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 آذر ماجدى
 

سالگرد خيزش عمومی در 
 خاورميانه و شمال آفريقا

 

 !سوسياليسم تنها پاسخ است
 

يکسال از اولين جرقه های خيزش توده ای برای آزادی،            
. برابری و رفاه در خاورميانه و آفريقای شمالی می گذرد         

منطقه ای که   .  اين خيزش عظيم چهره جهان را تغيير داد        
همواره در استبداد مطلقه اسير بوده و چندين دهه است                
که در کام يک بحران، تنش و جنگ دست و پا می زند،                
بيکباره عليه خفقان و سرکوب، فقر و تبعيض و بی                         

جنبش اعتراضی از تونس آغاز شد و        .  عدالتی بپا خاست  
 ۴ظرف يکسال گذشته    .  سريعا کل منطقه را در برگرفت      

ديکتاتور کثيف و جنايتکار از اريکه قدرت سرنگون                   
همتاهايشان که هنوز حاکم اند، خواب آرام از                    .  شدند

اجالس بعد از اجالس           .  چشمانشان ربوده شده است          
برگزار می کنند، با روسای تروريسم دولتی جلسات                     
اضطراری می گيرند تا شايد موفق شوند، سقوط خويش            

سوريه در آتش اعتراض می سوزد؛              .  را مانع گردند     
رژيم جالد بشار اسد بی محابا مردم را به خاک و خون                 
می کشد؛ پادشاه کپک زده مراکش در هراس خشم مردم             

حکومتی می زند؛ خاندان فسيل            »اصالحات«دست به     
شده حاکم در عربستان سعودی و کويت می کوشند با                    
رشوه دادن به بخشی از مردم از سرايت آتشفشان                            
آزاديخواهانه مردم منطقه به محيط تحت حاکميت خود                

اين زلزله انقالبی در مرزهای             .  ممانعت بعمل آورند      
در کشورهای غربی، مردم             .  منطقه محصور نماند        

محروم و زحمتکش با الهام از مردم بپا خاسته خاورميانه          
به    »التحرير«.  در ميادين شهرهای خود تجمع کردند             

در .  سمبل آزاديخواهی و برابری طلبی بدل شده است                
مادريد و نيويورک، در آتن و رم،              

 

 انفجار کارخانه فوالد غدير يزد
 ! نفر رسيد ١٨آمار قربانيان به 

٢صفحه   

 

 

 تشديد تخاصم دو قطب تروريستی
 "کمونيست کارگری"نگاهی به مواضع حزب اکس 

 

 ۵صفحه على جوادى                                                 

 

 شليک به صف کارگران اعتصابى نفت قزاقستان
  دهها کارگر کشته و زخمى شدند

 
 

 : در صفحات ديگر
 

کارگران    ،کارگران شرکت ساز آب انديش           
کارگران شرکت      ،صنايع غذائى فيروز کوه       

کارگران نورد و پروفيل        ،مشاورين شهر ياد   
 . و ستون آخر ،گزارشى از هلند ،ساده

 
 

 !چاقو دسته خودش را نمی برد
 

 نگاهی به مقاله هلمت احمديان
 

 ١٠صفحه حسن معارفی پور                            

 

 "!حزب حکمتيست"اطالعيه در باره بحران 

  ،ستون اول

 

 :حذف سوبسيدها
 !يک سال پس از صدور فرمان تهاجم

 

 ٨صفحه پدرام نوانديش                                               

 

دهمين سالگرد 
درگذشت منصور 
 !حکمت فرا می رسد

 

 آذر ماجدى



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

در لندن و لس آنجلس مردم خود             
را پيروان جنبش التحرير می                  

هيچکس حتی در خواب اين      .  نامند
 . شرايط را متصور نبود

 
احدی بخواب نمی ديد که ظرف             
مدتی کوتاه توده های منکوب و              
سرکوب شده  منطقه اين چنين پايه       
های حکومت سرمايه و جبهه                  
جنگ دو قطب تروريسم دولتی و         

. اسالمی را به لرزه درآورند                   
رويدادهای يکسال اخير يکبار               
ديگر باور به قدرت بالقوه توده               
های کارگر، محروم و زحمتکش         

گويی آثار مارکس     .  را زنده کرد    
از کتابخانه ها به ميادين آمده و                
تحليل های طبقاتی کالسيک از              
درون صفحات خاک خورده آن             
جان گرفته و به درون جامعه به             

از فريادهای     .  حرکت آمده اند         
پايان «شعف بورژوازی در                    

مرگ «و                »مبارزه طبقاتی        
بيست سال بيشتر نمی           »کمونيسم
زمانی که فاتحين جنايتکار      .  گذرد

جنگ سرد، در پی پيروزی بر               
قطبی ديگر از سرمايه داری،                 
سرمايه داری دولتی، با شادی و            
هياهو مرگ سوسياليسم را اعالم         
کردند و بدنبال آن، مردم جهان               

مرگ «بعينه ديدند که چگونه                  
بمعنای مرگ هر               »سوسياليسم

نوع رفاه و آزادی و هر نوع                     
عدالت حتی از نوع بورژوايی آن         

بورژوازی غرب آغاز نظم     .  است
نوين جهانی را اعالم کرد و با                 
سوت آغاز اين عصر، حمالت               
ويرانگر تروريسم دولتی به                     
جهان، و به هر نوع نرم انسانيت           

 .  و مدنيت انسانی آغاز شد
 

کشتار مردم عراق و تبديل اين                
کشور به يک گورستان بزرگ، به      
باتالق کشمکش قبيله ای و مذهبی،   
به مکان نشو و نمای اسالميسم و           
به جبهه ای خونين از نبرد دو                  

 

 سالگرد خيزش عمومی در خاورميانه و شمال آفريقا
 

 ...سوسياليسم تنها پاسخ است

قطب تروريستی تنها يک                   
نمونه از از دستاوردهای نظم          

کشتار کور مردم      .  نوين است  
افغانستان، حمالت وحشيانه             
دولت اسرائيل به لبنان و نوار          
غزه، تبديل آفريقا به محل                   
تاخت و تاز اربابان جنگ که            
جنايت و تجاوز را به يک امر          
روزمره جامعه بدل کرده اند و       

ساله را به            ١٢-١٠کودکان    
عامل جنايت و تجاوز، نمونه           
های تراژيک و دردناک ديگر        

در .  اين عصر خونين است           
بلوک شرق سابق، دستگاه فاسد     
صنعت مذهب بر سرنوشت              
مردم حاکم شد و دستگاه فاسد           
پليس سياسی سابق به مافيای            

در قلب  .  جديد سرمايه بدل شد     
اروپا يک جنگ خانمان                       
برانداز قومی براه افتاد که                 
ابعادی جديد از پاکسازی قومی      

در .  را به نمايش گذاشت                
کشورهای مهد دموکراسی                
پارلمانی، بتدريج و بويژه در           

از جنگ تروريست ها،        غپی آ  
حقوق فردی و مدنی بسيار                 

حقوق کارگری با     .  محدود شد  
حمالت پياپی بورژوازی تقريبا    

حکومت های رفاه در    .  محو شد 
اثر حمالت بورژوازی نيمه             

فساد .  جان در حال مرگ اند          
حکومتی آنچنان ابعاد گسترده         
ای يافته است که رسانه های             
چکمه ليس حکومتی نيز                      
 .  مجبور به گزارش آن شده اند

 
دو دهه حاکميت بی محابای              
سرمايه و بازار، تروريسم                
دولتی و اسالمی بر جهان                   
آنچنان کارنامه ای از جنايت و        
کشتار تلمبار کره است که در           

اما با    .  تاريخ بی سابقه است         
آغاز اولين طليعه های بحران         
ادواری سرمايه که اين بار با            
شدت و گسترش بی سابقه ای           

٢٣۴شماره   

پهنه جهان را فرا گرفت، توده های          
کارگر و محروم و زحمتکش بميدان      
آمدند و تمام اين دستگاه خشونت و            

. کشتار را به مصاف طلبيدند                       
خاورميانه و شمال آفريقا در اين                
ميان بهت و حيرت و تحسين                         
منکوب شدگان و هراس دزدان                  
آدمکش حاکم بر جهان را                                

جالب اينجاست که اولين    .  برانگيخت
باثبات «جرقه های شورش از                    

از .  کشور جهان آغاز شد             »ترين
زمانی که تونس را بعنوان بهشت              
سرمايه داران ناميدند تا روزی که           
جوان زحمتکش دستفروش خود را         
در اعتراض به بی عدالتی و فقر به          
آتش کشيد، يک سال بيشتر فاصله            

خودسوزی ای که به کبريتی         .  نبود
. برای به آتش کشيدن منطقه بدل شد        

از اولين روز اعتراض توده ای در          
تونس در حمايت و همدردی با اين            
جوان مستاصل تا سرنگونی بن                 
عزيز يک ماه طول نکشيد و فقط               
چندماه پس از آن بود که مبارک از           
قدرت به زير کشيده شد و چند ماه              
پس از آن خانواده جنايتکار قذافی             

. آواره شد و خود قذافی به قتل رسيد        
پس از آن محمد صالح که بيش از              
سی سال بر يمن حکم رانده بود به             

 .  تبعيد فرستاده شد
 

يک واقعه بسيار هيجان انگيز در             
اين ميان پيوستن مردم کارگر و                  
زحمتکش اسرائيل به سيل                              
اعتراضات توده ای منطقه عليه فقر        
و بی خانمانی، سرکوب و تبعيض            

هيچگاه در تاريخ مدرن ما               .  بود
شاهد چنين گستردگی در                                 
اعتراضات توده ای، چنين                            
همبستگی بين المللی و چنين به                   
حاشيه رانده شدن مرزهای ملی،               

در مادريد  .  زبانی و مذهبی نبوده ايم    
و نيويورک مردم معترض خود را          
جنبش التحرير می نامند؛ در                         
اسرائيل مردم بی خانمان در                         
همبستگی با جنبش التحرير به                     

خيابان ها می آيند؛ در ايران،                  
عليرغم حاکميت ناسيوناليسم                 
راسيستی ضد عرب، مردم به                

: خيابان می آيند و فرياد می زنند          
مبارک، بن علی، نوبت سيد                «

   ».علی است
 

چشمان بر خاورميانه و شمال                
سرنوشت .  آفريقا خيره مانده است    

اين تحرک عظيم توده ای به کجا          
می انجامد؟ اين سوال بزرگی                 
است که بر اذهان سنگينی می                

ديکتاتور     ۴عليرغم سقوط       .  کند
قديمی و جنايتکار، شرايط واقعی        

. مردم تغيير زيادی نکرده است           
هنوز فقر بيداد می کند؛ هنوز                 
اعتصاب کارگران با گلوله پاسخ         
می گيرد؛ هنوز دستان مردم از             

تروريسم .  قدرت کوتاه است            
دولتی تالش بسياری در حمايت           
بورژوازی بومی بکار بسته است      
تا نظام حاکم با کمترين تغيير                   
محفوظ بماند؛ به مانيپوالسيون             

ايدئولوژيک متوسل شده     -سياسی  
است و حتی دست به دخالت                     
نظامی زده است تا توده های                   
معترض را به رضايت دادن                   

اما جنبش توده ای            .  وادار کند   
آزاديخواهانه مردم هنوز ادامه             

برای بار چندم مردم در             .  دارد
تالش .  ميدان التحرير گرد آمدند        

برای سرنگونی دولت نظامی                
اما ارتش  .  هدف اين تجمعات است   

دست ساز آمريکا با وقاحت بسيار      
به قدرت چنگ انداخته است و               

در .  مردم را گلوله باران می کند        
تونس مردم دست به اعتراض می       

در ليبی اعتراضات عليه          .  زنند
حکومت ناتويی، متشکل از                    
عناصر رژيم سابق، عشاير و                

 .   اسالميست ها، نضج می گيرد
 

باعث اميدواری است که مردم              
مصر، تونس و ليبی پس از                      
سرنگونی ديکتاتورها کامال به             
خانه بازنگشتند و هنوز بر                        

. خواست هايشان پای می فشارند        
چرا که در واقعيت امر رژيم                   

سرکوب ادامه  .  تغيير نکرده است   
فقر و بيکاری و تبعيض             .  دارد

. ابعادش گسترده تر شده است                
٣صفحه اکنون   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

نيروهای آزاديخواه، کمونيست، سوسياليست        
و جنبش آزادی زن نگران قدرتگيری                           

اين نيز  .  اسالميست ها در اين کشورها هستند      
يکی ديگر از تدابير تروريسم دولتی برای                

با رياکاری  .  عقب راندن توده های مردم است     
خاص خودشان اين اسالميست ها را از نوع            

. معتدل می نامند تا مردم به آنها رضايت دهند        
روشن بود که در غيبت يک سازماندهی                     
متشکل و آگاه توده ای و وجود يک حزب                   
کمونيست کارگری که مردم را بسمت يک               
انقالب کارگری رهبری کند، سهيم شدن                    
اسالميست ها در قدرت تنها تغيير در شرايط          

 .   خواهد بود
 

سازماندهی توده ای مردم در ظرف                              
شوراهايی که بر مجامع عمومی متکی است           
تنها راه تضمين تداوم مبارزات مردم و تسليم          
نشدنشان به اين دسيسه ها و توطئه های                       

در عين حال جنبش      .  برنامه ريزی شده است    
کمونيسم کارگری بايد بکوشد که خود را                    
متشکل کند و مبارزات مردم را تحت رهبری        

مردم تنها در صورت واژگونی        .  خود بگيرد 
سرمايه داری و برقراری يک جمهوری                    
سوسياليستی شورايی قادر خواهند بود که به           
خواستهای واقعی و پايه ای خود، يعنی                        

 * .آزادی، برابری و رفاه همگان دست يابند

 

سالگرد خيزش عمومی 
در خاورميانه و شمال 

 ...آفريقا 

٢٣۴شماره   

 

 "!حزب حکمتيست"اطالعيه در باره بحران 
 

که از مدتی پيش علنی شده بود، با تعرض کودتاگرايانه محفل                    »حزب حکمتيست «بحران سياسی    
 . اکنون آينده اين حزب نامعلوم است. کورش مدرسی وارد فازی جديد و ناهنجار شده است

 

توسط "  عملی هيات دائم      -پالتفرم سياسی  "اقليت دفتر سياسی اين حزب به دنبال تصويب سند                     
طی بيانيه ای اعالم کرده است که از رهبری                 ،اکثريت دفترسياسی در اجالس رسمی اين ارگان          

تمام : "کرده و به اعضاء و کادرهای حزب اعالم نموده است که            "  خلع يد "اجرايی حزب     -سياسی  
تصميمات و ابالغيه های دفتر سياسی يا هيات دائم به رياست رفيق رحمان حسين زاده از اين                                

حزب را اين   "  رهبری"و از اين پس     ."  تاريخ غير قانونی است و به هيچ عنوان الزم االجرا نيست            
و تعدادی ديگر از ارگان های اين         "  کميته سازمانده "سپس، بالفاصله   .  جمع در دست خواهد داشت     

نيز   ،رهبر در سايه اين حزب      ،کورش مدرسی .  خود به اين محفل را اعالم کردند      "  وفاداری"حزب  
 .تالش کرده است که اين اقدام را توجيه کند

 

چنين .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين نوع اقدامهاى کودتاگرانه تشکيالتى را قويا تقبيح ميکند                     
اقداماتی درون سازمان های سنتی چپ، اقدامی مرسوم است و هيچ ربطی به کمونيسم و بويژه                             

عليرغم بيربطی اين خط به مارکسيسم و کمونيسم                     .  کمونيسم کارگری منصور حکمت ندارد           
 .کارگری، چنين اقداماتی در تحليل نهايی بضرر جنبش کمونيستی می انجامد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجيهات اعالم شده توسط اين محفل را تحت اين عنوان که رهبری                    
در سياستهای اين حزب را داشته و نتيجتا اين محفل از سر                "  تغيير ريل "رسمی حزب قصد ايجاد      

دست به کودتاى حزبى زده است، يک توجيه کودنانه و از سر استيصال سياسى ارزيابی               "  ناچاری"
اين يک واقعيت عيان است که از زمانی که سياستهای محفل مزبور در رهبری مورد نقد                        .  ميکند

قرار گرفت و اکثريت رهبری اين حزب کوشيد حزب را از سياستهای راست و پاسيفيستی اين                             
و اکنون نيز می بينيم که با بروز           .  ما شاهد باال گرفتن تنش در اين حزب بوده ايم               ،محفل دور کند  

محفل مزبور که خود را سالوسانه پايبند به                    ،کوچکترين تالش برای تغيير عملی اين سياستها              
زده است و تالشی همه جانبه       "  کودتای حزبی "دست به يک       ،مقررات و انضباط حزبی می خواند      

ظاهرسازيها و  .  برای در اختيار گرفتن کليه ارگانهای حزبی را در دستور خود قرار داده است                        
بی .  پرونده سازی های اين جريان نميتواند ماهيت کريه شبيخون و اقدام کودتاگرايانه آنرا بپوشاند                   

 .پرنسيپی سياسى و تشکيالتى اين محفل را بايد عميقا افشاء و طرد کرد
 

از نظر ما شرط پيشروی گرايش مقابل که امروز اعالم می کند ديدگاه کوروش مدرسى و جناح اش                
ديدگاهى راست و غير کمونيستى است و مدعی است که در نقد اين گرايش راست از کمونيسم                               
منصور حکمت دفاع می کند، نه مانور در چهارچوب يک بحث و پالتفرم، بلکه نقد تمامى                                       

. بنيادهائى است که اين حزب روى آن بنا شده و اساسا کوروش مدرسى تدوين کننده آن بوده است                       
 . دفاع از کمونيسم منصور حکمت بدون نقد مارکسيستى کل اين ديدگاه راست عملى نيست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١دسامبر  ١۵

 

! 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  

:منتشر شد  
 از سايت حزب داون لود کنيد
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شليک به صف کارگران 
 اعتصابى نفت قزاقستان
 دهها کارگر کشته و زخمى شدند

 

که مصادف بود با بيستمين               ،سپتامبر   ١۶ديروز جمعه      
سالروز جشن و مراسم استقالل قزاقستان از شوروى                         

پليس اين کشور به صف کارگران اعتصابى نفت که            ،سابق
قصد داشتند در ميدان مرکزى شهر اجتماع و تظاهرات                    

بنا به خبر رسانه ها بر اثر حمله وحشيانه          .  کنند شليک کرد  
ديروز .  کارگر کشته و تعدادى زخمى شده اند                ١٠پليس   

کشته و      ۴٠جمعه فعالين چپ قزاقستان در اروپا از رقم                 
حمله به صف کارگران اعتصابى با              .  زخمى خبر دادند     

مقاومت روبرو شد و بدنبال آن مردم زحمتکش همراه با                   
کارگران عليه پليس و نيروهاى دولتى به مقابله برخاستند و           
به برخى از نهادهاى دولتى حمله و پاترولهاى پليس را آتش           

 . زدند

 

کارگران شهر نفتى زاناوزن قزاقستان بيش از شش ماه                    
است در کشمکش برسر افزايش دستمزدها و بهبود شرايط             
کار هستند اما مرتبا با سرکوب دولت ارتجاعى قزاقستان                

تعدادى از رهبران و فعالين کارگرى طى          .  روبرو شده اند   
اغتشاش عليه امنيت    "اين مدت دستگير و با جرائمى مانند           

. و ترهاتى از اين دست به زندان محکوم شده اند                     "  ملى
همينطور يکى از وکالى کارگران به شش سال زندان                        

 . محکوم شده است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تهاجم وحشيانه پليس و دولت          
ارتجاعى و ضد کارگرى قزاقستان را به صف کارگران                 

طبقه کارگر ايران و        .  اعتصابى نفت قويا محکوم ميکند          
جهان قلب شان با کارگران اعتصابى و نفرت شان عليه                    
بورژواها و دولتهايشان است که همه جاى دنيا عليه                             
خواستهاى برحق کارگران زبانى جز سرکوب و پرونده                 

 . سازى و زندان و جنايت ندارند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٢۶ – ٢٠١١دسامبر  ١٧

٢٣۴شماره   
 

 انفجار کارخانه فوالد غدير يزد
 ! نفر رسيد ١٨آمار قربانيان به 

  

در اطالعيه قبل اشاره کرديم که روز يکشنبه در کارخانه فوالد غدير يزد و کوره                          
کارگر   ۵پايان شيفت کاری صورت گرفت که در اثر آن                  ذوب انفجارى مهيب در        
کارگر ديگر دچار سوختگى شديد صد در صد شدند که                 ١۴بالفاصله جان باختند و       

 . حال آنها وخيم است
 

نفر ديگر از کارگران در بيمارستان جان سپردند و               ١٣متاسفانه در فاصله دو روز        
اسامی کارگرانى که در محيط کار به قتل          .  نفر رسيد   ١٨تعداد ثربانيان اين فاجعه به       
مصيبت   -٣عبدالحميد صادقی       -٢عدنان عزيزی       -١:  رسيدند به شرح زير است         

الدين    رحم  -٧ولی محمدی        -۶ايرج مهاجری        -۵مراد خالقپور        -۴کريمی راد      
رضا   -١١هاشم عابدينی        -١٠محمد ايزدی        -٩خدارحم اوليازهی        -٨نورزهی   

جاسبير   -١۴پويا عزيزی     -١٣رضا خالقپور فرزند چراغ       -١٢خالقپور فرزند عليداد    
 -١٨جليل مکارم     -١٧سيد مسعود هاشمی      -١۶بهروزعلی چشم بر زمين       -١۵سينگ  

 .احسان صالحی نژاد
 

قاتلين سرمايه داران و دولت حامى شان است که راست            .  قاتلين را کارگران ميشناسند   
راست در پناه قانون بردگى مزدى راه ميروند و 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 زحمتکش يزد        ،حزب مجددا به خانواده هاى کارگران جانباخته      
حزب از کارگران فوالد و مراکز            .  و طبقه کارگر ايران صميمانه تسليت ميگويد              

 . صنعتى ميخواهد اين واقعه را به يک همبستگى عميق طبقاتى تبديل کنند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٢٢ – ٢٠١١دسامبر  ١٣

 

!مرگ بر سرمايه دارى  

 

 انقالب کمونيستى 
 

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

. تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد                   
بجاى توليد براى سود، توليد براى       .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند       

. رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند                      
کار، که در جامعه 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 زندگى انسانى                    

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به                  .  ميدهد
يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى برخوردار خواهد                      

از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل              .  بود
 .اساسى جامعه کمونيستى است
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موضعگيری در قبال تحريمهای          
اقتصادی و تقابل نظامی و کال                
جدال دو قطب تروريستی جهان            
معاصر به يک شاخص تشخيص         
جايگاه واقعی نيروهای سياسی             
اپوزيسيون در تحوالت حاضر              

دو اردو در اين         .  بدل شده است     
در :  تخاصم تروريستی قرار دارد     

يک سو جنبش اسالم سياسی و                
رژيم آدمکشان          ،ستون فقراتش    

اسالمی و در سوی ديگر                            
اسرائيل    ،تروريسم دولتی آمريکا     

. و متحدين اش در ناتو قرار دارند       
هر دو نيرو تاريخ سياهی در                    

. آدمکشی و تروريسم دارند                      
خاکستر و نابود کردن چند صد               
هزار انسان بيگناه در يک چشم             

تخريب شيرازه های            ،بهم زدن   
اعدام بيش    ،نابودی مدنيت   ،جامعه

از صد هزار انسان آزاديخواه و             
سازمان دادن              ،برابری طلب      

بزرگترين ماشين کشتار جزيی از       
کارنامه اين دو نيروی تروريستی       

اين جنگی است که کليد آن         .  است
سپتامبر زده    ١١در فاجعه خونين     

از آن زمان تاکنون ما شاهد           .  شد
جدالهای گسترده نيروهای اين دو        
قطب تروريستی در عرصه های         

نيروهای متعدد   .  متفاوت بوده ايم    
اين دو کمپ در جنگها و جدالهای         
گوناگون به روی يکديگر آتش               

جنگ اسرائيل و حزب    .  گشوده اند 
 ،جنگ اسرائيل و حماس                  ،اهللا

جنگ نيروهای تروريستی در               
افغانستان و عراق تماما جنگهای          
نيروهای اين دو جبهه تروريستی        

 . هستند
 

اکنون اين جدال تشديد شده است و        
طرفين اصلی اين دو قطب مرتب         
به تهديد و توطئه چينی عليه                      

ابرهای سياهی   .  يکديگر مشغولند  
بر فراز جامعه به پرواز در آمده            

  .اند

 

 تشديد تخاصم دو قطب تروريستی
 "کمونيست کارگری"نگاهی به مواضع حزب اکس 

 

 على جوادى

اين تخاصم و جدال تاثير                      
بسياری در موقعيت نيروهای         
اپوزيسيون رژيم اسالمی داشته    

بازهاى دو جنبش                .  است
ناسيوناليسم پرو غربی و جنبش     

اسالمی با خط فاصلی         –ملی   
کوتاه خود را در اين دو کمپ            

يکی پيشروی    .  قرار داده اند      
 ،خود را در تشديد تخاصم                  

تشديد تحريم اقتصادی و حمله         
ديگری .  نظامی می بيند               

کمربندهای خود را در مقابله با      
دفاع از     "و     "  حمله نظامی    "

. سفت کرده است  "  دولت خودی 
در عين حال نيروهای متعدد            
اين دو اردو با خطوط تمايز               
ناچيزی در اين راستا به خط             

در جنگ ارتجاعی        .  شده اند   
ايران و عراق هم شاهد شکل            

اين .  گيری چنين صفبندی بوديم   
طبيعت و خصلت پايه ای اين           

 .نيروها است
   

اما اين جدالها در عين حال                 
همواره قربانيان جديدی داشته        

نيروهايی که بنا به داليل      .  است
و ويژگی های خاص موقعيت         
اجتماعی و سياسی خود قربانی      
اين کشمکش خونين و                           

در اين     .  تروريستی شده اند        
يادداشت نگاهی کوتاه به                     

اکس "مواضع اخير حزب                 
کمونيست "حزب سابقا      ،"مسلم

آنچه .  می اندازيم    "  کارگری
امروز در مواضع اين حزب            

گوشه هايی از      ،مشاهده ميکنيم 
قرار گرفتن در چنين جايگاه و        

مسبب چنين     .  موقعيتی است    
وضعيتی اساسا سياستهای                 
دست راستی حميد تقوايی در           

مصاحبه اخير  .  اين حزب است   
" انترناسيونال"ايشان با نشريه      

حمله به سفارت        "در زمينه        
بيان "  انگليس و پيامدهای آن        

٢٣۴شماره   

خجوالنه اين سمت گيری در شرايط       
 .حاضر است

  
  ؟... جدال دو قطب تروريستی يا

يک رکن استراتژيک سياست تمام          
نيروهايی که در دفاع از هر کدام از        

حال با هر خط      ،دو قطب تروريستی  
قرار ميگيرند تبديل اين                ،فاصلی

تخاصم دو سويه بعنوان کشمکشی           
ارتجاعی، تروريستی و قلدرمنشانه       
از جانب يکی از نيروهای اين دو              

تقليل اين جنگ              .  قطب است      
مقابله با حمله نظامی    "تروريستی به   

مقابله "و يا     "  نيروهای امپرياليستی  
با تهديدهای تروريستی و اتمی رژيم      

آن چهارچوبی است که           "  اسالمی
نيروهای متقابل ميتوانند جايگاه                
سياسی کنونی خود را توجيه کرده و       
به مواضع راست و ارتجاعی خود           

بطور .  سياسی ببخشند "  مشروعيت"
مثال ويژگی سياستهای حميد تقوايی       
بطور بارزی بيان اين است که اين           
جدال تروريستی دو طرفه را به                 

 ،تهديدها و تحرکات يک قطب                    
در .  محدود ميکند   ،تروريسم اسالمی 

" انترناسيونال"مصاحبه با نشريه           
که ديگر سياست انترناسيوناليستی          

ما شاهد آن      ،در آن کيميا شده است       
هستيم که نه تنها کوچکترين اشاره           
ای به اين تخاصم تروريستی دو                 

بلکه بطور خجوالنه      ،جانبه نميشود 
سياستی را بيان ميکند که گويا اصال       

 ،قطب تروريستی دولتی وجود ندارد    
جايگاهی ندارد و يک رکن اين                   

صاحب .  جدال خونين نيست                
بزرگترين نيروی آدمکشی و                       

. ميليتاريستی جهان معاصر نيست          
نيرويی نيست که به تنهايی ميتواند           

 .کره زمين را چند بار نابود کند
 

اين تالش برای تغيير تبيين از                      
تخاصم دو قطب تروريستی يک               
ضرورت حياتی توجيه سياست                 
همسويی با قطب تروريستی دولتی         

اگر بازها در صف و                  .  است
اردوی ناسيوناليسم محافظه کار          
پرو غربی آشکارا سياستها و راه         
پيشروی خود را به دفاع از جنگ        
و حمله نظامی و بمب افکنها و               

 ،موشکهای کروز گره ميزنند               
نيروهای تازه به ميدان آمده اين             

بايد تالش بيشتری بخرج           ،صف
بايد ابتدا تبيينی را ارائه              .  دهند

دهند که ماهيت اين تخاصم را                
بگونه ای جلوه دهد که                                 
موضعگيری کنونی شان را                    

تبيينی که در آن از           .  توجيه کند  
از نيروها و                    ،قرار همگان      

دولتهای تروريسم دولتی تا اين              
با تفاوتهای اندکی     ،جريانات گويی 
تروريسم "  تهديد"در مقابل               

اين سياست  .  اسالمی بسيج شده اند   
مبنای توجيه همسويی اين جريان        
با تعرضات اردوی تروريسم                 

 .دولتی است
  

اين جريان چشم خود را در جنگ        
اسرائيل و حزب اهللا و تمام                        
جنايات جنگی دولت اسرائيل                 

جنگ و به خون کشيده               .  بست
شدن کودکان و سالمندان و کليه             

 ،افراد غير نظامی در اين جنگ           
اين نيرو را وادار به واکنشی                  

پيش از آن    .  طبيعی هم بود   .  نکرد
در قطعنامه ای در قبال مساله                 
فلسطين اعالم کرده بودند که حل         
مساله فلسطين در درجه اول به             
تسويه حساب با اسالم سياسی گره      

گويا حمله و کوبيدن     .  خورده است 
شهروندان غزه به بهانه مقابله با           
ارتجاع حماس راه پيشروی                    
سياستهای مورد نظر اين جريان          
را در حل مساله فلسطين هموار            

در همان زمان در                  !  ميکرد
گرماگرم جنگ در مقابله با                      

۶صفحه انتقادات و            
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اعتراضاتی که حتی در صفوف            
خودشان در قبال اين موضعگيری      

 ،راست برانگيخته  شده بود                     
ليدرشان فرياد ميزد که چه شده              

"است گل کرده    "  اومانيسم تان   : 
  است؟

 
اين سياستها در حقيقت نشاندهنده          
محتوای واقعی خطی بود که پرچم      

حکومت "و     "  انقالب کارگری   "
را به زمين انداخته بود       "  کارگری

انقالب "و به جای آن پرچم                        
را "  حکومت انسانی  "و   "  انسانی

البته از پيش    .  در دست گرفته بود     
" انسانگرايی"روشن بود که اين          

محمل زمينی يک چرخش به                   
راست واقعی در استراتژی و                  

نشان انسانگرايی    .  سياست است   
برعکس .  مفرط اين جريان نيست     

نشان دوری اين جريان از کارگر         
. و کمونيسم و انسانگرايی است            

اين جريان در زمانيکه که احتمال        
حمله نظامی و جنگ تشديد شده             

از جانب اصغر کريمی اعالم       ،بود
" مصائب"کرد که جنگ تماما               

. هم هست "  برکاتی"دارای  .  نيست
و حتی کار را به اينجا رساندند که         
گويا بلشويکها پيروزی خود را بر       
ارتجاع و بورژوازی روسيه                  

. مديون وجود جنگ جهانی بودند        
و نه سياست بلشويکها عليه جنگ        
بود که زمينه های رشد و                            
قدرتگيری صف کارگر و                         
کمونيسم را در روسيه فراهم                   

  !کرد؟
 

جايگاه کنونی حزب    :  روشن است 
مقابله با دو سوی                ،اکس مسلم   

همسويی .  تروريسم جهانی نيست     
با يک سوی اين تقابل تروريستی          

حتی انتقاد ضمنی شان به           .  است
دول غربی اين است که چرا اين            

رژيم را    "  تغيير"دولتها سياست      
مساله شان با      .  در دستور ندارند     

 

 تشديد تخاصم دو قطب تروريستی
 ... "کمونيست کارگری"نگاهی به مواضع حزب اکس 

 

 على جوادى

اين دولتها اين است که از قرار        
رژيم "  رام کردن     "خواهان      

آن "  تغيير"اسالمی و نه                 
. جای تاسف بسيار است   .  هستند

تاسف به اين خاطر که اين                  
جريان کماکان تشکيالتی را در      
خدمت اين اهداف و سياستهای        
راست قرار داده است که در             

امر    ،اساس برای امر ديگری       
انقالب کارگری و سرنگونی           
رژيم اسالمی و مقابله با قلدری      
و زورگويی امپرياليستی و در        
هم شکستن اين سياستها شکل          

 .گرفته بود
 
تحريم      ،تحريم اقتصادی بد          

  اقصادی خوب؟
تحريم اقتصادی اکنون به يک         
اهرم و ابزار تروريستی در              
تقابل نيروهای متخاصم تبديل         

به بهانه اعمال          .  شده است    
نان   ،محدوديت بر نيروی مقابل   

و آذوقه و داروی مردم بيگناه           
به بهانه   .  را گروگان ميگيرند     

تضعيف قدرت اقتصادی                    
نيروی مقابل مردم را به                      
گرسنگی و فقر بيشتر                            

تجربيات تاکنونی      .  ميکشانند
نشان داده است که تحريم                     
اقتصادی، مستقل از تاثير آن            
بر ثبات و بی ثباتی رژيم                     
اسالمی يا هر رژيم ارتجاعی          
و تروريست ديگری، بدون               
کوچکترين ترديدی يک سالح        

.  کشتار دسته جمعی است                   
قربانيان اوليه آن عادی ترين            

کمونيسم .  مردم عادی اند             
کارگری اين سياست را تماما           
ارتجاعی و ضد انسانی ميداند         

 .و تماما بر عليه آن است
  

اما سياستهای حزب اکس مسلم       
در اين زمينه هم بيان جايگاه             
راست و همسويی خجوالنه آنها     

٢٣۴شماره   

اين .  با اردوی تروريسم دولتی است     
جريان بر خالف بازهاى صف                   
ناسيوناليسم پرو غربی پرچم تشديد         
تحريم های اقتصادی را آشکارا در         

. اين شرايط در دست نگرفته است           
اما در عين حال نيز مخالفت آشکار         

از "  سطح"و نقدی هم به همين                 
تحريمهای اقتصادی اعمال شده                 

هيچگاه در دورانی که اين            .  ندارد
تحريمهای اقتصادی حلقه به حلقه             

بطوريکه حتی      ،تشديدتر شده است    
در شرايطی که خود جنايتکاران               
اسالمی نيز وادار به قبول تاثير اين         

 ،تحريمها بر زندگی مردم شده اند            
اين جريان در قبال اعمال اين                       

. سياستها موضعگيری نکرده است        
را دنبال   "  سکوت"همواره سياست     

ويژگی رياکارانه         .  کرده اند        
سياستشان اين است که اعالم ميکنند       

اما   ،بر عليه تشديد تحريم ها هستند        
هيچگاه اعالم نميکنند که بر عليه              

از .  از تحريمها هستند  "  همين سطح "
قرار راه فرار از اين مخمصه را               
اينطور فهميده اند که خود را به                   
نفهمی سياسی بزنند و هر زمان که          

بر    ،ناچار به موضعگيری ميشوند       
عليه تشديد تحريم های اقتصادی               
احتمالی در فردايی نامعلوم حرف            

آنهم با اين استدالالت که                .  بزنند
تحريم اقتصادی باعث تحکيم قدرت       

از قرار اگر     .  رژيم اسالمی ميشود    
به اين جريان راست اثبات شود که           
تحريمها آنطور که مدافعين و                       

منجر به        ،عاملين اش مدعی اند           
تضعيف رژيم اسالمی شود به                     
احتمالی سر همين انتقاد آبکی را هم        

 . بزير آب خواهند کرد
 

چرا که ليدر اين حزب در عين حال         
جا را باز گذاشته است که اگر ناچار        
شدند از سياست تحريم اقتصادی               
پشتيبانی کنند و يا خواستند فراخوان       
اجرای آن را به دولتهای غربی و              

دچار مشکلی          ،امپرياليستی بدهند    

اين را  : "  ايشان ميگويد که  .  نشوند
هم اضافه کنم که در شرايط ويژه         
ای که جنبش انقالبی بالفعلی عليه        

مانند   -حکومتی در جريان است        
جنبش توده ای عليه نظام آپارتايد         

تحريم   -نژادی در آفريقای جنوبی     
اقتصادی ميتواند در خدمت                     
انقالب و مردم عمل کند اما در               
مقطع حاضر جامعه ايران در                

  ".چنين شرايطی نيست
 

اين سياست آب پاکی را بر تمام              
انتقادات نيم بند اين جريان به                   

" در سطح وسيع  "تحريم اقتصادی   
تحريم اقتصادی در         .  می پاشد    

در "شرايط ويژه ای ميتواند                    
". خدمت انقالب و مردم عمل کند       

در دفاع از     "  چپ"و اين توجيه       
سياستی است که به درست                       
سياست کشتار دسته جمعی نام               

در نقد اين        .  گذاری شده است       
سياست بايد گفت اگر انفجار بمب        

خدمت انقالب   "اتم ميتوانست در       
سياست تحريم    ،"و مردم عمل کند   

در خدمت   "اقتصادی هم ميتواند        
تمام ".  انقالب و مردم عمل کند           

تجربيات تاريخ تاکنونی نشان داده      
است که حتی اگر زمانی در                     
آفريقای جنونی نيروهای ضد                
آپارتايد نژادی خواهان تحريم                
اقتصادی دولت نژادپرست                      

واقعيت      ،آفريقای جنوبی بودند         
عملی اجرای اين سياست در                   
عراق و پس از آن نشان داده است    
که اين چه سياست مخرب و ضد          

تحريم اقتصادی      .  انسانی است     
" اسالم آزاديخواه "مانند  "  انقالبی"

 .يک عوامفريبی کودنانه است
 

 در پايان
کمونيست "سياستهای حزب اکس      

در قبال جنگ                   "  کارگری
تروريستها و تحريم اقتصادی                
کوچکترين ربطی به سياستهای           
شناخته شده کمونيسم کارگری در       

کامال در  .  قبال اين اقدامات ندارد     
. تناقض با آن و در مقابل آن است         

اين گوشه ای از بيان موقعيت                 
راست و غير کمونيستی اين                    

همانطور که         .  حزب است        
سياستهای کورش مدرسی                        

٧صفحه  کوچکترين   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

 

 منشور 
 آزادی، برابری و رفاه

 
 

 آزادی
 
لغو کليه  .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش        :  سکوالريسم -١

 .آزادی مذهب و بی مذهبی. قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند
 
آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات،                    :  آزادی بيان   -٢

 .اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب
 
، لغو  "جرم سياسى "لغو مقوله    :  آزادی تمامی زندانيان سياسی      -٣

مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات متضمن                        
 .تعرض به جسم و روان افراد

 
 .آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 
محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى منتخب و  -۵

 .عادالنه مردم
 
 

 برابری
 
برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد در              :  برابری زن و مرد     -۶

 .لغو جدا سازيها و آپارتايد جنسی. لغو حجاب. حقوق مدنی و فردی
 
برابری کامل حقوقی همه شهروندان، صرفنظر         :  برابری حقوقی  -٧

 .از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت
 
 

 رفاه
 
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان               :  حداقل دستمزد   -٨

در شرايط کنونی حداقل دستمزد بايد         .  تشکل های سراسری کارگری    
 .يک ميليون تومان باشد

 
پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد بيکار       : بيمه بيکاری -٩

پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد             .  و آماده به کار       
 .رسمی

 
طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                        -١٠

هزينه مسکن   :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان             
 .نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد

 
*** 

٢٣۴شماره   
 

 ...تشديد تخاصم دو قطب تروريستی 

سياستهای حميد      ،ربطی به کمونيسم کارگری و منصور حکمت ندارد                   
. تقوايی هم کوچکترين ربطی به کمونيسم کارگری و منصورحکمت ندارد             

بی جهت نيست که هر دو گرايش عليرغم تقابلشان در سياستهايی در يک                   
عبور از منصور   "هر دو گرايش کارشان را با        .  وجه کامال با هم مشترکند     

هر دو سياست خشت خشت سياستهای کمونيستی               .  آغاز کردند  "  حکمت
منصور حکمت را به کنار زده و به جای آن سياستهای راست خود را قرار         

 . دادند
  

پيشروی جنبش کمونيسم کارگری منصور حکمت در شرايط حاضر در                    
 *.گرو نقد قاطع اين دو گرايش راست است

 

  ،کارگر زندانى ،رضا شهابى
! زندانى سياسى آزاد بايد گردد  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

و از                   ل م ی م ات ق ارزه طب ب تاريخ م
وده     لحظات و مقاطع تلخ بسياری ب
ان               رم ورژوازى ف ى آن ب ه ط ک
اری        شم ي کشتارهای دسته جمعی ب
اه از             گ چ ي ه ه رده ک را صادر ک

. خاطره بشريت زدوده نخواهد شد 
ع               اط ق ان در م دگ ه ش ت ار کش آم
ر و     مختلف بالغ بر صدها هزار نف
ون انسان سر               ي ل ي ن م گاه به چندي

ه              .  ميزند ت ار کش ه و آم اگر فقط ب
ه    ت شدگان چند دهه پايانی قرن گذش
ايت            ن رجوع کنيم به عمق يک ج
ات             ق ب ه از سوی ط ت اف ان ي سازم
م            ي واه ان خ ای آن ه ت م و دول اک ح

جنايات سازمان يافته ای که  .  رسيد
اع از سود و               م در دف طبقات حاک
د     مالکيت خصوصی راه انداخته ان
و برای آن نه تنها دولت و قانون و 
روى                  ي ه ن ک ل اه ب س و دادگ ي ل پ
واع                 رده ان د گست ي ول سرکوب و ت
ش                   ي درن را از پ اى م ه الح س

بمب های اتمى و .  سازمان داده اند
ناپالم و شيميائى و انواع موشک و 
ا در                ت ت ده اس الح درست ش س

درت " ميدانهاى جنگ    ه    "  ق اي سرم
ت                      ري ر و بش ارگ ه رخ ک را ب

کشد            ده ب کوب ش ن ورژوازی .  م ب
ا را در              ن سالح ه اده از اي ف ت اس

قدس  " جهت پاسداری از اصل     " م
داوم                 ی و ت وص ت خص ي ک ال م
مناسبات بردگى مزدی بکار ميبرد 
قب             ات ل اي ن ن ج ي و اين اواخر هم

وق بشرى     " و "  بشردوستانه"  " حق
 . هم گرفته است

 
ورژوازى و          ات ب اي ن ار ج اگر آم
 ،جنگهايش بطور نسبى معلوم باشد

ن               ى در پس اي ل ات نس ف ل ار ت آم
د       ن ن ک ي م . جنگها را هيچ کجا ثبت ن

ازاکی و      هنوز در هيروشيما و ناک
ان و هر         ويتنام و عراق و افغانست
وحش              اوان ت ردم ت ان م گوشه جه

 . بورژوازى را ميدهند

 

 :حذف سوبسيدها
 !يک سال پس از صدور فرمان تهاجم

 

 پدرام نوانديش

اما بورژوازى تنها در دوران         
. جنگ فرمان قتل عام نميدهد          

نيز جنايات  "  صلح"در دوران    
قربانان .  بورژوازى ادامه دارد   

قانون بهره کشى و استثمار در        
دوراه صلح و رونق                                
بورژوازى کمتر از قربانيان           

پس از    .  دوران جنگ نيست       
فروپاشی سرمايه داری دولتی        
بلوک شرق تهاجم بورژوازى        

ح جهانى به طبقه کارگر    طدر س
بورژوازی .  تشديد شد             

زنجيرهای بردگی و استثمار           
کارگران را در همه جا و                     

آزاد "بويژه در کشورهاى                 
بلوک شرق تنگ تر کرد       "  شده

و دستاوردهای مبارزات                    
طبقاتی را بويژه در اين                        
کشورها با کاهش دستمزد و              
افزايش ساعات کار، کاهش              
بيمه ها و خدمات اجتماعی و            

در .  تشديد بردگى پس گرفت         
ايندوران بازار آزاد با اعمال           
سياستهاى رياضت اقتصادى و      
خصوصى سازى جنگ                      
ديگرى را آغاز کرد که                        
قربانيانش هم اکنون در تمام              

اگر .  جهان بصدا در آمده اند          
جنگهاى بورژوازى از ديگر          
طبقات نيز قربانى ميگرفت اما       
سياست اعمال فقر و رياضت          
اقتصادى اساسا کارگران و               
بخش کم درآمد جامعه را                     

اين بمب هاى      .  سالخى ميکند  
نامرئى قلب طبقه کارگر و                 
حلقه هاى ضعيف تر جامعه              
مانند کودکان کار و خيابان،              
کارتن خوابها، تن فروشان، و         
اردوى بيکاران را نشانه رفته         

اينجا ديگر آتش بسی            .  است
وجود ندارد چرا که حرص و           
آز سرمايه داری در کسب سود       

تنها .  بيشتر را پايانی نيست           

٢٣۴شماره   

انقالب عليه کل اين اوضاع و                      
سرنگونى سرمايه دارى ميتواند اين       

 . جنگ را متوقف کند
 

 1389بيست و هشتم آذر 
در اينروز طرح حذف يارانه ها از          
سوی دولت اسالمی در ايران کليد            

اين البته ادامه طرح تعديل          .  خورد
اقتصادى رفسنجانى و خصوصى            
سازيها و بيرون راندن کارگران               
کارگاههاى کوچک از شمول همان        

با اين    .  قانون کار ارتجاعى بود           
سياست تهاجمى وسيعتر به سفره              

سرمايه .  خالى کارگران شروع شد       
داران اسالمی در هماهنگی با                     
نهادهای مالی بورژوازی از جمله           
بانک جهانی و صندوق بين المللی           

. پول، اين يورش را سازمان دادند           
پيش از آن نيز بورژوازی اسالمی           
و دولت وحشی آن، ماهها از                         
پرداخت دستمزدهای ناچيز                          
کارگران خودداری کرده و بارها             
تجمعهای اعتراضی کارگران و                
خانواده هايشان را با گلوله پاسخ                

قبل ازآغاز اين يورش           .  داده بود   
" ما گرسنه ايم  "نيز، کارگران فرياد     

همان زمان  .  را بارها سرداده بودند     
آمار کودکان کار و خيابانی بالغ بر          

هزار نفر بود، تن                   500000/3
فروشان را آماری واقعی در دست           
نبود، چرا که هيچ ارگان بورژوايی        
به دليل گستردگی اين معضل                       
اجتماعى جرات وارد شدن به آن را         

اين يورش در حالی آغاز           .  نداشت
گرديد که دولت بورژوای اسالمی           
جنايات فراوانی را در کارنامه سياه        

سال به ثبت رسانده           32خود طی      
ترور   ،سرکوب هر روزه زنان   .  بود

کشتار     ،و کشتار مخالفين سياسى          
گسترده زندانيان سياسی در چند                

 ،مقطع، سنگسار و قصاص اسالمى      
سرکوب     ،اعدام و شکنجه مستمر          

اعتصابات کارگری و حتى شليک           

به اجتماع کارگران گرسنه در               
معادن کرمان، سرکوب تالش               
کارگران براى تشکل از جمله در        
شرکت واحد و نيشکر هفت تپه،           
سرکوب تظاهراتهای خيابانی در       

بخشى از کارنامه            1388سال    
 . جنايات رژيم اسالمی است

 
در اين ميان مدافعين حقوق بشر            
تحت فشار افکار عمومی با                     
صدور قطعنامه ای در شورای             
امنيت شان رژيم آبروباخته                     

اما .  اسالمی را محکوم کردند            
همين مدافعان حقوق بشر و                      
نهادهاى جهانى شان در دفاع از           
دولت اسالمى بدليل يورش به                
طبقه کارگر و حذف سوبسيدها             
مدال هم دادند و براى اجراى                  
دقيق آن راه حل هم ارائه                             

دليل اين دو روئى                .  فرمودند
آنچه را که      .  سياسى روشن بود     

اين جنايتکاران نتوانستند تماما در      
يونان و اسپانيا و ايرلند، در تونس       
و مصر و ليبی به اجرا بگذارند،           
رژيم جنايتکار اسالمی در ايران         
با خشونت هر چه بيشتر به اجرا           

 . گذارد
 

 يکسال بعد
در يکمين سالگرد اين تهاجم                   
گسترده سران رژيم اسالمی به             
خود جرات داده و از اجرای                    
فازهای دوم و سوم حذف                           
سوبسيدها سخن ميگويند و سر از        

هر کدام از اين        .  پا نمی شناسند     
جانی ها موفقيت خود را به رخ              

اما همزمان   .  آن ديگری می کشد      
وحشت از خيزش کارگران و                 
مردم محروم را در چهره شان               

يکى شال سبز بر           .  ميتوان ديد   
گردن نهاده، ضمن تاييد اين                     

٩صفحه يورش   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

سبعانه، احساس خطر خود را از          
روند فروپاشی رژيم پنهان نساخته      
و خواهان تغيير در روش های               
تداوم سياست حذف سوبسيدها                

ديگرى از جمله وزير               .  است
اقتصاد دولت سرمايه داران در             
همايشی تحت اين نام اعالم می               
کند که يک سوم درآمد حکومت             
طی سال گذشته از راه حذف                    

در آنسوى   .  يارانه ها بوده است        
اين درآمد اضافه بر استثمار شديد        

 ،و ثروتهاى حاصله از آن                         
کارگران و اکثريت مردم محروم         

کارگرانى که طى راه     .  قرار دارند 
زنى بورژوازى و تشديد استثمار         
و گروگيرى نان شب شان به                    
فالکت مطلق رانده شده اند تا جيب       
گشاد حکومتيها و سرمايه داران           

 . پرتر شود
 

طى يکسال گذشته مايحتاج اوليه           
فقر      ،مردم روزانه گرانتر شد             

سو تغذيه و        ،شديد و شديدتر شد       
گرسنگى به بخش الينفک                          

 ،کارگران و فرزندانشان تبديل شد      
بيکارى و اخراج کارگران وسيع         

و به بهاى نابودى بيشتر            ،تر شد  
احمدی      ،خانواده هاى کارگرى         

نژاد قاتل در سالگرد اجراى اين            
سياست عنوان ميکند که اجرای             
اين قانون در ايران از سوی رژيم        
اسالمی موردی است که می تواند       

. در ساير کشورها نيز اجرا شود          
محمد رضا فرزين عنصر رژيم            
در ستاد سازماندهی اين يورش              

 36اعالم ميکند که مصرف گندم          
درصد کاهش يافته است و انتظار         
دارد که اين کاهش به اعداد                        

وقتی نماينده  .  بزرگتری نيز برسد   
مزدور رژيم در کميسيون                         
اقتصادی مجلس دزدان اعالم                 
ميکند که دستگاه اجرايی توانسته         

هزار ميليارد تومان کسر      15است  
بودجه اش را با رانت تامين کند و         

 60تازه اين مبلغ به غير از آن                 
ميليارد دالری است که بانک                  

 

 :حذف سوبسيدها
 ...يک سال پس از صدور فرمان تهاجم 

جهانی در خصوص درآمد                
حاصل از حذف يارانه ها                   

گوشه اى از     ،اعالم داشته است  
ابعاد سياست مجازات جمعى           

. مردم محروم روشن تر ميشود     
به اينها بايد پيامدهاى سياست           

. اعمال فقر شديد را اضافه کرد     
نداشتن سوخت و استفاده از               
ذغال در کشورى که روى نفت      
خوابيده خانواده هاى زيادى را       

تعداد .  دسته جمعى کشته است      
زيادى بدليل نداشتن پولشهريه        
مدرسه و آموزش کودکانشان          

تعداد زيادى   .  را خط زده اند        
مسکن و آلونک قبلى شان را            

فقر و تن       .  از دست داده اند         
فروشى و جنايت گسترش يافته       
و در کنار آن ماشين اعدام و              
کشتار سه شيفته کار ميکند تا            

 . سرمايه آسوده بخوابد
  

رژيم اسالمى خواهد کوشيد              
عقب نشينی های بيشتری را بر      
کارگران و ميليونها انسان                  
کارکن تحميل کند و خود را               
برای اجرای فازهای ديگر                

اما .  حذف يارانه ها آماده ميکند    
يک سال پس از تهاجم سرمايه        

اوضاع     ،داران و حکومتشان      
ايران و منطقه و جهان بشدت           
بحرانى است و همين وضعيت       
است که اختالف برسر                         
چگونگى تداوم اجراى اين                

شرايط .  طرح را توضيح ميدهد   
برای دولتهای بورژوازی                 
هميشه آنطور که آنها می                     
خواهند و سناريوهای خود را          

اگر .  تنظيم می کنند نيست              
احمدی نژاد تير خالص زن              
باال پايين می پرد که اجرای               
اين طرح می ارزيد که دو                   
دولت برای اجرای آن وقت               
بگذارد، اين به معنای آن                     
نخواهد بود که رژيم بتواند                 
بدون دردسر فازهای ديگر اين      
سياست جنايتکارانه را به اجرا      

٢٣۴شماره   
اوضاع حکومت اسالمی عليرغم درآمد سرشار نفت و استثمار                  .  بگذارد

تحوالت .  مردم عميقا ناراضى اند       .  شديد و حذف سوبسيدها وخيم است            
منطقه و اوضاع بحرانى جهانى آينده حکومت اسالمى را در هاله اى از                      

جنبش های وسيع ضد کاپيتاليستی بسرعت ديوارهاى        .  ابهام قرار داده است   
حکومت اسالمى سرمايه داران را ميشکند و آنوقت است که همه دردها و                  
رنج هاى و اعتراض انباشته در جامعه سرريز ميکند و سونامى آن                                

در اين مسير   .  جمهورى اسالمى را مثل خس و خاشاک با خود خواهد برد             
باندهای رنگارنگ حکومت اسالمى نخواهند توانست جلوی سقوط محتوم              

 * .شان را بگيرند

 

 کارگران کارخانه نورد و پروفيل ساوه
 !ماه دستمزد معوق 4

 

ماه است که         4نفر از کارگران کارخانه نورد و پروفيل ساوه                           200
دستمزدهای مرداد، شهريور، مهر و آبان ماه        .  دستمزدی دريافت نکرده اند   

کارگران تاکنون پرداخت نشده و تا چند روز آينده دستمزدهای آذر ماه                         
ماه گذشته بارها کارگران         4در طی     .  کارگران نيز هم معوق خواهد شد         

ناراضی و معترض در اشکال فردی و جمعی با مراجعه به عوامل                                 
کارفرما و با بيان مشکالت مالی خانواده هايشان خواستار دريافت فوری                  
دستمزدهايشان شده اند اما هميشه سهم کارگران جوابهای سرباال و تهديد و              

 .مشتی اباطيل و دروغ بوده است
 

شقاقی مدير کارخانه، چهره منفور ضد کارگری و دزد چندی پيش به                           
به دور و بر خودتان نگاه کنيد، با         :  تعدادی از کارگران معترض گفته است      

اين همه محاصره و بحران اقتصادی ببينيد چقدر کارخانه ها و مراکز                          
صنعتی ورشکست شده و کارگرانشان هم از کار بيکار و اخراج شده اند،                  

من بيشتر  .  خدا را شکر کنيد که فعال اخراج نشده و برسر کارهايتان هستيد             
چشم اميد ما به برنامه های دولت         .  از اين توان مالی ندارم بايد تحمل کنيد          

 ! احمدی نژاد است
 

اين شقاقی دزد و دروغگوی بزرگی است به ما            :  يکی از کارگران ميگفت    
خدا را شکر کنيم چون عين برده از صبح تا شب     ! ميگويد خدا را شکر کنيد

ماه است    4و در تعطيالت از ما کار می کشند، خدا را شکر کنيم چون                         
دستمزدهايمان را باال کشيده اند و با اين پولهای ما جناب شقاقی در تهران                  
مشغول ساخت و ساز آپارتمان و بساز و بفروش است، خدا را شکر کنيم                    
چون اجاره خانه هايمان پس افتاده و خانواده هايمان برای حتی نان شب                      
محتاجند، خدا را شکر کنيم چون اگر کسی از خانواده مان مريض و بيمار                 
شود بعلت فقر و بی پولی بايد دست روی دست بگذاريم و نگاه کنيم تا                             

البته اين جناب شقاقی بايد خدا و اسالم و                !  خودش يا بهبود يابد يا بميرد         
احمدی نژاد تير خالص زن و اين حکومت را ممنون و شکر گزار باشد که            
برای او و امثال او به بهای مرگ و نابودی ما کارگران و خانواده هايمان                   

 .بهشتی ساخته اند که هر ماهه در آمدهای ميلياردی پارو ميکنند
 

نفر کارگر قراردادی     200کارخانه نورد و پروفيل واقع در ساوه با بيش از    
هزار تومانی پرداخت نشده و          300با قراردادهای يکساله و دستمزدهای          

ساعت کاری از صبح تا شب و کار اجباری در همه تعطيالت به روش                         
اردوگاههای کار اجباری ماقبل تاريخ، توليد کننده انواع نورد و پروفيل و                 

بنا بر خبر موثق     .  ورقه های آهن گالوانيزه برای مصارف صنعتی ميباشد          
شقاقی مالک و مدير کارخانه دستمزدهای پرداخت نشده کارگران را در                    
سطح شهر تهران برای ساخت و بساز و بفروش آپارتمان در جهت کسب                  

 .سودهای بيشتر بکار ميگيرد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٢٧ – ٢٠١١دسامبر  ١٨



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

هلمت احمديان از اعضای رهبری     
حزب کمونيست ايران طی مقاله           
ای به بهانه برخورد به نوشته                  

اتحاد "يکی از اعضای محفل                 
به جای        ،"سوسياليست کارگری   

برخورد به اين جريان تاريخ پر             
افتخار کمونيسم کارگری را نشانه       
گرفته و با ادبياتی ناسيوناليستى به       
منصور حکمت و گرايش کمونيسم     

از حزب    91کارگری که در سال      
کمونيست ايران جدا شدند حمله             

 .کرده است
 

هلمت احمديان شايد بتواند با يک          
به "  خودی"نقد بسيار ضعيف و          

اتحاد سوسياليست کارگری، تالش     
کند تا رابطه اين جريان با کومه له    
بهم نخورد و خط گيری و نان به             
قرض دادن ادامه پيدا کند، اما                  
اتحاد سوسياليست کارگری ديگر        

. حاضر به اين کار نخواهد شد                
چون حزب کمونيست ايران                     
همزمان مشغول ارتباط و تشکيل         

و تالش برای تشکيل    "  قطب چپ "
جبهه کوردستانی و شرکت در               

نه ته وه ی                            "کنفرانس          
(کورد حزب .  است)  ملت کورد  " 

کمونيست ايران با توجه به درک          
بورژوايی اش از مبارزه و                       
مارکسيسم در طی بيست سال                 
گذشته هيچگاه سعی نکرده است با      
يک موضع راديکال به احزاب              

. ناسيوناليست کرد برخورد کند            
اين حزب از اين می ترسد که به             

. قول لنين نکند بورژوازی برمد          
از طرف ديگر سياستهاى محفل            

مقدم جملگى شکست           –آذرين     
همينطور با چرخش            .  خوردند

حزب کمونيست کارگری فعلی به        
قند در دهان              ،پوپوليسم راست    

رابطه با  .  رهبری کومه له آب شد     
حزبى که به منصور حکمت و                
کمونيسم کارگرى پشت پا زده و            
مبارزه راديکال با جمهوری                    

 
 !چاقو هيچگاه دسته خودش را نمی برد

 

 نگاهی به مقاله هلمت احمديان
 

 حسن معارفی پور

اسالمی را از برنامه خود کنار       
گذاشته و حتى هم صفى با                   
موسوی و  کروبی را در                      
پرونده خود دارد را از هر                  
لحاظ موثرتر از يک محفل                
شارالتان مانند اتحاد                              
سوسياليست کارگری ارزيابی       

 . ميکرد
 

در دوره ای که رهبری کومه           
له و حزب کمونيست ايران                
مشغول نيرو گرفتن برای                   
جريان اتحاد سوسياليستی بود         
و مشغول کپی برداری و                     
ترجمه و تبليغ بحث های آذرين     

در دوره اى که            ،مقدم بود    -
راديو حزب کمونيست ايران و       
کومه له و حتی تلويزيون بخش       
زيادی از برنامه های خود را          

و "  به پيش  "به ترويج مقاالت       
و مصاحبه با افراد اين       "  بارو"

جريان يا افراد نزديک به اين           
جريان اختصاص داده بود، اگر     
هلمت احمديان دست به نقد اين        
چنينی ميزد، توسط رهبری              

. کومه له سرجايش نشانده ميشد     
در آن دوره نشريه جهان                      
امروز مدام مشغول تبليغ                    
ادبيات سياسی اتحاد                               
سوسياليست کارگری بود و به        
يک نشريه جانبی اين محفل              

سکوت .  منحط تبديل شده بود        
کومه له در مورد مواضع اتحاد  
سوسياليست کارگری و دفاع           
کومه له از پروژه ذهنی و                   

دانشجويان "پادرهواى                        
و انتشار مقاالت     "  سوسياليست

با اسم مستعار دانشجويان                   
سوسياليست و غيره، در                      
سايتهای جانبی کومه له و حتی       
در نشريه ی جهان امروز                   
باعث شده بود که حزب                        
کمونيست ايران و اتحاد                       
سوسياليستی بيش از هر زمانی      

٢٣۴شماره   

بهم نزديک شوند و هر کسی که                  
مانع اين نزديکی ميشد را از سر                
راه خود بر می داشتند و برايش                  

 آنها جريان .  پرونده سازی می کردند   
که تعدادى از رفقا منتقدين کمونيست 

و من نماينده آن بوديم را حکمتيست         
ميخواندند و حاضر به پوشش                      
مقاالت و مصاحبه های تلويزيونی          
ما در نقد اتحاد سوسياليست                           

در مورد           .  کارگری نبودند          
هوچيگری اتحاد سوسياليست                     
کارگری و انتساب دانشجويان                    
آزادی خواه و برابری طلب                           
زيردست شکنجه گران جمهورى            

 ،نظامى  –اسالمى به حزبى سياسى      
 ،در بسياری از مواقع کومه له                    
 ،عليرغم سکوت هاى موردى                    

موضع به شدت رياکارانه ای اتخاذ         
سياست های اتحاد سوسياليست    .  کرد

کارگری با تاييد ضمنی يا تبليغ از             
جانب کادرها و تشکيالت کومه له و       

نوعی فضا سازی        ،سکوت رهبری  
مسموم عليه راديکال ترين تشکل             
دانشجويی ايران در سی و چند سال         
گذشته آغاز شد و به اين شکل دست         
پليس در برخورد شديدتر به اين                 

 . دانشجويان باز شد
 

حزب جا دارد به سياست نادرست            
در زمينه داب هم              "  حکمتيست"

هم "  حکمتيست"حزب   .  اشاره کرد  
به دليل منافع سکتى در اين مقطع و          
به جای تالش برای به حداقل                        
رساندن ضرباتی که به اين تشکل             
وارد شده است، با تبليغات نادرست         
در اين زمينه و تالش برای نشان               
دادن اينکه اکثريت داب با آنها                     

نوعی فشار            ،همسو بوده است          
سنگين تر بر دانشجويان آزادی                  

. خواه و برابری طلب وارد می آمد          
" حکمتيست"متاسفانه رهبری حزب    

تاکنون بر اشتباهات سياسی و                     
تاکتيکی در اين زمينه انگلشت                    
نگذاشته است و تاکنون بر مواضع          

نادرست خود در اين زمينه و                  
زمينه های ديگر اصرار می                   

 .ورزد
 

اما کشمکش اتحاد سوسياليست         
کارگری و حزب کمونيست ايران        

 بر سر چيست؟
در دوره هايی که هنوز انشعاب            
کمونيسم کارگری صورت نگرفته    
بود، تمام آثار تئوريک اين حزب         
توسط کسانی نوشته شده است که         
در حزب کمونيست کارگری فعلی     
و ديگر شاخه های منشعب از آن          
فعاليت ميکنند و باقی مانده کومه          
له هيچگاه حرفی برای گفتن                    

در آن دوران خط            .  نداشته اند   
سياسی اين جريان و برنامه و                 
اساسنامه توسط منصور حکمت          

بعد از     .  تدوين و نوشته ميشد            
انشعاب کمونيسم کارگری سانتر         
اين حزب نمی توانست از لحاظ            
تئوريک اين حزب را اشباع کند           
در نتيجه برای سالها تئوريهای             
ناسيوناليستی آقای مهتدی و                     

کومه "  تئوريک"شرکايش ديدگاه    
در آن دوران بود که در           .  له بود  

برنامه حزب کمونيست ايران                
تجديد نظر شد و اين برنامه از                
راديکاليسم لنينی تهی شد و جای          
ديکتاتوری پرولتاريا را                             
دمکراسی گرفت و در بسياری             
مسائل اين برنامه به يک برنامه            
کامال بورژوايی از جنس برنامه          

. راه کارگر و اکثريت تبديل شد            
يکی از منتقدان هلمت احمديان              
اشاره کرده بود که حزب                            
کمونيست ايران از برنامه ای                
پيروی ميکند که منصور حکمت         

 ،اما نه .  به نگارش درآورده است     
حزب .  ايشان اشتباه ميکند                

کمونيست ايران ديگر از آن                     
برنامه پيروی نميکند و اين                      

من .  برنامه کامال تغيير کرده است    
هر دوی اين برنامه ها را مطالعه         
کرده ام و اگر الزم باشد در                       

١١صفحه فرصت   



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

 .ديگری به آن خواهم پرداخت
 

همانطور که گفته شد حزب                       
کمونيست ايران و اتحاد                               
سوسياليست کارگری سالها طی           
يک ائتالف اعالم نشده به سر می         
بردند و تلويزيون کومه له و                     
رسانه های اين جريان همواره در        
خدمت تبليغ ايده های اتحاد                        
سوسياليست ضد کارگری بوده             

اتحاد سوسيالست کارگری      .  است
از اين کانال ها برای نيرو گيری           
به نفع خود استفاده کرده است و              
ظاهرا رهبری کومه له از اين                 
عمل اتحاد سوسياليست کارگری          

اما معضل   .  شديدا عصبانی است     
رهبری کومه له اينست که نمی              
تواند به طور راديکال به اين                    
جريان برخورد کند چون هر دوی       
آنها از او نظر فکرى از يک                     
جنس اند و به قول معروف چاقو            

اين .  دسته خودش را نمی برد              
باعث شده است که رهبری کومه          
له و آقای هلمت احمديان نوک تيز        
پيکان را به سوی کمونيسم                         
کارگری سابق و منصور حکمت         

آخر نميشود سالها ترهات       .  بگيرد
ايرج آذرين و مقدم را توسط                     
رهبرى اين حزب تکرار کرد و             
يکروزه به منتقد سياست های آنان       

 !تبديل شد
 

در مقاله ی هلمت احمديان اشاره          
شده است که کمونيسم کارگری              

کرده و آنها نماندند تا          "  هزيمت"
در اردوگاه انقالبيگری خودشان          
را حفظ نمايند و با ناسيوناليسم                

کنند، در نتيجه اين     "  مبارزه"کرد  
باعث تقويت ناسيوناليسم در کومه       
له و کردستان عراق و قدرتگيری        

اين تحليل      .ناسيوناليسم شده است    
را حضرت مهتدی در هنگام                    
جنگ خليج کشف نمود و ديگر               
متحدانش همچون عمر ايلخانی              
زاده و ديگر ناسيوناليست های               
موجود در کومه له اعالم می                   

 

چاقو هيچگاه دسته خودش را 
 ...نمی برد

کردند که تشکيالت کردستان          
کمونيست و تشکيالت اروپا             
پاسيو است، آنها هزيمت کرده        
اند، آنها بايد می ماندند و                      
انقالبيگری خود را حفظ                     

در همان موقع اين          .  ميکردند
تحليل های ناسيوناليستی جواب     
خود را گرفت و رهبری کومه        
له به جای برخورد جدی به                
ناسيوناليسم هميشه با اما و اگر       
و به شيوه های مختلف                           
سياستهای مهتدی را توجيه               
کرد و حتی بسياری از رهبران      
فعلی کومه له امروزی اعالم           
کردند که حق با مهتدی است و        
در جناح ناسيوناليسم قرار                 

خواندن و مطالعه متون    .  گرفتند
آن دوران برای هر کمونيست         
 . جويای حقيقت ضروری است

 

اما من اين را به هلمت احمديان   
اگر .  و رهبری کومه له ميگويم    

انقالبيگری و پراتيک                           
کمونيستی ماندن در اردوگاه            
حصار کشيده و زندگی بين                
شکاف حکومت های مرتجع           
منطقه است، اين انقالبيگری و       

اين عين  .  کمونيسم پيشکش شما  
اگر .  سنت ناسيوناليسم است        

خارج کردن رهبری تشکيالت      
از منطقه کردستان عراق که            
شديدا برای رهبری کومه له نا        
امن بود عملی پاسيفيستی بود           
اتفاقا بخش زيادی از آنهايی که       
امروز در رهبری کومه له و            
حزب کمونيست ايران هستند و      
از جمله آقای احمديان از زمره       
اين پاسيفيست ها هستند و                    

بنابراين بايد نتيجه اين           .بودند
بحثهای غير سياسی را در                 

در .  جای ديگر جستجو کرد          
چرخش رهبری کومه له به               
طرف راست و مام جالل و مه         

بی جهت نبود که              .ال بختيار   
رهبری کومه له در آن دوران          

" دوستان حال و آينده         "دنبال    

٢٣۴شماره   
خود نه در بين اپوزيسيون کمونيست    
بلکه در بين ناسيوناليستها و طالبانى       
و بارزانى در در کردستان عراق             

 . بود
 

بايد اشاره کنيم با توجه به آثار و                  
ادبياتی که حزب کمونيست ايران در      
طول بيست سال اخير منتشر کرده           
است و با مراجعه به همان اثار،                  
منجمله برنامه جديد حزب کمونيست     

شمسی با      1376ايران که در سال         
تجديد نظر در برنامه ی سابق                      
صورت گرفته و با مراجعه به                     
کنگره های حزب کمونيست ايران و      

، تا امروز     91کومه له بعد از سال        
اتفاقا اين خط ناسيوناليسم کرد و شبه     
سوسيال دمکراسی است که در                   
رهبری کومه له صاحب سبک و               
سياق است و چپ و کمونيست در              
اين دوران کوچکترين نفوذی در               

 .رهبری اين حزب نداشته است                 
ترويج ايده های کائوتسکی و تالش         
برای درست نشان دادن اين ايده ها           
از جانب رهبری اين حزب، در                  
سايت های جانبی وابسته به اين                  
حزب نشان از متد به غايت                            
اپورتونيستی اين جريان عليه لنينيسم     
و کمونيسم کارگری منصور حکمت      

بی توجهی به قدرت سياسی و        .است
مبارزه کمونيستی و تالش برای                
همبستگی ملی با احزاب کرد                       
مرتجع چه در اپوزيسيون و چه                  
احزاب حاکم در کردستان عراق، و        
اعالم وفاداری به دمکراسی که به           
قول منصور حکمت درک                             
بورژوايی از آزادی است، نشان از         
بی ربطی اين جريان به مارکسيسم          

 .و طبقه کارگر است
 

تالش برای صنعتی کردن کردستان       
و انتقاد از جمهوری اسالمی به                  
خاطر بی توجهی به منطقه توريست      
پذير کردستان و عدم سرمايه گذاری      
سرمايه داران در اين منطقه از                   
آرمان های بورژوازی رانده شده از      
قدرت است که کومه له امروز به              
نماينده اين آرمان ها در کردستان              
تبديل شده و در اين راستا قدم بر می 

 .دارد
 

دشمنی با کمونيسم کارگری منصور      
حکمت و کمونيسم کارگری در                  

کردستان عراق و دوستی با                     
اتحاديه ميهنی و حزب                                 
زحمتکشان کردستان عراق و               
ديگر احزاب حاکم در اين منطقه،       
که به دليل رنگارنگی شان مردم          

می ناميدند  "  ليست ساالد "آنها را    
نشان از بی ربطی کومه له به                  
چپ و کمونيست در کردستان                

 .عراق است
 

توجيه سرکوبگری و جنگ طلبی       
جريان عشيره اى اتحاديه ميهنی          
و موضع به شدت رياکارانه کومه       
له در مورد اعتراضات اخير در          
کردستان عراق و ايستادن در                 
کنار اتحاديه ميهنی و حزب                     
دمکرات کردستان مال مصطفی          
بارزانی نشان از اوج راست                   

 .روی کومه له است
 

 جايگاه پراتيک نزد کومه له
نزد کومه له پراتيک يعنی کار              

سخت طاقت فرسای تشکيالتی             
. بدون توجه به جايگاه اين کار               

کسانی که در اردوگاه کومه له                
شديدا مشغول خود بوده و مطالعه        
و آموزش مارکسيسم را خرده                
بورژوايی و روشنفکری قلمداد           
می کردند، در رهبری کومه له             
قرار می گرفتند و به عنوان رهبر       

اين سنت      .  پرستش می شدند          
پوسيده ناسيوناليسم کرد است که          
انقالبی گری را در جنب و جوش         
تشکيالتی آن هم نه جنب و جوش         
سياسی و فعاليت در بين کارگران       
در محيط کار، بلکه جنب و جوش       
در مورد فعاليت های روتين                   
تشکيالتی و نظاميگری مفرط               
بدون در نظر داشتن تناسب قوا و         
آمادگی شرايط جامعه برای دست       
بردن به عمليات نظامی يا                         

اين تحليل های       .  مسلحانه ميبيند   
مضحک ناسيوناليستی البته در            

کومه له   .  دنياى واقعى پوچ است      
حتى حق ندارد آنطرف مرز برود       

. تا چه رسد به عمليات نظامى                
ارزش مصرف تحليل                                  
ناسيوناليستى براى حمله به                     
کمونيسم و تعريف اشتراک با                 

 .  ناسيوناليستها است
 

١٢صفحه به نظر من           
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مباحثی که کمونيسم کارگری در          
آن دوران مطرح نمود از هر                   
لحاظ مارکسيستی و اصولی و بجا       

بحث های تئوريک و سياسی      .  بود
کمونيسم کارگری که توسط                      

منابع    ،منصور حکمت ارائه شد        
غنی و تئوريک مارکسيستی                   
هستند که دفاع از آنها وظيفه هر            

تا به کومه له و            .کمونيستى است  
بحث      ،آينده اش مربوط ميشود            

گرايشات و سرنوشت آنها امروز         
از روز روشن تر است و تکرار            
اراجيف ناسيوناليستى بيست سال        
پيش مهتدى ديگر زيادى نخ نما              

شما داريد به روش خودتان       .  است
ميگوئيد روى خط عبداهللا مهتدى          
قوم پرست رفته ايد و راهى را                

 . ادامه ميدهيد که او آغاز کرد
 

در مورد حزب و قدرت سياسی             
من تنها به اين نکته اشاره می کنم          
که حزبی که به فکر قدرت سياسی       
نباشد و بخواهد از طريق اکثريت         
به قدرت برسد نمی تواند حزب              
کمونيستی باشد و تاريخ                               
انترناسيونال اول و دوم و تاريخ            
بلشويسم اين را به روشنی نشان             
می دهد که کمونيست های پراتيک 
همواره تالش داشته اند از طريق          
تاکتيک و استراتژی انقالبی                    
اکثريت را با خود همراه کنند نه             
در فکر بسيج اکثريت مردم و                  
تالش برای اقناع آنها به دمکراسی    

اين تنها        .  و پارلمان باشند              
کمونيست های سابق و                                 
بورژواهاى جديد هستند که زير            
نام تالش برای جذب اکثريت طبقه      
کارگر نتيجه گيريهای بورژوايی         
ميگيرند و به دامان بورژوازی              

بی جهت نيست که            .  می خزند   
رهبری اين حزب در جلسات                  
آموزشی اعالم ميکرد که اگر لنين       
بيشتر دقت می کرد قدرت را نمی         
گرفت و با بورژوازی تا مرحله            

آنها به    .ی بهتری سازش می کرد      

 

چاقو هيچگاه دسته خودش را 
 ...نمی برد

اين شکل لنين را محکوم به                
تندروی سياسی می کنند و                  
اعالم می کنند که مارکسيست         
هستند و به نظريات لنين                      

اما بايد اشاره کنم که      !  وفادارند
اين جريان را نبايد به هيچ وجه       
مارکسيست خواند و اين پوئن          

اين حزب  .  را به اين جريان داد    
اساسا در بستر جنبش                             

فوقش   ،ناسيوناليستى کار ميکند  
 . جناح چپ آنست

 
در اينجا من به مواضع اتحاد            
سوسياليست کارگری کمتر              
اشاره کرده ام زيرا معتقدم که          
مواضع اتحاد سوسياليست                
کارگری و کومه له عليرغم              
اختالفات جزئی که ممکن است     
موجود باشد از لحاظ سياسی و        
جايگاه طبقاتی در يک بستر             

در زمينه اتحاد        .  قرار دارند   
سوسياليست کارگری شما را به     

متدولوژی "خواندن مقاله                  
رفرميستی زير نام سوسياليسم       

در وبالگ شخصی      "  کارگری
 .ام دعوت ميکنم

 
جا دارد در اينجا به مقاالتی که        
در نقد مقاله هلمت احمديان                
منتشر شده و متدی که بيشتر             
اين دوستان به کار بردند اشاره       

متاسفانه در بين برخی از         .کنم
رفقای صفوف کمونيسم                      
کارگری هنوز اين توهم وجود        
دارد که ميتوان با فشار و                     
تعارف کومه له را چپ کرد يا         
تحت منگنه گذاشت تا چپ                 

برخی از اين رفقا در اين   . بماند
مقاالت به يک سری مسائل               
واقعی و درست اشاره می کنند       
و روی يک سری مسائل به               

اما .  درست انگشت می گذارند     
زمانی که به نتيجه گيری                     
ميرسند يک سری انتظارات            
بيجا از رهبری کومه له دارند         

٢٣۴شماره   
که اساسا نشان از توهم به کومه له يا نزديکی اين جريانات به کومه له                            

اين جريان به طور واقعی پتانسيل جذب و پرورش هر نيرويی به جز      .است
نيروی کمونيست را در خود دارد و بويژه نسبت به نيروی کمونيست                            

به همين خاطر توصيه من به       .  کارگرى از ناسيوناليستها بيشتر آلرژی دارد      
اين دوستان اين است که اين توهمات را کنار گذاشته و به کومه له نه به                         
عنوان يک نيروی کمونيست بلکه به مثابه يک جريان ناسيوناليست چپ                    

جريانى که به در درجه که عليه کمونيسم کارگرى است به همان                  .  بنگريد
تمجيد اينها از عشيره هاى اتحاديه              .  درجه از ناسيوناليسم تمجيد ميکند          

نشان    ،شان عليه کمونيسم کارگرى       "  انقالبى"ميهنی و بارزانى و زبان            
 . ميدهد لنگر سياسى شان را کجا انداخته اند

 
پز کمونيستی گرفتن شما فايده اش اينبود که اگر ديروز با                    ،آقاى احمديان 

 ،عبارات ايرج آذرين حرف ميزديد و عليه کمونيسم کارگرى ميگفتيد                          
 *. امروز همان کار را با عبارات عبداهللا مهتدى ميکنيد
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نفر از کارگران شرکت مشاورين شهر ياد          30بيش از     ،بنا به خبر دريافتى   
ماهه مرداد، شهريور و مهر و آبان را              4دستمزدها و مبالغ اضافه کاری        

در مراجعاتی که تعدادی از کارگران در بيست و ششم             .  دريافت نکرده اند  
آذر ماه با خليلی مدير شرکت داشته و طی آن درخواست دريافت                                       

ماه    4برای اين      :  خليلی گفته است        ،دستمزدهای معوقشان را داشته اند         
. گذشته که پولی ندارم هيچ بی جهت به اميد دستمزدهای آذر ماه هم نباشيد                 
 2خبری از پول و پرداخت دستمزد نيست، پولهای پروژه هايی را که از                    

. سال پيش برای دولت تمام کرده ايم را نميدهند چه رسد به دستمزد شماها                  
 .هر چاره ای که بنظرتان بهتر است همان کار را انجام دهيد

 

حاال کارگران    ،ما ه کار و استثمار وحشيانه و شبانه روزی                 4در ازای    
گرسنه و سرگردان مابين سرمايه داران و حکومت فاسد اسالمی پاس                          
کارى شده و آنها را در اين جهنم بيکاری و فقر و گرانی با جوابهای                                 

 . سرباال و نامربوط به دنبال نخود سياه حواله ميدهند
 

نفر کارگر قراردادی و حتی             30شرکت مشاورين شهر ياد با بيش از                 
هزار تومانى و ساعت کاری از         300تعدادی بدون قرارداد با دستمزدهای       

مجری طرا حی و مهندسی پروژهای بزرگ                        ،عصر    5صبح تا           8
دفتر شرکت در خيابان تهران نو،          .  ساختمانی در سطح شهر تهران است         

 .تهران واقع ميباشد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٣٠ – ٢٠١١دسامبر  ٢١

:منتشر ميشود ٢٠١٢در ژانويه   

“ سازمانده  -آژيتاتور ”  
 کمونيسم کارگرى

 

 نشريه اى از تشکيالت داخل حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     
 

 کارگران شرکت ساز آب انديش 
 ايالم و کرمانشاه

 !ماه دستمزد معوق 5
 

نفر   120تا امروز بيست و هشتم آذر ماه بيشتر از             ،بنا به خبر دريافتى   
از کارگران شرکت ساز آب انديش مستقر در پروژه های تصفيه و آب               

به دليل کارشکنی و طفره              ،و فاضالب شهرهای ايالم و کرمانشاه             
ماه گذشته مرداد، شهريور، مهر، آبان و آذر را           5کارفرما دستمزدهای   

کار هر روزه کارگران از صبح تا شب و انجام                   .  دريافت ننموده اند    
اضافه کاری تحت اجبار و فشار و تحقير کارفرما در همه روزهای                     
تعطيل برقرار است اما خبری از دستمزدهای کارگران نيست که                          

ماه گذشته کارگران در اشکال مختلف بطور فردی و                      5در   .  نيست
جمعی خواهان دريافت دستمزدهايشان شده اند اما هر روز و هر بار با              
ترفند و شگرد جديدی و وعده های سرخرمن از جانب کارفرما روبرو              

 .شده اند
 

ببخشيد، اينها اصال ما و         :  يکی از کارگران پروژه کرمانشاه ميگفت          
اصال برايشان مطرح نيست      .  خانواده هايمان را به آدم حساب نميکنند          

که ما هم انسانيم و خانواده و فرزندان ما هم نياز و احتياجات و حق و                     
من و امثال من در اين شهرهای کرمانشاه و ايالم اگر                .  حقو قی دارند   

پول و پله ای داشتيم و اگر در اين روزگار سگی آخوندی کاری از                         
مدير شرکت  (دستمان بر می آمد که اسير و برده اين يارو پيش رفتی                   

در مناطق زندگی ما آمار فقر و بيکاری                 .  نميشديم)  ساز آب انديش    
نه کاری هست، نه در آمدی و نه امکانی برای زندگی،               ،بسيار باالست 

در اينجا  .  هرچه هست بيکاری و رنج و فقر و بيماری و بدبختی است               
اعتياد و تن فروشی و کليه فروشی و هزار           ،به دليل فقر و بيکاری زياد     

مصيبت و نابسامانی ديگر که همه اش زير سر اين حکومت و سرمايه               
ماه دستمزد    5.  نقل زندگی خانواده های ما کارگران است            ،دارهاست

 ،کارگر را نداده اند و اگر کارگر بيايد و بگويد پولم و دستمزدم چه شد                 
با تحقير و تهديد سرمايه داران        ،خانواده ام گرسنه اند و نان شب ندارند        

و توسل به سرکوب پاسدارها و بسيجی هايش بيايند بگيرند و ببرندش                 
؟ هر روز   !آخر سرهم سر به نيستش کنند      .  اطالعات و زندان ديزل آباد    

از ترس اخراج و      .  تا شب برايشان جان می کنم دستمزدم را نميدهند              
بيکاری و فقر بيشتر با اين بيشرفها مدارا می کنيم اما اصال خبری از                   

در محله کارگری و فقيرنشين دولت آباد                    .  دستمزد و پول نيست         
کرمانشاه به همرا ه زن و دو فرزندم دو اتاق محقر و نامناسب و بدون                  

ميليون    5هيچ امکانات بهداشتی و الزم حتی بدون حمام در ازای                          
تا   30به ناچار با    .  هزار تومان اجاره کرده ام      200تومان پيش و ماهی     

مقداری جوراب و زيرپوش و آت و آشغال          !  چهل هزار تومان سرمايه    
از سه راه نواب خريده ام و برای زنده ماندن خودم و خانواده ام، برای                 
يک لقمه نان شرافتمندانه هر شب در ميدان آزادی و بازار کاشی                            

در اينجا هم سايه سياه حکومت مشتی        .  کارهای کرمانشاه بساط می کنم     
ماموران شهرداری حکومت   .  دزد و اوباش اسالمی روی سرمان است        

حمله می کنند و تا به حال چندين بار بعد از کتک                   !  به جرم سد معبر    
کاری و تحقير کشان کشان همان سرمايه سی چهل هزار تومانی اندک               
و چند جفت جوراب و زير پوش و بساطمان را هم دزديده و با خود                         

اين .  آخر شب هم کتک خورده و با جيب خالی به خانه آمده ام             .  برده اند 
سرگذشت و سرنوشت تلخ من و همه ما کارگران و خانواده هايمان در                

 .حاکميت فساد و جنايت اسالمی است
 

نفر کارگر قراردادی با              160شرکت ساز آب انديش با بيش از                      
هزار تومانی پرداخت نشده و        300ماهه و دستمزدهای       3قراردادهای  

ساعت کاری اجباری از صبح تا شب و کار در تعطيالت هم اکنون                        

٢٣۴شماره   
مجری بخشی از پروژهای تصفيه خانه ها و آب و فاضالب کرمانشاه و                    

نفر از کارگران در کرمانشاه و ايالم مستقرند و           120بيش از   .  ايالم ميباشد 
نفر مابقی کارگران در دفتر مرکزی شرکت واقع در خيابان اطاعتی                   40

" پيش رفتی "درآمدهای ميلياردی   .  بلوار مرزداران تهران مشغول به کارند     
مدير و مالک شرکت، بيا و کيا و زندگی آنچنانی باالی شهر تهرانش و                       
مسافرتهای تفريحی خارج از کشورش  به بهای استثمار وحشيانه کارگران           
و نپرداختن دستمزدهای ناچيز و نابودی خانواده های کارگران در قعر فقر       

 .و بدبختی هموار ميشود
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٣٠ – ٢٠١١دسامبر  ٢١

 

 کارگران صنايع غذايی گدوک فيروز کوه
 !ماه دستمزد معوق 2

 

نفر از کارگران صنايع غذايی فيروز کوه دستمزدها و مبالغ اضافه                     45
هم اکنون  .  ماه گذشته مهر و آبان را دريافت نکرده اند            2کاری مربوط به    

عوامل کارفرما اعالم داشته اند با اينکه        .  روز از پايان آبانماه ميگذرد       26
به پايان آذر ماه هم نزديک ميشويم حتی پولی برای پرداخت دستمزدهای                 

با توجه به کارشکنی و خودداری کارفرما نسبت به                .  آذر ماه هم نداريم     
ماه   3پرداخت دستمزدها، تا چند روز آينده دستمزدهای معوق کارگران به           

عليرغم عدم پرداخت دستمزدها و با وجود همه دروغگويی           .  خواهد رسيد 
و مظلوم نمايی حسينی مالک و مدير کارخانه مبنی بر بی پولی و                                    

شيفت کاری کارخانه برقرار و محصوالت توليدی نيز           ،ورشکستگی مالی 
بهانه ورشکستگی و بی پولی و            .  بطور مرتب به بازار عرضه ميشود           

بحران مالی بعالوه تهديد و وعده های دروغين امروز فردا البته حربه                       
رياکارانه حسينی برای کسب سودهای بيشتر و چپاول دسترنج ناچيز                        

 .کارگران است
 

هر روز اول صبح کاميونها محصوالت                 :  يکی از کارگران ميگفت          
اگر ادامه کار      .  کارخانه را مرتبا بارگيری نموده و به بازار ميبرند                       

کارخانه برای حسينی سودی ندارد، اگر حسينی دچار بی پولی و                                   
ورشکستگی و مزخرفاتی از اين دست شده پس اين همه محصوالت توليد               
شده به دست ما کارگران هر روز اول صبح توسط کاميونهايی که در                          
اينجا در مقابل چشمان ما و توسط خود ما  بارگيری ميشود به کدام جهنم                     

اگر اين کارخانه و    !  ميرود؟ هيچ گربه ای برای رضای خدا موش نميگيرد        
اين سيستم توليدی برای حسينی و شرکايش سودی نداشت خيلی پيش از                    

هدف آقايان با هزار و يک بهانه من در             !  اينها درش را تخته کرده بودند       
نه وجدان  .  آوردی فقط اينست که دستمزدهای ما کارگران را باال بکشند               

دستشان توی دست حکومت جنايتکار     .  دارند، نه بويی از انسانيت برده اند       
اسالميست و ما کارگران و خانواده هايمان را با اين همه فقر و فالکت و                    

 .گرانی و محروميت و گرسنگی به خاک سياه نشانده اند
 

کارخانه صنايع غذايی گدوک فيروز کوه واقع در فيروز کوه با بيش از                      
ماه تا يکسال و ساعت کاری        3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از         45
صبح تا شب و اضافه کاری اجباری در همه ايام تعطيالت و                                 7از   

هزار تومانی پرداخت نشده توليد کننده انواع محصوالت          300دستمزدهای  
 .لبنی ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ٢٧ – ٢٠١١دسامبر  ١٨



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

  ،گزارشى از هلند
 

 آکسيون در دفاع از رضا شهابی

 !دنبوش هلند
 

دسامبر به فراخوان نيروهای چپ       16روز جمعه   
در شهر هلند ميز اطالعاتی برای اعتراض به                 
شرايط وخيم رضا شهابی فعال کارگری زندانی و      

 9عضو سنديکای شرکت واحد تهران از ساعت            
صدها اطالعيه  .  بعدازظهر برگزار شد    5صبح تا   

به زبان فارسی وانگليسی و هلندی در رابطه با               
وضعيت رضا شهابی و حال وخيم جسمانی و                  
شقاوت و بيرحمی رژيم آدمکش اسالمی در                      
برخورد به نيروهای آزاديخواه و برابری طلب و          

. فعاالن کارگری در اختيار مخاطبين گذاشته شد           
عکس های رضا و فعالين کارگری زندانی آذين             
بخش ميدان کرک استرات شهر دنبوش در غرب          

 .هلند شد
 

در زير باران شديد شهروندان دنبوش جلو می                 
آمدند و با نشان دادن عکس اعدام شدگان و                          
قربانيان جمهوری اسالمی از ما در رابطه با                    

از رضا شهابی و           .  سرگذشتشان می پرسيدند      
خانواده اش می پرسيدند و در گوشه کنار در                     

. رابطه با آينده سياسی ايران بحث می کردند                    
دختر خانم دانشجويی ميگفت حتی تصورمسائلی         
که شما تعريف ميکنيد هم برای من غير ممکن                 

کاش همه اينها فقط يک کابوس بود و تمام            .  است
 !می شد

 

جواب ما اين بود که برای تمام شدن اين کابوس               
فقط يک راه وجود دارد و آن اين است که جبهه                
سوم مردم مدرن و مترقی دنيا که خود شما يکی              

 !از آنها هستی به ميدان بيايند

 

امروزبيش از هر روزی مردم دنيا بايد بدانند که            
در جهنم اسالمی چه بر سر کارگر و زن و جوان            

. و دانشجو و نيروهای چپ و راديکال می رود               
شر اين قرون وسطای اسالمی را بايد از سر                     

رضا شهابی  وتمام فعالين       .  جامعه ايران کم کرد    
 .  کارگری و سياسی بايد فورا آزاد شوند

 

 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد ،کارگر زندانی

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !زنده باد سوسياليسم

٢٣۴شماره   

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

اره جالد                                  ،توليد ميکند ايش در ب که آهنگ ست ن ا اي د؛ ت ديشي ا ان ق عمي
رای                 ا را ب کاران؛ ج ت اي ن سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام يکدسته از ج

 افراد بعدی باز ميکند؟                                                                           
 کارل مارکس

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

“ خطر”بدون  ،بدون اميد سوسياليسم
!به چه منجالبى تبديل ميشود ،سوسياليسم  

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه    ٢٣۴شماره    

 

 يک دنياى بهتر    
عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه     .  تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است                        

و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع                                       
موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى                                        

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين                             .  اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است       
اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه                                 

 .است که زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
 

ر، بهتکمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده                                   
 .يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر است

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی          .  بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                    -١
پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی              .  داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند             

بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها،                         
 . در سراسر جامعه است

 

 ،اين ارگانها ابزار متحد شدن        .  يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است                                  -٢
. سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                            

در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها               ،بايد همه جا  .  شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند         
 . را سازمان داد

 

شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده         .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                 -٣
 .های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود

 

تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست          ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران     .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند             -۴
شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را                   .   کنترل کارگرى را تسهيل ميکند     

 . کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند .فراهم مياورد
 

تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات            .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است              -۵
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى            .  پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است                   ،مبارزاتى در آن   

 .  اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

 . کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها فراميخواند ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى -۶
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣



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      

٢٣۴شماره   

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  

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

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

 

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


