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   منصور حکمت

 

 
 سياوش دانشور

 

 

 در باره 
 "انتخابات آزاد"

 

 بار ديگر      ،مجلس ارتجاع  "  انتخابات"با نزديک شدن        
جنبش ملى اسالمى و اپوزيسيون شرق زده ايران به                      

ليگ جنبش ملی اسالمی در داخل و          .  تحرک افتاده است   
خارج، دارند بار ديگر انتقادها و مرثيه های شکست                     
استراتژى دو خرداد و جنبش سبز حکومتى را فراموش             

" تحريم"پيشاپيش هشدار ميدهند که مبادا سياست        .  ميکنند
ميگويند سياست تحريم بى قيد و شرط با        !  در پيش بگيريد  

لذا .  اصول و استراتژى جنبش سبز خوانائى ندارد                      
به زعم آنها    .  سياست شرکت مشروط را زمزمه ميکنند         

 سياست  ،"انتخابات آزاد و منصفانه    "تامين شرايط براى     
اما اين شرايط    .  است"  انتحابات"شرکت جنبش سبز در       

تنها .  چيست؟ چه کسى بايد آن را تامين کند معلوم نيست            
چيزى که معلوم است اينست که با مقدارى لفاظى تالش               
دارند شرکت در نمايش باندهاى آدمکش حکومتى و                      

 . تالش براى تداوم اين بساط را مشروعيت بدهند
 

يادتان هست قبل از نمايش              .  کمى به عقب برگرديم          
تشکيل شد؟  "  کميته دفاع از انتخابات آزاد      "٨٨انتخابات  

از فعالين ملى مذهبى،          نفر      ٢٣اين کميته متشکل از           
دوخردادى، و عناصر اپوزيسيون مجاز رژيم و شامل؛             
هادی اسماعيل زاده، عباس امير انتظام، حسين انصاری          

باوند، حبيب اهللا      راد، محمد بسته نگار، داود هرميداس            
پيمان، محمد علی دادخواه، تقی رحمانی، عزت اهللا                        

سيف زاده، خسرو     سحابی، عبدالفتاح سلطانی، سيد محمد      
سيف، احمد صدر حاج سيد جوادی، شيرين عبادی،                      

اکبر معين فر،       محسن کديور، مرتضی کاظميان، علی           
سعيد مدنی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، نرگس محمدی،       

يزدی، و حسن         علی اکبر موسوی خوئينی، ابراهيم                
بدنبال اعالم  .  يوسفی اشکوری بودند   

 چرخشهای سياسی 
 پس از شکست دوباره جنبش اصالح طلب

   بخش اول،با هيئت دائر حزب

 بحران سرمايه دارى 
 عميق تر ميشود

 

 ١۶صفحه فرشاد مجد                                                

 يادداشت سردبير،

 

 ارتجاع اسالم سياسی ترکيه، 
 مولود دمکراسی غربى 

 

 ١٢صفحه پدرام نوانديش                                            

  ترفند اصالح قانون کار،
 ! تهاجم بيشتر به زندگی کارگران

 

 ١۵صفحه کامران پايدار                                                                       

 

 خيزش های توده ای از خاورميانه تا اروپا؛
 پاسخ چيست، دموکراسی يا سوسياليسم؟

 

 ۴صفحه آذر ماجدی                                                   

٢صفحه   

 

 :تاريخ دو بار تکرار ميشود ،آقای بزرگپور
 !يک بار تراژيک و بار دوم کميک

 

 ١٧صفحه حامد محمدی                                             



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ميان متحدين ديرين           ،اين کميته   
شان در بيرون حکومت جنب و             

پيامهاى آتشين   !  جوش شروع شد    
يکى پشت سر ديگرى صادر                   

هيات سياسی ـ اجرائی              !  شدند
سازمان فدائيان خلق ايران                        

، اتحاد جمهوريخواهان       )اکثريت(
ايران، شورايعالی جبهه ملی                   

اروپا، و سازمان                      -ايران
سوسياليست های ايران اطالعيه          

صادر "  حمايت ميکنيم      "هاى       
سازمان اکثريت با اعالم؛       .  کردند

اقدام را مثبت تلقی کرده         ما اين "
و آن را در خدمت اشاعه فرهنگ         

ميدانيم و اميدوارى          دمکراتيک
حرکتی   براى تبديل اين اقدام به          

گسترده با خواست برگزاری                   
 -موضع پرو     ،      "انتخابات آزاد     

 .رژيمى اش را مجددا اعالم کرد          
اتحاد   سازمان اکنون فروپاشيده        

جمهوری خواهان ايران اعالم               
خود را با نيروهای            "کرد که        

تشکيل دهنده اين کميته در يک             
شورايعالى .  "صف تلقی می کند       
اروپا تشکيل     –جبهه ملى ايران        

را "  کميته دفاع از انتخابات آزاد      "
گام بزرگی در راه احقاق حق                   

از رژيم جمهوری        حاکميت ملت  
 بشمار آورده و پشتيبانی           اسالمی

بيدريغ خود را از فعالين آن اعالم         
سازمان سوسياليست    .  کرده است   

های ايران که مرتبا خود را                       
" سوسياليست های مصدقی                  "

بيچاره مصدق ضد           (ميخواند،      
، ضمن حمايت از             )سوسياليست

اين کميته و اين اقدام، يکبار ديگر        
خود را با تحريم           "  مرز قاطع   "

کنندگان انتخابات اعالم و بر سابقه     
انتخابات "ديرين خود در دفاع از         

اين محفل    .تاکيد کرده است   "  آزاد
چند نفره حمايت از اين اقدام را               

"همرديف پشتيبانی و حمايت از        
خواست ها و مبارزات جنبش                 
دانشجوئی، جنبش زنان،                          

 "سنديکاهای کارگری، معلمين          
 ؟ !دکرقلمداد 

 

. اين مواضع البته جديد نبودند                 
"... همان زمان ما گفتيم که                       

جريانات و اعالم کنندگان اين                  

 

 در باره 
 "...انتخابات آزاد"

کميته در دوره هاى مختلف               
متحدين رسمى جناحهائى از            
جمهورى اسالمى و بخشا                   
کارگزار اين حکومت بودند و         
خط مشى سياسى شان همين              

يک پايه تحليلى و                  .  است
استراتژيک اين جنبش حساب         
باز کردن روى اين نکته است         
که اعمال فشار جهانى و خطر         
جنگ، شانس برگشت جناح              

اصالح طلب و غير                             "
لذا .  را بيشتر ميکند   "  اقتدارگرا

تمام نيرو و ظرفيت ضد چپ و       
ضد حرکت مستقل مردم را               
بکار گرفتند تا بتوانند فضا را          
در داخل و خارج به نفع رژيم           

بستر اصلی  .  اسالمى برگردانند 
جنبش ملی اسالمی در درون           
نظام، حاشيه آن، و بيرون                   
حکومت، موعظه حفظ نظام و        

" تعقل و ديالوگ     "برگشت به      
بخش بيرون حکومتى با    .  ميکند

استفاده از تمام اهرمها ضمن           
دفاع از اين سياست، توجيه               
دمکراتيک و ناسيوناليستى آن،     
اداره دپارتمان ضد                                  

خشونت "سوسياليستی و ضد          
در .  را بعهده دارد       "  انقالبی

حکومت "داخل امثال تاج زاده       
ا انقالب،    ييکدست اقتدارگرا        

را "  اعم از مخملی يا سرخ             
کنار هم ميگذارد تا نتيجه                     

ترآيه مدلی موفق      "بگيرد که      
است و  "  تر و به ما نزديك تر        
انتخابات "براى رسيدن به آن        

آزاد راه حل نجات آشور                     
 در حاشيه حکومت                ."است

" کميته دفاع از انتخابات آزاد      "
متحدين شان در   .  تشکيل ميشود 

اپوزيسيون؛ ضمن بد دهنى               
عليه سوسياليسم و عمل انقالبى      
کارگر و مردم آزاديخواه،                  

" انتخابات آزاد "جنبش دفاع از     
 ..." راه مى اندازند

 

 ،"انتخابات آزاد و منصفانه       "
 چطور؟ 

" شوراى سبز اميد        "نه فقط        
بلکه انواع جمهوريخواهان              
متفرقه و ناسيوناليستها و حقوق     

٢١۴شماره   
 چه آنها که از      ،بشريهاى اپوزيسيون 

موسوى و خاتمى سرخورده شدند و        
چه آنها که هنوز به نظام اسالمى                

 سياست مشترک   ،قلبا عشق ميورزند  
" انتخابات آزاد  "شان طرفدارى از       

اما هيچکدامشان نميگويند اين     .  است
چه !  شرايط چگونه تامين ميشود           

کسى بايد آن را تامين کند؟ خامنه               
اى؟ آمريکا؟ سازمان ملل؟ فشار از         
پائين و تحميل به حکومت؟ بگذاريد        

 اين موارد را بررسى کنيم؛
 

روشن است که خامنه اى راسا                    
مجرى انتخابات آزاد نميشود چون          
فرض بديهى و اوليه هر انتخاب                 
واقعا آزادى نفى جمهورى اسالمى          

خامنه اى همانطور که مجرى     .  است
انتخابات "نشد مجرى         "  رفراندم"

بعيد است       .  هم نميشود      "  آزاد
جمهوريخواهان محترم هم در چنين       

. توهمات بيمارگونه اى سير کنند             
آمريکا و فشار ديپلماتيک و سياسى         
دولتهاى غربى چطور؟ اين                           
موضوعى است که زير پوشش                  

حمايت از مبارزات مردم ايران              "
روى خوش به آن     "  براى دمکراسى 

نشان داده ميشود اما تنها روزنه                 
اميدى است که ميتواند براى تحقق           
اين سناريو در تحليل نهائى وجود             

 ،ميگويم در تحليل نهائى   .  داشته باشد 
چون اين جزو غير ممکن ها است            
که با فرض وجود جمهورى اسالمى      

در هر    .  چنين امکانى فراهم شود         
حال انتخابات واقعا آزاد تنها ميتواند       
نقطه اى در پايان پروسه سرنگونى        
باشد و نه آغازى براى تغيير سيستم         

انتخابات .  و چهارچوبهاى حکومتى    
زير نظارت سازمان ملل هم قبال               
توسط ابراهيم يزدى طرح شده که با        
سرکوفت عرق ميهنى و ملى                        

. ناسيوناليستهاى اسالمى مواجه شد       
مورد آخر توسل به نيروى توده اى          
و فشار از پائين براى عقب راندن             
حکومت و تحميل چنين شرايطى              

رويدادهاى منطقه چنين              .  است
شانسى را براى اين استراتژى سر           

اوال اين جماعت   .  و ته نگذاشته است   
قادر نيستند مستقل از حکومت                    
نيروى وسيعى بميدان بکشند و ثانيا         
اگر مردم به ميدان بيايند چرا بايد               
در نقطه مورد نظر حضرات                       
متوقف شوند؟ چرا انتخابات را به            

و .  بعد از سرنگونى موکول نکنند          
باالخره اين نيروى توده اى ذهنى             
که خيلى مسالمت جو است و قصد            

 چرا بايد حاکميت        ،براندازى ندارد  
 اسالمى را عقب براند؟ 

نهايتا تالش  "  انتخابات آزاد "بحث  
بخشى از اپوزيسيون بورژوائى          
براى شريک شدن در قدرت                   

اين بحث اساس         .  سياسى است    
حکومت اسالمى را برسميت                 

" انتخابات"ميشناسد و صرفا به           
در .  اش انتقاد درون طبقاتى  دارد      

صورتى که مردم کل اين نظام را         
هر آدمى که دو روز         .  نميخواهند

در ايران زندگى کرده باشد                      
ميفهمد که با فرض جمهورى                  

" انتخابات آزاد   "اسالمى، بحث        
يک سياست رياکارانه براى                   

. کشيدن مردم پشت رژيم است              
يک بحث پادرهوا مثل                                 

اين تالشى      .  است"  رفراندوم"
براى توجيه سياست حقير و ضد          
اجتماعى اين اپوزيسيون مفلوک         
در دفاع از مرتجعترين حکومت         

اصول "زمانه با گالب                                
. است"  دمکراتيک و حقوق بشر       

مدافعين اين سياست افق شان را            
به رژيم و مکانيزم شيفت قدرت            
جناحها در رژيم گره زدند چون            

چون .  را قبول دارند  "  اصل نظام "
با اين تحجر و زن ستيزى و فقر            

حکومت .  و فالکت معضل ندارند     
مطلوب اينها هم به همين ارکان             

نق نق هاى               .  متکى است       
دمکراتيک مثل هميشه در                        
خروجى و تبصره است و اهميتى        

 . ندارد

 

 "انتخابات آزاد"کمونيستها و 

کمونيستها و طبقه کارگر نه فقط           
از شرکت در يک انتخابات واقعا         
آزاد پا پس نميکشند بلکه آن را               

. يک سکوى پيروزى خود ميدانند      
هرچند اين توهم را ندارند که در           
فرداى انتخاباتى که کمونيستها را       
بقدرت برساند، راست شنل                     
دمکراتيک را دور مى اندازد و            
جناب سرهنگ ها را براى                       
سازمان دادن کودتا احضار                     

اگر چنين شرايطى فراهم       .  ميکند
باشد، يعنى احزاب کمونيستى،             
احزاب اپوزيسيون، شخصيتهاى        
سياسى، کل جامعه با نهادها و                
تشکلها و غيره بتوانند آزادانه                 
فعاليت و در يک انتخابات واقعا           
آزاد شرکت کنند، ترديد ندارم                

" انتخابات آزاد  "همين طرفداران     
در جمهورى اسالمى کمترين                

در چنين     .  راى را مى آورند            
شرايطى و با وجود يک فرجه                

٣صفحه شش ماهه             



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فعاليت آزاد سياسى و بدون نگرانى از ترور و اعدام و                   
زندان، مطمئن باشيد يا کمونيستها قدرت را ميگيرند و يا              

چون آنچه که   .  بزرگترين حزب سياسى کشور خواهند شد      
طبقه کارگر و اکثريت عظيم مردم ميخواهند را تنها                         

اما شرايط چنين        .  کمونيسم کارگرى نمايندگى ميکنند           
 جمهورى اسالمى    ،انتخاباتى زمانى فراهم ميشود که اوال       

 سازمانهاى  ،توسط يک نيروى انقالبى سرنگون شده باشد       
جاسوسى و پليسى منحل و ماشين دولتى سرکوب درهم                

 قدرت واقعى در کنترل مردم و نهادهاى         ،کوبيده شده باشد  
 و جامعه در مقابل انتخاب سرنوشت ساز               ،انقالبى باشد  
. اجتماعى آتى قرار گرفته باشد         -اقتصادى  -نظام سياسى 

انتخابات واقعا آزاد محصول يک مبارزه انقالبى در روند          
نفى جمهورى اسالمى است و نه روشى و سياستى براى              

 ! *بقاى نظام

 تهران، 
 خانه گردی بدنبال بشقابهای ماهواره

 ! اينبار نفوذ به درون خانه های مردم
 

 نازنين اکبری

تالش مذبوحانه مزدوران خود فروش و گزمه های                          
حکومت جنايت و جهل اسالمی برای جمع آوری آنتن ها             
و گيرنده های ماهواره در سطح شهر تهران همچنان با                  

ديشها را می شکنند و می برند اما                 .  جديت ادامه دارد    
بالفاصله ديشهای جديدتری چون قارچ بر پشت بام ها می           

 ! رويند

 

مقاومت و اعتراضات مردمی در برابر تهاجم حکومت به         
مردم و جوانان از باز نمودن درب         .  زندگيشان ادامه دارد  

منازل به روی اوباش حکومتی خودداری نموده و در                    
در طی  .  بسياری موارد کار به درگيری نيز کشيده ميشود        

روزهاى گذشته شهرک اکباتان و برخی مناطق ديگر                    
تهران بطور گسترده ای مورد تفتيش و خانه گردی واقع              

تا چندی پيش ماموران حکومتی عمدتا هدفشان        .  شده است 
اما در چند   .  نابودی و جمع آوری ديشهای پشت بامها بود         

روز اخير در موارد بسياری با توسل به اسلحه و زور و               
فشار و با تهديد و حتی ضرب و شتم به درون خانه های                 

را با خود   )  ريسيور(مردم وارد شده و دستگاههای گيرنده       
 !! ميبرند

 

در شهرک غرب در روز يکشنبه نهم مرداد ماه حوالی                  
 صبح اوباش نيروی انتظامی به طرز وحشيانه         10ساعت  

ای به خانه ها و زندگی خصوصی مردم يورش برده اند                
که به دليل اعتراض جمعی جوانان و مردم کار به زد                      

  ...خورد و درگيری کشيده ميشود و 
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٢١۴شماره   
 

 جمع آورى ديش هاى ماهواره در سنندج
 

 نيروهاى اطالعاتى و انتظامى حکومت بشدت مشغول جمع آورى             ،بنا به خبر دريافتى    
نيروهاى سرکوب بطور برنامه      .  ديش هاى گيرنده ماهواره در محالت سنندج شده اند             

بنا به  .  ريزى شده هر روز چند محله را زير پوشش ميگيرند و ديش ها را جمع ميکنند                   
 . خبر بيشتر مردم در اين وضعيت ديش هاى ماهواره را جمع کردند

 

العاتى ها در ميان مردم پخش شده که داشتن ديش ماهواره منبعد                   طشايعه اى توسط ا    
در همين رابطه شايعه ديگرى دهن به دهن ميچرخد که          .  محسوب ميشود "  جرم سياسى "

همينطور طى دوره    .  برخى را بخاطر داشتن ديش تا يک ميليون تومان جريمه کردند                
اخير ميزان ارسال پارازيت روى امواج ماهوارى بسيار شدت گرفته است طورى که                   

 . * کانالها را تماما مختل کرده است

 

 !کارگران شهرداری شهريار کرج
 ! ماه دستمزد معوق2

 

 نفر از کارگران    700 ماهه خرداد و تير ماه بيش از          2 دستمزدهای   ،بنا به خبر دريافتى   
. زحمتکش شهرداری شهريار، اند يشه فاز يک و وحيديه تاکنون پرداخت نشده است                     

حسينی شهردار شهريار و عواملش در جواب کارگران معترضی که خواهان دريافت                  
پول نداريم همينه که هست، کسانی هم که خيلی ناراحتند           :  دستمزدهايشان هستند گفته اند   

 ...بفرمايند راه باز است، بروند هر جايی که فکر ميکنند بهتر از اينجاست و

 

آری، اين جواب ارازل و اوباش حکومت اسالمی به کارگران است، اين جواب                                  
جنايتکارانی است که با استثمار و بهره کشی وحشيانه از کارگران به ثروتهای نجومی                 

 و افسانه ای رسيده اند و حاال با پستی و

 .شناعت تمام به ريش کارگران گرسنه و خانواده هايشان پوزخند می زنند

 

 330 نفر کارگران شهرداری شهريار کرج با قراردادهای يکساله و دستمزدهای                 700
هزار تومانی در شرايط کار شبانه روزی و طاقت فرسا مشغول به کارند و عناصر                         

در شکل و شمايل امثال حسينی      !  پاسدار کميته چی های آدمکش ديروز و مديران امروز       
و شرکا در جهنم جمهوری اسالمی به ثروت اندوزی و استثمار و گرسنگی دادن                                

 .کارگران و خانواده هايشان مشغولند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ٣ -  ١٣٩٠ مرداد ١٢

 

 "...انتخابات آزاد"در باره 

 

را کنترل کارگرى کتاب   
 از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اگر به کره زمين از فضا نگاه                  
کنيد، مثل يک گوله آتش فشان                 

خيزش های توده     .  بنظر می رسد    
ای را فقط در خاورميانه و                         

در .  آفريقای شمالی شاهد نيستيم         
اورپا نيز مردم باشکال مختلف              
دارند اعتراض می کنند، يونان،           
اسپانيا، ايرلند، پرتقال و قس                    

اخبار جنبش توده ای و            .  عليهذا
کارگری در اروپا آنچنان در                    

. رسانه ها انعکاس پيدا نمی کند             
در يونان مردم هر روز در حال             
اعتراض به دولت و طرح های              

در .  رياضت کشی آن هستند               
اسپانيا ابتکارات توده ای در                     
اعتراض به دولت و سياست                    

. رياضت کشی شکوفا شده است           
در مادريد بطور مثال مردم ميدان        
را ترک کردند، اما اين بمعنای به         

. تعويق انداختن مبارزات شان نبود   
آنها بسرعت برگشتند و ميدان                 

آنها .  سول را مجددا تسخير کردند      
با اين تصميم که در محالت                       
مختلف مجامع عمومی تشکل دهند     

دموکراسی «.  ميدان را ترک کردند   
 به يکی از تم های حاکم             »مستقيم

 . در اين اعتراضات بدل شده است

 

درست است که برنامه و آلترناتيو        
مشخصی ارائه نشده است، اما اين       
خاصيت تمام اعتراضات و خيزش     

مردم با نفی     .  های توده ای است      
وضع موجود يا مولفاتی از آن به           

 به وضع         »نه«.  ميدان می آيند       
 به فقر و بيکاری،           »نه«موجود،   

 به تبعيض و تحديد آزاديهای         »نه«
. مدنی مشخصه اين جنبش ها است     

به روشنی می توان مشاهده کرد            
که توهمات مردم به دموکراسی با        

به .  سرعت بسيار زائل می شود         
روشنی می بينند که اين حکومتی         
که ظاهرا انتخاب خودشان است،         
چگونه در روز روشن حقوقشان          
را قطع می کند، دستاوردهايی را         
که با مبارزه طوالنی بدست آورده       
اند حذف می کند، مدرسه و                       
دانشگاه را خصوصی می کند،              
بيمه و بهداشت را خصوصی و              

 

 خيزش های توده ای از خاورميانه تا اروپا؛
 پاسخ چيست، دموکراسی يا سوسياليسم؟

 

 آذر ماجدی

نيمه خصوصی می کند و به              
اعتراض آنها هيچ وقعی نمی           

اين ماهيت دموکراسی      .  گذارد
دارد هر روز عيان تر و لخت          
و عور تر در مقابل مردم قرار        

 .   می گيرد

 

توهم زدايی به سيستم                             
دموکراسی محدود نمانده است،     
توهم مردم بشدت نسبت به                 
هيات حاکمه، احزاب اصلی و        
نظام سرمايه داری در حال               

منتهی در     .  زائل شدن است        
خالء يک جريان قوی                           
کمونيستی که بتواند نقد به                   
کليت سرمايه داری و نظام                
دموکراسی را به تبيين مردم             

نقد اين جنبش های         .  بدل کند  
اجتماعی صرفا به وجوه                     

. افراطی نظام محدود می ماند        
بجای سرمايه داری، نئو                     
ليبراليسم مورد نقد قرار می              
گيرد و بجای نقد به کليت                     
دموکراسی، آلترناتيو                            
دموکراسی مستقيم نهاده می             

در اين شرايط جنبش             .  شود
اعتراضی توده ای اسير                      
رفرميسم و دموکراسی باقی             

 . می ماند

 

در يونان مردم روزها و هفته           
ها برای به زير کشيدن دولت           
تجمع و اعتراض می کنند، به          
شورش عليه سياست رياضت         
کشی بلند می شوند، اما آب از          

مجلس با  .  آب تکان نمی خورد    
کمال وقاحت به طرح رای می        

در فرانسه روزهای             .  دهد
متمادی  ميليون ها نفر عليه               
طرح افزايش سن بازنشستگی        
اعتراض می کنند، طبق                      
سونداژهای رسانه ای بيش از         
دو سوم مردم با اعتراضات و          
اعتصابات موافق هستند، اما           
رئيس جمهور طرح را به                   

در .  تصويب می رساند                
انگلستان اعتراضات وسيع              
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عليه حذف مزايای اجتماعی و                    
خصوصی کردن تحصيالت عالی          
سازمان می يابد، مجلس و دولت با           
کمال وقاحت سياست های ضد                    

 . مردمی را به تصويب می رسانند

 

يک رويداد بی سابقه در خاورميانه       
 و آفريقای شمالی  

اتفاقی که در خاورميانه و شمال                 
آفريقا روی داده است در تاريخ بی           

هيچگاه ما شاهد چنين        .  نظير است  
پديده ای نبوده ايم که کشور بعد از             
کشور به اعتراض توده ای عليه                

نه .  حکومت و نظم موجود بلند شود       
تنها در اين منطقه که خيزش های              
توده ای در اين شکل و ابعاد کال کم           
سابقه است، بلکه در اروپا نيز ما               

در .  شاهد چنين پديده ای نبوده ايم           
اينجا يک سوال مطرح می شود،               
چه واقعيتی موجد اين جنبش های             
عظيم اعتراضی توده ای در پهنه              

 جهان است؟  

 

دليل و پايه مادی اين اعتراضات               
حتی در خواست   .  کامال روشن است  

های عمومی طرح شده توسط مردم        
. نيز می توان علت را تشخيص داد          

مردم به روشنی می گويند که نان،            
به .  آزادی و رفاه می خواهند                   

روشنی بيان می کنند که از فقر و               
بی عدالتی بيحقوقی و تبعيض و از           

. اختناق و خفقان خسته و منزجرند          
در تونس در اولين موج اعتراضات       
مردم نان بدست در اعتراضات                  

در مصر در   .  خيابانی شرکت کردند  
موج جديد اعتراضات عليه دولت            
نظامی در ميدان التحرير مردم                   
شعار آزادی، نان و عدالت اجتماعی      

اين شعار با چپ و کارگر      .  سر دادند 
اين شعار همانقدر     .  تداعی می شود    

که قلب های ما را از هيجان به                     
لرزه در می آورد، پشت بورژوازی       
جهانی را نيز از هراس به لرزه می         

بحران عميق و گسترده         .    اندازد
نظام سرمايه جهانی پايه مادی اين            
خيزش ها و اعتراضات توده ای                

تفاوت اين دور از بحران با       .  است
دوره های ديگر در گستردگی و           

در دوره های پيش        .  عمق آنست  
بورژوازی موفق شد با تحميل               
مشقت به مردم، با سرکوب مردم،      

بطور (با حذف حقوق کارگری             
نمونه در انگلستان در آخر دهه             

خود را نجات دهد و بحران         )  ٧٠
سقوط .  را پشت سر گذارد                  

شوروی و بلوک شرق در انتهای        
 ميالدی يک موقعيت             ٨٠دهه     

جديد در مقابل بورژوازی قرار           
اما اين بار بحرانی که مدتی         .  داد

بتعويق افتاده بود مانند يک طوفان 
عظيم دنيای سرمايه داری را به            

از شمال تا       .  لرزه انداخته است     
جنوب، از شرق تا غرب در                    

. ورطه بحران فرو رفته است                
 ميليارد انسان در                    ٢حدود       

گرسنگی مطلق غوطه ور شده              
. فقر و بيخانمانی بيداد می کند     .  اند

. و اين هنوز پايان کار نيست                   
بورژوازی هنوز بايد حمالت                
بسيار گسترده تری را به طبقه               
کارگر و مردم محروم و                             
زحمتکش سازمان دهد تا بتواند            

 .  از اين دور بحران خالص شود

 

اين بحران عميق سرمايه داری            
است که شرايطی را بوجود آورده      
است که ميليون ها انسان به                      
خيابان ها ريخته اند، خطر کشته          
و زخمی و اسير شدن را بجان                
خريده اند و برای حقوق پايه ای            

اين .  خود دست به مبارزه زده اند       
بحران عميق سرمايه داری است         
که رشته پيوند اين مبارزات توده         
ای در سراسر جهان است؛ در               
چنين شرايطی است که می بينيم           
کارگر يونانی، کارگر فرانسوی و      
ايرلندی با کارگر مصری، تونسی     

مليت، .  و ايرانی همصدا می شود      
زبان، مذهب و هر خرافُه ديگری       

که 
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بورژوازی و ايدئوگ های                        
رنگارنگ آن بر سر مردم خراب         
کرده اند، به کناری زده می شود            
و مخرج مشترک انسانی به ميدان        

هميشه انسان برای يک        .  می آيد  
دنيای بهتر مبارزه کرده است؛               
همواره انسان خواهان برابری              

. بيشتر و عدالت بيشتر بوده است         
هزينه های هنگفتی صرف شده             
است تا مانع دستيابی مردم به اين          

اما در  .  خواست های پايه ای شود      
چنين شرايطی، زمانی که کارد به       
استخوان می رسد، مردم به ميدان        

 .  می آيند
 

يکی از محصوالت جانبی اين                
جنبش های عظيم ايجاد همبستگی        

يک نمونه . جهانی ميان مردم است 
بسيار مشخص آن در ايران رخ             

خيزش عظيم و ميليونی    .  داده است 
مردمی که عرب خوانده شده اند،          
موجب زدوده شدن راسيسم کثيف        
ناسيوناليسم ايرانی ضد عرب در         

چند ماه مبارزه     .  ايران شده است    
خستگی ناپذير و راديکال مردم             
در خاورميانه و شمال آفريقا مردم       
ايران را به همبستگی با آنها به                

شعار مبارک، بن        .  ميدان آورد   
علی نوبت سيد علی است، يک               
شبه راسيسم ناسيوناليستی ضد              
عرب را در جامعه ايران بی                    

اين يک وجه زيبای       .  اعتبار کرد  
. مبارزات توده ای اخير بوده است      

اين حاصل بميدان آمدن قطب                  
سوم، قطب بشريت آزاديخواه و            

آن گفته منصور         .  متمدن است    
زيپ پوست هر          «:  حکمت که    

انسان آزاديخواه را که پايين بکشی   
 دقيقا به   »يک سوسياليست می بينی   
ما داريم  .  همين جوهر اشاره دارد    

اين واقعيت را به عينه مشاهده می       
ماهيت اتفاقی که در                     .  کنيم

خاورميانه و شمال آفريقا در حال         
. نضح است بسيار روشن است              

مردم به فقر، اختناق، تبعيض و             
معنای .  فساد حکومتی نه می گويند    

مثبت اين بيان های سلبی را می              
: توان در سه کلمه خالصه کرد              

و همين   .  آزادی، برابری و رفاه       
خواست است که مبارزات مردم           
در خاورميانه را به مبارزات                  

 

 خيزش های توده ای 
 از خاورميانه تا اروپا؛

 .   مردم در اروپا متصل می کند

 

 دولت ايدئولوژيک 

اين روزها مد شده است که فقط    
به کمونيسم می گويند                             

ما را متهم می کنند     !  ايدئولوژی
که خواهان دولت ايدئولويک           

اما مساله اينجاست که        .  هستيم
اتفاقا همين ها خواهان حکومت     

ما که خواهان   .  ايدئولوژيک اند 
می .  حکومت شورايی هستيم      

خواهيم مالکيت خصوصی و          
می .  کار مزدی را لغو کنيم            

خواهيم اتفاقا جامعه ای بسازيم       
که مردم بتوانند از هر گونه               

اما اين   .  خرافه ای رها شوند        
حکومت بورژوازی است که          

حاکم کردن    .  ايدئولويک است   
ناسيوناليسم، دموکراسی و                
مذهب بر مردم، اين يک                      

. حکومت ايدئولوژيک است           
نظام حاکم تمام مدت دارد مردم      

: را ايدئولوژی باران می کند           
اين چنين است که دموکراسی،       
ناسيوناليسم و همچنين مذهب          
به ستون های محکم جامعه بدل      

 . شده اند
 

 ! ايران متفاوت است

شرايط در ايران تا حدودی                
چرا؟ ايران يک    .  متفاوت است 

انقالب وسيع شکست خورده را     
اما .  پشت سر گذاشته است            

همين شرايط انقالبی موجب شد     
تا کمونيسم مارکسی در ايران         
به يک واقعيت مهم و زمينی             

کمونيسم در ايران       .  بدل شود   
موفق شد که تعابير بورژوايی         

موفق .  از کمونيسم را کنار زند     
شد مارکسيسم را دگر بار احياء      

مارکسيسم را از زير آوار      .  کند
کمونيسم های غيرکارگری               

نسل هايی با اين        .  بيرون کشد  
کمونيسم، با کمونيسم کارگری       

جنبش کمونيسم  .  رشد کرده اند   
کارگری در ايران طی اين                 

بعالوه، .  سالها رشد کرده است     
دولتی که حاصل شکست                    

 است هيچگاه               ۵٧انقالب        
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نتوانست پای خود را بعنوانی يک            

 .   رژيم متعارف محکم کند
 

از روز اول فقط و فقط به زور                     
سرکوب و کشتار بر سر کار باقی             

هر روز يک بحران          .  مانده است   
اجتماعی و اقتصادی را          -سياسی   

فقط صد  .  در مقابل خود داشته است      
هزار نفر را طی يک دهه در                        
زندانها شکنجه و اعدم کرد، اما در          
بطن اين سرکوب خشن کمونيسم               

اولين حزب کمونيستی       .  رشد کرد   
وسيع و اجتماعی متولد شد و سپس           
کمونيسم کارگری توانست به شکل         

مبارزه با    .  متحزب به ميدان آيد           
رژيم اسالمی، نفی اين رژيم، تالش        
برای به زير کشيدن آن يک لحظه             

تمام وجوه      .  متوقف نشده است          
ايدئولويک اين رژيم هر          -سياسی   

روزه توسط جنبش های اجتماعی            
مختلف به مصاف طلبيده شده است؛       
از جنبش حقوق زن تا جنبش                         
کارگری؛ از جنبش خالصی                        
فرهنگی تا جنبش آزادی سياسی                

رژيم .  عليه اين رژيم می جنگد               
اسالمی عليرغم سرکوب خشن و             
کشتار وسيع نتوانسته است اين                   

. جنبش ها را ساکت و خاموش کند           
جنبش های اجتماعی ضد رژيم هر          
روز قوی تر و گسترده تر می                      

بطور نمونه جنبش آزادی         .   شوند
زن وسيع ترين و توده ای ترين                   

اين .  جنبش نوع خود در جهان است      
جنبش در تمام منافذ جامعه نفوذ                  

مهر خود را بر کل              .  کرده است   
مبارزه برای     .  جامعه زده است         

آزادی و برابری زن يکی از مولفه          
های اصلی و مهم جنبش های                       

. اجتماعی اعتراضی در ايران است      
اين جنبش آنچنان وسيع و توده ای             
است که حتی خودکشی های زنان             
جوان بعدی از اين جنبش را به                    

اين خودکشی ها     .  نمايش می گذارد    
را می توان بعنوان يک مبارزه                   
منفی و يا بمثابه عصيان در مقابل             

اين .  زن ستيزی حاکم تبيين کرد             
در .   زنان به نظم حاکم است             »نه«

شرايطی که نمی توانند اثباتا شرايط        
را به نفع خواست های خود تغيير              
دهند، از روی استيصال و عصيان          

اين پديده  .  خود را به آتش می کشند       
پيش از اين در جامعه به اين                          

 .  گستردگی وجود نداشت
 

 گفته می شد      ١٣۵٧فرضا در سال      
زنان دوش بدوش مردان                  «که      

 چرا دوش بدوش      ».مبارزه می کنند   

مردان؟ چون مرد اصل بود و زن       
زن همواره بايد با مرد        .  زائده او 

مقايسه می شد يا در کفه ترازو               
طبق ايدئولوژی  .  قرار می گرفت   

حاکم زن نصف مرد تعريف شده         
پس زمانی که زن مرزها          .  است

را در می نوردد، او دوش بدوش          
مرد قرار می گيرد يا در بهترين           
حالت بعنوان دو مرد توصيف می       

اما در سالهای اخير، بويژه        .  شود
در دو سال پيش يکبار چنين جمله        
ای را نشنيديم، حتی از زبان عقب       

 -افتاده ترين نيروهای ملی                       
 .   اسالمی

 

چگونه چنين تغييری ايجاد شده             
است؟ باين خاطر که جنبش حقوق      
زن وسيع و گسترده شده است؛ از        
اين رو که زنان در اين دور اخير         
مبارزات بعضا در رهبری                      
مبارزات شرکت داشتند؛ برای             
اينکه نسل جوان در اثر تحرکات         
و مبارزات جنبش حقوق زن                   
متحول شده است، نگرش آن به             
جامعه و نقش زن و مرد تغيير                

در سی سال اخير           .  کرده است   
جنبش حقوق زن دائما بعنوان يک      
خار در چشم رژيم حضور داشته         

يک روز نيست که شما از         .  است
مبارزه عليه حجاب و تالش رژيم        

يک .  برای تحکيم حجاب نشنويد       
روز نيست که سخنی در مورد              
تالش برای تحکيم آپارتايد جنسی        

. و شکستن آن توسط مردم نشنويد       
سالی دو سه بار رژيم خواهر                  
زينب ها و پاسداران چاقو کش               
خود را به جان زنان می اندازد،            
اما دوباره روز از نو و روزی از        

 .  نو
 

جنبش سکوالريستی يا ضد مذهبی   
تالش برای رهايی   .  به همين شکل  

از فرهنگ پوسيده و عقب مانده            
ای که رژيم اسالمی می کوشد بر        
جامعه تحميل کند يک آن متوقف          

به ريخت و لباس مردم      .  نمی شود 
نگاه کنيد، به رفتارهای اجتماعی        
شان خيره شويد، هيچ ربطی به             
يک نظام مذهبی و عقب مانده                 

تاثير اين جنبش ها را در           .  ندارد
تمام وجنات جامعه مشاهده می              
کنيد، در لباس پوشيدن، رفتار،             
ادبيات، هنر و سينما، در طنز و            
فولکور اجتماعی اين جنبش ها             

 .   حضور دارند

۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين مبارزات ابعاد مختلف آن                       
جنبشی است که ما آنرا جنبش                       

اکنون حدود    .  سرنگونی ناميده ايم      
دوازده سيزده سال است که جنبش            

. سرنگونی ابعاد توده ای يافته است        
شرايطی ايجاد شده است که مردم از       
هر فرصتی برای ضربه زدن به                

يک .  رژيم اسالمی استفاده می کنند       
تنش دائمی، يک مبارزه هميشگی            
ميان اين جنبش و رژيم اسالمی در           

مدام دارند با هم می          .  جريان است  
و اين جنبش سرنگونی است      .  جنگند

که مدام ميان رژيم اختالف و شکاف       
جنبش اصالح طلب     .  ايجاد می کند    

حکومتی بخاطر جواب دادن به اين          
جنبش، برای زير آب کردن سر اين         
جنبش بوجود آمد؛ ابتدا در شکل                 
جنبش دو خرداد، بعد در شکل                     
جنبش سبز اسالمی؛ يکبار سخنگوی     
آن خاتمی شد، بار ديگر موسوی و           

و اکنون ديگر اوضاع               .  کروبی
آنچنان شور شده است که احمدی                
نژاد و خامنه ای هم بجان يکديگر              

اين جدال جناحی يک پديده . افتاده اند
اين جدال نتيجه       .  قائم بذات نيست      

اين .  فشار دائمی مردم به نظام است       
اين .  پاسخ رژيم به اين جدال است           

تالش نظام برای بقای خود و نجات          
 .  خويش است

 

 دموکراسی يا سوسياليسم؟ 

ممکن است شکل ظاهری اوضاع يا       
سياسی در      -فاکتورهای اجتماعی       

در .  جوامع مختلف متفاوت باشد            
اجتماعی   -ايران شرايط سياسی             

متفاوت است؛ در خاورميانه و شمال      
آفريقا دولت های مستبد حاکم اند و            
فقر بيداد می کند، نرخ استثمار                    
بسيار باال است؛ در اروپا                                
دموکراسی وجود دارد و هنوز                    
بقايای جامعه رفاه موجود است و              
دولت های در تالش برای حذف                 

اما پاسخ در همه جا يکی       .  کامل آنند 
اگر مردم قرار است از فقر و        .  است

فالکت، تبعيض و نابرابری و از                
بيحقوقی رهايی يابند، اگر قرار                  
است برابری کامل اجتماعی در                 
جامعه حاکم شود، اگر قرار است               
آزادی بی قيد و شرط در جامعه                   
حکمروا شود، اگر قرار است                      

 

 خيزش های توده ای 
 ...از خاورميانه تا اروپا 

خواست پايه ای آزادی، برابری و          
رفاه متحقق شود، پاسخ سوسياليسم       

 .  است
 

دموکراسی نظام منطبق با سرمايه         
دموکراسی روبنای     .  داری است    

هر .  سياسی سرمايه داری است           
چقدر هم که دموکراسی را کشی              

. بدهيد، باز به آزادی نمی رسيد               
تبعيض را نمی توانيد ريشه کن                 

عدالت واقعی را نمی توان            .  کنيد
سرمايه داری يعنی         .  حاکم کرد    

نابرابری، يعنی تبعيض، يعنی                 
وجود اقليتی که تمام وسايل توليد و         
مبادله را در مالکيت خود دارند و           
اکثريتی که ناچار است هر روز               
نيروی کار خود را برای تامين                 

و اين       .  معاش بفروش رساند            
مناسبات مبنای تبعيض و                              

. نابرابری، فقر و اختناق است                  
سرنگونی سرمايه داری، لغو                    
مالکيت خصوصی و کار مزدی              
تنها راه رسيدن به يک جامعه آزاد،       

 .   برابر و مرفه است
 

برای دستيابی به اين خواست ها               
کمونيسم کارگری بايد رشد و                     
تقويت يابد؛ کمونيسم کارگری                  
متحزب و قوی در مقابل جامعه                

کمونيسم کارگری به      .  ظاهر شود  
حزب وسيع سياسی کارگران بدل           
شود؛ مردم تبيين اين حزب از                   

اکنون بهترين    .  شرايط را بپذيرند     
فرصت برای سرنگونی سرمايه             
داری، ايجاد سوسياليسم و پايان               
دادن به مشقات اجتماعی، سياسی،        
اقتصادی و فرهنگی بشريت فراهم       

بايد بکوشيم از اين             .  شده است    
فرصت طاليی برای دستيابی به             
آرزوی ديرينه بشر، يعنی جهانی           
رها از ستم اجتماعی، تبعيض و               

وظيفه ای   .  نابرابری بهره بجوييم     
 .  سترگ بر دوش ما است

 

اين مطلب بر مبنای سخنرانی آذر                   
 ٢٣ماجدی در آمستردام، هلند در                  

 در جلسه ای بدعوت            ٢٠١١ژوئيه   
 -حزب اتحاد کمونيسم کارگری                        

 .تشکيالت هلند، تهيه شده است
 

٢١۴شماره   
 

 !شما خود سمبل قصاص هستيد
 پاسخ به خاتمى

 

 شهال نوری

چشم در مقابل   ( ژوئيه آمنه بهرامی به قانون قصاص        31روز يکشنبه   
انسانهای بی شماری طی اين چند سال زندگی پر از               .  نه گفت )  چشم

درد و رنج آمنه را دنبال کرده بودند به اين اميد که عملهای جراحی                   
بسياری در  .  بتواند فقط بخشی از زندگی و زيبايی او را ترميم کند                  

حاليکه با تمام وجود موقعيت  آمنه را درک می کردند انتظار اين را                 
حتی .  هم داشتند که آمنه به دامان احکام جنايتکارانه اسالمی نيفتاد                  

تصميم شجاعانه  . رسانه های خارجی هم اين خبر را دنبال کرده بودند 
مردم جهان از     .  و انساندوستانه آمنه سرتيتر بسياری از رسانه شد               

نزديک با چهره آمنه آشنا شدند و با چشمان خود ديدند که جوانان                         
بزرگ شده در حکومت اسالمی نه تنها به خواست جنايتکاران                            
اسالمی پاسخ منفی می دهند بلکه احکام اسالميشان را نيز به تمسخر              

 .می گيرند
 

در اين ميان يکی از سمبلهای حکومت اسالمی، رئيس جمهور سابق،            
از محمد خاتمی با مردرندی اسالمی خود تالش کرد که صف خود را         

ديگر جنايتکارانی که در رسانه های رژيم از آمنه می خواستند که                    
او در پيام خود به آمنه از بزرگواری،             .  طلب قصاص کند، جدا کند      

مهربانی و بزرگ منشی او تقدير ميکند و همانجا با تالشی بس                             
"مردرندانه می پرسد     آيا در عرصه سياسی و اجتماعی نيز نمی                : 

توان از آمنه آموخت و بحران را با آرامش و تنش را با احترام به                         
 -يکديگر و پاس داشت حق و حرمت انسان و دوری از غرور                              

 ؟"سودا کرد -بخصوص آنان که قدرت بيشتری دارند
 

البته برای شما با اين کارنامه روشن ضد            !  جناب سيد خندان خاتمی     
انسانی آنهم در دو دوره رياست جمهوری نظام اسالمی، مرزبندی و              

چه کسی  .  ژست مخالفت با قانون قصاص اسالمی زيادى عجيب است        
نميداند که شما خود سمبل خشونت هستيد؟ چه کسی خاطره کشتار                    

 در دانشگاه را فراموش می کند؟ چه کسی سخنرانيهای ضد              78سال  
 شما  78انسانی شما را در دانشگاهها فراموش کرده است؟ در سال                 

شما و امثال شما فرمان را صادر می          .  رئيس جمهور اين نظام بوديد     
شما و دوستان    .  کرديد و چماقدارن خيابانی هم آنرا اجرا می کردند              

 سال جنايت، اعدام، سنگسار، فقر و فحشا            32شما آمران و عامالن       
باور کنيد همان دوستان سابق صف اصالح طلبان حکومتی               .  هستيد

مشغله واقعی شما نه مخالفت با احکام           .  هم شما را جدی نمی گيرند        
اسالمی و خدايی تان بلکه نجات اسالم و حکومت اسالمی سرمايه                    

اين افاضات حتی با عمامه و عبا و چهره خندان شما هم جور                  .  است
شما و امثال شما سالهاست که تناقض عميق ايدئولوژی             .  در نمی آيد   

از .  اسالميتان را با خواستهای مردم سرنگونی طلب تشخيص داده ايد          
همين رو به دوستان خود که امروز قدرت بيشتری دارند هشدار می                

 شما و تمام سردمداران اين حکومت از جمله خامنه ای،                               .دهيد
رفسنجانی، موسوی، کروبی، احمدی نژاد، الريجانی، صانعی،                       
جنتی، مرتضوی و صدها قاتل ديگر بايد به جرم جنايت عليه بشريت              

عمر حکومت ننگين و سراپا جنايت اسالمی شما بدليل          .  محاکمه شويد 
. تناقض عميق نظام اسالميتان با تمايالت مردم به سر رسيده است                    

تنها پس از سرنگونی نظام اسالمی سرمايه شماست که مردم ايران                  
. می توانند قتل و جنايت، اعدام و قصاص را از جامعه ريشه کن کنند              

برادران .  باور کنيد راه نجاتی برای شما و امثال شما متصور نيست               
آمنه بهرامی سمبل انسانِی آزاد      !  خود را با آمنه بهرامی مقايسه نکنيد        

از قيود قوانين ضد بشرِی نظام اسالمی شما است و شما خود سمبل                   
  *!قصاص



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنبش اصالح    :  يک دنيای بهتر      
طلبی حکومتی در شکل و قالب             
جديد آن يکبار ديگر شکست                    

به بدنبال آن کل پيکره               .  خورد
اسالمی در بحران       –جنبش ملی     

بخشهايی از آنها   .  قرار گرفته است  
 ،به طرف خامنه ای چرخيدند                 

بخشهايی ديگر سرگردان و                      
بخشهايی از جنبش     .  مستاصل اند  

ناسيوناليسم پرو غربی هم که                  
تماما در کنار اين جنبش قرار                  
گرفته بودند وضعيت بهتری                    

 دچار بحران و ضربات             ،ندارند
معنای سياسی و       .  سنگينی شدند   

عملی اين شکست چيست؟ برخی         
اين شکست را شکست خيزش                
توده های مردم و همچنين شکست       
جنبش اصالح طلبی ارزيابی می         

واقعيت چيست؟ چه پديده ای      .  کنند
شکست خورده است؟ کدام پديده           
شکست نخورده است؟ چه                         
ارزيابی ای از موقعيت جنبش                
توده ای برای سرنگونی رژيم                

 اسالمی در حال حاضر داريد؟ 

 

 وضعيت امروز    :سياوش دانشور 
جنبش موسوم به اصالح طلبى               
اثبات حقايقى است که توسط حزب    
ما و امثال ما در مورد دورنماى             
پروژه اصالح رژيم اسالمى بيان        

تکرار مکرر عبارات و      .  شده بود 
مقوالت و عنوان ها توسط رسانه         
ها نبايد فعالين جنبش ما را دچار            

از اول قرار به                .  اشتباه کند     
. به نفع مردم نبود         "  اصالحاتى"

"حتى وعده اش هم نبود        اصالح . 
پرچم و اسم رمزى بود که        "  طلبى

با آن بخشى از هيئت حاکمه براى         
ديدگاهى .  نجات نظام بميدان آمد        

که با فرض اساس جمهورى                     
اسالمى و ارکانها و قوانين اش               
ميخواست با گسترش پايه معتقدان       
به ارتجاع اسالمى در مقابل                     

اين پروژه   .  نخواستن مردم بايستد    
در اوج دو خرداد که دولت و                    

" اصالح طلبان "مجلس در اختيار     

 

 چرخشهای سياسی 
 پس از شکست دوباره جنبش اصالح طلب

 

  بخش اول،با هيئت دائر حزب

آنها حتى    .  بود شکست خورد      
نتوانستند روزنامه هاى                       
خودشان را داير نگاه دارند تا          
چه رسد به تصويب و اجراى           
اصالحاتى واقعى از قبيل باال          

 و يا گشايش       ،بردن رفاه مردم    
سياسى و حق شهروندان به               
دخالت در سياست بدون ترس         

. از تيغ نيروهاى مخوف امنيتى    
ما قبل از دور دوم حضور اين         

" جنبش سبز  "جريان در قالب       
ويدئوى دو    "اعالم کرديم که          

". خرداد قابل تکرار نيست               
توضيح داديم چرا قابل تکرار         

شکست .  نيست و تکرار نشد         
امروز اين جنبش و حذف آن             
از درون نظام اسالمى و ايجاد        
محدوديت هاى شديد براى                 

 چيزى جز شکست        ،بقاياى آن  
" اصالح نظام        "استراتژى         

تا به اين جريان مربوط       .  نيست
است چرخش عجيبى ديده                   

سياست زانو زدن در       .  نميشود
مقابل خامنه اى و تبديل شدن به 
مضحکه خاص و عام و هم                

بستر اصلى       .  جديد نيست      
جريان موسوم به اصالح طلبى      
از خاتمى و کروبى تا موسوى         
و ديگران هميشه فرض شان            
نظام اسالمى و قوانين اش زير       

. پرچم ولى فقيه بوده است                  
فوقش در ته انتظارات اصالح        
طلبى شان ميخواستند ولى فقيه       

آنهم قانونى    .  را قانونيزه کنند     
که خود فرد مربوطه را وراى         

 ! هر چيزى گذاشته است

 

اما وضع جريانات اپوزيسيون       
طرفدار رژيم در دوره شکست      
جناح متبوع شان در حکومت          

عده اى  .  بشدت بحرانى ميشود   
 عده اى      ،اعالم برائت ميکنند     

 عده    ،سرنگونى طلب ميشوند      
اى اصالح پذيرى نظام را زير       

 عده اى همان           ،سوال ميبرند   
اوارد سياسى شکست خورده           

٢١۴شماره   

را اينبار با ادبيات غير اسالمى                   
بخشهاى پرو غربى     .  تکرار ميکنند  

شان در اين اوضاع مستقيما سراغ           
موقعيت اينها تشابه    .  آمريکا ميروند 

زيادى دارد به لشکر شکست خورده      
اى که در يک جنگ تار و مار شده           
و همه چيزيش را از دست داده                    

چرخشهاى سياسى را در             .  است
بخش اپوزيسيون پرو رژيم مشاهده        

حتى فروپاشى جرياناتى          .  ميکنيم
 که  ،مانند جمهوريخواهان ملى ايران   

يک گروه فشار جناح اصالح طلب          
درون حکومتى در بيرون حکومت         
بيش نبود و نقشى از اين فراتر                     

 از نتايج بن بست                  ،بازى نکرد    
شکست استراتژى اصالح طلبى               

امروز بخشى از اين طيف            .  است
ادبيات و سياست شان بيشتر متاثر            
از راست پرو غربى است که با                  

در .  دمکراسى خود را تبئين ميکند        
صورتى که قرار نبود اصالح                     

در .  طلبان دينى دمکراسى بياورند       
 جنبش سبز           ،آخرين بسته بندى          

حکومتى قرار بود به دوره امام قاتل       
رجعت کند و اين اصالح طلبان                  
اپوزيسيون فقط مانده بود در                         

! ميدانهاى اروپا اهللا و اکبر بگويند           
حاال اينها از دمکراسى و                                 
ضروريات دمکراسى در ايران                

اين هم به معنى             .  حرف ميزنند    
تغييرات جدى در سياست و برنامه          
اين جريانات نيست بلکه بيشتر                   
منعکس کننده دوره تالشى و انتظار        

بمجرد اينکه عنصرى ديگر        .  است
توسط حکومت جلو انداخته شود که        
از اصالح طلبى و اجراى قانون و            

 همه شان       ،اين قبيل مسائل بگويد         
مجددا به خط ميشوند و از نظام                   

 . اسالمى شان دفاع خواهند کرد

 

اما براى راست پرو غربى که پشت        
اين جريان رفت دالئل سياسى و                 

به نظر    .  استراتژيک وجود داشت      
من راست پرو غربى در فقدان يک         
طرح جدى آمريکائى که نهايتا اين           

 خود را   ،جريان را به قدرت برساند     

تطبيق داد و تالش کرد در صف           
. بورژوازى اسالمى بازى کند             

سرنگونى طلبى اش را موقتا کنار      
 به تکرار چند شعار                   ،گذاشت

ناسيوناليستى و سرود فاشيستى            
 و تماما     ،قناعت کرد "  اى ايران "

مستحيل "  جنبش سبز "خود را در    
موقعيت اين جريان بيان            .  کرد

کننده ناتوانى رهبرى يک جريان        
راست بورژوائى در تبئين                       
سياست و استراتژى در تقابل با            

امرى که   .  حکومت اسالمى است    
موجب شد در اين جنبش جريانات       
 . افراطى تر دست باال را پيدا کنند

 

آيا شکست اصالح طلبى حکومتى      
شکست نخواستن حکومت توسط        
مردم است؟ اگر اين دو را معادل          
هم قرار دهيد حتما به همين نتيجه         
ميرسيد که خيلى ها به عناوين                

آنچه شکست      .  مختلف رسيدند     
خورده است استراتژى اصالح            
طلبى اسالمى و کل جنبشى است          
که با اتکا به سياستهاى ارتجاعى         
اين جريان درون حکومتى                       

يعنى !  کند"  اصالحات"ميخواست  
نظام منحط اسالمى را از گزند              
سرنگونى نجات دهد و اعتراض         
و نخواستن مردم را در                                
چهارچوبهاى مجاز رژيم اسالمى      

اين شکست خورده و     .  مهار سازد 
اما اصالح طلبان    .  تمام شده است   

و نق زدنهاى قانونى شان هنوز             
مادام که جمهورى اسالمى     .  هست

هست همواره در شرايط بحرانى         
جرياناتى عروج ميکنند که داعيه        
نجات نظام و داشتن نسخه برون           

اما .  رفت از بحران را دارند               
اصالح طلبى بعنوان يک جريان         
مطرح و دخيل در سياست ايران          
و حکومت اسالمى براى هميشه          

 . کارش تمام شده است
 

نخواستن حکومت توسط مردم اما      
٨صفحه قديمى تر از        



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پديده اصالح طلبى است و با آمدن        
و رفتن اصالح طلبان تغيير                      

اين نخواستن وسيع خود         .  نميکند
را در اشکال مختلف اعتراضى از      
قيامهاى شهرى و درگيرى                        
روزمره خيابانى با اوباش تا                    
تظاهراتهاى توده اى خود را نشان       

مردم هر وقت در باال        .  داده است 
 اگر آنرا به نفع          ،شکاف ديده اند    

 وارد شدند و     ،خود ارزيابى کردند  
سعى کردند با تعميق اين شکافها           

. بطور مستقل ابراز وجود کنند             
خيلى ها و از جمله خود اصالح             
طلبان و خامنه اى اين تالشها را             
بحساب نظامشان ميگذارند و                  
موئتلفين شان در اپوزيسيون و               
همينطور متاسفانه عده اى چپ نما      

. همين حرفها را تکرار ميکنند               
واقعيت اينست که سياست در                  
ايران دو طرف ندارد و مردم                  
هوراکشانى نيستند که بين خامنه           
اى و احمدى نژاد و خاتمى و                    

سياست در   .  موسوى تقسيم شدند     
ايران يک طرف سوم دارد که                

طبقه .  مردم مخالف حکومت است    
 نسل  ، اکثريت عظيم زنان     ،کارگر

 توده    ،جديد و دانشجويان پيشرو         
هاى محروم و لگد مال شده که                

دعوا .  اين حکومت را نميخواهند       
از باالئى ها شروع نشده تا با                    
تغيير در ميان باالئى ها و حذف             

منشا بحران در      .  يکى تمام شود     
جامعه و کشمکشهاى سياسى                   
قديمى تر است که در درون                      
حکومت به ايجاد صفبنديهاى جديد     

" اصالح طلبى  "و اصوال پيدايش       
و "  ايرانيت"و   "  جامعه مدنى  "و   

هدف باالئى  .  غيره منجر شده است   
نجات نظام و هدف پائينى ها نفى           

نخواستن مردم         .  نظام است        
. سرجايش بقوت خود باقى است           

مبانى بحران جمهورى اسالمى با        
شدت بيشتر از قبل و تناقضات                

آنچه .  خردکننده تر سرجايش است    
شکست خورده تالش مجدد بخشى       
از نيروهاى مرتجع درون                         
حکومتى براى نجات نظامشان بود     
که با مقاومت و سرکوب و نهايتا           
حذف توسط ديگر نيروهاى درون      

مردم در    .  حکومتى پاسخ گرفت      
 ،جريان دو سال گذشته تلفات دادند      

 

 چرخشهای سياسی 
 ...پس از شکست دوباره جنبش اصالح طلب 

 سبک و سنگين          ،پس نشستند   
 اما به حکومت رضايت     ،کردند
مردم بدليل نداشتن             .  ندادند

رهبرى و سازمان مناسب                  
سرنگونى نتوانستند به                          

. نيروهاى حکومتى فائق بيايند      
مردم حکومت را نميخواهند و        

اين .  مترصد سرنگونى آنند         
جنبش توده اى بار ديگر بميدان      

از تجارب کشورهاى     .  مى آيد  
منطقه بهره خواهد برد و                     
توهمات قبلى را از خود خواهد       

اکثريت عظيم مردم           .  تکاند
ايران به جمهورى اسالمى                
رضايت نميدهند و آنرا نهايتا           

 . سرنگون ميکنند

 

 دوره های        :يک دنيای بهتر      
اعتراضی همواره با ارزيابی         
های متعدد و يا تجديد نظر                  

چه ارزيابی  .  روبرو شده است   
از سياست حزب در اين دوره          
داريد؟ نقاط ضعف و قوت                  
حزب را در اين دوران کدامها        
ميدانيد؟ راه آينده مستلزم نقد و         

 تثبيت کدام مولفه ها است؟ 

 

 من با افتخار               :آذر ماجدی     
ميتوانم اعالم کنم که مواضع            
حزب در اين دوره کامال قابل          

حزب موفق شد        .  دفاع است   
کمونيسم کارگری راديکال را        

توانست .  کامال نمايندگی کند        
خط کمونيسم کارگری را به              
پيش برد و جريانات ارتجاعی        

. و ضدانقالبی را افشاء کند               
حزب کوشيد تا موانعی که                 
جريانات ضدانقالبی در مقابل        
مبارزات مردم برای سرنگونی    
رژيم اسالمی و برای تحقق               
خواستهای پايه ای خويش،                
يعنی آزادی، برابری و رفاه،           

با .  قرار می دهند را کنار زند         
جرئت می توان اعالم کرد که          
اگر حزب و مواضع راديکال          
و کمونيستی آنرا از صحنه                
مبارزات سياسی جامعه حذف        
کنيد، آنچه باقی می ماند جدالی       
است ميان جريانات مختلف              

٢١۴شماره   
اصالح طلب حکومتی، جريان ملی        

. اسالمی و ناسيوناليسم پرو غرب        -
حضور چپ بسيار کمرنگ و آلوده         
به جنبش ها و گرايشات بورژوايی          

بدون نقش حزب جريان سبز        .  است
اسالمی کامال دست باال پيدا می                  

ما توانستيم جنبش سبز اسالمی     .  کرد
توانستيم .  را افشاء و بی آبرو کنيم          

ماهيت واقعی مبارزات مردم و                  
خواست های پايه ای آنها را در پس          
اشکالی که در هر لحظه بنا به                      
مقتضيات و محذورات متعدد بخود         
می گرفت در مقابل چشمان جامعه           

. در سطح متوقف نشديم     .  قرار دهيم 
به عمق روند مبارزه طبقاتی                        

من .  نگريستيم و آنرا تبيين کرديم           
شخصا هيچگونه نقدی به مواضع            

 . سياسی حزب در اين دوره ندارم

 

نقطه ضعف حزب نه در مواضع              
سياسی و تئوريک آن، بلکه در                   
نيروی مادی آن برای رهبری                     
مبارزات مردم و سازماندهی طبقه          

حزب بايد خود     .  کارگر نهفته است    
بايد .  را سريعا و وسيعا گسترش دهد     

به يک حزب قوی و محکم ارتقاء              
تحزب سياسی کمونيستی کليد        .  يابد

پيروزی طبقه کارگر و مبارزات              
. مردم زحمتکش و آزاديخواه است         

ما بايد با تمام نيرو بکوشيم که به                
يک حزب سياسی وسيع کارگران            

از قدرت سازماندهی        .  بدل شويم   
بخش .  وسيع برخوردار شويم              

وسيعی از کارگران راديکال                       
سوسياليست را بخود جلب و جذب           

حزب بايد وسيعا در دسترس         .  کنيم
جامعه قرار گيرد، اعتماد بخش                  
وسيعی از مردم را به قدرت                          

. رهبری انقالبی خود جلب کند                   
حزب بايد بتواند در نقش رهبری              
مبارزه انقالبی کمونيستی ظاهر               

ضعف اصلی حزب در اينجا         .  شود
ما در کنگره اول حزب      .  نهفته است 

بر اين مساله پای فشرديم و از آن               
زمان کوشيده ايم که حزب را در آن         

بنظر من سرعت    .  جهت پيش برانيم   
حرکت مان رضايت بخش نبوده                

بايد با قدرت و تمرکز                     .  است
. بيشتری در اين جهت حرکت کنيم          

ما بايد به معنای واقعی کلمه به                    
حزب رهبر، حزب سازمانده بدل             

تا آن نقطه هنوز کار بسياری       .  شويم
 .بايد انجام شود

 

 يک رکن دعواهای :يک دنيای بهتر
باندهای حکومت بر سر ميزان                   

تعرض به زنان و تشديد آپارتايد           
جنسی در دانشگاهها و مراکز                

چگونه است که          .  علمی است    
دستجات اوباشی که يک دوره               
تعرض وحشيانه عليه مردم را از        
سر گذراندند اکنون بر سر                        

 ،"بدحجابی"چگونگی مقابله با            
تفکيک "و مساله      "  شکار زنان  "

در دانشگاهها به مقابله       "  جنسيتی
با يکديگر بلند شده اند؟ با اين                   

 تعرض چگونه بايد مقابله کرد؟ 

 

 پديده تعرض     :نسرين رمضانعلی  
به زنان موضوعی تازه در ايران        
تحت حاکميت يکی از سياهترين          

بيش از   .  حکومتهای دنيای نيست    
سه دهه است ما شاهد تعرض هر         

. روزه به موقعيت زنان هستيم              
اگر نگاهی به اين سه دهه از                    
حاکميت اين حکومت هار اسالمی     

می بينيم که هر بار با              ،بيندازيم
بهانه ها و تحت عناوين مختلف             
تالش کرده است نيمی از مردم              
در ايران را بطور سيستماتيک             

 مرعوب کند و به           ،سرکوب کند  
ارتجاعی ترين سنن چنگ                        

نه تنها نيروهای                   .  بيندازد
سرکوبگرش را در اماکن عمومی      
و حتی در چهار ديوارها و خانه            
بلکه فرهنگ متخجر مردساالری      
را بيش از هر زمانی به امری                

در زندگی     "  طبيعی و عادی        "
قوانينی که زن را    .  مردم تبديل کند  

نصف مرد بحساب می آورد و از        
تمامی سطوح يک زندگی                         

. اجتماعی و برابر محروم کند               
ليت حکومت مرتبا با تصويب               
قوانين زن ستيز و به جان مردم             
انداختن نيروهای سرکوبگر                   
زندگی عادی و نرمال را از مردم       

اما سوال اساسی   .  سلب کرده است  
اين است آيا اين تعرض به يک               
بخش جامعه بی جواب مانده                    
است؟ آيا سازماندهی نيروهای             

سرکوبگر و     
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عمليات ضد زن انواع اوباش                  
مبارزه "حکومتى و به اصطالح          
موفق "  با بدحجابی و بی حجابی         

بوده است؟ در مقابل اين تعرض           
همه جانبه آيا حکومت اهللا توانسته        
زنان را خانه نشين و گوشه گير             
کند و آنها را از سوخت ساز                      

 اجتماعى منزوى کند؟

 

درمقابل اين     .  پاسخ منفى است        
ماشين سرکوب ضد زن اسالمی           
ما شاهد يک جنبش عظيم به                      
وسعت کل ايران بوديم که هر                  
روز راديکالتر شده است و هر               
روز برای رسيدن به مطالبات                
خودش در اشکال مختلف مبارزه         

جمهوری اسالمی نه      .  کرده است  
تنها نتوانسته قوانين ضد زنش را          
تثبيت کند بلکه با معضل الينحلى          

در حالی که در            .  روبرو است   
 زنان تنها      ،سالهای اول حاکميت     

در يکسری از رشته های                           
تحصيلی که برای زنان ممنوع               
بود و به يمن همين مبارزات آزاد          

 امروز آماری     ،شد شرکت داشتند    
که داده می شود از حضور زنان           
در اکثريت رشته های تحصيلی             

اين يعنى تحميل        .  سخن ميگويد   
رژيم .  زنان به حکومت ضد زن         

تالش کرده آپارتايد جنسی را نه             
تنها در محيط  تحصيلی تحميل               

 بلکه تالش برای ايجاد جدا              ،کند
سازی در امکان عمومی مثل؛                

 مراجعه به ادارات       ، پارک  ،سينما
 پروژه های            ،دولتی و غيره           

حکومت اسالمی است که همه                
شکست اين  .  شکست خورده است   

طرحها و هزاران طرح ارتجاعی       
ديگر به همت جنبشی عظيم                      
راديکال است که رژيم را به زانو         

 .در آورده است

 

بخشهائی از حکومت يا همين                  
اصالح طلبان حکومتی آگاه بر              
اين مسئله هستند که در ايران ونان       
را نميتوانند خانه نشين کنند و                   
نميتوانند زنان را به دوران                       

متوجه شدند    .  بربريت برگردانند   
که جنبش رهائى زنان يک نيروی       

 

 چرخشهای سياسی 
 ...پس از شکست دوباره جنبش اصالح طلب 

محرک عليه کليت نظام موجود      
است و از هر شرايطی به نفع           
رسيدن به بخشهائی از                          
خواستهای خود مبارزه می               

اصالح طلبان حکومتی       .  کنند
تالش ميکنند اين جنبش را                  
همراه خود و از اين نيروی                
واقعی به نفع خود استفاده                    

از يک طرف برای             .  بکنند
مقابله با جناح اصوالگرايان و        
از طرف ديگر برای حفظ و              
نجات نظام ميتوان يک سری           
فعال ملى اسالمی رديف کرد و       
در رتبه اول خانم عبادی را نام        
برد که طی سالها تالش نمودند        
چهره کثيف اسالم را بزک                 

در عين حال خود را             .  بکنند
بعنوان فعال جنبش زنان و                 
حقوق بشر معرفی کنند و صد          
البته هر کجا تريبونی در                     
اختيار داشتند در خدمت اسالم        
و جناحی از حکومت بکار                

  .گرفتند

 

بنابراين در حالی که جمهوری       
اسالمی هر روز به بهانه ای به       
بخش عظيمی از جنبش                        
سرنگونی طلبی انقالبی تعرض  

 و جناح مغضوب                     ،ميکند
مقابلش تالش ميکند جنبش                 
زنان را به نفع خود مهار کند و        
برای قدرتنمائی در مقابل جناح      

 ،ديگر در اختيار داشته باشد            
جنبش آزادی زن و مبارزات           
هر روزه اين جنبش در کوچه          

 ،خيابان در صفهای نان و شير       
در ادارات و دانشگاه و                         

 در کارخانه و مزرعه       ،مدرسه
. ترسی بوده در دل حکومت             

اين جنبش حکومت اسالمی را        
زنان خوب   .  خوب می شناسد     

می داند که نه در دوره                           
موسوی و کروبی نه در دوره          
هاشمی و خاتمی و امروز                  
احمدی نژاد سهمی بجز                       
سرکوب و تحقير اسالمى                   

هرگاه هم نظام       .   نداشته اند   
اسالمى در خطر بوده گله های       
برادران حزب اهللا و خواهران        
فاطمه زهرا را مثل گرگ هار        

٢١۴شماره   
زنان نه اسيد       .  بجان زنان ريختند      

پاشی به صورت شان و نه پونس               
زنی بر پيشانی شان در دوره تحميل        
حجاب خمينى را فراموش نکرده              

زنان و جنبش آزادی زن يادشان      .  اند
 ،نرفته هر روزه چگونه تحقير شدند      

چگونه در برنامه های راديو و تی            
وی و در رسانه ها و حتی در کتب            
درسی بعنوان جنس فرودست حقوق      

 .و حرمت شان پايمال شده است

 

جنبش ازادی زن همه اين جناحها را       
شناخته و راحت زير پرچم هر                    

اگر اين    .  بخش و جناحی نميرود          
 ،جنبش آنقدر قوی و راديکال نبود           

اگر حتی جنبش برای آزادی زن                
 اين همه       ،تنها کمی تزلزل داشت         

نيرو را براى سرکوب آن                               
پروژه هاى   .  اختصاص نمی دادند     

کثيف را به اجرا در نمی آورند تا               
زنان را محدود کنند و برخى مردان        

. خانواده را دربان زندان زنان بکنند      
امروز وقتی از جنبش برای آزادی          

 صفی از مردان    ،زن صحبت ميکنيم  
و زنان هستند که در مقابل اين عقب         
ماندگی و در مقابل حکومت هار                
اسالمی ايستاده اند و تعرض به                  
حقوق زنان را تعرض به کل جامعه        

اين جنبش امروز قوی          .  می دانند   
 .است و هر روز قويتر می شود                 

تالش ما هم بيش از پيش                                   
سازماندهی اين جنبش برای آزادی         

بقول منصور حکمت         .  زن است    
انقالب آتی ايران ميتواند يک                    "

 ".  انقالب زنانه باشد

 

 در اين دوران           :يک دنيای بهتر       
حکومت اسالمی طرح حذف                       
سوبسيدها از مواد سوختی و                         

اين طرح   .  کاالهای اوليه پيش برد       
يک اقدام ضد منافع کارگر و مردم           
زحمتکش و گوشه ای از طرح                    

. رياضت کشی اقتصادی است                   
احمدی نژاد به اين خاطر از                          
صندوق بين المللی پول مدال تشويق       

اما در عين حال ما شاهد آن         .  گرفت
بوديم که جريانی در صفوف                        
سنديکای نيشکر هفت تپه به                          
پرچمداری رضا رخشان به دفاع از       

و .  اين طرح ارتجاعی برخاست           
خواستار نظارت کارگران بر                     

اين جريان در    .  اجرای دقيق آن شد     
عين حال به تعرضی بی سابقه عليه         

برخی از جريانات    .  چپ متوسل شد   
حاشيه ای و بی ربط به جامعه و                  

زندگی کارگر نيز در پشت اين              
حزب .  طرح قرار گرفتند                 

با جناحهای متعددش   "  حکمتيست"
ارزيابی شما   .  از اين جمله است       

از اين تغيير و تحوالت چيست؟            
سياست اخير حزب اکس                            
کمونيست کارگری را چگونه                

 ارزيابی ميکنيد؟

 

 سياست حذف              :علی جوادی      
سوبسيدها يک راه حل شناخته               
شده و همگانی سرمايه در                         

. مواجهه با بحران اقتصادی است      
 حذف     ،حذف خدمات اجتماعی         

 حذف سوبسيد    ،بيمه های درمانی   
کاالها و اقالم اوليه مورد نياز                

 گوشه ای از        ،همگان در جامعه     
تحميل بار بحران سرمايه داری           
بر دوش توده های مردم کارگر و        

. زحمتکش در جامعه است                      
سرمايه از اين مجرا سهم بيشتری       
از ارزش توليد شده توسط طبقه            
کارگر را تصاحب کرده و متعاقبا       
شکاف طبقاتی بيشتر و محروميت     
بيشتری نصيب توده های                          

 . زحمتکش ميشود

 

در حکومت اسالمی اين طرح               
ضد کارگری را با نام وارونه                 

به "  هدفمند کردن يارانه ها              "
ادعای .  جامعه تحميل کرده اند          

کاذبشان اين است که در پی                      
اجرای اين طرح اقشار پايين                   

يارانه "جامعه سهم بيشتری از              
واقعيت .  دريافت خواهند کرد   "  ها

اين است که در يک حمله ضربتی    
 ۴٠و جراحی اقتصادی بيش از            

ميليارد دالر بر هزينه زندگی                 
اما از آنجائيکه می    .  مردم افزودند 

دانستند چنين تعرضی با واکنش           
 ،مردم زحمتکش مواجه خواهد شد    

نتيجتا کوشيدند با حلقه واسط                   
اين "  يارانه های نقدی    "پرداخت   

جام زهر را به مردم حقنه کنند تا           
بتوانند در حلقه بعدی خود را از            

. شر اين حلقه نيز خالص کنند               
خودداری از    

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از هم    "  يارانه ها   "پرداخت اين      
 .اکنون نغمه هايش آغاز شده است

  

اما در اينجا بايد به اين نکته هم                
چرا حکومت اسالمی        :  پرداخت

اقدام به اجرای اين طرح کرد؟ در        
پاسخ عالوه بر منافع اقتصادی               
سرمايه بايد به مصالح سياسی                
حکومت اسالمی در اجرای اين            

طرح حذف  .  طرح نيز اشاره کرد     
سوبسيدها يکی از بزرگترين حلقه      
های چپاول ثروت اجتماعی توسط      

. حکومت اسالمی در ايران است         
اين اقدام يک حلقه اساسی در                   
خالی کردن سفره خالی مردم                   

اقدامی .  زحمتکش در ايران است      
است که هر حکومت سرمايه در           
مواجهه با بحران اقتصادی به آن          

حذف خدمات      .  متوسل ميشود     
اجتماعی و رفاهی در کنار تشديد         
استثمار اهرم های اصلی سرمايه         
در تالش برای مقابله با گرايش              
نزولی نرخ سود و بحران سرمايه        

حذف سوبسيد ها در عين           .  است
حال ثروت عظيمی را در اختيار          

. حکومت اسالمی قرار ميدهد                
ثروتی که سهم معينی در تامين               
هزينه سرکوب و چپاول حکومت        

 .اسالمی سرمايه ميتواند ايفا کند

   

از طرف ديگر اين اقدام برای                 
حکومت اسالمی در شرايطی که          
بر کوهی از آتشفشان و انزجار              

 در عين حال        ،مردم نشسته است    
تالشی است   .  اقدامی سياسی است    

برای تخليه توان مبارزاتی کارگر       
اقدامی است در  . و مردم زحمتکش 

جهت به تسليم کشاندن مردمی که         
بی هيچ اما و اگری خواهان                      

. سرنگونی رژيم اسالمی اند                   
رژيمی که تالش برای بقاء و                   
حاکميت مشغله هر روزه اش                  
است نميتواند در توسل به چنين              
اقدامی جنبه های سياسی و معضل      
اصلی خود را مد نظر نداشته                   

اگرچه اين رکن سياست             .  باشد
اقتصادی حکومت اسالمی کمتر          
مورد بررسی و ارزيابی قرار                
گرفته است اما يک مشغله اساسی        

 

 چرخشهای سياسی 
 ...پس از شکست دوباره جنبش اصالح طلب 

. و هميشگی رژيم اسالمی است    
غالب تبيين ها از اهداف رژيم         
اسالمی در اجرای اين طرح            
عمدتا بر منافع اقتصادی                     
سرمايه دارانه اين طرح مبتنی       

در صورتيکه اهميت          .  است
سياسی اين طرح بهيچوجه                
کمتر از اهميت اقتصادی آن             

. برای حکومت اسالمی نيست       
چرا که يک شاخص مهم در              
دستور قرار گرفتن چنين                    
طرحهايی جنبه سياسی آن در          
مواجهه با مردمی است که                 
آرزوی سرنگونی رژيم                      
اسالمی در صدر خواستهايشان     

 .قرار دارد

  

اما در کمال تعجب اين طرح            
توسط يکی از جريانات درون         
سنديکای کارگران نيشکر هفت     
تپه به پرچمداری رضا رخشان     

. مورد استقبال قرار گرفت               
ايشان در مقاله ای طوالنی و            
در البالی جمله پردازيهای               
بسيار به دفاع عملی از اين                 
طرح ضد کارگری و سرمايه          

و ايکاش فقط    .  دارانه برخاستند 
شرمگينانه از اين طرح                       

 ،استثمارگرانه بسنده ميکرد            
رسما اعالم کردند که جنبش             
کارگری بايد از طريق                          
نمايندگان خود بر اجرای دقيق        

" مجلس اسالمی "اين طرح در     
و در کنار اين           .  نظارت کند   

سياست اعالم کردند که در                
زمان دولت احمدی نژاد نه تنها      
قدرت خريد کارگران افزايش         
يافته است بلکه اصوال وضع           
کارگر بهبود قابل توجهی يافته       

البته ايشان تمام اين               .  است
سياستها را نيز تحت عنوان               

بيان "  تشکل مستقل کارگری     "
در اين زمينه به چند            .  داشتند

 .نکته بايد اشاره کرد

  

طرح چنين سياستهايی تاکنون        
در جنبش کارگری سابقه                    

حتی جريانات تا     .  نداشته است  
مغز استخوان ارتجاعی و                  

٢١۴شماره   
مزدور دولتی خانه کارگر و                         
شوراهای اسالمی کار هم چنين                 
سياستی را در اين دوران اتخاذ                   
نکرده و به دفاع اين چنينی از طرح         
احمدی نژاد و حاکميت سرمايه                  

اينکه جريانی در جنبش      .  برنخاستند
کارگری به دفاع از يکی از                           
ارتجاعی ترين باندهای هيات حاکمه     
برميخيزد و از طرحهای کمر شکن        
آن پيشتيبانی ميکند و خواهان                      
مشارکت طبقه کارگر در اجرا و               
پيشبرد آن ميشود هيچ معنايی جز             
تالش برای نابودی و اضمحالل                
جنبش راديکال و سوسياليستی طبقه       

بی دليل نيست که آقای . کارگر ندارد
رضا رخشان پس از طرح اين                    
سياستهای ضد کارگری و                              
استثمارگرايانه به نيروهای راديکال     
و چپی که در خارج طرح همبستگی       
بين المللی با طبقه کارگر را دنبال             

ميکوشد رژيم  .   تهاجم ميکند   ،ميکنند
اسالمی را از زير ضرب خارج                
کرده و اين نيروها را مقصر نبود و         
عدم شکل گيری تشکالت مستقل               
 .کارگری در جامعه ايران قلمداد کند

 

از نقطه نظر ما اين سياستها تمام                
ضد کارگری و دفاعی آشکار از               
طرحهای سرمايه در تهاجم به                     

. کارگر و توده مردم کارکن است             
تشويق دولت احمدی نژاد توسط                
صندوق بين المللی پول در اجرای           
طرح حذف سوبسيدها نشان دهنده           
جايگاه و اهميت اين سياست در                  
تعرض به کارگر و مردم زحمتکش        

بدون ذره ای ترديد مدافعين          .  است
. اين سياستها را بايد نقد و افشاء کرد       

و اين سياستی است که حزب اتحاد           
کمونيسم کارگری بدون جار و                    

 تاکنون     ، متين و مستدل             ،جنجال
 . انجام داده است

 

اما طرح اين مباحث به حزب در               
اجازه داد که       "  حکمتيست"حاشيه    

مجرايی برای خروج از سياست               
. سوسيال پاسيفيستی خود پيدا کند             

اين حزب که در طی چند سال                      
گذشته تمامی اعتراضات مردم                  
سرنگونی طلب را دو دستی تقديم             
جناح اصالح طلب حاکميت اسالمی      
کرده بود و خود در گوشه خانه                    

مردم در   "مشغول اجرای سياست         
 به يکباره نفس        ،بود"  خانه بنشينيد  

تازه کرد و خود را در پشت اين                   
 رضا   ،سياستها و نماينده بارز آن           

برخی از    .   قرار دادند       ،رخشان
عناصر رهبری اين حزب در                
حاشيه که به قول رهبری اش                  
کوچکترين ربطی به اعتراض و         

 اعالم  ،مبارزه طبقه کارگر ندارد     
کردند که هر چه رضا رخشان              
بگويد چون از قرار کارگر است          

و به اين   .  از آن دفاع خواهند کرد     
ترتيب از قرار به دوران فترت و         
خانه نشينی خود با دفاع فعال و              
قرار گرفتن در پشت يک سياست        
ارتجاعی در صفوف طبقه کارگر      

سياستی که در عين       .  خاتمه دادند  
حال مورد حمايت صندوق بين              
المللی پول و تمام دولتهای سرمايه   

. در شرايط بحران اقتصادی است      
و اما تئوريهايی که در اين مدت            
بسيار کوتاه برای دفاع از اين                 
چرخش ارتجاعی خود تراشيدند          

يک .  واقعا تماشايی و ديدنی اند          
نمايش از سقوط سياسی کامل                 

و چنانچه بر اين خط ادامه         .  است
 هر چه       ،دهند و پايفشاری کنند         

بيشتر در مقابل راديکاليسم                      
سوسياليستی طبقه کارگر و جنبش      
کمونيسم کارگری قرار خواهند            

آينده ای که ميتواند                  .  گرفت
متاسفانه حتی نقطه پايانی بر                   
موقعيت اپوزيسيونی اين جريان          

 .قرار دهد

  

در کنار اين حزب البته محفل                  
حاشيه ای بهمن شفيق و شرکا هم         
قرار دارند که بسيار وقيحانه تر            
از طرحهای ارتجاعی احمدی               
نژاد و اين جناح دولت سرمايه               

آينده حزب          .  دفاع ميکنند         
نميتواند از موقعيت     "  حکمتيست"

اين جريانات سقوط کرده چندان           
 .بهتر باشد

    

در اينجا ذکر اين نکته حائز                     
ما اجازه    .  اهميت بسياری است      

نخواهيم داد      
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

که چه مدافعين اين سياستها و کال                             
موضعگيريهای حزب به اصطالح                       

به پای تئوريها و کمونيسم          "  حکمتيست"
همانطور که  .  منصور حکمت نوشته شود    

استالين ادامه دهنده خط لنين در حزب                  
 اين جريان هم      ،بلشويک بعد از لنين نبود      

ادامه دهنده کمونيسم کارگری منصور                
از اين رو نه           .  حکمت نبوده و نيست          

فعالين اين حزب و نه مخالفين اين حزب             
مجازند که اين سياستها را به پای کمونيسم        

حزب اتحاد     .  منصور حکمت بنويسند         
 .کمونيسم کارگری اجازه نخواهد داد

  

اما اين جدال سياسی به حزب تازه سبز و           
سفيد شده حميد تقوايی هم زمينه ای برای           

اين جريان که در طول تمام           .  تحرک داد  
مدتی که حزب ما جريانات سنديکاليسم و          
سياستهای سازشکارانه اين گرايش را نقد         

 در کنار و در دفاع از اين                             ،ميکرد
جريانات و در مقابله با سياست راديکال             
کمونيستی در صفوف طبقه کارگر قرار            

 اکنون شرايط را مناسب ديده تا به          ،داشت
. سياستهای راست خود رنگ ديگری بزند      

جنجالی که اين جريان در اين چهارچوب          
 اهداف خاص ديگری       ،براه انداخته است    

اين حزب بدنبال      .  را اساسا دنبال ميکند       
اين است که پرونده سبز و سفيد خود را                

به دنبال آن هستند که                .  الپوشانی کند   
کارگر کمونيست و رهبران کارگری و              
مردم آزاديخواه فراموش کنند که اين                    
حزب اعالم کرده بود تا زمانيکه موسوی         

 در کنار مردم     ،در مقابل خامنه ای بايستد      
از قرار   .  و در صفوف مردم قرار دارد           

جامعه و مردم حافظه تاريخی خود را از            
دست داده اند و فراموش کرده اند که ليدر           
حزب طرح شرکت در تظاهراتهای                      
جريانات راست و شير و خورشيدی را               
طرح کرد و واحديشان را سرافکنده و                 
شرمگين به دنبال صف اين جريانات                   

 .روانه کرد

  

اين دو حزب هر دو در يک گرايش ويژه           
هم حزب به          .  دست راستی مشترکند         

و هم حزب اکس       "  حکمتيست"اصطالح   
مسلم هر دو دارای رگه ای هستند که آنها           
را به نزديکی سياسی به يک جناح از                   

اين .  هيات حاکمه اسالمی کشانده است            
گرايش برای هر دو حزب مهلک و کشنده        

 . * است

 

 چرخشهای سياسی 
پس از شکست دوباره جنبش 

 ...اصالح طلب 

٢١۴شماره   
 

 کارگران شرکت آرم فرم
 ! ماه دستمزد معوق3

 

 3 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان آرم فرم تا امروز بيش از                  150بيش از     ،بنا به خبر دريافتى   
.  ماهه ارديبهشت، خرداد و تير ماه را دريافت ننموده اند           3ماه است که دستمزدها و مبالغ اضافه کاری          

آشوری مدير شرکت و کارچاق کن های دور و برش به بهانه های بی اساس و دروغ از پرداخت                                   
اعتراضات مکرر کارگران ناراضی يا به تهديد به اخراج و                      .  دستمزدهای کارگران طفره ميروند       

 . بيکاری سرکوب ميشود يا با وعده های دروغ از امروز به فردا حواله داده ميشود

 

عدم پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران در حاليست که از قبل اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی و                 
هم اکنون  .  راه سازی ماهيانه درآمدهای دهها ميليونی به جيب آشوری و شرکای دزدش سرازير ميشود               

ماههاست که دهها نفر از کارگران اخراجی شرکت که در اجرا و احداث پروژه ساختمان سايپا در                              
 پس از چندين ماه اخراج از کار هنوز موفق به                ،کاشان مشغول به کار بوده و از کار اخراج شده اند               

اين کارگران اخراجی به طور دسته جمعی به            .  دريافت دستمزدهای معوق چندين ماهه خود نشده اند           
. ادارا ت فرمايشی و پادو کار و دادگستری حکومت اسالمی سرمايه داران در کاشان شکايت نموده اند                  

اما متاسفانه تا امروز به دليل پرداخت رشوه از جانب آشوری به اين ارگانهای ضد کارگری و زد و بند         
عوامل حکومت اسالمی در       .  و روابط پشت پرده، کارگران اخراجی هنوز به نتيجه ای نرسيده اند                      

دادگستری و اداره کار کاشان ميکوشند با مسامحه کاری و کش و قوس دادن شکايت کارگران در                                
البالی بوروکراسی فاسد اداری کارگران را خسته نموده و حق و حقوق دزديده شده کارگران را                                  

اما با اينحال مراجعات و پيگيريهای مکرر کارگران        .  بدينوسيله به نفع آشوری ماستمالی و پايمال نمايند       
 .اخراجی ادامه دارد

 

در ايران شرايط، در اين گرانی و تورم که حکومت با حذف                     :  يکی از کارگران فعال شاغل ميگفت         
 ،سوبسيدها به ما تحميل کرده و در شرايطی که قيمت اجناس و مايحتاج زندگی لحظه ای باال ميرود                           

عالوه بر  .  تازه اين دستمزدهای چندرغاز را هم نميدهند       .   هزار تومانی ما ثابت است      300دستمزدهای  
شايد در همين تهران خراب شده نسبت به سال گذشته دو تا سه . اينها اجاره خانه ها خيلی وحشتناک شده

من، همسر و دو      .  من و خانواده ام امسال ديگر قادر به اجاره خانه نشديم                  .  برابر افزايش يافته است     
فرزندم به ناچار به خانه يکی از اقوام که در حاشيه جنوبی شهر تهران است رفته و فعال در يک اتاقک     

 متری با چيدن اسباب و وسيله،        9خودتان قضاوت کنيد در يک اتا ق         .   متری روی هم تلنبار شده ايم       9
 نفر انسان چگونه زندگی      4  ،است...   متری هم آشپزخانه، هم حمام و هم اتاق خواب و                9که اين اتاق     

تازه بعلت عدم دريافت همين دستمزدهای         !   نفر انسانی که از صبح تا شب جان می کنند                4می کنند؟    
ناچيز که به جيب امثال آشوری و عوامل حکومت اسالمی ميرود در اين شرايط جهنمی زندگی توان                        

اين کارنامه سياه جنايت، فساد و دزدی سرمايه داران و           .  تهيه خورد و خوراک و نان شب را هم ندارند          
 .حکومتشان عليه ما کارگران است

 

 هزار تومانی و    300 نفر کارگر قراردادی و سفيد امضا با دستمزدهای           150شرکت آرم فرم با بيش از       
مجری احداث انواع پروژه های راه سازی و               !!  ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نياز کارفرما                

دفتر مرکزی شرکت در خيابان قائم مقام تهران و هم اکنون کارگران شرکت در پروژه               .  ساختمانی است 
ساختمان سايپا در کاشان و بخشی ديگر از کارگرا ن در پروژه های ساختمانی در اروميه مشغول به                         

 .کارند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ٣ -  ١٣٩٠ مرداد ١٢

 

برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست يک دنياى بهتر 
! دوستانتان برسانيد  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ژنرال های ارتش ترکيه در يک            
اقدام، استعفای خود را تسليم دولت      

. رجب طيب اردوغان کردند                  
مراسم رسمی تاجگذاری اسالم             

 90سياسی پس از گذشت تقريبا             
سال با استعفای گروهی از ژنرال        

بوی خون  .  های ارتش برگزار شد    
و جنايت، بوی آدم کشی، بوی                 
سنگسار، بوی بی حقوقی زن و             
خانه نشين کردن آن، بوی                          
تروريسم، بوی الشه متعفن اسالم        
سياسی مشام بشريت مترقی و                 
آزاديخواه و برابری طلب را می           
آزارد و زندگی ميليونها انسان در        
ترکيه و منطقه خاورميانه و شمال       
آفريقا را مورد تهديد جدی قرار             

 . داده و خواهد داد

 

آيا واقعه اخير به معنی شکست               
سکوالريسم در ترکيه می باشد؟            
آيا اسالم سياسی، قدرت بالمنازع        
در سير تحوالت آتی ترکيه و                   
منطقه خواهد بود؟ زمينه های                 
قدرتگيری بيشتر اسالم سياسی در      
ترکيه، حال از نوع پرو آمريکائى       

 کدام ها هستند؟ در متن چه              ،اش
شرايطی اسالم سياسی در ترکيه           

 توانسته عروج کند؟ 

 

  زمينه های تاريخی و طبقاتی

محمد ششم، آخرين سلطان                        
امپراطوری عثمانی که در سال             

 جانشين برادرش، محمد             1918
 طی  1922پنجم شده بود، در سال       

حکمی از سوی مجلس موسسان           
آتا (به رهبری مصطفی کمال                  

از پادشاهی خلع و به                  )  ترک
و .  جزيره مالت تبعيد شد                     

عبدالمجيد دوم به عنوان خليفه                
و بدين گونه       .  جديد انتخاب شد      

 623شعله اسالم سياسی، پس از           
 تا سال       1299سال که از سال             

 در منطقه آناتولی و                        1922
سرزمين های تحت حاکميت                    
امپراطوری عثمانی به تاخت و             
تاز و آدم کشی، بگير و ببند و                   

 

 ارتجاع اسالم سياسی ترکيه، 
 مولود دمکراسی غربى 

 

 پدرام نوانديش

هزاران جنايت اعالم شده و              
نشده مشغول بود، پايين کشيده         

 . شد

 

هنوز نعره های وحشيانه                    
سالطين و خلفای عثمانی مبنی       
بر کشتن، غارت، سالخی                  
کردن مردم سرزمينها و                      
مناطقی که به تصرف                           
لشکريان اسالم در می آمد را           

کرور کرور آن      .  ميتوان شنيد  
فرياد های؛ بکشيد، بسوزانيد           
آن جنايت کاران، امروز با                
لفافه های دمکراسی و مردم             
ساالری دينی از زبان حاکمان        
اسالميست احزاب عدالت و             

توسعه، حزب اهللا و حزب                    
 .بيرون می ريزد... فصيلت و

 

سلطان سليم، نوه سلطان محمد        
ملقب به فاتح که پس از چيرگی        
بر مردم منطقه ای که مجبور           
به کشيدن ننگ نام اسالم بر               
خود بودند، لقب خليفه داد و هر    
يک از اين جنايتکاران خود را       
وارث خالفت اسالمی و                      
رهبری به اصطالح دنيای                

به باور     . اسالم می دانستند        
کسانی، انحطاط امپراطوری          
عثمانی از اواخر قرن شانزدهم     
آغاز و از اوائل قرن هفده                    
شتاب گرفته است و بنيان های        
اجتماعی اين فروپاشی در                 
دوران زمامداری سليمان                  

تکوين يافته    )  1566(قانونی    
سير افول مداوم اسالم          .  است

سياسی در ترکيه، مقارن و هم         
پيوند است با سير ظهور و                  
اعتالی روز افزون تمدن                   
جديدی که در اروپای غربی             

اين دو تحول   . سر بر می کشيد    
موازی، يعنی روند فروپاشی          
رو به تزايد حکومت های                   
اسالم سياسی عثمانی و عروج       
روز افزون مدنيت اروپای                
غربی، بخش مهمی از فرايند           
عظيمی را شکل داد که منتج به      

٢١۴شماره   
تغييراتی بزرگ و ظهور جنبش                
هايی بر عليه اسالم و اسالم سياسی         
در طول قرون اخير و اوايل قرن               

 . بيستم شد

  

قلمرو ديکتاتوری اسالمى عثمانی،        
آناتولی، سوريه و فلسطين، عراق و       
ارمنستان و کردستان در آسيا و                  
مصر و ليبی در شمال آفريقا،                       
بلغارستان و يونان، صربستان و               
آلبانی، بوسنی و رومانی را در                   

 ديکتاتوری     .اروپا شامل می شد            
خلفای اسالمی عثمانی، با ساختار            
سياسی و دينی و متحجر، توانايی             
رهبری سياسی جامعه بورژوازی          
در مناطق تحت حاکميت                                 
امپراطوری را نداشته و در رقابت          
با دولت های بورژوای اروپايی هر        
روز مناطق زيادی از مستعمرات            
خود را در جنگ با آن دولتها از                  

تحميل جنگهای خانمان    .  دست ميداد 
برانداز به مردم فقير و گرسنه و                 
خسته، آوارگی و ميليون ها کشته و          
زخمی، ارمغان هميشگی                               
ديکتاتوری اسالمی و دولتهای معظم     

 .سرمايه داری بوده است

 

شروع جنگ امپرياليستی جهانی             
اول، شکست امپراطوری اسالمی          

مناطقی .  عثمانی را در پی داشت           
اعالم استقالل کردند و مناطقی                   
ديگر نيز ضميمه مستعمرات                       

 دولتهای پيروز در جنگ  شدند                
چنين شرايطی می رفت تا مردم به         .

جان آمده در آناتولی و مناطق ديگر         
و تحت تاثير انقالب کبير اکتبر در            
روسيه و رشد جنبش های                               
آزاديخواهی و برابری طلبی به                  
چندين قرن جنايت و کشت و کشتار         
اسالم و سالطين آن پايان داده و                  
برای هميشه آن را به زباله دانی                 

آنگونه که مسيحيت    .  تاريخ بياندازند 
سياسی را از تک و تا انداختند و                 
برای هميشه در تاريکخانه قرون              

 . وسطی محبوسش کردند

 

اما بورژوازی ترکيه، ناسيوناليسم          
ترک به رهبری مصطفی کمال که           
بعدها توسط بورژوازی به عنوان            

آتا (منجی و پدر ترکيه لقب داده شد          
را به روبنای سياسی ترکيه         )  ترک

راند تا در نبود يک آلترناتيو                          
قدرتمند چپ، قدرت سياسی را از             

ناسيوناليسم در اوايل     .  آن خود کند    

تشکيل دولت خود، دست به                     
اصالحاتی زد که زمينه های رشد       

 بورژوازی ترکيه را فراهم آورد      
کمال آتا ترک، پرچم سکوالريسم     .

را بر سر در دولت ناسيوناليست          
خود آويخت و با آن به سالخی و            
قتل عام کارگران کمونيست و                
مخالفين سياسى برابری طلب                

با سيستم سياسی توتاليتر    . پرداخت
و فقط حزب جمهوری خلق، بيش        
از آن که مانع تشکيل احزاب و               
جريانات دينی و اسالمی باشد؛ از       
هرگونه شکلگيری احزاب چپ و       
کمونيست و سکوالر واقعی                    
ممانعت به عمل آورده و آنها را             

مانع .  در سياه چالها به بند کشيد           
تشکيل  هر گونه تشکل  کارگری         
شد و جنبش کارگری و                                
اعتراضات طبقه کارگر را به                

 شديد ترين شکل سرکوب نمود           
ناسيوناليسم، محمد ششم را به              .

عنوان آخرين سلطان اسالم                     
سياسی به کناری نهاد و او را به            

اما اسالم    .  جزيره مالت فرستاد      
سياسی را با سرکوب جنبش                    

کمونيستی طبقه کارگر و                            
سکوالر واقعی از مرگ حتمی             
رهانيد و منجی اسالم سياسی و             
کاپيتاليسم در آن دوره تاريخی               

 تا که در سالهاى اخير و                     ،شد
امروز، اسالم سياسی به عنوان            
منجی بورژوازی در برابر صف       
رو به گسترش ضد کاپيتاليستی             
مردم آزادی خواه و برابری طلب        
به کارزار سياسی باز گردانده               

و به عنوان ابزار تاريخی          .  شود
تحميق و سرکوب توده ها ی                    

 . مردم انجام وظيفه کند

 

 سال   90طی اين مدت که تقريبا           
می باشد، ناسيوناليسم همواره                
کوشيده است تا زمينه های                        
بازسازی چهره کريه و بد منظر           
اسالم سياسی که چندين قرن                    

جنايت و آدم      
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کشی، استثمار، بی حقوقی مطلق         
زنان و کودکان در کارنامه خود            

اين خواست  .  داشته را فراهم آورد    
آنها اگر چه اعالم نشد، اما                          
اقدامات سرکوبگرانه دولت های         
ناسيوناليست عليه شکل گيری               
جنبش های اعتراضی کارگران و       
مردم از يک سو و باز کردن                    
دست اسالم گرايان برای تشکيل           
حزب و ورود آنان به پارلمان و             
حتی تشکيل دولتهای ائتالفی با              
اسالم گرايان مويد اين تالش                    
بورژوازی و ناسيوناليستهای در         

 به همان ميزان       .قدرت بوده است    
که اسالم سياسی را در مقابله با              
جنبش آزادی خواهی و برابری             
طلبی کارگران و زنان مردم                    
ترکيه و منطقه به ميدان باز می              
گرداند، ماموريت خودش را رو           
به پايان می يافت و راه را برای              
پيشروی بيشتر اسالم سياسی                   

از طرف    .  هموارتر می ساخت       
ديگر کارنامه کودتاها و فقر و                 
اختناق سکوالريسم ارتشى که                

 جذابيتى   ،محصول دوره اى بود        
براى مردم و حتى طبقات حاکم              

جاى اين نوع دولتها را در   .  نداشت
منطقه دولتهائى مرتجع تر و                    
آدمکش تر و عقب مانده تر گرفتند        
و با دمکراسى غربى به مردم                  

 .  حقنه کردند

 

 1939با مرگ آتاترک در سال              
اصالحات سبک آتاترکی هم پايان       

برای ورود دوباره اسالم          .  يافت
گرايان به قدر ت می بايست نظام          

پس از   .  تک حزبی اصالح ميشد      
جنگ جهانی دوم تحت شرايط                
داخلی و بين اللمللی ارتش و                     

دست به         "  عصمت اينوتو        "
اصالحات سياسی زدند و راه را            
برای ايجاد يک سيستم چند حزبی        

با روی کار آمدن      .  هموار ساختند 
 ،   1950حزب دمکرات در سال         

عرصه جديدی برای حضور                  
بطوری که  .  اسالميستها فراهم شد   

 زمينه ساز       1950تحوالت دهه       
تقويت حضور جريان های اسالم         

آزادی .  گرا در اين کشور گرديد         
دين از جمله اقدامات حزب                       

 

 ارتجاع اسالم سياسی ترکيه، 
 ...مولود دمکراسی غربى 

دمکرات ترکيه در اين زمان            
بدون شک تاسيس حزب     . است

نظام ملی به عنوان اولين حزب      
اسالم گرا توسط نجم الدين                 
اربکان که از خوانين سرشناس     

يکی از        "خوزان اوغلو                
پس از بر     "  قلمروهای عثمانی  

کناری محمد ششم در اواخر             
 را بايد يک تحول         1960دهه   

.  در جنبش اسالم سياسی دانست    
او به عنوان پايه گذار و                         
ايدئولوگ اسالم سياسی تحزب      
يافته ترکيه کوشيد با تکيه بر             
اسالم و حفظ سنت های متحجر      
آن از دست آوردهای روز هم          
برای رسيدن به قدرت استفاده         

بورژوازی با اشتياق             .  کند
فراوان از اين روند و شرايط            
بوجود آمده حداکثر استفاده را         
کرد و در اين دو دهه عالوه بر        
رسانه های سنتی، روزنامه              
رسمی و مجله های مختلف،             
فعاليت های زيادی از طريق            
ايجاد شبکه های تلويزيونی و          
اينترنتی و ماهواره ای انجام            

 .داد

 

نجم الدين اربکان که در سال            
 به عنوان نامزد مستقل         1969

قونيه وارد پارلمان شد و پس            
از انحالل حزب نظام ملی،               
حزب سالمت ملی را تشکيل            
داد و کار حزب نظام ملی در            

. حزب سالمت ملی پيگيری شد     
 48 اين حزب       1973در سال     

کرسی پارلمان ترکيه را بدست      
آورد و در زمان بلند اجويت با         
ائتالف حزب خلق، تشکيل                
دولت ائتالفی داده و نجم الدين         
اربکان به عنوان رهبر حزب          
اسالم گرای سالمت ملی دندان       
تيز کرده برای قدرت سياسی           
به معاونت بلند اجويت بر                   

 پيوند بلند اجويت و        .گزيده شد 
نجم الدين اربکان، نقطه تالقی        
و پيوند ناسيوناليسم و اسالم               
سياسی بود که در اوج فعاليت          

 1970های جنبش چپ دهه              
 . ترکيه اتفاق می افتاد

٢١۴شماره   
با به قدرت رسيدن ضد انقالب                    
اسالمی در ايران، جنبش اسالم                  
سياسی در ترکيه تحرک بيشتری از       

 1980خود نشان داده و در تابستان         
که رژيم سرکوبگر اسرائيل بيت               
المقدس را پايتخت هميشگی خود              
اعالم کرد، دولت ترکيه به رياست          
سليمان دميرل، سر کنسولگری خود      
در بيت المقدس را تعطيل کرده و              
روابط خود را به دفتر حافظ منافع            

نجم الدين اربکان در          . کاهش داد   
 تجمعی از             1980همان سال             

افراطيون اسالمی در شهر قونيه با          
يک "عنوان نجات قدس و با شعار           

. ، ترتيب داد     "خليفه، يک حکومت     
به دنبال اين اقدام حزب سالمت ملی        
هم تاريخ مصرفش به اتمام رسيده و        

اسالم .  غير قانونی اعالم گرديد             
گرايان خيز برداشته برای قدرت              
سياسی حزب رفاه را تشکيل دادند و       

 ممنوعيت  1987با همه پرسی سال       
فعاليت اربکان و تعدادی ديگر از             
اسالم گرايان لغو گرديد و وی                     
رهبری حزب رفاه را به دست                     

 1991اين حزب در سال            .  گرفت
 کرسی را از    62وارد پارلمان شد و     

 با    1996در سال       .  آن خود کرد      
ائتالف حزب راه راست، دولت                 
تشکيل داده و نجم الدين اربکان                  

 با نخست وزيری      .نخست وزير شد   
نجم الدين اربکان، اسالميست ها هر      
چه بيشتر مسندهای قدرت را از آن          

رژيم اسالم سياسی در      .  خود کردند 
ايران تالش های وافری از خود                 
برای به قدرت رسيدن اسالم سياسی       

در اين راستا     .  در ترکيه نشان داد       
 ميليارد دالری گاز ميان        23قراداد  

دو کشور ايران و ترکيه، استارت             
اوليه تزريق  دالرهای نفتی به                     

 . اقتصاد ترکيه بود

 

حزب رفاه نيز انحالل پيدا کرد و               
حزب مام ميهن قدرت را به دست              

به ميدان آمدن حزب مام              .  گرفت
ميهن به رهبری تورگوت اوزال در       

 به عنوان نيرومند ترين        1980دهه  
حزب، موجب پيدايش بخش فعال و         
جديدی در اقتصاد ترکيه شد و                     
سياستهای باز اقتصادی تورگوت            
اوزال اجازه داد گروههای                            
اسالميستی به صورت شرکتهای             

. اقتصادی جديد وارد بازار شوند             
ظاهرا اسالم سياسی برای ورود               

 163ست ماده       يهمه جانبه می با          
قانون جزايی ترکيه را که عضويت        
در طريقت ها و جماعت های                       

اسالمی را جرم ميدانست را لغو          
 1990کنند که اين کار در سال              

 از    163لغو ماده       .  انجام گرفت  
مهمترين دستاوردهای اين دوره          
اسالم سياسی جهت خزيدن در               
قدر ت سياسی ترکيه محسوب               

 .ميشود
 

 جماعت،  50 الی   40طی دو دهه     
گروه و تشکلهای اسالمی بوجود         

جماعت هايی همچون          .  آوردند
مظهر جيالر، ياری جيالر، منزل      

 حزب اسالمی کردستان و      ،جيالر
حزب اهللا ترکيه از اين قماش                   

با هر بار انحالل احزاب         .  هستند
اسالم سياسی، احزابی که بعدا               
توسط رهبران آن ايجاد ميشدند،           
در مرکز توجه بيشتری قرار                  
ميگرفتند و اين بار نيز اسالم                   
گرايان حزب فضيلت را تشکيل           

اين حزب در همان آستانه         .  دادند
تشکيل دچار انشعاب شد و                        
گروهی از اسالميست ها که به              
غرب تمايل بيشتری داشتند،                   

را پايه   "  حزب عدالت و توسعه      "
 سال پس از            5.  گذاری کردند   

سقوط دولت اربکان، در انتخاباتی     
که يک طرف آن ارتش و                           

 که پرچم          ،نيروهای سرکوبگر    
سکوالريسم را  برسر در                          
حکومت ژنرالی شان آويخته                  

 قرار داشتند و در طرف              ،بودند
ديگر ارتجاع اسالم سياسی برای        
چنگ زدن به قدرت سياسی                     

در يک سو     .  عرض اندام ميکرد    
ژنرالهای ناسيوناليست که دهها           
سال سرکوب و نظاميگری،                   
يورش های مکرر به مناطق                   
کردستان های ترکيه و عراق، سه       
بار کودتا و رشد اقتصادی در حد         
صفر در کارنامه خود داشتند و             
در سوی ديگر، ارتجاعيون اسالم      
سياسی کراوات زده اما مصمم به        
سرکوب هرگونه جنبش                             
آزاديخواهی و برابری طلبی مردم     
ترکيه و منطقه، قرار گرفته                     

پيروزی هر يک در                 .  بودند
انتخابات استصوابی دمکراسی            
بورژوازی، پيروزی ارتجاع و           
برعليه جنبش سوسياليستى و                 
کارگرى و سکوالريسم و                          
آزاديخواهی زنان و مردم ترکيه          

 . بود
 

 سال از برکناری محمد       90تقريبا  
١۴صفحه ششم و دولت      



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سالطين عثمانی و جنايات اسالم           
سياسی در ترکيه و منطقه گذشته           

نظاميان ترکيه با چنان               .  است
جناياتی با نام سکوالريسم و                     
الئيسم، هر گونه آزاديخواهی و             
برابری طلبی را سرکوب کردند           
که خاطره جنايات اسالم سياسی            
در نزد مردم کمرنگتر نشان داده          

اين مدت اسالميست ها سعی        .  شد
کردند از آن دوران يک خاطره              

. طاليی و شوينيستی ترسيم کنند           
اين خاطرات را با يک رشد                      
اقتصادی ماليم که نسبت به زمان         
حکومت ژنرال ها، چشمگير هم           

و بدين سان     .  بود، همراه ساختند    
در چنان وضعيتی ارتجاع،                      
ارتجاع زاييد وحزب عدالت و                

. توسعه به تنهايی دولت تشکيل داد     
عبداهللا گل رئيس جمهور ترکيه شد      
و رجب طيب اروغان هم نخست          

 .وزير ترکيه گرديد
 

  چرا امروز اسالم سياسی؟

شايد اگر وضعيت بحرانی ای را          
که رژيم اسالمی ايران و اسالم              
سياسی در آن بسر ميبرد نبود،                
بازی های حزبی و تقسيم ميز و              
صندلی های پارلمان ميان احزاب       
ناسيوناليست و اسالم گرا در                    
ترکيه همچنان ادامه می يافت و              
اکنون ژنرال های ترکيه به جای           

مراسم تاج گذاری اسالم سياسی             
خود سکان دمکراسی را همچنان         
در دستان خود داشتند و هر از                 
چند گاهی حزب حاکم با يکی از             
احزاب اسالم گرا دولتی ائتالفی            

 . تشکيل ميداد
 

رشد جنبشهای آزاديخواهی و                 
برابری طلبی مردم، از شمال                 
آفريقا گرفته تا خاورميانه و جنوب      
و مرکز اروپا را در بر گرفته                  

توده های به جان آمده                  .  است
 30 ساله و         20ديکتاتوری های      

ساله را يا به زير کشيده اند و يا                
در کارزار به زير کشيدن آنها                 

رژيم اسالمی ايران به             .  هستند
عنوان مهمترين پايگاه اسالم                   
سياسی در منطقه، در بحرانی                 

 

 ارتجاع اسالم سياسی ترکيه، 
 ...مولود دمکراسی غربى 

العالج قرار گرفته است و                
کارگران و زنان و مردم به                
جان آمده در کمين فرصتی                
مناسب برای به زير کشيدن آن       

حکومت بشار اسد، هر      .  هستند
روز خاکريزهای بيشتری را          
از دست داده و راه برای به                
زير کشيدن آن کوتاه تر از هر         

سقوط .  وقت ديگر شده است         
بشار اسد به عنوان متحد رژيم        
اسالمی، تضعيف هر چه بيشتر     
اسالم سياسی را به دنبال                     

 . خواهد داشت

 

بحران اقتصادی هر روز يکی       
از کشورهای سرمايه داری              
اروپا را در کام خود می کشد            
و در آستانه ورشکستگی قرار        

يونان همسايه اروپايی   .  می دهد 
ترکيه، در آستانه ورشکستگی       
و غارت شدن از سوی                          
بانکهای فرانسوی و آلمانی               

موج اعتصابات     .  قرار دارد    
واعتراضات مردم يونان عليه        
سرمايه داری و دولت آنان هر        

. روز گسترش بيشتری مييابد         
جنوب غربی ترکيه، مردم                 
سوريه در تب و تاب به زير              
کشيدن حکومت ديکتاتوری             
بشار اسد خيابانها را از آن                  

در چنين احوالی   .  خود کرده اند  
است که ژنرال های ترکيه،               

بر سر اسالم         "  کاله بيگی    "
سياسی ميگذارند و بی کمترين       
مقاومتی منسب های خود را             
تحويل دولت اسالمی حزب              

 و   .عدالت و توسعه می دهند           
براستی آيا در چنين شرايطی           
اسالم سياسی ميتواند منجی              
بورژوازی ترکيه گردد؟                    
آنچنان که ناسيوناليستها ترجيح      
بر آن دارند که خود را از                    
ترس موجهای آزاديخواهی و          
برابری طلبی مردم منطقه و             
اروپا، پشت احزاب اسالم                  

 سياسی پنهان سازند؟

 

آنچه که از شواهد بر می آيد               
اين است که موج بيداری و                

٢١۴شماره   
پراتيک گسترده کارگران و توده              
های زحمتکش در منطقه بر عليه              
اردوگاه بورژوازی و اسالم                         

چرا .  سياسی، سر باز ايستادن ندارد     
که در صورت باز ايستادن و به                  
خانه رفتن التحريريان، بورژوازی        
حمالت وسيعتری را آغاز خواهد             

چنان که همين اکنون هزينه            .  کرد
های سنگين بحران های اقتصادی            
اش را بر  ميليونها کارگر و مردم              
گرسنه و فقير تحت عنوان بدهی و            
سود وامهای دولتها سرشکن کرده           
است و قرار است اين رقمهای                     
نجومی از سفره طبقه کارگر اين               

 و چنانچه اين    .کشورها برداشته شود 
موج فروکش کند، اسالم سياسی                
فرصت اين را می يابد که خود را              
دوباره سازماندهی کرده و دور                  
جديدى از ترور و آدمکشی راه                   

 . بياندازد
 

 ناسيوناليسم   1922اگرچه در سال        
ترکيه برای جلوگيری از موج                    
بيداری و راديکاليسم انقالبی                       
کارگران  که در سرتاسر اروپا بر            
اثر انقالب کارگری در روسيه                   
بوجود آمده بود، خود را بر مردم               
تحميل کرد، اسالم سياسی را از                 
زير ضربات ضد دينی مردم خارج         
کرد و در سايه حکومت ژنرال ها،          

 سال حکومت وحشت و          90قريب   
هر بار که        .  پليسی حاکم ساخت       

جنبشهای حق طلبی طبقه کارگر               
ترکيه اوج ميگرفت، به وسيله                     
کودتا، قدرت را دست به دست                    
ميکردند و به اين وسيله حکومت              
نظامی برقرار کرده، جنبش های              
شکل گرفته را به شديدترين صورت    

اما زندگی      .  سرکوب ميکردند     
روزمره مردم مويد اين واقعيت           
است که اکثريت قريب به اتفاق              
مردم ترکيه به هيچ وجه اسالمی          

اسالم سياسی  ترکيه اگر         .  نيستند
چه به قدرت سياسی چنگ انداخته      
است و سعی دارد که جايگزين              
جايگاه متزلزل و در حال                           
فروپاشی اسالم سياسی در منطقه        
و خاورميانه باشد، اما نخواهد               
توانست جنبش سکوالر مردم                
ترکيه را به عقب نشينی وادار                

اگرچه بورژوازی اسالم           .  کند
سياسی را با اين قصد به ميدان               

 .فرستاده باشد
 

پرونده دستگيرى ژنرالها به جرم        
کودتا و کشمکشى که به مراحل            

 با استعفاى دسته ،نهائى رسيده بود
جمعى کنونى نظاميان تحت                     
مجموعه محاسبات و فشارها و             

 مورد تعابير         ،بند و بست ها             
از .  مختلف قرار خواهد گرفت          

تا "  شکست سکوالريسم ارتشى     "
" پايان دوره سکوالرها در ترکيه    "

پيروزى مدل غربى و                    "و       
در "  دمکراتيزه اسالم سياسى          

. ترکيه بحث رسانه ها است                     
ناسيوناليسم فاشيست مسلک                   

. نظامى در ترکيه قابل ادامه نيست    
اين واقعيت درخود خوب است اما      
مشکل اينست که ناسيوناليسم                  

. ايدئولوژى طبقه حاکم است                  
اردوغان اسالمى اين ناسيوناليسم       
را در ترکيب با توحش اسالمى             
در خدمت اسارت سياسى و                     
اقتصادى طبقه کارگر و مردم                
آزاديخواه و سکوالر استفاده                   

 . *خواهد کرد

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
 

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

تجمع طبيعى و ظرف اعمال اراده 
!مستقيم و مستمر توده کارگران است  
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در اين روزها که حکومت بحران        
هوری اسالمی برای بقا به      مزده ج 

هر خس و خاشکی می آويزد و با          
گذشت هر روز عرصه های بقا             
حکومت تنگ و تنگ تر ميشود و         
راههای گريز از بحران اقتصادی       
و اضمحالل بسته تر ميشود،                   
سران حکومت جنايت و قتل و                
دزدی و فساد اسالمی هر روز به          

تا .  حربه جديدی متوسل ميشوند         
امروز با گذشت چندين ماه از                  
اجرای سياست ضد انسانی حذف         
سوبسيدها و دزدی آشکار                          
حکومت از سفره های خالی                     

 که سران    ،کارگران و زحمتکشان   
حکومت به زعم خودشان فکر               
ميکردند شايد با غارت سفره های        
خالی مردم راه عالجی برای                   
اقتصاد ورشکسته و بحران زده            

 عمال نتيجه ای       ،حکومتشان بيابند 
کشتی سياست  .  عايدشان نشده است  

حذف سوبسيدها به گل نشسته،               
سفره های مردم هر روز خالی و           

 و در عين حال کينه       ،خالی تر شده  
و تنفر عمومی عليه جانيان قاتل و        
دزد اسالمی بيشتر و بيشتر زبانه          

 . ميکشد

 

بخش عمده ای از پولهای                            
ميلياردی که از اين راه به جيب              
حکومت سرازير شده يا به                        
حسابهای بانکی سران حکومتی           
واريز شده و بخش عظيمی ديگر          
از اين پولها صرف باند بازيهای           
حکومتی و دم و دستگاه                               
بوروکراسی فاسد  و سرکوب و             
قتل جمهوری اسالمی گرديده                 

بحران ورشکستگی و بن          .  است
 که عمدتا   ،بست اقتصادی حکومت  

بخشی ناشی از فساد و دزدی                   
باندهای مافيايی حاکم و تحريمهای     
جهانی و همچنين انزوا و پرت                
افتادن سرمايه داری ايران از کل          
اقتصاد سرمايه داری جهانی                   

  امروز بيش از پيش می                ،است
تازد و با گذشت هر روز حکومت        
رو به موت اسالمی را بيشتر و              
بيشتر به سوی گور سرازير                     

سئوال اين است، مسئله            .  ميکند
اصالح و بازنگری در قانون کار         

 

  ترفند اصالح قانون کار،
 ! تهاجم بيشتر به زندگی کارگران

 کامران پايدار

ضد کارگری مصوب سرمايه        
داران برای چيست؟ چرا                    
کاربدستان موافق و مخالف              
درون حکومتی اينچنين به جد         
 و جهد افتاده اند؟ آيا حضرات          

 سال سرکوب خشن     32پس از    
پليسی و اعدام و شکنجه و سر         
به نيست نمودن کارگران                    
انقالبی و پيشرو کمونيست به          
صرافت رسيدگی به حق و                 
حقوق لگد مال شده کارگران            

 سال   32افتاده اند؟ آيا پس از           
استثمار وحشيانه کارگران و           
انحالل و سرکوب شوراهای           
کارگری، اخراجها و بيکار              
سازيهای ميليونی و سرکوب           
هر نوع حق تشکل و اعتصاب        
و حتی نپرداختن چند ساله                  

دستمزدها و تحميل همه نوع             
فقر و فالکت و بيحقوقی و                   
محروميت بيسابقه به زندگی            

 ،کارگران و خانواده هايشان           
آخوندهای حکومتی و سرمايه        
داران همدستشان که هر دو از        
يک آخور ميخورند به انديشه          
گشايش و بهبود زندگی                         
کارگران به جان آمده از فقر و         
گرسنگی و سرکوب و زندان و       
شالق افتاده اند؟ آيا قرار است          
در بارگاه فساد و جنايتشان                 
اورادی بخوانند تا گشايشی در        

 زندگی کارگران گردد؟ 

 

يا نه، آيا به زعم برخی                          
سنديکاليستها و جريانات                    
نامربوط به جنبش کارگری و          
کمونيستی که نام کمونيسم را           
هم برای روز مبادا يدک می             

 در يک روز آفتابی                   ،کشند
حکومت هزار بحران                           
جمهوری اسالمی توانسته است    
در يک شعبده بازی و معرکه           
ماهرانه جزيره امن و امان                
سرمايه در ايران را بسازد و            
به دليل رشد و شکوفايی                       
اقتصادی، حکومت به سرمايه       
داری متعارف تغيير ماهيت             
داده و حاال ميخواهند با اصالح      
قانون کار هميشه ضد                            
کارگريشان سهم کارگران را          

٢١۴شماره   
و بهبود  !  از سودهای سرشار بدهند؟   

و گشايشی در زندگی کارگران                   
گرسنه و به جان آمده حاصل                        
نمايند؟؟ البته شايد همه اين                             
موفقيتهای چشمگير و روز افزون           
به ضرب زور و سرکوب و                          
سانسور مبارک و ميمون پاسدار               
بسيجيهای گمنام امام زمان و                        

 ! دالرهای باد آورده نفتی باشد
 

هر چه هست قضيه روشن تر از                
نه قرار است امام زمانی         .  اينهاست

ظهور کند و نه قرار است ابدا در               
زندگی کارگر جماعت فرج و                      

همه داستان اين است    .  گشايشی بشود 
کفگير حضرات به ته ديگ خورده          
و حاال برای استثمار و بهره کشی             

و وحشيانه   !!  عريان تر و قانونی        
با شعارها  .  کارگران کيسه دوخته اند   

و ژستهای مهوع و مسخره ای هم             
 شعار مسخره و       .به ميدان آمده اند      

 جانبه   3مضحک و ضد کارگری           
گرايی، بهبود شرايط کار و زندگی          
کارگران، افزايش زمينه های                     
مناسب برای سرمايه گذاری و سود        
آوری بيشتر البته برای سرمايه                  

شکوفايی و رشد و       !!  داران محترم  
تازه تا بدانجا هم با       .  بهبود اقتصادی 

گستاخی پيش رفته اند که اخيرا                   
حسن صادقی معاون امور استانهای       
خانه کارگر حکومت وحوش                       
اسالمی گفته است تغيير قانون کار          
بايد به شرط اعطای حق اعتصاب            

 ! ؟؟؟...به کارگران باشد و
 

شوراهای اسالمی ضد کارگری و           
عوامل ريز و درشت جيره خوار              
حکومت در خانه کارگر و ديگر                
ارگانهای فرمايشی و مزدور و انگل      

 سال است به جنايت       32که بيش از     
و سرکوب و استثمار کارگران                   
مشغول بوده اند اين روزها در                    
مقابل ديگر باندها و جناحهای جانی        
و دزد حکومت يا با اصالح قانون             
کار ضد کارگريشان مخالفند و يا               
غيرتی شده اند و بدنبال به رسميت           
شناختن حق اعتصاب برای                          

 بازی مسخره             .کارگران هستند      
ايست، اسبها در سر بااليی همديگر        
را گاز ميگيرند و باندهای حکومتی        
در اين عرصه ضد کارگری هم                 
برای سهم بيشتر از قدرت و ثروت          
و برسر چگونگی بقا حکومت به               

اين امتداد همان     .  جان هم افتاده اند      
بازی مسخره سبز و سياه است که              
برخی جريانات راست و انحرافی            

متاثر از آن  با شعار انقالب                      
انسانی با حلوا حلوا و انقالب                   

 تا امروز به      88انقالب از سا ل        
دنبالش افتاده اند و حتی در                        
تحليلهای سياسيشان در اين                      
روزها مشغول کالبد شکافی و               
تفکيک آناتومی سبزهای راديکال     
و سرنگونی طلب از سبزهای                
غير سرنگونی طلب و غير                      

(راديکال هستند       اشاره به       !! 
مصاحبه تلويزيونی مصطفی                

آذر در تی وی            صابر با کيان      
 ) کانال جديد ح ک ک

 

اختالفات و باند بازيهای سران              
حکومت اسالمی برسر چگونگی       
و اصالح قوانين ضد کارگريشان       
ابدا ربطی  به منافع کارگران                  

هيچ يک از         .  نداشته و ندارد        
جناحهای حکومتی سر سوزنی از      
منافع و حق و حقوق کارگران را         

همه اينها       .  نمايندگی نميکنند      
باندهای اوباش و جنايتکاری                  
هستند که بطور مشترک و متفق           

 سال است با استثمار غير                  32
انسانی کارگران در فضای                      
سرکوب و ارعاب سرباز خانه              
ای، با کشتار و زندان و شکنجه و        
اعدام کارگران پيشرو و                             
کمونيست، با انحالل شوراهای            
کارگری، با اخراجهای دسته                  
جمعی، با قراردادهای موقت و             
سفيد امضا، با شرکتهای انگل                
پيمانکاری و هزار جنايت ديگر           
زندگی جهنمی امروز را برای              

  .کارگران رقم زده اند

 

اما تا آنجا که به ما کارگران                      
کمونيست و پيشرو مربوط است          
راه ما، راه سعادت و خوشبختی و       
دستيابی به آزادی و برابری و                
رفاه و برپايی يک زندگی شايسته        
انسان، بی توهم به هيچ دغل و                
دروغی راهی است که بر بستر            
سرنگونی کامل حکومت اسالمی       
سرمايه داران با همه باندهای سياه   

امر .  و سبزش هموار خواهد شد        
ما کارگران تحزب کمونيستی و           
سازمانيابی و تشکل، برپايی                   
مجامع عمومی و شوراهای                     
سراسری و برپايی اعتصابات              
قدرتمند سراسری و رهبری                   
مبارزه و جنبش انقالبی برای                 
برپايی يک جمهوری سوسياليستی    

 ! *زنده باد انقالب کارگری. است
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حدود دو سال است که بحران                  
عميق مالی و تجاری و سياسی و           
اداری کل دستگاه سرمايه داری و       
شيوه توليد و بازتوليدش را به                  
مخاطره جدی کشانده و چالش ها          

 ،راه بی بازگشت ورشکستگی              
 و بی آلترناتيوی جناح             ،بيکاری

های سرمايه برای حل بحران را           
 .فرموله می کند

 

بر خالف آماری که از کاخ سفيد            
و اتحاديه اروپا و بازار بورس               

 بحران      ،لندن بيرون می آيد                 
سرمايه نه تنها ذره ای بهبود و به          

نشده است  "  ری کوور "اصطالح  
بلکه هر روز مانند يک بيمار                  
سرطانی نشانه عاليم بيماری                  

در .  بيشتری از خود نشان می دهد      
اين نوشته به فاکتورهای سه ماهه        
اخير در دنيای سرمايه نگاهی می        

 :اندازيم

 

 آمريکا

بر خالف وعده های اوباما و                    

 

بحران سرمايه داری عميق و 
 !عميق تر می شود

 

 فرشاد مجد

حزب دموکرات برای حل                 
مشکل بيکاری و کم کردن سود      
بانک ها و مستقيم کردن بيمه            

در سه ماه اخير شاهد            ...  و   
 نفر در            215000بيکاری      

. مراکز کاری آمريکا بوديم              
نرخ بيکاری در اياالت آمريکا       

 هزار نفر به     18در ماه می از      
 هزار نفر در ماه رسيد و              25

در طى ماه اپريل تا ژوئن                    
بازار کار آمريکا به معنی                  

درصد .  واقعه کلمه درو شد           
 درصد در   9.2نرخ بيکاری به    

ماه جوالی رسيد و اين در                   
 درصد نرخ         6.3مقايسه با         

 زمان      2009بيکاری سال            
شروع بحران اخير معنی يک         
شوک و ايست قلبی برای                    

 .اقتصاد آمريکا را داد

 

 چين

در صد نرخ بيکاری در چين            
 رسيد يعنی چيزی حدود     9.5به  
 درصد بيشتر از سال پيش و         5

اين به معنی بيکاری بيست تا           

٢١۴شماره   
سی ميليون نفر از کار در چين                    

 و   2.2در هر فصل کاری           .  است
 رشد نرخ بيکاری و به همين              2.1

معنی تعطيلی مراکز توليدی و                    
پيش .  ورشکستگی را شاهد بوديم         

بينی می شود نرخ بيکاری در چين          
 . برسد13.3به 

 

 انگليس

تعداد بيکارشدگان رسمی در انگليس    
 هزار نفر برای    450 ميليون و    2به  

سه ماه اخير رسيد و نرخ بيکاری             
 رسيد که در ماه پيش با رشد         7.7به  

 درصدی يعنی بيکاری يک                4.5
ميليون و چهارصد و شصت و هفت        

 .هزار نفر از کار معنی پيدا کرد

 

 هند

درصد از کل صنايع توليدی در       6.5
هند در سه ماه اخير به تعطيلی                     

و نرخ بيکاری به               .  کشيده شد    
باالترين رقم خود در نه ماه اخير               

 .رسيد

 

 مکزيک

 به  4.6رشد صنعتی در مکزيک از       
 در سه ماه اخير رسيد و اين                 1.4

مترادف با بيکاری سه و نيم درصد         
از جامعه کارگری در سه ماه در                

 .مکزيک است

توجه کنيد تمام آمار وحشتناک باال    
. فقط متعلق به سه ماه گذشته است       

سرمايه داری نه با رياضت                     
اقتصادی نه با بيکار سازی نه با           
براه انداختن جنگ ها قادر به                  
برون رفت از بحران حاضر نشده      

اينکه بحران اخير بحرانی       .  است
ساختاری توليدی اجتماعی و تمام       

حکم .  عيار است شکی نيست             
تاريخ جايگزين کردن نظام های          
نوين سوسياليستی به جای نظام            

اين .  پوسيده سرمايه داری است        
نظام استثمارگر و مملو از                        
تبعيض نه تنها قادر به حل                         
مشکالت اجتماعی و اقتصادی             
بشريت امروز نيست بلکه روز به      

. روز دنيا را در باتالق فرو ميبرد      
بيش از اين نبايد به نظام سرمايه           
داری اجازه داد خون و جان                     

انقالب !  کارگران را بمکد               
سوسياليستی و برپايی يک دنيای         
بهتر همين امروز با دستان توانای      
کمونيستها و کارگران مبارز                  

  *!شدنی است

 

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

  .بورژوايى
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آقای جمال بزرگپور ناسيوناليسم          
يک جنبش سياسی فکری و يک            
گرايش اجتماعى است که                           

های آنرا با الفاظ کمونيستی             بنيان
تواند زدود و ژست يک                       نمی

 .کمونيست را به خود گرفت

 

 مطلبی جمال               اخيرا در طی         
يک کمونيست  "بزرگپور در قامت    

به بحث   "  و با موضع کمونيستی       
در مورد علل ناتوانی                                    

های کارگری در                        کمونيست
رهبری اعتراضات اخير در                   
کردستان عراق پرداخته که از               
منظر من هم ميتواند به عنوان يک    

. سوال اجتماعی طرح شود                      
 سال قدمت فعاليت            ٣٠باالخره    

کمونيستی و امکان فعاليت علنی و      
نه هر کمونيست        ...  اجتماعی و   

 را     طرفی   جدى بلکه هر ناظر بی     
. تواند به اين سوال سوق دهد             می

از موضع کارگر و کمونيسم بايد           
اما من در    .  به اين سوال پرداخت     

اين مقاله به نوع پرداختن جمال             
بزرگپور ميپردازم که از موضع          
ناسيوناليسم ميخواهد دايه دلسوزتر    

! از مادر براى کمونيسم باشد                  
راستش تنها نکته قابل توجه در              
اين مقاله، اشاره جمال بزرگپور           
به دوره جنگ خليج و مطرح                   

 از علل اين معضل               کردن يکی  
يعنى برخورد احزاب چپ به اين          

تا اينجای بحث برای         .  دوره بود  
فرمايد   اولين بار ايشان درست می      

اما مشکل از اينجا آغاز شد که                 
جمال بزرگ پور نه تنها انگشت           
اتهام را باز هم همچون هم کيشان          
خويش در کومله به منصور                     
حکمت نشانه رفته بلکه تاريخ را          
عالوه بر اينکه همچون عبداهللا               
مهتدی از منظره منافع بورژوازی     

کند حتی واقعيات        کرد روايت می    
اين .  کند   تاريخ را هم تحريف می        

 دارند در      خوبست که ايشان سعی     
قامت يک کمونيست به بحث و               
سوال مورد نظر بپردازد اما هر            
کاری کند بوی ناسيوناليسم فضای       

 

 :تاريخ دو بار تکرار ميشود ،آقای بزرگپور
 !يک بار تراژيک و بار دوم کميک

 

 حامد محمدی

 ايشان  .بحثش را پر خواهد کرد    
 : مينويسد

 

 ٩٠سالهای اواخر دهە                       "
ميالدی بدنبال تهاجم رژيم بعث     
عراق بە کويت و تقابل  و                     
رويارويی غرب و در راس آن       
امريکا و سرانجام شکست                 
دولت عراق، محدوديتهايی کە        
بر اين رژيم متعاقب اين                       
شکست اعمال شد رژيم                       
مرکزی را در موقعيت ضعيفی     
قرار داد و شرايطی را فراهم           
آورد تا  مردم بيزار از                           
حاکميت رژيم بعث در عراق و      
کردستان نيز بە سوی برپايی            
قيامی عمومی عليە اين                         

اين قيام      .  حاکميت  بروند          
عمومی در کردستان بە دليل             
ويژگيهای آن مسير ديگری              
سوای قيام در ديگر نقاط عراق       

در فاصلە      .  در بر گرفت           
کوتاهی مردم در شهرهای                
مختلف کردستان عراق بساط          
رژيم بعث را در هم پيچيدند و          
در بسياری از شهرها و مراکز       
کارگری بە تشکيل شوراها                
برای ادارە امور خود                            

موقعيت بسيار          .  پرداختند
مناسبی فراهم گرديد تا                          
جريانات چپ و انقالبی با                   
دخالت در همە امور اجتماعی         
و مربوط بە زندگی مردم                     
زحمتکش کردستان عراق                 
بتوانند مهر سياست، و برنامە          
خود را بر تحوالت بکوبند و بە       
عنوان نيروی موثر در اين                
تحوالت مانع از کشيدە شدن              
مبارزە مردم برای دستيابی بە         
خواستهای خود از جملە و در           
آن زمان برنامە برای رفع ستم         
ملی بە زير پرچم، سياست و              
افق  جريانات ناسيوناليستی              

اما متاسفانە چنين نشد و       .  شوند
بسياری از انقالبيون کمونيست      
و جريانات سياسی چپ آندوره       
در کردستان عراق تحت تاثير        

٢١۴شماره   

. سياسی حزب کمونيست ايران بودند 
خط  مشی سياسی غالب  آندورە کە           
از سوی فراکسيون کمونيسم                        
کارگری تدوين و هدايت ميشد،                  
پشت کردن بە قيام مردم در                            

اين گرايش افق   .  کردستان عراق بود  
ناظر بر اين جنبش را ناسيوناليستی        
و ارتجاعی ارزيابی و آنرا حرکتی          
در راستای تحقق استراتژی سياسی        
امريکا در منطقە معرفی کرد و از            
اينرو قيام مردم را غير قابل                          

 ".پشتيبانی دانست

 

جمال بزرگپور واقعيت را تحريف          
نکنيد، نه فقط به حکم تاريخ بلکه با           

های نوشتٔه      استناد به ضّد و نقيض         
اين قيام عمومی در               ".  خودتان

کردستان بە دليل ويژگيهای آن                  
مسير ديگری سوای قيام در ديگر           

در فاصلە  .  نقاط عراق در بر گرفت      
کوتاهی مردم در شهرهای مختلف         
کردستان عراق بساط رژيم بعث را         
در هم پيچيدند و در بسياری از                   
شهرها و مراکز کارگری بە تشکيل        
شوراها برای ادارە امور خود                    

 آنچه که باعث شرايط            ."پرداختند
ويژه تری در کردستان عراق بود نه   
راديکال تر بودن يا  سرخط تر                    
بودن شوراهای کارگری در                        
کردستان نسبت به کل طبقه کارگر           
در عراق بلکه وجود جنبش                           
ناسيوناليسم کرد و احزاب مسلح در        

 که مورد حمايت         ،کردستان عراق  
 و قيام به سبک                       ،آمريکا بود     

. بورژوازی کرد در اين منطقه بود         
و گرنه طبقه کارگر در کردستان               
عراق اگر توان قيام بر عليه دولت            
مرکزی را دارا ميبود هيچ دليلی بر         
نبود اين توان برای طبقه کارگر در         

کما اينکه در     .  عراق وجود نداشت    
عراق منهای کردستان اوال چيزی           
به عنوان بورژوازی کرد نيست در        

 بورژوازی عرب به شدت                   ثانی
پس شرايط    .  تضعيف شده تر بود         

ای از      تواند در گوشه       اجتماعی نمی  
عراق به زعم بورژوازی تحت                  

 بورژوازی کرد     حمايت آمريکا يعنی  

ای ديگر     در گوشه    فراهم باشد ولی  
به زعم تضعيف بورژوازی                   

پس آنچه که     .  عرب فراهم نباشد    
 در      شما به عنوان قيام عمومی           

کردستان عراق از آن نام ميبريد           
بايست مبارزه مسلحانه به       تنها می 

 .سبک بورژوازی کرد باشد

 

اما نکته دوم بحث که در ادامٔه                
تناقض اول در تکست اشاره                   

موقعيت )  در اين شرايط  "(:  گرديد
بسيار مناسبی فراهم گرديد تا                
جريانات چپ و انقالبی با دخالت         
در همە امور اجتماعی و مربوط          
بە زندگی مردم زحمتکش                         
کردستان عراق بتوانند مهر                   
سياست، و برنامە خود را بر                  
تحوالت بکوبند و بە عنوان                    
نيروی موثر در اين تحوالت مانع       
از کشيدە شدن مبارزە مردم برای      
دستيابی بە خواستهای خود از             
جملە و در آن زمان برنامە برای          
رفع ستم ملی بە زير پرچم،                      
سياست و افق  جريانات                             

اما متاسفانە  .  ناسيوناليستی شوند 
چنين نشد و بسياری از انقالبيون      
کمونيست و جريانات سياسی چپ     
آندوره در کردستان عراق تحت          
تاثير سياسی حزب کمونيست               

خط  مشی سياسی        .  ايران بودند  
غالب آندورە کە از سوی                           
فراکسيون کمونيسم کارگری                
تدوين و هدايت ميشد، پشت                   
کردن بە قيام مردم در کردستان            

اين گرايش افق ناظر      .  عراق بود 
بر اين جنبش را ناسيوناليستی و        
ارتجاعی ارزيابی و آنرا حرکتی          
در راستای تحقق استراتژی                   
سياسی امريکا در منطقە معرفی         
کرد و از اينرو قيام مردم را غير           

 ".قابل پشتيبانی دانست

 

ای که بورژوازی         اوال در دوره     
کرد قيام               

١٨صفحه   



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مسلحانه انجام داده و شوراها از            
منظر شما ميتوانند بازيگر ميدان          
باشند چرا کارگر و کمونيست به           
جای مبارزات سراسری با طبقه           
کارگر عراق در موقعيتی که                   
صدام حسين و بورژوازی                        
مرکزی تضعيف شده بايد بيايد و           
دنبال جنبش ناسيوناليستى و                     
عشيرتى بيافتد؟ مگر سوسياليسم          
در آندوره خار داشت که کارگر و        
کمونيست به دنبال راه حل                         
ناسيوناليستی برای حل معضالت       

و يا اينکه چون صالح     .  خود گردد 
 اقتدار بورژوازی کرد    ،جنبش شما 

 ،در برابر بورژوازی عرب بود          
نسخٔه تان هم تبديل طبقه کارگر به        

 ،ارتش جنبش ناسيوناليستى                    
 و توجيه      ،"قيام مردمى  "پذيرش   

سياست تبديل شدن طالبانى و                   
بارزانى به سگ شکارى ارتش             
آمريکا بود و نه سياست                               

اگر شوراها به            !  سوسياليستى
معنايی که شما ميگوئيد در                         
  کردستان قدرت داشتند هيچ دليلی        

نداشت که در کل عراق نيز اين              
 . قدرت نباشد

 

راستى اختالف بحث امروز شما          
با بحث آندوره عبداهللا مهتدى                   
چيست؟ شان نزول تکرار اين                 
سياست ناسيوناليستى امروز براى     
شما اينست که نفس موجوديت                
اردوگاهتان و تداوم آن حکم ميکند       
که در يک چشمبندى مردم و طبقه       

جوش "  دولت کردى "کارگر را با     
بزنيد و ديروز با تز پوپوليستى               

و "  پشت نکردن به قيام مردم            "
پشت نکردن به دولت            "امروز    
پشت "و اتفاقا آگاهانه             "  کردى

کردن به اعتراض عليه فقر و                  
سياست ناسيوناليستى تان    "  اختناق

اما مگر ميشود در     .  را توجيه کنيد  
کردستان از ناسيوناليسم در زبان         
چپ دفاع کرد و اول سنگى به                 
طرف منصور حکمت پرت                     

 نکرد؟ 

 

 اگر فرض کنيم که طبقه            در ثانی 
کارگر در کردستان منهای طبقه           

 

تاريخ دو بار  ،آقای بزرگپور
 ...تکرار ميشود 

کارگر در عراق از شرايط                
ويژه تری برای ايجاد                            

های سراسری و                           تشکل
 ،های خود برخوردار بود      شورا

آنوقت بحث از قيام همه با هم            
 که جامعه       در حالی     و عمومی 

پالريزه گشته چه جايگاهی در        
سياست و استراتژى کارگر و          
کمونيست دارد؟ تنها در يک            
حالت شوراها در کردستان               

توانست در فاز باالتری                می
نسبت به طبقه کارگر در عراق      
ايجاد شود که پيش از هر چيز          
قيام توده اى به شکل راديکال          
و مستقل از افق ناسيوناليستى          

بقول .  صورت پذيرفته باشد         
شوراها از دل     "عبداهللا مهتدى     

و چنين     "  قيام شکل گرفتند         
قيامی در نبود طبقه کارگر تنها       

توانست قيام مسلحانه                       می
بورژوازی کرد در متن                       
ارتجاع امپرياليستى نظم نوينى      
در منطقه صورت پذيرد و                 

 نتيجه هم امروز از                 .الغير
 . آفتاب روشن تر است

 

ثالثًا مسئله ايجاد شوراهای                
کارگری هم در بحث امروز             
شما و همفکرانتان و هم در                

. آندوره مطلقا ابزارى است              
چون نه شما و نه دوستانتان               

 نه  ،آنوقت مدافع شوراها بوديد     
 نه منافع شوراها      ،فعالش بوديد 

را در مقابل دار و دسته                         
بارزانى برجسته       –طالبانى     

 و نه سياستى با اين                  ،کرديد
مضامين در تقابل با بحث                   

بلکه .  مهتدى طرح کرديد            
خواستيد شوراها را وسيله اى         
براى تطهير ناسيوناليسم کرد و      
وسيله حمايت از آن در يک               

بعد از   .  حزب کمونيستى کنيد     
 که امکان       در صورتی   ،"قيام"

پيش روی طبقاتی کارگران               
در سراسرعراق تضعيف شده        
باشد، بايد سياست شوراها                 

 بر ترسيم تمايز منافع                 مبتنی
طبقاتى با بورژوازی کرد                  

اين سياستی بود که در           .  باشد
اوان شکل گيری حزب                        

٢١۴شماره   
کمونيست کارگری شکل گرفت  در        

 که کومله و حزب کمونيست              حالی
ايران در همان ابتدا منافع خود را              
از کارگر و کمونيست جدا کردند و          

" شکل گيری دولت کردی    "با جشن    
به چشم کارگر و کمونيست در آن              

تمام تز و        .  جامعه خاک پاشيدند       
پشت نکردن  "سياست ناسيوناليستى    

در مقابل منصور     "  به قيام مردمى    
حکمت اينبود که ناسيوناليستهاى              
حزب و از جمله مهتدى براى                       
مشروع کردن سياست پشتيبانى                 
حزب کمونيست ايران و کومه له از        

يافتن "  –جالل طالبانى و بارزانى         
از شوراها     -"دوستان حال و آينده       

مايه ميگذاشت که نه به شوراها                  
مطلقا ربط داشتند و نه شوراها با               
پذيرش افق مسلط ناسيوناليستى بر          
آن تحرک زير پرچم آمريکا به                    

 .جائى ميرسيدند

 

 از داليلی که شما              بنابر اين يکی     
برای معضل عدم رهبری در دورٔه         
اخير در کردستان عراق                                 

 گرچه به درست به آن        ،برميشماريد
 ربط نيست اما اين ربط        تاريخ کم بی  

خط  مشی سياسی           "نه به دليل           
غالب  آندورە کە از سوی                                
فراکسيون کمونيسم کارگری تدوين      
و هدايت ميشد، پشت کردن بە قيام          

بلکه "  مردم  در کردستان عراق            
سياست چپاندن کارگر و شوراها در       
متن قيام ارتجاعی بورژوازی کرد          

 .بود

 

های       کافيست به تفاوت سياست               
کمونيسم کارگری در مورد                           
کردستان عراق در زمان منصور            
حکمت و قبل و حتی بعد انشعاب                
عبداهللا مهتدی در جريان خود                      

  نگاه کنيد تا ببينيد چه کسی       )  کومله(
در آن برهه از کارگر و کمونيست            

دولت "دفاع کرد و چه کسی رويای         
مگر بعد    .  در سر داشت       "  کردی

قدرت گيری احزاب ناسيوناليستى           
 که سياست کمونيسم                    در حالی    

کارگری در زمان منصور حکمت          
دفاع از جنبش کمونيسم کارگری در       

 حزب متبوع شما در             ،عراق بود   
جريان به رگبار بستن يک عدٔه                   
کمونيست پشت يکيتی و نو شيروان        

قرار "  دولت حريم    "مصطفی و         
نگرفت؟ آيا از آن کمونيستها دفاع             
کرديد؟ آن روزی که در کردستان            

ها را کشتند، کارگر      عراق کمونيست 

 شما و حزب          ،را غارت کردند      
مطبوعتان به جای رفتن پشت                
کارگر و کمونيست در کنگره                 

پيام تبريک  "  مام جالل "يکيتی به   
به قول منصور                 .  ميفرستاد
"حکمت در شرايطى که حتى           : 

فروشندگان دوره گرد دهات                   
کردستان هم اين احزاب را                       

خطاب نميکنند، شما مدام    "  دولت"
از اين و آن منبر به حکومت اينها         
مشروعيت ميدهيد، آنها را دولت         
و مسئول امور قلمداد ميکنيد، به           

سقط شده شان تعظيم         "  پارلمان"
 ." ميکنيد

 

بيش از آنکه مردم به اينها                          
 اتفاقا احزاب             ،رسميت بدهند      

 در کردستان عراق        ناسيوناليست  
از جمله کومله به اين حکومت               

آنوقت به  .  نامشروع رسميت دادند  
جای اينکه مسبب ناتوانى و                      
ضعف کمونيستها در کردستان             
براى تامين رهبرى را در اين                
دوره منصور حکمت و کمونيسم         

 بهتر است      ،کارگرى قلمداد کنيد     
های احزاب                      از سياست          

ناسيوناليست و شبه سوسياليست          
 از جمله        اپوزيسيون و اشخاصی    

ابراهيم عليزاده و عبداهللا مهتدی و      
عمر ايلخانی زاده در زدن کارگر        

مام "و کمونيست و دست بوسی            
در تثبيت حکومتشان نام         "  جالل
اگر اين يک ذره انصاف و       .  ببريد

وجدان علمى و تاريخى را هم                 
کنار بگذاريد مطمئن باشيد به                 

سر بحثتان  .  جوابى نخواهيد رسيد   
های     را به جای توجيه سياست             
های       ناسيوناليستی، به سياست          

حزب کمونيست ايران و حزب             
متبوع خود تحت لوای                                 

 که اسم رمز حمايت        ،"ديپلماسی"
 خم     ،از بورژوازی کرد است             

 . کنيد

 

آقای بزرگپور تاريخ دو بار                     
يک بار تراژيک و    :  تکرار ميشود 

نکند يادتان رفته    !  بار دوم کميک   
که در همين اعتراضات چند ماه           
پيش، عضو کميته مرکزی حزب        
متبوع تان در نطقی ايراد نمودند          

هنوز در اين منطقه حکومتی               "
آنچنان استقرار يافته و تثبيت شده        

، و بالفاصله به           "موجود نيست   
تعدادی فاکتورهای ديگر در اين          

ارتباط، از         
١٩صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين کشور هنوز اشغال          "جمله اينکه       
..." شده است و هنوز مستقل نيست و             

همايونی "اشاره نمود تا بتواند خاطر             
را از بابت کومله در اين            "  مام جالل  

راستش سکوت  !  اعتراضات مکدر نکند  
حزب شما در اعتراضات اخير و قرار          

های احزاب        گرفتن در کنار سياست          
ناسيوناليست و قوم پرست از جمله                   
حزب دمکرات و سازمان زحمتکشان          
در حمايت از بورژوازی کرد را تنها             
بايد در بستر همان دوره و ادامٔه                          

عبداهللا "  پشت نکردن به قيام       "سياست   
حتی معذورات  .  مهتدی بسته بندی کرد     

تواند نه تنها           اردوگاه نشينی هم نمی         
سکوت بلکه حمايت از جنايات اتحاديه         
ميهنى و حزب دمکرات بارزانى را                

سياست اتخاذ شده از طرف      .  توجيه کند 
کومله در قبال اعتراضات کردستان               
عراق تنها ميتواند بيانگر تعلق و جايگاه      
طبقاتی در مورد رويداد های کردستان         

باالخره آن جريان و              .  عراق باشد    
اشخاص ناسيوناليستی هم چون عليزاده       
و مهتدی که در جنگ خليج طرف                     
بورژوازی کرد را گرفتند و خواهان              
شرکت کارگر و کمونيست در قيام به             
سبک ناسيوناليسم کرد و با پرچمداری          
آمريکا و کاخ سفيد بودند چرا امروز و          

بايد به   "  دولت کردی  "در نزديکی با        
دفاع از طبقه کارگر که خواهان                         
سرنگونی باعث و بانيان اين فقر و                   

 از    اگر برخی !!  فالکت هستند بپردازند   
طرفداران حزب شما ذره ای هم کج                 

 از بابت آن دوران داشته باشند                 فهمی
موضع حزب شما در اين دوران اتفاقا            
بيانگر جايگاه آنروز شما و اتخاذ                       
سياست حمايت از کدام جريان را بيان           

 .ميکرد

 

ای در آن تاريخ      با اين تفاصيل اگر شبهه    
 کارگر و              در قبال وضعيت فعلی             

 در          کمونيست در جامعه ی فعلی                 
کردستان عراق موجود باشد اين شبهه          

 جست که     های کسانی   را بايد در سياست   
آن روز کارگر و کمونيست را فراخوان       
به حمايت از قيام بورژوازی کرد تحت         
حمايت آمريکا دادند نه خط  مشی                      
سياسی غالب آندورە کە از سوی                         
فراکسيون کمونيسم کارگری تدوين و            

  * .هدايت ميشد

 

تاريخ  ،آقای بزرگپور
 ...دو بار تکرار ميشود 

٢١۴شماره   
 

 !تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سرو مشرق زمين
 

روز دوشنبه دهم مرداد ماه بنا به دستور سيار مدير شرکت انگل پيمانکاری سرو                       ،بنا به خبر دريافتى    
حتی بدون    ، سال دارند  2 نفر از کارگران زحمتکش شرکت که هر يک سابقه کاری تا                10مشرق زمين   

عليرغم نياز شديد کاری شرکت به        .   از کار اخراج شده اند       ،آنکه دستمزدهای معوقشان را هم بپردازند       
کارگران اخراجی که از اقدام ناگهانی سيار          .  کارگران اين تصميم ضد کارگری اتخاذ و اجرا شده است             
 از اولين ساعات صبح روز دوشنبه بالفاصله         ،مدير شرکت شوکه و بشدت عصبانی و منزجر شده بودند          

کارگران .  در برابر دفتر شرکت واقع در اتوبان حکيم غرب تهران دست به تجمع اعتراضی زدند                                
خواست اصلی کارگران بازگشت    .  خواستار مالقات حضوری با سيار عنصر منفور و ضد کارگری شدند      

سيار که در هراس از      .   روز مرداد ماه ميباشد     10به کار و دريافت فوری دستمزدهای معوق تير ماه و              
رويارويی با کارگران خشمگين خودش را در دفتر شرکت پنهان نموده و عوامل و پادوهايش به تهديد                          

تجمع اعتراضی کارگران تا حوالی ظهر ادامه داشت بی آنکه به نتيجه ای                  .  کارگران اخراجی پرداختند  
 .برسد با اينحال اعتراض و پيگيری کارگران ادامه دارد

 

 هزار تومان به بردگی     300اين بی شرف سيار ما را در ازای ماهی           :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت    
حکومت اسالمی هم حامی و پشتيبان و همدست همه جنايتهای امثال سيار عليه ما کارگران                  .  گرفته است 

کار در پارکها و فضای سبز بعلت گستردگی و تعداد اندک کارگران بسيار سنگين و طاقت فرسا                       .  است
شبانه .   ساعت برای خواب و استراحت و نظافت ما وقت گذاشته اند           4 تا   3 ساعت شايد فقط     24در  .  است

 هيچگاه دستمزدهايمان را هم بموقع        ، هزار تومان برايشان کار ميکنيم       300روزی در ازای فقط ماهی        
در اينجا هيچ خبری از حتی يک وعده غذای           .  در اينجا برای ما هيچ امکان زندگی وجود ندارد          .  نميدهند
ما که حاال اخراج شده ايم اما بقيه کارگران و همکاران ما که                    .  از بهداشت و استراحت نيست      !  مناسب

 .فعال سر کار هستند آنها هم دستمزدهای تير ماه را دريافت نکرده اند

 

 نفر از آنها از کار        10 که همين  امروز       ، نفر کارگر  30شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين با بيش از          
فقط به کارگران گفته اند       !   در شرايط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند              ،اخراج و بيکار شده اند      

که البته از پرداخت همين دستمزد هم بيشرمانه طفره                  !   هزار تومان به شما می پردازيم             300ماهی   
 5 با ساعت کاری شبانه روزی در ايام تعطيل و غير تعطيل طرف قرارداد شهرداری منطقه                           ،ميروند

اين کارگران زحمتکش از         .  تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز ميباشد                              
شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غير قانونی در ايران و محروميتها و مشکالت ناشی از                  
اقامت غير قانونی در شرايط معيشتی و کاری بسيار سختی بسر ميبرند و محل زندگی جمعی آنها                                    

 .اتاقکهايی است که در مجاورت دستشويی پارکها در اختيار آنها گذاشته اند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ٢ -  ١٣٩٠ مرداد ١١

 !نه به اعدام
ن     "  آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اي

ايش          ،جنايات را توليد ميکند     عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ست
ه از                       کدست ا اعدام ي ه ب در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی ک

 جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟
 

 کارل مارکس                                                                                    



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

موج اعتراض و قيام عليه                          
حکومتهاى مستبد سرمايه به                    
الگوئى اعتراضى و فرصتى براى     
انکشاف مبارزه واقعى کارگران و     
محرومان در کشورهاى مختلف           

در يادداشت     .  تبديل شده است         
 ١۶ مورخه     ١٩۴سردبير شماره     

 :  اشاره شد٢٠١١مارس 

  

اگر در تونس و مصر مردم          "...  
عليه حکومتهاى کودتائى و ارتشى     
و نوکر بانک جهانى بپا خواستند           
و برخالف تبليغات پوچ به                         

 ، در ليبى      ،اسالميها ميدان ندادند     
 و          ، سوريه         ، لبنان         ،عراق

 اين پرچمداران                         ،عربستان
رنگارنگ اسالم سياسى و                         
فدراليسم قومى اند که مورد هجوم        

وضعيت يمن و      .  قرار گرفته اند     
مراکش و بحرين و امارات و                   

. کويت و الجزاير نيز همين است          
جنبش عليه فقر و نابرابرى و فساد       
و ديکتاتورى همه حافظان اين                
چهارچوب اعم از اسالمى و                    
قومى و غير اسالمى را هدف                  

بايد منتظر      .  قرار داده است           
تاثيرات اين موج در کشورهائى           
مانند اسرائيل و ترکيه و پاکستان           

 "...و افغانستان بود

 

اسرائيل در هفته هاى اخير با                   
تظاهراتهاى دهها هزار نفرى عليه     

  ،در حاشيه هفته
 

 سياوش دانشور 
 

 اعتراض عليه گرانى و فقر در اسرائيل
 

. فقر و گرانى روبرو بوده است     
اعتراض به گرانى مسکن و             
غذا و نيازهاى اوليه منجر به            
اعتراض توده اى در ده شهر            

 اين اعتراضات با     .اسرائيل شد 
اعتصاب عمومى کارگران              

بخش زيادى از        .  ادامه يافت   
مردم در اتاقکها و آلونکهائى           
که تامين هزينه آن هم سخت              

مردم .  است زندگى ميکنند           
خواهان رفتن و استعفاى                     
نتانياهو و عدالت اجتماعى                

مردم کارگر و                  .  هستند
زحمتکش و نسل جديد در                   
اسرائيل از جنگ و آدمکشى و        

 گرانى و     ،نابرابرى و تبعيض    
سقوط دستمزدها و سطح                     

مردم .  معيشت به ستوه آمده اند      
انقالب بعنوان راه حل             "از     

تمام قدرت به      "و از      "  بحران
در اين تظاهراتها        "  کارگران

٢١٣شماره   
پليس به سرکوب و           .  سخن گفتند   

. دستگيرى تظاهر کنندگان پرداخت      
اين تحوالت در اسرائيل چند حکم             

 :پايه اى را تائيد ميکند

 

اوال اسرائيل بعنوان يک دولت                   
سرمايه دارى از همان قوانينى                    
تبعيت ميکند که ديگر کشورهاى              
سرمايه دارى و اساس آن بر                         
استثمار خشن کارگران و محرومان       
و تلمبار سود و سرمايه توسط اقليتى       

ثانيا هويت  .  بسيار ناچيز مبتنى است   

قومى تراشيده شده براى اين    -مذهبى
 مانند هويت اسالمى تراشيده         ،مردم

 ،شده براى مردم منطقه خاورميانه         
نميتواند حقايق طبقاتى و منافع                    
متمايز طبقاتى در اين کشورها را             
براى مدت طوالنى در ابهام قرار             

و "  بهار عربى  "ثالثا عنوان      .  دهد
مجموعه اصالحاتى که تحوالت               
کنونى را به جهان موسوم به عرب          

 با گسترش اعتراض       ،محدود ميکند  
و موج انقالبى در کشورهاى                        

مختلف و بويژه اروپائى بى                           
 ،رابعا. اعتبارى خود را اثبات ميکند 

و از همه مهمتر درهم شکستن                    
ديوار ضخيم تبليغاتى و عرب                     
ستيزى اى است که در ايران و                    
اسرائيل ريشه دارند و توسط                        
ناسيوناليسم فاشيست مسلک پمپاز           

بن "اگر در ايران شعار              .  ميشود
"  نوبت سيد على             ، مبارک    ،على

ايدئولوژى نفرت عرب ستيزى            
 ،راسيسم ايرانى را درهم کوبيد            

 ،آزادى"در اسرائيل شعار                       
و کنار  "   عدالت اجتماعى   ،انقالب

 ، اسد    ،مبارک"هم قرار دادن              
موج تبليغات ضد عربى     "  نتانياهو

و فاشيستى رسمى دولت اسرائيل        
کارگران در    .  را درهم شکست       

 مستقل از هويتهاى    ،همه جاى دنيا  
کاذبى که بورژوازى براى آنها             

 برميخيزند و منافع                       ،ساخته
مشترک و اهداف مشترک طبقاتى      

 . شان را فرياد ميزنند

 

و باالخره بايد تاکيد کرد حل                    
مسئله فلسطين از جمله در گرو             
همين به چپ چرخيدن جامعه                 

موج هم زبانى و        .  اسرائيل است  
همسرنوشتى کارگران و                           
محرومان در منطقه از مهمترين         
دستاوردهاى اين تحوالت است که     
طى دهه هاى متمادى زير آوار             
ناسيوناليسم و مذهب و بيگانه                 

 .  ستيزى مدفون شده بود

 

 التحرير مصر

در يکماه گذشته التحرير مصر              
اينبار .  مجددا جان گرفته است           

. توهمات سابق کمتر ديده ميشود         
همزمان که در مراکز کارگرى و        
محالت سازماندهى در پائين در           

 ،جريان است  
٢١صفحه   



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جوانان و مردم انقالبى براى                    
تحميل خواستهايشان به دولت                 
جديد از ابزار التحرير استفاده                

براى "اينبار اما ارتش           .  ميکنند
 خود  ،گسيل نميشود" حفاظت مردم 

ارتش در کنار پليس و اوباش                   
امنيتى تالش ميکند تظاهراتها را          

 تانکها را در ميدانها          ،متفرق کند  
 و به توهم خطرناک          ،مستقر کند  

مهر پايانى   "  ارتش برادر ماست    "
 . بگذارد

 

در مصر همراه با تالش ارتش و           
هيئت حاکمه براى بازسازى                    

 صفبندى          ،قدرت بورژوازى         
. سياسى طبقاتى تعميق ميشود                

کارگران و انقالبيون از آزادى و          
کار و عدالت اجتماعى سخن                    
ميگويند و ژنرالها و بورژوازى           

کشمکش .  از اعاده وضع موجود       
سياسى در مصر به شدت و حدت         
در جريان است و سرنوشت آن              
بيش از هر زمان به قدرت چپ               
در بسيج نيرو حول سياستهاى                
کارگرى و کمونيستى گره خورده        

 . است

 

 ميدان سول اسپانيا

در هفته گذشته مادريد و شهرهاى        
ديگر اسپانيا شاهد اعتراضات و           
تظاهراتهاى مجدد عليه سياستهاى      

معترضان تالش کردند   .  دولت بود 
مجددا ميدان سول را تسخير کنند          

. اما پليس به راه بندان متوسل شد          
خيابانهاى مادريد اما شاهد                        

: فريادهاى بلندتر معترضان بود          
 ،"بيکارى و فقر نميخواهيم                  "
قوانين  "،"دولت نماينده ما نيست    "

انتخاباتى عليه حقوق شهروندان           
"،"است قوانين اقتصادى در              

 ... و ،"خدمت سرمايه داران است

 

مردم به روشنى ميگويند تغيير               
 از نابرابرى و تقسيم             ،ميخواهند

ثروت به شيوه کنونى ناراضى               
 و هزينه بحران سرمايه داران       ،اند

کارگران .  را نميخواهند بپردازند     
و مردم محروم در دفاع از                         
معيشت و زندگى و حرمت خود             
بميدان آمدند که توسط سرمايه و            

 

 ... در حاشيه هفته 
دولتهاى سرمايه دارى مورد تهاجم         

 . وسيع قرار گرفته است

 

تهاجم مجدد دولت در يونان عليرغم       
اعتراضات شديد روزمره به تحرک      
در اسپانيا و ايتاليا و پرتقال دامن                

سرنوشت يونان کم و           .  زده است   
. بيش سرنوشت اين کشورهاست             

گسترش اعتراضات در فرانسه و             
انگلستان و ديگر کشورهاى اروپائى     
عليه سياست رياضت اقتصادى                 

سرمايه دارى در همه       .  حتمى است  
کشورها براى نجات خود از بحران        
راهى جز کوبيدن طبقه کارگر و                
اعمال فقر و بيحرمتى بيشتر ندارد           
و کارگران و مردم محروم نيز                    
بدرست منشا بحران و مشکالت                
کنونى را حاکميت و نظم سرمايه              
داری ميشناسند و خواستار برچيدن        

 . آنند
 

 سوريه در آستانه سقوط

در ماههاى گذشته معلوم بود و ما              
تاکيد کرديم که انجام به اصطالح              

. اصالحات در سوريه دير شده است      
سوريه به قصابخانه مردمى تبديل            
شده که هر روز و هر هفته در                      
تظاهراتها با تانک و توپ و گلوله و        

. قمه در ابعاد گسترده به قتل ميرسند       
فقط در سه روز گذشته رژيم بشار            

 تظاهر کننده را به قتل               ١۴٠اسد   
آمار مفقودين و دستگير              .  رساند

شدگان به بيست هزار نفر رسيده               
حاکميت بعثى سوريه اميدوار     .  است

است روى دوش قتل عام گسترده از        
سرنگونى نجات پيدا کند اما مردم با        

الشعب يريد  "قاطعيت بيشترى شعار    
ارتش .  را سر ميدهند   "  اسقاط النظام 

دچار شکافهاى عميق تر شده و                   
سقوط .  بشار اسد در پايان راه است        

حکومت سوريه تاثيرات جدى در            
معادالت سياسى منطقه و بويژه                 
تضعيف اسالم سياسى و مشخصا             

شکستن .  جمهورى اسالمى دارد         
 در تنگنا قرار    ،کمر حکومت سوريه  

 و طرح        ،گرفتن حزب اهللا لبنان           
 –دولت مشترک فلسطينى حماس             

 تخته پرش تهاجم مردم در                ،الفتح
ايران به حکومت اسالمى خواهد              

 رژيم بايد    ،بشار اسد بايد برود     .  شد
 . *برود

٢١٣شماره   
 

 برابرى و رفع تبعيض
 

برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش                      
کمونيسم کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد                        
سوسياليستى است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى،                  
. استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد               

برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و                              
جهانشمول تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و                   
شمول يکسان قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در               

برابرى کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى       .  بر دارد 
در قلمرو اقتصادى، اجتماعى و سياسى ميان انسان               

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

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

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

 

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

 به چه منجالبى تبديل ،سوسياليسم
!ميشود  

 

 منصور حکمت
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 جامعه آزاد کمونيستى
    

تالش عظيم و   .  رابطه ميان کاالها مبناى رابطه ميان انسان هاست        .  با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه دارى جهانى وارونه است               
انگيزه فعاليت اقتصادى،    .  هر روزه بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر هستى اش مجسم ميکند                                

رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه انسان است،               .  توليد مايحتاج انسان ها نيست، بلکه سود آورى سرمايه است         
در جهانى که نهايتا بر دوش تعاون و تالش جمعى ساخته               .  در اين نظام به بيکارى و محروميت هرچه بيشتر صدها ميليون کارگر ترجمه ميشود                  

آزادى اقتصادى فرد جامه اى است که بر ناگزيرى حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سياسى                       .  شده است، رقابت سلطنت ميکند    
قانون، اراده و   .  فرد، بى حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد                            

از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از هنر و خالقيت تا علم و حقيقت،                    .  منفعت طبقه حاکم است که بصورت مقرراتى براى همه وضع شده است              
 .مقوله اى در جهان سرمايه دارى وجود ندارد که مهر اين وارونگى را بر خود نداشته باشد

 

 .اين هدف انقالب کمونيستى طبقه کارگر است. اين کار کمونيسم کارگرى است. اين دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت  

 

انقالب کمونيستى به   .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است                           
بجاى توليد براى سود، توليد     .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند      .  تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد             

کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى            .  براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند               
 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                               

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى                        .  زندگى انسانى ميدهد  
 .از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است. برخوردار خواهد بود

 

شکوفايى هر فرد به  . کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان باز ميشود. نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان ميرود 
مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول               .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است      .  شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود     

جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد                        .  انسانى ميگيرد 
 .انسان ها

 

جامعه کمونيستى جامعه اى . در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند. از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل ميکند
 .امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و فصل ميشود. است بدون دولت

 

آزادى، نه فقط از    .  جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسان ها به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند                         
آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى خالقيت ها و                  .  ستم و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى                    

برابرى شان و ارزش همه در         .  برابرى، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه                        .  عواطف واالى انسانى   
 .پيشگاه جامعه

 

تمام شرايط پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود سرمايه دارى فى الحال                 .  جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست           
توان علمى، تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا کرده است که پى ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها                        .  فراهم شده اند  

انقالبات الکترونيک و انفورماتيک دهه هاى اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و روش هاى ارتباطاتى                 .  و تامين آسايش همگان کامال مقدور است      
و اطالعاتى سمعى و بصرى، سازمان دادن يک جامعه جهانى و شرکت همگانى در طراحى و برنامه ريزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پيش                             

بخش عظيمى از اين توان توليدى هم اکنون يا به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از                          .  از پيش ميسر ساخته است    
اما عليرغم همه عظمت امکانات مادى جامعه، پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را                .  بکار بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاى بشر ميشود            

که نيروى خالقه و زنده ميلياردها انسانى تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتى، از بردگى مزدى، از اسارت معنوى و از خود بيگانگى و از حقارتى                             
 .انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونيستى است. نظام موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند
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 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

 

مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم      .  بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است               -١
پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق               .  اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                      

سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و                           
 . اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است

 
اين ارگانها ابزار متحد     .  يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است                          -٢

 سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى                    ،شدن
 در محيط زيست و کار در سطح           ،بايد همه جا  .  شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند           .  اسالمی است 

 . محلی و سراسری شوراها را سازمان داد
 
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و        .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                    -٣

 .مستمر توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 
 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ      ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران    .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند           -۴

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه              .   سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند      
 . کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند .توده های مردم را فراهم مياورد

 
تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت         .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است              -۵

بايد کنترل محالت را از     .   پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است           ،و تجمعات مبارزاتى در آن    
 .  دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد

   
 .  کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها فراميخواند،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى -۶
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣
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١١صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


