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 سياوش دانشور
 

 

 افول اسالم سياسى
 

 براى جنبش تروريستى اسالمى سال خوبى                  ٨٨سال   
 در  ،لبنان حزب اهللا شکست خورد       "  انتخابات"در  .  نبود

 در     ،جبهه يمن تروريستهاى اسالمى عقب نشستند                      
 در ايران جنبشى     ،فلسطين حماس وضعيت مشابهى دارد     

 و  ،توده اى عليه موجوديت جمهورى اسالمى بميدان آمد         
عراق اسالميها و جبهه جمهورى اسالمى       "  انتخابات"در  

 . دست را باختند

 

 تا به تحرک و تمايالت مردم محروم              ،رويدادهاى اخير 
 اعالم بيزارى و تالش براى              ،اين کشورها برميگردد     

تغيير شرايطى است که کمابيش جنگ و ترور و ناامنى               
اين .  سياسى و اقتصادى و نابودى مدنيت سناريوى آنست        

واقعيتى است که در فقدان وجود يک آلترناتيو معتبر و                 
 تمايالت و اميدهاى         ،پيشرو کارگرى در سطح منطقه          

مردم را جنبشهاى حى و حاضر طبقات حاکم قالب                          
ميزنند اما اين موضوع از اهميت چرخش توده اى و                      

. کمر راست کردن مردم در کشورهاى منطقه کم نميکند            
آنچه امروز در زنجيره جنگ قدرت در کشورهاى                        
منطقه خود را بصورت افول جريانات جنبش اسالم                      

 با سقوط جمهورى اسالمى در ايران       ،سياسى نشان ميدهد  
به موجى وسيع از جنبش ضد اسالمى و سکوالريستى و            

بنظر من رويدادهاى ايران و         .  سوسياليستى دامن ميزند    
سمپاتى جهانى اى که نسبت به تحرک مردم در ايران                   

 و  ، اعتصابات کارگرى در مصر و ترکيه          ،شکل گرفت 
بيزارى مردم از وضع موجود بورژوازى منطقه را به               

 .  سمت آرايشهاى جديد سوق داده است

 

در عين حال افول نيروهاى جنبش اسالم سياسى                               
نيروهاى ديگرى را تقويت کرده             
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در سطح منطقه اى                    .  است
ناسيوناليسم عرب که با سقوط                
صدام ضربه سنگينى خورده بود        

. مجددا به تقال افتاده است                          
ناسيوناليسمى که بنيادهايش                    

 امروز ناچار است      ،اسالمى است 
زير فشار نخواستن جامعه و                   
نارضايتى از وضعيت کمابيش            
ناامن سياسى و اقتصادى و                       

 پرچم سکوالريسم             ،تروريستى
برافرازد و حتى خود را با همين           

" انتخابات"نتيجه    .  نام بشناساند   
 مستقل از رويدادهاى                  ،عراق

مردم به    "  نه" اعالم       ،بعدى آن   
اوضاع تروريستى و فالکت و               
جنايتى است که تروريسم بين                 

. المللى و اسالمى حاکم کرده اند           
مردم عراق اياد عالوى را                       

به "  نه"راى به عالوى    .  ميشناسند
مالکى و وضعيت وخيم کنونى              

اين روند در عراق در سير       .  است
خود به دو سمت ميتواند برود؛              

 زمينه اى براى راه حل                   ،اول
کودتاى نظامى در عراق و ايجاد         
يک دولت يکپارچه شبيه دولت             

 برآمد    ،دوم.  سابق صدام حسين      
يک جنبش سکوالريستى و                      
سوسياليستى که افق خود را از              
اعتراضات مردم در ايران و                  
تحرک هاى کارگرى و سياسى             
در کشورهاى مصر و ترکيه و              

 .  يونان ميگيرد

 

تحرک ناسيوناليسم عرب در                  
منطقه به تحرک ناسيوناليسم                  

بويژه .  ايرانى و قومى دامن ميزند     
وقتى که آمريکا و دولتهاى غربى       

بايد .  روى خوش به آن نشان دهند      
تاکيد کرد که هنوز اسالم سياسى          
يک نيروى مخوف با امکانات               
زياد است و دستجات متفرقه آن            
دستشان به قدرت سياسى و                      

آنچه .  امکانات دولتى بند است           
روى داده است تعادل جديدى                  
است که در متن کشمکشها و                    
تناقضات جوامع منطقه و                          
پيامدهاى خونبار ايندوران به                 

. اسالم سياسى تحميل شده است            
همين وضعيت زمينه تحرک                  
ناسيوناليسم عرب است و بيزارى      

 

 ...افول اسالم سياسى 

مردم منطقه از وضع ناامن و           
تروريستى موجود زمينه را             
براى قد علم کردن جنبش                    
کارگرى و سکوالريسم و                   

 . سوسياليسم مساعد ميکند

 

اما سکوالريسم عالوى و                   
. ناسيوناليسم عرب قالبى است      

بورژوازى منطقه دستور کار         
سکوالريستى روشن و حداقلى       

امروز پرچم                 .  ندارد
سکوالريسم براى ناسيوناليسم       

 ماکزيمم در عراق                   ،عرب
تالشى براى بازگشت به صحنه     
سياست و در منطقه تالشى                
براى ايجاد محدوديت براى              

 . جمهورى اسالمى است

 

نکته ديگر موقعيت در ابهام              
نيروهاى ناسيوناليسم قومى              

جريانات فرقه اى و قوم       .  است
پرست افق شان کورتر از هر          

روال کنونى در      .  زمانى است  
 -منطقه نه به فدراليسم قومى            

عشيره اى بلکه به          –اسالمى   
ناسيوناليسم عظمت طلب تکيه       

جريانات قوم پرست            .  دارد
وضعيتى مشابه نيروهاى فرقه       
اى تروريست اسالمى پيدا                 

تا اطالع ثانوى کرنش      .  ميکنند
به قدرتهاى جديد و يا متحد                 
شدن با جناح هائى از دولتها و         
يا تبديل شدن به نيروهاى در             
اختيار ارتش آمريکا در منطقه       

" بالک واتر "با ماموريتى شبيه    
تنها استراتژى پيش روى                    

 . ناسيوناليسم قومى است

 

همينطور ناسيوناليسم ايرانى           
فاقد يک استراتژى روشن                 

. همگام با اين تحوالت است             
ناسيوناليسم ايرانى در ايندوران    
متحد استراتژيک جناحى از             
حکومت اسالمى بود و                         
سرنوشت سکوالريسم و                     
ليبراليسم اش را به آن گره زده        

ناسيوناليسم ايرانى در        .  است
ايندوره متشتت ميشود و                      

١۴۵شماره   
جريانهاى افراطى آن با همين پرچم        
سکوالريسم بتدريج ميداندار                        

 . ميشوند

 

اما خواست سکوالريسم و برابرى          
طلبى و نجات از وضعيت سناريوى       
سياهى و خطر ممتد جنگ و ترور           
خواستى واقعى در ميان کارگران و        

. توده هاى مردم در منطقه است                 
همين تمايل و دفاع از نفس بودن                
جامعه يک فاکتور بسيار مهم در               
افول اسالم سياسى و زمينه پيدا                   
کردن جريانها و گرايشات قديمى تر       

آينده .  در قلمرو سياست منطقه است      
براى جنبش سوسياليستى و                           
خاورميانه اى سکوالر بيش از هر           

اگر آمريکا و     .  زمانى روشن است    
دولتهاى غربى که اسالم سياسى را         
ساختند و به جان مردم انداختند و               
تاکنون در پس هر جنگ و حمله                 
ترويستى آنها را بر مسند قدرت                 

 ، زير بغل شان را نگيرند     ،نشانده اند 
اين جنبش ارتجاعى از جنبشهاى              
سکوالريستى و سوسياليستى در               

 . منطقه شکست ميخورد

هنوز اين ارزيابى دقيق منصور          
حکمت که سرنوشت اسالم                      
سياسى در ايران رقم ميخورد                 

. بيش از هر زمانى اعتبار دارد            
بزير کشيدن انقالبى جمهورى              
اسالمى بعنوان مهمترين پايگاه و        
قدرت دولتى جنبش تروريستى             

 پاسخى يکجا به           ،اسالم سياسى   
سياستهاى تروريستى دولتها و              
جنگ و کشتار و به انواع                           
جريانات فرقه اى و ضد جامعه             

 . است

 

پيروزى کارگران و مردم محروم      
 نشان دادن    ،بر جمهورى اسالمى   

راهى براى آزادى مردم منطقه و        
ايجاد صلحى عميق و همزيستى           
کارگران مردم محروم منطقه                
مبتنى بر انترناسيوناليسم کارگرى     

در پس تحوالت منطقه و           .  است
 ميتواند جنبش   ،افول اسالم سياسى  

 . سوسياليستى عروج کند

 

    *** 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

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

.يک گنجينه غنی آموزش است  

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 

ونى در                        ن خساز ک اري ردم در جدال ت پيروزى و رهايى م
ه                        ق ه اوال، طب ن است ک ايران قبل از هر چيز منوط به اي
م                        رچ حت پ ل و ت ق ت روى مس ي ک ن وان ي ن ع ر ب ارگ ک
درت                            ر سر ق ارزه ب ب دان م ي ه م ا ب سوسياليستى خود پ

انيا جريانات اپوزيسيون راست و ملی           –سياسى بگذارد، 
ع                 وده وسي ا، ت اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ثال
مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخاسته اند به سوسياليسم         
اسى و           و جمهورى سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سي

 . اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند
 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

همانطور که در بخش اول اين                
 جنبش         ،يادداشت تاکيد شد                

کارگری يک جنبش يکدست                   
 لوح خام و نانوشته ای                 ،نيست
 فاقد گرايشات مختلف                  ،نيست

در هر زمان محل      .  سياسی نيست 
تالقی گرايشات مختلف اجتماعی       

 ،طبقه کارگر در هر زمان       .  است
حتی در غياب احزاب سياسی                

 بستر مجموعه ای از            ،کارگری
گرايشات و خطوط فکری و                    
سياسی فعال متشکل از طيف های      
گوناگون کارگران پيشرو و مبارز     

در حال حاضر بازتاب دو        .  است
گرايش عمده سياسی در جامعه             
يعنی جنبش کمونيسم کارگری و          

اسالمی در سطح        –جنبش ملی      
جنبش کارگری را ميتوان در                 

 –قالب گرايش راديکال                              
سوسياليست کارگری و گرايش            

 . سنديکاليستی مشاهده کرد

  

در اين بخش تالش ميشود عالوه          
بر تاکيد بر ويژگی ها و                               
مختصات خطوط تمايز اجتماعی       

 عرصه های   ،ميان اين دو گرايش    
ديگری از تمايز اهداف و جوهر          
واقعی سياستهای سنديکاليستی در     
متن شرايط حساس سياسی حاضر     

اما .  را مورد بررسی قرار دهيم         
پيش از ورود به بحث بار ديگر             
بايد تاکيد کنيم که تالش برای                   
سازماندهی توده ای و حزبی                  
طبقه کارگر يک وظيفه اعالم شده      
و دائمی حزب اتحاد کمونيسم                 

ما در عين حال که    . کارگری است 
از هر تالش طبقه کارگر برای              
سازمانيابی و متشکل شدن دفاع           
ميکنيم در عين حال گرايش و                 
سياستی را که ميکوشد مبارزات         
کارگران را در چهارچوب                      
سياستهای سنديکاليستی محدود            

ما در عين   .   عميقا نقد ميکنيم    ،کند
حال که از سنديکای مستقل                      

 در عين       ،کارگری دفاع ميکنيم      
حال تالش ميکنيم تا اين تشکالت         
را هر چه بيشتر به تشکل                           
شورايی طبقه کارگر که متکی بر       
اراده مستقيم و راديکال کارگری         

 

 )٢(تالشهای سنديکاليسم برای عقيم کردن جنبش کارگری 
 نقدی به نظرات رضا رخشان

 

 على جوادى

و فاقد بوروکراتيسم و                            
سياستهای محدود کننده در                 
چهارچوب مناسبات اقتصادی       

 نزديک   ،و سياسی حاکم است       
 .کنيم

 

در يادداشت پيشين همچنين               
اشاره شد که جنبش                                  
سنديکاليستی يک جنبش                     

خواهان .  سرنگونی طلب نيست  
سرنگونی انقالبی رژيم                       

اين .  جمهوری اسالمی نيست      
 ،گرايش تمايلی به انقالب                   

 و تغييرات        ،انقالب کارگری   
بنيادی در سيستم اقتصادی و            
نابودی کارمزدی و لغو                       
مالکيت خصوصی بر وسايل          
توليد و توزيع اجتماعی در                

عمدتا بر عليه آن     .  جامعه ندارد 
اصوال يک گرايش             .  است

و به قول رضا      .  انقالبی نيست 
 از فعالين سنديکای            ،رخشان

 در حال حاضر يک        ،هفت تپه 
جنبش مطالباتی و به عبارت            

. است"  مطالبه محور "رايج تر   
 که      يادآوری است     الزم به      ("

جنبش کارگری در حال حاضر      
دنبال انقالب و تغيير                      به      

يک "و يا              "حاکميت نيست    
  جنبش مطالباتی است و به                 

گری     دنبال انقالب و انقالبی           
 ) رضا رخشان. "نيست

  

بعالوه تاريخا گرايش                            
سنديکاليستی نشان داده است           
که در مقاطع انقالبی يا در                  
تقابل با گرايش راديکال و                  
کمونيستی طبقه کارگر قرار            
ميگيرد و يا بمثابه گرايشی                
محافظه کار و سازشکار عمل        

تبيين رضا        .  خواهد کرد       
رخشان از جنبش کارگری در         
شرايطی که بخشهای وسيعی           
از توده های مردم برای                       
سرنگونی رژيم اسالمی                     

 گوشه ای از اين     ،بپاخواسته اند 
اين حقيقت       .  واقعيت است      

تاريخی در کنار اين ارزيابی           

١۴۵شماره   

از نقش عمومی سنديکاها در شرايط      
کنونی بيانگر جايگاه سياست                       
سنديکاليستی در شرايط غير                        

ايشان .  متعارف جامعه است                
مقبوليت سنديکا را در اين شرايط             
عالوه بر پيشبرد مطالبات اقتصادی       
طبقه کارگر بلکه همچنين در کنترل       
و مهار اعتراضات کارگران                       

در دفاعشان از          .  توضيح ميدهد    
عملکرد سنديکای کارگران هفت تپه     

در دو ماه گذشته به                 :  "ميگويند
واسطه حسن اعتماد آارگران به               
سنديكا هيچ اعتصاب و حرآت                   

." اعتراضی مشاهده نشده است                
اين در  :  "همچنين اضافه کرده است    

حالی است آه در مدت مشابه دو                
سال قبل، به دليل نبود نهاد مستقل              
صنفی آارگری، آارگران هفت تپه        
برای پيگيری مطالبات خود بيش از       

 بار به اعتصاب و حرآت های           ۵٠
از گفتگوی  ."  (اعتراضی دست زدند  

خبرگزاری کار    "رضا رخشان با          
 )"ايران

 

  دو سنت اجتماعی،دو گرايش

سنديکاليسم تنها گرايش موجود در          
يکی از     .  جنبش کارگری نيست         

واقعيت اين  .  گرايشات موجود است   
است که جنبش سنديکايی و جنبش            
شورايی جنبشهای متمايزی در                  

. صفوف طبقه کارگر هستند                        
گرايشاتی که اهداف سياسی و افق            
عملی متفاوت و الگوهای متفاوتی           

به عبارت ديگر   .  را نمايندگی ميکنند  
نه سنديکاليسم گرايش و سنت نو و           
تازه ای در صفوف طبقه کارگر                 

نه .  است و نه کمونيسم و سوسياليسم      
کارگر سنديکاليست پديده کم ياب و         
نو ظهوری است و نه کارگر                         

اين گرايشات دهه هاست     .  کمونيست
که ديگر از اجزاء طبقه کارگرند و          
جزيی از سوخت و ساز سياسی و             
مبارزاتی دائمی آن را تشکيل                      

اين اجزا توسط مکانيسم            .  ميدهند
های درونی خود طبقه باز توليد                 

اين گرايشات دارای وزن و       .  ميشود
نفوذ متفاوتی در اليه های مختلف             

تالش ساده     .  طبقه کارگر هستند         

لوحانه سنديکاليستها برای پرده           
پوشی موقعيت و نقش گرايش                
راديکال کمونيستی در صفوف             
طبقه بخشی از رقابت و کشمکش        

بعالوه .  ميان اين گرايشات است       
بر خالف تصورات رايج                          
بورژوايی سنديکاليسم يک گرايش    

در صفوف        "  خود بخودی       "
عکس العمل      .  کارگران نيست     

طبيعی و اوليه هر کارگری                     
به قول منصور حکمت           .  نيست

دهها سال است که سنديکاليسم               
جزيی از يک خط مشی                               
رفرميستی و بورژوايی در جهان       

در ايران سنديکاليسم بخشی    .  است
از سنت توده ايستی و جنبش ملی          

تاريخش به     .  اسالمی است      –
تاريخ حزب توده و سنت توده                 
ايستی در جامعه گره خورده                   

 و پيش از    ٣٢مقطع سالهای   .  است
آن نقش گرهی و تعيين کننده ای            
در جوش خوردن اين سنت با                  

. تالشهای کارگری داشته است            
بعالوه در بررسی جنبش                           
سنديکاليستی اصوال بايد توجه              
داشت که اين جنبش بخشی از                 
يک حرکت وسيع اجتماعی                     
سياسی و طبقاتی برای                                

اين .  سازماندهی کارگران است       
جنبشها حتی سياستهای متفاوتی           
در صفوف طبقه کارگر برای                
سازماندهی و نوع تشکل در                   

تالش برای         .  دستور دارند        
سازماندهی سنديکايی يا شورايی        
طبقه کارگر يک محور تمايز اين        

  .تالشها است

 

منصور حکمت در زمينه تمايز            
: اجتماعی اين دو گرايش ميگويد        

اين آلترناتيو بسيار از محدوده            "
کارگری و تشکيل اتحاديه فراتر          

 افق معينی در     ،همراه اين .  ميرود
 اشکال و       ،باره شکل کل دولت         

شيوه های تصميم گيری اقتصادی      
و حتی تئوری     

۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ها و برنامه عمل اقتصادی معين          
جنبش .  ...  نيز طرح ميشود          

 بازوی کارگری يک      ،اتحاديه ای 
حرکت سياسی و اجتماعی است           
که اجزاء ديگری را نظير                         

 ،رهبران و احزاب سياسی                      
آلترناتيوهای اقتصادی برای کل          

 سيستم اداری خاص خود        ،جامعه
در .  ...  و غيره را نيز طلب ميکند     

مورد جنبش شورائى هم عين اين        
اينهم فقط يک   .  مسئله صادق است  

الگو نيست، بلکه آلترناتيو يک              
جريان اجتماعى خاص و يک                
گرايش خاص در درون طبقه                 
کارگر براى سازماندهى کارگرى     

شوراها اگر چه تاريخا             .  است
بدرجه زيادى مورد توجه                         
آنارشيسم قرار داشته اند، اما                  
مدتهاست که بطور روزافزونى با      
کمونيسم تداعى شده و پيوند                     

تجاربى نظير کمون   .  خورده است 
پاريس و انقالب اکتبر، ايده                      
شوراها و سازمانيابى شورائى             
کارگران را به تئورى کمونيسم و        
سياست کمونيستى جوش داده                

جنبش شورائى نيز به اين         .  است
ترتيب جزئى از يک حرکت                   
اجتماعى متمايز، با افق و                          
دورنماى سياسى، اقتصادى و               

اوضاع .  ادارى خاص خود است      
جنبش شورائى هم دقيقا به اوضاع      

. کمونيسم در ايران مربوط ميشود     
 ايده شوراها    ٥٧اينکه در انقالب      

بر ايده سنديکاها در درون طبقه           
کارگر ايران غلبه يافت، انعکاس        
بى پايگى و ضعف رفرميسم و              
سوسيال دمکراسى و غلبه                        

هاى عام کمونيستى و       عمومى ايده 
سياست راديکال در بين کارگران       

تحت شرايط                      (بود                      
: منصور حکمت          ()."انقالبى

 )تشکلهای توده ای طبقه کارگر

 

همکاری و همچنين جدال ميان              
اين گرايشات در پيشبرد امر                   
مبارزاتی طبقه کارگر و در تالش       
برای تامين رهبری و هژمونی             
در جنبش کارگری بخشی از نقش       
و واقعيت وجودی عملکرد اين              

هر کدام از اين        .  گرايشات است  

 

تالشهای سنديکاليسم برای عقيم کردن 
 ...جنبش کارگری 

 

گرايشات ميکوشند افق سياسی      
و اهداف خود را به افق جنبش         
کارگری و فعالين و رهبران             

در عين   .  عملی آن تبديل کنند       
حال يک رکن تالش گرايش             
سنديکاليستی در صفوف طبقه        
کارگر انکار و پرده پوشی اين        
تمايزات سياسی بمنظور تامين       
سلطه نفوذ خويش بر تالش                
گرايش سوسياليستی طبقه                  

اظهارات رضا    .  کارگر است   
رخشان در مورد حق ايجاد               
تشکلهای کارگری گويای اين         

وقتی کسی     ":  ارزيابی است    
خواهد در مورد جنبش                   می

کارگری حرف بزند، بايد                   
بگويد که تشکيل سنديکا و                  

های کارگری، حق                  اتحاديه
تشکيل کنفدراسيون کارگری،        
حق اعتصاب و مانند آن به                 

 اين  ."شود  رسميت شناخته می     
گرايش آنجا که راجع به                       
تشکالت توده ای طبقه کارگر         
می پردازد حتی کوچکترين             
اشاره ای هم به تشکالت                      
شورايی و مجامع عمومی طبقه     

 که يک واقعيت عظيم         ،کارگر
تالش طبقه کارگر برای                      

 . نميکند،سازمانيابی است

 

يک تفاوت عظيم ديگر ميان             
گرايش سنديکاليستی و گرايش       
کمونيستی طبقه کارگر مساله          
سازماندهی بخشهای غير                  

. شاغل طبقه کارگر است                   
سنديکاليسم يک شکل معين از        
تشکل بخشيدن به کارگران               

اين شکل و سياست با            .  است
مبارزه برای اصالحات                      
اقتصادی در چهارچوب نظام         
موجود سرمايه داری خوانايی        

در سنت کار                        .  دارد
سنديکاليستی کارگر در ظرفيت    

يعنی کارگری  "  کارگر شاغل "
که عمال در کار توليد است و            

خود مشغول   "  حرفه"عمال به     
کارگر .   مد نظر است          ،است

بيکار و يا خانواده کارگر علی        
العموم جايی در سازماندهی             

. سنديکايی و اتحاديه ای ندارند      

١۴۵شماره   
 شاخه     ،واحد پايه فعاليت سنديکا            

 چرا  ،سنديکا در واحد توليدی است       
 ،که محور همانطور که اشاره شد            

سنديکا کار     .  کارگر شاغل است        
سنديکا خارج         .  محلی نميکند        

کارخانه قادر به هيچ نوع                                
 و   ،سازماندهی طبقه کارگر نيست        

لذا از آنجا که کارخانه تنها يک                   
 هر چند عرصه ای بسيار           ،عرصه
 از تقابل و ابراز وجود طبقه              ،مهم

 سنديکا در اين عرصه      ،کارگر است 
به .  ها عمال خود را بی وظيفه ميکند      

اين اعتبار سنديکاليسم حتی قادر به         
دفاع فعال و راديکال از سطح                      
معيشت و زندگی کارگران شاغل هم      

چرا که سنت سنديکايی يک        .  نيست
سنت مبارزه کارگری وسيع و همه          
جانبه طبقاتی و يک سنت طبقاتی و         

به عبارت ديگر بايد      .  انقالبی نيست 
گفت سنديکاليسم در تحليل نهايی               

است و   "  طبقات ديگر  "يک سنت      
طبقه کارگر نميتواند تمام پتانسيل             
مبارزاتی خود را از طريق                           
سنديکاليسم بروز دهد و در مواردی       
هم سنديکاليسم عمال در مقابل                      
تحرک انقالبی طبقه کارگر قرار              

  .ميگيرد

 

 سرمايه داری يا سوسياليسم

يک رکن اصلی تمايز اين دو                        
گرايش مساله نظام اقتصادی مورد          

سنديکاليسم علی العموم     .  نظر است  
يک گرايش ضد سرمايه داری                    

نقدی به نفس کار مزدی و            .  نيست
مالکيت خصوصی سرمايه بر ابزار      

. توليد و توزيع اجتماعی ندارد                   
گرايشی درچهارچوب سرمايه داری    

تمام تالش سنديکاليسم برای        .  است
بهبود موقعيت رفاهی طبقه کارگر           
به محدوده مناسبات اقتصاد سرمايه        

اين جوهر    .  داری خالصه ميشود      
پايه ای حرکت سنديکاليستی را در          
هر حرکت اين گرايش ميتوان                     

  .مشاهده کرد

 

بطور مثال رضا رخشان به ما ياد             
جنبش  :  "آوری ميکنند که اوال               

دنبال    کارگری در حال حاضر به             
. انقالب و تغيير حاکميت نيست                  

جنبش کارگری برای يک دنيای                
هدف "و ثانيا   ."  کند  بهتر مبارزه می  

 که برای        جنبش کارگری اين است      
دست    کارگران همان رفاهی را به           

بياورد که در شأن و منزلت                           
که سازندگان          هايی است              انسان

ها     نعمات و رفاهيات و منزلت             
ترين "  چپ"اين شايد        ."  هستند

تبيين اين گرايش از اهداف طبقه          
اما همينجا از رضا       .  کارگر باشد  

رخشان بايد پرسيد چگونه جنبشی      
و "  تغيير حاکميت  "که به دنبال         

 ميتواند برای         ،نيست"  انقالب"
" دنيای بهتر    "دستيابی به يک             

يک "مبارزه کند؟ مبارزه برای            
يک رکن اصلی         "  دنيای بهتر    

ادبيات جنبش کمونيسم کارگری و      
. کمونيسم منصور حکمت است           

حال چگونه تبيينی ميتوان از                  
" يک دنيای بهتر       "تالش برای        

بدست داد که در آن حاکميت                    
اسالمی دست نخورده باقی می             

انقالبی هم برای بزير                 .  ماند
کشيدن آن در دستور نيست؟ پاسخ       

چنين تناقضی ممکن   .  روشن است 
اين تالش گرايش                   .  نيست

سنديکاليستی برای هضم و از آن         
خود کردن يک رکن مهم گرايش         

. کمونيستی طبقه کارگر است                
ميکوشد اين گرايش را با ويژگی         
های سياست راست و                                   

 . سازشکارانه خود منطبق کند

 

از طرف ديگر مبارزه برای                   
در شان و      "که    "  همان رفاهی  "

که "  منزلت انسان هايی                    
سازندگان نعمات و رفاهيت و             "

يک تبيين کامال   "  منزلت ها هستند  
. مبهم از اهداف طبقه کارگر است      

کمونيسم کارگری و گرايش                    
سوسياليستی طبقه کارگر در هر          
شرايطی برای باالترين درجه               
رفاه و آسايش همگان در جامعه            

اين واقعيت انکار     .  مبارزه ميکند  
ناپذير يکی از مختصات جنبش             

اما .  کمونيسم کارگری است             
باالترين رفاه مادام که مناسبات            
استثمارگرايانه سرمايه داری بر         

 مادام که بخشی    ،جامعه حاکم است  
از جامعه ناچار به فروش نيروی         

 مادام  ،کار خويش برای بقاء است     
که ابزار توليد و توزيع اجتماعی          
در اختيار اقليت محدود سرمايه            

 صرفا   ،دار در جامعه قرار دارد        
اصالحاتی در وضع موجود است       
و تغييری بنيادی در نظام                           

. اقتصادی حاکم ايجاد نخواهد کرد     
مسلما برای تک تک اين                            
اصالحات بايد هر روزه تالش              

 اما اين تالشها  در هر زمان         ،کرد
قابل باز پس گيری هستند و هدف         

کارگر بايد در     
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عين حال نابودی مناسباتی باشد            
که اين وضعيت را ايجاد کرده                

اصالح "سرمايه داری           .  است
هم کماکان يک نظام                   "  شده

استثمارگر و ضد کارگر و                       
ما هم برای              .  نابرابر است      

اصالحات و هم برای انقالب                  
اما طبقه کارگر      .  مبارزه ميکنيم  

تنها با انقالب کارگری و برپا                 
کردن حکومت کارگری و اقتصاد     
سوسياليستی است که ميتواند به            
اين وضعيت ضد انسانی و دون            
شان کارگر يکبار و برای هميشه         

پرده پوشی اين هدف      .  خاتمه دهد 
غايی مبارزات طبقه کارگر در             

" منزلت"پس کلمات مبهم و گنگ       
تالشی برای سايه      "  رفاهيات"و   

انداختن بر مبارزه انقالبی طبقه           
کارگر برای نابودی نظام                          
کارمزدی و محدود کردن اين                
مبارزات در چهارچوب مناسبات       

  .سرمايه داری است

 

اما معنای عملی اين اظهارت                 
جنبش کارگری   :"سنديکاليستی که   

دنبال انقالب و     در حال حاضر به      
 اين است    ،."تغيير حاکميت نيست   

که اوال اين گرايش نسبت به                     
مبارزات جاری در جامعه کامال         

نقشی برای طبقه     .  بی اعتنا است    
کارگر در تحوالت سياسی حاضر      

و نتيجتا خواسته و             .  نمی بيند    
ناخواسته سياستش عمال به حفظ          
وضع سياسی موجود کمک                     

ثانيا ميکوشد کارگر را از       .  ميکند
انقالب و انقالب را از کارگر                  

در تقابل گرايش             .  دور کند      
کمونيستی طبقه کارگر نسبت به          

. اين اعتراضات کامال ذيفنع است      
گرايش کمونيستی مبارزه فی                 
الحال جاری در جامعه را ناديده           

نميتوان کوچکترين        .  نميگيرد
يک "ادعايی برای مبارزه برای          

داشت و در عين حال     "  دنيای بهتر 
نسبت به مبارزات و تالش توده            
های مردم برای سرنگونی رژيم         

هدف .  اسالمی بی تفاوت بود             
کمونيسم کارگری به ميدان کشيدن     
و سازمان دادن صف مستقل طبقه      
کارگر در مبارزه برای سرنگونی     

 

تالشهای سنديکاليسم برای عقيم کردن 
 ...جنبش کارگری 

رژيم اسالمی و برقراری                   
 يک            ،حکومت کارگری           

.  است   ،جمهوری سوسياليستی   
کسی ادعای جرياناتی را که             
نسبت به مبارزه واقعی در                 

 جدی نخواهد  ،جامعه بی تفاوتند 
واقعيت اين است که           .  گرفت

تقابل دو گرايش صفوف طبقه         
کارگر در دوران تالطمات               
انقالبی جامعه تشديد شده و ما          
تاريخا شاهد قرار گرفتن                     
گرايش سنديکاليستی طبقه                 
کارگر در کنار گرايشات                    
محافظه کار و بورژوايی بوده        

تمايز عميق اين دو گرايش      .  ايم
اجتماعی را منصور حکمت            
بطور دقيقی اينگونه جمع بندی      

 : ميکند

 

ما آن گرايشی در جنبش                    "
کارگری هستيم که طبقه کارگر      
را صاحب صالحيت و موظف      
به دخالت اجتماعی در مقياس          

 ، در قلمرو اقتصاد                   ،وسيع
 ، فرهنگ و ايدئولوژی   ،سياست

ميداند و ميخواهد کارگر در              
قامت ارائه کننده آلترناتيوی             
برای کل جامعه بشری ظاهر          

 ، نقد اجتماعی             ،افق.  شود
 اتحاد برای انقالب                ،تئوری

 ،اجتماعی از نظر ما مهم است       
 ،همانطور که افزايش دستمزد       

 آزادی اعتصاب     ،بيمه بيکاری  
و متحد شدن برای بهبود                      
اوضاع اقتصادی و سياسی               
اقشار کارکن جامعه در هر               

هر .  مقطع برای ما مهم است         
يک از اين وجوه مبين بعدی از       
حيات و مبارزه و ابراز وجود         
طبقه کارگر است و از نظر ما         
قابل تفکيک و قابل چشم پوشی       

تمام آن گرايشات               .  نيست
 اعم از کارگری و            ،اجتماعی

 که اين کليت را       ،غير کارگری 
 که انقالب اجتماعی         ،ميشکنند

را از کارگر و کارگر را از               
انقالب اجتماعی دور نگاه                  

 بايد زير انتقاد ما                   ،ميدارند
 ،منصور  حکمت          ."  (باشند

 )مبانی و چشم اندازها

١۴۵شماره   
 در تقابل با تحزب کمونيستی

يک رکن ديگر سياست                                     
سنديکاليستی پرهيز و يا بهتر                      
بگوئيم مقابله آشکار و پنهان با                    

. تحزب کمونيستی طبقه کارگر است     
: رضا رخشان در اين زمينه ميگويد      

نظر من کارگر امروز                        به      "
زده نيست و دنبال                   ايدئولوژی     

از .  رود   های بيهوده هم نمی          آرمان
اصطالح     طرف ديگر، احزاب به          

اند که کارگری        چپ هم نشان داده          
زندگی کارگران            نيستند و به                

که       چنان            دلبستگی ندارد؛ هم           
  کارگران هم عنان اختيار خود را به       

اند    اين احزاب نسپرده و نشان داده           
گشا باشند    توانند راه     که خودشان می  

شان تالش کنند     و برای تغيير زندگی   
در ."  پيش بردارند         و گامی به             

بررسی به کليه مسائل بيان شده نمی       
اشاراتی کوتاه به مفاهيمی        .  پردازم

آرمانهای   "،ايدئولوژی زده "از قبيل   
معرف يک  "  عنان اختيار   "،"بيهوده

نگرش عميقا بورژوايی و ضد                   
 . کافی است،کمونيستی اند

 

واقعيت اين است که پس از شکست         
بلوک سوسياليسم بورژوايی                        
شوروی در پس کشمکش دو قطب           
اصلی جهان پس از جنگ دوم                     
جهانی ما شاهد يک تهاجم همه                    

 عقيدتی و     ، اقتصادی  ،جانبه سياسی  
ايدئولوژيک عليه هر گونه                            
آزاديخواهی و برابری طلبی و                   

. عدالت اقتصادی در جامعه بوديم           
سرمايه داری عنان گسيخته بازار            
آزاد و بلوک غرب پيروز شده بودند       
و تالش ميکردند پيروزی خود را             
پيروزی سرمايه داری بر                               

به مردم و افکار               "  سوسياليسم"
اين .  عمومی جامعه بشری حقنه کنند    

تعرض به کمونيسم و کارگر ابعاد            
همه .  گسترده و دامنه وسيعی داشت      

مبارزه با مارکسيسم و        .  جانبه بود  
آرمان رهايی و آزادی طبقه کارگر         

. و جامعه يک وجه عمده آن بود                 
از "  ايدئولوژی زدايی "تالش برای    

صفوف اعتراض طبقه کارگر که             
در واقع اسم رمز مقابله با                                

 بمثابه علم شرايط رهايی     ،مارکسيسم
 عرصه مهم         ،طبقه کارگر است         

ديگر اين تعرض عظيم و جهانی               
. سرمايه به کمونيسم و کارگر بود            

رضا رخشان اين تبليغات را غورت      
با همان زبان و ادبيات          .  داده است  

ضد کمونسيتی به مقابله با گرايش            
کمونيستی طبقه کارگر برخاسته               

کجای :  از ايشان بايد پرسيد    .  است
آرمان آزادی و رهايی طبقه                     

 آرمان استقرار يک                     ،کارگر
جامعه سوسياليستی بدون استثمار      

" آرمان بيهوده "و کار مزدی يک      
است؟ کجای تالش برای برپايی           

 برابر و استقرار      ،جامعه ای آزاد   
يک حکومت کارگری که متضمن     

آرمان   "،چنين وضعيتی باشد          
ايدئولوژی "است؟           "  بيهوده
است؟ و در پاسخ بايد              "  زدگی
اگر اين تالشها نشان آرمان       :  گفت

 ،زدگی و ايدئولوژی زدگی است        
ما کمونيستهای کارگری با افتخار      

. چنين اتهاماتی را می پذيريم                 
اعالم ميکنيم که آرمان رهايی                
کارگر و جامعه آرمان خدشه                  

ما جايگاه اين           .  ناپذير ماست     
تعرض ضد کمونيستی به آرمان          

اين .  طبقه کارگر را ميشناسيم            
تعرض ايدئولوژی و آرمان                     
بورژوايی را عميقا نقد ميکنيم و           

  .پس ميزنيم

 

رضا رخشان در عين حال                        
تصويری از رابطه و مناسبات              
کارگر و احزاب کمونيستی ارائه        
داده است که تماما دروغين و                  
تالشی برای دور کردن کارگران        
از احزاب کمونيستی و کارگری          

بيش از سه دهه است که             .  است
هر گونه تشکل کمونيستی در                 
جامعه در وحشيانه ترين شکل               

کارگران .  سرکوب شده است           
کمونيست بخش وسيعی از                       
قربانيان تهاجم ارتجاع اسالمی را      

تحزب کمونيستی   .  تشکيل ميدادند  
يک گرايش قوی و داده شده در              

هر .  صفوف طبقه کارگر است          
زمان که توازن قوا در جامعه به           
نفع کارگر و آزاديخواهی تغيير            

 کارگران مانند ساير        ،کرده است  
بخشهای آزاديخواه و برابری                 
طلب جامعه به صفوف احزاب             

. کمونيستی و چپ پيوسته اند                  
خود را در    "  عنان اختيار "اطالق  

دست احزاب کمونيست و چپ به         
اين تالش کارگران يک تهاجم               
سياسی به کمونيسم و کارگر                    

اما اين به معنای آن . متحزب است 
نيست که سنديکاليسم کال ضد                 

اين .  اينطور نيست  .  تحزب است  
گرايش ضد تحزب کمونيستی                

 .طبقه کارگر است

 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در خاتمه

ما کارگران را به متشکل و                      
ما .  متحزب شدن فرا ميخوانيم           

فعالين کارگری را وسيعا به                    
برپايی جنبش مجامع عمومی و            

ما .  "ايجاد شوراها فرا ميخوانيم       
ميگوئيم شوراها روشهاى                       

ترى براى سازمانيابى                 طبقاتى
کارگران ارائه ميدهند، اراده                 
مستقيم کارگران را بهتر بيان                 
ميکنند، اتحاد عميقترى بوجود             
مى آورند، شکافهاى صنفى و                

اى در ميان کارگران را                  رسته
تشديد نميکنند، اجازه کمترى به           
نفوذ سياست بورژوائى ميدهند،          
ظرف بهترى براى بيان                             

  "راديکاليسم کارگرى هستند

 

ما تاکيد ميکنيم که رهايی و                      
آزادی طبقه کارگر در گرو ايجاد        
تشکل های توده ای کارگری و              
تحزب کمونيستی طبقه کارگر              

  *.است

تالشهای سنديکاليسم 
برای عقيم کردن 

 ...جنبش کارگری 

دور ديگرى از ترور مردم                
بيدفاع در مترو و خيابان و                 
مرکز خريد توسط جنايتکاران       

. تروريست شروع شده است           
 مارس به       ٢٩روز دوشنبه           

 دقيقه در دو ايستگاه      ۴۵فاصله  
 در زمان پر           ،متروى مسکو   

 دو بمب انتحارى       ،رفت و آمد    
 نفر قربانى     ۴٠منفجر شد که        

 ٣١امروز چهارشنبه    .  آن شدند 
 در جمهورى داغستان        ،مارس

 دقيقه دو    ٢٠روسيه به فاصله      
. انفجار ديگر صورت گرفت          

 نفر کشته        ٩دراين انفجارها        
 . شدند

 

تاکنون گروهى مسئوليت اين           
حمالت تروريستى را بعهده             
نگرفته است اما انگشت اتهام          
دولت روسيه به طرف                          
شورشيان چچن و جريانات              
تروريستى اسالمى نشانه رفته       

پوتين و مقامات دولتى         .  است
از پيدا کردن تروريستها و                 

١۴۵شماره   

نابودى آنها سخن ميگويند و                          
مقررات ضد تروريستى و ايجاد               
فضاى امنيتى بيشتر را بالفاصله در       

برخى تحليلهاى   .  دستور قرار دادند    
ديگر سازماندهى اين ترورها را به         
سازمان اطالعاتى خود دولت                     
روسيه منتسب ميکنند و هدف آنرا            
منحرف کردن نارضايتى عميق                
مردم و ايجاد بهانه اى در دست                   
دولت براى تشديد سرکوب و تحديد         

 . حقوق شهروندى ارزيابى ميکنند

 

 چه دولتى و چه        ،قربانيان تروريسم 
از .   مردم بيدفاع اند          ،غير دولتى   

يکسو کارگران و مردمى که بطور          
عادى هر روز سر کار ميروند در            
قطار و مرکز خريد و خيابان طعمه         

از سوى     .  تروريسم کور ميشوند        
ديگر تروريسم دولتى با تهاجم حق          
بجانب و انتقامجويانه به کشتار                   
مردم بيدفاعى ميپردازد که                            
تروريستها خود را در ميان آنها                  

تروريسم در دنياى     .  پنهان کرده اند   
امروز به يک رکن ثابت جدال و                

کشمکش دولتها و جريانها و                    
جنبشهاى ارتجاعى تبديل شده                

تروريسم از هر سو هدفش       .  است
پيشبرد سياستهاى فوق ارتجاعى         
و عقب بردن جامعه و                                  

بايد .  دستاوردهاى تاکنونى آنست     
 .به اين روند خاتمه داد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
بشريت آزاده و متمدن و همه                   
آزاديخواهان و انساندوستان جهان     
را به يک مبارزه مستقل عليه                 

 اعم از دولتى و غير              ،تروريسم
فراخوان ما به  .  فراميخواند ،دولتى

مردم دنيا اينست که بميدان بيايند          
بايد .  و دنيا را خود بدست گيرند          

دنيا را از دست بمبگذارها و                    
 . ژنرالها درآورد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ١١ – ٢٠١٠ مارس ٣١
 ١٣٨٩فروردين 

 

 !پيش بسوى اول مه
 

 ! همرزمان،کارگران

اين نظام بدون جنايت و      .  اين نظام شايسته ما و بشر امروز نيست         
دنياى .  سبعيت و فقر و تبعيض و نابرابرى نميتواند سرپا بماند                   

امروز بيش از هر زمان به راه حل کمونيستى و انقالب کارگری                
. سازمانهاى متناسب با اين هدف را بايد ايجاد کرد            .  نيازمند است 

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

 . بگذارد
 

 دست در دست هم و با           ،در اول مه   !  کارگران جهان متحد شويد     
 ،غريوى که خشت خشت کاخهاى قدرت بورژوازى را بلرزاند                 

دنيايی بهتر بايد   ! بميدان آئيم و فرياد بزنيم؛ مرگ بر سرمايه دارى 
 !  يک جامعه آزاد کمونيستی،جهانى آزاد و برابر و مرفه! ساخت

 

 !زنده باد اول مه

 ! زنده باد انقالب کارگرى

 جنايت تروريستى
 !عليه مردم روسيه را محکوم ميکنيم



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بهمن شفيق و محفل دو سه نفره              
 ، که هر کدام هم سازى ميزند      ،اش

عرق "سالهاست که با زدن ادکلن        
در خارج کشور قصد           "  کارگر

کارگر "دارند که خود را                           
کار اين   .  معرفی کنند  "  کارگری

نوع تفکر اينست که عليه                           
و يا غير کارگران     "  روشنفکران"

و در      "  قشرى پست     "بعنوان      
سخن بگويند و   "  عفونى"مواردى  

را از  "  شريف و ساده   "کارگران  
شر اين موجودات خبيثه دور                  

اما مشکل اصلى اين          .  نگهدارند
آقايان اينست که خودشان يا                      
عموما کارگر نيستند و يا اگر                  
زمانى يکى دو سال در جائى کار         
کرده باشند آن را مثل قپه و درجه         

 وسيله فخر فروشى و                ،ارتشى
. امتيازگيرى از اين و آن کرده اند       

در واقع زندگى در گذشته دکان             
اين .  بقاى سياسى امروز آنهاست      

خط در ميان کارگران و فعالين              
کارگرى هيچوقت جائى پيدا نکرد      

. و به گرايشى قوى تبديل نشد                 
امروز نيز بجز محافلى که هر               
تک نفرشان بقيه و چه بسا خودش       
را هم قبول ندارد به شکل                           

 . آزمايشگاهى زنده است

 

موضوع چيست؟ على جوادى در       
مقاله اى به نقد نگرش                                   
سنديکاليستى رضا رخشان                     
پرداخته است و بهمن شفيق در              

" آقا ببخشيد، شما؟       "فحش نامه        
 مثال با قصد         ،عليه على جوادى     

 آبروى    ،دفاع از رضا رخشان           
هرچه کارگر و فعال کارگرى را         

او بحث نکرده و سر        .  برده است 
نکات مورد نظر على جوادى                

 که ،نرفته بلکه با کينه اى شخصى
معلوم است ريشه دار است و                  
هادى خرسندى را هم به کمک               

 وارد زندگى                 ،طلبيده است        
خصوصى على جوادى شده و               
زندانبان شکنجه گرهاى جمهورى    
اسالمى را از على جوادى                        
کمونيست با انصاف تر تصوير            

اين بروز سمپاتى به       .  کرده است  

 

 !کارگران آپارتايد نميخواهند
 جواب به بهمن شفيق

 

 احمد بابائى

جالد و زندانبان و شکنجه گر          
و اين آنتى پاتى به يک                           

 دنياى کج     ،کمونيست شرافتمند  
و کوله و ارتجاعى بهمن شفيق        

آن .  را جلو همه ميگذارد                
که از داوود لشکرى     "  ظريف"

زندانبان تعريف کرده و بهمن         
را به اين نتيجه رسانده که على        

 خود    ،جوادى بدتر از اوست         
اين حرف دل خود     .  بهمن است 

بهمن است که قرار است به               
" دفاع از رضا رخشان      "بهانه   

. و عليه على جوادى قلمى شود       
جديد بهمن      "  مانيفست"اين      

است که اعالم کند داود                         
لشکرى زندانبان شرافتش از           

او !  على جوادى بيشتر بود            
خطاب به على جوادى حرف           
ميزند اما روى سخنش با                     

حتما داوود  .  کسانى ديگر است   
لشکرى و داوود رحمانى و               
مرتضوى و ديگران اين سخن        
نغز بهمن را وقتى که امثال                
منصور اسالو و فعالين                         
کارگرى و زندانيان سياسى              
کمونيست را شکنجه ميکنند             

 !    يادآور خواهند شد

 

به من مربوط نيست      !  آقا بهمن 
که چطورى زندگى ميکنيد و            

اما .  از کدام منبع نان ميخوريد       
حاال که خود را به مقام                          
خودگمارده مدعى العموم                   
کارگران و رضا رخشان ارتقا       

 الزم است بگويم که          ،داده ايد  
من عمرم را در کارخانه ها و           
فعاليت ميان کارگران صرف          

اگر روزى در روياهاى     .  کردم
پوچ تان مقامى بدست آورديد و       
قرار بود دستهاى پينه بسته و            
شجره کارگرى اين و آن را               
چک کنيد تا حق آزادى بيان و          
يا حق زنده ماندن و يا نفس نان         
خوردن را به آنها و کودکانشان      

 من حتما شجره چند نسل      ،بدهيد
کارگر بودن را روى ميز                    

اما !  حضرت آقا خواهم گذاشت    
اگر ميخواهى کمى حقايق ساده       

١۴۵شماره   
 باور کن که ما کارگران         ،را بفهمى 

دو شيفته جان ميکنيم که فرزندانمان       
مبارزه .  الاقل مثل ما برده نشوند            

ميکنيم که خانه و زندگى و رفاهيات        
و حرمت و حقوق براى خانواده                 

. کارگرى و همه جامعه تامين کنيم           
از کسى هم کارت کارگر بودن                   

کارگران دنبال  !  بهمن آقا .  نميخواهيم
کارگران .  نجات از اين وضعيت اند     

در نقد اجتماعى آپارتايد سرمايه                
دارى دنبال برقرارى آپارتايد                      

 ،کمى رشد کن        .  کارگرى نيستند    
کارگر در دنياى واقعى با آن موجود       
مريخى که در تصور تو و امثال تو          

 .  هست مطلقا شباهتى ندارد

 

 رضا رخشان بى تقصير است

رضا رخشان يک فعال کارگرى               
سنديکاليست است و خط              .  است

سياسى اش را من قبول ندارم و                   
بعنوان کارگر کمونيست فکر نميکنم     
اين خط دردى از هزاران درد                     

اما رضا رخشان    .  کارگران دوا کند   
و منصور اسالو و ديگر فعالين                    

 ،سنديکاليست جزو طبقه من هستند        
 با هر     ،جزو جنبش کارگرى هستند      

اختالفى دردشان تحقق حقوق                      
بهمن اما پشت رضا     .  کارگران است 

رخشان سنگر ميگيرد تا خود را                
بهمن حتى سنديکاليست    .  استتار کند 
 يک سنديکاليست در              ،هم نيست    

ايران بسيار سياسى تر از امثال                  
بهمن و نوع او که               .  بهمن است   

 يا   ،شدند"  کارگر کارگرى  "امروز   
ريشه در سنت پيشگام و جنبش دال          
دال و يا سنت مائويسم و ناسيوناليسم       

بهمن هرچه ميگويد         .  چپ دارند    
مسئولش خودش است و اين وسط             

. رضا رخشان بى تقصير است                  
 .  حساب ايندو جداست

 

از موضع ملى اسالمى عليه 
 کمونيسم کارگرى

کمونيستهاى کارگرى هيچوقت از           
فعالين علنى و اجتماعى نخواستند            
که شعار عليه حکومت بدهند و يا              
جار بزنند که با اين و يا آن حزب                

. اپوزيسيونى رابطه و نزديکى دارند    
اما يک  .  اين بديهيات را همه ميدانند     

فعال علنى که آگاهانه مجيز قانون            
اساسى و حکومت اسالمى و غيره           
را ميگويد و با اعتراض روبرو                 

 فورى عده اى ميگويند                   ،ميشود
اين "!  آخر در داخل کار ميکند             "

موضع توده اى اکثريتيها و فعالين       
جنبش ملى اسالمى است که                     
ميخواهند سياست طرفدارى از            

فعاليت در  "حکومت را با توجيه        
على .  به مردم بخورانند      "  داخل

جوادى در نقدش نگفته که چرا              
رضا رخشان شعار سرنگونى و          

گفته است   .  يا انقالب نداده است       
چرا عليه سرنگونى خواهى و                

نماينده "انقالبيگرى آنهم بعنوان          
حرف ميزند؟     "  جنبش کارگرى    

بهمن هم ناگهان حاضر شده و                
و نمايش    "  ببخشيد آقا   "ميگويد    

بيدادگاه برايمان مينويسد که                    
طرفين اين دعوا چه کسانى هستند      
و لذا حق حرف زدن چگونه                    

بجاى اينکه به سوال على          .  است
جوادى پاسخ گويد که اين                           

جنبش "اظهارات آب به آسياب             
ميريزد و ضرورتى براى        "  سبز

طرح آن در دفاع از مطالبات                  
 بحث روى   ،برحق کارگرى نيست  

اين ميرود که على جوادى از چه          
طريقى نان ميخورد و کجا زندگى       
ميکند و رضا رخشان کجا و                    

 ؟ !چگونه

 

اوال شما جواب نداديد که اين نوع        
اظهارات آب به آسياب جنبش                 
سبز ميريزد يا نه؟ ثانيا مگر                     
جنابعالی مدعی العموم رضا                  
رخشان و يا ديگر فعالين جنبش             
کارگری هستی که به جای دفاع            
سياسی زندگی شخصی آدمها را          
کالبد شکافی ميکنی؟ ظاهرا آقای        
شفيق بدش نمياد رضا رخشانها            
در حلبی آباد زندگی کنند تا ايشان        
از آن دستمايه کرده تا شرايط                  
زندگی طبقه کارگر را که جامعه          
سرمايه داری به او تحميل کرده            

 !به حساب کمونيستها بگذارد

 
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 "آزادى براى خلق"

بهمن شفيق در فحشنامه اش در             
مورد آزادى بيان و حکومت                   

. کارگرى هم ابراز نظر کردند             
نکته کوچکی که    :  "بهمن مينويسد 

جوادی فراموش کرده است اين            
است که آن جامعه کمونيستی                  
حکومت همان رضا رخشان ها            
است و اين آنها هستند که بايد فکر        
کنند که به امثال جوادی اجازه                
بيان آزادانه نظرات خود را بدهند       

امری که با توجه به رفتار         .  يا نه 
ايشان به هيچ وجه پاسخی روشن        

 ".ندارد

 

کنيم "  شکر"بايد روزى هزار بار     
که نواده هاى سوسياليسم فئودالى        
جائى در سياست ايران ندارند و           
گرنه نسلهاى بعدى هم بايد داغ              

آقا بهمن روى      "  وزارت ارشاد  "
ايشان هنوز        .  تنشان بخورد       

نميتواند شش نفر را جمع کند دارد     
جامعه "ما را تهديد ميکند که در           

کسانى که سابقه             "  کمونيستى
کارگرى ندارند و يا روزى در نقد     
يکى از کارگران چيزى گفتند از          
آزادى بيان محروم خواهند شد و          
بعبارت ديگر سر و کارشان با آقا        

از آپارتايد     .  بهمن خواهد افتاد        
کارگرى مورد نظر بهمن آقا به             
نفى آزادى بيان کمونيستها و قرار       
گرفتن در موقعيت پائين ترى در          

. قياس با شکنجه گرن قرار گرفتيم     
: آينده پرونده ما روشن است                   
 ،دادگاهى بجرم کارگر نبودن                

محکوميت به بردگى در اردوگاه         
 و سر و کله زدن با          ،کار اجبارى 

هيت نظارت متخصص شجره و         
روح !  سابقه کار حضرت واال          

سوسياليسم خلقى پيشگامى که               
آزادى را براى خلق مورد نظرش       
ميخواست بار ديگر حلول کرده           
است اما اينبار با نام بيگناه                         

شايد به      "!  جامعه کمونيستى     "
همين دليل است که از داوود                    

 . لشکريها اعاده حيثيت ميشود

 

بجاى اين ترهات که          !  آقا بهمن   
يک قرن از برنامه بلشويکها و              

 !کارگران آپارتايد نميخواهند
 ...جواب به بهمن شفيق 

 

سه دهه از برنامه اتحاد                        
مبارزان کمونيست و دو دهه            
از برنامه يک دنياى بهتر عقب      

 برو فکرى بحال اين        ،تر است 
. افکار مرتجع ات بکن                         

کارگران و کمونيستها تاريخا          
پرچمدار آزادى جامعه بوده اند      
و آزادى بيقيد و شرط بيان                  

بجاى .  گوشه اى از آنست              
باور کن    .  خودت حرف بزن      

رضا رخشان و هر فعال                      
کارگرى اگر اين حرف تو به           
گوشش بخورد از خجالت تا              

اين دفاع  .  بناگوش سرخ ميشود   
 بازى کردن     ،از کارگر نيست    

با شرافت و آبروى تاريخى               
" مانيفست"اين  .  کارگران است 

" مانيفست"جديد شما مثل آن           
رضا مقدم که شما طرفدارش           

راستى .  شديد مفت نمى ارزد        
کوروش مدرسى که                               
تئوريهايتان بهم نزديک شده و        

 ،به همديگر نان قرض ميدهيد        
بايد حواسش به زندگى                          

شايد بهمن  .  خصوصى اش باشد  
نشنيده که ايشان سنديکا را با            
اتحاديه نخود فروشان مقايسه          
کرده و شايد هم شنيده و حس             
تملق متقابل هم محفلى فعال او          
را از غضب شما معاف کرده          

 ! است

 

پيشينه فعاليت در ميان                        
 کارگران

بهمن شفيق نوشته است على             
فاقد هر گونه پيشينه         "جوادى   

ای از فعاليت در ميان                            
على جوادى    ".  کارگران است  

نه فقط در ايران بلکه در                       
آمريکا سابقه فعاليت گسترده           

. اى در ميان کارگران دارد               
کمى به حافظه تان و اسناد                  
رجوع کنيد شايد کمک کند و            
اين را حتما در پرونده على                

على .  جوادى ملحوظ کنيد            
جوادى حتى اگر يک دقيقه                 
چنين پيشينه اى نداشت مجرم          

اما بهمن آقا و هيئت                .  نبود
نظارت و تحقيق اش بايد کمى          
دقيق تر باشد تا خدائى نکرده            

١۴۵شماره   
 ! سر بيگناهى روى دار نرود

 

بهمن شفيق و امثال او چند جمله سر        
و دم بريده منصور حکمت را                      
زمانى پالتفرم خود قرار دادند تا                
بزعم خود با حرفهاى خود او به                 

اينجا را بايد به بهمن       .  نقدش بنشينند 
حق داد که حقيقتا اين دنيا وارونه               
است و امثال بهمن بجاى روى پا با           

از جمله در           .  سر راه ميروند          
فحشنامه اش عليه جوادى از اين                
حرف زده که حاضر است با حقوق         
متوسط و يا حقوقى معادل يک                    
کارگر متخصص در حکومت                    
کارگرى زندگى کند يا نه؟ اينهم                  
فرمولى است که از برنامه هاى                 
کمونيستى ما اقتباس شده و به طرف       

اما يک تفاوت    .  خود ما پرت ميشود    
تفاوت اينست که در جامعه           :  دارد

اى که مبتنى بر آزادى و برابرى و           
خوشبختى همگان است کارگر ديگر     
کارگر نيست و همه از مواهب و                

بهمن .  ثروت اجتماعى برخورداند      
 هزار تومان    ٣٠٣اما ظاهرا حقوق      

و حقوق متوسط همين جامعه را مبنا       
فقط اينرا ميدانم که     .  قرار داده است   

کارگران حاضر نيستند با اين                      
حقوقها زندگى کنند اما بهمن را                  
نميدانم که حاضر است يا نه و                      
 امروز با چه حقوقى زندگى ميکند؟ 

 

ديدگاههاى ارتجاعى بهمن شفيق              
محصول تسليم او در دوره عروج            

اين ديدگاهها در       .  دو خرداد است      
اساس همانند و درايندوره عود کرده      

تفکرى که کارگر را يا طرفدار        .  اند

احمدى نژاد ميداند و يا مبارزه               
براى سرنگونى جمهورى اسالمى    
را به حساب جنبش ارتجاعى                  

. درون حکومتى منتسب ميکند             
آخر قرار بود مردم سرنگونى               

 قرار بود به جمهورى            ،نخواهند
 و    ،اسالمى رضايت داده باشند          

قرار است هر اعتراضاشان در            
دفاع اين و آن در حکومت                         

. اسالمى سرمايه داران باشد                  
تفاوت در  .  امروز هم همين است     

اينست که جنبش براى سرنگونى        
و مبارزه عليه بنيادهاى حکومت         
سرمايه داران اسالمى خواب                 
مردگان سياسی را بهم زده و                   
بهانه اى يافته اند تا اين آشفتگى             

اما از نظر        .  را بيرون بريزند       
سياسى مطلب بهمن شفيق اين                
ارزش را داشت که ماهيت                       

" کارگر کارگرى "واپسگراى خط   
بيشتر برمال شود و بيربطى آن با         
مبارزه واقعى کارگران عريان تر      

فحاشى و دروغ بافى عليه         .  شود
 ،کمونيستها هنر جديدى نيست              

بهمن شفيق هم اولين نفر و آخرين        
 او صرفا با ماسک             ،نفر نيست   

قالبى دفاع از کارگر توانائى خود       
را در اين هنر براى دشمنان قسم          
خورده کمونيسم و جنبش طبقه               

 . *کارگر بنمايش گذاشته است

 

 احمد بابائى فعال    :يک دنياى بهتر  
کارگرى کمونيست و از جمله از         

 کارگر کارخانه      ۶٩ تا      ۵٨سال   
 و  ، ايران ناسيونال  ،هاى آکام بتون  

 . ايران تاير بوده است

 مجمع عمومى کارگرى 
 

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

جنبش ! مستقيم و مستمر توده کارگران است
!مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 برای حکومت        1389آغازسال    
جمهوری اسالمی و نيروهای                
سياسی اپوزيسيون وضعيتی                  

. متفاوت، ولی مرتبط به هم دارد         
رژيم اسالمی با مشکالت فراوان        
و به ضرب زندان و شکنجه و                
اعدام در هرحال موفق به عبور            
از يک تند پيچ بحران سرنگونی           
خود شده و ميکوشد با ترفندها و            
تاکتيکهای مختلف، ثبات سياسی         
را جايگزين وضعيت ناپايدار                

نيروهای .  فعلی خود سازد               
اپوزيسيون، اعم از سازمانها و             

را "  سبز"احزابی که جنبش               
انقالب قلمداد نموده و بطور                    
ناقص و البته شرمگينانه در آن              
حل شدند؛ نيروهايی که حرکت             
مردم را حاصل سياستهای جناح          
اصالح طلب حکومت دانسته،              
آنان را از شرکت در تظاهرات             
خيابانی منع کرده و به خانه                      
نشينی دعوت کردند، و سرانجام          
نيروهايی که جنبش اعتراضی             
مردم را در راستای سرنگونی              
جمهوری اسالمی ارزيابی کرده         
و در پی عروج آن تا سطح يک              
جنبش انقالبی برای استقرار                   
سوسياليزم بودند، اينک که                      
اوضاع سياسی بطورموقت آرام         
گرفته فرصتی کوتاه  دارند تا به            
بررسی تاکتيکهای اتخاذ شده                 
توسط خود و ديگران پرداخته و           
با جمعبندی آنها به نتيجه مناسبی          
جهت تغيير و يا اصالح                              

 .تاکتيکهای مزبور دست يابند

 

نيروهای سياسی و اپوزيسيون              
حاضر در جنبش اخير مردم                   
ايران و نتايج و پيامدهای سياسی         
تاکتيکهای اين سازمانها و                        

 خرداد  22احزاب، قبل و بعد از          
، کدام است؟                    1388سال          

استراتژی آنها چيست و چه وجوه       
اشتراکی در نتايج عملی                             
سياستهای متخذه توسط آنها وجود      

 دارد؟

 

نيروهای سياسی دست اول             -١
وعمده ی جنبش سبز که بدنه                   

 

 1389اوضاع سياسی درسال 
 

 صارم فريدونى

اصلی اين جنبش را از لحاظ             
رهبری در اختيار داشتند،                 
نيروهای جنبش ملی اسالمی           
هستند که وضعيت نسبتا                      
ًمشخصی داشته و طی سی و            
يک سال گذشته درون حکومت     
اسالمی و يا در حاشيه های                

بخشی از   .  نزديک آن بوده اند      
تاريخ و کارنامه سياه و خونين        
جمهوری اسالمی بطور مستقيم    
و بخشی ديگر بطورغيرمستقيم    
مربوط به اين نيروها و در                 
واقع، حاصل عملکرد سياسی         

برای اين دسته از        .  آنان است  
نيروهای سياسی که در جدال و      
کشمکش با ديگر جناح                          
حکومت اسالمی برسر تقسيم          
قدرت، اينک در جرگه                         
نيروهای اپوزيسيون قرار                 
گرفته اند، سرنگونی و يا تغيير      
و تحول اساسی در نظام و                   
حکومت اسالمی هرگز، در             
گذشته و حال، مٌد نظر نبوده و         
آلترناتيو سياسی آنان، اعم از           
برخی نوسانات و پشتک و                

واروها حتی نتوانسته از صفت       
. خود دست بکشد        "  اسالمی"

نمايندگان و رهبران اصلی اين       
سياست درحال حاضر                         
ميرحسين موسوی، محمد                  
 . خاتمی، و مهدی کروبی هستند

 

اپوزيسيون پرو غرب که           -٢
پس از نااميدی از جريان                     
اصالح طلبی دو خرداد جزو           
نيروهای سرنگونی طلب                   
قرارگرفته بود، با شروع                    
فعاليتهای تبليغاتی ميرحسين           

 در   1388موسوی در خرداد        
زمره حاميان وی درآمدند و              
پس از تعيين احمدی نژاد به              
عنوان رئيس جمهور، به عمده       
ترين نيروی جنبش سبز و                  
حامی ميرحسين در خارج از           
کشور تبديل شده و با اين                      
ترتيب، سرنگونی جمهوری           
اسالمی عمالً  از دستور کار            

 . آنان خارج شد

 

١۴۵شماره   
در جنبش چپ کمونيستی                    -٣

" کمونيست کارگری "مواضع حزب   
، و حزب   "حکمتيست"ايران، حزب   

اتحاد کمونيسم کارگری قابل                        
حککا با تغييری          .  بررسی است    

اساسی دراستراتژی خود و                           
جايگزين ساختن جمهوری                           
سوسياليستی و حکومت کارگری با        
جمهوری انسانی و حکومت انسانی،     
عمال در صفهای عقبی جنبش سبز           
قرار گرفت و به اين اعتبار رژيم              
جمهوری اسالمی را، به عنوان                 
نظامی که بايد سرنگون شود،                     
محدود به جناح حاکم و دولت                       

 سرنگونى دولت     .احمدی نژاد نمود    
احمدى نژاد يک شعار تبليغاتى اين          

 . حزب بود

 

در مورد حزب حکمتيست، باتوجه         
به موضع سياسی اين حزب مبنی              
برتعلق جنبش سبز به جناح اصالح         
طلب حکومت و درنتيجه ارتجاعی         
بودن آن، شرکت مردم در                              
اعتراضات به هرشکل و صورتی          
منع گرديد و با ناديده گرفتن                           
خواستهای واقعی آنان، عمًال خيزش     
عمومی و گسترده مردم نفی و انکار      

 .شد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اما             
برخالف دو حزب ديگر، نه خود را        
در جنبش سبز حل نمود و نه مردم            

از .  را به خانه نشينی دعوت کرد            
نظر اين حزب اعتراضات گسترده         
مردم خيزشی عمومی عليه کل                   
رژيم اسالمی است و در واقع،                    
جدالی با چنين ابعاد توده ای نه ادامه 
جنبش اصالح طلبان حکومتی و               
سياهی لشگر جنبش ارتجاعی                     
سبزها، بلکه دقيقا جنبشی برای                  
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی          

 .است

 

بررسی مواضع حزب کمونيست      -۴
کارگری و نيز اپوزيسيون                             
پروغرب، عليرغم تفاوتهای اساسی      
در استراتژی آنها، نشان دهنده                    
برخی وجوه مشترک در شرايط                

از اين منظر، جناح         .  کنونی است  
اصالح طلب حکومت اسالمی و يا          
حداقل بخش قابل توجهی از آن به              
عنوان نيرويی قلمداد ميشود که در          
حال حاضر از پتانسيل الزم برای            
قرارگرفتن درکنار مردم به منظور        

مقابله با جناح حاکم                                         
به اين اعتبار،         .  برخورداراست

کارنامه سياه اين جناح به                           
فراموشی سپرده ميشود، از آن              
اعاده حيثيت ميگردد و سرنگونی       
اش تا اطالع ثانوی از دستور کار       

در اينجاست که        .  خارج ميشود   
نيروی سياسی مدعی رهبری و            
سازماندهی، از مبارزات مردمی       
که در تجربه عينی خود طی سی          
و يک سال حاکميت رژيم اسالمی       
تمامی گونه های مختلف اصالح          
طلب و ميانه و راست آنرا ديده و          
نهايتا چاره کار را سرنگونی کل          
حکومت جمهوری اسالمی                     
تشخيص داده اند، براستی عقب            
می افتد و عمال نقشی بازدارنده             

از سوی ديگر اين           .  ايفا ميکند   
سياست، هم جهت با پاسيفيسم                 
حزب حکمتيست، که با نفی                     
ماهيت واقعی خيزش عمومی                
مردم، آنرا محدود به جدال دو                
جناح در تقسيم قدرت سياسی                  
کرده و فارغ از مبارزات                          
آزاديخواهی مردم ارزيابی ميکند،    
عمال فرصتی مناسب برای دو              
جناح جمهوری اسالمی فراهم می      
سازد تا جبهه های خود را                         
بازسازی نموده و تعادل جديدی           
را در قدرت سياسی برقرار                     

 .نمايند

 

وقايع و تحوالت سياسی طی سی         
و يک سال گذشته و مانورهای              
رژيم اسالمی در رويارويی با               
آنها متاسفانه در موارد مهمی                 
نيروهای اپوزيسيون را از اتخاذ          
سياستهای درست نسبت به آنها             

برخورد .  باز داشته است                  
اپوزيسيون چپ به اشغال سفارت       
آمريکا توسط دانشجويان خط امام      
در بدو بقدرت رسيدن جمهوری           
اسالمی و نيز پروژه دوم خرداد           
اصالح طلبان حکومتی در دهه            
هفتاد نمونه های بارزی از                       
انحراف سياسی اين  نيروها را به        

اين انحراف در     .  نمايش ميگذارد  
برخورد به خيزش گسترده اخير          

. مردم ايران نيز مشاهده می شود        
جماعتى "به قول سياوش دانشور،     

که دنبال اين موج راه افتاده بودند         
و منتظر انفجار خودبخودى توده         
ها بودند دچار لکنت زبان شده               

 ".اند

 
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دو نکته مهم بايستی در نظر                    
 :گرفته شود

 

اوًال، تاکتيکهای هر سازمان و              
حزبی منبعث از استراتژی آن               
بوده و لذا ضروری است که                   
سياستهای اتخاذ شده توسط آنها            
در درجه اول از منظر استراتژی       
مورد بررسی و بازبينی                            

 .قرارگيرد

 

ثانيًا، شک نيست که اشتباهات و          
انحراف ها ی سياسی هزينه های        
سنگين وغيرقابل جبران برای              
جنبش سرنگونی جمهوری                     
اسالمی و پيروزی انقالب                        

. سوسياليستی در برخواهد داشت      
با وجود جمهوری اسالمی، همسو     
شدن با هر جناح و دسته و فرقه             
ای ازاين حکومت سرکوب و                
خفقان برای دستيابی به کمی                   
آسايش واصالح و رفاه، اشتباهی        

 .  فاحش و کودنانه خواهد بود

 

سوسياليزم يعنی آزادی و برابری      
. و رفاه و شادی و سعادت                         

سوسياليزم سوسياليزم است و نام        
مردم از           .  ديگری ندارد          

سوسياليزم نمی هراسند و فرار            
مشکل در نظريه های      .  نمی کنند 
 . *ماست

 

اوضاع سياسی 
  ...1389درسال 

 روز از آغاز سال       9 با گذشت     ،بنا به خبر دريافتى    
 نفر از کارگران        2000جديد تا اين لحظه بيش از            

 موفق به      ،)تابلين(شرکت راه و ساختمان تابلير               
دريافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری اجباری                  
انجام شده مربوط به سه ماه دی و بهمن و اسفند و                  
همچنين مبالغ عيدی و سنوات سال گذشته خود نشده          

به دنبال اعتراضات مکرر کارگران در                       .  اند
روزهای پايانی سال و چند روز گذشته عوامل                      
کارفرما قول داده اند بعد از پانزدهم فروردين فقط              

! يکماه از دستمزدهای معوق کارگران را بپردازند          
 آنهم اگر مانند ديگر وعده هاى توخالى            ،فقط يکماه 
 . شان نباشد

 

سال نو را بعلت    :  يکی از کارگران معترض ميگفت     
بی پولی و عدم دريافت دستمزدهايمان در شرايطی           
که مدام در دلهره از اعتراض صاحبخانه بعلت                     

 بهمراه خانواده        ،عقب افتادن اجاره خانه بوديم               
همه اش   .  هايمان با جيب و سفره خالی گذرانديم               

کار ميکنيم پولمان را     .  خانه مانديم و هيچ جا نرفتيم       
نمی پردازند، اعتراض ميکنی ميگويند اخراج،                  

و آخر سر هم پاسدار بسيجی های خود        !  بيکار زياده 
 . فروش را به جان کارگران مياندازند

 

نپرداختن دستمزدها و اخراج کارگران سياست                    
سرکوب کارگران    .  هميشگی سرمايه داران است         

 حکومت اسالمی    .شناسنامه جمهورى اسالمى است    
سرمايه داران در سال جديد با اشتهای بيشتر برای             

کار " با شعار       ،چاپيدن ثمره کار و رنج کارگران           
و طرح حذف سوبسيدها علنا به جنگ              "  مضاعف

. کارگران و خانواده های محرومشان آمده است                  
ميخواهند با گرسنگی دادن بيشتر کارگران و اتکا به       

" خطر" با         ،سر نيزه و سرکوب گسترده تر                      
. سرنگونى و بميدان آمدن طبقه کارگر مقابله کنند              

 .بايد همين سياست را شکست داد

١۴۵شماره   

مجری طرحی شبيه تونل          )  تابلين(شرکت تابلير       
اجرای اين پروژه جديد       .  ميدان توحيد تهران است      

که از يکسال پيش شروع شده مربوط         )  تونل نيايش (
 متری زمين به     40است به احداث تونلی در اعماق         

اين تونل زير گذر قرار       .   کيلومتر 10طول بيش از     
را به   )  بيمارستان قلب  (است خيابان کارگر شمالی        

اتوبان بابايی وصل نموده و به سمت شرق تهران و            
 2000در حال حاضر بيش از           .  دماوند امتداد يابد    

اين کارگران  .   کارگاه مستقرند  5کارگر مجموعا در    
با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و پايه دستمزد            

 ساعته در عمق    12 هزار تومانی در دو شيفت        264
 متری زمين جايی که نه اکسيژن و نه هوای                     40

کافی برای تنفس موجود است و هر آن خطر ريزش           
آوارهای دهها تنی و مدفون شدن و جان باختن                        

در حين استخدام   .  کارگر نيز  هست مشغول به کارند      
از کارگران تعهد کتبی و امضا ميگيرند مبنی بر                   
اينکه هميشه دستمزدها با تاخير پرداخت ميشود و              

 . کارگر حق هيچگونه اعتراضی ندارد
 

بسياری از اين کارگران بر اثر بيکاری و فقر به                   
اميد يافتن لقمه نانی از شهرستانهای دور دست به                
تهران مهاجرت نموده و هم اکنون در کمپهای                        

که فاقد هر گونه امکانات            )  تابلين(شرکت تابلير      
غذايی، بهداشتی و رفاهی و استراحتی مناسب است          

کار سنگين و پرخطر در اعماق               .  زندگی ميکنند  
زمين و حتی نديدن نور خورشيد در طول روز،                    
دوری از خانواده و نگران خاطری های خاص                     
خودش و در عين حال نپرداختن دستمزدهای ناچيز           
و اخراج از کار توسط سرمايه داران  مفتخور و                   
حکومت اسالميشان کارگران را در محاصره                       

 . فشارهای مالی و روانی قرار داده است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارس ٢٩ – ١٣٨٩ فروردين ٩

 

 !)تابلين(شرکت تابلير 
 دستمزدهای معوق سال پيش، اعتراض کارگران

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
 

  ظهر ١٢:٣٠ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه
 در تلويزيون کانال يک بوقت تهران   

 

دار است        .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است        ب ان ع   .   بيطرف نيست، ج داف م
ما برای يک جمهوری        .   حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت انسانها است        

ه           .   سوسياليستی مبارزه ميکنيم   لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع هم
 . دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

آزادى زن 
معيار 
آزادى 
جامعه 
!است  



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ١۴٣نشريه يك دنياى بهترشماره       
تالشهاى سنديكاليسم      "و مقاله           

" براى عقيم آردن جنبش آارگرى    
از على جوادى آه منتشر شد                   
تلفنی از مهدى آوهستانى از                   
فعالين سنديكاليست و اتحاديه اى          

با لحنی        .  در آانادا داشتم              
اين چه   "اعتراضی به من گفت           

 ،مقاله اى است آه نوشته ايد                    
از ٱنجائيكه  !"  همش فحش داده ايد    

بعلت بستری در بيمارستان نشريه     
را نديده بودم به آوهستانى گفتم             
آه من مقاله را نخوانده ام تا                      

گفتم اما ما   .  اظهار نظر قطعی آنم   
ما به يک سنت      !  فحش نمى دهيم   

سياسی متمدنانه و در عين حال             
 .عميقا انتقادی تعلق داريم

  

پس از خالصی از بيمارستان                
با .  مشتاقانه به سراغ نشريه رفتم       

خواندن مقاله داليل اعتراض                 
. مهدى آوهستانى برايم روشن شد     

مهدى آوهستانى از نقد آمونيستى      
آارگرى بر عليه سنديكاليسم و              
جنبش سنديكاليستى بر ٱشفته شده        

تصادفى نبود و نيست آه از        !  بود
بهمن شفيق دو خردادى و هوادار        
جنبش مدنى و مدافع خجول                      

احمدی "  ضد کاپيتاليستی "گرايش  
 آه با عروج    ،نژاد در حال حاضر   

جامعه "جنبش سيد خندان و تز              
خاتمی از حزب آمونيست     "  مدنى

آارگرى منصور حكمت استعفا           
آرد تا مهدى آوهستانى                              
سنديكاليست سرشناس و راست           
جملگی مانند اعضای يک صف          

و از مقاله     .  واحد بر آشفته شوند      
اى آه به نقد گرايشات رفرميستى       
و توده ايستى در جنبش طبقه                   
آارگر پرداخته بود و تالش آرده        
بود تا موانع ڀيشروى گرايش                  
آمونيست آارگرى در اين راه را        

در .   بر افروخته بودند     ،کنار بزند 
آن مقاله علی جوادی از آمونيسم         
آارگرى به عنوان جنبش                          
اعتراض ضد سرمايه دارى و               

 از انقالب     ،راديكال طبقه آارگر    
کارگری و سرنگونى انقالبی                 

 

بر آشفتگی مهدی کوهستانی 
 سنديکاليست از چه روست؟

 

 محمود احمدی

. رژيم اسالمى دفاع آرده بود          
اين سياست کمونيستی به مذاق       
آوهستانى رفرميست اتحاديه          
اى و بهمن شفيق خاتمى چى             
دو خرداى سابق و ضد                         

 خوش  ،سرنگونی رژيم اسالمی  
 .نيامده بود

 

جنبشهاى اجتماعى با رهبران         
على !  خود شناخته ميشوند           

 يكى از رهبران و                 ،جوادى
فعالين با سابقه جنبش آمونيسم        
آارگری است و مهدى                          
آوهستانى هم يكى از فعالين با         
سابقه گرايش رفرميستى و                
سنديكاليستى و به شدت راست        

! در جنبش آارگری کانادا                 
سنديكاليسم بعنوان يك گرايش         
راست و رفرميستى بر عليه             
گرايش راديكال و آمونيستى           

. دربين طبقه آارگر عمل ميكند     
عملکرد کوهستانی نمونه بارز      

سنديكاليسم .  چنين تالشی است    
اگر بخواهد در بين طبقه                      
آارگر نفوذ و گسترش پيدا آند        
بايد از طريق رهبران                           
بوراآراتيك و رفرميست و                
راست خود به مقابله با گرايش        
آمونيستى در بين طبقه آارگر        

بکوشد راديكاليسم و       .  برخيزد
انقالبيگرى کارگری را ايزوله      

نقد و آنار زدن هر آدام        .  نمايد
از اين گرايشات راه را براى            
پيشروى گرايش ديگر در بين          

اما جا دارد       .  طبقه باز ميكند      
کمی آقای کوهستانی و                          
فعاليتهای ضد کمونيستی اش           

 . را بهتر بشناسيد

 

در طى مدت فعاليت سياسى و         
 مهدى   ،آمونيستى ام در آانادا      

آوهستانى همواره تالش آرده        
است آه پيگيرانه گرايش توده         
ايستى و رفرميستى جنبش                 
آارگرى را نمايندگى آند و به          
مقابله با گرايش راديكال و                 
آمونيستى و تحزب کمونيستی       

١۴۵شماره   
 ،در ساليان نه چندان دور        .  برخيزد

مهدى آوهستانى بعنوان معاون                 
 ،CLC  ،رييس آنگره آار آانادا            

 به کار اشتغال            ،بخش خاورميانه   
و من نيز بعنوان دبير حزب        .  داشت

آانادا و يا            -آمونيست آارگرى    
 براى   ،عضو آميته آشورى حزب       

گرفتن قعطنامه همبستگى با جنبش          
 در  CLCآارگرى در ايران بارها با      

 پيش از ايشان          CLC.  تماس بودم   
همواره در دفاع و همبستگى با                    
جنبش آارگرى در ايران دريغ                   
نکرده بود و قطعنامه هاى ڀيشنهادى      

در .  ما را براحتی مى پذيرفت                 
دوران معاونت مهدى آوهستانى با         

 نميخواهد  CLCداليلى از قبيل اينكه      
با احزاب آمونيستى تداعى شود و يا      
اينکه آنان از طريق معاونت بخش           

 ،خاورميانه خود اقدام خواهند آرد          
از تصويب قطعنامه هاى همبستگى        

. به اشکال مختلف امتناع ميکرد               
مهدى آوهستانی عمال تالش ميكرد        

 از گرايش رفرميستى و              CLCتا    
غير سرنگون طلب طبقه کارگر                
دفاع آرده و هيچگاه از گرايش                   
راديكال و آمونيستى طبقه دفاعی             

 . نکند

 

در سال گذشته رژيم جنايتكار                      
اسالمى با آماج وسيع مبارزات                  
ميليونى مردم سرنگونى طلب                    

اين حكومت مورد           .  روبرو شد     
تعرض مردمی قرار گرفت که                   
سرنيزه و سرآوب و زندان                           

مردم به   .  نتوانست خاموششان آند     
ميدان ٱمدند تا تكليف خود را با اين            

 .نظام مرتجع جنايتكار يكسره نمايند      
صحنه سياسی ايران و خارج آشور       
محل ابراز آشمكش جنبشها و                      
احزاب طبقات مختلفى شد آه برسر        
مبارزه با رژيم اسالمی و همچنين            
برسر اينکه چه نظامی بايد به جای          

 به جدال           ،رژيم اسالمی بنشيند          
جنبش کمونيسم کارگری      .  پرداختند

بعنوان يكى ازنيروی اجتماعی                  
مدعی قدرت سياسی در جامعه                   
تالش آرد تا در خارج از آشور                 
صفوف سرخها و آمونيستها را با             
ڀرچم سرخ و شعارهاى آزادى و               
برابرى و سوسياليسم در مقابل با دو       

 -جنبش بورژوايی ديگر، جنبش ملی    
 ،اسالمی و رهبری کنونی اش                    

و همچنين          "  جنبش سبز         "
، "ناسيوناليسم پرو غرب                       "

. سازمان داده و متشكل نمايد                  
تظاهراتها و آآسيونهاى                             
اعتراضی خارج از آشور، در             
عين حال به محل جدال گرايشات         
و ٱلترناتيوهاى مختلف در مقابله          

سبز و ڀرچم    .  با رژيم اسالمى شد    
سبز، در تظاهراتهاى مختلف                

 -خارج از آشور ڀرچم جنبش ملی     
مهدى آوهستانى      .  اسالمی شد     

بعنوان يكى از دست اندرآاران و        
يكى از سازمان دهندگان برخى از    

در "  جنبش سبز    "تظاهراتهاى     
يک .  تورتنو، نقش ويژه ای داشت    

تالش دائمی ايشان مقابله با                       
حضور کمونيسم و آلترناتيو                    
کمونيستی و پرچم سرخ در اين             

 . اعتراضات بود

 

اين واقعيت نشان دهنده اين                      
گرايش تاريخی است که در                     
دورانی آه جامعه دستخوش تغيير      
و تحوالت اساسى است و ميرود           
تا با رژيم سياسی و قدرت طبقاتی       
حاکم تسويه حساب آند و                            

 ،سرنگونی در دستور جامعه است    
گرايش راست و رفرميستى در             
بين طبقه آارگر تالش ميكند تا               
محافظه آاری را در بين طبقه                
آارگر تقويت آرده و افق انقالب         

. و راديكاليسم را به عقب براند              
براى سازمان دادن انقالب                       
آارگرى و تقويت و گسترش                   
آمونيسم آارگرى، بايد گرايش             

. سنديكاليستى را به آنارى زد               
سنديكاليسم در تقابل با سرنگونى         

عملکرد گرايش   .  و انقالب است     
سنديکاليستی مهدی کوهستانی             

 . *گواهی بر اين ادعا است

 

!کارگران عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

من به عنوان ترانه سرايی از نسل       
سوم موسيقی ايران، و مهم تر از          
آن عضوی از حزب اتحاد                        
کمونيسم کارگری ايران، سالی که     
گذشت را تا هميشه زندگی ام از            

برای منی که       .  ياد نخواهم برد      
زندگی ام از شروع کشتار و                    
جنايات جمهوری اسالمی ايران          
شکل گرفته  و همه روزهای                   
جوانی ام در محاق خفقان و اعدام        
و کشتار معترضين و فعالين                    
سياسی گذشته، سالی که طی شد           
تا هميشه در ذهنم ماندگار خواهد         

سالی که با موج آزادی                  .  بود
خواهانه مردم و تظاهرات                        

سالی .  ميليونی ما به پايان رسيد         
که بت های مشمئز کننده مذهبی            
درهم شکستند و اين واليت فقيه            
مشمئز کننده ديکتاتوری به همراه       
رفرميستهای نان به نرخ روز                
خورش زير پای کارگران و مردم      

 . جامعه ام له شدند

 

روزهايی که ديگر خيابان های             
شهر محل قدرتنمايی نيروهای              
دولتی نبود بلکه تبديل به ميدانی           
برای هراس اينان از تظاهرات             
آزاديخواهانه ما بود و ديگر کسی        
نبود که از هراس تفنگ و وحشی        
گری برادرهای جان بر کف                   
اسالمی به هراس فريادی را در            

يک سره    !  سينه اش حبس کند          
مرگ بر جمهوری          "فرياد و          

يک سره شجاعت و            "  اسالمی
و همصدايی  "  مرگ بر ديکتاتور  "

جمهوری "يک جامعه برای                   
 !" اسالمی نميخوايم نميخوايم

 

گاهی با خودم فکر می کنم تا کجا          
بايد فرياد کشيد تا اين جنايتکاران        
مذهبی متوجه شوند که بايد به                 

تا کی سيد علی و          !  درک بروند  
دار و دسته اش به اين پوپوليسم             
حال به هم زنشان قصد دارند                  

! نه، کار تمام است    ...  ادامه دهند    
حاال ديگر هر آنچه که روزی                 
جزء تابوهای مقدسه بودند يک به       

 

 يادداشتی از يک ترانه سرای کمونيست
 ! نوبت نوروز ما هم می رسد

 

 کوروش سميعی

يک زير پا له ميشوند، ديگر             
حنای حکومتی هم رنگی                    

اين مردم از خون                 .  ندارد
. عزيزانشان نخواهند گذشت           

مردم ميخندند به اين اخبار                 
خيمه شب بازی دلقک هايی              
چون موسوی و رفسنجانی و            

شهر شلوغ   .  دار و دسته شان       
شده خوب بشود چه اشکال                 

نوه شيخ   :  دارد؟ بگذار بگويند    
اکبر رفسنجانی سرمايه دار را       

گرفته اند   :  ميگوييم!  گرفته اند  
 از خودتان است      ،که گرفته اند   
 مگر خون و جان      ،ولش ميکنند 

او رنگی تر از هزاران هزار           
انسانيست که بواسطه اعتراض     
دچار تعرض و جنايات همين          
پدر بزرگ رفسنجانی شدند؟            
می گويند خواهر زاده موسوی       

! سبزی فروش را برده اند                 
ميگوييم هيچ کسى را نبايد                  

. بخاطر عقايدش دستگير کنند        
اما مگر با او و نوه رفسنجانى          
مثل خواهرا ن و  برادرانمان            

... در کهريزک و اوين و                    
تجاوز کردند، مگر پای چوب         
دار جانش را گرفتند، يا که از           
گل نازک تر بهشان گفتند که             
ميخواهيد احساساتمان را                   
جريحه دار کنيد؟ برديد و يک         
البی خبری با آن گرفتيد و                   

اما سوال        .  آزادش کرديد       
اينجاست آيا برخوردتان با                 
کسانی که گمنام بودند و ريش          
و آيت الهی در گروشان نبود            

 يکسان بود؟ 

 

فرق بين مردم با اين شيخ زاده         
ها و آقا باال سرانشان در                      
اينست که ما برای آزادی و                
برابريست که در سرنگونی             
شما همصداييم و شما برای                
تصاحب و چپاول ما و                           

پس حساب ما با شما         .  يکديگر
اين سيل        .  اساسا جداست       

اعتراض با توطئه ها و رسوخ        
های اين چنينی استهاله نخواهد       

نميدانم تا به      .  شد، شک نکنيد    

١۴۵شماره   
کجا بايد به شما مرگ و سرنگونی            
را حواله کرد تا دست برداريد اما              
همين را هم ميدانم که جهت                            
راديکالی که اين روزها در حرکت         
و ذهن مردم است جز با سرنگونی           
اين سرمايه دارى اسالمی و واليت         
حکومتی اش جهت عوض نخواهد          

اين مردم صبر سی و يک                .  کرد
سالشان را تمام کردند  صبری که با         
فشار خفقان و محاقی که به اسم خدا          
پيغمبرهای مشمئز کننده شان و                  
قانون های متحجرشان در جامعه             

 . ايجاد کرده بودند به تنگ آمده

 

حاال هر روز برايشان يک خطر               
است، هر روزی که در اين تقويم به        
رزمايش قدرتی اينان تعلق داشت             
تبديل به جرقه ای برای                                     

مردمی که       .  سرنگونيشان شده      
سالهاست نيروی کارشان را به                  
پشيزی فروخته اند و رفاهشان را             
تقديم واليت ارازل و اوباش                          
حکومتی و سيد علی کردند، مردمی       
که از هراس لباس شخصی ها و                 
گشت های ارشاد و هزار نيروهای          
وابسته خونخوار دولتی سالها تن و          
بدنشان لرزيد چگونه سکوت کنند؟         
تا به کی ميخواستيد بنشينند و چپاول       
های شما را تماشا کنند؟ براستی                 
کدام ترانه امروز ميتواند تسلی دهد         
خاطر آزرده ما را که حاال من هم              
به عنوان عضوی از همين جامعه            
قلم در دست بگيرم و از گل و بلبل             

 ! حکايت کنم؟ نه

 

برای ساختن يک دنيای بهتر، نه                
فقط  کارگران که تمام اقشار محروم        
و آزاديخواه جامعه بايد دست به                  
دست هم دهند تا کار اينان را يکسره        

ديگر دوره بی جهتی و بی               .  کنند
اين روزها بيشتر        !  طرفی گذشته   

مردم در يک سو گام بر ميدارند و             
آن هم چيزی جز فروپاشاندن                       

برای از   .  جمهوری اسالمی نيست     
 ،بين بردن جامعه طبقاتى موجود             

برای از ميان بردن هرگونه آپارتايد       
و تبعيض با هر انگيزه و عنوانی،             
برای نابودی اين مذهب که صنعتی         

 و هزار و     ،است برای چپاول انسان    
هزار تيتر و حقيقت ديگر که زائده           
اين ابوشيخ دلقک های خرافه                      
مسلک است بايد همگام با اين مردم         

 .براى آزادى گام برداشت

 . 

اين جامعه از کاريکاتورهای                 
حکومتی به آسانی گذر ميکند، از        
موسوی ها و خامنه ای ها از                   
عبادی ها و گنجی ها ميگذرد و             
به جريانی می پيوندد که چيزی             
جز نياز دنيای امروز برای                      

. برپايی جهانی برابر و آزاد نيست     
اين مردم تعارف را با جنايتکاران      
حکومتی کنار گذاشتند و ديگر               
توحش و تشر ديکتاتور هايی                  
چون خامنه ای و احمدی نژاد را           

اين مردم به       .  به سخره ميگيرد      
جنگ اسارت خويش آمده اند و              
اگر ميخواهند آزاد شوند ناچارند          

اين .  به سمت سوسياليسم بروند         
اميد و اين اراده براى تغيير است          
که هنر و ادبيات و موزيک را به          

من حواسم پرت   .  وجد آورده است  
اين تحرک راديکال و آزاديخواه          

در حافظه ام اسم            .  مردم است   
نداها و سهراب ها تا هميشه برای        
تحکم انگيزه ام ثبت شده، فکر می       
کنم وقت آن رسيده که اين                           
جنايتکاران کوله بارشان را ببندند      
که اگر اين روزها بهاری هم در           
کار باشد بهار سرنگونيست و                
نوروزی برای رسيدن به آزادی و      

 .برابری

 

در شرايطی که دست همه کسانی        
که روزی ادعای ولی نعمتی                   
داشتند اعم از سلطنت طلب و                  

برای مردم  ...  مجاهد و توده ای و      
رو شده، نوبت ماست که با پرچم          
کمونيسم متناسب با نيازهاى                   
مبارزه امروز برای احقاق                      

. خواسته های مردم گام برداريم           
تالشی که در تمام اين سالها با                 
تمام مشکالت زنده نگه اش داشتيم   
و خط حزبيمان را برنده و موجه          
و روشن به سمت سرنگونی                    
جمهوری اسالمی و انقالب                     

چونان .  کارگرى سوق داديم            
روزی که دست دوم خردادی ها           

را در برلين          
١٣صفحه   
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برای همه رو کرديم و نقاب از چهره                     
سرانش برداشتيم و چونان امروز که با               
سياستهاى راديکال و فعاليتهای حزبيمان          
در خارج و داخل، و با اتکا به نيروى                    
وسيعى که سرى پرشور براى تغيير                     

و بايد اين تالش به         .   تالش ميکنيم    ،دارد
قدرتمند شدن کمونيسم کارگرى و پيروزى      
کارگر و مردم آزاديخواه و انقالبى بر                  

 . ارتجاع زمانه منجر شود

 

برای آزادی و برابری که سهم انسان                    
است و برپايی جامعه ای که آزادى و                     
رهائى فرد و جمع را دنبال ميکند و                        
تضادی بين جنسيت و هر گونه عنوان و             

 ما برای ساختن و       ،اتيکتی قائل نمی شود     
برپايی چنين جهانيست که کمر به نابودی          
اسالم و مذهب و سرمايه و جمهوری                    

حال که فاز گسترده ای از        .  اسالمی بستيم 
اعتراضاتمان کمر آبا و اجدادی حکومتی         
را دارد فلج می کند با جوشش و کوششی            
وصف نشدنی برای هميشه پرونده                         

. جنايتکارانی چون اينان را خواهيم بست         
  !  *تا باد چنين باد

 

يادداشتی از يک ترانه 
 ...سرای کمونيست 

 برابرى و رفع تبعيض
 

برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش کمونيسم کارگرى و يک                            
اصل بنيادى جامعه آزاد سوسياليستى است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى،                        

برابرى کمونيستى مفهومى   .  استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد        
بسيار وسيع تر و جهانشمول تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول                         

برابرى کمونيستى يک   .  يکسان قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد              
برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى، اجتماعى و سياسى ميان انسان ها                   

برابرى نه فقط در حقوق سياسى، بلکه همچنين در برخوردارى از                           .  است
امکانات و مواهب مادى و محصوالت تالش جمعى بشر، برابرى افراد در                             
جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى، برابرى نه فقط در محضر قوانين، بلکه               

برابرى کمونيستى، که در عين       .  در مناسبات مادى متقابل انسان ها با يکديگر          
حال شرط الزم شکوفايى توانها و استعدادهاى مختلف و متنوع همه افراد و                       
شادابى مادى و معنوى جامعه است، تنها با از ميان رفتن تقسيم انسان ها به                       

جامعه طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى                 .  طبقات امکان پذير ميشود       
 .برابر و آزاد باشد

١۴۵شماره   

 

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على 
جوادى را در باره مسائل سياسى 

 !ايران و جهان ببينيد

www.wupiran.org "آزادى " 
 

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

  .و مصائب جامعه بورژوايى

 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالى کنيد
 

Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  Routing Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب را بخوانيد و 
!وسيعا تکثير و توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر
!برنامه طبقه کارگر براى آزادى جامعه است  
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 شما مصاحبه اى             :آذر ماجدى   
داشتيد با مجله پرسش درباره                 

. عروج و افول اسالم سياسى                 
نکات زيادى در اين مصاحبه                 
هست که دوست داشتيم در                        

. موردشان با شما صحبت کنيم              
چون وقت زيادى نداريم ميخواستم   
فقط در باره چند مورد از آنها از           

يکى از نکاتى   .  شما سؤاالتى بکنم  
که شما مطرح کرديد، من اينجا             

ايد که        مستقيما نقل ميکنم، گفته         
سکوالريسم يک مجموعه                     "

و ادامه داده    "  شرايط حداقل است   
من فقط خواهان               "ايد که                

سکوالريسم نيستم بلکه خواهان           
مبارزه آگاهانه جامعه با مذهب             

ها و    ميخواستم ببينم مؤلفه   ".  هستم
 مختصات اين مبارزه چيست؟

 

وقتى راجع به            :منصور حکمت  
مذهب و بخصوص اسالم در اين         
دوره صحبت ميکنيم بايد يادمان           

 است که            اى   باشد که اين پديده        
ميشود نشان داد مايه مشقت و                 
سختى براى بشر است، مايه                    
اختناق و بى حرمتى است، مايه            

در نتيجه ما با      .  تحقير انسانهاست 
اى روبروييم که      يک بلّيه و مساله    

همانطور .  بايد آن را تخفيف بدهيم    
که شما مثال اعتياد به مواد مخدر          
را فقط امر شخصى آدمها نميدانيد       
و ميخواهيد سعى کنيد که اعتياد            
اصال از بين برود، حتى اگر                   
آدمها اجازه هم داشته باشند مواد           
مخدر مصرف کنند، هنوز اين را        
کافى نميدانيم و معتقديم بايد کارى       
کنيم که اين عادت از سر مردم               

راجع مذهب هم همينطور         .  بيفتد
اى است که      مذهب هم پديده   .  است

هر چند شخص آزاد است هر                  
باورى راجع به هر چيز داشته               
باشد، باور داشتن به اين مجموعه       

 و سياسى و مدنى که                        فکرى
اسمش مذهب و مذهب اسالم                   
است، باعث بدبختى مردم شده و          
در نتيجه مثل هر بلّيه ديگرى با             

نفس واگذار    .  آن مبارزه ميکنيد      
کردن آن به امر خصوصى مردم         

يعنى بايد  .  به نظر من کافى نيست     
جامعه کارى بکند که اسالم                      

 

 درباره مبارزه با مذهب
 متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال

ساده بگويم، بايد کارى     .  بربيفتد
کنيم که اسالم آزادانه و                         
داوطلبانه توسط خود مردم                

مردم ديگر اسيرش         .  بربيفتد
نباشند، مردم ديگر تحت                      
تأثيرش نباشد و بخاطرش                  
سرکوب نشوند، مشقت نکشند        

. و در خرافه دست و پا نزنند            
اين چه راهى دارد؟ آموزش و         

يک دولت آزاد که           .  پرورش
حقايق سياسى، اجتماعى،                  
مدنى، تاريخى، بيولوژيکى،           
فيزيکى و طبيعى را به                          

. شهروندانش تعليم ميدهد                   
قانونهاى مدنى که از مردم در         

اندازى بنگاههاى        مقابل دست   
مذهبى و صنعت مذهب                       

مذهب را بايد      .  حفاظت ميکند  
به نظر من مثل صنعت                         

همانطور که هر     .  دخانيات ديد  
کس مختار است سيگار بکشد،       
شما قوانينى را وضع ميکنيد             
که شرکتهاى دخانيات از اعتياد     
مردم سوء استفاده نکنند و بيش       

شان نشوند    از حد باعث بيمارى   
و دسِت بازى در به اعتياد                   

ها و نوجوانان              کشاندن بچه    
در مورد     ...  نداشته باشند و        

مذهب هم همين قوانين بايد                 
قوانينى بايد وجود داشته      .  باشد

باشد که اجازه ندهد که صنعت        
مذهب که براى خودش دّکانى          
است، زندگى مردم را خراب           

در طول يک نسل ميشود        .  کند
کارى کرد که يک جامعه آزاد         
بوجود بيايد که مذهب را مثل            
ماالريا، مثل اعتياد به مواد                

 .کن کرده باشد مخدر ريشه

 

 شما بحث را دقيقا       :آذر ماجدى 
به همانجا برديد که من                          

شما .  ميخواستم از شما بپرسم       
راجع به صنايع دينى و صنعت       
مذهب صحبت کرديد و آنرا با         

. صنعت دخانيات مقايسه کرديد    
ميخواستم بپرسم که منظورتان      
از صنايع دينى و صنعت                     
مذهب چيست؟ آيا اين يک                  
مزاح بوده که شما صنعت دين        
و صنعت دخانيات را با هم                 

١۴۵شماره   
 مقايسه کرديد؟

 

ابدا اينطور    !   ابدا    :منصور حکمت   
به آن صنعت ميگويم بخاطر      .  نيست

اى فکر ميکنند دين                    اينکه عده    
! اينطور نيست .  اعتقادات مردم است  

صاحبى .  دين يک صنعت است             
اى است و باعث       به نفع عده   ...  دارد

ثروت مادى و قدرت سياسى طيف           
معينى در جامعه ميشود و به يک               
حاکميت سياسى و طبقاتى در جامعه       

مذهب صنعتى است     .  خدمت ميکند  
که ميلياردها دالر پول در آن جابجا         

هزينه تبليغاتش توسط اين         .  ميشود
اين پولها را     .  پولها پرداخت ميشود    

با کالهبردارى و اّخاذى از جيب               
در ايران که     .  مردم بيرون ميکشند    

اين پولها را از طريق دولت از                    
اين يک     .  جيب مردم درميآورند        

دروغ .  دستگاه نشر اکاذيب است          
مردم را      .  تحويل مردم ميدهند           

مردم را در اين دنيا از           .  ميترسانند
خشونت ميترسانند و در آن دنيا از            

. اين درست مثل مافيا است      .  عقوبت
نهاد مذهبى، چه مسيحيت باشد، چه         
اسالم چه يهوديت، قبل از اينکه                  

اى از باورهاى اجتماعى            مجموعه
باشد، يک ساختمان و عمارت                     
بزرگ اجتماعى است که روى پاى         
خودش ايستاده، ماليات ميگيرد، پول     
ميگيرد و خرج بقا و حاکميت                       

در نتيجه صنايع دينى    .  خودش ميکند 
اگر .  پديده عظيمى در دنيا است              

پولى که خرج اسالم ميشود يا پولى          
که خرج کليساى مسيحيت ميشود را       
کنار هم بگذاريد ميبينيد که با ثروت        

هاى بين المللى           بزرگترين کمپانى   
قابل مقايسه است    .  قابل مقايسه است   

با هزينه نظامى دهها کشور رويهم           
در نتيجه بايد مثل يک صنعت       .  رفته

به آن نگاه کرد که آگاهانه سعى                   
ميکند محصولش را بفروشد، سعى         
ميکند بازار را بخودش اختصاص          
بدهد، سعى ميکند مصرف کنندگان         

اى که    جامعه.  را بخودش معتاد بکند    
ميخواهد خودش را آزاد کند بايد با            

. همين عنوان با مذهب روبرو بشود       
فکر نکند که اين مجموعه باور به             

. خِر دّجال و گريه بخاطر کربالست      
اين يک صنعت عظيم خرافه                        
پراکنى، ارعاب مردم و به تمکين و        
تسليم کشيدن مردم در مقابل قدرت           

و اگر شما يک      .  طبقاتى حاکم است   
جامعه آزاد ميخواهيد بايد پول خرج        
کنيد، نيرو بگذاريد، نيروى انسانى         
اختصاص بدهيد براى اينکه با اين           

پديده مقابله کنيد، همانطور که با           
باندهاى مواد مخدر مقابله ميکنيد،      

هاى       همانطور که با کمپانى                 
سودجويى مقابله ميکنيد که                      
ميدزدند و ميَبرند و جاى خودشان       

با صنعت  ...  ويرانه بجا ميگذارند   
مذهب هم بايد به همين صورت             

 .مقابله بشود

 

واضح است که اعتقاد هر کس               
براى خودش محترم است و هر             
کس بايد اجازه داشته باشد که به            
هر چه که ميخواهد باور داشته              
باشد، ولى اگر بر مبناى اين                     
باورها عماراتى سياسى، نظامى         

اى ساخته شود که                و فرهنگى   
هدفش انقياد مردم است شما بايد            
از طرف شهروندان و توسط                  
شهروندان جامعه با آن مقابله                  

 .کنيد

 

 به اين نکته که در             :آذر ماجدى  
آخر به آن اشاره کرديد                                 

اما قبل از آن                      .  برميگردم
اى ممکن      ميخواستم بدانم که عده      

 اسالمى را به       است فقط جمهورى  
معناى يک دولت کامال مذهبى و          
يا حتى واتيکان را به اين معنى              
که دولت است بتوانند به اين شکل       

اما شما مذهب، مثال در             .  ببينيد
اروپاى غربى هم که در بعضى            
جاها از دولت جداست و به هر               
حال نقش آنچنانى در زندگى مردم      
ندارد، حتى آن را هم با باند مافيا           

 مقايسه ميکنيد؟

 

 اوال بايد بگويم         :منصور حکمت  
در اروپا آنجا که مذهب اين نقش           
را ندارد، بخاطر اين است که                 
کارى که گفتم را در قرون قبل با           

اند و اموال و           رفته.  اند   آن کرده  
موقوفاتش را      

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اند که    قانون وضع کرده  .  اند  گرفته
مذهب اجازه ندارد در آموزش و          

قانون وضع  .  پرورش دخالت بکند  
اند که دين اجازه ندارد در               کرده

احوال مدنى مردم دخالت بکند               
در نتيجه اروپاى امروز              ...  و

براى اينکه بفهميم مذهب چه                   
. ميتواند باشد، مثال خوبى نيست         

براى اينکه ميتوانيم صد سال به            
عقب برگرديم و ببينيم همين دين           

. با مردم چه کارها ميکرده است          
همين االن پاپ ناگزير شده است          
بخاطر همکارى کليساى کاتوليک     
با هيتلر و سازمان آدمسوزيش،            

مثال ديگر ايرلند   .  معذرت بخواهد 
شمالى است که در آن پروتستانها        
در مقابل مدرسه ابتدايى صف               

اند و به شاگردان دخترى که       کشيده
به مدرسه ابتدايى ميروند سنگ            

راهى    ميزنند و حتى بمب با سه            
بينشان پرتاب ميکنند، براى اين           
که آنها کاتوليکند و اينها                              

ماجراى يوگسالوى را   !  پروتستان
بايد نگاه کرد و کشمکشهايى که            

به چچنى و          .  در آنجا هست         
در نتيجه  .  افغانستان بايد نگاه کرد    

مذهب به نظر من بـــــطــــور               
در .  کـــــلــــــى اين نقش را دارد      

اند   جاهايى مردم گوشش را گرفته      
اند، در    و تاحدى سرجايش نشانده     

آنجاها حالت متمدنى بخودش                 
منتها به عنوان يک       .  گرفته است  

نيروى ذخيره هميشه آنجا و حى و   
بله من کليساى          .  حاضر است    

مسيحيت در اروپاى غربى را هم        
دقيقا در همين چهارچوب قرار             

منتها اين مذهب االن در          .  ميدهم
نقشى به آن شورى که اسالم                    
دارد، و براى مثال در ايران و                
افغانستان آدم ميکشد، نيست ولى         
نقشش را در سرکوب زنان، در            
خفه کردن افکار آزاديخواهانه و          

دارد، ...  جلوى نوآورى را گرفتن    
و هنوز هم دستش در جيب مردم          

هنوز هم دست کليسا بشدت      .  است
و منابعى که   .  در جيب مردم است    

بايد صرف خوشبختى مردم بشود       
را ميگيرند و صرف نشر خرافه          

ضررش .  در بين مردم ميکنند           
آنقدر که در ايران و افغانستان و           
عربستان سعودى ميبينيد مشهود         

 

 درباره مبارزه با مذهب
 ...متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال 

نيست ولى کامال با عدد و رقم           
ميشود نشان داد که کليسا چه             

 .نقشى دارد

 

در جاهايى ظاهرا کليسا عليه           
رژيمهاى استبدادى چرخيده             
است، براى مثال در آمريکاى         

منتها اين کليسا     .  التين و غيره    
آن .  نيست که چرخيده است           

کليسايى است که ميبيند مردم           
گرا هستند و دارد سعى                 چپ

ميکند، براى اينکه رونق                    
دّکانش را حفظ کند، با مردم              

ولى هر موقع و بر     .  همراه شود 
سر هر بزنگاه جدى اجتماعى         
اسالم و مذهب را کنار طبقات         
حاکم مشاهده ميکنيد که دارد به      
آنها خط ميدهد و سرکوب و               
 .انقياد اجتماعى را توجيه ميکند

 

 شما در پاسخ به          :آذر ماجدى  
سؤال قبلى اشاره کرديد که بايد       
خرج شود، نيرو گذاشته شود و      

وقتى که   .  بساطشان جمع شود    
حزب کمونيست کارگرى در           
قدرت سهيم باشد و جمهورى           
سوسياليستى در ايران باشد،            
اين کار چه اشکالى بخودش              
ميگيرد؟ شما گفتيد که باورهاى     

ممکن ...  مردم محترم است         
است اين درست نشان ندهد که        
برخورد به مذهب و مساجد و          
آخوندها چه خواهد بود و                     
برخورد به مردمى که معتقدند        
مسلمانند چه؟ اينها را اگر                   

 .ميشود توضيح بدهيد

 

 به نظر من           :منصور حکمت   
باورهاى شخصى براى خود           

من ممکن   .  آدمها محترم است     
است احترامى به عقايد                         
راسيستى و نژادپرستانه کسى         
نگذارم، که نميگذارم، اما                   
خودش اگر ميخواهد اينطور            
فکر کند، تا وقتى که آزارش به       
کسى نرسانده، نظر خودش               

هر بشرى حق دارد به          .  است
هر جاى دنيا به هر شکلى که            

١۴۵شماره   
کسى اجازه ندارد   .  ميخواهد فکر کند  

براى دنياى داخلى کسى قانون                    
وضع کند و بگويد تو حق ندارى                

البته اين  .  اينطور يا آنطور فکر کنى     
معنايش اين نيست که ما سعى                       

. نميکنيم افکار کسى را عوض کنيم        
هاى     بشر بايد بين افکار و ايده                   

مختلف، انتخاب داشته باشد، بايد               
يک نقش اساسى    .  بتواند انتخاب کند   

ها و         مذهب اين است که بقيه ايده            
افکار آزاديخواهانه را با زور و                 
تعصب از جلوى چشم مردم دور               

. کند و عليهش قانون وضع ميکند             
اى را در کابل گرفته و            طالبان عده 

ميخواهد اعدام کند به اين دليل که              
اند دين ديگرى را تبليغ               ميخواسته

در آنجا شايد اين خيلى شور و        !  کنند
افراطى باشد اما اين ماهّيت کاِر                 

آموزش و پرورش     .  همگيشان است  
کليد اصلى است، اين که آدمها                     
احتياجى نداشته باشند به خرافات              
باور کنند و بدانند که دنيا چيز                       

اما فقط آموزش و          .  ديگرى است   
بايد قوانينى    .  پرورش کافى نيست      

وضع کرد که اين نهادهاى مذهبى            
به عنوان    .  را زير کنترل ميآورد         
شان را مثل     مثال بايد حسابهاى مالى    

. هر بنگاه ديگرى بررسى کرد                  
باالخره سيستم اسالمى و به                          

ها هم بايد     اهللا  اصطالح مساجد و آيت    
مطابق همان قانونى باشند که                       
بيسکويت ويتانا يا شرکت آبگرمکن       
سازى يا شرکت دخانيات وينستون          
و َکِمل هستند، بايد حسابهايشان را            
نگاه کنند و ببينند که پولشان را از              

اند و چطور خرج                      کجا آورده     
ببينند .  اند يا نه     ماليات داده .  اند  کرده

دزدى نکرده باشند، سر دولت کاله          
نگذاشته باشند، اخاذى نکرده باشند         

 .و غيره

 

يک سرى قوانين هست که به شکل          
کنونيش هم باعث بسته شدن خيلى            

قانون .  از اقدامات مذهبى ميشود           
حمايت حيوانات را اگر جدى بگيريم  
بايد بخش زيادى از شعائر اسالمى          

براى .  دِر دکانشان را تخته کنند              
اينکه بشدت با حيوانات خشونت                

اگر با قوانينى      .  آميز رفتار ميکنند     
که شايسته حقوق کودک است از               
حقوق کودک دفاع بکنيم بخش                    
زيادى از فعاليتهاى مذهبى بايد                   

بخاطر اينکه با آزادى     .  تعطيل بشود 
براى اينکه     .  اطفال منافات دارد        

کودکان بايد از تهديد، ارعاب و                  
شکنجه و کاراجبارى و غيره                       

حقوق زن را اگر       .  مصون باشند  
درست پاسدارى کنيم، مذهبيون           
اجازه پيدا نميکنند خيلى از                       

اگر قرار  .  قوانينشان را اجرا کنند    
باشد زن و مرد حقوقشان در                    
جامعه برابر باشد، تمام قوانين               
خانواده، ازدواج و طالق و ارث          
و ميراثى که اسالم براى مثال                 
آورده، غير عملى ميشود و بايد             

هر جا هم که       .  کنار گذاشته شود    
کسى بخواهد مطرحش کند با                  
قوانين مدنى کشور در اختالف             

ميخواهم بگويم که     .  قرار ميگيرد  
اگر از حقوق مدنى انسانها دفاع            
کنيم بخش زيادى از مذهب                       

و اگر از علم و          .  برچيده ميشود  
آزادى انديشه دفاع کنيم بخش                 

حال .  ديگرى از آن برچيده ميشود     
اگر آخر سر هنوز دويست و                    
پنجاه نفر در کشور شصت                       
ميليونى ايران معتقدند که بعله                
روز محشرى هست و چند رکعت       
در روز بايد نماز خواند و اگر                
نخوانى فالن ميشود و حتما آدم              
بايد هر چند وقت يکبار يک                     
گوسفند سر بُبرد بخاطر اينکه يک     
موقع ابراهيم خليل نزديک بوده            

ميل ...  اش را سر بُبرد                     بچه
آدمهاى از اين        .  خودشان است   

ولى .  تر هم در دنيا هست           عجيب
اين ديگر قانون اجتماعى نميشود        
و مزاحمتى براى کسى بوجود               

و حتى خود آنها هم اگر         .  نميآورد
فرض کنيم يک عده آدمهاى معتقد       
به اين خرافات دارند با                                 

شان يا با فرزندانشان                   خانواده
رفتارى ميکنند که نه از حقوق               
مدنى آنها بلکه از دين اينها و                   
تعصبات اينها مايه گرفته، دولت         

 . جلويشان را ميگيرد

 

من معتقد نيستم که بايد عليه اسالم        
خشونت کرد يا اصال عليه مسائل        
ديگر اجتماعى که وجود دارد،              

ولى معتقدم که   .  خشونت بکار برد  
قوانين و آگاهگرى توأم با هم                   

رئيس .  ميتوانند دِر اسالم را ببنندد    
کليساى انگلستان براى مثال اعالم     
کرده که وضع مسيحيت خراب             
است و ديگر رّدى از مسيحيت              

براى چى؟ براى        .  باقى نميماند   
اينکه مردم ديگر به آن احتياجى           
ندارند و ديگر زور هم نميتواند             

 .بگويد

 ٢٠٠١ فوريه ١٥



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مصادف با هشتمين          2010چهار ژوئيه       
در .  سالگرد درگذشت منصور حکمت است      

يادبود اين متفکر بزرگ مارکسيست و ليدر       
نظری کمونيسم کارگری، بنياد          –سياسی   

منصور حکمت مراسمی را در روز يکشنبه     
ابتدا، برای   .   ژوئيه سازمان داده است          4

گراميداشت ياد اين انسان عزيز که در                     
زندگی بسياری از کمونيست های ايران و            
منطقه نقش مهمی ايفاء کرده است، در                  

سپس .    گورستان های گيت لندن گرد ميائيم     
در سالنی در همان منطقه های گيت، کنگره        

تم .  دوم منصور حکمت را برگزار ميکنيم          
سياسی   –اين کنگره به جايگاه فکری                 

منصور حکمت در جنبش کمونيستی بين              
 . المللی و ايران اختصاص دارد

نقش منصور حکمت بويژه در جنبش                      
کمونيستی ايران بسيار تعيين کننده بوده              

منصور حکمت بعنوان يک ليدر                .  است
فکری، سياسی و حزبی جايگاهی بسيار              
مهم در جنبش کمونيستی ايران و همچنين          

برخی رويداد های      .  بين المللی دارا است       
تشکيالتی پس از مرگ او                   –سياسی     

ضربات مهمی به جنبش کمونيسم کارگری         
اما نقش تعيين کننده او و                .  تحميل کرد   

سياست ها و نظراتش، بويژه در ماه های             
اخير، در خيزش عظيم مردم ايران با                        

خالء او را تمام      .  وضوح بسيار نمايان شد     

 

 

 کنگره دوم منصور حکمت
دوستدارانش و جنبش کمونيستی با تلخی         

 .بسيار احساس کرده و ميکند

 

با يادبود و گراميداشت اين انسان بزرگ،          
به جوهر اصلی نظريه و سياست های او            

نقش او را بررسی   . نگاهی خواهيم انداخت 
خواهيم کرد و تالش ميکنيم که در جهت              
خنثی کردن کامل ضربات سالهای اخير               
قدمی برداريم و جنبش کمونيسم کارگری           
را بر مبنای خط و نظر منصور حکمت                  

 .تحکيم و تقويت کنيم

 

از دوستداران منصور حکمت دعوت                    
ميکنيم تا با شرکت در اين مراسم و در                  
کنگره دوم منصور حکمت کمک کنند تا              
اين مراسم گراميداشت او با شکوه هر چه         
بيشتر برگزار شود و با هم و در کنار هم               

برنامه کنگره و     .  ياد او را گرامی داريم         
ليست سخنران ها بعدا باطالع عموم                      

 .خواهد رسيد

 

 گورستان های گيت: محل تجمع

  2010 ژوئيه 4يکشنبه : زمان

  12:30: ساعت

 

١۴۵شماره   

  بعد از ظهر3: آغاز کنگره
لطفا بمنظور تسهيل امر تدارکات و                  
سازماندهی بهتر مراسم و کنگره شرکت     
خود را هر چه سريعتر به ما اطالع                   

برای اين منظور و دريافت                   .  دهيد
اطالعات لطفا با ايميمل يا تلفن زير                   

 .تماس بگيريد

 

 majedi.azar@gmail.com :ايميل

  +   44)  0  (77  65431276:  تلفن
 سيروان قادری

 

 اطالعات الزم در سايت های

com.hekmat-m.www 

 org.wupiran.www 

و همچنين در فيس بوک درج خواهد                 
 . شد

 

 آذر ماجدی 

  بنياد منصور حکمت

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

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت


