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 انتخابات روسيه
 

صدها هزار نفر در روسيه در اعتراض به باند فاسد و                 
به !"  پوتين باید برود   "مدودف با شعار       –مافيائى پوتين    

این اعتراضات ظاهرا واکنشى به           .  خيابانها ریخته اند     
تقلب در انتخابات است اما بر بستر فساد ریشه دارترى               
که زندگى مردم کارگر و زحمتکش را نابود کرده است               

این اعتراضات بيانگر اینست که مردم        .  صورت ميگيرد 
این کشور بعد از دو دهه در مقياسى وسيع کمر راست                  
کرده اند و در تقابل با حکومت گانگسترها سهم شان را                

 . از زندگى و آزادى و آینده ميخواهند
 

در همين روزها که تظاهراتهاى وسيع در شهرهاى                      
رسانه هاى غربى سرنا را از سر         ،روسيه در جریان بود   

" کمونيسم"یادشان افتاد بيست سال پيش                .  گشاد زدند   
این تبليغات قبل از    .  شده است "  پيروز"سرنگون و بازار    

اینکه مخاطبش مردم کارگر و محروم روسيه باشد رو به          
اما این تتمه      .  جنبش ضد سرمایه دارى جهانى داشت             

تبليغات ارتجاع کاپيتاليستى براستى مانند نمایشهاى                     
اجالس سران سرمایه دارى براى برون رفت از بحران             

آنها خودشان را به نفهمى زدند         .  مضحک و مسخره بود    
که کارگران در اجتماعات گسترده در آلمان و انگلستان              

پوسترها و سخنان مارکس       ،سرود انترناسيونال ميخوانند  
را حمل ميکنند و شعار یک دنياى بهتر ممکن است را                  

 ،آنها یادشان رفت که همان مردم روسيه        .  فریاد مى زنند  
از لنين بعنوان سمبل آزادى و        ،نه امروز بلکه سالها پيش    

این همان مردم اند      .  مسکن و بهداشت و رفاه یاد کردند          
عليه یلتسين ها و      ،که امروز عليه نور چشمى هاى غرب      

 . بپاخاسته اند ،پوتين ها
 

شوروى سابق جامعه اى                                   

 

  انفجار کارخانه فوالد غدير يزد
 !کارگر کشته و زخمى شدند ١٩

٢صفحه   
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يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

اما مردم                ،سوسياليستى نبود       
روسيه قبل از فروپاشى شوروى          
به هر حال از مسکن و کار و                    
بهداشت و آموزش برخوردار                

با فروپاشى این سيستم و            .  بودند
تحویل آن به بازار آزاد بسرعت            
این حداقل امنيت و رفاه اقتصادى         

همه چيز زیر سلطه     .  نيز نابود شد  
سران        ،بقایاى حکومت سابق            

سازمان جاسوسى ک گ ب و                  
سرمایه داران تازه بدوران رسيده        

گسترش شدید شکاف   .  قرار گرفت 
 ،فقر و تن فروشى                       ،طبقاتى

 ،ميداندارى کليسا                 ،بيخانمانى
سرکوب سياسى و زندگى تحت             
حاکميت گروههاى مافيائى سهم            

. مردم از تحوالت روسيه شد                  
پوتين و حزب عظمت طلب                      
روسيه واحد مورد تائيد سرمایه            
داران روسى و بين المللى بود                 
چون توانست در متن یک بحران         
عميق و روى دوش استثمار شدید         

روسيه را به قلمرو        ،طبقه کارگر 
این .  رقابتهاى جهانى بياورد             

جریان مورد نفرت مردم                            
زحمتکش است چون همه چيز آنها      
را گرفت و دهها سال جامعه                     

اعتراض .  روسيه را عقب برد           
کارگران و محرومان روسيه در          
اساس اعتراضى به این موقعيت           

 .فرودست است
 

در روسيه یک مافياى پيچيده                   
این مافيا محصول   .  حکومت ميکند 

" پيروزى"پایان جنگ سرد و                
گالسنوست و    .  بازار آزاد است       

پروستریکاى گورباچف درهاى          
قلعه سرمایه دارى دولتى را به               
روى بلوک رقيب بازار آزادى               
گشود اما محصول آن نه                              

بلکه بوریس یلتسين     "  اصالحات"
این طفل شيرین         "  ،یلتسين.  شد

براى تثبيت خود                 ،"دمکراسى
پارلمان را به توپ بست و متقلب          
ترین انتخابات در همان                               
چهارچوب جوامع بورژوائى را           

یلتسين که          .  نهادى ساخت         

 

 ...انتخابات روسيه 
 ،ماموریتش تمام شده بود                   

والدیمير پوتين را جلو انداخت       
و با قدرتگيرى پوتين روند                

کردن روسيه تماما    "  ليبراليزه"
. به نيروهاى مافيائى سپرده شد     

از زمان قدرتگيرى والدیمير          
پوتين و بعد دیميترى مدودف           
این حزب روسيه واحد است که      
زمام امور روسيه را در دست         
دارد و قدرت عمال بين دو فرد         
اصلى این حزب تناوبا دست             

لذا تقلب در     .  بدست شده است    
انتخابات الاقل در روسيه بازار     

اما .  آزادى بدون پيشينه نيست      
اینبار و در متن اوضاع جهانى       

 ،و بحران عميق سرمایه دارى       
اعتراض به تقلب انتخاباتى               
بهانه اى شد که آتشفشان خشم           
و نفرت از تزارهاى جدید                   

 .سرریز کند
 

 ،در رویدادهاى سياسى روسيه     
 ،درست مانند دیگر کشورها           

بازیگران دیگرى هم وجود              
این انتخابات و اعتراض    .  دارند

مردم وسيله اى شد که رقباى            
جهانى فرصت را بقاپند و به             
تنور جدالهاى قدیمى تر و حل          

رسانه هاى   .  نشده را داغ کنند      
غربى تالش کردند به                            

شاید     ،اعتراضات در روسيه       
بدليل تشابه صورى با دیگر              

 ،کشورهاى بلوک شرق سابق        
" انقالب مخملى     "رنگى از           

انقالبات مخملى یا رنگى    .  بزنند
پروژه اى بود که کليد آن در              
مقطع انتخابات و به بهانه تقلب       
در انتخابات زده ميشد و                       
ماهيت سياسى آنها چيزى جز          
کودتاى سفارتخانه هاى آمریکا     
براى حمایت از جناح مورد              
حمایت شان در این کشورها             

اما یخ این سناریو براى         .  نبود
اما نه   .  روسيه امروز نميگيرد    

شرایط جهانى و نه شرایط                  
روسيه چنين مجالى را براى            

منشا .  تکرار این سناریو نميدهد   

٢٣٣شماره   
واقعى تبليغات و اعمال فشار دول            

تقابل با سياستى است که                 ،غربى
حزب روسيه واحد پوتين در سالهاى      

غرب نگران     .  اخير دنبال ميکند        
عظمت طلبى روسيه و احياى مجدد        
نفوذ آن در کشورهاى سابق بلوک            

. شرق و حتى در خاورميانه است            
آمریکا و غرب طرفدار قدرتگيرى         
جریانى در روسيه هستند که در                 
تناقض با طرحهاى اقتصادى و                  
نظامى و امنيتى آنها در کشورهاى           
همجوار و منطقه خاورميانه قرار            

آنچه که در سالهاى گذشته           .  نگيرد
بازگشت به ادبيات جنگ     "رسانه ها   

چيزى جز بيان این           ،ناميدند"  سرد
مسئله آمریکا و         .  نگرانيها نيست    

موتلفينش پس راندن عظمت طلبى           
عروج کرده روسى تحت زعامت            
حزب والدیمير پوتين و جلو انداختن      
نيروهائى است که در چهارچوب             
متوازن ترى با سياستهاى دنياى                

 . سرمایه دارى قرار بگيرند
 

 ،در انتخابات پارلمانى اخير                   
والدیمير پوتين همان کارى را              
ادامه داد که بوریس یلتسين آغاز          

احزابى که به دوماى        .  کرده بود  
روسيه راه یافته اند اعم از حزب          
روسيه واحد تا حزب رفرميست          

و "  کمونيست"موسوم به                  
گروههاى کوچکتر جملگى                     

. ناسيوناليست و دست راستى اند         
در شرایط کنونى کارگران روسيه     
فاقد حزب بلشویکى و انقالبى                
خود هستند اما با گسترش                          
اعتراض و با اعمال فشار به کل           

و      ،نيروهاى متفرقه بورژوائى        
تحميل اصالحات سياسى و                      

 ،اقتصادى به نفع توده کارکن                 
ميتوانند کل هيئت حاکمه روسيه و      
شرکاى بين المللى شان را عقب            

 . * برانند

 

:منتشر ميشود ٢٠١٢در ژانويه   
 

“ سازمانده  -آژيتاتور ”  
 کمونيسم کارگرى

 

 نشريه اى از تشکيالت داخل حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 

 انقالب کمونيستى 
محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل               

انقالب .  کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است                    
کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى             

. بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند              .  را از ميان برميدارد       
بجاى توليد براى سود، توليد براى رفع نيازهاى همه مردم و براى               

کار، که در جامعه          .  رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند                  
سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى ناگزير و چشم                       
بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به                         
فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن             

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم                    .  زندگى انسانى ميدهد      
گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و                            

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

 .کمونيستى است



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

تنش ميان دو         :يک دنيای بهتر      
قطب تروریستی جهان معاصر             
شدت قابل مالحظه ای گرفته                   

ترور کارشناسان اتمی رژیم    .  است
اعالم توطئه ترور سفير        ،اسالمی

 ،عربستان سعودی در آمریکا                
و       ،تشدید تحریمهای اقتصادی          

دستيابی رژیم اسالمی به هواپيمای 
بی سرنشين تجسسی آمریکا گوشه      

. ای از این تخاصمات عمومی اند        
ابرهای سياهی بر فراز جامعه به         

آیا این اقدامات   !  پرواز در آمده اند   
مقدمه جنگ و ورود این تخاصم            
به فاز نظامی است؟ آیا تحریمهای       
اقتصادی مقدمه تعرض نظامی در      
فاز دیگری نيستند؟ غرب و رژیم         

سناریوهای محتمل      ،اسالمی اتمی  
 کدامند؟ 

 
رویدادهایی را که         :علی جوادی  

برشمردید جملگی نشانگر تشدید          
تخاصم دو قطب تروریستی جهان       

هر کدام از این                    .  معاصرند
رویدادها ميتوانند به تنهایی چاشنی 
یک سلسلسه اقدام نظامی و                       
آغازگر جنگی خونين و خانمان             

مگر بهانه هایی که     .  برانداز باشند 
آغازگر خونين ترین جنگهای                 
تاریخ بوده اند چه تفاوت ماهویی          
با این رویدادها داشته اند؟ احتمال         
اینکه این درگيری ها به یکباره به        

 ،یک حمله نظامی منجر شود                  
از اینرو این        .  اصال کم نيست       

رویدادها را باید با دقت دنبال کرد        
و جامعه را در مقابل مخاطراتی           
که پيشاروی آن قرار داده شده                 

آماده کرد و خود نيز برای           ،است
چنين شرایطی و مقابله با آن آماده         

 .شد
 

آیا این رویدادهای مقدمه و بخشی         
از پروسه پيشا تعرض نظامی و            
جنگ هستند؟ در پاسخ و بيش از           

 

 : تشديد تنش قطبهای تروريستی
 استراتژی عمومی حزب ،خطر جنگ ،تحريم اقتصادی

 
 گفتگو با اعضایی از هيات دایر حزب 

هر چيز باید گفت که هر                       
ارزیابی و تخمينی بدون تردید        
مولفه تقریب و حدس و گمان            

و من  .  را با خود خواهد داشت      
بدون اینکه بخواهم حکم شدید          
و غليظی بدهم دوست دارم که         
به مولفه های مهمی در این                

اما پاسخ  .  چهارچوب اشاره کنم  
من به طور فشرده و خالصه            
این است که روند کنونی                      
ميتواند بخشی از پروسه ای              
باشد که جنگ در فاز بعدی آن         

اما بنظرم این     ،قرار داشته باشد  
. پروسه اجتناب ناپذیر نيست           

ميتواند بخشی از    .  قطعی نيست 
تشدید تخاصم این دو قطب باشد 
بدون اینکه الزاما به یک جنگ       

 .خانمان برانداز منجر شود
 

سئوال استراتژیکی اکنون در         
محافل فکری و استراتژیک             
آمریکا و غرب در حال                        

: سئوال این است  .  بررسی است 
آیا ميتوان رژیم اسالمی مجهز        
به سالح اتمی و موشک حامل         
این سالح را تحمل کرد؟ مسلما       
هيچ جناحی از حاکميت آمریکا      
دارای چنين تمایل و خواستی           

اما ميزان تمایل برای         .  نيست
جلوگيری از چنين پروسه ای          

تفاوت بر سر       .  متفاوت است   
ارزیابی از ضرر و زیان و               
ميزان امکانات و هزینه ای               
است که در این رابطه باید                  

جناح راست و       .  صرف شود   
جنگ سردی آمریکا خواهان           
یک اقدام نظامی برای نابودی         
توان هسته ای و مراکز اتمی            

معموال این  .  رژیم اسالمی است  
اقدام را هم بدون هيچ شک و             
ابهامی گوشه ای از پروسه                

معتقدند که   .  رژیم چنج ميدانند    
با یک اقدام نظامی و تهاجم                

٢٣٣شماره   

نظامی همه جانبه بدون اینکه نيروی      
با      ،زمينی را وارد صحنه کنند                

جنگ هوایی و عملياتی از نوع                   
تکليف توان هسته      "  شک و بهت     "

. ای رژیم اسالمی را روشن کنند              
البته پيش درآمد حمله به تاسيسات            

از ميان بردن پدافند                  ،هسته ای    
هوایی و مجموعه مخابراتی و                    
نيروی مقابله رژیم اسالمی در                   

این سناریو     .  صورت حمله است       
مسلما دارای عناصر تخيلی و ذهنی        

مخالفين که حتی برخی       .  خود است  
از سردمداران سازمانهای اطالعاتی    
و نظامی آمریکا و اسرائيل را هم              

مدعی اند که چنين        ،در بر ميگيرند   
حمالتی الزاما قادر نخواهد شد                   
تسليحات اتمی رژیم اسالمی را                 

ميتواند آن را به عقب            .  نابود کند  
اما نابودی آن مساله دیگری   ،بيندازد
بعالوه تاکيد ميکنند که چنين         .  است

اقدامی ميتواند چاشنی جنگی باشد            
که منجر به جنگ زمينی خواهد شد         
و هزینه ای را به اقتصاد جهانی و             
منطقه و کال سرمایه وارد خواهد              
کرد که توان حتملش را در حال                  

 .حاضر ندارند
 

اما این گوشه ای از معضالتی است        
که پيشبرد این پروژه خونين با آن              

در ميان نيروهای         .  مواجه است    
توافق و        ،اردوی تروریسم دولتی      

اتفاق نظری پيرامون حمله نظامی و      
دامنه و ابعاد حمله نظامی به ایران           

بخش قابل مالحظه ای     .  وجود ندارد 
از رهبران کشورهای مهم اروپایی         
مخالف حمله نظامی و پی آمدهای            

حاضر به پرداخت هزینه     .  آن هستند 
حتی .  چنين پروژه پيچيده ای نيستند      

رئيس سابق موساد مخالفت خود را         
با چنين پروژه ای صریحا اعالم                

از .  شکافها عميق اند     .  کرده است  
طرف دیگر امکان کسب مجوز بين        
المللی برای چنين پروژه ای در                  

سازمان ملل شان چندان ساده                  
چين و روسيه بنا به دالئل        .  نيست

اقتصادی و سياسی روشنی تن به         
. چنين پروژه ای نخواهند داد                 

حداقل بدون قيمت زیادی تن به              
هر چند   .  این پروسه نخواهند داد      

که این دولتها نشان داده اند که                 
 !"  مذاکره اند"قابل 

 
به این شرایط باید موقعيت وخيم           
اقتصادی آمریکا و سایر نيروهای      

برخالف .  ناتو را هم اضافه کرد        
برخی تصورات بنظر من چنين           
جنگی نميتواند محرکه و عاملی           
برای خروج آمریکا و یا غرب از        
یک بحران اقتصادی فلج کننده و          
جاری در حال حاضر باشد و یا             
عاملی برای منحرف کردن افکار      
عمومی توده های معترض در این      

جنگهای .  به چند دليل        .  جوامع
آمریکا در عراق و افغانستان                  
هزینه بسيار سنگينی به بودجه و          
توان اقتصادی آمریکا تحميل                 
کردند که توان و قدرت مانور                 
اقتصادی هيات حاکمه را محدود         

این جنگها بر خالف       .  کرده است  
جنگ جهانی اول و دوم که تاثير           
بسزایی بر اقتصاد کشور بجا                 

بعلت رشد تکنولوژی              ،گذاشتند
جنگی تاثير تعيين کننده ای بر                

خطوط .  اقتصاد نخواهند داشت        
توليد را تحت تاثير قرار نخواهد           
داد و منجر به اشتغال جدید و                   

انباشتی    ،تعيين کننده نخواهد شد       
از .  را بدنبال نخواهند داشت              

طرف دیگر با توجه به درجه                  
تخاصم اجتماعی در این جوامع و       

درصد    ٩٩وجود جنبش اکثریت        
 ،درصد استثمارگر     ١عليه اقليت     

اجازه چنين مانورهایی به این                
حداقل .  حکومتها داده نخواهد شد      

۴صفحه اجازه   
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تحریف افکار عمومی را بسادگی        
 .نميدهند

 
اما مساله بنظر من هنوز پاسخ                

به این اعتبار    .  روشنی نيافته است   
که استراتژی روشنی مبنی بر                
حمله نظامی و جنگ بطور                       
مشخص در دستور قرار نگرفته           

از اینرو این رویدادها در           .  است
صورتی ميتوانند فاز پيشا جنگ           
باشند که استراتژی روشنی برای         
فاز بعدی با قطعيت در دستور                 

در غير این        .  قرار گرفته باشد       
صورت چنين تحليلی مبتنی بر               
یک استراتژی روشن و داده شده          

 .نيست
 

آیا بعد از تشدید تحریمهای                         
اقتصادی و مثال اجرای تحریم                
اقتصادی همه جانبه ما شاهد                    
تکرار سناریوی خونين عراق               
نخواهيم بود؟ همه چيز ممکن                  

اما سناریوی دیگری هم            !  است
سرنگونی رژیم       .  ممکن است      

اسالمی در یک پروسه انقالبی و          
در پس خيزش عظيم توده های               
مردم و نقش کليدی طبقه کارگر و        

و یا ميتوان        .  کمونيسم کارگری   
شاهد شکلگيری جنبشی عظيم                
عليه قلدری نظامی و جنگ                       

 .  تروریستی از هر دو سو بود
 

تحریم اقتصادی    :يک دنيای بهتر   
هر روز ابعاد گسترده تری                       

برخی از مدافعان این            .  ميگيرد
سياست ادعا ميکنند که تحریم                 
اقدامی برای جلوگيری از حمله             

ميگویند از  .  نظامی و جنگ است     
برخی !  حمله نظامی که بهتر است     

دیگر مدعی اند که چه ایرادی                 
ميتوان به دول غربی گرفت اگر            
نخواهند از رژیم اسالمی نفت                 
خریداری کنند؟ ارزیابی و نقد شما      
چيست؟ کدام تحریمها را مجاز               

 

 : تشديد تنش قطبهای تروريستی
 استراتژی عمومی حزب ،خطر جنگ ،تحريم اقتصادی

 

 ...گفتگو با اعضایی از هيات دایر حزب  

ميدانيد و کدام را محکوم                      
 ميکنيد؟ 

 
توجيه سياسی            :آذر ماجدی     

اعمال تحریم اقتصادی هر چه        
باشد، سر سوزنی از ماهيت             

. ضد انسانی این اقدام نمی کاهد     
این یک واقعيت غيرقابل انکار      
است که تحریم اقتصادی بيش          
و پيش از هر چيز از مردم                  
محروم و زحمتکش جامعه                

تحریم .  قربانی می گيرد              
اقتصادی منجر به تحميل                    
مشقت و فالکت بسيار گسترده        
تر بر مردمی است که فی                    
الحال در فقر و فالکت دست و         

بيخود نيست که      .  پا می زنند     
تحریم اقتصادی را یک سالح         

. کشتار دستجمعی خوانده اند           
این سالح را عليه جامعه عراق      

در نتيجه یک دهه     .  بکار بردند 
تحریم اقتصادی، بيش از یک          
ميليون انسان، عمدتا کودکان و      
سالمندان، در جامعه عراق به          

این آمار نه ادعای     .  قتل رسيدند 
مخالفين تحریم یا مخالفين                   
سياست های تروریسم دولتی،        
بلکه نتيجه تحقيقات دانشگاه             

به همين دليل،     .  هاروارد است  
حتی اگر از نظر سياسی این             
سياست به سرنگونی رژیم                
اسالمی منجر بشود نيز باید              
قاطعانه با سياست تحریم                     

 .اقتصادی مخالفت ورزید
 

اما مساله اینجاست که تحریم            
اقتصادی بی خاصيتی خود را         
در کسب هدف سياسی                          

. باثبات رسانده است    "  موعود"
رژیم صدام حسين در اثر یک         
دهه تحریم اقتصادی نه تنها               
تضعيف نشد، بلکه مستحکم تر      

باالخره این رژیم نه در      .  گردید
اثر تحریم اقتصادی، بلکه                  

٢٣٣شماره   

بدنبال یک حمله نظامی و ویران               
. کردن جامعه عراق سرنگون شد            

چندین دهه تحریم اقتصادی کوبا،             
مردم کوبا را با فقر و مشقت روبرو         
ساخت، اما نتوانست فيدل کاسترو            

. مثال ها زیاد است    .  را به زیر کشد    
این یک سياست شکست خورده                 

تحریم اقتصادی عموما موجد      .  است
مختنق شدن هر چه بيشتر فضای              

فضای .  اجتماعی می شود    –سياسی  
سياسی را برای فعالين سياسی و                
طبقه کارگر بمراتب سخت تر می            

بعالوه، گرایشات ارتجاعی          .  کند
اجتماعی، بطور نمونه         –سياسی    

 .ناسيوناليسم را تقویت می کند
 

کسانی هم که اميدوارند مردم در اثر       
فقر و فالکت بيشتر به شورش و                 
انقالب کشيده شوند، نه تنها از                     
مناسبات اجتماعی و طبقاتی واقعی         
چيزی نفهميده اند، بلکه دارای یک          

این دفاعيه که   .  ذهنيت بيمارگونه اند  
تحریم اقتصادی که از جنگ بهتر          "

. نيز عذر بدتر از گناه است        !"  است
چرا مردم باید مجبور شوند ميان               

چه کسی  .  این دو گزینه انتخاب کنند     
حکم داده است که یکی از این گزینه        
ها باید اعمال شود، که مردم مجبور        
شوند ميان بد و بدتر یکی را انتخاب        

این حکم تروریسم قدر قدرت        .  کنند
دولتی است که ميخواهد بر جهان              

اقتصادی   –حکم راند و امر سياسی       
پاسخ ما نه به      .  خود را به پيش برد      

مورد .  هر دوی این گزینه ها است         
. عراق در این باره نيز گویا است              

تروریسم دولتی به سرکردگی                     
آمریکا زمانی که متوجه بی تاثيری         
تحریم اقتصادی در سرنگونی دولت      
صدام شد، به حمله نظامی روی                 
آورد و با پرتاب هزاران بمب این             
جامعه را ده قرن به عقب                                 

زمانی که به تنش سياسی     .  بازگرداند
باد زده شود، توقف آن به نفع مردم           

 .کار پيچيده ای خواهد بود

این ادعا که کشورهای غربی حق       
دارند از ایران نفت نخرند،                       
استداللی پوچ و منحرف کننده               

اینجا بحث بر سر تجارت          .  است
برای مردمی که تحت    .  آزاد نيست 

سرمایه داری دارند هر روز جان       
می دهند، اصول بازار آزاد                     

مردم می  .  هيچگونه ارزشی ندارد  
خواهند از شر کل این نظام                       

آزادی بازار بعنوان   .  خالص شوند 
اسارت اکثریت مردم کره ارض          

این استدالل ها برای بستن        .  است
در دهان ژورناليست ها و                         
سياستمداران ليبرال ممکن است          
قانع کننده باشد، اما برای ما                     
کمونيست ها، کارگران و مردم            
محروم و زحمتکش پشيزی                     

 . ارزش ندارد
 

تازه همين باصطالح مدافعين                
بازار و تجارت آزاد، سازمان                
های متعدد برای کنترل تجارت            

و لذا دفاعشان از             .  ساخته اند    
تجارت آزاد یک توجيه پوچ بيش         

و باالخره مقوله تحریم            .  نيست
اقتصادی را نمی توان و نباید در          
چهارچوب انتخاب و سليقه                      

. شخصی مورد بررسی قرارد داد     
دولت های غربی انسان های                  
منفردی نيستند که محق در                       

. انتخاب یا رد یک فروشنده باشند       
اینها دور هم جمع شده اند و با                  
یک هدف سياسی معين دارند                 
تحریم اقتصادی را بر یک جامعه       

همين حرکت از     .  اعمال می کنند    
تحریم "همان ابتدا بر افسانه                    
خاک "  بخاطر اصل تجارت آزاد      

این مقوله در             .  پاشيده است      
چهارچوب تجارت آزاد قرار نمی      

این زورگویی مطلق و              .  گيرد
۵صفحه تحميل یک          
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سياست ضد انسانی بر یک جامعه       
 .هفتاد ميليونی است

 
تنها کاالیی که ما با تحریم آن                    
موافقيم، کاالهای تسليحاتی،                    
وسایل استراق سمع و سانسور و           
ایجاد مانع در ارتباط گيری مردم          

آن نوع کاالهایی که به                .  است
رژیم اسالمی امکان اعمال                       
سرکوب، اختناق و سانسور بيشتر      

 .می دهد
 

تاثيرات عمومی    :يک دنيای بهتر   
تشدید تحریمهای اقتصادی و حمله      
نظامی و جنگ احتمالی را بر                  
زندگی و مبارزه توده های مردم           
چگونه می بينيد؟ برخی از                        

مدعی "  چپ"جریانات راست و        
اند که تشدید تحریمها و تشدید                  
وخامت اوضاع اقتصادی منجر به      
گسترش روحيه اعتراضی در                
جامعه شده و شرایط سرنگونی              

کال چه    .  رژیم را تسریع ميکند         
ارزیابی و چه نقد به این نگرش              
دارید؟ آیا رژیم اسالمی قادر                    
خواهد شد سناریوی جنگ ایران و      
عراق را تکرار کند؟ جنگ چه               
تاثيری بر موقعيت رژیم خواهد            
گذاشت؟ آیا قادر به یک بسيج                  

ناسيوناليستی خواهند      –اسالمی    
شد؟ آیا ميتوانند شکاف                                 

 جناحهایشان را تخفيف دهند؟ 
 

موضع ما در           :سياوش دانشور   
باره تحریم اقتصادى صریح و               

ما تحریم اقتصادى      .  روشن است  
یک    ،را یک سالح کشتار جمعى        

نوع مجازات جمعى مردم و راندن      
. آنها به استيصال سياسى ميدانيم          

تحریم اقتصادى شاید تنگناهاى              
جدى براى حکومت اسالمى ایجاد      
کند اما منجر به سرنگونى آن                   

همانطور که منجر به     .  نخواهد شد 
. سرنگونى صدام حسين نشد                   

 

 : تشديد تنش قطبهای تروريستی
 استراتژی عمومی حزب ،خطر جنگ ،تحريم اقتصادی

 

 ...گفتگو با اعضایی از هيات دایر حزب  

جریانات و کسانى که فکر                  
ميکنند تحریم اقتصادى و فقر و      

 ،ميشود"  انقالب"فاقه منجر به     
جریاناتى پرت و غير مسئول و      

این جریانات   .  ضد جامعه اند     
ميدانند در دنياى واقعى مردم           
منکوب شده و بيحرمت شده و         
فقر زده نميتوانند منشا هيچ                

. تحول آزادیخواهانه اى باشند        
هسته اساسى بحث این نيروها         
اینست که به جامعه اى در اوج        

" نجات بخش  "استيصال نسخه     
. تهاجم نظامى را بخورانند               

مدافعين تحریم اقتصادى در             
عين حال مدافعين حمله نظامى       
و متحدین آشکار و پنهان ناتو           

کسى که فکر ميکند باید     .  هستند
کسى   ،عليه کل این بساط بایستد    

که فکر ميکند سياست انقالبى         
باید جانب حرمت و آزادى و             

 ،امنيت و رفاه مردم را بگيرد          
. نيازى به لکنت زبان ندارد              

ميرود و همان مردم را بسيج و        
براى امر انقالبى سازمان                  

اگر مردم عراق و               .  ميدهد
یوگسالوى زیر فشار قتل عام          
کودکان و بيماران شان در اثر         
تحریم اقتصادى دست به                     

 ،زدند"  انقالب رهائيبخش      "
 . مردم ایران هم خواهند زد

 
. این تزها پوچ و وقيح است               

بحدى وقيح است که خود                     
تحریم کنندگان تالش ميکنند با        

و تاکيد غير    "  هوشمند"صفات  
مستقيم بر تاثيرات منفى و                  
مخرب آن بر زندگى روزمره         

. مردم از شناعت آن بکاهند              
حتى دیک چنى و دونالد                       
رامسفيلد به این صراحت از             
تحریم اقتصادى دفاع نميکردند     
که عده اى در اپوزیسيون                   

دليل اینکه عده      .  ایران ميکنند  
اى در دفاع از سياست تحریم           

٢٣٣شماره   

اقتصادى کاسه داغ تر از آش شده             
اند را نه در ظرفيتهاى خيره کننده             
سياست تحریم اقتصادى بلکه باید             
در ظرفيتهاى خيره کننده ارتجاعى         

ما همواره بر تحریم    .  خودشان جست 
تسليحاتى و تحریم تکنولوژى                      
اطالعاتى رژیم اسالمى تاکيد کرده         

ما .  ایم و براى آن مبارزه کرده ایم           
نميخواهيم دشمنان طبقه کارگر و             
اردوى آزادیخواهى تا دندان مسلح           

اما تحریم اقتصادى به معنى          .  باشد
در مضيقه قرار دادن معاش و                      
نيازهاى اوليه مردم تنها صفوف               
ارتجاع سياسى و حکومت اسالمى          

تحریم اقتصادى    .  را تقویت ميکند      
 . گامى بسوى تهاجم نظامى است

 
چه بصورت تروریسم           ،اما جنگ   

هوائى و چه بصورت اشغال نظامى       
بخشهائى از ایران و راه انداختن               
ارتشهاى دست ساز نوع یونيتا و               

که انواع قوم پرستان و                       ،کنترا
فاشيستهاى آریائى براى آن شال و            

جامعه ایران را دهها       ،کاله کرده اند  
معضل سياست    .  سال عقب ميبرد      

جنگى در ایران با توجه به مجموعه        
تناقضات منطقه اى و طرفهاى                   
درگير اینست که نميتواند جنگى                

حتى اگر با هدف             .  محدود باشد    
جنگى محدود از هر سو آغاز شود           
بناچار به جنگى وسيع و منطقه اى           

در باره چنين جنگى       .  تبدیل ميشود  
تنها باید گفت که عراق و افغانستان          
پيش پرده اى بر سناریوى خونينى           
خواهد بود که ميتواند اینبار در ابعاد       
غير قابل باور در ایران و منطقه                

 . رخ دهد
 

به نظر من مجموعه جمهورى                    
اسالمى طرفدار جنگ نيست اما               
یک گرایش در حکومت اسالمى از        
جنگ بعنوان یک راه حل بقاى خود        
و جنبش اسالم سياسى استقبال                     

همانطور که گرایشى در            .  ميکند

حکومتهاى غربى و دولت                        
اسرائيل جنگ را تنها راه بقاى              
خود و چه بسا تنها راه مقابله با               
بحران اقتصادى در دوره کنونى         

جنگ ميتواند از هر سو و       .  ميداند
جنگ    ،به هر دليلى شروع شود         

اگر براى جنگ طلبان ضرورى         
شود بهانه نميخواهد و شروع                 

در صورت وقوع جنگ        .  ميشود
این جنگى بين         ،در دوره کنونى    

دو حکومت نخواهد بود و ابدا                 
تشابهى با جنگ ایران و عراق              

مدتهاست هند و       .  نخواهد داشت   
پاکستان و کشورهاى همجوار               
دیگرى در دنيا در حالت جنگ و          
صلح قرار دارند اما موجب                     
بحرانى منطقه اى و جهانى نشده          

جنس وقوع این جنگ               .  است
بسيار فراتر از جنگ کوتاه مدت          
یا دراز مدت بين به اصطالح دو          

 . کشور همسایه است
 

در مورد تاثير جنگ بر حکومت         
اگر شوک اوليه کوتاه              ،اسالمى

جنگ    ،مدت را در نظر نگيریم          
موجب یکپارچگى جمهورى                 
اسالمى و فشرده شدن آن در                    

بسيار .  شرایط کنونى نخواهد شد      
بعيد است که حکومت اسالمى               

. بتواند انسجامش را حفظ کند                 
تردیدى نباید داشت که در گام اول       
حکومت اسالمى منتقدین حکومتى    
را درو ميکند و جنگ مقدمه اى            
براى کودتاهاى خونين درون                

حکومت اسالمى  .  حکومتى ميشود 
همراه با موشک پرانى به قتل عام       
مردم و مخالفين سياسى ميپردازد        
و تالش ميکند جبهه داخلى را                 

. بدرجه اى آماده و متحد نگهدارد        
اینکه در این امر موفق ميشود                

جنگ .  جاى تردید جدى هست           
۶صفحه نميتواند به           
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بسيج ناسيوناليستى در قلمرو                   
این سياست    .  جامعه منجر شود       

. تست شده و شکست خورده است        
حتما نيروهائى در حکومت و                 
اپوزیسيون کنار جمهورى اسالمى     

حتما تالش ميکنند       ،قرار ميگيرند 
در شيپور ناهنجار ناسيوناليستى          

اما نميتوانند جامعه     ،اسالمى بدمند 
اى متنفر از کيان اسالم و حکومت  
اسالمى را حول منافع ارتجاعى            

 . خود بسيج کنند
 

سياست ما اینست که مانع وقوع             
این    ،از نظر عملى     .  جنگ شویم  

سياست با تشدید مبارزه انقالبى             
عليه جمهورى اسالمى امکان پذیر     

عروج جنبش انقالبى و ضد      .  است
سرمایه دارى در ایران یک شبه            
بساط کل این تئوریها و تبليغات              
جنگى و مضحکه اپوزیسيون                 
پنتاگونيست و طرفدار رژیم را              

 .جمع ميکند
 

جنگ همواره        :يک دنيای بهتر      
تاثير دگرگون کننده ای بر اوضاع       
سياسی جامعه و نيروهای سياسی        

چه جنگهای بين          .  داشته است    
المللی و چه حتی جنگ ایران و              
عراق نيروهای بسياری را زیر و        

سياست ناسيوناليستی     .  رو کرد    
دفاع از دولت خودی و یا تخفيف           

" جذبه"به دولت خودی همواره            
حزب چه    .  قوی ای داشته است         

ارزیابی از این سياستها دارد و               
چه تغييری در شرایط جنگی                   
احتماال خواهد کرد؟ این سياست           
در داخل کشور و خارج کشور چه       

 ویژگيهایی بخود خواهد گرفت؟
 

جنگ همانطور که        :علی جوادی  
اشاره کردید عالوه بر تاثيرات               
مخرب و زیر و رو کننده اش بر             
شرایط زندگی و کار توده های                

تاثير تعيين کننده ای        ،عظيم مردم 

 

 : تشديد تنش قطبهای تروريستی
 استراتژی عمومی حزب ،خطر جنگ ،تحريم اقتصادی

 

 ...گفتگو با اعضایی از هيات دایر حزب  

نيز بر نيروهای سياسی جامعه       
تاریخ مملو از      .  خواهد داشت  

نمونه هایی است که نيروهایی        
سياسی جامعه در پس تحوالت        
دگرگون کننده این چنينی به               
همراه حوادث خود زیر و رو           

حتی جنگی  .  و دگرگون شده اند   
مانند جنگ ارتجاعی ایران و          
عراق نيز تاثيرات بسزائی بر         
نيروهای سياسی مطرح در آن       
شرایط بجا گذاشت و آنها را              
بعضا قربانی جنگ و شرایط           

ما حتی شاهد بودیم    .  جنگی کرد 
که چگونه نيروهای                                
ناسيوناليست پرو غربی مانند         

رسما اعالم   "  حزب مشروطه  "
کردند که در صورت وقوع              
جنگ در کنار رژیم آدمکشان         
اسالمی قرار خواهند گرفت و         
شاهزاده شان برای نيروی                
هوایی رژیم اسالمی داوطلب          

شرایط جنگی حتی                .  شد
را "  چپ"بسياری از نيروهای     
 .نيز با خود برده است

 
بطور کلی تعلقات کریه                        
ناسيوناليستی در شرایط جنگی      
به غليان در آمده و تاثير ویژه           
ای بر نيروهای سياسی و                    

. جامعه بجا خواهند گذاشت              
ناسيوناليسم سمی است که در           
شرایط سياسی جنگی تحرک و      
جان تازه ای ميگيرد و دامنه             
تاثيرات مخربش افزایش می           

استدالالت این نيروها           .  یابد
به .  ساده و عوامفریبانه است         

. حمله شده است      "  کشورمان"
حکومت به   .  باید مقاومت کرد    

به جامعه حمله شده                    ،کنار
برخی از  .  باید دفاع کرد     ،است

این استدالالت حتی پوشش                
بخود "  ضد امپریاليستی         "

ميگيرند و عمال به دفاع از                 
. منجر ميشوند  "  خودی"دولت   

٢٣٣شماره   

نتيجه چنين سياستهایی سياه و                      
دفاع از رژیم و حاکميت      .  روشن اند 

خودی در اشکال مختلف یک نتيجه        
این .  بالفصل چنين سياستی است          

گرایشات بعضا قادر ميشوند که                 
بخش قابل مالحظه ای از جامعه را         
نيز تحت تاثير مخرب خود برای               

باید تک تک این        .مدتی قرار دهند    
استدالالت را پاسخ داد و عميقا نقد            

هيچ عذر و بهانه ای نميتوان          .  کرد
توجيه گر دفاع ناسيوناليستی و یا              
هر نوع دفاع دیگری از حاکميت              

 ،رژیم آدمکشان اسالمی        ،"خودی"
تمایل .  با سابقه خونين آن باشد                 

ناسيوناليستی خواسته یا ناخواسته            
خود را شریک جرم و رفيق قافله              
ای کرده است که در راس آن رژیم           

 .اسالمی قرار دارد
 

ما .  ارزیابی عمومی ما روشن است      
معتقدیم که سه صف عمومی و                    
سياسی در قبال جنگ شکل خواهند         

یک صف ارتجاعی مدافع         .  گرفت
نيروهای .  جنگ و حمله نظامی             

اصلی این اردو را بعضا جریانات           
اولترا راست جنبش ناسيوناليسم                

این .  محافظه کار تشکيل ميدهند            
جریانات پيشرفت سياسی خود را             
در حمله نظامی و جنگ دنبال                      

شانس قدرت گيری شان به        .  ميکنند
قدرت توپخانه ناتو و پنتاگون و خانه  
خرابی و نابودی شيرازه جامعه گره       

جناح دیگری خود را      .  خورده است 
به طور مشروط و با حفظ برخی از         

در کنار و یا در       "  خانگی"انتقادات  
. موازات رژیم اسالمی خواهد یافت      

نيروهای این اردو را بخشهای                    
مهمی از جنبش ملی اسالمی و                    
بخشهای محدودی از جنبش                          
ناسيوناليسم پرو غربی تشکيل                    

 .ميدهند
 

اردوی      ،در مقابل این دو اردو                
اردوی کمونيسم   .  سومی قرار دارد    

اردوی مردم آزادیخواه      ،کارگری
اردوی سومی که   .  و برابری طلب  

با .  مخالف جنگ تروریستها  است    
هر دو سوی این جنگ در تقابل             

خواهان در هم شکستن             .  است
سياست ميليتاریستی و جنگی                 

از .  آمریکا و ناتو و اسرائيل است      
سوی دیگر خواهان سرنگونی              

در .  انقالبی رژیم اسالمی است         
سرنگونی رژیم اسالمی هيچگونه     
همسویی با جنگ طلبی آمریکا و         

در عين حال در مقابله      .  ناتو ندارد 
با جنگ تروریستها هيچگونه                
تخفيفی به رژیم اسالمی نخواهد           

سياست تاکتيکی ما چه در            .  داد
شرایط جنگی و چه در شرایط                

سرنگونی انقالبی رژیم       "  صلح"
اسالمی بمثابه پيش شرط تحقق             
آزادی و برابری و رفاه در جامعه       

 .است
 

ما نيروی سومی در این جدال                 
امر و سياست و استراتژی     .  هستيم

خودمان را بدون تخفيف دنبال               
سياست ما برای توقف           .  ميکنيم

جنگ و یپشگيری از جنگ                      
سرنگونی فوری و قطعی رژیم            

ما در عين حال با        .  اسالمی است 
تشدید مبارزه عليه رژیم اسالمی         
ميتوانيم یک رکن این جنگ                     
تروریستی و خانمانسوز را خنثی       

ما قطع جنگ را باید با                  .  کنيم
سرنگونی رژیم اسالمی متحقق           

ما در هر شرایطی ميکوشيم      .  کنيم
قدرت را از دست مرتجعين حاکم        
خارج کرده و از آن شوراها و                

از .  ارگانهای توده ای مردم کنيم        
این رو در هر شرایطی برای                  
حاکم کردن توده های مردم بر                

 .سرنوشتشان ميکوشيم
 

در خارج کشور کار ما در عين             
حال پيچيدگی های خودش را                  

ما ميکوشيم بشریت متمدن       .  دارد
و جریانات آزادیخواه و برابری           
طلب و سوسياليست را در مقابله          
با جنگ تروریستها به ميدان                   

نباید اجازه داد جنبش ضد        .  آوریم
صرفا ضد یک طرف                  ،جنگ

باید صفی را عليه هر     .  جنگ باشد 
و .  دو سوی جنگ به ميدان کشاند       

٧صفحه این کار                  
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 .جنبش ماست
 

در دوره های         :يک دنيای بهتر     
گذشته ما همواره شاهد شکل                    

. گيری جنش ضد جنگ بوده ایم            
جنبشی که معموال در اعتراض به       
حمله نظامی و جنگ است و کم و          

. بيش از وضع موجود دفاع ميکند       
جریانات متفاوت اسالميستی نيز         
کوشيده اند تا از این جریان به نفع          

موضع .  خود بهره برداری کنند         
کمونيسم کارگری در این                            
چهارچوب چيست؟ سياست                     
سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی و       
مقابله با قلدری نظامی و سياسی            
را در این شرایط چگونه ميتواند            

 پيش برد؟ 
 

سنتا و تاریخا دو               :آذر ماجدی   
گرایش حاکم در مقابله با جنگ               

 : وجود دارد
 
جریانی که در مقابله با تهدید             -1

حمله نظامی، از شرایط موجود و        
الجرم نظام حاکم به دفاع بلند می          
شود؛ در شرایط تهدید حمله                      
نظامی، گرایش ناسيوناليستی                 
بشدت تقویت می شود و                               
ناسيوناليسم حاکم بر بخش قابل              
مالحظه ای از اپوزیسيون در                 

. چنين اوضاعی تقویت می شود           
این گرایش فقط به اپوزیسيون                 

. رژیم اسالمی محدود نمی شود            
طی تاریخ ما بارها شاهد چنين                

مهمترین .  واقعه ای بوده ایم                
لحظات تاریخی، طی دو جنگ              
جهانی اول و دوم است که جنبش           
های سوسيال دموکرات و                          
کمونيستی وقت بدامان ناسيوناليسم    
در غلطيدند و به دفاع و حمایت از        

 . حکومت های وقت دست زدند
 
طی دوران حاکميت نظم نوین         -2

جهانی و افزایش تنش سياسی و             

 

 : تشديد تنش قطبهای تروريستی
 استراتژی عمومی حزب ،خطر جنگ ،تحريم اقتصادی

 

 ...گفتگو با اعضایی از هيات دایر حزب  

نظامی ميان دو قطب                              
تروریستی، گرایش معينی از          
اپوزیسيون سياسی رژیم های         
مورد حمله تروریسم دولتی،           
کامال و علنا به دفاع از                          
تروریسم دولتی برخاسته اند و       
از حمله نظامی با توجيه                      
خالصی از رژیم سرکوبگر             

تا آنجا که    .  حاکم دفاع می کنند     
به رژیم اسالمی بر ميگردد،            
بخشی از اپوزیسيون                             
ناسيوناليسم پروغرب و ملی            
اسالمی در این موضع قرار             

اینها ابتدا علنا و پس      .  گرفته اند 
از افشاء گری کمونيسم                        
کارگری و برخی جریانات               
چپ خجوالنه از حمله نظامی          

 .دفاع می کنند
 

هر دوی این گرایشات از نظر         
ما ارتجاعی، ضد مردمی،                

این .  مردود و محکوم اند               
گرایشات در سطح بين المللی          

بخشی .  نيز نمایندگی می شوند     
که علنا از تروریسم دولتی                 
دفاع می کنند؛ بطور نمونه در         
حمله به عراق با پوشش دفاع           
از دموکراسی و سرنگونی یک     
دولت مستبد، از حمله نظامی           
آمریکا حمایت کردند و در                 
همين شرایط اخير از شرکت           
ناتو در جنگ نظامی روی                 
زمين عليه قدافی و نيروهایش         

در سوی  .  قاطعانه دفاع نمودند   
دیگر، گرایش حاکم در جنبش         
ضد جنگ است که در شرایط          
اوجگيری تهدید نظامی پشت           
دولت های ارتجاعی بسيج می        
شود؛ در آن مقطع از دولت                
صدام دفاع کردند، در مورد             
ليبی از دولت قذافی حمایت               
کردند و سه سال پيش که خطر        
حمله نظامی به ایران تشدید               
شده بود از رژیم اسالمی دفاع         

٢٣٣شماره   

 .می کردند
 

کمونيسم کارگری همواره اعالم               
کرده است که در دنيا فقط دو قطب            

دنيا دارای سه قطب      .  موجود نيست 
است؛ بغير از دو قطب تروریستی،        
یک قطب سوم، یعنی قطب بشریت         
آزادیخواه و متمدن نيز موجود است        
و تالش ما باید بسيج و سازماندهی           

ما خواهان    .  این قطب سوم باشد          
سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی                

. هستيم و برای آن مبارزه می کنيم           
ما همچنين ضد تروریسم دولتی به           
سرکردگی آمریکا هستيم و بهيچوجه     
بدفاع و حمایت از آن بلند نخواهيم             

ما اکنون قاطعانه با سياست              .  شد
تحریم اقتصادی و جنگ مقابله می           
کنيم و در شرایطی که عليرغم ميل          
و تالشمان حمله نظامی شکل گيرد،        
ما می کوشيم که این شرایط را عليه         

می کوشيم با   .  هر دو قطب بچرخانيم   
هر دو قطب مبارزه کنيم و مردم را          
عليه هر دو بسيج کنيم و سازمان                

در هيچ شرایطی ما در مقابله        .  دهيم
با یکی از این دو قطب بدفاع و                     
حمایت از قطب دیگر نخواهيم                    

 .خزید
  

از حاال تعيين تاکتيک های مشخص        
تاکتيکهای معين  .  کار غامضی است   

را در شرایط کنکرت و با تحليل                 
. دقيق شرایط باید تبيين و اتخاذ کرد        
: اما استراتژی ما مشخص است                

سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی و           
. سازماندهی یک انقالب کارگری           

لذا در هر شرایطی ما می کوشيم                
سهل ترین راه را بسمت هدف                      

ما به تزهای پوپوليستی و             .  بيابيم
ارتجاعی دشمن عمده و غيرعمده            
نيز اعتقادی نداریم که طبق آن در             
هر دوره با دشمن باصطالح                         
غيرعمده در مقابل دشمن عمده                  

ضدیت تمام عيار ما با      .  ائتالف کنيم 
رژیم اسالمی و تروریسم دولتی                

بسرکردگی آمریکا کامال روشن          
ما تاکتيک های معين را در      .  است

چهارچوب استراتژی و هدف                
عمومی مان و منطبق با این                     

 . سياست ها تعيين خواهيم کرد
 

حزب در            :يک دنيای بهتر           
اطالعيه ای فراخوان به اشغال             
سفارتخانه های رژیم اسالمی داده      

در صورت وقوع جنگ           .  است
حزب بر کدام سياستهای عملی              
تاکيد خواهد کرد؟ سياست عملی          
حزب برای به ميدان کشيدن                    
نيروی اجتماعی کمونيسم                         
کارگری و پيشبرد امر سرنگونی       
رژیم کدام است؟ بر چه                               
ویژگيهایی در این شرایط باید                
تاکيد کرد؟ برای چه باید آماده                

 شد؟ 
 

بستن سفارتخانه    :سياوش دانشور 
ها و مراکز متفرقه جمهورى                  
اسالمى در خارج کشور سياست         
قدیمى حزب ما و نيروهاى                       

جمع کردن بساط       .  انقالبى است   
جمهورى اسالمى در خارج                    
کشور گوشه اى از استراتژى ما          
براى سرنگونى رژیم در داخل             

سياست ما اینست که     .  کشور است 
صحنه را به تنش و درگيرى                   
نيروهاى اردوى ارتجاع واگذار          

ما از تفرقه و اختالف                .  نکنيم
حکومتهاى سرمایه دارى با رژیم       
اسالمى استقبال ميکنيم و این                  
تفرقه را به مماشات و بند و بست          

اما در کنار      .  آنها ترجيح ميدهيم     
هيچ سوى این جدال قرار                           

در متن این         ،برعکس.  نميگيریم
کشمکش تالش داریم مهر نيروى        
کمونيستى و انقالبى و اردوى                
آزادیخواهانه را بکوبيم و سياست       

. قدیمى خود را به کرسى بنشانيم         
ما و اکثریت        ،ما و طبقه کارگر      

عظيم مردم ایران یک طرف این         
جدال هستيم و در هر مقطع تالش        
 . ميکنيم پالتفرم خود را پيش ببریم

 
در صورت وقوع جنگ نيز                    

ما قبل از    .  سياست ما همين است     
جنگ نيروهاى مختلف اردوى             
ارتجاع سياست و پالتفرم                          

متمایزى 
٨صفحه   
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داشتيم که توسط هيچ سوى این                
جدال تروریستى نمایندگى نميشد و     
به طریق اولى در تشدید جنگ                

. تروریستها هم نمایندگى نميشود         
سياست ما در زمان جنگ تغيير            
نميکند بلکه شرایط کار ما تغيير            

در چنين اوضاعى وظيفه        .  ميکند
یک نيروى کمونيستى شباهت                
زیادى دارد به برنامه نيروهاى              
انقالبى براى عقب راندن فاشيستها     
و نيروهاى متفرقه ارتجاع                        

در این  .  ميليتاریستى و تروریستى   
اوضاع ما برخالف کسانى که                

بين تروریستها را   "  صلح"سياست  
موعظه ميکنند و خواهان بازگشت     

و یا          ،به وضع پيشين هستند              
نيروهائى که به موضع جانبدارى        
ناسيوناليستى یعنى دفاع مستقيم و        
غير مستقيم از جمهورى اسالمى         

و یا در کنار اردوى                      ،ميغلتند
ميليتاریستى و تروریسم دولتى              

پرچم و            ،ناتو قرار ميگيرند           
. سياست مستقل خود را داریم                 

اساس این سياست سرنگونى                   
انقالبى جمهورى اسالمى و به               
شکست کشاندن استراتژى                        

 . ميليتاریستى و نظم نوینى است
 

از نظر عملى این سياست رابطه           
مستقيمى با جنگ برسر قدرت               

قدرت سياسى در        .  سياسى دارد   
چنين اوضاعى و بویژه بعد از                
دوره کوتاهى از آغاز جنگ دست       

. نيرو و یا دولتى متمرکز نيست             
نقاط ضعف حکومت و اردوى               
ارتجاع که تماما عليه جامعه و                
زندگى روزمره مردم ایستاده اند          

در این شرایط   .  بسيار عریان است  
باید با اعمال قدرت توده اى به                 
اشکالى از حاکميت مستقيم و دفاع       

ميتوان و باید در      .  از آن رو آورد     
هر سطحى که ممکن است قدرت          
را از دست جمهورى اسالمى و             
باندهاى متفرقه بيرون آورد و                 

. توسط خود مردم حراست کرد             

 

 : تشديد تنش قطبهای تروريستی
 استراتژی عمومی حزب ،خطر جنگ ،تحريم اقتصادی

 
 ...گفتگو با اعضایی از هيات دایر حزب  

ميتوان و باید سازمانها و شبکه                 
هاى توده اى مسلح ایجاد کرد و با            
اتکا به آن از امنيت و آسایش مردم          

به تامين و توزیع                    ،دفاع کرد    
نيازهاى مردم در سطوح مختلف            

و عمال وارد جنگ           ،نظارت کرد  
برسر سرنگونى جمهورى اسالمى      
و یکپارچه کردن قدرت توسط                  

 . نيروهاى انقالبى شد
 

رئوس سياست حزب در قطعنامه           
جنگ و قدرت     ،کمونيسم کارگرى "

تاکيد و    .  بيان شده است      "  سياسى
تالش ما اینست که با مبارزه                       
انقالبى مانع وقوع جنگ                               

نسخه ما براى       .  تروریستها شویم   
مقابله با جنگ سرنگونى انقالبى            

اما اگر    .  جمهورى اسالمى است       
مستقل از اراده و توان ما و طبقه              
کارگر در شرایط فعلى جنگى رخ          

آنوقت قربانى    ،دهد و گسترش یابد     
دست و پا بسته چنين اوضاعى                  

با تمام قدرت و توان       .  نخواهيم بود 
تالش ميکنيم که مردم کارگر و                 
زحمتکش را براى دفاع از خود و           

. ختم انقالبى جنگ بميدان بياوریم         
جنگ دو اردوى ارتجاعى و                      
تروریستى به پيروزى هر سوى              

بازنده آن طبقه      ،معادله منجر شود   
کارگر و مردم محرومى هستند که         
راهى براى فرار از این مهلکه                  

 . ندارند
 

این نيرو در چنين شرایطى باید                
صف و اردوى مستقل خود را                   
داشته باشد و راسا براى قدرت                  
سياسى و پاکسازى جامعه از                      
جمهورى اسالمى و نيروهاى                   

مبارزه .  تروریستى بميدان بياید         
طبقاتى در چنين اوضاعى بشدت            

ما موظفيم براى چنين     .  پيچيده است 
احتمالى در تمام سطوح آماده باشيم        
و به الزامات مبارزه طبقاتى در               

 . *دوران جنگ پاسخ دهيم
 

٢٣٣شماره   
 

 انفجار کارخانه فوالد غدير يزد 
 !کارگر کشته و زخمى شدند ١٩

  

. بار ديگر سودجوئى سرمايه داران به قتل عام کارگران منجر شد                     
پايان روز يکشنبه در کارخانه فوالد غدير يزد انفجارى مهيب در                       

کارگر بالفاصله جان        ۵شيفت کاری صورت گرفت که در اثر آن                    
کارگر ديگر دچار سوختگى شديد صد در صد شدند که          ١۴باختند و و 

 . حال آنها وخيم است
 

تاکنون پنج انفجار و به        ٨۶بنا به گفته کارگران اين کارخانه از سال           
اصطالح حادثه در آن صورت گرفته که مديران و مسئوالن کارخانه                 

اين تراژدى که بازتاب گسترده اى         .  اجازه انتشار اخبار آن را ندادند        
در ميان مردم شهر يزد داشته است مقامات حکومتى را به تکاپو                        
انداخته و به مردم و خانواده هاى کارگران وعده ميدهند که با جديت                

 .  دنبال ماجرا هستند
 

جان کارگر براى       !  سود سرمايه   :  دليل اين تراژديها معلوم است            
تيم کارشناسى اين قاتلها       .  سرمايه دار در مقابل سود ارزشى ندارد           

قاتلين سرمايه  .  قاتلين را کارگران ميشناسند     .  بدرد خودشان ميخورد   
داران و دولت حامى شان است که راست راست در پناه قانون بردگى               
مزدى راه ميروند و هر روز در چهارگوشه ايران از ايران خودرو و                
فوالد تا پتروشيمى ها و صنايع نفت و گاز هر روز از کارگران قربانى   

 . ميگيرند
 

کارگران فوالد و مردم            ،حزب به خانواده هاى کارگران جانباخته             
حزب .  زحمتکش يزد و طبقه کارگر ايران صميمانه تسليت ميگويد                

ضمن ابراز همدردى با مصدومين اين واقعه آرزوى بهبود برايشان                
حزب از کارگران فوالد و مراکز صنعتى ميخواهد اين واقعه را               .  دارد

به يک همبستگى عميق طبقاتى تبديل کنند و با اعتراض متحدانه                       
 . چهره کريه قاتلين واقعى کارگران را در مقابل جامعه بگذارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٢٢ – ٢٠١١دسامبر  ١٣

 

 آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net  
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اخيرا جمهورى      :يک دنياى بهتر    
اسالمى اعمال فشار به کارگران          
زندانى و فعالين کارگرى را                     

 ،دستگيریها.  افزایش داده است         
پرونده سازى و زندان       ،احضارها

معنى .  کردن تشدید شده است              
سياسى این تمرکز و اعمال فشار          
رژیم روى فعالين کارگرى                       
چيست؟ در مقابل این وضعيت چه       
 باید کرد و سياست حزب چيست؟

 
فشارهای         :نسرين رمضانعلى       

کنونى بر فعالين کارگرى و                      
اجتماعى گوشه اى از سياست                 

. سرکوب مستمر مردم ایران اند           
جمهوری اسالمی از بدو سرکار          
آمدنش با فراخوان بنی صدر                    
رئيس جمهور خمينى و شعار                  

تعرض همه   "  شورا پورا ماليده     "
جانبه به طبقه کارگر را آغاز                   

این تعرض تالشى برای             .  کرد
تثبيت حکومت هار اسالمی و                 

در .  گوشه اى از سرکوب چپ بود     
ساله ایران و             8دوران جنگ        

عراق در ابعادی دیگر نان طبقه            
کارگر را به گرو گرفتند و تحت             

ما در شرایط جنگی                "عنوان      
هر اعتراض کارگری با        "  هستيم

پایان .  سرکوب شدید روبرو شد         
جنگ دور دیگری از تعرض به            

درست در   .  طبقه کارگر آغاز شد     
همان سالها بود که کارگران نفت          
دست به اعتصاب و اعتراض                 

اما این اعتصاب را سرکوب     .  زدند
در ادامه با اخراجها و               .  کردند

طرح گزینش ها و مصاحبه برای         
هزاران کارگر و چهره          ،استخدام

های فعال و محبوب و خوشنام در        
ميان کارگران را یا بيکار و یا                 

در .  دستگير و روانه زندان کردند     
دوره حکومت آخوند خاتمی باز            
دستگيرها و تعرض به کارگران          
در بخشهای صنایع دستی و                      

 
 !کارگر زندانى آزاد بايد گردد

 
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

کوچک به فيجع ترین شکل               
اعتراض کارگران    .  آغاز شد   

خاتون آباد را با گلوله جواب             
اعتراضات کارگران       .  دادند

واحد شدیدا سرکوب ميشود و          
هنوز نمایندگانشان در زندان           

در همين مقطع است که            .  اند
کارگران نيشکر هفت تپه وارد       
فاز جدیدی از اعتراضات خود       

در دوران احمدی نژاد    .  ميشوند
تير خالص زن که اعتراضات       
در کل جامعه ابعاد تازه ای به           

در حالی که               ،خود ميگيرد    
کارگران در مقابل مجلس و              
ادارات دولتی تجمع ميکنند و           
بيش از پيش در تالش براى               
برپائى تشکلهای مستقل خود            

تونل مرگ برای                     ،هستند
کارگران نساجی درست ميکنند     
تا مانع گسترش اعتراضات              

 ،ماشين سازی  .  کارگرى شوند  
کارگران                             ،پتروشيمها
کارگران خبازیها و      ،ساختمانی

غيره اعتراضات را شروع              
اما نمایندگان کارگران     .  ميکنند

و فعالين کارگری را دسته                  
جمهوری .  دسته دستگير ميکنند  

اسالمی حتی از برگزارى یک       
مراسم ساده روز جهانی کارگر     
ميلریزد و براى اول مه قشون         

 . ميکشد و خون ميریزد
 

طى این سه دهه در عين حال            
تالش کردند شوراى اسالمی و       
انواع باندهاى پليسى حکومتى        
را به کارگران تحميل کنند اما          
کارگران تنها به ریش شان                

اعمال فشار و                 .  خندیدند
دستگيری فعالين کارگری در         
شرایط امروز ادامه سرکوب           
کارگران در سه دهه گذشته               

ادامه سه دهه اعدام و            .  است
جنایت و ترور و سرکوب                   

٢٣٣شماره   

سياسى شهروندان و هر مخالف                 
اما تالشهاى          .  سياسى است         

سرکوبگرانه و ضد کارگرى امروز      
حکومت توجيهات جدیدترى هم                

ميگویند در شرایط تحریم             .  دارد
با بحث تحریم حقوق کارگر       .  هستيم

را نميدهند و اخراج لحظه اى را                
حتى فشارها را به      .  عادى کرده اند   

خانواده کارگرى گسترش داده اند و        
سراغ پرونده های یکی دو دهه قبل          

 ،چرا؟ خيلی ساده است     .  هم ميروند 
حکومت از فضای تبليغات جنگی و       
تحریمهای اقتصادى بهره بردارى          

فقر شدیدترى به طبقه کارگر       ،ميکند
فضای ارعاب و               ،تحميل ميکند    

ميخواهد از          ،ناامنى ایجاد ميکند        
جامعه و کارگران زهر چشم بگيرد        

. و به سکوت وادارشان کند                           
 ،مددى   ،دستگيری و زندانی اسالو        

 ،محمد فرجی               ،نجاتی        ،شهابی
شاهرخ زمانی و دهها فعال دیگر              

به اینها    .در ادامه این سياست است       
 ،تاثيرات مخرب تحریم اقتصادى            
 ،اعمال سياست حذف سوبسيدها               

اخراجهاى مستمر     ،بيکارى گسترده 
و پرداخت نکردن حقوق ناچيز                  

 . کارگران را اضافه کنيد
 

اما جمهوری اسالمی خوب ميداند           
که فعالين و رهبران کارگری یکی           
دو تا و ده تا نيستند که بگيرند و                    

مبارزه طبقاتی   .  خيالش راحت شود    
به حکم شرایط مرتبا نسلهاى جدیدى      
از فعالين کارگرى را پرورده                      

به رژیم هم ثابت شده است           .  ميکند
که دستگيری فعالين کارگری                      
عليرغم فشارى که روى خانواده               
هاى آنها و دوستداران طبقه کارگر          
ميگذارد اما قادر نشده جلو اعتصاب      
و اعتراض کارگرى را سد و یا                   

اگر کسی مقداری    .  حتى کاهش دهد   
از محيط کارگری باخبر باشد                      

دستگيری .  متوجه این امر ميشود         

فعالين منجر به خفه کردن                         
 . مبارزات کارگری نشده است

 
اما نکته مهم این است که امروز           
تعدادی از فعالين کارگرى که در         
زندانهای مخوف رژیم هار                     
اسالمی هستند تحت فشارهای               
جسمی و روانی زیادی قرار                   

بخشا این فعالين مثل رضا     .  گرفتند
شهابی دست به اعتصاب غذا                 

من همين جا از رضا                  .  زدند
شهابی ميخواهم که به اعتصاب            

لطمه ای که      .  غذایش پایان دهد     
اعتصاب غذا با توجه به وضعيت       
جسمى اش به او وارد ميکند                    

اعتصاب غذا  .  جبران ناپذیر است   
سنت کارگرى و مبارزه کارگرى       

درک ميکنم در شرایطى        .  نيست
زندانى ناچار ميشود و باید                       
واکنشى نشان دهد اما لطمات این         

سالمتی .  اقدام قابل جبران نيست       
جسمی و روانی این زندانيان مهم        
است و اتفاقا تاثير مهمی بر                      
مبارزات هر روزه طبقه کارگر           

بنابراین از رضا شهابى                .دارد
تقاضا ميکنم که به اعتصاب                    
غذای خود پایان بدهد تا با انرژی         
بيشتر بتواند برای حقوق حقه                 
کارگرى و امر آزادی و برابری           
همدوش دیگر کارگران تالش               

 . کند
 

برای آزادی فعالين کارگرى                    
  زندانى چه بايد کرد؟

در این شرایط باید بيشترین نيرو          
را برای بسيج اعتراض                              

باید وضعيتى      .  اختصاص داد     
ایجاد کرد که دستگيرى فعال                  
کارگرى به ضرر جمهورى                   

ميتوان و      .  اسالمى تمام شود          
ضرورى است که در مراکز                  
کارگری و در محالت و مناطق            
کارگری وسيعا متحد شد و آزادى        
بيقيد و شرط کارگران زندانى و            
زندانيان سياسى را بعنوان                       

صدور .  خواست فورى بجلو راند     
اطالعيه عليه این دستگيریها الزم      

این رژیم   .  است اما کافى نيست        
دارد ميگوید دستگير ميکنم و                 

. کسى کارى از دستش بر نمى آید        
لذا ما کارگران باید با نقطه                        

١٠صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

قدرتمان عليه این وضعيت بایستيم و پيشاپيش                        
. گسترش دستگيریها و سرکوبها را منتفى کنيم                      

شرایط حساسی که در ایران حاکم است و ترس                     
رژیم از نيروی متحد ما این را بيش هر زمانی                       
ضروری کرده است که برای آزادی فعالين                             

 . کارگری مبارزه ای جانانه را آغاز کنيم
 

باید حتى اگر   .  سالح این کار اعتصاب حمایتى است      
براى دقایقى هم شده چرخهاى توليد را از کار                         

موثرترین راه اینست که در مراکز                        .  انداخت
کارگری در حمایت از هم طبقه های خود ماشينهای          

کارگران شرکت واحد         .  توليد را خاموش کنيم            
ميتوانند همزمان در هر کجا هستند اتوبوسها را                    

نيروگاههای برق در اعتراض به این         .  متوقف کنند 
. وضعيت برقهای مراکز توليدی را مختل کنند                     

و در بخشهای          ،ماشين سازى ها        ،پتروشيمى ها  
مختلف همزمان چند دقيقه ماشين توليد را متوقف                

چنين اقدامى بویژه در مراکز مهم صنعتی مثل         .  کنند
. گاز و نفت تاثيرات تعيين کننده و فورى دارد                        

کارگران همه جا ميتوانند با نصب پالکارتهائی                     
ما "برسر در کارخانه ها که بر آن نوشته شده باشد              

ابراز وجود  "  خواهان آزادی فعالين کارگری هستيم      
در محالت کارگری مرتب این شعار نه تنها              .  کنند

نوشته شده باشد بلکه دور هم جمع شوند و از                            
تاکتيکها و اشکال دیگر مبارزه برای آزادی                            

ضرورى و مبرم است که         .  کارگران صحبت کنند    
در مراکز کارگری در مجامع عمومی تصميم                        
بگيرند که کميته هائی برای حمایت از کارگران                   
زندانى ایجاد کنند و با ایجاد روابط گسترده و خبر                

خانواده های  .  رسانى مرتب فضاى جدیدى خلق کنند     
کارگران زندانى شایسته بهترین حمایتهاى مادی و            
معنوی هم طبقه ایها و مردم زحمتکش و آزادیخواه            

باید صندوقهای کمک برای خانواده های               .  هستند
باید به نهادهاى جهانى        .  دستگير شده تشکيل شود       

کارگرى از جمهورى اسالمى بدليل اذیت و آزار                 
 . کارگران و خانواده هایشان شکایت کرد

 
ما با   .  سياست حزب در این زمينه روشن است                 

با سازمان دادن              ،انتشار اخبار این دستگيرها             
حرکتها و اقداماتی در حمایت از رفقای کارگر                      

با طرح سياستهاى فوق و تالش براى           ،دستگير شده 
عملى شدن آنها تالش ميکنيم پاسخى به این معضل             

 . *بدهيم

 

 کارگر زندانى 
 !آزاد بايد گردد

 

 ...گفتگو با نسرين رمضانعلى 

٢٣٣شماره   
 

 تهران، خانه گردی به دنبال بشقابهای ماهواره
 

 ! تقال حکومت اوباش اسالمی برای بقا
 

 نازنين اکبری
یک دوره از تهاجم نافرجام و بی نتيجه حکومت اسالمی و مزدورانش برای به اصطالح                           

این عملياتها در چندین ماه پيش با مقاومت        .  جمع آوری آنتن ها و گيرنده های ماهواره ميگذرد   
و پایداری مردم و در نهایت درماندگی ارازل و اوباش حکومتی به شکست و بن بست کشيده                   

پس از این شکست مفتضحانه حکومت اسالمی برای مدتی کوتاه و به ناچار مجبور به                      .  شد
سکوت مرگ شد تا شاید با سکوت بتواند سرپوشی بر استيصالش در مواجه با مقاومت و                           

 . مخالفت مردم آزادیخواه و برابری طلب بگذارد
 

حکومت جانيان اسالمی بشدت نگران از انفجار اطالعات و فرو ریختن دیوار پوشالی                               
حاال پس از کلی عوام فریبی بی نتيجه و اعالم علنی و                  .  سانسور و سرکوب و جنایت است       

هر روز در رادیو تلویزیون و         ،رسمی در همه تریبونهای جهالت اسالمى برای تشویق مردم          
همه جا گفتند که اگر هر خانواده ای با رضایت خودش دیش و گيرنده ماهواره اش را به                                

؟ این  !نيروی انتظامی تحویل دهد یک دستگاه گيرنده دیجيتالی بعنوان جایزه دریافت ميکند                  
حال که همه   .  دیش دیجيتالى مجانی برای دریافت کانالهای تلویزیونی حکومت اسالمى است             

دوباره در روزهای      ،تالشها و ترفندهای مزورانه حکومت در مقابله با مردم بی نتيجه بوده                
اخير گزمه های ابله حکومتی دور جدیدی از تهاجم را اینبار با شدت بيشتری به زندگی                               
خصوصی مردم برای به اصطالح جمع آوری گيرنده های ماهواره در سطح شهر تهران                         

 . آغاز کرده اند
 

صبح منطقه سازمان برنامه شمالی واقع در          10روز دوشنبه بيست و یکم آذر ماه در ساعت            
در طی  .  بلوار کاشانی تهران مورد تهاجم و خانه گردی ماموران حکومتی قرار گرفته است                

دستگاه خودرو ون نيروی انتظامی در ميدان مرکزی سازمان برنامه                 20این اقدام بيش از       
شمالی به حالت آماده باش برای دستگيرى و بازداشت احتمالی جوانان و مردم در محل                               

در هراس از مقابله و درگيری                ،عالوه بر این مزدوران نيروی انتظامی            .  حاضر بودند  
بطور گروهی در      ،احتمالی با مردم و همچنين برای ایجاد فضای ارعاب و وحشت بيشتر                    

نفره و مسلح به همه تجهيزات سرکوب و ضد شورش خانه ها و زندگی                  70تا    60دسته های   
 . خصوصی مردم را مورد تهاجم و تفتيش قرار داده اند

 
در مقابل مردم با عدم بازگشایی درب منازل به مخالفت و مقاومت پرداخته اند و در مواردی                   

عالوه بر سازمان برنامه شمالی در          .  هم زنان و جوانان با اوباش حکومتی درگير شده اند                
برخی دیگر از مناطق تهران دوباره خانه گردی و تهاجم اوباش حکومتی به زندگی مردم                         

 . *شروع شده است

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
 

! در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد! کارگران
مجمع عمومى تجمع طبيعى و ظرف اعمال اراده مستقيم و 

!مستمر توده کارگران است  
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، آغاز   1378از تير ماه سال           -1
جنبش سرنگونی جمهوری                       

سال می        12اسالمی، بيش از           
نقطه عطفی در      1378تير  .  گذرد

تاریخ مبارزات انقالبی و                           
آزادیخواهانه مردم ایران است که       
به لحاظ کّمی احساسات ضّد رژیم        
و تنفرآميز شهروندان از حکومت       
اسالمِی سرمایه به سطح غير قابل       
تحّملی رسيد، بطوری که رژیم              
حاکم را تحّمل نکنند و برای                      

. سرنگونی اش دست بکار شوند          
اگرچه .  تير سرکوب شد    18جنبش  

پس از این رویداد مهم تا به                         
امروز شاهد اعتراضات آشکار            
مردم به اشکال مختلف بوده ایم،            
ولی رژیم جمهوری اسالمی هنوز      

حتی جنبش   .  سرنگون نشده است    
 1388سراسری و گسترده خرداد       

مردم، که به بهانه اعتراض به                
تقّلب در انتخابات برپا شد و ارکان   
حکومت اسالمی را جّدی تر از             
هر زمان دیگر به لرزه انداخت،           
در نهایت موفق به سرنگونی نظام       
 .منفور جمهوری اسالمی نگردید
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به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی     
می گذرد، این حکومت هرگز از          
ثبات اقتصادی و سياسی الزم                  
برخوردار نبوده و به شرایط                    
متعارف حاکميت سياسی در یک         
کشور دست سوم سرمایه داری             

در داخل کشور    .  دست نيافته است   
حداقلی از سکوالریسم و آزادیهای      
اجتماعی را از شهروندان دریغ            
داشته و در سطح بين المللی نيز             
از اجرای مقررات و تعهدات                  
عمومی، که رعایت آن برای همه        
کشورها ضروری است،                           

در تقسيم   .  خودداری نموده است     
کار جهانِی سرمایه فاقد جایگاه               
مشخص و تعریف شده ای برای            
انباشت سيستماتيک سرمایه بوده و 

 

 چرايی ماندگاری جمهوری اسالمی و آينده آن
 

 واقعيات موجود
 

 مهرداد کوشا

هرچند تاکنون به دليل وضعيت     
سياسی ایران و موقعيت                      
نيروهای اپوزیسيون، اجبارًا          
مورد تمکين قدرتهای سرمایه        
داری قرارگرفته، اّما هرگز از       
مطلوبيت سياسی نزد این                    

. قدرتها برخوردار نبوده است       
جمهوری اسالمی اساسًا                     
حکومت هميشه سرکوب و               
بحران و جنگ، همراه با                     
کشمکش جناحهای درونى                 
ميباشد که هرگز به حکومتی            

 .متعارف  تبدیل نخواهد شد
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شدید مردم ایران از رژیم                   
اسالمی از یکسو، و فقدان                  
مطلوبيت این حکومت در                  
عرصه بين المللی از سوی                
دیگر، چه عواملی موجب شده        
این حکومت سِر پا بماند؟ یقينًا         
ماندگاری هر رژیم سياسی               
متعارف برآیندى از مولفه های      
مختلف داخلی و خارجی در              
هر دوره بوده و در واقع،                    
بيانگر نوعی تعادل بين                        

اّما در  .  نيروهای سياسی ميباشد  
خصوص یک حکومت غير            
متعارف، مشخصًا حکومت             
جمهوری اسالمی ایران، اساسًا     
بکارگيری ابزارهای خاص و        
بهره گيری از شرایط و                        
اوضاع بين المللی است آه                
ماندگاری رژیم را توجيه می           

 . نماید
 

در ُبعد داخلی، جمهوری                     
اسالمی با سرکوب جنبش                  
انقالبی مردم ایران در سال               

به قدرت رسيد و با                   1357
کشتار وحشيانه کمونيست ها و       

خرداد      30آزادیخواهان در          
سرکوب انقالب را                  1360

تکميل و حاکميت اسالمی                  

٢٣٣شماره   

سرمایه را پس از یکدوره چند ساله         
در آن    .  تالطم انقالبی تثبيت نمود         

هنگام اگرچه تقریبًا تمامی نيروهای       
سياسی خارج از جمهوری اسالمی         
به عنوان اپوزیسيون رژیم هدف               
سرکوب قرارگرفتند، اّما این                       
گروهها و سازمانهای کمونيستی و          
سازمان مجاهدین خلق بودند که                 
سهمگين ترین ضربات را متحّمل            
شده و بيش از صد هزار نفر از                   
اعضاء و هواداران آنها به جوخه              

تعداد .  های اعدام سپرده شدند                
بيشتری نيز رنج و عذاب زندان و             

 30پس از   .  شکنجه را تحّمل نمودند    
خرداد و تثبيت نسبی حکومت                     
اسالمی، کشمکش قدرت بين                       

در .  جناحهای حاکم شّدت گرفت            
تمامی طول این دوره، و بخصوص        

که با خاتمه            1367در شهریور        
جنگ ارتجاعى ایران و عراق دور         
دیگری از کشتار جمعی زندانيان             
سياسی، و بعبارت صحيح یک                   
هولوکاست تمام عيار اسالمی شکل        
گرفت، هر دو جناح اصلی حکومت       
عليرغم درگيری بر سر قدرت، در         
امر سرکوب و کشتار کمونيستها و          
آزادیخواهان یكپارچه و متفق القول        

برای هر دوِی آنها حفظ نظام       .  بودند
اسالمی موضوع اصلی و محور              

بقاء .  همه تصميمات و اقدامات بود       
جمهوری اسالمی هر وسيله ای را           

در طول سی و دو          .  توجيه مينمود  
سال حاکميت جمهوری اسالمی                
بكارگيرى انواع و اقسام شيوه های          
سرکوب، شکنجه های جسمی و                
روانی، کشتارهای رسمی و غير              

و نيز فشارهای         ،رسمی و تجاوز     
فزاینده اقتصادی بر زندگی و معاش       
مردم ایران عمده ترین وجه عملکرد   

به رغم    .  رژیم اسالمی بوده است        
مقاومت و مبارزه عمومی مردم و            
گسترش این مبارزات طی چند سال        
اخير، که در دوره هایی کوتاه                      

موجب عقب نشينی حکومت و بی      
ثبات تر شدن آن شده، جمهورى            
اسالمى اّما تاآنون ساقط نگردیده       

در عين حال، این مبارزات      .  است
هزینه بسيار سنگينی بر زندگی            

 .مردم وارد ساخته است
 

در ُبعد بين المللی، استراتژی                  
قدرتهای حاکم در بود و نبود                    
جمهوری اسالمی یکسان نيست و      
به همين دليل اراده واحدی از این         

آمریکا، کانادا  .  لحاظ وجود ندارد   
و اتحادیه اروپا از یکسو و روسيه    
و چين از سوی دیگر، به دنبال               
تثبيت و تقویت موقعيت خویش در      
منطقه بوده و نتيجه این امر نوعی       
توازن قوا و تقابل منافع جناحهای        
سرمایه می باشد که جمهوری                
اسالمی، به عنوان سردمدار                   
اسالم سياسی، از آن بهره برداری      

از نظر منافع استراتژیک      .  ميکند
تمامی این جناحهای سرمایه،                 
جمهوری اسالمی حاکميت سياسی    
مطلوبی در یک کشور سرمایه             
داری خاورميانه ای قلمداد                       

با این حال، مادام که               .  نميشود
جمهوری اسالمی از پتانسيل الزم      
برای سرکوب مبارزات کارگری      
و کمونيستها برخورداراست، و           
مادام که یک نيروی سياسی مقتدر      
و منسجم، به عنوان آلترناتيو                   
سياسی مناسب و منطبق با                        
سياستهای جهانی سرمایه در                  
ایران پدیدار نشود، قطعًا هم دول         
غربی وهم روسيه و چين به رژیم       

خوِد .  اسالمی تمکين خواهند کرد     
رژیم بر این امر وقوف کامل                  
دارد و در دیپلماسِی خود از آن               

 .بهره می جوید
 

 سرنگونی جمهوری اسالمی
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اّما .  یک ضرورت تاریخی است      
تحقق این ضرورت مستلزم فراهم      
شدن شرایط و زمينه های مادی            
معينی می باشد که بر اساس                     
تجربه تاریخی سی ساله اخير                

هم طبقه  .  تاکنون تامين نشده است    
کارگر و هم بورژوازی پرو                   
غرب ایران خواهان سرنگونی            

. جمهوری اسالمی هستند                         
١٢صفحه بورژوازی   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

پروغرب، به رغم برخورداری از     
امکانات مالی و رسانه ای نسبتًا             
زیاد، فاقد انسجام سازمانی و                   
اتوریته سياسی به درجه ای بوده           
و هست که بتواند یک مبارزه                  
سرنوشت ساز عليه رژیم را                    

طبقه کارگر  .  رهبری و اداره کند     
نيز با وجود حزب سياسی و                      
برنامه شفاف کمونيستی برای                
سرنگونی نظام اسالمی و استقرار      
سوسياليسم، نتوانسته این حقيقت           
را در امر سازماندهی و رهبری           
گسترده کارگران و سایر                            

 .زحمتكشان جامعه عينيت بخشد
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جمهورى اسالمى به لحاظ                         
ساختارى مبارزاتى پوپوليستى             
بوده آه عليرغم گستردگى آن در          
دوره هایى نسبتًا آوتاه، با سرآوب      
وسيع و وحشيانه رژیم اسالمى              

جمهورى .  درهم شكسته است           
اسالمى با در اختيار داشتن ثروت       
و درآمد سرشار ناشى از استثمار         
طبقه کارگر و مجموعه صنایع              
استخراج و توليد نفت و گاز و                  
کاالهاى جانبى، تمامى ابزارهاى        
پيشرفته و ملزومات سرآوب و             
خفقان را در داخل آشور فراهم              

عالوه بر انواع سالح     .  نموده است 
و لوازم براى سرآوب شورشهاى       
شهرى، هزینه چند صد ميلياردى         
براى ایجاد و رشد لمپنيزم اسالمى      
و بكارگيرى نيروى بسيار وسيع           
ارازل و اوباشى آه حرفه اى بجز        
آشتار و تجاوز ندارند، از محّل             

. همين درآمد امكان پذیر شده است      
این نيروها، آه فعاليت شان عمدتًا        

لباس "و    "  بسيج"در چارچوب        
ميباشد، از امكانات    "   شخصى ها 

مالى و اجتماعى مختلفى بهره                 
سهميه  ورود به                    .  ميجویند

دانشگاهها، خدمات درمانى،                   
رفاهى و آموزشى رایگان،                       
وامهاى بانكى بدون بهره یا آم                

 

چرايی ماندگاری جمهوری 
 ...اسالمی و آينده آن 

بهره، آمكهاى بالعوض و                
مسكن مجانى بخشى از این                

این نيروها آه با    .  امكانات است 
اشاره رهبر عظيم الشان به                
راحتى سر مى ُبرند و جوانان          
بسيارى را در خرداد سال                  

به ضرب گلوله آشتند،        1388
از باالى ُپل به زیر انداختند و           
یا با قساوت تمام و بطور                      
جمعى مورد تجاوز قراردادند،      
با قطع پول و سایر امكانات               
آامًال اخته و بيكار و بى معاش        
و تبدیل به نيرویى مزاحم و                
درد سرساز براى جمهورى             

در خارج      .اسالمى خواهند شد    
از مرزها نيز از همين درآمد            
براى ترور، بحران آفرینى و           
آتش افروزى در منطقه، باج            
دهى، جاسوسى و غيره استفاده      

داخل و خارج آشور         .  ميشود
دو عرصه مرتبط با هم در                 
تعيين سرنوشت جمهورى                 

 .اسالمى است
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جنبش سرنگونى تغيير نكند و          
از وضعيت پوپوليستى فعلى آن     
خارج نشود، و مادام آه طبقه           
کارگر شاهرگ اقتصادى این          

 ،حکومت را قطع نکند                         
سرنگونى جانيان رژیم اسالمى    

. آارى بسيار دشوار خواهد بود    
از سوى دیگر، مبارزات مردم       
ایران هرگز در راستاى تغيير         
یك جناح با دیگر جناح حكومت      
اسالمى و یا حتى تغيير رژیم            
اسالمى سرمایه با یك رژیم               
نسبتًا سكوالر سرمایه دارى             

اگر امروز         .  نبوده است        
شهروندان ایران نگاهى                      
حسرت آميز به بعضى                         
آشورهاى همسایه مثل ترآيه          
دارند، این تنها به معنى آف              
خواسته هاى ایشان در آشورى     
است آه حكومت اسالمِى                    

٢٣٣شماره   
سرمایه جان و مالشان را به یغما                
برده و آثيف ترین و نكبت بارترین          
شكل حكومت دینى را بر زندگى                

مردم ایران  .  آنان تحميل آرده است     
خواهان یك جامعه آامًال سكوالر،            
شاد، آزاد و مرفه، خواهان برابرى         
زن ومرد، رفع انواع تبعيضات                 
جنسى و قومى ونژادى، خواهان               
رهایى از تمامى قيود بردگى دینى و       
اسارت بار آن و خواهان یك زندگى         
در خور انسان قرن بيست و یكمى             

دستيابى به این اهداف نه  با         .  هستند
جنبشهاى پوپوليستى امكان پذیر                

. است و نه با بمب و موشكهاى ناتو          
تجارب مبارزاتى درآشورهاى                 

مردم در   .  منطقه پيِش روى ماست       
مصر، ليبى و تونس تا اینجا فقط                 

حكومتهاى .  نيمه راه را پيموده اند         
سرآوبگر چند دهه اى سرنگون                
شده و نيروهاى دیگرى، تقریبًا از            
همان جنس، به قدرت دست یافته               

توقف مبارزه در این آشورها،        .  اند
چشم انداز روشن ترى از عراق و            

. افغانستان براى مردم نخواهد داشت    

فقر و فالآت و بيكارى دقيقًا ناشى       
از حاآميت سرمایه بر توليد                    
اجتماعى است و با جابجا شدن               
نيروها و احزاب بورژوایى، پایان     

امروز آارگران و     .  نخواهد یافت  
سایر مزدبگيران در آشورهاى           
بزرگ، در آمریكا، آانادا و اروپا        
عامل اصلى بحران اقتصادى را،       
آه در بيكارى و بى خانمانى،                  
گرانى، افزایش شهریه دانشگاه،         
باال رفتن سّن بازنشستگى و قطع         
یا آاهش خدمات عمومى تبلور             
یافته ميشناسند و به همين دليل                
است آه سرنگونى نظام سرمایه          

 .دارى را طلب ميكنند
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اسالمى و ساختن جامعه اى آزاد          
و مرفه، آارى هرآولى است آه          
تنها و تنها از جنبشى انقالبى،                 
گسترده و پيگير تحت رهبرى                
طبقه آارگر و آمونيسم آارگرى         

بجز سوسياليسم راه     .  ساخته است  
 . *دیگرى وجود ندارد

 

  ،کارگر زندانى ،رضا شهابى
! زندانى سياسى آزاد بايد گردد  
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این روزها در بيستمين سالروز             
دنيای سرمایه    1991هشتم دسامبر 

داری، خصوصا دولتهای                          
بورژوازی درگير در بحران                  
عميق اقتصادی که طی مدت                   
کوتاهی چند کابينه ورشکسته از           
آنها در اروپا راه سقوط در پيش             
گرفته و کابينه های جایگزین                  

و طی همين      ،وضع بهترى ندارند   
مدت چهار دیکتاتور در شمال                
آفریقا و خاورميانه به زباله دان             
تاریخ سپرده شدند، عامدانه رسانه      
هاى خود را به گراميداشت                       

در شوروی     "  سقوط کمونيسم    "
از بی بی سی تا          .  جهت داده اند    

یورو نيوز و سی ان ان گویی                   
پوشالی را بر روی آب گرفته اند           
تا مانع از غرق شدن محتوم                      

 . دولتهایشان گردند
  

رادیو فردا و تلویزیون بی بی سی        
از ده روز پيش به همين منظور             
دست به تبليغ برنامه و راه                          

هياهویی .  انداختن هياهویی زده اند   
که دیگر رنگ باخته تر و بی                   

آبروتر از آن شده است که                           
دولتهای ورشکسته بورژوازی             
بتوانند با توسل به آن،                                    
ورشکستگی اقتصادی و سياسی و      

. ایدئولوژیک خود را بپوشانند              
بيست سال پيش سيستم سرمایه               
دارى دولتی در روسيه به بن بست 

همان .  رسيد و سقوط کرد                    
سرنوشتی که پس از بيست سال             
اکنون گریبان دولتهای بورژوازی     
بازار آزاد با پرچم دمکراسی را            
گرفته است و تاکنون دعای هيچ            
پاپ و کاردینال و عمامه بر سر و         

 . مکالئى کارساز نبوده است
 

سئوال اینست که ضرورت                       
این "  گراميداشت"پرداختن به           

روز از سوی رسانه هاى                            
بورژوازی چيست؟ آیا همچنان که      

 

 1991هشتم دسامبر 
 

 !شادی ای که ناتمام ماندغريو 
 

 پدرام نوانديش

این شکست خوردگان اعالم             
می کنند این جشن پيروزی                

 سرمایه داران است؟ 
 

پس از فروپاشی بلوک شرق،          
دنيای سرمایه داری بازار آزاد       
از فرصت به دست آمده که در         
واقع شکست نوعی از نظام               
بردگی مزدی بود که سالها                 
وقيحانه نام کمونيسم را بر خود      
گذارده بودند، استفاده کرده و           
ضمن هجوم به بازارهای                   
نيروی کار ارزان  آن گستره            
جغرافيایی، وقيحانه تر جار             
زدند که کمونيسم شکست                   

؟ دیگر به غير از      !خورده است 
نظم سرمایه داری هيچ                         
آلترناتيوی برای مردم مناطق         

؟ !مختلف جهان وجود ندارد            
بانگ زدند که سرمایه داری             

به زبانی از دیدگاه      .  ابدی است 
این به اصطالح پيروزمندان،         
مالکيت خصوصی بر ابزار             
توليد اجتماعی و کار مزدی و          
بازار، آن اصول جاودانه پس          
از فروپاشی بلوک شرق می             

باشند که بایستی مردم جهان              
حافظان این  . به آن تن در دهند      

اصول ضدانسانی و دولتهای           
جانی آنان در متن  شکست                 
بورژوازی دولتی روسيه، به          
باز تعریف مناسبات پس از               
حذف شوروی پرداختند و نظم        

در .  نوین خود را تعریف کردند    
نظم نوین ادعایی دنيای پوسيده       
سرمایه داری، پراتيکی به جز       
لشگر کشی به مناطق مختلف و      
قتل عام مردم گرسنه و فقير               

در این روابط به    .  وجود نداشت 
اصطالح نوین دولتهای                       
بورژوایی بایستی زنجير های        
اسارت طبقه کارگر را هر چه         
تنگتر کرده و استثمار را                     

اما .  گسترده تر اعمال کنند            

٢٣٣شماره   
بيست سال بعد پيروزمندان شکست        

 . خوردگانى بيش نيستند
 

رویداد های بيست سال گذشته، تمام        
این نظام       "  جاودانگی"اتوپيای       

در .  استثمار گر را در هم ریخت             
یکی از مناطق حساس جهان و در            
همسایگی بلوک شکست خورده                
بورژوازی روسيه، در ایران،                   
کمونيسم کارگری منصور حکمت          
سر برآورد و ادعای دروغين                      
سرمایه داری مبنی بر شکست                    

آن را  .  کمونيسم را به سخره گرفت       
. پوچ و جنجالی و نخ نما اعالم کرد         

کمونيسم کارگری از آن پس با                     
شفافيت و قاطعيت فزونتری به                   

. مبارزه عليه سرمایه داری دست زد  
این که کمونيسم در ایران بر خالف         
آن ادعای دروغين نيروهای راست        
و سوسيال پاسيفسيت ها امکان                    
پيروز شدن دارد، یک واقعيت                    
انکار ناپذیری بود که منصور                     

سال . حکمت بر آن صحه گذاشت          
عالوه بر سقوط نوعی از               1991

سرمایه داری، ظهور کمونيسم                  
اصيل مارکسی با تشکيل حزب                  
کمونيسم کارگری توسط منصور             
حکمت را نيز در خود جای داده                 

جنبش کمونيسم کارگری مهر    .   است
خود را بر مبارزات آزادیخواهانه و       
ضد کاپيتاليستی و کارگری مردم در      

. ایران و بدرجه اى اروپا زد                        
مطالبات این جنبش، به مطالبات                
بخش وسيعی از کارگران و                          
نيروهای آزادی خواه و برابری                 
طلب در کارخانه، در دانشگاه، در           

 . محالت و در ميان زنان تبدیل شد
 

چندی است که بورژوازی خجالت          
. زده لب به اعتراف گشوده است               

سردمداران آن از وجود بحران                  
اقتصادی ای می گویند که اگر                     
اقدامات و سياست های ریاضت                
اقتصادی  ای را به کار نبندند،                     
سرمایه داری برای هميشه بایستی          

کافی است به   .  صحنه را واگذار کند    
سخنان چند روزه اخير پس از                     
شکست مذاکرات این سران در                   
بروکسل بلژیک توجه کرد که                     
چگونه در یک بن بست عميق                     

به نظر فاصله        .  گرفتار آمده اند       
اعتراف به وجود بحران اقتصادی تا      

اعتراف به بن بست سياسی و                 
ایدئولوژیک چندان نميتواند باشد        
در صورتی که کف خيابان ها                
مملو از جمعيت معترض به این            

بنابراین این تالش      .   نظام است  
بورژوازی و رسانه های هدف             
داری چون بی بی سی و رادیو               

قابل درک است که          ...  فردا و       
بخواهند با کشاندن افکار عمومی        
جهان به سمت بيست سال پيش،            
فشار را از روی بورژوازی                   

به عبارتی سر خود        .  خارج کنند  
را زیر این برف تبليغاتی که راه           

در عين  .  انداخته اند، پنهان دارند     
حال همين رسانه هاى بورژوازى      
یادشان نميرود که مبارزات ضد          

درصد را      99کاپيتاليستی جنبش     
 .  بایکوت و سانسور کنند

 
بورژوازی دیگر نخواهد توانست      
که مبارزات مردم برای                             
سوسياليسم و نفی بردگی مزدی            
را به دامن آلترناتيوی از جنس               
خودش که تا آن زمان بر آن به                
ناحق نام کمونيسم گذارده بود                 

تالش دیگر دنيای        .  ارجاع دهد   
بورژوازی در تبليغات اخير                   
اینست که آن حزبی که بيست                  
درصد آرا این دوره انتخابات                 
روسيه را به خود اختصاص داده         

کمونيست و وارث        "را حزبی        
" پرچم سرخ و ادامه خط لنين                 

این وقاحت نشان از       .  معرفی کند  
کينه دیرینه دنيای بورژوازی به          

 .لنين و خط لنين است
 

و     1991بالطبع هشتم دسامبر            
سقوط سرمایه داری دولتی به                
دامن بازار آزاد، اگرچه عليه                 
کمونيسم اغتشاش جدى ایجاد کرد      

اما      ،و قربانيان زیادى گرفت             
١۴صفحه براى عروج      
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 ،و بيست سال بعد   .  یک کمونيسم کارگری و مارکسيستى یک آغاز بود        
این رادیکاليسم و انقالبيگرى است که در التحریر، در یونان، در                           

با رزمی بی امان بر عليه این نظام        ...  ایتاليا، اسپانيا، در نيویورک ، و       
تبليغات رسانه هاى غربى در این اوضاع         . نابرابر به ميدان آمده است     

 !  وحشت از کمونيسم: در عين وقاحت بيانگر یک واقعيت موجود است

 

 جمهوری اسالمی 

 !از جنازه پناهجويان هم نمی گذرد
 

 على طاهرى

ساله اهل     19هفته پيش متاسفانه با خبر شدیم محمود طاهری جوان                  
نفر از پناهجویان افغانی در ميان آبهای کشور ایتاليا           3شيراز به همراه    

نفره از    21این پناهجویان به همراه یک تيم        .  جان خود را از دست داد      
یونان راهی کشور ایتاليا بوده اند که قاچاقچی نرسيده به سواحل ایتاليا               
آنها را مجبور به پياده شدن از قایق و پریدن به دریا و شنا کردن تا                          

پناهجویان که از این کار خطرناک در دل شب سر باز             .  ساحل می کند  
. می زنند با تهدید از سوی قاچاقچی توسط اسلحه روبرو می شوند                       

محمود طاهری و سه پناهجوی افغانی به دليل شنا بلد نبودن غرق می                 
دیگر پناهجویان در ميان امواج سهمگين دریا و تاریکی شب                  .  شوند

صدای جيغ و فریاد محمود و سه پناهجوی دیگر اقغانی را می شنيده                   
. اند اما متاسفانه نه قادر به پيدا کردن و نه قادر به نجات آنها ميشوند                     

 17نهایتا گشت ساحلی ایتاليا و قایق های تندرو قادر به نجات                                   
پناهجوی دیگر ميشوند اما صبحگاهان جنازه باد کرده چهار پناهجو را            

 .می یابند
 

بعد از بررسی های پليس جنایی ایتاليا و با همکاری همشهری های                     
محمود بازرس پليس ایتاليا خانواده محمود را از این سانحه با خبر                        

پليس .  خانواده محمود خواهان استرداد جنازه به ایران می شوند         .  ميکند
ایتاليا و سازمان ملل و اینترپل قول همکاری ميدهند که تمام ترتيبات                   
کار را انجام بدهند اما در این ميان برای پروسه کارهای اداری احتياج              

مزدوری به نام   .  به امضای سفارت جمهوری اسالمی در ایتاليا ميشود         
موسوی در سفارت جمهوری اسالمی در ایتاليا از خانواده محمود                       

ميليون تومان پول درخواست کرده است وگرنه هيچ برگه             15طاهری  
مقام های ایتاليایی تاسف    !  ای امضا نميشود و جنازه در ایتاليا می ماند          

 ! خود را از این برخورد به خانواده محمود ابراز کرده اند
 

از سویی این جانيان چنان جهنمی را در ایران برای جوانان درست                     
کرده اند که حاضرند سخت ترین و خطرناک ترین راهها را برای                       
نجات از دست این جانيان انتخاب کنند و با هزار و یک مخاطره                             

از سویی کفتار صفتان جمهوری اسالمی چون موسوی            .  روبرو شوند 
ميليون تومان    15از جنازه این جوان هم نمی گذرند و برای یک امضا             

پول ميخواهند و این در حاليست که دولت ایتاليا رسما و کتبا اعالم                        

٢٣٣شماره   

کرده تمام مخارج این کار را بعهده          
تف به شرافت نداشته           !  می گيرد   

 !چه دنيای وارونه ایست! تان
 

قبل از هر چيز ما این اتفاق دردناک        
را به خانواده محمود طاهری و                  
بستگان محمود در کميته انگلستان           
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                    

ما مسبب این فاجعه    .  تسليت ميگوئيم 
را جمهوری اسالمی و سران کثيفش      

ما را در غم خود شریک        .  می دانيم 
 .بدانيد

 

از سویی دیگر برخورد موسوی و           
سفارت رژیم در ایتاليا حتى در                   
چهارچوب عرف بين المللى موجود       
یک عمل راهزنانه و باجگيرى                  

ما گزارش این         .  محسوب ميشود    
برخورد را به تمام ارگانهای بين               

مردم دنيا و         .  المللی خواهيم داد        

همينطور بخش متوهم ایرانيان             
خارج کشور باید بدانند که سفارت      
جمهورى اسالمى کانون مشتی            
جانی و دزد سر گردنه بگير است        

! که به جنازه هم رحم نمی کنند              
این رژیم و کانون های جنایتش را     

نوع .  باید در سراسر دنيا برچيد         
برخورد به پناهجویان ایرانی از          
سوی سازمان ملل باید از اساس            

جهنم جمهوری     .  دگرگون شود    
اسالمی محيط زیست هيچ انسانی       

حفظ حيات حق هر انسانی     !  نيست
با به رسميت شناختن حق          .  است

پناهندگی فراریان از جمهوری             
اسالمی در کشورهای همجوار            
باید دست سودجویان قاچاق انسان      

در همين دو ماه گذشته        .  را بست 
دهها زن و کودک و پير و جوان            
در آبهای بيرحم اقيانوس جانشان         

جمهوری .  را از دست داده اند            
اسالمی را بدليل جنایتهاى بيشمار      
و مستمر در داخل و خارج                        
 . مرزهاى ایران باید سرنگون کرد

 

پيش به سوی دنيای بهتری که در         
آن محمودهای دیگر جانشان را            
برای یک زندگی بهتر از دست             

 . *ندهند

 

بنا به اخبار موثق علت تعطيلی کارخانه آذر شایان سيستم ميانه حرص و                 
جناب .  آز نظری برای کسب سودهای بيشتر و سهل الوصل تر است                        

نظری سرمایه اش را در زمينه واردات انواع نوت بوک و داللی در                           
بازار کامپيوتر که سود آورتر است بکار گرفته و هم اکنون دفتر کارخانه                
تحت عنوان آذر شایان سيستم در پاساژ بازار رضا در خيابان وليعصر                     

 . تهران دایر و محل داللی و کالهبرداری جدید نظری و همدستانش است

 

کارخانه آذر شایان سيستم واقع در شهرستان ميانه تا قبل از تعطيلی با                         
 300نفر کارگر با قراردادهای موقت و سفيد امضا و دستمزدهای                    120

هم اکنون زندگی      .  هزار تومانی توليد کننده انواع کيس کامپيوتر بود                   
کارگران اخراجی و خانواده هایشان در بحران بيکاری و بالتکليفی و فقر              

 .و گرسنگی بيشتر فرو رفته است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٢٠ – ٢٠١١دسامبر  ١١

 1991هشتم دسامبر 
 ...شادی ای که ناتمام ماند غريو 

 

 اخراج کارگران کارخانه آذر شايان سيستم ميانه
 ...تجمع اعتراضی کارگران



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     
 

 کارگران راه آهن تهران 
 ! ماه دستمزد معوق 3

 

نفر از        450بيش از            ،بنا به خبر دریافتى           
کارگران فنی و بخش خدمات راه آهن تهران                     
تحت پوشش شرکت انگل پيمانکاری تارک دژ               

ماه گذشته شهریور، مهر و       3تاکنون دستمزدهای   
شرفی مدیر   .  آبان گذشته را دریافت نکرده اند             

شرکت پيمانکاری تارک دژ خطاب به کارگران            
معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان شده       
اند با عوامفریبی و تهدید کارگران به اخراج گفته          

عدم پرداخت دستمزدهای شما مشکل من           :  است
نيست، ما برای راه آهن کار می کنيم، دولت و                  
مسئولين راه آهن ميگویند بحران مالی و کسر                  
بودجه داریم، پولها و طلبمان را نمی پردازند،                 

خودتان ميدانيد   .  همه جای راه آهن همين است            
اگر کار ميخواهيد ما کاری بهتر از این و با این                

اگر هم کسی ناراضی     !  شرایط برای کسی نداریم    
 .است ميتواند تسویه حساب کند

 

یکی از کارگران ميگفت دولت و حکومت                          
اسالمی از پائين تا باال همگی دزد و ورشکسته               

هم .  این شرفی بی وجدان هم دروغ ميگوید           .  اند
حکومت اسالمی، هم همه سرمایه داران و هم                  
شرکتهای پيمانکاری دستشان توی یک کيسه                   

همه اینها با همدیگر دستمزدهای ما                       .  است
آیا واقعا این همه گله       .  کارگران را باال می کشند      

های پاسدار و بسيجی و آخوندهای مفتخور که از           
فيضيه تا در همه جای این حکومت فاسد و در                   
حال سقوط نشسته اند، آیا شرفی و امثال شرفی و            
این عاليجنابان فاسد و مفتخور و جنایت پيشه مثل          
ما کارگران دستمزدهایشان با این تورم و گرانی            

هزار تومان است؟ آیا این حضرات              300ماهی  
هم مثل ما کارگران راه آهن کارشان مفيد است و            

ماه است که دستمزدهایشان را دریافت نکرده              3
اند؟ آیا خانواده هایشان مانند خانواده های ما                      
کارگران در فقر و گرسنگی، در محروميت و                 
بدبختی، در بيماری و تن فروشی و کليه فروشی            
هر روز از صبح تا شب با بيحرمتى و بيحقوقی               

 زجرکش ميشوند؟

 

 450شرکت انگل پيمانکاری تارک دژ با بيش از         
نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و                  

هزار تومانی و      300دستمزدهای پرداخت نشده      
عصر و اضافه        6صبح تا        7ساعت کاری از       

کاری اجباری در همه ایام تعطيل و غير تعطيل              
ارائه دهنده انواع سرویس               ،تا پاسی از شب          

 . خدماتی و فنی در راه آهن تهران ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٢٢ – ٢٠١١دسامبر  ١٣

٢٣٣شماره   
 

 کارگران شرکت گوشتيران
 !ماه دستمزد معوق 2

 

روز از    21هم اکنون با گذشت         ،بنا به خبر دریافتى    
نفر از کارگران شرکت        1000پایان آبانماه بيش از        

ماه گذشته مهر و آبان را              2گوشتيران دستمزدهای     
مراجعات مکرر و اعتراض           .  دریافت نکرده اند       

ماه دستمزد پرداخت نشده        2کارگران برای دریافت      
همچنان ادامه دارد اما کارفرما با وعده های بی                        
اساس و نامربوط امروز و فردا و گاهی با تهدید                        
کارگران به اخراج از پرداخت دستمزدها طفره                       

 .ميرود
 

ما نه سرمایه ای داریم و نه  : یکی از کارگران ميگفت
پس انداز و اندوخته ای، هر چه هست همين                                 

هزار تومان دستمزدهایمان است که            300چندرغاز   
همين مبلغ ناچيز را هم به موقع نمی پردازند،                             
خانواده های ما را از فرط فقر و فالکت و محروميت            

از یکطرف با گرفتاری ناشی        .  به نابودی کشانده اند     
از کار سنگين و طوالنی از صبح تا شب و همه                         
روزه از شنبه تا جمعه و از طرف دیگر با تحميل فقر      
و بی پولی و گرانی وحشتناک و همينطور با ایجاد                  
فضای بسيار سنگين رعب و وحشت و سرکوب و                  

. زندان ما و خا نواده هایمان را به اسارت گرفته اند               
این جامعه و این شرایط بردگی و غير انسانی را به                
زور فشار و سرکوب موقتا نگاه داشته اند اما روز                 
انفجار و طغيان عليه آدمکشان حکومت اسالمی و                 

 . دزدان حرفه ای نزدیک است
 

دو کارخانه از مراکز اصلی تهيه و توليد و بسته                       
بندی انواع سوسيس، کالباس، همبرگر و برخی دیگر         
از غذاهای آماده شرکت گوشتيران یکی واقع در                     

جمعا با بيش از       ،کرج و دیگری واقع در جاده ساوه         
نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و           1000

 7هزار تومانی با ساعت کاری از           300دستمزدهای  
عصر   4عصر و اضافه کاری اجباری از          4صبح تا   

در شرایط و محيط        ،تا شب و همه روزهای تعطيل         
. کاری کامال آلوده و غير بهداشتی مشغول به کارند              

شرکت گوشتيران بمانند بسياری از شرکتها و مراکز          
پر درآمد دیگر از زیر مجموعه های بنياد مستضعفان    
حکومت اسالمی بوده که طبق معمول مدیران این                  
شرکت در تبانی و زد و بند با دیگر عوامل حکومت              
اوباش اسالمی در بنياد مستضعفان به غارت و                         

 .چپاول پولهای باد آورده ميلياردی مشغولند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٢٢ – ٢٠١١دسامبر  ١٣

 

 اخراج کارگران کارخانه 
 آذر شايان سيستم ميانه

 

 !تجمع اعتراضی کارگران

 

از دو هفته پيش       ،بنا به خبر دریافتى    
تاکنون بعلت تعطيلی کارخانه آذر              
شایان سيستم شهرستان ميانه بيش از        

نفر از کارگران این کارخانه از        120
. کار اخراج و بيکار شده اند                            

سرمایه دار ميلياردر و             "  نظری"
مالک کارخانه در ظاهر به کارگران       
اعالم نموده است بعلت ورشکستگی        
مالی کارخانه دیگر قادر به ادامه کار       

نظری گفته است با این هزینه       .  نيست
های گزاف و بسيار باالی قبوض آب        

ادامه ...  و برق و گاز و ماليات و                
کار و توليد این کارخانه دیگر برایش       

او به کارگران گفته          .  سودی ندارد   
است من که مسئول و سرپرست شما         
و خانواده هایتان نيستم، زندگی و                
مشکالت شما به من ربطی نداشته و          
به هر کجا و هر ارگان حکومتی که           

 .ميخواهيد شکایت ببرید

 

در طی این مدت بطور هر روزه                 
کارگران اخراجی در مقابل کارخانه        
دست به برپایی تجمعات اعتراضی           
زده و خواهان راه اندازی فوری                  
کارخانه و بازگشت به سر                                

نظری که تا        .  کارهایشان شده اند       
امروز حتی بخشهایی از دستمزدهای      
معوق و ناچيز تعدادی از کارگران            
اخراجی را نيز نپرداخته است  از               
حضور در کارخانه و روبرو شدن با        

. کارگران معترض خودداری ميکند       
برخی از عوامل نظری که در                       
محوطه کارخانه حضور دارند هر            
روزه در برابر تجمع اعتراضی                  
کارگران حاضر ميشوند و ضمن                
قرائت مرثيه مظلوميت نظری و                 

کارگران          ،ورشکستگی کارخانه        
معترض و اخراجی را با پليس و                  
مزدوران سرکوبگر حکومت                       

. اسالمی سرمایه داران تهدید مينمایند     
با اینحال تجمعات اعتراضی                          
کارگران در مقابل کارخانه ادامه                

کارگران اخراجی اعالم داشته      .  دارد
اند از حق و حقوق خود عقب نشينی           
نخواهند نمود و اگر الزم باشد                        
مشکالت خود را به تهران هم                        

 .خواهند کشاند
١۴صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

دهمين         ٢٠١٢ژوئيه                ۴
سالگرد درگذشت منصور                  

. است)  ژوبين رازانی  (حکمت   
يک دهه از مرگ اين انسان              
بزرگ، تئوريسين مارکسيست      

 -برجسته و ليدر فکری                       
سياسی جنبش کمونيسم                      

طی اين دهه   .  کارگری می گذرد  
پر تالطم و پر نشيب و فراز                
چه در عرصه سياست ايران و       
چه در عرصه سياست بين                 
المللی، بارها و بارها از                       
نزديک جای خالی او را در                

 -تمام ابعاد فعاليت سياسی                
کمونيستی خويش احساس               

 .کرده ايم
 
شب که از         ٢٠٠٢ژوئيه     ۴ 

: بيمارستان برگشتم، نوشتم           
کابوس هولناک بوقوع                    "

جاى "نوشتم           ."  پيوست
خاليش را هميشه در کنارمان،       
در قلب هايمان، در زندگى هر          

 

  ،ستون آخر
 

 !دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت فرا می رسد
 

 بياد ژوبين عزيز
 

 آذر ماجدى

روزمان، و در مبارزه براى      
برابرى و آزادى احساس             

در آن لحظات ". خواهيم کرد
که اين کلمات را می نوشتم،       
يک احساس گنگ و مبهم            

. آنها را بمن ديکته می کرد        
در گيجی و بهت بسر می               

در آن لحظه واقعيت و     .  بردم
می .  خواب در هم تنيده بود       

دانستم که چنين خواهد شد،      
اما هنوز نيستی او را درک         

هنوز کابوس    .  نکرده بودم   
بيشتر حالت خواب داشت تا       

احساس واقعی و       .  واقعيت
انديشه مجرد همچون دو             
دنيای جدا از هم در درونم با 
يکديگر در تنش و جدال               

گويی روی يک ابر        .  بودند
  .حرکت می کردم

 
مدتها طول کشيد تا مرگ              
ژوبين به شکل يک واقعيت       
تغييرناپذير و جان سخت در      

٢٣٣شماره   

مدتهای .  مقابلم قرار گرفت            
بيشتر زمان الزم بود تا اين                    

راستش .  واقعيت را درونی کنم       
هنوز لحظاتی هست که دچار               

فکر می کنم     .  ناباوری می شوم    
که همه چی فقط يک کابوس                 

گويی قلب و ذهنم با       .  بوده است 
مدتها .  حقيقت در حال جنگند           

بطول انجاميد تا دريابم که در آن        
شب نه عمق کابوس و نه عمق          
اين تنهايى و جاى خالى را                      
بمعناى واقعى کلمه احساس                 

طی اين سالها هر       .  نکرده بودم  
روز با اين کابوس هولناک                    

هر روز جاى      .  زندگى کرده ام     
خاليش را در گوشه و کنار                     
زندگى، در قلبم، در ذهنم، و در           
هر حرکت کوچک و بزرگ، از           
نو و هر روز عميق تر از روز             

  .پيش احساس کرده ام
 

و اکنون می رويم که ياد                           
عزيزش را در دهمين سالگرد از      

تا .  دست دادنش گرامی بداريم     
باهم بياد بياوريم که چه                       
جايگاه با ارزش و رفيعی در           
زندگيمان داشت؛ بياد بياوريم        
که چگونه بدون او با زندگی            
دست و پنجه نرم کرديم؛ بياد           
بياوريم که چگونه جای                      
خاليش را در پس هر خبر                  
جنگ و بحران، خيزش و                  
شورش، استيصال و اميد                  

 .عميقا احساس کرديم
  

بياييد با هم يادش را در دهمين       
سالگرد درگذشتش گرامی               

 .بداريم
 

 ٢٠١٢ژوئيه        ٧روز شنبه       
در هايگيت گرد می     ١٢ساعت 

اين روز را به يک روز          .  آئيم
فراموش نشدنی و با شکوه             

 * .بدل کنيم

۴صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

:منتشر شد  
 

در نقد 
 سنديکاليسم 

 

 انتشارات 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى


