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 اسالم و 
 "شاه جهان"کوروش 

 

منشور حقوق بشر   "يکشنبه اين هفته در تهران نمايشگاه         
با حضور احمدى نژاد و مشاور جنجالى اش             "  کوروش

آنچه اين دو در اين روز در باره                .  مشائى برگزار شد    
کوروش بزبان راندند بايد خمينى را در گور لرزانده                     

انديشه هاى کوروش از      "و  "  شاه جهان "کوروش  .  باشد
تنها جمالتى از اين نمايش        "  جنس انديشه هاى پيامبران     

اين اولين بار نيست که تيم احمدى نژاد در مانور                  .  بود
سياسى از مفاهيم ناسيوناليستى غليظ استفاده ميکند و يا               

آيا اين تيم در        .  اسالم را با ناسيوناليسم توضيح ميدهد            
جمهورى اسالمى قصد دارند روى اسالمى که ديگر                    
کسى برايش تره خرد نميکند روکش ناسيوناليستى                         
بکشند؟ آيا اين جماعت ناسيوناليست شده اند؟ اين                             
مانورها چه جايگاهى در تشديد جنگ جناح ها و راه                      

 بدون بازگشت در حکومت اسالمى دارد؟

 

استوانه و پاره آجر حقوق بشرى عهد بوق کوروش                        
هرچه بوده ميتواند موضوع بررسى باستان شناسان                     

.  مسئله امروز ما و طبقه کارگر در ايران نيست                  ،باشد
حقوق بشر ليبرالى امروز که دنيا خود را با آن تعريف                 
ميکند چيزى جز تعريف بشر و حق او در سرمايه دارى             

تکليف اين حقوق بشر بورژوائى را ما کمونيست          .  نيست
اين بماند که همين حقوق بشر       .  کارگريها روشن کرده ايم   

در بيش از هشتاد درصد کشورهائى که به آن قسم                            
ميخورند نه اجرا ميشود و نه مالکيت خصوصى و                         
مردساالرى و زن ستيزى و مذهب و مرزها و قوانين                   

اين هم بماند که دوران طالئى      .  ميگذارد اصوال اجرا شود 
حقوق بشر در زمان جنگ سرد و سياست آنتى کمونيسم             

بعد از ريختن برج و باروى            .  بود
٢صفحه   

 يادداشت سردبير

ران                           :  در صفحات ديگر   ارگ ام ک ل ع ت د و ق اه مشه االيشگ جار در پ ف ه   “ ،ان ادث در ”  ح
  ...  و ، اخراج و دستمزد معوق کارگران جنرال مکانيک،قصابخانه ايران خودرو

يک ارزيابی و يک نقد از تحوالت 
 حزب مشروطه ايران

 

 "ديگر پادشاهی مشروطه نيز ميدان پيشرفت آن نيست"
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ،سرمايه دارى دولتى در شرق              
خود بورژوازى و بلوک راست            
حتى ليبراليسم کالسيک و                          
ارزشهايش را همراه با حقوق بشر      
پشت سر گذاشت و دمکراسى                 
ليبرالى چيزى جز روکشى زوار         
دررفته براى توجيه ميليتاريسم و         

. قدر قدرتى راست افراطى نبود           
تکليف منشور کوروش و                           
داستانهاى حول و حوش آن ديگر         

 . جاى خود دارد

 

حقيقت اينست که مانورهاى تيم             
احمدى نژاد که صداى اردوى                
راست جمهورى اسالمى را                     

. درآورده است اتفاقى نيست                    
احمدى نژاد و مشائى طرفدار امام       
زمان که اکنون خود را به کورش         

 هم اسالم   ،کبير هم وصل کرده اند     
سنتى و حکومتى و هم ناسيوناليسم      

. ايرانى را در منگنه ميگذارد                 
همينطور اين سياست و مانورهاى      
پيرامون آن که مرتبا و با بهانه                

 جنبش  ،هاى مختلف تکرار ميشود    
سبز اسالمى موسوى و شرکا را           

واقعيت .  گوشه ديوار گذاشته است    
اينست که نه رئيس جمهور                        
حکومت کهريزک و تجاوز و                 

" حقوق"و     "  بشر"اعدام پيرو         
هرچند حقير او شده است و نه                  

" پيامبر گونه کوروشى            "نور       
برايش جاى چاه جمکران و                      

. نشسته است  "  ظهور امام زمان    "
اينها همان اوباش و قاتلين و تير             

. خالص زن هائى هستند که بودند       
کوروش و ناسيوناليسم را علم                 

 ،ميکنند تا در جنگ جناحى                      
آخوندهاى رقيب و اليه تاکنون               
متنفذ و سنتى و منفور جمهورى            

همين .  اسالمى را به سايه ببرند          
ديروز بود که محمد على رامين             
معاون مطبوعاتى احمدى نژاد               

مصالح نظام اسالمى        "گفت که        
ميگويد که روحانيت بجاى حزب         

". سازى به مسجد برگردد                         
کوروش و ناسيوناليسم را مطرح         
ميکنند تا شعارهاى ناسيوناليستى         

. موسوى و شرکا را مصادره کنند       
کوروش و ناسيوناليسم را برجسته      

 

 اسالم و 
 " ...شاه جهان"کوروش 

ميکنند تا در ميان مردمى که             
از اسالم و آخوند بيزارند نيرو        
بگيرند و يا دستکم توهم ايجاد          

کوروش و ناسيوناليسم را    .  کنند
برجسته ميکنند تا اپوزيسيون          
ناسيوناليست را سرکار                       

آخر .  بگذارند و غلغلک بدهند      
از سکوالرهاى اپوزيسيون تا         
شاه پرستان و تازه ليبرال                    
دمکراتهاى طرفدار داريوش          

 همه   ،همايون و ملى اسالميها       
دوزى از ايران پرستى و خاک       
پرستى و نژاد پرستى و کهنه            
پرستى را در هويت سياسى و          
تاکتيک و سياستهايشان ملحوظ     

اپوزيسيون راست         .  ميکنند
ناسيوناليست پرو غرب و ملى        
اسالمى که جملگى در حلقه               

 ،متحد شده اند      "  حقوق بشر   "
امروز الگوى حقوق بشر                   

خود را کمابيش در         "  ايرانى"
همين کتيبه کوروش جستجو            

خانم شکوه ميرزادگى      .  ميکنند
طلوع خورشيد   "اين واقعه را        

" منشور کوروش در ايران              
به ديدار    "ناميده و مردم را              

و گفتن  "  مکرر از اين نمايشگاه   
اين گوهر   "و نوشتن راجع به         

دعوت و تشويق      "  هويت ملى  
آرزوى امثال ايشان   . کرده است 

اينست که ايران قرن بيست و           
يکمى را براساس موهومات            
عهد بوق کوروش سازمان                

 ۵٧اسالميها در انقالب        .  دهند
"گفتند ديو چو بيرون رود            : 

شاه "  ديو"آن   "!  فرشته درآيد  
حاال !  خمينى"  فرشته"بود و      

قرار است بزعم ايشان                          
در "  خورشيد شاه کوروش        "

تاريکى اسالمى طلوع کرده             
گويا مردم ايران تا ابد           .  است

بين االکلنگ شاه و آخوند                     
اين وضع  !  انتخابى ديگر ندارند 

 .    سکوالرهاى آن مملکت است

 

با اين رويدادها بايد منتظر                 
. اتفاقات جالب از هر سو بود           

 موسوى و شرکا با اين              ،اوال
سياستهاى احمدى نژاد و                     

١۶٩شماره   
مشائى تبديل به نماينده جهالت شده           

امروز اين موسوى و شرکا               .  اند
و "  مراجع تقليد "هستند که طرفدار      

اين طيف     .  اند"  اسالم رحمانى    "
بزرگى از جناح راست است که                 
مدافع حفظ جايگاه رهبر و اجراى            
اوامرى که اجرا نميشود و مقابله با          

زور حکومت     .  اند"  بد حجابى    "
عليرغم هر توحشى به زنان نميرسد       
اما اين تيم احمدى نژاد است که                   
توسط رقبا متهم ميشود که ظاهرا              
کارى کرده که در تهران زنان بى             

ميگويند چرا    .  حجاب ظاهر شوند      
نيروى انتظامى در مقابل بى حجابى       
دخالت نميکند؟ اين حرکات معناى          
سياسى در تداوم جنگ جناح ها                  

احمدى نژاد ناچار است براى       .  دارد
حفظ تمايزش از رقبا به ناسيوناليسم        

 ناچار است دست به           ،آويزان شود  
 اما در      ،مانور و عوامفريبى بزند        

عين حال استيصال اسالم در بسيج           
مردم را عريان ميکند و با توسل به          
ارتجاع ناسيوناليسم فکر ميکند                  

. ميتواند نظام اسالمى را نجات دهد        
فرجام اين سياستها براى تيم احمدى        
نژاد فرعى کردن نقش اليه آخوندى        

 ،و سنتى در جمهورى اسالمى                   
برکشيدن آخوندهاى طرفدار جناح          
خودش و تمرکز قدرت سياسى و               

. اقتصادى در دست دولت است                  
متقابال فرجام اين تقابل براى بخش          

 که جملگى   ،مهمى از اردوى راست    
پشت خامنه اى عليه احمدى نژاد               

 حذف و يا تابع            ،سنگر گرفته اند     
کردن تيم احمدى نژاد به سياستهاى         
قديمى و سنتى تر جمهورى اسالمى        

 . است

 

اما موسوى و سبزها بدجورى در             
نه ميتوانند به       .  مخمصه افتاده اند      

 ،سنگر تبليغات احمدى نژادى بخزند    
نه ميتوانند بدليل نفرت مردم از                  
اسالم و آخوند و حکومت به مدافع            
دو آتشه واتيکان اسالمى و جناب              

 و نه ميتوانند با      ،رهبر متحول شوند  
پند و اندرزهاى اخالقى و استراتژى      
انشاهللا گربه است کارى را پيش                  

تا اطالع ثانوى موسوى و              .  برند
سبز اسالمى نميتواند وعده اجراى           

آنها در مقابل راست           .  قانون دهد   
افراطى ميتوانستند وعده اصالحات       
و اجراى قانون بدهند و به اصالح            

اما .  طلب حکومتى معروف شوند         
وقتى راست خودش پرچمدار دفاع          
از آخوند و مقابله با فعال مايشائى              
تيم احمدى نژاد زير پرچم خامنه اى        

 سبز کار زيادى جز مظلوم        ،است
نمائى و افشاى دروغ از دستش             

" عقالى راست "نوبت  .  برنمى آيد 
و در حاشيه آنها سبزها وقتى                   
ميرسد که کار تيم احمدى نژاد                
تمام باشد و يا از صحنه خارج                

 . شده باشد

 

و اما مردم دراين بازى جاى                    
زنان منتظر   .  مانور بسيار دارند     

اين هستند که به هر دليل و بهانه            
اى روسرى و توسرى اسالمى را       

اگر حجاب پس رفت        .  پس بزنند  
برگرداندن اش حاال حاال وقت               

جوانان ميخواهند دست   .  الزم دارد 
اوباش سرکوبگر خيابانى از                  
سرشان کوتاه شود و خوب ميدانند      

. از فرصتها چه بهره اى ببرند               
 وقتى     ،مردم منزجر از اسالم             

 ،حکومت ساز ناسيوناليسم بزند          
بجز .  آنها اسالم را دفن ميکنند            

معدودى متحجر اسالمى و وابسته      
 کسى پايبند      ،به اين و آن جناح           

. حفظ ارزشهاى اسالمى نيست            
مردم کوروش بازى تيم احمدى            
نژاد را ضديت با خامنه اى                       

آخرين سلسله       .  ترجمه ميکند      
پادشاهى پهلوى مدافع کوروش             

که وعده داده بود        "  شاه شاهان  "
کوروش آسوده بخواب ما                      "

را کارگران و مردم              "  بيداريم
. انقالبى انداختند و بيرون کردند         

اگر شاهى هست همان حاج                      
سلطان خامنه اى است که امروز         
در مقابلش کوروش موهوم شاخ          

اين معادله و مانور          .  شده است   
احمدى نژاد براى مردم منزجر از      
اسالم و حکومت اسالمى قابل                

اين مردم در مقابل         .  درک است  
احمدى نژاد مدافع اسالم و آخوند         
نميشوند و اين را تيم احمدى نژاد          

 .      بهتر از هر کسى ميداند

 

و باالخره مانور و مانيپوالسيون         
تيم احمدى نژاد حول ناسيوناليسم        
بيانگر اينست که ناسيوناليسم يک       

. گرايش واقعى در جامعه است             
اين ناسيوناليسم امروز اگر در               
حکومت از زبان رئيس جمهورى      

" شاه جهان   "در قالب کوروش           
 فردا در قالب          ،خودنمائى ميکند   

پان ايرانيسم و نژاد پرستى ايرانى      
جنبش طبقه  .  رخ نشان خواهد داد     

کارگر و آزاديخواهى در ايران             
بايد اين                 

٣صفحه   



٣صفحه                                                                   يک دنياى بهتر   

رويدادها را در متن جنگ قدرت جناح ها و مانورهاى سياسى آنها با                 
هدف بقاى نظام ببيند و فرصت ندهد که بار ديگر ارتجاعى ديگر به                   
کمک خيل بورژوازى در حکومت و در اپوزيسيون مسير مبارزه را               

اسالم "و نه    "  کوروش کبيرى   -اسالم امام زمانى   "نه  .  به کجراه ببرد   
و نه ناسيوناليسم ايرانى در کليت خود پاسخ فقر و فالکت و               "  رحمانى

ناسيوناليسم و اسالم قالب ايدئولوژيک و طوق بردگى             .  اختناق نيست 
دولتهاى ديکتاتورى سرمايه دارى براى استثمار و سرکوب طبقه                       

 . است" وطنى"پر کردن جيب سرمايه داران و کارگر 
 

کارگران کمونيست و مردم آزاد انديش بايد معناى سياسى اين                                
ناسيوناليسم کوروشى را در جنگ فراکسيونهاى بورژوائى بشناسند و            
براى تقابلهاى خونين جناح هاى اسالم سياسى که ديگر به آخر خط                     

ناسيوناليستهاى متوهم اپوزيسيون را با توهمات          .  رسيدند آماده باشند   
در متن جدال اسالميون        .  نستالژيک شان بايد به حال خود گذاشت              

مدافع آخوند و دستگاه لفت و ليس آخوندى با مهديون و امام زمانى                       
 بايد صداى خرد شدن پيکره حکومت                 ،هاى تازه کوروش کبيرى        

اسالمى را شنيد و براى يکسره کردن کار اين الشه متعفن دست بکار               
مانور ناسيوناليستى در تيم احمدى نژاد تشديد تقابل جناح هاى                    .  شد

اين تقابل بايد به نفع     .  حکومتى براى نجات نظام منحوس اسالمى است       
 . *طبقه کارگر و سوسياليسم و کمونيسم کارگرى فيصله يابد

 

 انفجار خط لوله گاز پااليشگاه هاشمى نژاد
  کشته و زخمى٣٠

 انفجارى  ، شهريور ١٩ حوالى ظهر ديروز جمعه        ،بنا به خبر دريافتى    
در مسير انتقال گاز از سرخس به مشهد در پااليشگاه هاشمى نژاد                       

اين انفجار که در اثر برخورد يک بيل مکانيکى به لوله                     .  روى داد  
. انتقال گاز رخ داد به آتش سوزى وسيعى با ابعاد صدها متر منجر شد              

 کارگر و مهندس مشغول بکار بودند که متاسفانه           ٣۶در کانون انفجار    
. سوختگى شش نفر بحدى شديد بوده که شناسائى آنها دشوار است                       

 ، نفر ٢٠ دستکم   ، زخمى ها  ،بدنبال مهار آتش سوزى و بعد از ساعاتى        
 . توسط بالگردها به بيمارستان امام رضاى مشهد منتقل شدند

 

عليرضا غريبى مدير عامل شرآت مهندسى و توسعه گاز ايران جمعه            
اما .  شب مدعى شد که اين انفجار تلفات جانى در بر نداشته است                         

پنج نفر از پيمانکاران         در اثر انفجار         "تدريجا اعتراف کردند که            
 نفر نيز زخمی شده       16شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران کشته و              

 همينطور اعالم کردند که در اثر اين انفجار لوله گاز پااليشگاه                  ."اند
 سه استان شرق کشور با محدوديت گاز روبرو            ،هاشمى نژاد سرخس  

 8از سرويس خارج شدن پااليشگاه هاشمی نژاد تعداد          "شده چون بجز    
حلقه از چاههای نفت مناطق مرکزی ايران نيز برای رعايت ايمنی به              

  ."طور موقت از مدار توليد گاز خارج شده اند

 

اخبار مستقل دريافتى ما آمار کشته شدگان را دستکم شش نفر و تعداد                

١۶٩شماره   
 نفر ذکر    ٢٠زخمى ها را بيشتر از        

 . ميکند

 

کار در مناطق کوهستانى که در آن          
لوله گاز رد شده است مخاطراتش            
بسيار بيشتر است و رفع اين                          
مخاطرات الزمه اش تامين امنيت            

. فنى کار در سطوح باالترى است           
اين اقدام بدليل صرفه جوئى سرمايه       
داران صورت نميگيرد و لذا                        
محيطهاى کار بويژه پااليشگاهها             

حوادث محيط    "مرتبا با انفجار و            
روبرو ميشود و جان عده اى         "  کار

از شريفترين عناصر طبقه کارگر           
" ستاد بحران   "امروز    .  را ميگيرد   

بدنبال انفجار تشکيل شده تا انتقال و         
فروش گاز به استانهاى خراسان               

 و رضوى را از            ، جنوبى  ،شمالى

ستاد "اما هيچوقت         .  سر گيرد    
براى استاندارد کردن          "  بحران

امنيت محيط کار که رابطه مستقيم      
با جان کارگران دارد ايجاد                      

 چون براى سرمايه داران     ،نميشود
 !    اسالمى نمى صرفد

 

حزب جان باختن کارگران و                  
کارکنان پااليشگاه هاشمى نژاد را      
به اعضاى خانواده آنها و                           
همکاران و طبقه کارگر ايران               

حزب .  صميمانه تسليت ميگويد       
براى زخمى هاى انفجار ديروز           
آرزوى بهبود و سالمت مجدد                

 .دارد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ سپتامبر ١١ – ١٣٨٩ شهريور ٢٠

 اسالم و 
 " ...شاه جهان"کوروش 

 سايتهاى 
:حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بهتر  

www.wupradio.org 
:اى ميل جديد راديو  

wup1917@mail.com 

!لطفا به اطالع عموم برسانيد  

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 

 را از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب مشروطه      "کنگره هشتم           
به اميد پيدا کردن زمينه ای "  ايران

بی "و جلوگيری از       "  بقاء"برای   
بيشتر با جامعه و                     "  ربطی

تحوالتش کار خود را با يک                     
کنگره . "دگرديسی به پايان رساند     

ليبرال "به ريسمان                  "  سبز
آويزان شد و پسوند          "  دمکراسی

را به نام خود       "  ليبرال دمکرات  "
آقای داريوش همايون   .  اضافه کرد 

تئوريسين اين حزب ضرورت اين      
تغيير و تحول را با ذکر هشدارها          

: و مفروضاتی چنين بيان کرد                
توانند خود را      هائی که نمی     حزب"

... روند   دگرگون کنند از ميان می        
در اين ترديد نيست که جامعه                   
ايرانی خود را مشروطه خواه                 

داند ولی دارد ليبرال دمکرات        نمی
ديگر پادشاهی       ...  شود              می

مشروطه نيز ميدان پيشرفت آن             
طلبان جز دشمنی با      سلطنت.  نيست

ها که    آن ندارند و ليبرال دمکرات      
... موج اصلی جامعه ايران هستند       

  ".با آن آسوده نيستند

 

به نکات متعددی در اين زمينه                
زمينه های اين      .  بايد اشاره کرد     

دگرديسی در اين حزب کدام                     
است؟ اهداف واقعی اين حزب از         

ليبرال "تغيير نام و به اصطالح             
شدن چيست؟ چه تغيير      "  دمکرات

واقعی در سياست و سنت                           
اجتماعی ای که اين حزب به آن             
تعلق دارد ايجاد خواهد شد؟ و                  
باالخره حتی اگر صورت ظاهر           

 ،اين شيفت را مبنا قرار دهيم                   
نقدمان به اين چهارچوب فکری و        

 سياسی چيست؟

 

 زمينه ها و اهداف دگرديسی

تئوريسين حزب مشروطه اين                
تغيير و تحوالت را بر مبنای                    

جامعه توضيح    "  خطير"شرايط    
اما شايد واقعی تر بود        .  داده است 

که ايشان از بحران هويتی و                     

 

 يک ارزيابی و يک نقد از تحوالت حزب مشروطه ايران
 

 "ديگر پادشاهی مشروطه نيز ميدان پيشرفت آن نيست"
 

 على جوادى

سياسی ايدئولوژيک حزب                
در .  متبوع خود آغاز ميکرد         

مرکز بحران اين حزب يک              
واقعيت زمخت قرار دارد که           
سخت گريبان اين حزب را                

اين حزبی است که   . گرفته است 
ميخواهد نظام پادشاهی را که          
مردم در سه دهه پيش آن را به         

اما .   اعاده کند   ،کناری انداختند 
از قرار هر روز مسئولين اين          
حزب بيشتر متوجه ميشوند که        
اين پروژه ای نزديک به محال        

کار به جايی رسيده است      .  است
که خودشان با زبان بی زبانی          
دارند اذعان ميکنند که مردم             
وقعی به پروژه اعاده پادشاهی       

بعالوه از  .  در ايران نميگذارند   
طرف ديگر ديده اند که متحدين      
بين المللی شان هم اشتهای                  

. چندانی به اين پروژه ندارند           
تغيير و تحوالت در افغانستان         
منجر به بازگشت ظاهر شاه              

سرنگونی صدام حسين        .  نشد
نتيجه اش بازگشت خاندان                 

در .  پادشاهی به عراق نبود           
ايران بطريق اولی چنين پروژه     
ای اگر احتمالی برابر با صفر         

 بايد گفت شانس         ،نداشته باشد  
و .  شان نزديک به صفر است        

بنظر ميرسد که اينها هم ظاهرا       
اينقدر هوش و حواس دارند که        
جامعه را با دارالمجانين اشتباه       

 . نگيرند

 

آقای داريوش همايون اين                   
به فکر آينده    .  واقعيت را ميداند   

شايد ميخواهد     .  حزبش است    
" واقعيات"خود را با اين                     

شايد .  شايد نميتواند .  تطبيق دهد 
هم جسارت آن را ندارند که               
گريبان خود را از شر سيستم            

اما .  پادشاهی خالص کند             
ميدانند که سلطنت در ايران              

بنظر نه ميخواهند     .  مرده است  
و نه ميتوانند اين مرده را دفن           

. بايد با خود حملش کنند         .  کنند

١۶٩شماره   

. هر چه هست خود بهتر ميدانند                 
 و  ،نتيجتا بايد نيم کالج حرکت کرد        

اگر نتوان پروژه اعاده پادشاهی را          
به دور انداخت بايد راهی برای به            
سازش رساندن آن با واقعيت خشنی        
که بر عليه پروژه موجوديت اين               

و چه  .   ايجاد کرد   ،حزب قرار دارد   
و "  ليبراليسم"مضامينی بهتر از            

حتی برای حزبی که         "  دمکراسی"
هدفش اعاده تاج و تخت و خواه                   
ناخواه تضمين بی حقوقی مردم                  
توسط دستگاه سلطنت و سرمايه                

زمانه هم که از قرار زمان             .  است
است و  "  ليبراليسم"و  "  حقوق بشر "

هر مدافع سرسخت سرمايه و بی               
حقوقی انسان پروژه خود را در اين         

 ! روز شده می پوشاند" مد"قالبهای 

 

بعالوه نيازی نيست که کسی                         
دانشمند علوم فضايی باشد تا به                   
واقعيت ابتدايی جامعه ايران پی                 

آقای داريوش همايون هم              .  ببرد
ميداند که جامعه ايران در آستانه                
يک تغيير و تحول عظيم اجتماعی           

ميداند که نسلی پا به             .  قرار دارد   
ميدان گذاشته است که اساسا در                  
دوران پس از سرنگونی سلطنت               

ميداند .  چشم به حيات گشوده است         
اين نسل کليد دار تحوالت تعيين                 

نسلی .  کننده ای در جامعه است              
 ،آزادی ميخواهد    .  امروزی است    

 و   ، رفاه ميخواهد    ،برابری ميخواهد  
اعاده سلطنت با هيچ چسبی به اين             

اين واقعيات  .  واقعيات گره نميخورد   
جايی برای پروژه سلطنت در ذهن          
هيچ انسان متوسط الحالی باقی                    

 . نميگذارد

 

در واقع توسل جستن اين حزب به             
نه از سر تعلق      "  ليبرال دمکراسی "

اين جريان به آزاديخواهی و برابری      
طلبی محدود در سيستم فلسفی و                 
نگرش ليبرال دمکراسی بلکه از               
سر پاسخ به تناقضات خرد کننده ای        
است که گريبان اين حزب را گرفته         

راهی به جلو ندارند مگر          .  است
اينکه ذره ذره پروژه پادشاهی               
شان را در اذهان کمرنگ کنند و          
زمينه های انتقال سياسی خود به          

. زمينی برای بقاء را فراهم کنند           
"،"حقوق بشر     " و "  ليبراليسم 
جملگی عوامل         "  دمکراسی"

. تزيينی چنين تغييری هستند                  
داريوش همايون از قرار متوجه          
شده است که حکومت سرمايه در        
ايران را نميتوان با ايدئولوژی و          
افکار قرون وسطايی و نهادهای          
بازمانده از آن دوران در پس يک        
تحول تاريخی و دگرگون کننده             

از اين رو حزبش را با      .  اداره کرد 
مواجه کرده       "  لحظه حقيقت      "

اين واقعيت خود نوعی باال       .  است
برای اين     "  جام زهر    "کشيدن     

 . جريان است

 

 کدام تغييرات سياسی؟

آيا اين تغييرو تحول به معنای                 
تغييری در سياستها و اهداف اين          
حزب است؟ کدام تغييرات را بايد        
و يا ميتوان انتظار داشت؟ واقعيت      
اين است که اين تغيير و تحول                

 ،پيش از آنکه تغييری در مضامين   
اهداف و سياستهای اين حزب                

 تالشی برای تغيير جايگاه           ،باشد
سلطنت و نقش آقای رضا پهلوی          
در مجموعه مشغله های اين                    

کسی با افزودن          .  حزب است    
به "  دمکراسی"و  "  ليبرال"پسوند  

حزبش يک شبه لييرال و                            
دمکرات نخواهد شد؟ هيچ انسان         
آزاديخواه و برابری طلبی از اين         
جريان نخواهد پذيرفت که يک              
جريان خواهان اعاده پادشاهی به        

" دمکرات"و     "  ليبرال"يکباره     
شايد برخی جريانات      .  شده است  

اسالمی و نيروهای توده          –ملی   
ای و اکثريتی و جمهوريخواه از           

. اين تغيير و تحول استقبال کنند            
۵صفحه شايد هم آن           



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. را رقيبی جديد برای خود بدانند           
اما جامعه حافظه تاريخی خود را         

جامعه بدنبال  .  از دست نداده است    
آزادی و برابری و رفاه همگان              

حتی اگر آزادی را با                   .  است
 مردم     ،قالب بزنند    "  دمکراسی"

آنجا که سياست و احزاب و آينده            
 وقعی به اين تقالها         ،مطرح است  

 . نخواهند گذارد

 

ليبرال "انتظار زيادی از                            
حتی در بهترين شکل      "  دمکراسی

به .  و شمايل آن نبايد داشت                   
بنيادهای اين جنبش در زير                       

اما بايد تاکيد    .  اشاراتی خواهد شد   
کرد که با اين تغيير و تحوالت ما           
شاهد اين نخواهيم بود که حزب              
آقای داريوش همايون حمايت خود      
را از سياست عسرت کشی                       
اقتصادی برای نجات سرمايه                 

با  .  داری در ايران تغييری دهد           
اين تغيير و تحوالت ايشان مدافع           
آزاديهای بی قيد و شرط بيان و                
ابراز وجود سياسی و اجتماعی              

با .  همگان در جامعه نخواهند شد       
اين پسوند ها حزب ايشان مدافع             
آزادی بی قيد و شرط زن و مرد              

با اين    .  در جامعه نخواهند شد           
تغيير و تحوالت اين حزب به                   
جريانی عليه سلطه مذهب بر                   

با .  زندگی جامعه تبديل نخواهد شد     
اين تغييرات حزب ايشان مدافع              
آزادی بی قيد و شرط بيان و نقد               

ملی و مذهبی      "  مقدسات"تمامی   
با اين تغييرات اين         .  نخواهد شد  

حزب ذره ای به صف پرچمداران       
حق بی قيد و شرط تشکل علی                 
العموم و تشکل کارگری و                         
کمونيستی در جامعه نزديک                   

و شايد حتی طرح          .  نخواهد شد   
چنين مطالباتی در مقابل اين حزب      

 . بيش از حد لوکس باشد

 

گزينه حفظ   "شايد بايد پرسيد آيا           
کماکان روی ميز اين                "  نظام

در !  جريان قرار دارد؟ اگر خير         
چه زمانی و بر مبنای کدام تحليل          

کثيف "  حفظ نظام   "ها از خير           

 

يک ارزيابی و يک نقد از تحوالت 
 ...حزب مشروطه ايران 

اسالمی گذشتند؟ و يا شايد بايد         
پرسيد که آيا اين جريان                        
همچنان خواهان دفاع از                     

در مقابل    "  روحانيت"مافيای    
باند احمدی نژاد و شرکاء                   
است؟ آقای داريوش همايون            
نميتواند به يکباره تاريخ                      

را عليرغم هر           "  ليبراليسم"
نقدی که ما کمونيستهای                       
کارگری به آن داشته باشيم به           
تاريخ پروژه اعاده سلطنت و           
سياستهای فوق راستی اين                 

اين يک غير    .  جريان گره بزند   
يک ناهمخوانی    .  ممکن است   

بخش .  تاريخی و زمانی است       
مهمی از تاريخ ليبراليسم در             
خالصی از شر دستگاه سلطنت     
و سلطه مذهب شکل گرفته                

اما مذهب و سلطنت هر        .  است
دو از ارکان پروژه اين حزب          

 . هستند

 

حزب آقای داريوش همايون             
يک تز دارد و مقدار زيادی               

تزشان .  توهم و يک پاشنه آشيل    
اين است که تحوالت در جامعه       

ليبرال "ايران در چهارچوب           
شکل خواهد           "  دمکراسی

بر اين باورند که                 .  گرفت
کالم اول و آخر      "  جنبش سبز "

و سرنوشت سياست در ايران          
البته در پرانتز بايد گفت     . (است

که در مورد دوم خرداد هم                 
از .)  همين نظر را داشتند              

طرف ديگر ميدانند که کسی             
برای پروژه سلطنت و                          
پادشاهی تره هم خرد نخواهد           

اما در اين توهمات غوطه     .  کرد
ورند که ميتوانند پروژه                       
خودشان را به تحوالت جامعه         

اگر بهشان ارفاق       .  گره بزنند   
ساده "کنيم بايد بگوئيم که                    

می پندارند که جنبش     "  انگارانه
سبز تالشی برای اعاده حقوق         

 در     ، بخشی از مردم            ،مردم
و اگر تمام حقيقت    .  جامعه است 

را بگوئيم بايد گفت که اين                   
جنبش را محملی برای استحاله      
درونی رژيم اسالمی و دست           

١۶٩شماره   
بر اين    .  به دست شدن آن ميدانند            

تصورند که اصالح طلبان حکومتی       
به حکومت و جناح           "  خيانت"با    

راست و واليت فقيه ميتوانند زمينه          
تغييرات کنترل شده و از باال و                    

. استحاله درونی رژيم را فراهم کنند      
از اين رو نااميدانه به آن اميد بسته            

با اين جريان در مقابله با انقالب     .  اند
و هر تحول انقالبی و راديکال و                
سرنگونی انقالبی رژيم عميقا                     

اميدشان را به آن گره زده        .  شريکند
تمامی اراجيف جريان اصالح        .  اند

طلب حکومتی را در برخورد به               
جنبش سرنگونی رژيم اسالمی نعل        

و چرا که نه؟    .  به نعل تکرار ميکنند   
مگر نه اينکه گزينه حفظ نظام                     
کماکان در دستور کارشان است؟             

بر .  بعالوه آقای همايون متوهم است     
اين توهم اند که راه نزديکی به                     
قدرت سياسی از کانال جنبش سبز و       
استراتژی شکست خورده آن                       

تصور ميکنند که مردم            .  ميگذرد
خواهان آزادی و برابری و رفاه را          
ميتوان در چهارچوب قانون اساسی       
رژيم اسالمی و پروژه اصالح                   
هيوالی اسالمی محصور و اسير             

به اين توهمات بايد پاشنه آشيل      .  کرد
 را هم      ، تابوت سلطنت     ،اين حزب  

وضعيت خوشايندی     .  اضافه کرد    
 .ندارند

 

ليبرال دمکراسی در دو مقطع                     
 تاريخی

در پايان بايد ضرورتا نگاهی به                
پروژه ليبرال دمکراسی انداخت و           
چند کلمه ای هم در باره خود اين                

. در دو مقطع تاريخی      !  جنبش گفت  
در بدو شکل گيری و عروج اش و            

ابتدائا بايد      !  در دوران کنونی            
دمکراسی .  توهمات را به کناری زد     

بر خالف تعاريف رايج و تبليغات            
. گوشخراش مترادف آزادی نيست         

مبنايی برای تعيين مشروعيت                    
حکومتی که         .  حکومت است        

مشروعيت خود را نه از خدا و                    
ماورا الطبيعه و نه از خون و                        

. اشرافيت و سلسله پادشاهی ميگيرد      
دمکراسی نگرش و قالبی است که            
سرمايه و بورژوا بر امر آزادی زده       

دمکراسی مترادفی با عدالت           .  اند
 برابری و يا آزاديهای بی        ،اجتماعی

دمکراسی .  قيد و شرط فردی نيست      
سيستم اجتماعی و ساختار اقتصادی       

. بورژوايی را مفروض ميگيرد               
مالکيت بورژوايی و سلطه طبقاتی          
سرمايه بر مقدرات زندگی انسانها           

. در اين چهارچوب مفروض است     
مساله اين است که سرمايه با                   
دمکراسی ميکوشد به حاکميت              
خود مشروعيت سياسی روشنی          

حفظ و تامين شرايط بقاء            .  بدهد
حاکميت سرمايه پروژه مشترک         

و .  تمام نيروهای دمکرات است        
در اينجاست که ليبراليسم بعنوا             
پسوند دمکراسی مضمون و                    
معنايی به اين فرم و ساختار                     
مشروعيت حکومتی سرمايه می        

 . بخشد

 

ليبراليسم روايت سرمايه از حقوق     
شهروندی و انسان در جامعه                  

تصويری است که در آن           .  است
ميزانی از حقوق فردی و                           
آزاديهای سياسی شهروندان                   

اما .  برسميت شناخته شده است          
دامنه اين آزاديها محدود به                       
مصالح اقتصادی طبقه حاکمه و           

در يک تصوير ايده    .  سرمايه است 
آليزه شده ليبراليسم را مترادف              

مسلما .  آزادی قلمداد ميکنند              
ليبراليسم بمثابه يک مجموعه از          
ارزشها در مقايسه با ديکتاتوری         
و استبداد ارجعيت خاص خود را         
دارد و پيشرفتی در حقوق                         
شهروندی است اما حرف آخر در       
زمينه آزادی و حقوق فردی                     

ليبراليسم بمثابه يک               .  نيست
ايدئولوژی بر تقدس مالکيت                   
خصوصی و سرمايه و اختيار               

در .  عمل سرمايه دار متکی است      
سيستم ارزشی ليبرالی ميتوان               
آزاديهای فردی را محدود و                     

اما حاکميت سرمايه   .  مشروط کرد 
و بندگی کارگر و وجود استثمار           

. نيروی کار خدشه ناپذير است             
ليبراليسم را بايد بيش از هر چيز          
به آزادی و اختيار عمل سرمايه            
دار در جامعه و به تبع آن سيستم           
تامين کننده منافع اين طبقه تعريف      

اين مختصات عمومی جنبش    .  کرد
اما .  ليبراليسم کالسيک است            

ليبراليسم کالسيک اکنون پديده             
 .کميابی در عرصه سياست است

 

جنبش ليبراليسم در دوران عروج       
خود احزابی از خود بيرون داد              
که بر عليه دستگاه سلطنت و                   

از حقوق فردی      .  مذهب جنگيدند  
در مقابل بردگی مطلق در مقابل           
دستگاه سلطنت و مذهب دفاع                 

اما .  کردند
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

احزاب ليبرال دمکرات امروزی         
دارای چنين خصوصيت و يا                   

در ايران چنين     .  تجربه ای نيستند    
حکمی را بايد بارها در خود                     

جريانات ليبرال       .  ضرب کرد      
دمکرات در دوران کنونی                         
جريانات محافظه کار و عقب                  
مانده و مذهبى و حافظ حفظ وضع        

دمکراسی ليبرال در         .  موجودند
دوران کنونی بيش ازهر چيز                  
چهارچوبی برای تضمين اعمال           
قدرت و سلطه طبقه حاکم سرمايه        

 . دار بر جوامع کنونی است

 

اگر کسی به دنبال آزادی و رهايی        
انسان به معنای واقعی کلمه است          
بايد برای نابودی نظام سرمايه               

شرط واقعی     .  داری تالش کند        
آزادی انسانها خالصی از شر                 
سيستمی است که بر پايه استثمار          
و فروش نيروی کار و بردگی                 

مادامکه .  مزدی استوار شده است     
انسانها در قيد و بند سرمايه و                   
ملزومات آن قرار دارند هر درجه       
از آزادی و حقوق مدنی آنها                      
محدود و در عين حال مشروط به          

نميتوان .  نيازمنديهای سرمايه است  
کارگر مزدی داشت و مدعی                   

نميتوان طبقات   .  آزادی انسان بود    
حاکم و فرودست و محروم داشت         
و در عين حال مدعی آزادی                     

آزادی واقعی مفهومی     .  انسان بود  
سياسی و اقتصادی   . اجتماعی است 

. تنها حقوقی و اداری نيست      .  است
دمکراسی ليبرال امروز آنتی تز           

 آنطور که       ،وضع موجود نيست      
دوران عروج خود در مقابل                     
فئوداليسم و سلطنت و دستگاه                  

برعکس ليبرال        .  مذهب بود       
دمکراسی امروز مدافع وضع                

ارتجاعی و عقب       .  موجود است   
صاف و ساده سدی در     .  مانده است 

مقابل آزاديخواهی سوسياليستی و       
 . کارگری است

 

اما ايجاد يک رژيم سياسی غير              
سرکوبگر در ايران که به درجه            
ای از حقوق مدنی شهروندی                   
مردم پای بند باشد در گرو زدن              
پايه های مناسبات استثمارگرايانه       

 

يک ارزيابی و يک نقد از تحوالت 
 ...حزب مشروطه ايران 

در .  سرمايه در اين جامعه است    
ايران حذف استبداد بطور                  
پايدار از سيستم سياسی کشور        
بدون زدن سرمايه و مناسبات         

. اقتصادی اش ممکن نيست              
استبداد و سرکوب سياسی يک        

. نياز سرمايه در ايران است            
ريشه اختناق سياسی در ايران        
را بايد در ملزومات سرمايه             
داری ايران و نه در نيت کسی         

. در درجه اول جستجو کرد              
سرمايه در ايران به کار ارزان       
و نتيجتا کارگر خاموش نياز             

به اين اعتبار بايد در              .  دارد
ارزيابی از نيروهايی که وعده       
درجه ای از آزاديهای سياسی          
در ايران را بر مبنای پروژه             
ليبرال دمکراسی ميدهند گفت         

 مسلما  ،که اگر ساده لوح نباشند     
سرمايه داری و        .  عوامفريبند

آزادی در ايران مانعه الجمع            
آزاديهای حتی نيم بند               .  اند

محصول کارکرد و روتين                 
نظام سرمايه داری در ايران            

يا آزادی و             .  نخواهد بود      
سوسياليسم يا اختناق و                          

راههای ديگر جملگی    .  استثمار
 . ناپايدار و موقتی اند

 

واقعيت اين است که وصله                
کاريها تغيير چندانی در هويت        
و ماهيت اين حزب بوجود                  

اين جريانی      .  نخواهد آورد     
متعلق به سنت ناسيوناليسم                 
محافظه کار و دست راستی در       

متعلق به سنتی        .  ايران است   
. ارتجاعی و محافظه کار است      

ناسيوناليست و عظمت طلب            
مدافع پر و پر قرص              .  است

سرمايه و تحکيم بردگی مزدی       
خواهان ادغام سرمايه        .  است

داری ايران در سيستم سرمايه        
مواضع پايه ای و    .  جهانی است 

چهارچوبهای اين حزب                      
بيهوده .  تغييری نکرده است        

تالش ميکنند چسبی بر                          
زخمهای پيکر حزبی شان                 

اين راه حل بحران و            !  بزنند
ناخوانی پروژه اين حزب با              

  *.جامعه ايران نيست

١۶٩شماره   

  ،قصابخانه ايران خودرو
 !تاندون دست رسول باقری قطع شد

 

 رسول باقری کارگر سايت يک ايتکو پرس در حين کار                      ،بنا به خبر دريافتى      
رسول در حاليکه با دستگاه باالبر مشغول جابجايی قطعات         .  بشدت دچار حادثه شد  

 ناگهان بر اثر فرو ريختن ورقه های سنگين آهن دستش در زير آواری               ،آهنی بود 
در اين حادثه دست و انگشتان رسول له         .  از قطعات و ورقه های تيز و برنده ماند         

اين حادثه تلخ و ناگوار اولين و        .  و بشدت صدمه ديد و تاندون دستش نيز پاره شد           
. آخرين فاجعه هولناک برای کارگران ايران خودرو و خانواده هايشان نيست                        

مجتمع صنعتى ايران خودرو از جمله مراکز صنعتى است که توسط پاسدار کميته              
چی های جنايتکار ديروز و سرمايه داران نو کيسه امروز به اردوى بردگى مدرن 

طبق معمول تلمبار شدن سرمايه از مسير خونين مرگ و نيستی و . تبديل شده است
 . قطع اعضاى بدن کارگران زحمتکش طی ميشود

 

خودتان :  يکی از کارگران ايتکو که از اين حوادث بسيار عصبانی بود می گفت                  
مدير ايتکو  (اين نياکان   .  قضاوت کنيد، آخر هر چيزی حد و حدود و ظرفيتی دارد           

دزد و فاسد و همدستانش اصال فکر نميکنند که کارگر هم آدميزاد است و                   )  پرس
اين آقايان برای سود بيشتر از سال         .  هر انسانی توانائی مشخص و محدودی دارد        

پيش تاکنون حجم و سرعت کار را به طرز سرسام آوری تا سقف دو برابر                                
مثال !  افزايش دادند و اکثر کارها را بصورت کنتراتی و قطعه کاری در آورده اند              

 ، قطعه کار تحويل ميداد       700کارگر پای پرس قطعه کاری که پارسال روزانه               
 از  ،در غير اين صورت اين کارگر      .   قطعه کار تحويل دهد     1400امروز بايستی   

 کارگری ناتوان و کارشکن و ضرر ده         ،ديد نياکان مدير و فرزانه پور مدير توليد        
بايد او و خانواده اش را       .  بايد اخراجش کنند  .  است که بايد از شرش خالص شوند       

 .از نان خوردن ساقط کنند و تا دلت بخواهد کارگر ارزان فراوان است
 

رسول باقری هم اکنون در استعالجی بسر ميبرد با جيب خالی و وحشت ناشی از                 
بانى و مسبب اصلی همه . بيکاری و اخراج به دليل ناتوانی جسمی که در راه است

 فقدان و يا کمبود سيستم ايمنى کار بدليل           ،"حوادث محل کار  "جنايتهاى موسوم به    
سرمايه دار براى کسب سود بيشتر تنها ميتواند         .  صرفه جوئى سرمايه داران است    

اين سرمايه داران جنايتکار اسالمى هدفى جز            .  کند"  ولخرجى"از جان کارگر      
کسب سود بيشتر ندارند و در اينراه جان کارگران زحمتکش و سرگذشت ناگوار                  

 . خانواده های کارگرى برايشان کمترين ارزشى ندارد
 

 !رفقای کارگر

هر روز و هر ساعت در گوشه اى از ايران جان عده اى از طبقه ما در پاى منافع 
اين محل کار است يا کشتارگاه؟ اين مرکز توليد صنعتى               .  سرمايه قربانى ميشود   

است يا قصابخانه؟ اين چه وضعيتى است که عده اى مفتخور و قاتل به دهها                              
نبايد به اين    !  ميليون کارگر و خانواده هايشان تحميل کرده اند؟ ديگر بس است                   

اين وضعيت قابل تغيير است و       .  بردگى و قتل عام کارگران در محيط کار تن داد           
 .فقط نيروى متحد کارگران ميتواند آنرا تغيير دهد

 

پنج روز شش ساعته کاری در هفته، مرخصی و استراحت مناسب با نوع کار،                     
 کار يا بيمه    ، حقوق متناسب با هزينه هاى روز       ،قرارداد مستقيم و استخدام رسمى     

بيکاری مکفی، شرايط ايمن کار مطابق استانداردهای موجود جهانی هر رشته                    
 حق تشکل و     ، کنترل دائمى نمايندگان کارگران بر ايمن بودن محيط کار            ،صنعتى

اعتصاب از جمله حقوق پايه اى ماست که توسط سرمايه داران و حکومت ضد                     
براى تحقق اين حقوق پايه اى         .  کارگر اسالميشان سرکوب و لگد مال شده است           

بايد جنبش مجمع عمومى را دامن       .  بايد متشکل شويم و قدرتمان را بميدان بياوريم        
بايد بر خواستهايمان تاکيد و . زنيم و براى ايجاد شوراى کارخانه گام جدى برداريم

با اتکا به اعتراض دسته جمعى و سالح اعتصاب به مقابله اين شرايط جهنمى                         
 .بايد متحدانه عليه اين نظم وحشيانه و ضد کارگرى به پاخيزيم. برويم

 

 کارگر قرار دادی و سفيد امضا با           1500سايت يک و دو ايتکو پرس با بيش از             
 ساعته بسيار سنگين و پر خطر           8 شيفت    3 هزار تومانی در        300دستمزدهای  

 .کاری از مجموعه های اصلی پرسی ايران خودرو ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ سپتامبر ١٢ – ١٣٨٩ شهريور ٢١



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بندرت اتفاق می افتد که دو جريان       
از دو ديدگاه متقابل در يک تحليل         

اما وقتی  .  با يکديگر هم نظر شوند     
چنين می شود شايد بتوان گفت که         
واقعيت مورد اشاره و نظر آنچنان       
عيان و آشکار است که چپ و                  

 درجه   180راست، دو ديدگاه با           
. اختالف بر آن صحه می گذارند          

تحليل ما از سياست ها، عملکرد و       
تبيين حزب موسوم به                                    

از اوضاع سياسی و     "  حکمتيست"
شرايط مبارزه طبقاتی بر بيگانه           
بودن کامل اين حزب با کمونيسم           
کارگری منصور حکمت و                       
 .بعبارتی حکمتيسم گواهی می دهد

  

ما در نوشته های متعددی اجزاء           
سياست های اين حزب و                             
رهبرانش را مورد تحليل و نقد               

مواضع اين حزب     .  قرار داده ايم    
در قبال خيزش عظيم و                                
آزاديخواهانه مردم در يک سال            
گذشته بويژه اين بيگانگی را به              
بهترين و روشن ترين شکلی به              

ما در نقدهای          .  نمايش گذاشت    
مکرر خود به اين حزب توصيه            
کرديم که نام خود را تغيير دهد و           
نامی متناسب با هويت واقعی                  

اين حرکت هم   .  خويش انتخاب کند  
کار اين حزب را راحت می کند،           
هم فعاليت شان را در جهتی که               
سياست هايشان ديکته می کند،               
تسهيل می کند و هم جنبش                          
کمونيسم کارگری و هواداران                
منصور حکمت را از تالش برای        
توضيح بی ربطی اين حزب به               
حکمت و حکمتيسم خالص می              

 .کند

 

 اين    4اکنون در آستانه کنگره               
حزب، سه تن از مخالفين پر و پا            
قرص کمونيسم کارگری و دشمنان     
منصور حکمت طی يک نامه                 
سرگشاده به اين حزب ضمن تقدير      
و تحسين از سياست ها و عملکرد        
اين حزب و اعالم نزديکی نظری        

 

 !امپراطور برهنه است
 در حاشيه نامه سرگشاده محفل بهمن شفيق به حزب موسوم به حکمتيست

 

 آذر ماجدی

ميان خود و اين حزب، از آنها         
" پوسته"خواسته اند که                        

کمونيسم کارگری را از خود            
بتکانند و هويت خود را                        
همانگونه که واقعا هست اعالم      

  :کنند

 

توافقهای جدی بين ما و شما           "
از تکرار اين          .  وجود دارد    

... توافقها خودداری می کنيم           
آنچه محرک ما در نوشتن نامه        
حاضر شد، وجود همان                       
توافقها، و بويژه توافق نظر و          
عمل در مقابله با جنبش دست           
راستی سبز از همان آغاز                  

...  پيدايش آن بود    بدون ترديد  . 
جسارت حزب شما در                          
ايستادگی در مقايل اين تعرض       
سنگين و همه جانبه                                 
ايدئولوژيک و سياسی يکی از        
عوامل اميد بخشی در يک سال       

تواند اميد به        اخير بود که می       
ما اين  .  آينده را زنده نگه دارد      

جسارت سياسی را به شما                  
تبريک می گوئيم و همين                    
جسارت نيز اين چشم انداز را          

دهد که از     در مقايل ما قرار می    
شما جسارتهای بيشتر و سنگين     

عناصری "  ".تری را بخواهيم    
وارد ادبيات سياسی شما شده            
است که تا پيش از اين با                        
ادبيات کمونيسم کارگری                   

تبيينهايی که امروز   .  بيگانه بود 
توسط رفقای شما به کار گرفته       
می شود، در تعارض آشکار با       
اين تبيينهای ايدئولوژيک                   

. کمونيسم کارگری قرار دارد         
اين تببينها با کمونيسم کارگری       

با اين حال شما      .  مانعه الجمعند 
هنوز اين تبيينها را در                           
چهارچوب کمونيسم کارگری         

.  قلمداد می کنيد    با اين همه    ... 
ما بر اين نظريم که پوسته                   

کمونيسم «ايدئولوژيک                        
 مانعی جدی بر سر          »کارگری

راه انکشاف يک خط مشی و            
کمونيستی از    –سياست طبقاتی   

١۶٩شماره   

...  جانب شماست   در هم شکستن      . 
پوسته ايدئولوژيک گذشته که                      
مانيفست خود را در نام حزب شما            
يافته است، پيش شرط اين فرا تر               

("رفتن از گذشته است          در راه    ." 
دورانی نو، نامه سرگشاده به حزب         

بهمن شفيق، وحيد             "  حکمتيست
 .) صمدی، عباس فرد

 

اين يکی از آن وقايع نادری است که        
حزب اتحاد   .  در باال اشاره کرديم        

کمونيسم کارگری مدافع منصور              
حکمت، و محفل سه نفره بهمن                   
شفيق و شرکاء که مخالفين سرسخت      
کمونيسم کارگری و منصور حکمت      
هستند، هر دو نظرشان در مورد               
حزب موسوم به حکمتيست بر اين           
واقعيت استوار است که هيچ گونه            
قرابتی ميان اين حزب و کمونيسم             
کارگری منصور حکمت وجود                 
ندارد؛ که تحليل ها و تبيين های اين         
حزب بر هيچ ارکان کمونيسم                      
کارگری استوار نيست؛ که اين                   
حزب تمام بنيان های کمونيسم                     
کارگری و تحليل ها و تبيين های               
اساسی اين کمونيسم کارگری                      
منصور حکمت را بکنار گذاشته               
است؛ که بويژه تبيين اين جريان از          
خيزش مردم، کامال در تقابل با                   
تحليل های منصور حکمت قرار               
دارد؛ که تنها نقطه مشترک اين                  
حزب با کمونيسم کارگری منصور         
حکمت اسم بی مثمايی است که بر            

 .خود نهاده اند

 

اين سه تن اعالم می کنند که تحليل            
های اين جريان با محفل آنها بسيار           

با خوشحالی می          .  نزديک است    
نويسند که نقطه اشتراکات سياسی و       
نظری بسياری ميان اين دو جريان          

ما نيز بر اين مساله          .  موجود است  
خود اين نزديکی و            .  تائيد داريم   

نظری بيانگر بی     –اشتراک سياسی   
ح از کمونيسم         -ربطی ح ک ک         

  .کارگری و بنياد های آنست

 

بهمن شفيق يکی از اعضای اين            
 از موضع     1999محفل در سال       

دو خردادی، انصراف مردم از            
خواست سرنگونی رژيم اسالمی        
و تمايلشان به خاتمی، تبديل شدن         

" رژيم متعارف "رژيم اسالمی به     
بورژوازی، پيروزی جنبش                   

و اعالم اختالف          "  اصالحات"
اساسی با تمام مبانی کمونيسم                 
کارگری و نظرات منصور                     
حکمت، از حزب کمونيست                    

بهمن شفيق  .  کارگری استعفاء کرد  
طی اين يازده سال موضع و                    
تحليل اش را تغيير نداده است و             
بر همان نظراتی که طی مارس تا       

 اعالم کرد نه تنها          1999آوريل   
پای ميفشرد، بلکه منسجم تر آنها          

اما بخش وسيعی    .  را بيان می کند    
از رهبری حزب موسوم به                      

 1999حکمتيست که در سال                 
تحليل ها و نقد منصور حکمت را        
پذيرفتند، از جمله ليدر، رئيس               
دفتر سياسی و اعضايی از دفتر            
سياسی، و در نقد او از مواضع              
دو خردادی بهمن شفيق همراه               
شدند، اکنون به موضع بهمن                   

 .شفيق رسيده اند

  

 2010، سپتامبر 1999آوريل 

 دفترسياسی وقت   1999در آوريل   
حزب کمونيست کارگری ايران           
مباحث داخلی کميته مرکزی را            
که به استعفای پنج تن از اعضای         
کميته مرکزی منجر شد، بشکل            

نگاهی سريع به   .  علنی منتشر کرد  
اين دفتر اسناد، دور زدن حزب            
حکمتيست به عقب و پذيرش                   
نظرات، تزها و تبيين بهمن شفيق        
که در آن مقطع خود شديدا آنرا               
نقد کردند و مغاير مبانی کمونيسم        

بی سر و     "،   "سطحی"کارگری،   
و غيره خواندند، را به هر              "  ته

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .خواننده ای نشان می دهد

  

ما در دو سه سال اخير، بويژه                  
طی سال گذشته، بيگانگی کامل             
اين حزب با کمونيسم کارگری                
منصور حکمت، کنار گذاشتن تمام     
تحليل ها و تبيين های سياسی و               
نظری منصور حکمت که اساس          
مواضع کمونيسم کارگری بوده             
است را مکررا مورد بحث قرار           

انتشار نامه  .  داده و افشاء کرده ايم     
سرگشاده فوق، فرصتی را ايجاد          
می کند تا با رجوع به اسناد                        

 و مرور         1999مباحث آوريل         
سريع آنها، پيوند حزب موسوم به         
حکمتيست و اين محفل سه نفره را       

 1999بر مبنای مواضع آوريل             
بهمن شفيق اعالم کنيم و پرونده             

. اين دگرديسی را بسته اعالم کنيم        
به اين منظور نقل قول هايی از               
اين اسناد را در اينجا منتشر می              

طوالنی بودن نقل قول ها از       .  کنيم
اين رو است که دسترسی به اين             
دفتر در شرايط کنونی ساده                       
نيست، مدت يازده سال از اين                 
مباحث گذشته و بسياری، حتی در       
خود حزب موسوم به حکمتيست           

 .از اين مباحث بی اطالعند

 

اسناد مباحث     :  يادآوری گذشته    
 داخلی

نوشته ای که من تحت عنوان                "
طرح اوليه يک سند برای ايجاد             
يک انترناسيونال کمونيستی تنظيم      
کردم مورد انتقاد رفقا کورش                  

منصور (و نادر                )  مدرسی(
قبل از وارد    . ...  واقع شد )  حکمت

شدن به بحث اشاره به نکته ای را         
الزم می دانم که رفيق کورش                  

رفيق در   .  بدنبال اثبات آن است        
صدد اثبات اين است که درک من         
با درک حزب از کمونيسم                          

اين الزم   .  کارگری متفاوت است     
خود من تاکنون      .  به اثبات نيست     

بارها اعالم کرده ام که با درک               
. کنونی رهبری حزب توافق ندارم     

اين که اين درک معادل کمونيسم           
کارگری قلمداد شود، خود                         

 

 

 ...امپراطور برهنه است

بهمن ." (موضوع ديگری است  
ترس از حاشيه ای            "شفيق،    

شدن يا گريز از يک وظيفه                
اسنادی از مباحث        ،    "تاريخی

 )1999داخلی حزب آوريل 

 

من در مورد روش بهمن،                "
نگرانی های بهمن، زمينه های       
آن و عللی که او خود را ملزم            
می بيند در اين قالب بيانشان              

حزب .  کند، نظر دارم                  
کمونيست کارگری دارد به               
قسمت گود استخر سياست پا            

پس زدن های           .  می گذارد     
و "  انقالبی"و   "  سوسياليستی"
از موضع تقديس       "  کارگری"

جهان جمع و جور و خودمانی         
و محفلی و صنفی قبلی مان،             

اما ما  .  کامال قابل انتظار است     
يا به اين ميدان پا می گذاريم، يا 
خود را برابر تاريخ و طبقه               

. کارگر بی وظيفه می کنيم                
مبحث حزب و قدرت سياسی،        
مبحث حزب و جامعه، از نظر        
من امتداد ضروری تمام بحث         
های بيست ساله مان درباره              
مارکس و کمونيسم و                              

. انترناسيوناليسم و کارگر است     
انترناسيونال کمونيستی و                  
کارگری را نيروهايی می                  
سازند که بدوا به بازيگران                
موثر تاريخ معاصر خود تبديل       

و اين دستور کار        .  شده باشند  
(امروز ماست          منصور ." 

ترمزهای !  ايست"حکمت،       
 ).همانجا" خود را چک کنيد

 

در فاصله کوتاهی از طرح                
ايجاد يک انترناسيونال                        

 مارس تا   4کمونيستی، يعنی از    
اول آوريل و در پی رد و بدل            
های سياسی و نظری در ميان          
کميته مرکزی حزب، بهمن               
شفيق بر سر اصل اختالف                
سياسی اش با حزب و منصور        

اختالف اصلی    .  حکمت رفت   
بر سر ارزيابی حزب و                        
منصور حکمت از انتخابات             

١۶٩شماره   
جامعه "خاتمی و جنبش دو خرداد و        

بهمن با بيانيه دفتر             .  بود"  مدنی
سياسی در قبال اين انتخابات،                      

و تحليل حزب در    "  جنگ بازنده ها  "
مورد اپوزيسيون پرو رژيم اختالف       

 :سياسی جدی احساس می کرد

 

حزب برای دوره ای بدرستی                   "
رژيم جمهوری اسالمی را رژيم               

تحليل ...  غير متعارف بورژوازی       
مردم جمهوری اسالمی    ." "می کرد 

اين يک حکم غير      .  را نمی خواهند   
قابل تخطی در تحليل های حزب                

...  است رابطه مردم با جمهوری        . 
اسالمی در بيست سال حاکميت                  
رژيم اما دچار تغييرات جدی ای               

توضيح اين تغييرات با        .  شده است  
فرمول جادويی مردم رژيم را نمی          
خواهند تنها نشاندهنده سهل انگاری       
غير مسئوالنه در قبال تحوالت                   

...  سياسی است  متناظر با سياست    . 
دولت رفسنجانی جامعه ايران                     
دستخوش يکی از بزرگترين                        
تحوالت ايدئولوژيک چند دهه اخير       

تحولی که بعدا و در زمان                  .  شد
انتخاب خاتمی بوضوح خود را در          

...  جامعه نشان داد    تا جايی که به      . 
شرکت مردم در انتخابات و حمايت         
آنان از خاتمی مربوط می شود، اين        
شرکت کردن بر خالف ارزيابی               
سهل انگارانه حزب تنها تودهنی به         

برای .  رژيم جمهوری اسالمی نبود     
اولين بار بعد ار هيجده سال مردم به        

(.قواعد بازی تن داده بودند         بهمن " 
يک گام به پيش، چند گام به        "شفيق،  

درباره برخی مسائل گرهی           !  پس
تاکيد از خود      .  ، همانجا  "جنبش ما  

 .) نويسنده است

 

منصور حکمت در نوشته ای تحت          
اختالف "  از منظر اژدها      "عنوان    

اصلی بهمن شفيق را جمعبندی می          
رفيق بهمن شفيق يک تز دارد      : "کند

تز اينست که    .  و مقدار زيادی توهم     
مردم در ايران قبل از خاتمی در                 
فکر سرنگونی و بلکه انقالب بودند        
و با انتخابات دوم خرداد با رژيم                

اين البته تز خود خاتمی       .  کنار آمدند 
هم هست، تز دختر آقای گلشيری و          
رئيس بخش فارسی بی بی سی هم             

آنها بورژوا هستند و همراه         .  هست
طبقه متوسطشان به استقبال خاتمی         

بهمن پرولتر است و            .  می روند   
صحنه سياسی را کنار می گذارد تا          
يک ويک اند با تروتسکيست های            

آلمان انترناسيونال بسازد و وسط        
هفته بعنوان مسئول کميته محلی           

مبارزين "و        "  ياران حيدر       "
محفل ..."  مبارزان در راه وحدت     

از زير ضرب در        "کارگری را     
و در اعتراض به بدرفتاری     "  ببرد

پاسدار با زن زحمتکش جلوی               
اين .  کميته اعتراض راه بياندازد       

 .آن يک تز است

و اما توهم اينست که می پندارد             
اينها را می شود به نام مارکسيسم         

خيال .  در اين حزب عرضه کرد        
می کند می توان با ايدئولوژی                

در اين حزب            "  دوم خرداد     "
درست "  اپوزيسيون کارگری      "

کرد، يا دقيقتر، با کارگر کارگر            
گفتن در اين حزب اپوزيسيون               

خيال می  .  دوم خرداد درست کرد    
کند تئوری و تز و سياست برای            

. ديگران هم همينقدر بازيچه است      
 .خيال می کند

 

من بهمن را خيلی دوست داشتم و         
قبال مثل يک              .  هنوز دارم      

همسنگر، امروز مثل يک                        
 ".برادر

 

خيلی سريع ماهيت اختالف بهمن        
شفيق با حزب کامال روشن و                  

بهمن پس از اين             .  آشکار شد    
مباحث و روشن شدن موضع                 
سياسی دو خردادی اش در يک             
حزب کمونيستی انقالبی که در پی  
سرنگونی رژيم اسالمی و                        
سازماندهی انقالب کارگری بود،       

بهمن شفيق  .  مجبور به استعفاء شد   
ظاهرا بدنبال ساختن انترناسيونال     
کمونيستی و ساختن حزب                        
کمونيست کارگران و سازماندهی      

. مبارزه طبقاتی کارگران رفت            
يازده سال از آن زمان می گذرد            
و ايشان به ايجاد يک محفل سه               

نور "اما    .  نفره نائل آمده است          
دارد در انتهای تونل می        "  اميدی
حزبی که خود را حکمتيست      .  بيند

می نامد کامال به مواضع او                     
رسيده است و مبانی نقد او از                  
کمونيسم کارگری را پذيرفته                  

تمام مساله بر سر اينست که      .  است
اين نظرات را دارد تحت نام                    
کمونيسم کارگری و حکمت بيان         

بهمن و شرکاء حاضرند      .  می کند 
نقدهای گذشته را با جان و دل                 
بپذيرند، بشرط آنکه اين حزب از        

خر شيطان        
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پايين بيايد و نام خود را تغيير                   
به يک نمونه از نقد رهبری         .  دهد

 توجه  1999اين حزب در آوريل        
 :کنيد

 

بلحاظ محتوايی بحث های بهمن         "
از نظر من بی سروته و فاقد                      
هرگونه پشتوانه مارکسيستی و              

. حتی انسجام آکادميک است                   
قبوالندن اين بحث به بهمن التبه             
محتاج وارد شدن به بند بند نوشته         
های او و تبيينش، نه تنها از ما،               
بلکه از کل جامعه، مارکسيسم،              
طبقه کارگر، احزاب سياسی،                 
دولت، انترناسيونال، انقالب                   
اکتبر، بلشويک ها، تجربه                         

اين .  شوروی و غيره و غيره است     
بحث طوالنی است که قبال انجام           

من مجبورم فعال بهمن      .  شده است 
را به خواندن نوشته های چند ده             
سال گذشته جريان مان دعوت                

.  کنم بهمن يک بحث تئوريک       ... 
سطحی، بی سروته و نامنسجم               
دارد و يک ارزيابی سياسی                      

... راست از اوضاع ايران                  .
طبقه "تحليلش اين است که                        

حب جامعه مدنی را              "  متوسط
قورت داده اند، در دوم خرداد                  
مردم انقالب عليه رژيم را رد                 
کرده اند و طبقه کارگر در حال              

تکه اول      .  عقب نشينی است           
اين .  البته تز بهمن نيست     ...  تحليل

ارزيابی طرفداران خاتمی،                     
اپوزيسيون پرو رژيم، رسانه                  
هايی نظير بی بی سی و نشريات           

.  رنگارنگ اروپايی است       ته ... 
بحث بهمن اين است که طبقه                    
کارگر عقب نشسته، بورژوازی          

... طبقه متوسط را با خود برده               
آنچه بهمن باصطالح کار                           
کمونيستی در طبقه کارگر می داند      
چيزی بيش از فعاليت جريانات             

(پوپوليست نيست           کورش ." 
درباره نظرات اخير         "مدرسی،     

 ).همانجا، "رفيق بهمن شفيق

 

 آخرين مذاکرات

محفل سه نفره مزبور ملتمسانه و          

 

 ...امپراطور برهنه است

با لحنی پر از تحسين و تشويق         
از اين حزب می خواهد که                 
پوسته کمونيسم کارگری را از       
خود بتکاند تا بتوانند با هم به             

کار "فعاليت پوپوليستی                       
و سنديکاليستی و         "  گارگری

ارائه تبيين های ارتجاعی و              
راست از مبارزات مردم و                
شرايط مبارزه طبقاتی در                   
جامعه ارائه دهند؛ تا با هم                   
مردم را به دو دسته تقسيم                    
کنند، کارگران را دنباله رو               

طبقه "احمدی نژاد بنامند و                
. را دنبال موسوی          "  متوسط

کارگران را زير پرچم سياه و          
طبقه متوسط را زير پرچم سبز       
قرار دهند؛ تا با هم بجای هر             
مبارزه واقعی عليه اين رژيم و       
برای سرنگونی آن، به مردم            
اعالم کنند که در اين مبارزه             
شرکت نکنند، در آن روز در           
خانه بمانند، پاسيو و منفعل                

خر "شوند، به کارگران بگويند      
، چون فعاليتشان به نفع       "نشوند

است؛ تا با هم          "  بورژوازی"
نقش مبصر و داور مبارزات           
مردم برای سرنگونی رژيم را       
بعهده بگيرند و به آنها کارت            

 .زرد و قرمز نشان دهند

 

حزب شما استثنائی در اين              "
. ميان را تشکيل می داد                        

استثنائی که به هيچ وجه                       
تواند داعيه اين را داشته              نمی

باشد که پايه اجتماعی جريان           
موسوم به کمونيسم کارگری را      

 .نمايندگی می کند

 

رفقا، اين واقعيت جريان                     
اين .  کمونيسم کارگری است        

واقعيت را بايد پذيرفت و مبنای      
بازبينی هويت ايدئولوژيک              

حزب شما اما      .  خود قرار داد     
متأسفانه هنوز خود را مدافع             
راست کيش کمونيسم کارگری       

واقعيتهای سرسخت    .  می داند   
زندگی، شما و حزبتان را به              
طور مداوم به سمت نفی آن               

١۶٩شماره   
ميراث و تعارض با بنيانهای                        
ايدئولوژيک کمونيسم کارگری سوق    
می دهد، تعهد ايدئولوژيک شما به           
آن ميراث و دلبستگی تان به آن                   

 اما در      »کمونيسم کارگری  «پوسته   
هر گام مانعی است بر سر راه شما            
در گذار از اين گذشته و اهرمی                  
است برای کشاندن تان به درون                 

 ...)نامه سرگشاده." (همان حفره

 

سخنی با کادرهای کمونيست اين             
 حزب

رهبری حزب موسوم به               !  رفقا
حکمتيست بطور تمام و کمال از                

. منصور حکمت عبور کرده است           
پروسه منصور حکمت زدايی در             

. اين حزب به پايان رسيده است                  
تئوری ها، مواضع، سياست ها و              
عملکرد اين حزب هيچ قرابتی با               
کمونيسم کارگری منصور حکمت          

"ندارد و "  کمونيسم کارگری       . 
منصور حکمت تنها بر سر در اين           

و اين را      .  حزب نوشته شده است        
ديگر فقط ما، مدافعين کمونيسم                   
کارگری منصور حکمت، نمی                  

اين را اکنون دوستان جديد و       .  گوييم
مخلص حزب تان که دشمنان قسم             
خورده کمونيسم کارگری و منصور      

. حکمت هستند نيز دارند می گويند          
اگر سکتاريسم مانع تعمق در مباحث    
و تحليل های ما می شود، در                         

سخنان دوستانه و رفيقانه موافقين       
. تان که ديگر می توانيد تعمق کنيد 

واقعيت عريان تر از آنست که               
بتوان پنهانش کرد، حاشايش کرد،      

 .ناديده اش گرفت

 

کادرهايی که در اين حزب هنوز          
خود را متعلق به جنبش کمونيسم          
کارگری منصور حکمت می                 
دانند، در آستانه اين کنگره بايد              

ماندن در اين حزب      .  انتخاب کنند 
پشت کردن به تمام آرمانهايی                 
است که به آن اعتقاد داريد و                    

تصميم .  برای آن مبارزه کرده ايد      
بر ماندن و اصالح حزب نيز، به          
حکم تجربه و تاريخ حزب تان،             

لذا بايد پرچم        .  غيرممکن است   
کمونيسم کارگری را برافرازيد و       

ماندن در  .  اين حزب را ترک کنيد    
اين حزب بمعنای تداوم انفعال و           
چرخش به راست تحت نام                        

حزب اتحاد     .  است"  پرولتاريا"
کمونيسم کارگری قاطعانه و                   
پيگير بر نظرات، سياست ها،                
عملکرد و سنت کمونيسم کارگری     

اين .  منصور حکمت پای ميفشارد    
واقعيت پرافتخار اکنون بر همه            

حزب اتحاد     .  آشکار شده است        
کمونيسم کارگری، تنها حزب                

. کمونيستی کارگری موجود است     
  *.به ما پيونديد

 

!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/ 

 

!يا کار يا بيمه بيکارى  
متحدانه عليه ! کارگران شاغل و بيکار

!بيکارى بميدان بيائيد  
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مشايی تنها يک شخص منفرد در          
دستگاه حکومتی جمهوری                       
اسالمی نيست که اشتباهی وسط            
اهرمهای ضامن بقای جمهوری           
اسالمی افتاده باشد و تنها نان                   
دوستی خشک و خالی با احمدی            

اتفاقًا مصادر     .  نژاد را بخورد         
قدرت سياسی جمهوری اسالمی           
وقتی ناسيوناليسم ايرانی را در               
خدمت بگيرند، کمونيست ها بايد          

چه .  از اين بابت جشن بگيرند              
حکومتی بهتر از جمهوری                      
اسالمی ميتواند بی اعتباری و                
حقارت بی چون چرای                                
ناسيوناليسم ايرانی را نشان مردم         
بدهد؟ در شرايطی که کمونيستها          
نيز شايد مشکل داشته باشند تا                 
بتوانند آنطور که بايد و شايسته               
است بی اعتباری و هرزگی                     
سياسی ناسيوناليسم را نمايان کنند،     
جمهوری اسالمی سفرۀ                               
ناسيوناليسم باستانگرا و نيمه                   
باستانگرا و يکچهارم و يکهشتم            
باستانگرا و النهايه ناسيوناليسم              
پروغرب ايرانی را در داخل                   
حکومت خودش گشوده است و يا         
حداقل دارد تالش ميکند تا گشايش       
حضورش را وسط اهرمهای                  

 . نگهبان حکومت اعالم کند

 

ناسيوناليسم ضد امپرياليسم ديگر         
اگر هم وجود داشته            .  کيمياست

باشد تنها ميتوان در ميان اجزای           
کوچکتر حکومت اسالمی و                    
حواشى چپ اسالم زده پيدايش               

بگذار جمهوری اسالمی           .  کرد
بازی با کارت ناسيوناليسم ايرانی        

چه فرصتی بهتر     .  را شروع کند    
از اين که کمونيستها در نشان                  
دادن بی اعتباری و حقارت                       
سياسی و اجتماعی مطلق                           
هرکدامشان، نمايش را به شکست       

 . مفتضحانۀ هردوشان بکشانند

 

رقيب اصلی آلترناتيو سوسياليستى     
طبقه کارگر در تعيين تکليف                   
نهايی با سرمايه داری ايران،                  

 

 نمايش کمدی ناسيوناليسم ايرانی 
 !در بارگاه حکومت اسالمی

 

 سعيد مدانلو

ناسيوناليسم پروغرب ايرانی          
. اين را  فراموش نميکنيم    .  است

برای ناسيوناليسم فرقی نميکند       
که از کدام راه و از طريق کدام      
امکانات وارد معرکۀ نجات              

. نظام سرمايه در ايران ميشود       
از طريق ارکان خود جمهوری      
اسالمی در حال حاضر برايش       
مقدورترين و در عين مفتضح         

″ ايدئولوژی″اتفاقًا  .  ترين است 
و تئوريهايش هم برايشان فراهم    

، ″اسالم خلص ايرانی     ″.  است
″چرا که نه؟ آنهم از جنس                  

، يک دنيا مواد و         ″شيعه گری  
اسالم عزيز  ″مفاد ميتوان برای    

. در آن پيدا کرد                ″  ايرانی
آخوندهای اوليۀ شيعه گری در       
فالت ايران نسلهای بعدی                   
موبدان مسلمان شدۀ ساسانی            

فقه و قوانين مدنی شيعه     .  هستند
گری در بسياری موارد مطابق      

. فقه موبدان ساسانی است                  
حاکمان و مناديان دين، هميشه        
دين و مذهبِ  از راه رسيده و            
شکست خورده از آن را با                  
عادات و باورهای تسليم                      
گرايانه و سلطه پذيرانۀ گذشته        
و موجود مردم آشتی ميدهند و         
با آن تلفيق ميکنند و در حقيقت         

بدين .  دين را اقليمی اش ميکنند     
سبب اسالم ِ  شيعه گری راحت       
تر ميتواند ناسيوناليسم ايرانی         

ميتوان .  را به خدمت بگيرد           
مالهای ناسيوناليست و جديدی      

″ آقا″ميتوان سر      .  تربيت کرد  
همۀ .  عمامه با نيم تاج گذاشت        

اين کارها و بسيار دست                       
آوردهای جديد  و کارهای                  
کارشناسی شده ديگر قرار                
است در برنامه چشم انداز                  
نيست سالۀ جمهوری اسالمی          

 .    گنجانده شود

 

وقتی احمدی نژاد ميگويد که            
کوروش پيغمبر بود يعنی اينکه      

ما اصًال از همه زودتر                      ″
اول و  .  خودمون پيغمبر داشتيم   

آخر پيغمبرا اصًال آبا اجداد                

١۶٩شماره   
خودمون بودن بابا، هنوز فکر                    
ميکنيد ما از سران اسرائيل                           

 ″ کمتريم؟

 

چفيه بسيجی انداخت گردن سرباز           
حاال مهريه اش چند              .  هخامنشی

هست؟ قرار است اول از همه                      
مجلس بعد از تعطيلی سرش دعوا            

آگاهان .  کند و بعد رقم را اعالم کنند       
حکومت نيوز ميگويند ممکن است          
مجلسيان قيمت مهريه را تصويب            

گفته ميشود آقا زادۀ مطهری        .  نکنند
با ببو توکلی قرار است سنگ تمام             

پيوند ″بگذارند تا اصًال اين                            
پا نگيرد چه رسد به اينکه       ″  ناميمون

همۀ .  روی قيمت مهريه چانه بزنند       
قرار .  اين کارها هم واليی است              

است مقام واليت رفته رفته زير بار         
اگر هم  .  قبول اين جور چيزها برود      

نرود ممکن است سقف بارگاه فرو           
 .  بريزد

 

از کشيش جونز هم آبی گرم نشد تا            
″ آقا″.  يک کاميون قرآن آتش بزند         

هرچه دعا کردند اين معجزه اتفاق            
حسين شريعتمداری قرار         .  نيافتاد

است چند تا مأمور در لباس کشيش           
به آمريکا بفرستد تا چند جلد قرآن              
در محل ساختمانهای فرو ريختۀ               
نيويورک آتش بزنند و بازار قيل و           
قال جمهوری اسالمی از اين بابت            

 . دوباره داغ شود

 

رفسنجانی انگار که روی آهن                     
گداخته نشانده اش باشند، امانش                 

بريده و فغانش به آسمان شد، از پا        
آخرين .  گرفتن اين داستان                

حرفهايش نشان ميدهد او مطمئن         
است که اسالم و چهارده                             
معصومش و روی همۀ شان امام         

هم ملعبه اين بازی آخر                )  ره(
سرمايۀ اسالمی در قدرت خواهد        

″ آقا″ميگويند ديروز به ديدن      .  شد
رفت و دوتايی چند ساعت نشسته        
بودند و ِبرّوِبر همديگر را نگاه              

″ميکردند و بعد از آن از پيش                
بيرون آمد و آن داد و فغانها           ″  آقا

 . را سر داد

 

بکارگيری ناسيوناليسم ايرانی در      
مرکز دستگاه سياسی و قدرت                
حکومتی نشانه ناگزيری و                       
استيصال مفرط جمهوری اسالمی     

. در تمديد عمر اين حکومت است       
بازی در عين جديتش برای                      
بخشهای قدرتمند سرمايه اسالمی       
در ابعاد و اشکالی که دارد طرح          

. ميشود بيشتر به کمدی شبيه است      
نمايش کمدی ناسيوناليسم ايرانی         

 ! در بارگاه  حکومت اسالمی

 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

 تحريم اقتصادى 
!يک سالح کشتار جمعى است  
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امروز ما شاهديم که هر از گاهی       "
اخباری ناگوار در مورد مسايل             
کارگری به گوش ميرسد که مثال          
يک يا چند کارخانه تعطيل شده اند       
و يا کارگران آنها دست به                          
اعتصاب زده اند يا خبرهايی مبنی       

 6بر عدم دريافت دستمزدهای                
 ماهه   14 يا      13ماهه و يا حتی           

لذا .  کارگران به گوش می رسد           
اين نقاطی است که دولت بايد                   
ورود پيدا کند و مراقبت جدی                  

هنوز جديتی که   .  تری داشته با شد    
در اين زمينه بايد باشد در رفتار             

 !"دولت وجود ندارد

 

اينها گفته کيست؟ آيا اينها گفته                 
های يک رهبر کارگری، يا يک            
کمونيست مخالف حکومت اسالمی    
و يا يک شخص انقالبی است؟                

 اينها تمام دغدغه های                    ،نخير
آخوند مصباحی مقدم در مجلس             

آخوند .  حکومت اسالميست          
مرتجعی که تا مغز استخوان به              
جنايت و خرافات آلوده بوده و در          
پرونده خود سابقه دهها سال                     
جنايت و سرکوب عليه جنبش                 

. طبقه کارگر و انقالبيون را دارد         
اينها دغدغه های جانورانيست که        
با تحميل هزاران زندانی، اعدام،          
سنگسار و با توسل به وحشيانه               
ترين روشهای غير انسانی بيش            

 سال است جنبش کارگری         30از   
را به بند کشيده و نوکری و                         
سرسپردگی خود را برای سرمايه       
داران انگل و سود جو به اثبات               

اين گفته کسانی است       .  رسانده اند  
 57که در همان اوائل انقالب                   

شوراهای انقالبی کارگران را در        
اينها .  مراکز صنعتی منحل نمودند    

همان قاتالن و شکنجه گران                     
رهبران پيشرو کارگری و برپا              
دارندگان چوبه های دار و                          
سازمانده نهادهاى اسالمى                        
جاسوس و سرکوبگر عليه                        

 . کارگران هستند

 

نگران خاطريهای مصباحی مقدم        
و ديگر سران حاکميت اسالمی در      

 

 !کارگران و انقالب
 

 کامران پايدار  

اين دوره واپسين حياتشان هم           
قابل درک و هم قابل تامل                    

" اخبار ناگوار کارگری   . "است
چيست؟ يک يا چند کارخانه              

 مسئله     ،تعطيل شده اند؟ بله            
برای نظامی که از نظر                        
اقتصادی به بن بست و بحران         
کامل کشيده شده کامال قابل                

مسئله ورشکستگی  .  درک است 
و تعطيلی و بحران اقتصادى            
در کليه مراکز صنعتی و                     
کارگری ديگر نه قابل  کتمان           
است و نه با هيچ سانسوری               

. ميتوان الپوشانيش کرد                     
حکومت اسالمی به دنبال                   
تاثيرات بحران فراگير و                     
اجتناب ناپذير سرمايه جهانی و      
سير نزولی نرخ سود از يک            
طرف و همچنين به دليل                      
بحرانهای فرقه ای و                               
ايدئولوژيک خاص حکومت           

 نه امروز بلکه                       ،اسالمی
سالهاست از چرخه نظام                     
سرمايه داری جهانی به بيرون       
پرت شده و عليرغم تالشهای           
نافرجام سران حکومت،                     
سرمايه داری در ايران                        
همچنان در انزوا و بحران و             
بن بست عميق خودش دست و         

مزيد بر اينها دزدی و     .  پا ميزند 
فساد اقتصادی باندهای                         
جنايتکار مافيائی در حکومت         

 و اختالفات و                         ،اسالمی
شکافهايی که هر روز بر سر           
سهم و سود بيشتر در ميان                  
جناحهای آدمکش حکومتی باز      

 تشديد کننده بحران و       ،می شود 
سقوط محتوم حکومت اسالمی       

 . است

 

در ايران صنايع بزرگ و ريز        
و درشت از پتروشيمی ها،                
خودرو سازيها، ذوب آهن تا             
کارگاههای کوچک چند ده                

 همگی يا به                                    ،نفری
ورشکستگی کامل رسيده اند يا       
در آستانه بحران و                                   
ورشکستگی کامل قرار گرفته       

هر روز دامنه اين بحران         .  اند

١۶٩شماره   
تشديد و متعاقب آن اخراج و                          
بيکاری هزاران و ميليونها کارگر           
زحمتکش گسترده و عميق تر                      

اين ديگر نه قابل انکار است      .  ميشود
حاال .  و نه ميتوان سانسورش کرد         

کارخانه ها ورشکست و تعطيل شده       
اند اما حکومت با اعتصاب                            

اعتصاب ناميمون      "کارگری، با           
 ،بزعم حکومت اسالمی     "  کارگری

چندی پيش يکی از         .  روبرو است  
نمايندگان و کارگزاران بورژوازی       

: در مجلس آلمان بدرستی گفته بود          
در پس هر اعتراض و اعتصاب                
کارگری اشتهای يک انقالب نهفته          

آخوند مصباحی هم عليرغم       !!  است
 عمق    ،عصا و عبا و عمامه اش               

قضيه را بدرستی تشخيص داده                  
خطر اعتصابات و                      .  است

اعتراضات قدرتمند کارگری در              
توفان بزرگی در راه          .  پيش است   

است و در آينده ای نه چندان دور               
تمام بساط خيل سرمايه داران و همه       

. بيکارگان را درهم خواهد پيچيد              
آری اعتصاب کارگری برای                      
حکومتهای کارگزار سرمايه هم               
مهلک است و هم خطرناک و هم                

به دنبال اعتصاب        !  هشدار دهنده   
حتما اشتهای بزرگی برای                             
راديکاليسم، برای رهايی انسان،              
برای انقالب و برای سوسيا ليسم               

اين همان شبح انقالب        .  نهفته است  
 تا امروز   19کارگريست که از قرن     

هم در اروپا و هم در تمام دنيا بر                 
فراز سر سرمايه در حال احتضار           

اين نقطه اتکا اصلی برای      .  ميچرخد
 . رهايی و خوشبختی انسان است

 

دستمزدهاى پرداخت نشده و                      
 ؟ !معوق

گويا اين آخوند کپک زده تازه از                
خوابی عميق بيدار شده يا شايد                    

. خودش را به خريت ميزند                           
دستمزدهای ناچيز کارگری، عدم            
امنيت شغلی، عدم بيمه بيکاری                  
مکفی، تحميل شرايط کاری بسيار           
سنگين و طاقت فرسا تا حد مرگ،            
اخراج و بيکار سازی کارگران،               
سرکوب و زندان و شکنجه عليه هر        
اعتراض و حتی هر خواست هر               
چند کوچک و صنفی کارگری، کار        
پيمانکاری و قراردادهای موقت               

 اينها همه بخش کوچکی از                ،کار
پرونده سياه و سنگين حکومت                    

 سال   30اسالمی ضد کارگری در          
آيا .  گذشته تا به امروز بوده و هست       

اين آخوند مزور نگران خاطر فقر و       

 ،گرسنگی، بيماری و محروميت        
تن فروشی، مرگ و مير و نداری        
خانواده های کارگريست؟ يا نه              
خطر انفجار اين آتشفشان بزرگ         
را احساس نموده است؟ برای تمام      
جانوران ريز و درشتی که اکيدا           
بويی از شرف و حرمت و ارزش        
و اعتبار و حقوق انسانی نبرده               

 حق و حقوق کارگر تنها                    ،اند
چيزی است که پشيزی ارزش               

اينها کارگر ارزان و مطيع      .  ندارد
. و آرام و خاموش را ميخواهند             

کارگری امر بردار و مطيع، تا              
در سکوت و آرامش برايشان سود      

بی جهت هم نيست که       .  آوری کند 
اين آخوند شياد به غفلت دولت و           
بيتوجهی حاکميت هار اسالمی             
برای کنترل و سرکوب جنبش               

دولت بايد  ! "کارگری اشاره ميکند  
 اين  ،"جديت بيشتری به خرج دهد    

يعنی کشتار و به خون کشيدن                 
کارگران از خاتون آبادها تا پارس      

و به بند کشيدن و        ...  خودروها و 
زندانی نمودن فعالين کارگری و          
سياست چماق و شالق عليه                      
کارگران  بايستی با جديت و شدت    

فقر و  .  بيشتری به کار گرفته شود     
فالکت، محروميت و گرسنگی و         
انواع فشارهای وحشيانه و غير            
انسانی که سرمايه داری توسط             
حکومت کارگزار اسالميش به             
زندگی کارگران و خانواده                       

 بسيار       ،هايشان تحميل نموده            
. گسترده و عميق و دردناک است       

امروز ميليونها انسان کارگر                  
بيکار و شاغل، ميليونها انسانی            
که از فقر و گرسنگی به تنگ                  
آمده و دنبال راه حل و رهايی                  

 در مقابل حکومت اسالمی      ،هستند
گزينه اين    .  به صف ايستاده اند         

انسانهای شريف و به جان آمده              
قطعا رهايی از يوغ سرمايه و                
حکومت اسالمی با همه گند و                 

 . تعفن زندگی آزارش است

 

سوسياليسم و شورش گرسنگان           
تمام سردمداران    .  در راه است       

سرمايه جهانی و بانيان و حافظان       
اين نظم غير انسانی تا آخوندهای         
مرتجع اسالمی خطرش را                      

اين روزها     .  احساس نموده اند        
تشکل و اتحاد و ايجاد صف                     
مستقل و انقالبی کارگری برای            
هر کارگر و انسان آزاده ای از              

قدرت .  نان شب واجب تر است          
 واقعی 

١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پشت ميز کامپيوتر نشسته و اخبار       
را مرور می کنم که به يکباره                  

 انفجار در    .خبری منتشر می شود    
خط لوله گاز خانگيران بر اثر                 
برخورد يک دستگاه بيل مکانيکی      

 36موجب کشته و مجروح شدن           
نفر از کارگران پااليشگاه هاشمی       

 .نژاد شده است

 

 مطابق    19/6/1389روز جمعه       
تقويم شمسی که تعطيل رسمی نيز       

نيز اعالم  "  فطر"می باشد و حتی      
گرديده است، کارگران مجبور به        

عکس های منتشره     .  کار شده اند    
از سوی خبرگزاری های دولت            
سرمايه داران که حتی در ساعات        
اوليه انفجار، انتشار خبر را به               
تعويق انداخته اند، نشانی از                     
ضرورت ادامه کار در ساعاتی            
گذشته از روز جمعه، که روز                
استراحت کارگران پس از چند               
روز کار طاقت فرسا است، به                

 . چشم نمی خورد
 

طی ماههای گذشته به کرات شاهد       
چنين خبرهای دردناکی بوده ايم و        
کارگرانی در حوادثی فجيع جان           

هنوز .  خود را از دست داده اند            
طبقه کارگر ايران و جهان خاطره       
غمناک سوختن کارگران کارخانه      
از رده خارج قند شاه زند را از                
ياد نبرده است، که اين چنين می             
بايست شاهد جان باختن عزيزان          

. ديگری از هم طبقه هايشان باشند       
حوادث تلخ قطع دست و پا و                     
اعضای بدن کارگران در                           
کارخانجات ايران خودرو امری          

به طوری که    .  هميشگی شده است   
کارخانجات ايران خودرو به                   
قصاب خانه کارگران تبديل شده           

 .است

 

فرو ريختن طبقات ساختمانی بر           
روی کارگران، سقوط کارگران           
از روی ارتفاع، مدفون شدن                   
کارگران معدن در زير خروارها         

اينها گوشه کوچکی از     ...  خاک، و 

 

 قاتل کارگران 
 دولت سرمايه داران است

 

 پدرام نوانديش

جنايت سازمان يافته سرمايه            
داران و دولت اسالمی آنها بر          

. عليه طبقه کارگر می باشد               
وقتی يکی از سردمداران و               
سياست مداران يکی از دول             
سرمايه داری بر اثر اختالفات        
درونی خودشان کشته می                  
شود، چنان جار و جنجالی به پا       
می کنند و حتی کار را به                     
تشکيل کميته های حقيقت ياب         
می کشانند که کی جنايت کرده        

 .و دست چه کسی در کار است       
اما در مورد قتل آشکار                        
کارگران در سوانحی که دست       
سرمايه داران در کار است                
هيچ کميته حقيقت يابی را به              
مدد نگرفته و در بسيار مواقع          
از انتشار خبر يا ممانعت کرده        
و يا آن را با تاخير اعالم کرده          
و به عمد با پوشش های خبری         
ديگری سعی در به فراموشی          
سپردن آن در نزد افکار                       

 .عموعی را دارند

 

اينکه انسانهای شريفی که خود       
و هم طبقه ای هايشان خالق                
تمام ثروت های اجتماع هستند،     
کشته و يا مجروح می شوند و          
يا اينکه خانواده اين عزيزان             
پس از مرگ عزيزانشان چه            
بر سرشان خواهد آمد؛                          
کوچکترين اهميتی برای دولت      
سرمايه داران نداشته و نخواهد      

 آنچه که برای آنها                    .داشت
اهميت داشته و دارد سود                    
بيشتر بوده حتی اگر با ماشين           
آالت کهنه و از رده خارج از            

کارگران کار بکشد و                              
روزهای تعطيلی هم باشد مهم         

مهم اين است که اين             .  نيست
طبقه خالق ارزش اضافه و                
سود به ازدياد ثروت اين مفت          
خوران در هر شرايطی و هر          

 .زمانی مشغول باشد

غمناک تر اين است که اين                 
جنايت سازمان يافته دولت                
سرمايه داران که هر روز بر           
عليه طبقه کارگر در حال انجام      

١۶٩شماره   
 که پرچم    ،است، هيچ گونه  حساسيتی را در مدعيان سينه چاک کارگری                 

های سفيدشان بارقه های اميد را در جنبش تاريک فکران بورژوازی                           
 .آفريده، برنيانگيخته و مطابق شواهد موجود بر نخواهد انگيخت

 

 قاتلين کارگران در انفجارهای خط لوله گاز خانگيران،                        ،طبقه کارگر  
کارخانه قند شاهزند، مسببين هر روزه قطع اعضا کارگران در کارخانجات           

 و مدفون شدن های کارگران معادن را             ،ايران خودرو و هر گوشه ايران        
دولت سرمايه داران قاتل کليه کارگران و زحمتکشانی است که            .  می شناسد 

توسط سرمايه داران سود جو در شرايط سخت کاری و بدون کمترين                            
رعايت ايمنی برای کارگران و حتی در روز های تعطيل به کار گرفته می                

  .شوند
 

فقر و گرسنگی که گريبان طبقه کارگر را گرفته و کارگران را در شرايط                  
اين وضعيت موجب شده که کارگران براى        .  و تنگناى شديد قرار داده است      

زنده ماندن خود و خانواده هايشان به شرايط برده وار سرمايه داران تن                       
براستی اين دولت سرمايه داران همان دولتی است که با هلی کوپتر                 .  دهند

از هوا و زمين، کارگران گرسنه مس خاتون آباد را به رگبار بست در                           
حالی که کارگران و خانواده هايشان گرسنه و بی هيچ افق روشنی بر سطح              

 اين همان  دولت سرمايه داران است که کارگران                    .آسفالت نشسته بودند    
نيشکر هفت تپه را گروه گروه از کار اخراج کرده و آنها را که معترض                      

 اين دولت سرمايه داران را که قاتل               .بودند روانه سياه چالها نموده است         
 می   ،کارگران و فقر روز افزون طبقه کارگر و کليه زخمتکشان است                        

بايست به زير کشيد و بجايش نظامى متکى بر رفاه و آسايش و آزادى و                        
 هر   ،در غير اينصورت و با تداوم اين نظام کثيف               .  حرمت انسان بپاکرد   

روز شاهد مرگ تکان دهنده و قطع اعضا و جوارح کارگران در گوشه                       
  .کنار ايران خواهيم بود

 

 . *با اندوه جان باختگان طبقه کارگر

کارگران برای ادامه کاری مبارزه، برای نيل به حتی کوچکترين                                    
 در برپايی مجامع          ،خواستهای صنفيشان و برای رهبری انقالب آتی                   

 . عمومی منظم و شوراهايشان است
 

در اين شرايط و اوضاع و احوال حساس تشکل و آگاهی منسجم کارگری                   
تحت رهبری حزب کمونيستی کارگری خودش از هر چيزی واجب تر                      

هر گونه تغيير و تحول در نظام حکومتی و جابجايی قدرت در باال                  .  است
از نظر ما انواع جريانات غير کارگری راست،             .  از نظر ما مردود است      

همانهايی که به دنبال زد و بند و معامله و معاشقه با سران سابق و رانده                        
شده از بارگاه حکومت اسالمی هستند و يا با ناسيوناليستهای شير و                                
خورشيد نشان پرو غرب نرد عشق می بازند، همانهايی که جنگ ويرانگر              
را فرصت و مغتنم ميشمرند تا حکومت انسانيشان را به پا دارند، همانهايی               

(که ميخواهند با تحريف وقيحانه مارکس را به روز کنند                 از گفته های    !! 
و امروز   )  قصار حميد تقوايی در يک برنامه پرسش و پاسخ تلويزيونی                  

برای افشاگری عليه لنين رهبر انقالب کبير کارگری و سوسياليستی اکتبر               
سينه می زنند، همانهايی که برای سازش و چرخش به راست بايد منصور                
حکمت را قربانی کنند، نخير اين حضرات و ديگر شرکای ريز و                                    
درشتشان هيچگونه جايگاه و صالحيتی برای رهبری جنبش کارگری                        

جنبش و انقالب کارگری نيازی به انواع فرقه های ناسيوناليستی و              .  ندارند
  .مذهبی و سازشکار و نامربوط به خو د ندارد

 

 ! *زنده باد انقالب کارگری

 

 ...کارگران و انقالب 



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يک کشيش مرتجع آمريکائى از            
سالله کاردينال هاى پدوفيل                      

 ، پاستور جونز     ،دستگاه مسيحيت  
 سپتامبر      ١١قبل از سالروز                 

فراخوان قرآن سوزى در اينروز         
بدنبال آن از اف پى آى تا                 .  داد

دستگاه دولت آمريکا و رسانه ها           
از زواياى مختلف از جمله حفظ            
جان نيروهاى آمريکائى در منطقه      

ولى .  نگرانى شان را بروز دادند        
فيلمى !  دمکراسى است ديگر            

منتشر شد و جوانى به فراخوان              
پاستور جونز در مقابل دوربينها           

يک .  مشغول آتش زدن قرآن شد         
موضع کمونيستى در اينمورد چه        
بايد باشد؟ اصوال موضع داشتن             
الزم است يا نه؟ عده اى ميگويند           

" آنتى اسالمى   "نه چون پالتفرم          
شان را آن جوان با فراخوان                     
پاستور جونز متحقق کرده است و        
ناراحت اند که چرا خودشان چنين       

 . ابتکارى بخرج نداده اند

 

بعنوان يک کمونيست و يک                    
مارکسيست و يک ضد دين و فعال   
جنبش ضد اسالم موضع من                     

 : اينست

 

 ، بوش        ،آهاى پاپ بنديکت                 
حاال !   جماعت نئوکان      ،رامسفيلد

که مالحظات استراتژيک تر طبقه      
حاکمه آمريکا اجازه نميدهد در              

 ،کاخ سفيد اين نمايش را اجرا کنيد       
برويد در يکى از زمينهاى گلف و        
محل قرار و مدارهاى کلوپ هاى         

آنجا دسته جمعى      .  از ما بهتران     
من برايتان هورا   .  قرآن آتش بزنيد  

. نميکشم اما ناراحت هم نميشوم            
من ميگويم مرگ بر هر چه دين و         

 !نابود باد دستگاه دين

 

!  اگر هنوز زنده اى  ،آهاى بن الدن 
 شرکاى بمب      ، خامنه اى     ،طالبان

شما هم برويد    !  گذار و تروريست   
بعد از يک نماز جماعت دبش                  
دسته جمعى انجيل و تورات آتش          

به عيسى و موسى و آل               .  بزنيد

 

  قرآن در آتش ، سپتامبر١١
 

 سياوش دانشور

عيسى و آل موسى لعنت                      
در جنگ ارتجاعى        .  بفرستيد

کار .  مذاهب نبايد عقب بمانيد       
همه تان آدمکشى و عقب بردن       

. خودآگاهى طبقه کارگر است        
به وظيفه الهى و ناسوتى تان             

جواب اين راسيست    .  عمل کنيد 
من برايتان هورا         .  را بدهيد    

. نميکشم اما ناراحت هم نميشوم    
من ميگويم مرگ بر هرچه دين      

 !و دستگاه دين

 

 ،آهاى خاخام تاجر قراپتوس            
 ، نتانياهو         ،دولت اسرائيل         

طرفدران دولت نژاد پرست             
 قاتلين کودکان                       ،اسرائيل
شماها هم قرآن و هم      !  فلسطينى

انجيل را آتش بزنيد و با چوب          
موسى آتش را داغ تر کنيد و              

آتش جنگ   !  دنيا را دو نصفه       
مذهبى هرچه عميق تر باشد             
مذهب متکى بر سرمايه هاى           

اگر .  نجومى دوام بيشترى دارد    
ميترسيد در اسرائيل اينکار را        

 سفارش به البى هايتان          ،بکنيد
من برايتان هورا   .  در دنيا بدهيد  

. نميکشم اما ناراحت هم نميشوم    
من که ميگويم مرگ بر هرچه         

 ! دين و دستگاه دين

 

 ،آهاى دمکراتهاى نازک دل            
 ،داوران احترام به عقايد مردم       

توجيه کنندگان ارتجاع زير               
شماها بايد   !  پوشش دمکراسى  

کنفرانس .  بگيريد"  عزاى ملى "
. برگزار کنيد "  ديالوگ تمدنها "

همه نوع مرتجع مذهبى از                 
مسيونر و خاخام و آخوند                    
دگرانديش جمع کنيد و دسته              
جمعى عليه اين برادران فاالنژ       

باالخره .  خود حرف بزنيد           
هرچه باشد دمکراسى يعنى              

مگر نه    !  تحمل آرا و عقايد          
" تولرانس"اينست که بايد                  

داشت؟ دسته جمعى پاستور              
جونز و افراطى ها را از هر             

يادتان باشد    .  سو محکوم کنيد     
کاله گنده اى سر جوانان و نسل  

١۶٩شماره   
. جديد ضد مذهب در ايران بگذاريد        

بگوئيد که اين رفتارها فقط خامنه              
اى را تقويت ميکند و با جنبش سبز           

. سازگارى ندارد "  اسالم رحمانى "و  
من باب احترام نيز قرآن و انجيل و           
تورات را روى سرتان بگذاريد و             

پشت سرتان هم در کنفرانس    .  ببوسيد
انواع "  ديالوگ تمدنها      "بزرگ       

سفارشات عيسى و موسى و محمد و       
! ديگران را آويزان کنيد                                  

جمهوريخواهان محترم شبه الئيک        
و سکوالر اپوزيسيون ايران در                 

بى بى سى و سى     .  صف اول بايستند  
ان ان و ديگران هم سنگ تمام                      
بگذارند و خانم کريستين امانپور را        

من برايتان هورا   .  مامور پروژه کنند  
 چون   ، ناراحت هم نميشوم      ،نميکشم

من که ميگويم مرگ         .  ميشناسمتان
 ! بر هرچه دين و دستگاه دين

 

آهاى ضد اسالميهاى ديروز                         
! کمونيست و امروز تازه مسلمان            

شماهائى !  اى منتقدين آبکى همين ها    
که از داور بدتريد و با هر حرکت              

! راسيستى اين و آن به وجد مى آئيد         
شماها که خودتان اينکاره نيستيد بايد      
هم از جناب پاستور دفاع کنيد و                  
عليه منتقدين حرکت راسيستى جنگ     

شما چه      .  مذاهب رجز بخوانيد          
بخواهيد چه نخواهيد دنبالچه موضع      

. راست افراطى عليه اسالم هستيد           
شماها آبروى کمونيسم و ضد دين ها    

من براى شما البته افسوس     .  را نبريد 
 ولى کار زيادى از من بر          ،ميخورم

شماها تصميم گرفتيد           .  نمى آيد     
دندانهايتان را بکشيد و گروه فشار           

متاسفم !  باشيد و از دنيا طلبکار              
 ، من برايتان هورا نميکشم        ،برايتان

ولى عميقا براى حال و روز                          
من که ميگويم      .  امروزتان ناراحتم  

 !مرگ بر هرچه دين و دستگاه دين

 

 ،آهاى کارگران کمونيست                            
! نسل جديد ضد دين             !  همرزمان

! زنان تشنه برابرى و رفع تبعيض          
يادتان نرود جنبش کمونيستى تاريخا      
ضد دستگاه خرافه و دين و جهالت           

يادتان نرود جنگ     .  بشر بوده است    
مذهبى با نقد کمونيستى و مبارزه              
کمونيستى عليه مذهب خيلى فرق             

شما وقتى در تهران قرآن آتش      .  دارد
ميزنيد داريد به دنيا ميگوئيد مرگ           
بر حکومت اسالمى و قوانين                       

! اسالمى و زنجيرهاى بردگى ما              
عمل شما با پاستور جونز از زمين           

مواظب .  تا آسمان تفاوت دارد           
باشيد عده اى کالهبردار سياسى و      
ورشکسته و سازشکار سرتان              

مواظب باشيد عده     .  کاله نگذارند  
اى کارشان اينست که قورباغه              
رنگ کنند و به نرخ قنارى                        

سالم و  اشماها امروز با    .  بفروشند
اما يادتان باشد     .  حکومتش طرفيد  

آزادى را با نرخ حقوق                                
و "  يهودى"و  "  بهائى"دمکراتيک  

و "  آخوند خاتمى  "و   "  دراويش"
و "  پاره آجر و کتيبه کوروش           "
به "  اقليت هاى قومى و مذهبى         "

يادتان باشد کسى که  . شما نفروشند 
طوق اسالم را دور مى اندازد به          
طوق ديگرى از اين جنس حال              

 ! مخففه اش رضايت نميدهد

 

شماها بايد بگوئيد جنگ مذاهب            
نفرت مذهبى      .  ارتجاعى است     

نفرت مذهبى عين   .  ارتجاعى است 
راسيسم است و ربطى به مبارزه          

شماها بايد     .  عليه مذهب ندارد        
بگوئيد کارگران منتسب به                       
مسلمان و يهودى و مسيحى و                 
کوفت هاى ديگر اعضاى طبقه ما       
هستند که هر از گاهى ايدئولوژى        
هاى منحط بورژوائى آنها را به            
جان هم مى اندازد و ازشان                      

بگوئيد مرگ بر     .  قربانى ميگيرد  
همه تان مرتجعين حامى سرمايه         

ما براى قرآن و انجيل و               !  دار
تورات و جنگ مذاهب شما سر             

ما .  سوزنى ارزش قائل نيستيم           
ناسيوناليسم افراطى و اسالم را             
در اين خراب شده با شاه و حزب          
پان ايرانيست و خمينى و خامنه            
اى و اخيرا اسالميون امام زمانى         

بگوئيد .  کورش کبيرى ديده ايم       –
بگوئيد ".  خر خودتان هستيد          "

 ميدانيم با       ،بگذار روزش برسد      
دستگاه دين و تجار مذاهب و                   

اليروبى مذهبى و   .  خرافه چه کنيم  
. نه فقط سکوالريسم پاسخ ماست         

اما به                     
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شماهائى که پشت اين و آن                         
راسيست غش ميکنيد و يا دست و         

به .  پايتان را گم ميکنيد ميخنديم           
آنها بگوئيد ما ميدانيم شارالتان              
هاى تاريخ چه تعداد کتاب و                      
حديت و تاريخ معجول برايمان              

ميدانيم با حکومت     .  درست کردند  
زور و قانون و سرمايه گذارى               
روى عقبماندگى فکرى و فرهنگى     
چگونه برايمان مرزهاى تحجر            

و غيره کشيده     "  تابو"و   "  مقدس"
اينها براى ما دو ريال ارزش         .  اند

ما در برابر سوزاندن قرآن      .  ندارد
و انجيل و تورات و هر کتاب                    
اسارت بشر نه غش ميکنيم نه                  

ما .  ريسه ميرويم و نه ميترسيم            
 !ميگوئيم لعنت بر همه تان

 

 در  ،اگر دست من و طبقه ما بود           
دنيا برج و باروهاى مذهبى را                

دستگاه دين را درست      .  برميچيديم
تجار .  مانند مافيا تعطيل ميکرديم       

مذهب را وادار به کار                                   
در جامعه و   .  شرافتمندانه مينموديم 

طى يکى دو نسل مذهب را                        
آزادى بيان و      .  منقرض مينموديم  

 ،حق باور داشتن به هر خرافه اى        
اين در  .   بجاى خود  ،نه فقط مذهب  

قانون هر حکومتى و از جمله                  
اما .  قانون حکومت کارگرى هست   
باى .  باى باى مذهب کار ماست          

باى باى   .  باى خرافه کار ماست        
تعصب و جهالت و سنت و شرق           

نه به روش       .  زدگى کار ماست      
پاستور جونز و اکس مسلم و                     

 به روش            ، خير     ،جنبش سبز     
مارکس و منصور حکمت و                     

ما ضرورت   .  کارگران کمونيست  
وجودى مذهب و ايدئولوژى و                
خرافه و نياز بشر به آن را از بين          

ما امکان بازتوليد گسترده      .  ميبريم
مذهب را درست مانند بازتوليد              

ما .  گسترده سرمايه از بين ميبريم      
بشر و انسان را آزاد و از مذهب             

اول با مبارزه       .  بى نياز ميکنيم      
 بعد با    ،سياسى و پيروزى انقالبى     

 با  ،وضع قانون و با مبارزه فکرى     
گسست پيشرو از چهارچوبهاى            

با روشهاى انقالبى   .  دنياى معاصر 

 

  ، سپتامبر١١
 ...قرآن در آتش 

ما بدرجه اى         .  و کمونيستى    
آزادى را تضمين ميکنيم که              
استخوانهاى آبراهام لينکلن و          
همه سوپر دمکراتهاى جهان            
در گور بلرزد و ولتر بازى               
دگرانديشان دمکرات وکيل               
سرمايه فرصت خودنمائى پيدا       

ولى اجازه نميدهيم              .  نکند
دستگاه دين و مفتخوارنش بچه       

. هايمان را مسموم کنند                        
نميگذاريم در نظام آموزشى             

. بجاى علم خرافه بياورند                  
بررسى تاريخ جهالت البته                
جداست اما خود جهالت در                
حکومت ضد جهالت و ضد               
جامعه طبقاتى و ضد مذهب              

 . جائى ندارد

 

اگر دست من و ما بود                            
نميگذاشتيم اسالميون اين بالها      

 ،را سر مردم بياورند                            
نميگذاشتيم يهوديت بچه چند            
ساله را در مهد دمکراسى                  
فخيمه انگلستان و آمريکا به              
اين شکل مسخره درآورد و به         

نميگذاشتيم .  کنيسه ببرد           
دمکراتهاى قاتل مسيحى در             
اروپا و آمريکا به کودکان                  

ضد "تجاوز کنند و نمايش                  
با جنگ مذهبى         "  تروريستى
نميگذاشتيم ارتجاع   .  دربياورند

تاريخ خود را به اشکال ديگر          
 . باز توليد کند

 

اگر دست ما بود براى يکبار             
هم شده و شايد براى تراپى                 
متحجرين و اينکه دلمان لک            
زده که کارى بکنيم؛ روزى              
دسته جمعى جمع ميشديم و تمام      
کتب سکتهاى مذهبى موجود را     
بعنوان نمادهاى جهالت تاريخ         

درست مثل   .  به آتش ميکشيديم    
کمونادرها که ستون واندم را           
پائين کشيدند و بعنوان سمبل             
ناسيوناليسم و توحش فرانسه به     

در آنروز بيانه اى    .  آتش کشيدند 
 ميخوانيدم و از جمله ميگفتيم؛

 

١۶٩شماره   
 !شهروندان جهان

بشريت بعد از هزاران سال تاريخ            
 تاريخ  ،طبقاتى را پشت سر گذاشته       
 و با       ،جهالت را به پايان رسانده            

انقالب رهائى بخش کمونيستى و              
برپائى جامعه آزاد کمونيستى تاريخ       

در .  انسانى را آغاز کرده است               
تاريخ پيشا انسانى هرچه لجن تاريخ       
بوده روفته شده است اما همواره اين       
خطر هست که دوباره مثل وبا و                 
ماالريا و ايدز و بيماريهاى جديد                

کمونيسم اعالم ميکند که          .  برگردد
راه مقابله تنها در آزادى وسيع                     

 ،آزادى اما يکسويه نيست            .  است
 امرى         ،صرفا سياسى نيست                 

اجتماعى و اقتصادى و انسانى                    
مادام که حتى عده قليلى به              .  است

افيون و مذهب و ناخود باورى باور        
 جامعه بايد نگران مصونيت         ،دارند

ما پايه هاى کارخانه           .  خود باشد   
توليد ارتجاع را درهم کوبيده ايم و            
قدرتى هزاران برابر اسطوره ها و          

 يعنى قدرت انسان         ،خداهاى تاريخ  
اما .  آزاد را مستقر کرده ايم                      

همانطور که گل نيازمند نگهدارى           
 همانطور که بشر بايد به اين           ،است

 ،فکر کند که چگونه ميتواند آزادتر         
 ، مرفه تر    ، خوشبخت تر    ،باسوادتر

 ، و نوع دوست تر باشد          ،عاشق تر  
همانطور و به دليل همه اينها و                    

 بايد از رشد         ،بسيارى دالئل ديگر     
ويروس خرافه نگران بود و زمينه           
هاى مادى رشد آن را مرتبا درهم              

 . کوبيد
 

کمونيسم پايان   !  شهروندان جهان  
تاريخ مذهب و طبقات و دولتهاى         
سرمايه دارى را با پيروزى اش           

امروز اين آتش   .  اعالم کرده است  
بازى صرفا براى مقابله با ژن               
ناشناخته و موهومى بنام تعصب          

اين فقط تست جامعه    .  مذهبى است 
بود و اينکه حرفى گوشه دلمان              

 و گرنه ما اين دوران را                ،نماند
 . پشت سر نهاده ايم

 

اما تا روزى که جهان از شر                    
خرافه و مذهب و سرمايه و                      

 ما عليه سلطه        ،طبقات رها شود    
مذهب و دستگاه دين بعنوان يک          
ابزار مهم سرمايه دارى براى               
استثمار و تحميق طبقه کارگر                

ما هيچوقت اين       .  مبارزه ميکنيم   
مبارزه پيشرو را با جنگ فرقه              

ما .  هاى مذهبى عوضى نميگيريم    
هيچوقت افسار گسيختگى راسيسم     
سرمايه و نفرت مذهبى را با                    
مبارزه سياسى عليه مذهب اشتباه        

 . نميگيريم
 

و سخن آخر طبقه ما و کمونيسم و         
: نسل جديد ضد اسالم اينست                  

مرگ بر هرچه دين و دستگاه                 
 !دين

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه منجالبى ،سوسياليسم” خطر“
!تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت
 

تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير 
 حال آنکه مسئله بر سر ،کرده اند

کارل مارکس!                 تغيير آنست  



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 !عليه گرانى و فقر
 ...وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر 

١۶٩شماره   

 

  ساعته٢۴راديو ماهواره اى 

 يک دنياى بهتر
برنامه هاى رسمى خود      ”  يک دنياى بهتر   “ ساعته    ٢۴راديو  

 برابر  ١٣٨٩ مرداد   ١٣روز  را از طريق ماهواره و اينترنت از        
لطفا مشخصات راديو را به      .  آغاز کرده است    ٢٠١٠ اوت   ۴با  

 . اطالع عموم برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد
 

 :مشخصات راديو ماهواره اى يک دنياى بهتر

Satellite: TelStar 12 , Transponder: 10 , 
Horizontal: QPSK 2/3 , Symbol Rate: 

19279 
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 : اى ميل جديد راديو
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برنامه حزب اتحاد ” صداى کمونيسم کارگرى“
 به وقت تهران از ٩کمونيسم کارگرى هر شب ساعت 

 . کانال راديو يک دنياى بهتر پخش ميشود
 

 صداى   ، صداى کارگران کمونيست      ،”صداى کمونيسم کارگرى    “به   
 صداى متعهد به        ،برابرى طلبى زنان و نسل جديد            و   آزاديخواهى   

 صداى مبارزه براى      ،حقيقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى             
سرنگونى جمهورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت                     

 . سوسياليستى گوش کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد

 .برافراشت
 

 ، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر                         -٧
 فعالين اردوى آزادى و              ،رهبران سوسياليست و کمونيست طبقه             

حزب اتحاد   .  برابرى و رفاه را به اين اوضاع خطير جلب ميکند                      
کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به متشکل شدن و              
مقابله با موج فقر و فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه دارى و                                

 !حکومت اسالمى فراميخواند
 

  ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا
 ٢٠٠٨ژوئن 

 

 کارگران جنرال مکانيک
  دستمزدهای معوقه،اخراج

 

 نفر از کارگران    9بنا به اعالم و تصميم عوامل کارفرما طی هفته گذشته              
به بهانه های عدم نياز کاری و مشکالت اقتصادی شرکت از کار اخراج                  

اعتراض و پيگيريهای تاکنونی کارگران برای بازگشت به کار               .  شده اند 
اخراج و بيکار سازی     .  متاسفانه تا امروز به هيچ نتيجه ای نرسيده است            

مدير عامل شرکت در شرايطی صورت              "  ياری"کارگران به دستور         
ميگيرد که مابقی کارگران همچنان با عدم دريافت دستمزدهای ناچيزشان             

دستمزد و مبالغ اضافه کاری مرداد ماه کارگران در                       .  روبرو هستند  
شرايطی پرداخت نشده که تا چند روز آينده دستمزدهای معوق شهريور                  

 .ماه هم به آن اضافه خواهد شد
 

 ياری   ،به دنبال اعتراضاتی که در روزهای گذشته کارگران داشته اند                   
گفته است شايد تا هفته های آينده فقط دستمزدهای مرداد ماه را پرداخت                    

 اخيرا ياری و همدستانش به بهانه بحران مالی و            ،بنا به خبر موثق   .  نماييم
دستمزدهای پرداخت نشده کارگران، از طريق زد و بند و باند بازی با                       
سران حکومت اسالمی سرمايه داران از يکی از بانکهای حکومتی مبلغ                

ظاهرا .   ميليارد تومان وام با بهره بانکی بسيار پايين دريافت نموده اند                4
؟ اما اين پول قبل از آنکه              !برای پرداخت دستمزدهای معوق کارگران         

بابت دستمزد کارگران پرداخت شود ميان ياری و همدستانش و تعدادی از            
الزم به ياد آوريست        .  اوباش و الشخورهای حکومتی تقسيم شده است              

ياری و همدستانش خبر دريافت وام را بشدت از کارگران ناراضی و                        
به نام   :  يکی از کارگران در اينمورد ميگفت          .  معترض پنهان داشته اند      
 ؟!حسنی و به کام حسينی

 

هم اکنون در شرکت جنرال مکانيک بخش پروژه احداث بزرگراه                               
 نفر کارگر      200 بيش از         ،در غرب تهران     "  بلوار آسيا    -حصارک   "

 ماهه، سفيد امضا و يکطرفه و پايه                             3قراردادی با قراردادهای             
 6 ساعته و سنگين از           12 شيفت     2 هزار تومانی در         303دستمزدهای   

کمپ محل  .   صبح مشغول به کارند      6 عصر تا     6 عصر و از       6صبح تا    
 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترين امکانات                60زندگی بيش از       

غذايی، بهداشتی و استراحتی در همين منطقه مستقر است و مابقی                               
کارگران بدون امکانات سرويس و با مشکالت زياد از شهرکها و زاغه                   

شرکت جنرال   .  نشينهای اطراف تهران خود را به محل کار ميرسانند                   
مکانيک تحت نظارت باندهای مافيايی و دزد بنياد مستضعفان حکومت                  

 .اسالمی ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ سپتامبر ١۴ – ١٣٨٩ شهريور ٢٣

 

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



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

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

سرسام آور و ناتوانى اکثر                         
مزدبگيران جامعه از تامين                      

 گسترش   ،نيازهاى پايه اى خويش     
بيکار سازيها و اخراج گسترده              

 افزايش کار قراردادى         ،کارگران
 گسترش وسيع          ،و سفيد امضا         

شرکتهای پيمانی که کمترين                    
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،      
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم         
دسترسى مکفی به بهداشت و                   

 جامعه  ،درمان و آموزش و مسکن    
را در آستانه يک بحران عميق               
سياسى و اجتماعى قرار داده                   

در شرايطی که فقر و                  .  است
گرانى کمر مردم را خرد کرده               

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

 شورش گرسنگان   ،اوضاع ميشوند 
عليه وضع موجود يک چشم انداز        

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

 .حاکم است
 

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

تز مقابله با   .  فاجعه بار قلمداد کنند    
، نقد به                 "مافياى اقتصادى        "
 سياست      ،"واردات بى رويه           "
و کال  "  حمايت از توليدات داخلى   "

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

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

جمهوری .  حکومت دامن ميزند        
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند            

تحميل .  اين اوضاع را تخفيف دهد     
فقر و فالکت يک سياست رژيم              

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

اسالمی برای بزانو درآوردن         
کارگران و مردم زحمتکش              

 .است
 

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

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

خرابيهاى ناشى از عملکرد           "
. فرا ميخواند "  حکومت اسالمى 

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

برخی از       .  مطرح ميکنند      
يا "  چپ رايکال     "جريانات      

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

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

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

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

 .فراهم تر ميشود
 

 حزب اتحاد کمونيسم                 -۴
کارگرى و جنبش سوسياليستى      

١۶٩شماره   

طبقه کارگر، نظام سرمايه داری را        
مسبب مستقيم فقر و فالکت و                        
بيکارى و گرانى و گرسنگى و                   
مصائب اجتماعى ناشى از آن                      

رژيم اسالمى، حکومت            .  ميداند
نظامى و      -مشتى کانگستر سياسى      

باندهاى اقتصادى مافيائى است که           
بر تمام امکانات جامعه چنگ                      

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

کارش را بکند و نتيجتا اين وضعيت       
اين حکومت مافيايی   .  پيش آمده است  

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

کارگران و مردم     .  در ايران هستند    
گرسنه دراين جدال نبايد به دنبالچه          
کشمکش و رقابت بخشهاى مختلف         

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

 و بر مطالبات و            ،حل مستقل اش     
نيازهاى فورى خود و اکثريت عظيم      
مردم در مقابله با اين اوضاع تاکيد           

 در عين      ،مبارزه عليه فقر     .  ميکند
حال که مبارزه اى براى رفع                        
نيازهاى فوری کارگران و مردم               

 درعين حال جبهه مهمى از             ،است
مبارزه عليه حکومت و قدرت                     
سياسى و اقتصادى سرمايه در                    

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

 .اسالمى پيدا ميکند
 

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

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

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

واقعيت .  در مقابل آن ارائه دهند         
اينست که شورش عليه فقر و                  
گرسنگى، بدون سازمان و بدون          
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و       
افق روشن سياسى در مقياس                  

 به تحرک و اعتراضى      ،سراسرى
نتيجه چنين    .  کور تبديل ميشود       

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

ارکان سياست و تاکتيک حزب در     
 متشکل    ،مواجهه با اين اوضاع         

کردن توده طبقه کارگر و مردم             
گرسنه عليه فقر و فالکت، ترسيم         

 ،افق و تامين سازمان و رهبرى           
بعنوان سه رکن مهم تضمين                    

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

 .سه رکن اساسى است
 

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

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

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

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

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

 . ماست
 

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

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

١۵صفحه  اقتصادی   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


