خود را 
از سطح منطقه خاورميانه فراتر 
برده و به تقابلی گسترده تر در 
سھم خواھی از قدرت سياسی 

گسترش سھم خواھی .  دست بزند
از قدرت سياسی از جانب اين 
نيرو به دامن زدن به يک تقابل 
. جھانی تر گره خورده بود

سپتامبر سوت آغاز  ١١کشتار 
دوره ای از کشمکش ميان اين 
جريانات در سطح بين المللی 

حمله به افغانستان، جنگ .  بود
در عراق، لبنان و فلسطين 
عرصه ھای متعدد اين تقابل بين 
المللی دو قطب تروريستی جھان 

 .معاصر ھستند
 

تغييرات سياسی کنونی ھيات  -٣
حاکمه آمريکا و اعالم سياسی 
سازش و بند و بست با بخشھايی 
از اسالم سياسی به معنای تغيير 
در اھداف استراتژيک ھيچکدام 
از دو سوی اين جدال تروريستی 

مساله جدال بر سر سھم .  نيست
از قدرت سياسی در منطقه و 
موقعيت ھر کدام از نيروھای 
درگير کماکان مساله اصلی اين 

جنگ قدرت .  تخاصم است
کماکان در اشکال متفاوت و 

بخش .  مشابه ادامه خواھد داشت
بخش کردن جريان اسالم سياسی 

تروريسم "و "  اسالم راديکال"به 

  ،ستون آخر
 

 على جوادى

آمريکا بايد اين واقعيات .  شود
سياسی را برسميت بشناسد و 
سياست جديد خود را در اين 

 .چھارچوب تدوين کند
 

اين مجموعه و ساير مطالب مطرح 
شده در اين زمينه بيان صريح يک 
چرخش سياسی در ھيات حاکمه 
آمريکا در قبال اسالم سياسی و 

مولفه ھای .  نيروھای متعدد آن است
اشاره شده بخشھايی از واقعيات 
سياسی اخير و نه تمامی آنھا را 

به اين مجموعه داليل .  دنبال ميکنند
در تغيير سياست ھيات حاکمه جديد 
آمريکا بايد فاکتورھای ديگری را 

پذيرش سياست شکست .  اضافه کرد
جنگ طلبانه آمريکا در عراق يک 
رکن ديگر اين چرخش سياسی 

واقعيت زمين سياسی در .  است
دو .  خاورميانه تغيير کرده است

قطب تروريستی در مصافھای 
متعددی در مقابل يکديگر صف 

در عراق، لبنان و .  آرايی کردند
فلسطين و ھمچنين در پاکستان و 
افغانستان جنگيدند، مذاکره کردند، 

تغييرات کنونی .  تھديد کردند
محصول و برآيند چنين درگيری 

به چند نکته در تقابل و .  ھايی است
کشمکش اين دو قطب بايد اشاره 

 .کرد
 

جنگ عليه "ھدف آمريکا از  -١
ھيچگاه نابودی اسالم "  ترور

سياسی و يا خشک کردن زمينه 
ھای وجودی اين جنبش سياسی 

آمريکا خود از جمله .  نبوده است
عوامل شکل دھنده اسالم سياسی و 
قرار دادن آنھا در صحنه معادالت 

جريان اسالمی .  سياسی بوده است
در ايران، جريانات متعدد 
اسالميستی در افغانستان و ھمچنين 
فلسطين موجوديت خود را مديون 
سياستھای آمريکا و متحدين اش 

اسالم سياسی در دورانی .  ھستند
عمال عصای دست ھيات حاکمه 

٩۶شماره   
يک سياست ارتجاعی "  اسالمی
تروريسم يک رکن اساسی .  است

سياست اسالم سياسی در گسترش 
موقعيت و سھم خود از قدرت 

سازش با .  سياسی منطقه است
طالبانيستھا در پاکستان و 
افغانستان و ھمچنين سازش با 
رژيم اسالمی از ارکان امروزی 

 .اين سياست است
 

اعالم اين سياست به معنای  -۴
کنار رفتن سياست جنگ 
. تروريستی ميان اين نيروھا نيست

دامنه و عرصه ھای اين جنگ به 
از شدت .  مناطقی محدود شده است

و حدت آن در عرصه ھای کاسته 
نفس آن اما کماکان پا .  شده است
ھم سياست جنگ .  برجاست

تررويستی و ھم سياست سازش با 
بخشھايی از اسالم سياسی نتيجه 
ای جز تقويت ھر چند مقطعی 
مواضع اسالم سياسی نخواھد 

ھم سياست جنگ طلبی اين .  داشت
جريانات را بايد عميقا افشا کرد و 
ھم سياست بند و بست و سازش 

 .ارتجاعی آنھا را
 

يک سياست راديکال و  -۵
کمونيستی و آزاديخواھانه تنھا 
ميتواند در تقابل با ھر دو نيروی 
اين کشمکش و ھمچنين تمامی 
سياستھا و تاکتيکھای بکار برده 
شده در اين تقابل ارتجاعی قرار 

ھيچ نوع ھمسويی .  داشته باشد
مسلما شدت گيری .  مجاز نيست

اين تخاصمات و گسترش دامنه آن 
تاثيرات مخرب و ضد انسانی 
گسترده ای را بر عليه بشريت 
متمدن و توده ھای مردم کارگر و 

تا .  زحمتکش بجای خواھد گذاشت
زمانيکه اين تقابل وجود دارد، تا 
زمانيکه اين جريانات ارتجاعی 
حاکم بر سرنوشت مردم در 
بخشھای مختلف جھان ھستند، اين 
وضعيت با شدت و حدت کم و 

پيشبرد .  زياد وجود خواھد داشت
يک سياست آزاديخواھانه و 
کمونيستی مستلزم به ميدان کشيدن 
مردم آزاديخواه و برابری طلب در 
تقابل با ھر دو سوی اين جدال 

پايان دادن به .  ارتجاعی است
 * .تروريسم اما کار ماست

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  


