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 !موج به اروپا برميگردد
 

دو دهه کافی بود که کشتی بازار آزاد به گل بنشيند،                         
سرمایه بسيار مهلک تر از             جهانى    بحران اقتصادی       

بحرانهاى تاکنونى بار دیگر تناقضات سرمایه داری را              
برمال کند، و تبعات آن در جهان سرمایه داری خود را                 

اروپاى محافظه کار با تکان خوردن کارگران        .  نشان دهد 
در یونان و فرانسه جان گرفت و بسرعت اعتراض به                  
سياست ریاضت اقتصادى مهمترین کشورهاى اروپا را            

 .  کام خود کشيددر

 

تهاجم بورژوازى به سطح معيشت طبقه کارگردر                         
کشورهاى سرمایه دارى که متکى به اختناق عریان و                 

 با اجرا و تسریع       ،استثمار شدید نيروى کار ارزان است       
 کاهش شدید دستمزد    ،در اجراى سياست حذف سوبسيدها     

تونس .  کارگران و سياست اعمال فقر شدید همراه بود               
نمونه این سياست در آفریقا بود و مصر بخشى از راه را             

در ایران و ترکيه و اندونزى و کشورهاى                  .  رفته بود  
منطقه خاورميانه تا کشورهاى آمریکاى التين این                          

قرار بود مجموعا با اعمال         .  سياست در حال اجرا بود        
سياست رضایت اقتصادى به طبقه کارگر و حذف                          

 و به هر درجه اى          ،خدمات دولتى و سوبسيدها همه جا         
 بحران جهانى اقتصادى          ،که زور بورژوازى ميرسد         

الزمه این کار در قلمرو سياست کنار             .  تخفيف پيدا کند   
آمدن با انواع ارتجاع سياسى و حکومتى و حتى تحکيم                

 . آنها بود

 

ظاهرا دور اول اعتراضات و اعتصابات در اروپا                         
 جدالها    ،اما سواالت سرجایشان هستند          .  فروکش کرد   

 سياست تهاجم از سوى بورژوازى و          ،سرجایشان هستند 
سياست گردن نگذاشتن از سوى               

 

 : ليبی
 کدام اهداف؟ چرا اقدام نظامی؟

 

 ۵صفحه گفتگو با علی جوادی                                   

 

ب در منع کاربرد قطعنامه حز
 انرژی هسته ای

 

 ٨صفحه گفتگو با جليل بهروزی                                

٢صفحه   

 

 "انقالب"معلق تاکتيکی بورژوازی جهانی در مورد 
 اسالمی های وطنی –فالکت ملی 

 

 ١۶صفحه آذر ماجدی                                                    

  ، گوتنبرگ، آوريل٢
 سخنرانى نسرين رمضانعلى

  ،بيانيه حزب در باره

 جايگاه کارگر و کمونيسم 
  در تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا

    ،قطعنامه دفتر سياسى حزب
 

 !نيروگاه هاى هسته اى بايد برچيده شوند

 يادداشت سردبير،

 

 اينبار منشور سرنگونی حزب اکس کمونيست کارگری
 

 ١٠صفحه کامران پايدار                                                                        

 سرمايه دارى يا سوسياليسم؟
 مناظره مهرداد مشايخى و على جوادى



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 هر روز         ،کارگران ادامه دارد       
یکى از پایگاهها و حوزه هاى                 
اقتصاد جهانى سرمایه در آستانه          
سقوط قرار ميگيرد و بورژوازى        
نسخه اى جز چاپيدن بيشتر                       

بسيار واضح      .  کارگران ندارد     
است این جنگ تمام نشده است و            
در فرصتهاى دیگر به اشکال                  

 . جدید و شدیدتر سر باز ميکند

 

اما اميد سرمایه داران و                               
دولتهایشان از فروکش کردن                  
اعتراضات گسترده و ميليونى در        

. اروپا خيلى زود به یاس تبدیل شد       
مظهر ثبات  " جائى که گویا     ،تونس

 در    ،بود"  و رشد شمال آفریقا           
فاصله کوتاهى آنهم بدليل اعتراض  
به همين سياستهاى اعمال ریاضت     

. اقتصادى و فقر منفجر شد                        
شورش نان برگ جدید و سرآغاز        
فصل نوینى از مقاومت کارگران         
و محرومان عليه تعرضات                      

بعد از     .  کاپيتاليسم جهانى بود         
 که     ،سرنگونى سریع بن على              

مشابه هاى او در شمال آفریقا و              
 جوامع           ،خاورميانه فراوانند          

خاورميانه بکى بعد از دیگرى               
دستخوش تحوالت انقالبى و حاد          

بن على  .  شدند که هنوز ادامه دارد     
 عبداهللا صالح و  ،و مبارک رفته اند 

. قذافى هم کارشان تمام است                    
خامنه اى و بشار اسد و خانواده              
آل سعود و جناب طالبانى و مالکى    
 . و دیگران فردایشان نامعلوم است

 

 انگلستان

موج اعتراضى که از اروپا آغاز          
شده بود و کشورهاى منطقه                      
خاورميانه و شمال افریقا را                     

 مجددا به اروپا                          ،درنوردید
باید توجه داشت که              .  بازگشت

اعتراضات قبلى در انگلستان در          
قياس با مثال فرانسه و یونان                      

اگر چه        .  محافظه کار بود              
دانشجویان تالش کردند این فضا          

در آن اعتراضات حتى    .  را بشکنند 
عليه کارگران خارجى شعار داده         
شد و سياست ناسيوناليستى که                

 

 ...موج به اروپا برميگردد 

براى طبقه کارگر سم است                
اما اینبار   .  بخشا جوالن ميداد     

: کارگران انگليس ميگویند               
کارگران بریتانيا و تونس و            "

"! مصر متحد همدیگر هستند         
دولت دیوید کامرون    : "ميگویند

"ميگویند"!  باید برود    نه به    : 
، "قطع و کاهش خدمات رفاهی     

نه به      "،      "نه به بيکاری           "
"! سياست ریاضت اقتصادی          

 مارس که     ٢۶تظاهرات شنبه     
بيش از نيم ميليون در آن                      

 بعنوان             ،شرکت داشتند            
بزرگترین تظاهرات بعد از              
تظاهرات عليه جنگ در عراق      

 .  نام برده شد٢٠٠٣در سال 

 

 آلمان

در شهرهاى آلمان نيز جمعيت        
صدها هزار نفره عليه استفاده         
از انرژى اتمى در شهرهاى             

 هامبورگ و              ،برلين، کلن      
تظاهر .  مونيخ به خيابانها آمدند    

کنندگان بعد از واقعه                              
فوکوشيماى ژاپن بر بسته شدن      
و خاموش شدن کليه                                

. نيروگاههاى اتمى تاکيد داشتند     
خواست برحق برچيدن و                   
خاموش کردن نيروگاههاى              
هسته اى ميتواند به نقد عملى و       
اجتماعى عميق بشریت متمدن       
و در راس آن جنبش بين المللى       
طبقه کارگر به برپا دارندگان و      
مالکان و کمپانيهاى هسته اى و      
 . نظم سرمایه دارى تبدیل شود

 

امسال در اروپا و همه جا باید           
منتظر اعتراضات و اجتماعات     

اگر .  روز جهانى کارگر بود         
یک کار کارگران الزم است            
انجام دهند اینست که اول مه             
امسال با آلترناتيو سوسياليستى      
عليه وضع موجود بميدان                   

 . بيایند
 
 

 : اوضاع در منطقه

١٩۶شماره   
 ليبى 

در ليبى فعال ابتکار عمل سياسى               
دست نيروهاى پرو غربى افتاده                

از باال ناتو بمب ميزند و از            .  است
کار .  پائين مخالفين پيشروى ميکنند      

قذافى بزودى تمام است و همزمان           
تالشها براى انتقال او به کشورى              
دیگر در درون و بيرون حکومت             

ناتو اميدوار است    .  شروع شده است   
در یک جنگ سه ماهه مسئله تمام             
شود و تداوم آن به کریدورهاى                   

معضل .  دیپلماسى موکول شود            
غرب در ليبى بازسازى کل ماشين          
دولتى و ارتش و ارگانهاى امنيتى             
است و از پيش معلوم است حکومت        
سرهم بندى آنها چه مشخصاتى دارد      

با .  و چه شباهتهائى به قذافى دارد           
اینحال دوران بعد از قذافى دوره               

 .جدیدى است و هنوز باز است

 

 يمن

در یمن عبداهللا صالح به سرازیرى           
افتاده و براى کناره گيرى اعالم                 

تاکتيک ترساندن  .  آمادگى کرده است  
مردم از جنگ داخلى موثر واقع                
نشده و یمنى ها با قدرت به                              

تالش .  اعتراض ادامه ميدهند              
سياسى هيئت حاکمه در یمن اینست         
که رفتن عبداهللا صالح با شکل دادن         
به دولتى انتقالى که اساس                               
چهارچوبهاى کنونى را حفظ کند               

در یمن بيشتر سناریوى    .  همراه باشد 
 . مصر مورد توجه است

 

 سوريه

رویدادهاى سوریه ادامه حرکت                
مردم .  عمومى در منطقه است               

نه حزب اهللا نه         "سوریه با شعار         
عليه تروریسم    "  جمهورى اسالمى   

اسالمى و رابطه دولت سوریه با               
و .  جنبش اسالم سياسى شعار ميدهند    

این شعار وقتى در اجتماعات                       
سوریه سر داده شد که عده زیادى             
از نيروهاى سپاه پاسداران و حزب         
اهللا لبنان در سرکوبهاى خيابانى و             
تيراندازى و قتل معترضين شرکت         
داشتند و توسط مردم معترض                     

این شعار برخالف       .  دستگير شدند   
و فاشيستى در    "  ضد عربى "تفسير  

اپوزیسيون ناسيوناليست ایران که           
 جانم   ،نه غزه و نه لبنان          "آنرا با      

 مردم   ،مقایسه ميکنند  "  فداى ایران  
سوریه بر همسرنوشتى با مردم                 

در .  زحمتکش منطقه تاکيد دارند           

عين حال سوریه بنا به جایگاهى           
 ،که در سياست منطقه دارد                     

بعنوان متحد اول جمهورى                      
 بعنوان  ،اسالمى و حزب اهللا لبنان     

دولتى که رابطه خوبى با                            
 هدف ساده اى            ،تروریسم دارد   

براى اقدام نظامى و گسترش                   
سياست ميليتاریستى در تحوالت         

 .  منطقه است

 

بشار اسد این را زود فهميد و                   
وضع خامنه اى در ایران را هم             

او ترجيح داد نه مبارک           .  ميبيند
خودش دولت و    .  شود و نه قذافى     

کابينه را منحل کرد و وعده لغو             
قوانين اضطرارى و برخى                     

اما مهم نيست اسد چه      .  آزادیها داد 
. ميگوید و تا چه حد عقب مينشيند        

مهم اینست که این اقدامات دیر               
اگر مردم بشار اسد را با       .  شده اند 

دولتى دیگر قبول نکنند چه؟ حاال         
رفتن بشار   "که آمریکا در تنور          

ميدمد و اپوزیسيون پرو             "  اسد
غربى در سوریه براى این                       

 چه راهى   ،همصدائى تالش ميکند  
به روى حکومت بشار اسد در               
سوریه باز است؟ فشار به بشار             
اسد که تدریجا دارد صدام حسين          

 تقابل با یک       ،دوم تصویر ميشود    
سنگر تروریسم اسالمى و                        
مشخص تر حمله به یک مرکز              
نفوذ و امکانات جمهورى اسالمى      

سوریه وضع    .  در منطقه است       
پيچيده اى را از سر ميگذراند و             
تنها همراهى وسيع و عميق مردم        
با اعتراضات توده هاى بپاخواسته     
عليه فقر و بيکارى و فساد و                    
دیکتاتورى ميتواند کل این                        

 .  مخاطرات را منتفى کند

 

ما بدنبال سرنگونى بن على و                 
اولين تظاهرات در قاهره تاکيد             
کرده بودیم که آنچه در تونس و              
مصر ميگذرد گوشه ای از                       
تصویر آتی سياسی در کشورهاى      
خاورميانه و شمال آفریقا است که       
موج آن مجددا به اروپا برخواهد          

ما با سقوط بن على                     .  گشت
دیگر مردم    "تصریح کردیم که           

دیکتاتوریهای مادام العمر،                      
حکومتهای استبدادی و نوکر                  
بانک جهانی، رژیمهای مبتنی بر       
فقر و فالکت و اختناق را                            

عمر مبارک ها، قذافی      .  نميپذیرند
ها، خامنه ای   

٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ها، شاه حسين ها، بشار اسدها،       
در .  و شاه فهد ها تمام شده است     

این موج بعيد است حتی                        
کرزای ها و طالبانی ها جان             

 ."سالم بدر ببرند

 

در این دوره انقالبى ارتجاع             
بين المللى تالش ميکند                          

 ،نيروهایش را جمع و جور کند      
از اعم    و به اشکال مختلف               

تالشهاى دیپلماتيمک و بند و             
بست سياسى تا بميدان آوردن           

 ،ميليتاریسم و تروریسم و کودتا    
از وضع موجود و پایه هاى آن        

اردوى انقالبى نيز      .  دفاع کند  
قطبنماى اساسى اش باید                      
کوبيدن سنگرهاى مقاومت سر      
راه و ایجاد یک آلترناتيو معتبر       

بورژوازى با    .  اجتماعى باشد   
تمام قدرت و تسليحات و دولتها       
و ميدیا و یال و کوپال                              

 در مقابل                        ،سرکوبگرش
ميليونها مردمى که در هر                  
گوشه دنيا به اعتراض                           
برميخزند در موضع دفاع است     
و مشروعيت سياسى و اخالقى       
اش بيش از پيش زیر سوال                

این دوره بهترین       .  رفته است   
فرصت براى طبقه کارگر و             
کمونيسم کارگرى است که                 
پرچم آلترناتيو خو را برافرازد       
و این پتاسيل عظيم انقالبى را           
در خدمت انقالبات کارگرى             

 .بکار گيرد

***   

 

موج به اروپا 
 ...برميگردد 

١٩۶شماره   
 

  ،قطعنامه
 

 !نيروگاه هاى هسته اى بايد برچيده شوند
 

تجربه بشریت در چند دهه گذشته ثابت آرده است         .  هر نيروگاه اتمی خود یك بمب اتمی عظيم و آماده انفجار است            
آه هر نقص فنی، آسيب و انفجار در نيروگاه های اتمی ميتواند موجب مرگ هزاران نفر و صدمات جانی و                                   

 .  روانی به چندین نسل از ساآنين یك منطقه وسيع و بيخانمانی ميليونها نفر گردد

 

 :بطور مشخص
 

از آنجا آه در مناسبات سرمایه داری انرژی هسته ای همچون هر محصول دیگر خصلت آاال به خود گرفته و                          -
 سود مبنای توليد و بازتوليد آن و نيازها، رفاه، سالمت و امنيت انسان تابعی از منفعت سرمایه است؛ 

از آنجا آه سطح دانش و تكنولوژی آنونی بشریت نميتواند مانع جلوگيری از آسيب های فلج آننده به تاسيسات                           -
اتمی بوسيله سوانح طبيعی چون زمين لرزه، سيل و طوفان شود و از این رو خطر بالقوه عظيمی جان و سالمتی                         

 ميليونها انسان را هر روز تهدید ميكند؛  

از آنجا آه نيروگاه های اتمی در دنيای پر از جنگ و تنش و کشمکش کنونی ميتواند یک هدف تروریستی و                                 -
 نظامی تلقی شود، لذا خطرات بالقوه آن برای جامعه بشری مانند بمب های اتمی است؛ 

ازآنجا آه سوانح محيط آار در عرصه توليد انرژی هسته ای آسيب های بسيار و جبران ناپذیری به آارگرانی                          -
 شاغل در این صنعت وارد ميكند؛ 

از آنجا آه زباله های اتمی یك منبع بزرگ آلودگی محيط زیست در دنيا و عاملی جهت بيماریهای خطرناك و                              -
 سرطان زا است؛

 

. ما براى پایان دادن به بهره برداری از انرژی هسته ای بعنوان یك منبع انرژی و سوخت مبارزه ميکنيم                                          
آلترناتيوهائی چون انرژی خورشيدی، باد، امواج دریاها و اقيانوسها، حرارت زیرزمينی، زباله و فاضل آب و                         

به منظور مصرف در امور پزشكی، علوم تحقيقی و تاریخی تا زمانی              .  غيره باید جایگزین انرژی هسته ای شوند       
آه آلترناتيو مناسبی برای محصوالت هسته ای بوجود نيامده است این محصوالت باید با رعایت ضریب ایمنی                           

 .بسيار باال توليد گردند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بشریت متمدن و در راس آن طبقه کارگر بين المللى را به تالش براى برچيدن                                 
 .  نيروگاههاى هسته اى فرا ميخواند

 

 مصوب دفتر سياسى حزب با اکثريت آرا
 ٢٠١٠مارس 

 

 

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

!بر سر تغيير آنست  
 

کارل مارکس                       

 

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

 به چه منجالبى تبديل ،سوسياليسم
!ميشود  

 منصور حکمت



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

  ،بيانيه حزب در باره
 

 جايگاه کارگر و کمونيسم در تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا 
 

نه تنها بارقه اى از بهبود فوری بحران اقتصادى جهانى قابل مشاهده نيست بلکه امواج                    .  دنياى سرمایه دارى در یک بحران عميق بسر می برد              -١
تشدید بيکارى و گرسنگى و بى مسکنى سهم صدها ميليون خانواده کارگرى از این                .  بحران هر روز حوزه اى از نفوذ سرمایه را به کام خود ميکشد              

 بورژوازى تحميل فقر و فالکت و سرشکن کردن هزینه بحران روى دوش طبقه کارگر و مردم                                  عمومیدر این اوضاع پالتفرم         .  بحران است  
در اروپاى غربى جدال تاکنونى طبقه کارگر با سياستهاى حذف خدمات اجتماعی و ریاضت کشی اقتصادی کماکان یک مساله                                   .  زحمتکش است 

 . سيماى آتى جوامع غربى را فرجام این تقابلها تعيين خواهد کرد. اساسی محوری در جامعه است
 

 با تهاجم گسترده ترى     ،پيامدهاى بحران اقتصادى در کشورهائى که سرمایه دارى متکى بر اختناق عریان و استثمار شدید نيروى کار ارزان است                     -٢
خيزش انقالبى در    .  به کارگران و محرومان همراه بوده و دورنماى فقر و گرسنگى ميليونى و شورش گرسنگان را در چشم انداز قرار داده است                                

 نه فقط سدى در مقابل سياست اعمال فقر و اختناق دولتهاى سرمایه دارى ایجاد کرده است بلکه کل موجودیت                          ،کشورهاى شمال آفریقا و خاورميانه     
 برخالف جنبشهاى ناسيوناليستى و خرده بورژوائى و ضد            ،اهميت این تحوالت  .   استبداد و سرمایه را در این جوامع در ابهام کامل قرار داده است                

 اعتراض  ، که ابدا خصلت کشورى هم ندارد        ،یک مشخصه اساسى این اعتراضات     .   در جوهر ضد کاپيتاليستى آنست      ،آمریکایی در دهه هاى گذشته     
این نقطه عزیمت برخالف     .  عليه فقر و فالکت و اعتراض عليه تهاجم سرمایه به زندگى و معيشت صدها ميليون کارگر و خانواده کارگرى است                              

بار دیگر  .   چهارچوب اعتراض سياسى در جوامع مختلف را شکل خواهد داد و صفبندیهاى سياسى گذشته را زیر و رو خواهد کرد                     ،دوره هاى پيشين  
 . تهاجم عليه استبداد و سرمایه افق انقالبات رهائى بخش کارگرى و سوسياليستى را به روى ميلياردها انسان محروم خواهد گشود

 

 تاثيرات بحران جهانى سرمایه دارى و رویدادهاى انقالبى در              ،بحران حکومتى در ایران قدیمى است و بویژه با عروج مجدد جنبش سرنگونى                   -٣
ایران نيز یکى از کشورهائى است که بار دیگر صحنه اعتراض توده اى و عظيم کارگران و محرومان عليه فقر و اختناق                           .   تشدید شده است   ،منطقه

 مانند کارگران و اکثریت توده های مردم در تونس و مصر و هر                ،کارگران در ایران مانند اکثریت عظيم جامعه       .  سرمایه و اسالم سياسی خواهد بود      
در مقابل این تمایالت و خواستهاى برحق صدها ميليون              .   آزادى، برابری، رفاه و حرمت ميخواهند و آینده بهترى را جستجو ميکنند                   ،گوشه جهان 

 پاسخى به معضالت و خواستهای دیرینه           ، اعم از ناسيوناليسم پرو غربی و یا ناسيونال اسالمی               ، جنبشهاى سياسى بورژوائى     ،کارگر و زحمتکش   
 تالش دارند این    ، که اسم رمز تداوم قدرت سياسى و استثمار اقتصادى طبقه بورژوا است              ،"حقوق بشر و دمکراسى و رفرم      "مردم ندارند و با وعده       

اعتراض عليه فقر و فالکت بار دیگر طبقه کارگر و کمونيسم را بعنوان یک                     .  اعتراضات و خيزشها را عقيم و کنترل کرده و به شکست بکشانند                 
. کارگر و کمونيسم در این تحوالت ميتوانند و باید بعنوان رهبر آزادى جامعه قد علم کنند       . بازیگر اساسى در جدال قدرت سياسى به جلو صحنه ميراند 

 . اکثریت عظيمى که خواهان سرنگونى ارتجاع اسالمى اند نيازمند یک رهبرى قدرتمند و آزادیخواه اند که بتواند بساط جمهورى اسالمى را برچيند
 

کليدى ترین سوال در این تحوالت درجه آمادگى و دخالتگری طبقه کارگر و کمونيسم براى ورود به یک جدال سرنوشت ساز برسر قدرت سياسى            -٤
 بدون  ، بدون تشکلهاى توده اى که بتوانند نيروى انقالبى ميليونها انسان معترض عليه سرمایه را بکار گيرند                    ،بدون تحزب کمونيستى کارگری   .  است

تحزب کمونيستى و رهبرى      .   کارگران و محرومان عليرغم تمام فداکاریها و جانفشانى ها شکست ميخورند                   ،افق روشن اعتراض ضد کاپيتاليستى      
 ایجاد وسيع شوراها      ، متشکل شدن رهبران کارگرى کمونيست، سوسياليست و پيشرو در حزب طبقاتى و کمونيستى خود                          ،کننده در راس جامعه     

 ایجاد قدرت آلترناتيو در پائين و          ، اعمال سياست کنترل کارگرى      ،بعنوان سازمانهاى اعمال اراده توده اى در محل کار، محالت، مناطق و شهرها                  
آزادى جامعه در گرو بميدان آمدن طبقه کارگر متشکل با پرچم                    .   از ارکان پيروزی کارگر و کمونيسم در این تحوالت است                   ،تحکيم مستمر آن   

 . سوسياليستى اش است
 

. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى قيام و خيزش توده اى عليه فقر و گرسنگى و اختناق را تخته پرشى براى یک انقالب پيروزمند کارگرى ميداند                                  -٥
 به انقالبيون سوسياليست و آزادیخواه و برابرى طلب در این جوامع این است که احزاب                     ،فراخوان حزب به کارگران پيشرو و کمونيست در منطقه          

افق سرنگونى سرمایه دارى را      .  همه جا سازمانهاى حزبى و توده اى شورائى خود را ایجاد و گسترش دهند                .  کمونيستی کارگری خود را شکل دهند      
آینده .  هيچ زمان انقالب کارگرى و سوسياليستى تا این حد در دسترس نبوده است                   .  با اعتراض و قيام عليه فقر و اختناق به افق جامعه تبدیل کنند                   

 . منطقه اى و جهانى استجارى کمونيسم در گرو پيشروى و پيروزى طبقه کارگر در متن تحوالت 

 

 مصوب دفتر سياسى حزب با اکثريت آرا
 ٢٠١١مارس 

 

 .  سند فوق در کنگره اول حزب تصویب شد و براى اصالح و تصویب و انتشار نهائى به دفتر سياسى حزب ارجاع شد* 

١٩۶شماره   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 دول غربی اقدام     :يک دنيای بهتر   
نظامی خود در ليبی را اساسا در           

می "  اقدام بشر دوستانه   "زرورق  
اهداف واقعی دول غربی         .  پيچند

 از این عمليات چيست؟
 

 ببينيد عظيم ترین           :علی جوادی   
ماشين نظامی تاریخ معاصر را             

اقدامات بشر         "برای انجام                  
این .  ایجاد نکرده اند        "  دوستانه

اراجيف و تبليغات عوامفریبانه را       
این .  از هيچ کس نباید پذیرفت             

ماشينی است که بزرگترین قتل              
عامها و کشتار را در تاریخ بشر            

برای یک لحظه     .  انجام داده است    
تاریخ هيروشيما و ناکازاکی را              

 کشتار مردم در               ،بياد بياورید    
 ،ویتنام و عراق را بخاطر بياورید       

مضحک بودن این تبليغات و                   
تالشهای کودنانه احتياج بيشتری         

این ماشين      .  به کنکاش ندارد          
نظامی برای تامين و تحکيم                      
هژمونی و موقعيت دول سرمایه           
داری غرب در جهان کنونی و                

اقدامات "تالطمات آن و نه انجام           
. ایجاد شده است       "  بشر دوستانه   

کارنامه و تاریخ تاکنونی اش به             
روشنی گواه عملکرد و اهداف               

 .واقعی آن است
 

در دو سوی این کشمکش دو                     
 ارتجاعی و         ،نيروی تروریستی    

در یک   .  ضد بشری قرار دارند        
طرف یک ماشين عظيم آدمکشی         
و ارعاب و تروریسم دولتی و                 
قلدری بين المللی قرار دارد که               
بزرگترین قتل عام های تاریخ را          

نيرویی که      .  انجام داده است           
مدرسه و بيمارستان و خانه و                  
کارخانه را بر سر ساکنانش                      

 بمباران و با خاک       ،تخریب ميکند 
قتل عام    .  ميکشد.  یکسان ميکند   

ناتو بزرگترین  .  نابود ميکند .  ميکند
اهرم نظامی این اردوی تروریسم        

عمليات نظامی این      .  دولتی است  
جریان در ليبی تالشی                                   

" نجات دهنده"و یا " انساندوستانه"
جزیی از  .  نيست"  خيرخواهانه"و  

سياست و استراتژی عمومی این          

 

 کدام اهداف؟ چرا اقدام نظامی؟: ليبی
 گفتگو با علی جوادی

نيرو در قبال تحوالت                            
 .خاورميانه و شمال آفریقا است

 

در طرف دیگر دولت جنایتکار     
دولتی که    .  قذافی قرار دارد       

شکنجه و زندانی    .  ترور ميکند 
قتل عام    .  اعدام ميکند   .  ميکند
محروم و بی حقوق             .  ميکند
و یک    .  چپاول ميکند   .  ميکند

سازمان کشتار و جنایت و                  
محروميت و چپاول و استثمار        

. وحشيانه را شکل داده است            
جامعه ای را شکل داده است             
که مردم فاقد کوچکترین حقوق      
سياسی و مدنی و آزادیها                     

. فقير و گرسنه اند              .  هستند
کارگر بودن معادل فقير و                  

. محروم و نابرابر بودن است          
رژیمی است که در مقابل اولين      
موج خيزش توده های مردم              

" حمام خون "وعده راه انداختن    
داده "  کشتار خانه به خانه       "و   
 . تاس
  

هر دو نيروی این کشمکش در        
پی اهداف ارتجاعی و ضد                 

کمتر کسی  .  انسانی خود هستند   
تردیدی در نقش و اهداف                    

. جنایتکارانه رژیم قذافی دارد        
اگر توهم و ابهامی هست در             
زمينه نقش و اهداف دول                     
سرمایه داری غرب در این               

رژیم قذافی     .  کشمکش است    
برای بقای حکومت استثمار و        

. توحش خود بی رحمانه ميکشد    
در مقابله با اولين اعتراض                
مردم بپاخواسته تمامی                         
سالحهای خونين خود را بکار        

طرف دیگر نيز به    .  گرفته است 
دفاع از مردم زیر             "  بهانه"

ضرب ارتش جنایتکار قذافی          
" منطقه پرواز ممنوع   "سياست  

را بر ليبی با مجوز شورای               
امنيت سازمان ملل اعمال کرده     

و با جنگندهای خود از         .  است
آسمان و دریا مواضع طرف            

 .مقابل را ميکوبد
 

یک رکن تالش ما در قبال این         

١٩۶شماره   

کشمکش جدا کردن تبليغات نظامی         
و ظاهر سازیها از اهداف واقعی               

بيرون .  طرفين کشمکش است             
کشيدن حقيقت از زیر خرواری از           
دروغ و ریاکاری کار جنبش                        

ذره ای    .  کمونيسم کارگری است       
و "  اقدام خيرخواهانه                  "
در پس اقدام نظامی      "  انساندوستانه"

دول غربی و ناتو در ليبی موجود              
ذره ای حقانيت در مقابله             .  نيست

رژیم قذافی با ماشين نظامی ناتو                
 .  وجود ندارد

 

هدف دول سرمایه داری غرب و               
ناتو از این مجموعه عمليات نظامی        
تامين موقعيت هژمونيک و سياسی         
این نيروها در تحوالت سياسی ليبی        

. و آینده ليبی پس از قذافی است                   
هدف مشروعيت بخشيدن به نقش و         
جایگاه سازمان نظامی ناتو در                    

هدف .  دنيای پس از جنگ سرد است     
توجيه ضرورت وجودی این ماشين       

. عظيم ميليتاریستی و جنگی است           
هدف شستشوی لکه های خونين بر         
این ابزار آدمکشی در اذهان مردم            

 . در خاورميانه و جهان است
 

 اما دول غربی          :يک دنيای بهتر      
مدعی اند که این اقدام اساسا پاسخی        

مردم "به درخواست و فراخوان                
این "  قتل عام "و جلوگيری از    "  ليبی

مردم توسط ارتش قذافی صورت             
و "  مشروعيت"گرفته است؟ دارای     

 .سازمان ملل است" مهر"

  

 اینکه قذافی وعده             :علی جوادی    
مردم بنغازی را داده بود      "  قتل عام "

اما این   .  واقعيتی انکار ناپذیر است      
واقعيت مبنای واقعی اقدام نظامی             

 ،این حکومتها و ناتو در ليبی نيست        
تاکنون .  بهانه چنين اقدامی است            

مردم بسياری در گوشه و کنار                    
جهان در اسارت دولتهای استبدادی        

. و آدمکش به اسارت گرفته شده اند         
جنگهای داخلی و قتل عام در رواندا        

صدها .  یک نمونه کوچک است            
هزار نفر در یک نسل کشی قومی            

اما این  .  جان خود را از دست دادند       

نيروها حتی حاضر نشدند این                
جنایت عظيم تاریخی را محکوم           

دو ميليون نفر مردم غزه             .  کنند
توسط دولت اسرائيل چند سالی             
است که به اسارت گرفته شده اند          
و هر از گاهی بمباران شده و به             

آیا .  خاک و خون کشيده ميشوند          
شاهد اقدامی عليه دولت اسرائيل         
توسط این نيروها بوده ایم؟                       
سازمان ملل تاکنون دهها و دهها          
قطعنامه عليه دولت اسرائيل و              

 ،جنایتکاری اش صادر کرده است    
آیا تاکنون شاهد اقدامی توسط این        
نيروها عليه دولت اسرائيل بوده           
ایم؟ و شاید باید خوشحال بود که           
جهان کنونی پر از دو رویی و                

در .  ریاکاری و عوامفریبی است      
غير اینصورت شاید هر روز باید       
شاهد عمليات نظامی این نيروها          

  .در گوشه ای از جهان باشيم
 

بر خالف تبليغات و تصورات               
ارائه شده توسط رسانه های                    

" دعوتنامه" مردم ليبی              ،غربی
اقدام نظامی برای دول غربی و            

این سياست و   .  ناتو صادر نکردند  
استراتژی یک جنبش و نيروی             

اتکاء به اقدام    .  معين سياسی است   
نظامی دول غربی در قبال رژیم          
قذافی سياست و استراتژی                       
ناسيوناليسم پرو غربی در این               

مسلما وضعيت       .  جامعه است      
مخاطره آميز مردمی که ارتش             

" خانه به خانه  "قذافی وعده کشتار    
آنها را داده بود به این سياست                 
ابعادی بعضا توده ای در ليبی                

اما ارائه تصویری     .  بخشيده است  
که گویا همه جامعه ليبی و مردم            
بپاخواسته دارای چنين خواست و       

 بخشی از تالش         ،سياستی هستند  
سياسی برای توجيه اقدام نظامی          

نباید سياست      .  در ليبی است           
جریانات راست و ارتجاعی پرو         
غربی را به حساب توده های                  

 .مردم گذاشت
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مساله این است که جنایتکاری               
حکومت قذافی بيشترین بهانه و             
تاکيد ميکنم بهانه را برای دخالت          
نظامی دول غربی در کشمکشهای      

این بهانه و   .  ليبی فراهم کرده است   
پروپاگاند جنگی را باید از این                

اهداف واقعی     .  جریانات گرفت    
آمریکا و ناتو همان است که                      

شورای "  مهر".  تاکنون بوده است   
امنيت سازمان ملل فاقد                                
کوچکترین مشروعيت سياسی              

این شورا مجمع         .  برای ماست    
اعمال اراده و پيشبرد هيچ سياست       

. مترقی و انساندوستانه ای نيست         
یک ابزار سياسی قدرتهای بزرگ      
جهانی و مشخصا آمریکا و                       

مخالفين را با         .  متحدینش است    
سياست ارعاب و تطميع و                         

. پيچاندن مچ دست خنثی ميکنند            
قطعنامه سازمان ملل چنين                       

آیا جهان فراموش    .  جایگاهی دارد 
کرده است چگونه سازمان ملل              
مجور کشتار و قتل عام در عراق          

 را صادر کرد؟ 
 

 برخی معتقدند که :يک دنيای بهتر
اقدام نظامی دول غربی اساسا                 
بخاطر مطامع اقتصادی و                         
مشخصا نفت ليبی و همچنين                    
موقعيت سوق الجيشی ليبی در               

. شمال آفریقا صورت گرفته است       
برخی دیگر معتقدند این اقدام                   
نظامی در عين حال تالشی برای          
سرپوش گذاشتن بر بحران مزمن        

. جهان سرمایه داری کنونی است        
 پاسخ شما چيست؟ 

 

 اینکه دول سرمایه        :علی جوادی  
داری چشمداشت اقتصادی داشته         

در .  باشند یک مساله واقعی است       
عراق کمپانی های آمریکایی و              
مشخصا هاليبرتون بيشترین قرار       
دادهای ساختمانی و راه سازی و          
نوسازی و نفتی را در کنترل خود        

اما این مساله عامل            .  قرار داد   
اصلی اقدام نظامی این نيروها در         

ميتواند یک نتيجه         .  ليبی نيست    
بهر حال  .  فرعی این سياست باشد     

نفت را حتی زمانيکه در کنترل              

 

کدام اهداف؟ چرا : ليبی
 ...اقدام نظامی

حکومت قذافی باشد باید در               
بازار بين المللی بفروش                      

قيمت این کاال هم مثل      .  برسانند
هر کاالی دیگری بر مبنای               
ميزان عرضه و تقاضا در                  

بعالوه .  بازار تعيين ميشود          
حکومت ليبی به تنهایی اهرم           
تعيين کننده ای برای تغيير                 
معادله عرضه و تقاضا در                 

 .بازار بين المللی ندارد
  

بحران اقتصادی جهان سرمایه      
داری را نميتوان با چنين                     

راه .  عملياتی رفع و رجوع کرد    
حل بحران اقتصادی در                       

 اعمال   ،باالبردن نرخ استثمار     
سياست ریاضت کشی                          

 حذف خدمات                     ،اقتصادی
اجتماعی و کال باالبردن نرخ          
سود آوری سرمایه در چنين             

این راه حل ها      .  شرایطی است 
اساسا مستلزم تهاجم به کارگر         
و مردم زحمتکش در خود این         

اقدام نظامی در      .  جوامع است  
این ابعاد محدود نه تنها نجات           

 بلکه بيشتر              ،دهنده نيست      
است که برای         "  هزینه ای    "

پيشبرد اهداف سياسی این                  
. نيروها باید پرداخت شود                 

حکومت قذافی در اندازه و                 
قامتی نيست که بتواند مجرایی        
برای خروج بحران عظيم                  
سرمایه داری از این وضعيت         

 . شود
  

 در مقابل         :يک دنيای بهتر        
صفی مدعی است که این اقدام         
اساسا برای عقيم کردن و                    

" انقالب ليبی        "مقابله با                 
صورت گرفته است؟ تبيين شما     

 از این ارزیابی چيست؟ 
 

 این جریانات           :علی جوادی     
گوشه ای از حقيقت و نه الزاما        

. تمام حقيقت را بيان ميکنند               
مقابله با آنچه که بعضی                        

 ،نام نهاده اند      "  انقالب ليبی   "
یک رکن سياست امپریاليستی        

اما مساله  .  در این جوامع است     

١٩۶شماره   
این است که اقدام نظامی و یا جنگ          
عليه حکومت قذافی یک اقدام بدون         

. زمينه و پيشينه سياسی نبوده است          
این جریانات پيش از اقدام نظامی و         
همچنين پس از اقدام نظامی هم در            
حال تالش برای عقيم کردن                          

و مقابله با اراده و عزم             "  انقالب"
توده های بپاخواسته مردم در این              

ببينيد .  جوامع هستند و خواهند بود         
گفته شده است که جنگ ادامه                       

نميتوان . واقعيتی است. سياست است 
جنگ را ابزاری برای مقابله با                   

ارزیابی کرد و           "  انقالب ليبی     "
سياست پيش از آن را از این قاعده            

به این اعتبار    .  عمومی مستثنی کرد   
چنين فورمولبندیهایی کليت واقعيت       
تالش ضد انقالبی این نيروها را                
محدود به اقدام نظامی ميکند که یک       

 .ارزیابی نادقيق است

 

 موضع حزب در       :يک دنيای بهتر    
قبال این اقدام نظامی و مساله                        

چيست؟ آیا  "  منطقه پرواز ممنوعه   "
نباید کل این دخالت نظامی را                       

 محکوم کرد؟ 
 

 مواضع رسمی حزب      :علی جوادی 
اتحاد کمونيسم کارگری در اطالعيه      
حزب به روشنی و با دقت توضيح            
داده شده است و من در اینجا                          
خوانندگان را به مطالعه دقيق این              

قبل از آنکه    .  اطالعيه رجوع ميدهم   
توضيح دهم که ما چه سلسله                          
اقداماتی را محکوم ميکنيم و چه                 
اقداماتی را محکوم نميکنيم اجازه            
دهيد جوهر سياستمان را روشن                

حزب اتحاد کمونيسم کارگری       .  کنم
هيچگونه همسویی با حکومت                    
مرتجع و آدمکش حکومت قذافی و          
همچنين اردوی تروریستی و                       

ما .  ميليتاریستی آمریکا و ناتو ندارد     
همانطور که در ایران برای                          
سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی                
تالش ميکنيم در عين حال برای                 
درهم شکستن سياست قلدری و                   
ميليتاریستی آمریکا و متحدینش                

در قبال تحوالت ليبی     .  تالش ميکنيم 
هم چنين استراتژی عمومی را دنبال      

ما در کنار مردم آزادیخواه        .  ميکنيم
و برابری طلب این جوامع که برای         
آزادی و برابری و رفاه مبارزه                   

 . قرار داریم،ميکنند
 

جنگ آمریکا و ناتو عليه ارتش و             
حکومت ليبی را نميتوان محکوم               

اما نمایش ارعاب و                    .  کرد
آدمکشی و را ميتوان و باید                       

قلدری و ميليتاریسم    .  محکوم کرد 
و لشگر کشی عليه مردم غير                  
نظامی را از هر سو باید محکوم           

"کرد ما هرنوع حمله نيروهاى        . 
آمریکا و موئتلفينش به مردم غير        
نظامى ليبى و تخریب شهرها و             
روستاها و زیرساختها و وسائل           
مادى زندگى شان را محکوم                   

ما هرنوع بند و بست و            .  ميکنيم
تالش آمریکا و دولتهاى غربى و         
حکومتهاى مرتجع عربى را براى     
حقنه کردن یک دارو دسته دیگر          

ما ."  بر مردم ليبى محکوم ميکنيم      
تحریم اقتصادی عليه مردم هر              
گوشه ای از ليبی را قویا محکوم           

ما حقنه کردن حکومت          .  ميکنيم
دست پخت دول غرب به مردم               

اما اعمال  .  ليبی را محکوم ميکنيم    
" منطقه پرواز ممنوع       "سياست    

عليه ارتش ليبی الزاما با مخالفتی        
 بمثابه یک نيروی         ،از جانب ما     

خواهان سرنگونی انقالبی                       
حکومت قذافی و در هم شکستن            
سياست ميليتاریستی آمریکا و               

سياست .   مواجه نخواهد شد      ،ناتو
ما در مقابل و ضدیت با هر دو                

. سوی این کشمکش قرار دارد              
یک سياست آزادیخواهانه و                    

 .مستقل کمونيستی است
  

 چه تفاوتی ميان     :يک دنيای بهتر   
سياست دول غربی در قبال ليبی           

 و مصر وجود دارد؟ 
 

 تفاوت ماهوی ای         :علی جوادی  
یک استراتژی    .  در ميان نيست      

مساله اما   .  واحد را دنبال ميکنند      
بر سر اهرم و چگونگی                              
دخالتگری در صحنه سياسی این         

در مصر آمریکا و       .  جوامع است 
دول غربی یک اهرم اساسی و              
تعيين کننده برای دخالتگری و               
شکل دادن به تحوالت سياسی در         

!  ارتش مصر            ،اختيار داشتند      
" قهرمان"و    "  برادر"ارتش را       

در پروسه    .  مردم اعالم کردند       
خيزش توده های مردم در مصر          
توانستند این نيرو را در درجه                
اول از گزند اعتراضات مردم               
مصون بدارند و در دور دوم                   
تحوالت عمال این نيرو بود که               

. اختيار جامعه را در دست گرفت       
را "  انتقالی"و   "  موقت"حکومت   

شکل داد و         
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نظم و        "سياست بازگرداندن               
و در حقيقت خفه کردن          "  آرامش

مردم بپاخواسته را در دستور خود      
در ليبی دارای چنين          .  قرار داد   

ارتش .  اهرم و شرایطی نبودند           
ليبی هم بدون حکومت قذافی یک         

بعالوه .  نيروی قابل اتکاء نبود           
سير اعتراضات به سرعت به                 
تقابل و رو در رویی مردم و                     

پس از       .  ارتش ليبی انجاميد            
پيروزیهای اوليه جریانات                        

 ،اپوزیسيون و مردم بپاخواسته             
حکومت ليبی یک تهاجم همه                   

. جانبه را در دستور قرار داد                   
محاصره شدن مردم در بنغازی            
زمينه دخالتگری نظامی را برای         

و این     .  این جریان فراهم کرد            
واقعيت گویی یک مائده آسمانی            

 .برای این نيروها بود

  

 پی آمدهای آتی       :يک دنيای بهتر    
این دخالت نظامی را کدام می                  
بينيد؟ آیا این اقدام پيش در آمد                  
جنگ و لشگر کشی عليه دولت              
قذافی است؟ آیا این اقدام به                         
دخالتهای نظامی دول غربی در            
سایر جوامع بپاخواسته منجر                  

 خواهد شد؟ 

 

 اعمال سياست             :علی جوادی      
ميتواند به   "  منطقه پرواز ممنوع   "

جنگ و اقدام نظامی همه جانبه               
هر .   ميتواند هم نشود      ،منجر شود 

دو حالت به درجات متفاوتی                    
چنين سياستی در                 .  محتملند

یوگسالوی منجر به جنگ و لشگر      
هيچ .   در عراق شد          ،کشی نشد   

 .شقی را تماما نميتوان رد کرد

  

اما شخصا فکر ميکنم که آمریکا و     
ناتو در موقعيتی نيستند که بتوانند         
منابع نظامی یک لشگر کشی                  
نظامی را در این شرایط تامين                

نه امکان نظامی آن را دارند       .  کنند
هم .  و نه موقعيت سياسی آن را            

اکنون در عراق و افغانستان                     
. دارای حضور نظامی گسترده اند     

بعالوه ليبی کال چنين جایگاهی در       

 

کدام اهداف؟ چرا : ليبی
 ...اقدام نظامی

کل سياست جهانی این نيرو در       
فاز بعدی  .  شرایط کنونی ندارد   

چنين سياستی ميتواند مساله              
تامين اسلحه و لجستيک برای         
نيروهای اپوزیسيون در ليبی          

لشگر کشی نظامی و            .  باشد
جنگ تمام عيار کمتر محتمل           

آیا این اقدام به دخالتگری .  است
نظامی و اقدامی از این جنس            
در سایر این جوامع منجر                   
خواهد شد؟ تردیدی نيست که           
جریانات پرو غربی در                        
صفوف اپوزیسيون برخی از          
این جوامع بطور مثال سوریه         
شاید به چنين مواضعی متوسل       

اما بنظرم چنين امری          .  شوند
فضای .  بعيد است عملی شود        

سياسی این جوامع و اوضاع            
بين المللی کمتر چنين فرجه و          
امکانی به این جریانات نخواهد      

 .داد
  

 چه نقدی به        :يک دنيای بهتر    
موضع حزب موسوم به                       

و "  کمونيست کارگری          "
 دارید؟ " حکمتيست"

 
 موضع حزب          :علی جوادی    

کمونيست "موسوم به                            
را ميتوان یک              "  کارگری

موضع پرو آمریکایی ارزیابی      
این حزب در اطالعيه           .  کرد

رسمی اش در این باره نه تنها          
کوچکترین نقدی به سياست و          
اهداف این دول سرمایه داری         
غرب در این ارتباط نکرده                
است بلکه با وقاحت خاصی              

اهداف "عمال به تکرار                        
این اقدام در ليبی    "  انساندوستانه

بعالوه قطعنامه   .  پرداخته است  
سازمان ملل را هم کامال توجيه      
کرده و کوچکترین نقدی به این       

 اقدام      ،بدتر.  قطعنامه ندارد     
نظامی در ليبی را نتيجه و                  

انقالب در  "  پيشروی"محصول  
ليبی دانسته و عمال آن را                     

تنها .  مشروع قلمداد کرده است    
جمله انتقادی این جریان در این      

: ارتباط این است که گفته اند            

١٩۶شماره   
روشن است که دولتهای غرب از          "

این حمله اهداف و منافع ویژه خود           
این تمام نقد و         ".  را دنبال ميکنند     

افشاگری این جریان نئو راست در           
و این سياستی    .  قبال این تحول است    

برای التماس عاجزانه در قبال                    
اتخاذ .  اردوی تروریسم دولتی است     

چنين سياستی از نيرویی که حزب           
 دور   ،را براه انداخت    "  اکس مسلم  "

از جریانی که        .  از انتظار نيست       
سرافکنده به صف تظاهرات                        
جریانات راست و سلطنت طلب می        

.  انتظار دیگری نمی رود             ،پيوندد
این جریان در جنگ اسرائيل و                   
حماس در غزه موضعی تماما پرو           

 در این ماجرا هم            ،اسرائيل داشت  
. موضع عموما پرو آمریکایی دارد        

این جریانی است که رهبری اش               
زمانی که احتمال حمله نظامی                    
آمریکا به رژیم اسالمی در زمان              
جورج بوش باال گرفته بود رسما               
اعالم کرد که جنگ این دو جریان            

" فرصتی"در عين حال ميتواند                 
در .  برای این جریان فراهم کند              

 ،جنگ اسرائيل و حماس در غزه             
عمال هر گونه حس انساندوستی                
برای مردم غير نظامی فلسطين را          
به سخره گرفته بود و از آن به                      

اومانيسم تان گل کرده               "عنوان     
اما اکنون از    .  محکوم ميکرد "  است

این دول        "  انساندوستانه"اقدام        
شرم .  سرمایه داری صحبت ميکند       
 .آور است اما تعجب آور نيست

 

در طرف دیگر موضع حزب                      
. قرار دارد  "  حکمتيست"موسوم به     

این جریان نيز مانند جریانات توده           
ایستی و اکثریتی موضعی عموما             

. دارد"  ضد امپریاليستی               "
موضعشان در قبال اوضاع ليبی در        
امتداد سایر مواضعشان در قبال                

. سایر تخاصمات بين المللی است            
موضع این جریان یک موضع از             
جنس مواضع چپ سنتی در تحوالت    

در قبال جنگهای آمریکا               .  است
اساسا به محکوميت طرف                             

. جنگ می پردازند          "  آمریکایی"
دارای موضع سومی در قبال هر دو       

. سوی این جنگهای ارتجاعی نيستند      
در جنگ آمریکا در عراق در                      
بحبوبه جنایت آمریکا و صدام                     

ضد " در امتداد سياست                   ،حسين
شعار سرنگونی   "  امپریاليستی شان  

حکومت صدام حسين را برای مدتی      
در .  از دستورشان کنار گذاشتند            

جنگ اسرائيل و حزب اهللا در لبنان          
 نقد  ،هم موضع مشابهی اتخاذ کردند     

چندانی به نقش و عملکرد ارتجاع       
. اسالمی در این درگيریها نداشتند      

در ليبی در قبال جنایات و کشتار          
ارتش قذافی عليه مردم سياستی            
غير از محکوم کردن و رها                     
کردن مردم به زیر دست و بال               

 .ماشين جنایت قذافی ندارند

   

 ویژگی ها و          :يک دنيای بهتر      
تفاوت موضع حزب اتحاد                        
کمونيسم کارگری در قبال این                
تحوالت با سایر جریانات غير               

غير کارگری کدام        –کمونيستی   
 است؟ 

 

 ویژگی حزب اتحاد      :علی جوادی 
کمونيسم کارگری از یک طرف          
در ضدیت آن در تقابل با هر دو             
سوی این تخاصم است و از سوی        
دیگر بر آینده پس از قذافی                        

حزب ما      .  استوار شده است           
همانطور که بارها تاکيد شده است      
هيچگونه همسویی با هيچکدام از        

ما در   .  طرفين این تخاصم ندارد      
کنار طبقه کارگر و مردم                           
آزادیخواه در این جوامع برای               

 برای آزادی و          ،یک آینده بهتر      
برابری و حکومت کارگری                   

ما از اینکه            .  مبارزه ميکنيم     
دشمنان طبقه کارگر و مردم                    
آزادیخواه به جنگ یکدیگر رفته          

ما دشمنی   .   برآشفته نميشویم     ،اند
این جریانات را به دوستی آنها               

مساله ما پيشبرد      .  ترجيح ميدهيم  
امر انقالب کارگری در هر                      

ما سياست         .  شرایطی است        
استراتژیک و مستقل خودمان را         

همانطور که        .  دنبال ميکنيم       
:  اطالعيه حزب ذکر کرده است           

ما هرنوع بند و بست و تالش                   
آمریکا و دولتهاى غربى و                       
حکومتهاى مرتجع عربى را براى     
حقنه کردن یک دارو دسته دیگر          

از .  بر مردم ليبى محکوم ميکنيم        
نقطه نظر ما مساله اساسی بر سر        
دولتى است که بعد از قذافى سر            

از نظر ما این دولت       .  کار مى آید   
باید آزادى و امکان عملى دخالت         
مردم ليبى در تعيين نظام سياسى          

دولت .  این کشور را تضمين کند        
مساله .  قذافی سقوط خواهد کرد         

این است که این مردم چه                           
سرنوشت و موقعيتی در فردای            
این تغيير و تحوالت خواهند                    

  *. داشت



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قطعنامه حزب   :  يک دنيای بهتر     
در منع کاربرد سالحهای هسته ای      

قبل .  به یک مساله حياتی ميپردازد    
از هر چيز اجازه دهيد این سئوال         

آیا این قطعنامه      :  را مطرح کنيم     
" خارج از حد و اندازه        "واکنشی   

به فاجعه زلزله و سونامی در                   
ژاپن نکرده است؟ آیا این فاجعه             
یک استثناء در چگونگی کنترل            
این منابع سوختی نيست؟ چرا نباید      
تاکيد را بر باالبردن استانداردهای      
ایمنی در این محيط ها گذاشت؟ یا         
بر عکس آیا نباید تاکيد را بر دور          
کردن این مراکز هسته ای از                   
 شهرها و محل زندگی مردم کرد؟

 

 به هيچ وجه                :جليل بهروزی     
قطعنامه ما واآنشی خارج از حد           
و اندازه به فاجعه زلزله و سونامی       

هنوز ابعاد فاجعه   .   در ژاپن نيست  
انفجار راآتورهای اتمی در                     

لطمات .  فكوشيما رو نشده است         
. دراز مدت آن هنوز نامعلوم است       

گفتند سانحه راآتورهای اتمی                
 ١٩٧٩پنسلوانيا در     "  تری مایلز  "

ناشی از خطای انسانی و نقص               
گفتند انفجار   .  مكانيكی بوده است     

چرنوبيل ناشی از پایين بودن                   
استانداردها ایمنی و حاآم بودن             

در روسيه     "  سوسياليستی"نظام     
در مورد ژاپن      .  سابق بوده است     

آسی .  همه این دالیل پوچ است           
واقعيت این است    .  باورش نميشود 

آه در دل مراآز پرجمعيت بعضی      
از آشورهای صنعتی و بعضا                
غير صنعتی یك بمب اتمی                         
عظيمی را آاشته اند آه هر آن                

بعد هم   .  ممكن است منفجر شود        
سانحه ای از نوع ژاپن آه پيش آید  
ميگویند خطای انسانی و یا خطای       

جدا از این آه          .  فنی بوده است      
همين االن ميليونها انسان را آواره       
آرده اند و ميليونها انسان دیگر را        
در رعب و وحشت گذاشته اند،               
چند صد هزار نفر مواد رادیو                  
اآتيو را جذب آرده و از ابعاد                  
آسيبهای آن بعدها مطلع خواهيم             

واآنش ما به آن چيزی است          .  شد
آه بر انسان ميرود و یا خواهد                 

 

 گفتگو با جليل بهروزی در باره
 قطعنامه حزب در منع کاربرد انرژی هسته ای

حساب آشی سود و زیان     .  رفت
سرمایه داران و احزاب     .  نيست

و حكومتهای شان حتما این را          
بشریت .  مبنا قرار خواهند داد       

در مقابل این مسئله واآنش                
نشان داده است و مصمم است          
آه این خطر عظيم را از باالی        

 . سر خود بردارد

 

تاآيد را هم نميتوان صرفا بر            
. استاندارهای ایمنی باال گذاشت   

به چند دليل، اوال توليد انرژی         
هسته همانطور آه در قطعنامه       
مان گفتيم مثل هر آاالی دیگر         
در جامعه سرمایه داری بر                
اساس سود و سود آوری آن               

اگر استاندارد     .  توليد ميشود    
باالی ایمنی سود سرمایه را              
پایين بياورد، اولين آاری آه           
ميكنند آن استانداردها را پایين         
مياورند از جمله دستمزدهای          
آارگران در این عرصه را چه       
با استخدام آارگران با مهارت         
آمتر و یا با آموزشهای پایين            
تر، تنزل ميدهند و یا سرمایه            
گذاری در بخش فنی و وسایل          

جدا از  .  ایمنی را آاهش ميدهند    
اینها، سوانح در صنعت توليد          
انرژی هسته ای اصال قابل               
مقایسه با هيچ صنعت دیگری          

ابعاد فاجعه و خسارت        .  نيست
انسانی آنچنان عظيم و گسترده       
است آه وقتی از باال بردن                 
ضریب ایمنی صحبت ميكنيم          
بحث اساسا بر سر ضریب                 

چيزی آه   .  است"  صفر"خطر
با توجه به، یك، منفعت سرمایه      
داران و دوم با توجه به درجه           
دانش علمی و فنی بشریت                  
امكان دست یابی به آن در                   

این .  شرایط آنونی وجود ندارد    
را تجربه تاآنونی ثابت آرده            

و فكر ميكنم بشریت             .  است
نميتواند و نميخواهد یك بار               

دور .  دیگر آن را تجربه آند           
آردن مراآز توليد انرژی                  
هسته ای از شهرها و محل                 
زندگی مردم بعنوان یك راه حل     

همين .  هم آار ساز نيست               

١٩۶شماره   

. تجربه ژاپن این را ثابت آرده است       
 آيلومتر با    ٣٠٠در توآيو آه حدود       

فوآوشيما فاصله دارد مواد رادیو             
هر .  اآيتو در آب آشاميدنی یافته اند       

چند آه ميگویند مقدارش چندان                  
نيست آه سالمتی انسانها را به                    

 !!خطر بياندازد

 

 آیا منع کاربرد          :يک دنيای بهتر      
انرژی هسته ای این امکان را به                
جوامع امروزی برای ادامه کاری و       
فونکسيون ميدهد؟ آیا بشریت با                  
توجه به کاهش منابع گاز و نفت                  
قادر به تامين نيازهای گسترده                    
انرژی خود شود؟ آیا هم اکنون                    
ممکن است انرژی جایگزین برای          

 انرژی هسته ای ایجاد کرد؟

 

 ببينيد بر جوامع             :جليل بهروزی    
امروزی مناسباتی حاآم است آه               
نياز، رفاه و آسایش انسانها تابعی از       

توليد .  توليد و باز توليد سرمایه است     
انرژی هسته ای اگر برای طبقه                 
سرمایه دار سود نداشته باشد همين          

. فردا راآتورهای اتمی را ميخواباند     
انرژی هسته اى در شرایط آنونی            
ترجيح سرمایه برای ایجاد سود                 

باید طبقه سرمایه     .  آوری باال است    
دار را مجبور آرد آه از                                  
سودهایشان آاسته و انرژی و                     
سوختی را توليد آند آه آمترین                  
خطر و آسيب را متوجه انسان                     

در آمریكای شمالی صنایع          .  ميكند
غول پيكر اتومبيل سازی تا همين              
اواخر هر نوع نوآوری در زمينه              
توليد اتومبيلهایی برقی را در نطفه          

چرا؟ دهها آلترناتيو      .  خفه ميكردند  
وجود "  ارزانتر"بی خطر و بعضا        

دارد آه هم اآنون تحقيقات وسيعی           
درباره توليد آنها صورت گرفته آه         
باز هم بخاطر همان علت پایه ای،            
یعنی سود آور نبودن برای سرمایه          
داری، از توليد انبوه آن سرباز                    

مثل استفاده از انرژی                   .  زدند
خورشيدی، باد و یا جيوترمال                     

و )  حرارت زیر زمين         (انرژی     
. انرژی امواج اقيانوسها و دریاها            

بطور قطع بغير از اینها منابع                      

بيخطر و یا آم خطرتوليد انرژی          
وجود دارد آه ما از آن خبر                      

       .نداریم

 

 مساله کاربرد       :يک دنيای بهتر      
انرژی هسته ای در آزمایشگاهها        
و پزشگی را چگونه از این                       
سياست کلی مجزا ميکنيد؟ تفاوتها      

 کدام است؟ 

 

 تفاوت خيلی             :جليل بهروزی      
بطور نمونه مقایسه     .  روشن است 

 درصد انرژی      ٣٠بر سر توليد         
مصرفی یك آشور صنعتی بزرگ     
مثل ژاپن با توليد قرصهای هسته         

. ای مورد نياز علم پزشكی است          
نميتوان اصال این دو را با هم                  

یك آارخانه آوچك      .  مقایسه آرد  
اتمی در چاك ریور آانادا پنجاه             
درصد مصرف مدیكال ایزوتوپ        
دنيا را توليد ميكند در حالی آه بنا         
به اطالعات آژانس بين المللی               

 ۴۴٢انرژی هسته ای در دنيا                 
راآتور اتمی در حال توليد است           

وقتی .   آشور  ٣٠آن هم فقط در          
مسئله توليد محصوالت هسته ای         
در مقياس بسيار آوچك است امر         
آنترل و پایين آوردن ضریب                 
سوانح و خطرات بسيار آسان                 

ولی حتی توليد مدیكال              .  است
ایزوتوپها را هم باید زیر نظارت         
عموم قرار دهند و استانداردهای         
ایمنی باالی را جهت توليد آنها               
تامين آرد تا آلترناتيوهاى                         

 . بيخطری جایگزین شود

   

این را هم باید اضافه آنيم آه                    
خطری بالقوه توليد انرژی هسته         
اى تنها آسيب پذیری تاسيسات و          

خطر زباله های   .  انفجار آن نيست  
تصور آن را بكنيد     .  اتمی هم است  

آه هر مرآز هسته ای توليد                      
سوخت و            

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انرژی چقدر مواد زاید توليد ميكند و این مواد آجا           
ميروند؟ ميدانيم آه مواد اتمی نيم عمری دارند و تا    
زمانی آه این نيمه عمر پایان نيافته خطر آفرین                
برای محيط زیست و سالمتی انسان هستند و آن                

 .هم خطرهای جدی و بادوام

 

 برای پيشبرد این پروژه چه باید          :يک دنيای بهتر   
کرد؟ کدام پروسه های مبارزاتی را حزب مد نظر          
دارد؟ تاکيدات حزب در این چهارچوب کدام                       

 است؟ 

 

 ما در قطعنامه مان تاآيد آردیم آه         :جليل بهروزی 
توليد انرژی هسته ای مهر نظام طبقاتی سرمایه               
داری را بر خود دارد از این رو تا زمانی آه                        
توليد این انرژی تابعی از سود آوری سرمایه است         
خطر فاجعه و آشتار جمعی هميشه بشریت را                   

ما همچنين تاآيد آردیم آه بشریت             .  تهدید ميكند  
مترقی باید جنبش بين المللی را برای برچيدن                     
بساط راآتورهای اتمی بپا آند و طبقه آارگر و                  
جنبش آارگری باید در راس این جنبش قرار گيرد          
تا به نسل آشی و فجایعی از نوع چرنوبيل و                        

خوشبختانه این جنبش هم          .  فوآوشيما پایان دهد      
اآنون بارقه های شكوهمندی را از خود بروز داده         
و نمونه تظاهرات چند صد هزار نفره در آلمان و             
حرآتهای اعتراضی در اقصی نقاط دنيا شكوفایی          

  *.چنين جنبشی را وعده ميدهد

 

گفتگو با جليل بهروزی در 
باره قطعنامه حزب در منع 
 ...کاربرد انرژی هسته ای

١٩۶شماره   

   

 کارگران شرکت دنا سان
 

 ! سال2 ماه تا 6دستمزدهای معوق از 
 

 نفر از کارگران شرکت ساختمانی دنا سان با وجود پيگيریها           300 بيش از    ،بنا به خبر دریافتى   
ماه گذشته خود مربوط به سال     6و اعتراضات تاکنونی تا امروز موفق به دریافت دستمزدهای  

جواب کارفرما به کارگران معترضی که خواستار دریافت دستمزدهایشان                 .  گذشته نشده اند    
در مواردی هم که بر اثر فشارهای              .  کار و تهدید به بيکار سازی است               هستند اخراج از    

مبالغ بسيار ناچيزی بطور مخدوش و نامشخص         ،کارگران کارفرما مجبور به عقب نشينی شده      
اما هيچ خبری از محاسبه روشن        .  به کارگران پرداخت نموده اند     !  بعنوان مساعده و اللحساب    

 . و شفاف و پرداخت دستمزدها نيست

 

 متاسفانه حتی از قراردادهای           ،کارگران شرکت دنا سان که عمدتا روز مزد کار هستند                       
ناعادالنه موقت و سفيد امضا و دستمزدهای اندک مصوب قانون کار حکومت وحوش اسالمی               

ميزان دستمزدها و ساعت کار و شرایط کار ميان کارگران و                  .  سرمایه داران نيز محرومند     
اما توافق ظاهری نيرنگ کثيفی است که در پس آن             !  کارفرما ظاهرا توافقی و اختياری است       

 ،کارفرما با سو استفاده و در تنگنا قرار دادن کارگر به دليل فشار بيکاری و فقر روز افزون                      
دستمزد و شرایط و زمان ناعادالنه کار را یکطرفه بنا به اميال سودجویانه خود به کارگران                       

ساعت کار  .  در اینجا هيچ نشانی از ابتدایی ترین حقوق انسانی در کار نيست                  .  تحميل ميکند 
 عصر است اما ساعت کار واقعی و تحميلی به کارگران از اول صبح                 5 صبح تا    8ظاهرا از   

بسياری از کارگران، کارگران مهاجری هستند      .  تا آخر شب و همچنين روزهای تعطيل ميباشد       
 شهر و خانه و خانواده های محروم خود را به اميد رسيدن به لقمه                   ،که به دليل بيکاری و فقر      

نانی ترک گفته اند و هم اکنون با تن و روانی خسته و دستان خالی در جهنم دزدی و فساد و                            
بسياری از این کارگران شب را در ساختمانهای           .  جنایت سرمایه داران انگل گرفتار آمده اند         

بعضی از آنها ماههاست     .  نيمه کاره و محروم از هر امکانی برای زندگی به صبح ميرسانند                
 . که هنوز فرزندان و خانواده و عزیزان خود را ندیده اند

 

کارفرما با نپرداختن دستمزدها و به گرو گرفتن دستمزدها و وعده های دروغ امروز و فردا                      
بسياری از کارگران از سر ناچاری       .  کارگران را بيش از پيش به اسارت خود در آورده است            

مجبور شده اند حتی برای نقد شدن دستمزدهای عقب افتاده شان هم شده فعال باز هم به کار                            
عالوه بر این تعداد دیگری از کارگران قراردادی شرکت بيش از               .  برای کارفرما تسليم شوند    

کارفرما با عوامفریبی و دروغ و وعده های          .   سال است که دستمزدهایشان معوق شده است         2
امروز و فردا از پرداخت دستمزدها طفره ميرود و با پرداخت مساعده های ناچيز سعی در                        

 . ساکت نگه داشتن کارگران دارد

 

 کارگر روزمزد و بعضا قراردادی با          300شرکت برج ساز و ساختمانی دنا سان با بيش از                
 در سطح شهر      ،دستمزدها و شرایط کاری مبهم و مخدوش و بسيار ناعادالنه عليه کارگران                  

هم اکنون پروژه در دست      .  تهران مجری و سازنده انواع پروژه های گسترده ساختمانی است            
 .احداث شرکت واقع در ميدان ونک تهران ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مارس ٢٨ - ١٣٩٠ فروردین ٨

 

! زنده باد شوراهاى کارگرى،زنده باد جنبش مجامع عمومى کارگران  

 ،آزادى
  ،برابرى
!رفاه  



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بتاریخ هفتم فروردین ماه از جانب       
حزب کمونيست کارگری اطالعيه     

ای تحت عنوان منشور سرنگونی        
منتشر شده که در چگونگی بایدها        
و نبایدها و ضرورت انتشار این            
منشور جای بسی بحث و بررسی         

بحث و بررسی به     .  و تردید هست  
دليل چرخش مالیم و نرم از                      
برخی مواضع غير انقالبى و                  
راست و سازشکارانه، بررسی             
بخاطر ریشه یابی فاکتورهایی که        
این جریان را عليرغم همه                         
هياهویش تحت فشار قرار داده تا          
حتی اگر شده تلویحا از بعضی                
مواضع راست و سازشکارانه               
خود فاصله بگيرد بی آنکه به                   

 . روی مبارک خویش بياورند

 

اوال عدم    :  و تردید به دو دليل             
صراحت و مسئوليت سياسى و              
روحيه انتقادى و انقالبى در                     
پذیرش عواقب سياستهاى راست و     
خط سازش و غير کمونيستی حاکم      

 و بر این         ،دوما.  بر این جریان     
 عبور از چهارچوبها و                ،اساس

اصول کمونيسم کارگرى مارکس        
حاکميت خط   .  و منصور حکمت     

تا مغز        سازش و راست که               
استخوان در این جریان نفوذ نموده      
و چشم انداز هر گونه تحرک                   
کمونيستی و کارگری در منظر             
هر بيننده منصف و بيطرفی را               

 . تيره نموده است

 

و اما جالبتر مفاد خود منشور                   
در اینجا چند نکته          .  آقایان است   

اول در منشور     :  قابل توجه است    
اعالم داشته اند که هم اکنون                     
جمهوری اسالمی در برابر یک            
جنبش عظيم سرنگونی قرار گر           
فته و این جنبش از همه آحاد مردم        
تشکيل شده و هدفش سرنگونی              

. حکومت جمهوری اسالمی است       
دوم اعالم نموده اند باید مواظب            
برخی جریانات راست و استحاله         
طلب و نيروهای اپوزیسيون                    
درون حکومتی که ميخواهند                   
جمهوری اسالمی باشد و فقط آن           

 

 کمونيست کارگریاينبار منشور سرنگونی حزب اکس 
 

 کامران پايدار

. را مرمت کاری نمایند بود               
سوم اعالم داشته اند برقراری         
جمهوری سوسياليستی ميتواند       
ضمانت اجرایی این منشور              

 . باشد
 

جالب اینکه به دنبال حوادث             
انتخابات فرمایشی حکومت             

 و رشد و      88اسالمی در سال      
گسترش روزافزون جنبشهای        

 ،اعتراضی و سرنگونی طلبانه     
ما بدرستی آن را یک جنبش              
گسترده سرنگونی طلبانه و در       
عين حال ناهمگون از نظر                
طبقاتی با گرایشات حتی                     

ما با    .  متضاد معرفی نمودیم       
صراحت، با روشنى و با تکيه         
بر مبانی کارگری و کمونيستی      
به دور از هر گونه پوپوليسم و        
ماجراجویی غير انقالبی گفتيم        

هر تحرکی   .  این انقالب نيست    
در سطح جامعه انقالب                        

سرنگونی .  کارگری نيست       
حکومت ميتواند به طرق                    
انقالبى و ضد انقالبى ضورت        

سرنگونی ميتواند از راه     .  گيرد
کودتا یا انقالبات مخملی و یا به      
هر طریق دیگری جابجایی               

. قدرت از باالی سر مردم باشد      
ما ضمن استقبال از مبارزات          
پرشور و تالش برا ی تحکيم و        
تقویت و تعميق هرچه بيشتر             
اعتراضات و مبارزات انقالبی     
در آنزمان بی آنکه دچار خود          
فریبی، سهل انگاری و دست           
پاچگی و دنباله روی از                       
جریانات و جناحهای ارتجاعی      
درون حکومتی شویم با                        
خونسردی و هشياری و در               
عين حال با پيگيری و کار                  
خستگی ناپذیر امر خودمان را       
تالش برای سازماندهی و                  
هژمونی جنبش کارگری قرار        

ما بارها اعالم نمودیم          .  دادیم
انقالب همه با هم و جبهه متحد         
خلق از نوع اکثریتی توده ای           

ما به   .   نداریم  57ها در سال        
روشنی گفتيم هدف ما نابودی          
کار مزدی، امحای نظام                      
سرمایه داری و برقراری                  

١٩۶شماره   

فوری یک جمهوری سوسياليستی           
در سایه یک انقالب کارگری                       

ما گفتيم با      .  سازماندهی شده است     
هر جریان اپوزیسيون بورژوازی           
متحد نخواهيم شد و زیر هر پرچم             
دیگری که بوی سازش از آن می آید   

ما گفتيم حزب انقالب    .  نخواهيم رفت 
کارگری و سوسياليسم فوری هستيم       
و هيچگونه سنخيتی، هيچگونه                  
اشتراک منافع در اهداف و برنامه با       
باندهای مرتجع و جنایتکار رانده              

ما .  شده از بارگاه حکومت نداریم          
گفتيم نقطه اتکا و مبدا حرکت ما و             
مقصد حرکت ما جنبش و رهایی               

 . طبقه کارگر است

 

آری، گذشت زمان و سير حقایق                
حق با ما بود، ما      .  بهترین گواه است  

حاال امروز باید از         .  درست گفتيم  
رهبری حزب اکس مسلم پرسيد آن          
همه هياهوی انقالب انقالب شما کجا      
رفت؟ چطور شد انقالب شما متولد          
نشده دود شد و هوا رفت، چی شد و          
کجا رفت آن همه در شيپور دميدن            
ها و بر طبل انقالب انقالب کوبيدن          
هایتان؟ باید پرسيد و بحق باید از               
آقای حميد تقوایی و دوستانش پرسيد       
شما که تا دیروز اعتراضات                        

 را انقالب   88خيابانی مردم در سال     
نام گذاری کرده بودی و در بحبوحه        
شور و اشتياق این انقالب توهم آميز       
و خيالی حتی فرصت کشتی گرفتن         

 ،با موسوی و کروبی را هم نداشتيد         
چطور شده، چه پيش آمده که امروز        
در منشور خودتان انقالب را به                  
جنبش سرنگونی تنزل داده اید و                
هشدار ميدهيد باید مواظب جناحهای      
حکومتی در ميان جنبش سرنگونی         

 هم بود؟؟ 

 

باید پرسيد که فغان و ناله حکومت            
 که    ،انسانی حکومت انسانی شما           

 چه پيش    ،مطلقا هيچ پاسخى نگرفت    
آمده که در منشورتان بی آنکه نامی         
از حکومت انسانيتان بر زبان                      
بياورید اعالم ميدارید برقراری                
جمهوری سوسياليستی متضمن اجرا    

 ماده ای تان     8و دستيابی به منشور      
 است؟ 

آیا قصد شما روشن سازی اذهان          
ماست، ما که از اول گفتيم این راه       

پس چه هدفی    !  به ناکجا آباد است    
را دنبال می کنيد؟ لطفا قدری با             

این .  خودتان رو راست باشيد             
دیگر بر هر بيننده و شنونده ساده          
دلی هم روشن و واضح است که           
شما برای سرپوش نهادن به                     
انحرافات و راست روی ها،                   
برای فرار از بن بست های                      
فکری و تشکيالتی بناچار تن به           

شما از  .  انتشار این منشور داده اید    
یک طرف در مقابل حقایق غير            
قابل انکار جامعه در تنگنا قرار            
گرفته اید و از طرف دیگر تحت           
فشار وسيع طيفی از اعضا و                  
کادرهای مردد و ناراضی و                   
مسئله دار حزبی که نسبت به                  
سياستهای راست و سازشکارانه         

. تان تردید جدی دارند هستيد                  
 روشن است    هامروز دیگر بر هم     

آن همه حلوا حلوا کردن و انقالب        
انقالب کردنهای شما چيزی غير         
از یک ادعای غير واقعی و                     
پوپوليستی و حاشيه اى نبوده                  

همه و حتی خودتان بخوبی       .  است
ميدانيد بر سر قبری گریسته اید             

. که مرده ای در آن نبوده است               
دنباله رویتان از سبزهای                          
جنایتکار و فاسد حکومتی و                    
کمپينهای مشترکتان را با سلطنت       
طلبان شير و خورشيد نشان                     

 . همگی بياد داریم

 

و منشورهای    !  منشور چپ شما     
راستی هم از نوع کورش                          

قطعا از صفحه کاغذ           !  مدرسی
هر دو      .  فراتر نخواهند رفت          

عليرغم ادعاها و تفاوتهای                       
صوری ماهيت و جوهر اصليشان     
راست است و از هيچگونه                       
پشتوانه کارگری و کمونيستی و           

فراخوان .  واقعی برخوردار نيستند  
من به همه کمونيستهای با                          
صداقت، مبارز و سخت کوش این      

 : است
 

رفقا، تردید و مسامحه کاری جایز      
نيست، برای پيروزی انقالب                 
کارگری، برای سوسياليسم فوری      
به حزب کمونيسم منصور                        
حکمت، به حزب خودتان، به                 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

 . *بپيوندید

 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اصوال حرکت های جمهوری                 
اسالمی و نوع واکنش و                               
برخوردش با مسائل موجود در             
طی این دوسال خود به خود                      
ترجمه کننده نوعی هراس و چاره        
اندیشی در مقابله با خطر جدی               
است که قرار به گریبان گيری                

 سرنگونی و فروپاشی                    :دارد
کابوس شبانه سران و نوکران                 
حکومت صد هزار اعدام و جنایت      
است که آرامش را از آنها سلب               

نوع برخورد با اتفاقات             !  کرده
روز و نوع تصميم گيری اینان               
برای آینده کشور و حتا                                 
موضعگيری هایشان در مقابل با          
اتفاقات اخير در کشور و                             
خاورميانه همه نشان دهنده اینست       
که والیت کریه و وقيح و کل این            
حکومت جنایت مذهبی در هول و        

جامعه در سالی   !  هراس نابودیست 
که گذشت درگير مسائل متفاوتی           
شد، در گير تجاوزهای متعددی که      
رژیم مثل هميشه و البته در فاز               
متفاوت تری به حریم آزادی فردی      

که در  ...  و اجتماعى و معيشتی و       
مذبوحانه ترین شکل موجود رخ           
داد و تمهيداتی هم جز خفقان برای       
مقابله با مردمی که ناراضی اند             

 ! اتخاذ نشد

 

آن وقت شما فکر کنيد چقدر                      
احمقانست که شخصی مثل خامنه        
ای که از هر تار ریش و نگاهش            
فرمان هزار سرکوب و قتل و به            

 ،خاک و خون کشيدن مردم می آید      
دست به نقد کسی مثل قذافی می              
زند و به دادخواهی خاورميانه ای        
می رود که دارد شر اسالم و                     
مذهب را از خودش و افق پيش               
رویش با حربه فروپاشی حکومت       
های مستبد و دیکتاتور اسالمی و          

شما فکر   !  سرمایه داری می کند       
کنيد کسی که آن انشای بد خط و              
ضعيف را کف دست این دلقک              
های هزل سرا می دهد تا نمایش و        
سياه بازی مدیای خود را در مقابل       
دید مردم پيش ببرند چقدر احمق و        
عقب مانده است که فکر می کند             

 

 خيزشی به سمت اوج
 

 کوروش سميعی

ظرفيت جهان و جامعه هنوز           
! برای این چرندیات جا دارد           

در کنار همه اینها وضعيت                
کشور در سالی که گذشت و               
تحوالت و نقش مستقيم                          
تصميمات حکومت و نوع                 
یورشش به ریشه های بنيادی           
جامعه چون جراحتی غير قابل       

 . مداواست

 

طرح هدفمند کردن یارانه ها            
که مثل سنبله از بغل تحریم                
های وضع شده بر ضد فعاليت        
های هسته ای و تروریستی               

که اصل نبض این               (رژیم      
تحریم ها بنا به قصد دولت                  
های بورژوازی و شکل                      
هدفشان از این حرکت که همانا      
تجاوز به انسان و رفاهش است       

بر ضد   )  مورد تایيد ما نيست       
مردم و جامعه شکفت، خود              
گویی از نوع انتقام گيری رژیم      
از خواسته ها و مبارزات مردم      

تحول "اجراى طرح             .  بود
و حمله به سفره            "  اقتصادی

هاى کارگران یک سالح                     
. سياسى و اقتصادى است                   

سياسى است براى اینکه فقر             
نگذارد داد بزنى و اقتصادى             
است براى اینکه سهم کارگران      
و محرومان از ثروت و                       
معيشت کمتر از نصف سابق           
شود و به جيب اخوندها و                    

. سرمایه داران و اوباش بریزد      
 ،یعنى شش درجه زیر فقر                 

یعنى بردگى مطلق اسالمى               
طرحی که همراه خود     .  سرمایه

انواع باند و سو استفاده جو و            
محتکر و زالوهاى متفرقه را           
همراه آورده و به جان مردم              

البته افق این         .  انداخته است    
طرح نه فقط محدود به همين             
حربه و نيت که ریشه دوانده              
در نوع کنترل امنيت جامعه با         
ایجاد بحران بود به گونه ای که       
سالهاست روش این حکومت و      
نوع عکس العملهاى آن با                   
مسائل موجود است که با زیر          

١٩۶شماره   
سوال بردن و تحت شعاع قرار دادن       
حقوق فردی و اجتماعی و سياسی و        
با چالش افکنی و ایجاد بحران مردم        
را از انگيزه های حق طلبی به                     

 ! نوعی می خواهد دور نگه دارد
 

مردمی که از کنار همين طرح                   
روز به روز از نظر همان نيمچه               
معيشتی که با هزار بد بختی و کار            

 ساعته در روز بدست آورده                12
بودند را، با همين طرح کثيف از                
دست دادند و به نوعی درگير                       
زورآزمائى با تورم و سقوط نرم               

حتا !  معيشتی خود در زندگی شدند        
همان چندر غازی که ماهيانه قرار           
بود به حساب مردم ریخته شود هم            
به حساب کسی ریخته نشد و در                  
حال حاضر خيلى ها هنوز چشم                 
براه آنند که حساب چهار ماه ستمی          
که دولت به جان و زندگيشان روا              

کارگران و مردمى   . داشته را بگيرند 
که تا همين االن بعضا تا دو سال                 
حقوق معوقه دارند و کارفرماهاى           
دزد و مسلمانان صاحب کارخانه با         
امروز و فردا کردن از پرداخت                 

 . مزد کارگران طفره ميروند
 

تا اینجای کار و با مرور این           !  خب
طرح که گویی نوعی دفاع و غلبه             
بر فشار مبارزه ای جامعه نسبت به         
یک حکومت است، از چند و چون           
موقعيت و فرمش در جامعه مطلع            

از دامی که با این فرم طبقه            !  شدیم
کارگر و حتى طبقه متوسط جامعه           
در آن دچار شدند و زندگی هایشان           
را در ورطه نوسان های جدی تا                

به تمام اینها      !  ورطه نابودی دیدند     
اضافه کنيد که در طول انجام همين          
طرح چه موج عظيمی از اخراج ها        
و تعویق در پرداخت ها و                                
اعتصابات کارگری بود که به راه            

خبرهایی .  انداخته شد و به راه افتاد        
سایت "که اطالعيه هایشان را در             

چه سرکوب     .  کار کردیم    "  حزب
هایی که بازار سرمایه به راه                        
انداخت تا بتواند با چه حربه هایی             
کارگر را با قبول شرایط وحشتناک         
تورم و شوک این قانون مرتجع و              
ضد کارگرى هدفمندی یارانه ها از         
درخواست برای مطالبات بيشتر که        
کوچک ترین خواست یک کارگر            

 ! است بی نصيب بگذارد

 

اینکه ماه وقتی به اسفند ميرسد هول        
و هراس جان کارگر را در بر می             

گيرد چون بعد این ماه که اوج                 
یکه تازی بازار و سرمایه دار                

 موج اخراج ها از پس و            ،هاست
شروع می    "  افول بازار   "دليل    

شود تا برای سال آینده کارگر                 
های با سابقه و قرارداد های                    

 ! طوالنی را از رده خارج کنند

 

نام "  جهاد اقتصادی "افق سالی که    
گذاشته شده آن هم از سوی کسی           

که طرح هدفمند    "  خامنه ای "مثل  
کردن یارانه را از بزرگترین                 
موفقيت های کشور می داند، با              
این موج و هجوم اخراج ها از                
همين االن مشخص است و تنها             
این مردم و طبقه کارگرند که با              
توجه به فشار و تنگنایی که                       
گریبانگيرشان ميشود از تکاپوی        
مبارزه نمی ایستند و کار این                   

 ! حکومت را یکسره می کنند

 

شرایط ایران در حال حاظر                     
حکومت "شرایط اضطراری یک     

حصر "و یک                     "  نظامی
که با اتحاد و به هم         "  اقتصادیست

پيوستگی ما مردم ميتواند به هدف      
ما، به برگرداندن اختيار انسان به        
انسان، به انشای صریح و بدون            
دخل و تصرف آزادی و حقوق              
برابر انسانی، در جامعه ای بدون       
واحدها و نظام طبقاتی عاری از           
هرگونه نگاه مذهبی و تقدس                   
گرایی به وجه تمام عيار انسانی            

این ما هستيم که باید        .  منجر شود 
بنا به ستمی که جهان سرمایه به            
انسان تحميل می کند در نقش یک        
مبارز برای رسيدن به آمال و حق       
خود تا لحظه آخر بجنگيم و لحظه        

در ایران وقت       ! ای افول نکنيم      
آنست که به سمت اوج خيز                       

 !راهى دیگر وجود ندارد. برداریم

 . *تا باد چنين باد
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  آوريل٢
 :گوتنبرگ

 

مراسم يادبود 
رفقاى جانباخته 
 گردان شوان

 

 :سخنران
 نسرين رمضانعلى

 
 تشکيالت ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 گوتنبرگ

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

تلقى زحمتکشان و   .  نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                     .  متکى است 
توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى                       

تلقى برده از آزادى      .  از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است                           
بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از                       

اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر نوع                  .  برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد       
مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق                             

پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت           .  آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد       
برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس                 .  خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود              

  .اجتماعى است -اقتصادى 
 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و                           
اهداف و  .  عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند                           

برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و                            
 . پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است
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 و در     89 با پایان سال         ،بنا به خبر دریافتى      
اولين روزهای سال جدید بنا به دستور                         

 نفر از کارگران                  10عوامل کارفرما            
زحمتکش شرکت خدمات کامپيوتری رافاکو         

در روزهای  .  از کار اخراج و بيکار شده اند         
پایانی سال از جانب کارفرما تهدیداتی برای           

اما متاسفانه در اولين       .  اخراج کارگران بود    
روزهای کاری سال جدید وقتی کارگران به            

فعال :  شرکت مراجعه ميکنند کارفرما ميگوید     
هيچ قولی هم برای         .  نيازی به شما نداریم        

بهتر است    .  بازگشت به کار شما نميدهيم              
اگر خدا     .  فکری به حال خودتان بکنيد                 

خواست و اوضاع خوب شد شاید یکروزی              
 !شماها را به سر کار برگردانيم

 

از :  یکی از کارگران اخراجی ميگفت                    
 ماه   7شهریور ماه تا پایان اسفند ماه گذشته              

به جز چند فقره مساعده     .  برایشا ن کار کردیم   
عيدی پایان سال    .  ناچيز پولی به ما نداده اند        

 ماه    7حاال با       .  را هم پرداخت نکرده اند            
دستمزد و عيدی پرداخت نشده ميگویند                      

این جواب  !  اخراجيد!  بفرمائيد، خداحافظ شما  
پولدارها و سرمایه دارها به ما کارگران و                

حکومت هم از این          .  خانواده هایمان است      
دستمان به  .  دزدهای بی وجدان حمایت ميکند     

جایی بند نيست، نه قانون، نه حکومت نه خدا          
ما مانده ایم و خانواده        .  با ما کارگران نيست     

هایمان با جيب خالی، با سرگردانی، با                        
 .اضطراب و رنج و بيکاری

 

شرکت خدماتی رافاکو مجری و طراح ایجاد         
 تير  7شبکه های کامپيوتری واقع در ميدان            

 کارگر با ساعت      10تهران است و بيش از          
 عصر و اضافه کاری تا        6 صبح تا     8کاری  

پاسی از شب و کار اجباری در تعطيالت، با            
که هم   ( سا ل دارد            10 تا      2سابقه کاری      

بعبارتی این   ).  اکنون همگی اخراج شده اند         
 حتی روز مزد هم       ،کارگران قرار داد ندارند    

فقط کارفرما به آنها گفته است ماهی           .  نيستند
.  هزار تومان به شما پرداخت ميکنم                 300

البته حاال نه تنها خبری از پول نيست بلکه                 
بخاطر گستاخی و سود جویی کارفرما این               

 . کارگران از کار هم اخراج شده اند

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ مارس ٣٠ - ١٣٩٠ فروردین ١٠

 

 اخراج کارگران 
 !شرکت رافاکو

١٩۶شماره   

 

 

 انقالب اجتماعى و کمونيسم
 

محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل                    
انقالب کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه            .  آن به دارايى جمعى کل جامعه است           

. بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند      .  ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد        
بجاى توليد براى سود، توليد براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر                          

کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم                        .  همه انسان ها مينشيند       
تکاپويى ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به                      

. فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن زندگى انسانى ميدهد     
هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه                              

از هرکس به اندازه        .  مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى برخوردار خواهد بود                  
 .قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است

 
کليه قلمروهاى  .  نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان ميرود                     

شکوفايى هر فرد به شرط شکوفايى جامعه بدل     . فعاليت خالقه بر روى همگان باز ميشود 
مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و       .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است     .  ميشود

جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون          .  جاى آن را هويت جهانشمول انسانى ميگيرد           
مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه                       

 .آزاد انسان ها

 
در جامعه  .  از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل ميکند                      

امور .  جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون دولت          .  کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند       
ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء                          

 .جامعه حل و فصل ميشود

 
جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسان ها به                  

آزادى، نه فقط از ستم و سرکوب سياسى، بلکه            .  معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند       
آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در        .  از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى        
برابرى، نه فقط در برابر قانون، بلکه در         .  شکوفايى خالقيت ها و عواطف واالى انسانى       

برابرى شان و ارزش همه در پيشگاه            .  بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه             
 .جامعه

 

  يک دنياى بهتر،از برنامه حزب

 

کنترل کارگرى کتاب   
!را از سايت  حزب دريافت و توزيع کنيد  
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یک بخش چنان عليه سياست       .  خورد
انقالب "عدم ساختار شکنی و                        

قلم زد، که     "  مترادف خشونت است    
انسان یک لحظه از یاد می برد که               
اینها تا سه ماه پيش خود سنگ عدم             

. ساختار شکنی را به سينه می زدند           
ادبيات راست   طيف دیگر دست به           

جهانى در دوره تحوالت کشورهاى          
طرفدار سابق اروپاى شرقى برد و            

این عبارت را       !  شد"  رفولوسيون"
نظریه پردازان راست در باره                      

" انقالب مخملى "موسوم به    تحوالت  
استفاده کردند و دو خردادیها در                   

توده ای  .  ایران آنرا حلوا حلوا کردند     
ها و اکثریتی ها در این عرصه ید                

اینها همان کسانی        .  طوالیی دارند   
تربچه های      "هستند که عبارات                

را برای       "  گروهک"و       "  پوک
توصيف جریانات چپ و کمونيست           

. عليه رژیم اسالمی اختراع کردند            
برای اینکه از دنيا عقب نمانند و به             
جمهوری اسالمی هم خيانت نکنند،           
از راست جهانى عبارت                                    

 . را به عاریه گرفته اند" رفولوسيون"
 

این دیگر نهایت عجز و استيصال               
توسل به این حرکات بی مزه و       .  است

بی مثما نشان می دهد که طيف ملی            
. اسالمی تا چه حد مفلوک است               –

اینها حيات خود را مدیون رژیم                    
باید رژیم اسالمی باشد تا . اسالمی اند 

. اصالحگران آن هم معنا داشته باشند      
مبارک، بن علی،   "اما مردم با شعار      

پاسخ دندان شکنی      !"  نوبت سيدعلی  
به این دالالن حافظ رژیم اسالمی                

مردم آزادی، برابری و رفاه          .  دادند
مردم می دانند که تا                  .  ميخواهند

زمانی که این رژیم فقر و جنایت بر           
سر کار است حتی یک ميليمتر از               

. خواست هایشان قابل تحقق نيست             
مردم .  مردم از این رژیم بيزارند             

. خواهان سرنگونی رژیم اسالمی اند      
در ایران تاکتيکی که در تونس و                  
مصر پياده کردند کار بسيار پيچيده و       

کمونيسم کارگری     .  دشواری است    
مردم را برای سازماندهی یک                     
انقالب واقعی، انقالب کارگری                   

این تنها راه        .  سازمان خواهد داد       
تحقق خواست های پایه ای مردم                  

 * .است

 

معلق تاکتيکی 
بورژوازی جهانی در 

  ..."انقالب"مورد 
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 اخراج گسترده 
 !کارگران جنرال مکانيک در آغاز سال نو

 

مدیر شرکت  "  یاری" به دستور    ، در اول این روزهای سال جدید در یک اقدام ناگهانی             ،بنا به خبر دریافتى   
عوامل کارفرما با نصب    .   و ساختمان جنرال مکانيک از کار اخراج شده اند         راه نفر از کارگران شرکت     76

ليست اسامی کارگران اخراجی در مقابل کيوسک ورودی شرکت از نگهبانی خواسته اند از ورود هر یک                    
از کارگران اخراجی به محوطه شرکت و یا هر گونه تجمع احتمالی آنها در برابر شرکت اکيدا جلوگيری                         

 ! نماید

 

 سال سابقه کار دارند تاکنون در قسمتهای مختلف شرکت از ماشين آالت،               10 تا   2کارگران اخراجی که از     
کارفرما حتی از پرداخت دستمزد و اضافه کاری اسفند ماه                   .  انبار و کارگاهها مشغول به کار بوده اند              

کارگران خودداری نموده و از قرار در هراس از اعتراض کارگران وعده تسویه حساب در پانزدهم                                  
بهانه واهی کارفرما در اخراج کارگران اتمام پروژه ساخت پل در ميدان سنگی                  !  فروردین ماه را داده اند     
این دروغ بزرگ در حاليست که هم اکنون پروژه های اصلی اجرا و ساخت انواع                 .  در غرب تهران ميباشد   

اتوبان و پلهای روگذر و در حال احداث در غرب تهران توسط شرکت جنرال مکانيک در دست احداث                             
 . ميباشد

 

از کار اخراج   .  در این شب عيدی ما و خانواده هایمان را شکه کرده اند             :  یکی از کارگران اخراجی ميگفت    
از ورود ما به شرکت و تماسمان با               .  شده ایم، از زندگی ساقط شده ایم، دستمزدهایمان را هم نداده اند                      

عيد و سال جدید را با جيب خالی و ترس از عقب افتادن اجاره                     .  کارگران عين جذاميها جلوگيری ميکنند      
 ! تا آخرش چه شود. خانه و هزار و یک بدبختی دیگر با کابوس بيکاری و فقر بيشتر شروع کرده ایم

 

 نفر از این    76که هم اکنون    ( کارگر قرار دادی و سفيد امضا 200شرکت راه و ساختمان جنرال مکانيک با  
 هزار تومانی و ساعت کاری بسيار سنگين و فرساینده          300با دستمزدهای   )  کارگران از کار اخراج شده اند     

 هم اکنون طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع                 ، ساعته شبانه روزی    12 شيفت   2در  
شرکت جنرال مکانيک تحت نظارت بنياد مستضعفان           .  اتوبان و پل های روگذر در غرب تهران ميباشد              

 . حکومت اوباش اسالمی است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مارس ٢٧ - ١٣٩٠ فروردین ٧

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

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

.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
 

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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تحوالت سياسی و خيزش توده ای        
 –در منطقه کار دست ملی                         

ایدئولوژی .  اسالمی ها داده است      
حاکم هر روزه دارد جامعه را                 
عليه انقالب، کمونيسم و                              

نقش .  سوسياليسم واکسينه می کند      
رسانه ها در این کمپين                                 

. واکسيناسيون تعيين کننده است            
بویژه از سقوط شوروی و نظام             
سرمایه داری دولتی که                               

ناميده می    "  سوسياليسم موجود   "
 –شد، هياهوی ایدئولوژیک                    

تبليغاتی بورژوازی عليه کمونيسم      
و سوسياليسم و به تبع آن انقالب             

 . چندش آور تر شده است

  

اما جالب اینجاست که عليرغم                
خصومت آشتی ناپذیر با انقالب،          
هر از چند گاهی بورژوازی با               
شادی و شعف به ميدان می آید و            
تحوالت سياسی در یک جامعه              
اختناق زده را انقالب می نامد،               
گاهی نيز صفتی همراه آن می کند        

شان "  پيروزی انقالب "و به مردم     
در این     .  را تبریک می گوید             

شرایط انسان اول هاج و واج می          
ماند که چه شد بورژوازی و                     
رسانه های ضد انقالب، کسانی که      
هميشه انقالب را مترادف نابودی،      
ویرانی، خشونت، مرگ و خون           
معرفی می کنند، به ناگهان                        
طرفدار انقالب شده اند؟ اما کمی          
تعمق نشان می دهد که قصد اینها          

در .  چيست"  جشن انقالب "از این    
هراس از تعمق جنبش توده ای که        
عموما برای خواست های پایه ای        
آزادی، برابری و رفاه شکل                     
ميگيرد، در هراس از اینکه توده          
ها به ریشه مشقات شان دست                  
برند، از ترس اینکه مردم قدرت           
انقالبی خود را دریابند، تشکالت         
عمل مستقيم و انقالبی خود را                 

 

  ،ستون آخر
 

 "انقالب"معلق تاکتيکی بورژوازی جهانی در مورد 
 اسالمی های وطنی –فالکت ملی 

 

 آذر ماجدی

تشکيل دهند، در بيم شکل                   
گيری انقالب واقعی، یعنی                
انقالب کارگری، بورژوازی          
زیرکانه و مزورانه های و                 

 .هوی انقالب راه می اندازد
  

سناریوی بورژوازی برای              
چنين شرایطی هميشه یکسان          

راس نظام را می برد، یا      :  است
کل حکومت را ساقط می کند و       
یک آلترناتيو درباری که                    
معموال ترشی انداخته شده است     
را بعنوان رژیم انقالبی به                  

آنگاه سوت  .  مردم حقنه می کند   
پایان انقالب را می کشد و                   

تا .  مردم را روانه خانه می کند      
مردم از مستی قدرت متحد                
خویش و احساس زیبای                       
همبستگی بيرون آیند و متوجه        
شوند که چه کاله بزرگی                     
سرشان رفته، دیگر مومنتوم           
حرکت توده ای و خيزش                     

. انقالبی خوابيده است                           
سرخوردگی و افسردگی                     
جانشين تمام آن شور و هيجان         

 .انقالبی شده است
 

همين سناریو دارد در مورد              
تحوالت سياسی و جنبش های         
عظيم توده ای عليه وضع                   
موجود در خاورميانه و شمال         

با اولين   .  آفریقا پياده می شود       
تحرکات مردم برای سرنگونی      
نظام های موجود در تونس و           
مصر، زمانی که بورژوازی          
جهانی متوجه شد مردم مصمم        
به سرنگونی نظام هستند،                  
جنبش اعتراضی را انقالب              

در تونس با بردن زین       .  ناميدند
العابدین بن علی و در مصر با         
رفتن مبارک ختم انقالب و                 
پيروزی انقالب را اعالم کردند     

١٩۶شماره   

در .  و جشن و شادی براه انداختند           
نظام های حاکم بر این کشورها هيچ        

حکومت .  تغييری بوجود نيامده است   
استبداد سرمایه داری خشن با تمام            
دم و دستگاه سرکوب خود پابرجا              

ارتش و پليس دست نخورده         .  است
 .است

  

 و سر کار         57پس از قيام بهمن            
آمدن جمهوری اسالمی، منصور             
حکمت در سازمان اتحاد مبارزان           
کمونيست مبحث تاکتيک سرکوب           
انقالب تحت نام انقالب را طرح                 

گفت که جمهوری اسالمی با          .  کرد
توسل به این تاکتيک دارد مردم و             

. جنبش انقالبی را سرکوب می کند          
حرکت بورژوازی جهانی نيز همين      

ميخواهند با اعالم    .  خصلت را دارد   
پایان انقالب، هر حرکت اعتراضی       
مردم را به اسم انقالب و با ضد                    

. انقالب ناميدن مردم سرکوب کنند         
راز هوادار انقالب شدن بورژوازی      

 .جهانی در اینجاست

 

 ملی اسالمی ها و انقالب

اسالمی های    –اما این تاکتيک ملی       
مفلوک ما را دچار مشکل کرده                   

اینها تا شش ماه پيش می گفتند       .  است
انقالب خشونت  "،  "انقالب بد است  "

، "انقالب خونریزی است     "،   "است
و آنگاه  ."  انقالب خانه خرابی است   "

از این تزهای ارتجاعی خود نتيجه          
می گرفتند که چون مردم از                          
خشونت بيزارند و از خونریزی                
منزجرند پس مردم انقالب نمی                  
خواهند؛ مردم خواهان اصالحات            

 .هستند

 

کلی روی این سناریوی خود زحمت       
آنچنان .  کشيدند و دود چراغ خوردند    

حرف های خود را باور کرده                 
بودند، که انسان بعضا مردد می           
شد، شاید اینها واقعا آنقدر انسان           
های لطيفی هستند که دلشان از              
دیدن یک قطره خون ضعف می           

بعد از اینکه  سر         .  اما، نه  .  رود
خود را تکان می دهی، بياد می              
آوری که چگونه سران اینها پشت       

علی "شان رژه رفته اند و       "  امام"
هزاران نفر را سر بریده            "  وار

اند؛ چگونه بيش از صد هزار نفر        
را به اسارت درآوردند، وحشيانه        
شکنجه کردند و کشتند؛ چگونه با        
افتخار در یکی از بزرگترین نسل       
کشی های تاریخ نقش داشته اند؛           

" و حسين وار  "  علی وار "چگونه  
کمترین جرم   .  قتل عام کرده اند        

کوچک ترین عناصر این طيف لو      
دادن مخالفين رژیم اسالمی به               
دستگاه مخوف  شکنجه و اعدام            

 .است

 

اینهمه زحمت کشيدند، عمارت             
عدم ساختار  "ایدئولوژیک سياسی   

اما در عرض   .  را ساختند "  شکنی
چند روز، تحرکات و خيزش توده       
ای در منطقه، عمارت شان را               

حاال که دنيا دارد با         .  ویران کرد  
انقالبات "شور و هيجان از                      

حرف "  خاورميانه و شمال آفریقا     
می زند، چگونه می شود عليه                
انقالب حرف زد، طرفدار                        
اصالحات ماند و انقالب را                      
خشونت ناميد؟ چگونه می شود             
در مقابل چنين رژیم کثيف،                     
جنایتکار و سرکوبگری مالطفت       

 و مالیمت نشان داد؟ 

 

اسالمی ها بر سر          –طيف ملی     
تاکتيک ترک  

١۵صفحه   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


