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 بارقه ھاى 
 چھره جديد جھان

 

 نوامبر ١۵در حاشيه اجالس 
 

بدنبال تالشھا براى کنترل بحران سرمايه 
دارى جھانى و نشست ھاى ويژه و سريع 

 ١۵جھانى اجالس  ،کشورى و منطقه اى
نوامبر در واشنگتن به ابتکار نيکالى 
سارکوزى رئيس جمھورى فرانسه تدارک ديده 

کشور  ١٩دراين اجالس که بدليل شرکت .  شد
جھان و نمايندگى اتحاديه اروپا به اجالس 

قرار بود پاسخى  ،ھم شھرت يافت"  ٢٠گروه "
جھانى به بحران اقتصادى و سير ورشکستگى 

چون بدون اين .  ھا بدھد اما اھميتش دراين نبود
اجالس ھم فى الحال در سطح جھان سرمايه 
دارى دولتھا در شکل کمابيش يکسانى به مقابله 
با بحران شتافته اند و از اصول و سياستھاى 

اھميت اين اجالس .  نسبتا واحدى تبعيت ميکنند
اينبود که اولين گام عملى براى ترسيم نھادھاى 
جديد سياسى و اقتصادى را براساس دوره 

ديروز و در .  جديد و مختصات آن بروز ميدھد
متن نظم و چھارچوبھاى جھانى مسلط اين 

بود  ٨يا ھمان گروه  ١و بعدا باضافه  ٧گروه 
"که چنين نقشى را ايفا ميکرد نظام مالى . 

را قبلتر بانک جھانى و صندوق بين "  جھانى
سازمان تجارت جھانى با المللى پول و 

سياستھاى اقتصادى تجويز شده بر اساس 
توافقات اين گروه و سلطه راست افراطى 

 .  تعيين ميکرد

 

اما امروز تمام اين فرضھا و ساختارھاى 
اين گوشه اى از .  پيشين در حال تغيير اند

تغييرات فکرى و سياسى و 
٢صفحه   
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اقتصادى متناسب با چھارچوبھاى 
قديم راست افراطى است که 
بدنبال سقوط و ورشکستگى آن 

گروه .  در حال شکل گرفتن اند
دراين اجالس به معنى اخص  ٢٠

فعاليت و سياست ويژه ترى را در 
قبال کنترل بحران جارى بدست 

آنھا صرفا به خود و به رقبا .  نداد
و دسته جمعى به مردم دنيا گفتند 

مصصم اند با بحران و "که 
". پيامدھاى آن متحدانه عمل کنند

آنچه که اين اجالس و بحثھاى 
بعدى و تفاسير از آن را مورد 

ھمان نقش جديدى  ،توجه قرار داد
را منسوخ و  ٨است که گروه 

محصول شرايط دوره قبل عنوان 
ميکند و بر ضرورت شکلگيرى 
چھارچوبھاى جديدتر با شرکاى 
وسيع تر براى فرمانروائى نظم 

به .  سرمايه در جھان تاکيد ميکند
ھمين دليل سران دولتھاى غربى 
ھر کدام ھمين پيام استراتژيک را 
مخابره کردند و به ھمين اعتبار 
اين نشست و اين روز را 

و چرا که .  نام نھادند"  تاريخى"
نه؟ به يک معنا و از موضع 

اين روز .  منافع شان حق دارند
. براى آنھا واقعا تاريخى است

روزى است که نطفه نھادى 
جھانى بسته ميشود که در آن بسط 
پايه قدرت و اعمال نفوذ قدرتھاى 
سرمايه دارى در جھان جديد باز 

شامل  ٢٠گروه .  تعريف ميشود
چين، روسيه، برزيل، ھندوستان، 
آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، 
کانادا، استراليا، آرژانتين، 
مکزيک، عربستان سعودى، 
آفريقاى جنوبى، کره جنوبى، 
ترکيه، اندونزى، انگلستان، 

و نماينده  ،آمريکا  اياالت متحده
 . اتحاديه اروپا است

 

ما قبال در ھمين نشريه و در 
اولين اظھار نظر در باره بحران 

به اين سير از جمله  ،اقتصادى
در متن  ٨زير سوال رفتن گروه 

شکست راست افراطى و جايگاه 
آمريکا در جھان و جدالھاى 
بفرجام نرسيده قدرتھاى سرمايه 
دارى براى شکل دادن به دنياى 

از جمله اوليه .  جديد اشاره کرديم

شدن کشورھاى ديگر در آن 
اين پله اى است .  منتفى نيست

براى شکل دادن به بلوکھاى 
مختلف و متحد منطقه اى و 
جھانى و تعريف حوزه ھاى نفوذ 
سياسى و اقتصادى و نظامى در 

موقعيت ناتو نيز .  دوره جديد
ازاين چھارچوب و اين سير 

دامنه تغييرات در .  خارج نيست
نھادھاى ديروز جھان سرمايه 
دارى تابعى از شتاب و فرجام 

 . اين صورتبندى جھانى است

 

 طبقه کارگر و جھان جديد

جھان جديد يا نظم نوين جديد يا 
جھان چند قطبى يا ھر نام ديگر 

يک  ،که به آن اطالق شود
خصوصيت بارز دارد و آن 
اينکه دنياى سرمايه جھانى قرار 
است روى دوش بيحقوقى و 
استثمار شديد طبقه کارگر جھانى 

در نظم نوين .  برپا شود
چه در آن آمريکا  ،بورژوازى

قداره بند و قدرت اصلى باشد و 
چه قدرت بين بلوکھا و دولتھاى 

کارگر  ،متفرقه توزيع شده باشد
برده سود و سرپا نگھداشتن اين 

اگر مسئله اى در .  نظام است
سير تحوالت و پيامدھاى بحران 
جھان سرمايه دارى اھميت 
اساسى براى کمونيسم و طبقه 
کارگر دارد اينست که چگونه 
ميتوان از اين بحران بنفع 
قدرتگيرى طبقه کارگر استفاده 

و گرنه جابجائى مکان و .  کرد
جايگاه آمريکا در رھبرى جھان 
سرمايه دارى و مثال مقتدر شدن 
چين يا ھر بلوک فرضى 

تنھا ميتواند به ذھنيت  ،مشابھى
و "  ضد امپرياليست"عقب مانده 

ضد آمريکائى عده اى تسکين 
اين تغييرات اما از موضع .  دھد

جنبش ضد کاپيتاليستى طبقه 
کارگر و کمونيسم کارگرى 
اھميتش در فرجه سياسى اى 

فرجه اى که .  است که باز ميکند
پراتيک انقالبى و اجتماعى طبقه 
کارگر ميتواند در دوره اى که 
 ،ھمه چيز در حال دگرگونى اند

مھر خود را بر فرجام اين 
تحوالت به نفع بشريت کارکن و 

 

 ...بارقه ھاى چھره جديد جھان

و  ٨ترين تغييرات محتمل در گروه 
صندوق بين المللى پول و بانک 
جھانى و تجديد تعريفى براساس 

اظھارات زير .  وضعيت جديد بود
 ١۵تنھا نمونه ھائى از اجالس 

نوامبر است که جملگى بر 
ضرورت تعريف چھره جديد دنيا و 

 : سھم خود در آن سخن ميگويند

 

: سارکوزى رئيس جمھور فرانسه  -
اما .  آمريکا قدرت شماره يک است"

ما در يک .  آيا تنھا قدرت است؟ نه
 ".بريم جھان تازه به سر مي

 

: لوئيس لوال رئيس جمھور برزيل  -
حرف ميزنيم،  ٢٠ما از گروه "

چون ديگر دليلى براى ادامه حيات 
 ." وجود ندارد ٨گروه 

 

: تاو رئيس جمھور چين ھوجين   -
سازمانھاى چند جانبه موجود از "

ما به يک .  اند تاريخ پاسخ رد گرفته
المللى نياز داريم که  نظم مالى بين

منصفانه، عادالنه و قانونمند باشد و 
 ." شراکت ھمه را تامين کند

 

بروک وزير دارايى   پير اشتاين  -
ديگر آن چارچوبى  ٨گروه : "آلمان

نيست که بتوان در آن مسائل را حل 
مارتين شولتز عضو پارلمان ".  کرد
"اروپا  ٧ھاى گروه  دوران نشست: 

نماد  ٢٠گروه .  به پايان رسيده است
از اين پس .  يک نظم نوين است

به مثابه انعکاس يک  ٢٠گروه 
جھان چند قطبى قلمروى است براى 
تالش کشورھاى صنعتى و 
کشورھاى تازه صنعتى به راه 

 ." ھاى مشترک حل 

 

اظھارات فوق حرف دل تعداد 
زيادى از سران کشورھاى سرمايه 
دارى است که چه بسا تا ديروز يار 
و ياور و متحد آمريکا بودند و 
امروز در شرايط جديد جھانى سھم 
. و مکان خود را مطالبه ميکنند

باشگاه قدرتھاى مھمتر  ٢٠گروه 
سرمايه دارى امروز است و وارد 

٧۶شماره   
 . مردم محروم بزند

 

کمونيسم کارگرى و چپ 
مارکسيست بايد دراين دوره نقش 

دنياى بيرون با .  جدى ايفا کند
نه .  سرعت در حال تغيير است

فقط باالئى ھا بلکه پائينى ھا ھمه 
طبقه کارگر و .  جا تغيير ميخواھند

مردم محروم دنيا از گرسنگى و 
جنگ و ترور و آوارگى و کار 
شاق و ناامنى اقتصادى و سياسى 

دراين ميان اما .  خسته شده است
طبقه حاکم و دولتھايشان تالش 
ميکنند که اين انتظار تغيير در 
پائين را در بھترين حالت در 
چھارچوبھاى طبقه حاکم قالب 

آنھا ھمزمان که بر .  بزنند
پاسخ "و "  مشارکت جھانى"

و غيره "  نظم جھانى"و "  جھانى
ھمزمان پرچم ملى و  ،تاکيد دارند

جايگاه کشورشان در دنيا و الگوى 
ملى و دھھا خرافه ديگر را در 

واين تناقض .  بوق ميکنند
بلکه روش  ،بورژوازى نيست

مطلوبى براى ھر يک در سربزير 
" وطنى"نگھداشتن طبقه کارگر 

براى جانفشانى در قبال سرمايه در 
نقش سوسيال .  جدال جھانى است

دمکراسى و ليبرال دمکراسى و 
انواع تازه دمکراتھاى ديروز 
ريگانيست و امروز اوبامائى 

طبقه .  دنياى امروز ھمين است
کارگر و جنبش کمونيستى 
کارگران بايد در مقابل اين سير 
تحوالت پرچم انترناسيوناليسم 

پرچم اتحاد کارگران در  ،کارگرى
سطح کشورى و منطقه اى و 

پرچم مطالبات فورى  ،جھانى
کارگران عليه حمله دولتھا به 
معيشت و سطح دستمزدھاى طبقه 

پرچم دفاع از آزادى و  ،کارگر
و پرچم آلترناتيو  ،رفاه ھمگان

کمونيسم طبقه . کارگرى را بلند کند
کارگر براى قربانى نشدن زير 
دست و پاى توافقات اسارتبار 
سرمايه داران ناگزير است در 
شکل دادن به اين جھان در 
قلمروھاى مختلف سنگربندى و 

يک وظيفه اساسى .  تالش کند
جنبش کمونيسم کارگرى اينست 
دراين روند نقش بشدت فعالى ايفا 

 . * کند

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com 
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پی آمدھای بحران جھان سرمايه 
داری معاصر صرفا به حوزه 

نتيجه اين .  اقتصاد محدود نيست
بحران تنھا شکست ايدئولوژيک 
يکه تازی و عنان گسيختگی 
نيروھای بازار آزاد و دست 
نامريی رقابت سرمايه در سوخت 
و ساز اقتصادی جوامع کنونی 

اين شکست پی آمدھای .  نيست
سياسی و اجتماعی متعددی 
تاکنون بدنبال داشته و خواھد 

فروريختن مجسمه ھای .  داشت
ريگانيسم و تاچريسم از اولين 

کل ايدئولوژی .  عواقب آن ھستند
و سيستم سرمايه داری در اذھان 
بخشھای وسيع جامعه بی اعتبار 

اکنون سيستم سرمايه .  شده است
داری نه عاملی در جھت ترقی و 
تکامل جوامع انسانی بلکه به 
مثابه عامل فقر و فالکت و 
مصائب گريبانگير توده ھای 
. مردم زحمتکش شناخته ميشود

اين يک چرخش و دگرگونی 
عظيم سياسی در فردای جنگ 
سرد و پيروزی بلوک غرب 

کل بلوک پيروز سرمايه، .  است
در جنگ سرد، کل سرمايه اکنون 

 . خود رو به افول گذاشته است
 

اين شکست قربانيان بسياری 
زمينه ساز تغييرات بسياری .  دارد

اگرچه اين بحران .  نيز خواھد شد
از آمريکا آغاز شد، اما دامنه و 
حوزه اين تغييرات ابدا به آمريکا 

جھان در حال .  محدود نخواھد بود
يکی از قربانيان اين .  تغيير است

شکست، بی اعتباری، سردرگمی 
و ورشکستگی سياسی اپوزيسيون 
راست پرو غربی رژيم اسالمی 

به سئواالت معينی در اين .  است
چگونه :  زمينه بايد پاسخ داد

تحوالت معاصر زمينه ھای بی 
اعتباری اين جريانات را فراھم 
کرد؟ مبانی اقتصادی و سياسی 
اين ورشکستگی کدام است؟ خط 
مشی اين جريانات در اين دوره 
دستخوش کدام تغييرات خواھد 
شد؟ محورھای استراتژی سياسی 
اين جريانات در اين دوره چه 
خواھد بود؟ در بررسی اين 
مسائل، نوشته داريوش ھمايون 

دمکراسی يک شکل حکومتی 
حکومتی که مشروعيتش .  است

را برخالف سيستمھای پادشاھی 
و مذھبی از رای مردم و نه از 

کتاب "خون و اشرافيت و خدا و 
دمکراسی بر .  ميگيرد"  آسمانی

خالف استبداد آن نوعی از 
حکومت است که در شکل گيری 
. خود سيستمی انتخابی است

بنوعی با رای مردم شکل 
ميگيرد و نوعی تغيير توسط 
. رای مردم را نيز در خود دارد

تنھا با اضافه کردن پسوندھا و 
پيشوندھای معين به دمکراسی 
است که ميتوان معنای سياسی و 
اجتماعی و اقتصادی اين 
گرايشات و جنبشھای سياسی 
. متناظر بر آن را شناخت

دمکراسی ليبرالی، دمکراسی 
خلقی، دمکراسی جنگ سردی، 
گوشه ھايی از اين تالش سياسی 

در ھر حال، اين واقعيت .  است
که در دمکراسی در آمريکا تا 
چند دھه پيش تنھا مرد سفيد 
صاحب زمين و سرمايه 
ميتوانست حق رای داشته باشد، 
غير قابل انکار و نشاندھنده 

تالش .  ماھيت دمکراسی است
برای گنجاندن حق رای زنان، 
حق رای سياھان و سرخپوستان 
و مھاجرين محصول تالش 
سياسی جنبشھايی است که برای 
رفع تبعيض و نابرابری بر 
مبنای رنگ پوست و نژاد و 
محل تابعيت در خود جامعه 

اين .  آمريکا مبارزه کرده اند
واقعيت يک تحميل سياسی به 

حاصل تالش .  است"  دمکراسی"
نيروھا و جنبشھای سياسی ای 
است که خواھان پايان بخشيدن 
به محروميت دو فاکتوی خود در 

اين تغييرات .  اين جوامع ھستند
از ديناميسم درونی سيستم 
. دمکراسی منتج نشده است
. برعکس به آن تحميل شده است

به اين اعتبار چنين تغيير و 
سيستم "  برتری"تحولی نشان 

. دمکراسی علی العموم نيست
نشاندھنده اين نيست که 
دمکراسی پارلمانی و يا 
دمکراسی علی العموم نيرويی 
ضد راسيسم و نژاد پرستی و 

 زوال سياسی اپوزيسيون راست و پرو آمريکايی رژيم اسالمی
 

 على جوادى

فرصتی که رژيم از "تحت عنوان 
سرنخھای معين و  )١("دست داد

اما قبل از .  روشنی بدست ميدھد
پرداختن به اين مجموعه اشاره ای 

اين "  پرنسيپ ھای اخالقی"به 
 .  جريانات حائز اھميت است

 

" پرنسيپھای اخالقی"دمکراسی و 
 جريانات دست راستی

انتظار پرنسيپ باالی اخالقی و 
سياسی از جريانات دست راستی 
علی العموم نشان توھم و عدم 
شناخت ماھيت سياسی و روشھای 
. کاربردی اين نيروی اجتماعی است

اما نقد بی پرنسيپی سياسی و 
اخالقی امری ضروری برای نشان 
دادن جوھر عملکرد اين جريانات 

داريوش ھمايون استراتژين .  است
حزب مشروطه از انتخاب باراک 

: ميگويد.  اوباما به وجد آمده است
اينکه جوانی سياه پوست، از پدری "

از کنيا در افريقا که سال ھای 
کودکی اش را بخشی در اندونزی 
بسر برده است و برادری کنيائی و 
خواھری اندونزی دارد به رياست 
جمھوری امريکا برسد به خودی 
 ."خود کيفيتی باورنکردنی دارد

ميکوشد از اين تغيير و تحول 
" دمکراسی غربی"امتيازی برای 

ذکر چند نکته و سئوال در !  بسازد
 . اين رابطه ضروری است

 

معنای اين تغييرات سياسی در 
چيست؟ آيا اين "  دمکراسی"

تغييرات اساسا حاصل تالش 
دمکراسی غربی "نيروھای اردوی 
است يا بيش از ھر "  و جنگ سردی

چيز حاصل تالش جنبشھای برابری 
طلبانه ای است که خواھان حذف 
نابرابريھای موجود در جوامع 
کنونی اند؟ در پاسخ کافی است به 
تاريخ اين دمکراسی نگاھی مختصر 

پيش از ھر چيز بايد تاکيد .  بيندازيم
بدون پسوند و "  دمکراسی"کرد که 

پيشوند يک مجموعه ارزشی و 
سياسی و اخالقی داده شده و قابل 

يک رژيم .  تبيين در خود نيست
سياسی و يا يک قانون اساسی و يا 
يک مجموعه قابل تعريف سياسی و 
. اقتصادی و منحصر به فرد نيست

٧۶شماره   

. آنتی تز نابرابری در جامعه است
نشاندھنده عقب ماندگی تاريخی آن 

تحوالت در آمريکا اگر ذره .  است
ای جای خوشحالی و وجد داشته 
باشد، بخاطر درجه ای از موفقيت 
مردم در عقب راندن ھمين 
نابرابری و نژادپرستی موجود در 

بخاطر شکست .  اين جوامع است
. ھيات حاکمه کنونی است

پيشرويی که عليرغم مقاومت 
سرسختانه وسيعترين نيروھای 
دمکراسی جنگ سردی در 
آمريکا، جريانات سوپر ارتجاعی 
جمھوريخواه و نئو کنسرواتيوھا، 

 . صورت گرفت
 

اما حزب مشروطه و يا کل نيروی 
اپوزيسيون دست راستی و محافظه 
کار در کجای اين تصوير قرار 

پرنسيپھای "دارند؟ در اينجا به 
واالی اين جريانات بايد "  اخالقی

واقعيت اين است .  اشاره ای کرد
که داريوش ھمايون در پس دفاع 
ھيجان انگيز خود از انتخاب اوباما 
به دنبال ھدفی سياسی و تببين 
استراتژی جديد سياسی اين جريان 

اين دفاع در عين حال زمينه .  است
ھای اوليه يک چرخش سياسی و 
تالش برای بازتعريف خود در 
دوران بحران جھان سرمايه داری 
و تغيير در ھيات حاکمه آمريکا 

اين تالش در عين حال .  است
نشاندھنده يک دو رويی و 

واقعيت اين .  رياکاری سياسی است
است که حزب مشروطه و ساير 
جريانات تعين يافته اين صف تماما 
در دفاع از مرتجعترين کانديدای 
طبقه حاکمه آمريکا در حد توان 

و اين اولين .  خود بسيج شده بودند
اين صفی است که .  بارشان نيست

مستقل از مشروطه خواه و غير 
مشروطه خواھش تماما متحد 
سياسی راست ترين و ارتجاعی 

ترين جريانات 
۴صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۴صفحه     

طبقه حاکمه در آمريکا و غرب 
راه دوری نبايد رفت .  ھستند

کارنامه اين جريان در ھمين دوره 
از انتخابات آمريکا در دسترس 

حزب مشروطه چه در )  ٢(.است
اين دوره و چه در دوره ھای قبلی 
از جورج بوش و ھمچنين مک 

اين ھا .  کين قاطعانه دفاع کردند
جرياناتی ھستند که از حمله 
. آمريکا به عراق دفاع کردند

بخشھايی از اين صف خواھان 
تکرار اين سناريو خونين و انجام 

در ايران "  شوک و بھت"عمليات 
اين جريانی است که از .  بودند

شکنجه در زندان ابوغريب، 
کوانتاناموبی و محدوديتھای 
حقوق مدنی شھروندان جامعه 
آمريکا به بھانه مقابله با 

. رسما دفاع ميکرد"  تروريسم"
اين جريانی عميقا ناسيوناليست و 

نژاد پرستی .  نابرابری طلب است
يک ويژگی "  عرب"و ضديت با 

. جدايی ناپذير اين صف است
شعار اين جريانات "  تانکيو بوش"

ادعاھای پوچ اين جريان .  است
ليبرال "در مورد تعلق به صف 

ارزشھای "، دفاع از "دمکراسی
حتی از جانب خود "  ليبراليستی
و يا "  ليبرال دمکرات"نيروھای 

چندان "  ليبراليسم بورژوايی"
بسته .  جدی گرفته نخواھد شد

به ارتجاع "  ليبراليستی"بندی 
محض دادن يک ويژگی اين 

اين جريان نيرويی .  جريان است
عميقا دست راستی و محافظه کار 

نيرويی در کنار .  است
مرتجعترين نيروھای سياسی 

 . حاکم بر جھان معاصر است
 

ادعاھای داريوش ھمايون و اعالم 
در قبال نتيجه "  وجدشان"

انتخابات آمريکا عالوه بر نشان 
اين "  پرنسيپھای اخالقی واال"

جريان نشاندھنده ضرورت يک 
در دوران "  چرخش سياسی"

اين چرخش از .  کنونی ھم است
ھمان جنس چرخش در دفاع از 

اين جريان برای .  دوم خرداد است
ساليان سال از جريان ارتجاعی 
دوم خرداد به طور مشروط و 

اما اکنون .  غير مشروط دفاع کرد

اين "  انتقاد"اين عمق ")  دست داد
جريانات به سياستھای ھيات 

انتقادشان !  حاکمه آمريکا است؟
به اجرا نشدن تمامی سياستھای 

اين .  اعالم شده اين جريان است
جريانات نقطه اميدشان 
سياستھای اين جريان بود، اکنون 
که نقطه اميدشان درھم شکسته 
شده است دچار سردرگمی و 

بايد خود را باز تعريف .  بحرانند
بايد مانند دوران دوم خرداد .  کنند

دفاع خود از ھيات حاکمه 
نئوکنسرواتيو حاکم بر آمريکا را 

اين .  از انظار مردم پنھان کنند
در اين صف "  تغيير"معنای 
 ! است

 

تغيير استراتژی سياسی؟ کدام 
 تغيير؟

جريان دست راستی و محافظه 
کار پرو آمريکايی نيازمند 

اين جريان در .  است"  تغيير"
حال حاضر يک صف سردرگم 

کل جريانات .  و بحران زده است
سياسی بورژوايی جھان کم و 
بيش در چنين وضعيتی به سر 

افق خود را از دست داده .  ميبرد
به اعتباری در دوران برزخ .  اند

اما تغيير به کدام سو . بسر ميبرند
مد نظر است؟ دامنه و محدوده 
اين تغييرات چيست؟ تصور 
اينکه اين جريانات در اھداف 
سياسی خود به نفع مردم و 

" تغييرى"مصالح عمومی جامعه 
در سياستھايشان بدھند، اشتباه 

نه مردم چنين .  محض است
توھمی دارند و خود چنين 

مبانی پايه ای .  تصوری دارند
جنبشھای سياسی در پس اين باال 
و پائينھای سياسی تغييری پايه 

اين جريان بدنبال راه .  ای نميکند
حلی برای پيشبرد ھمان اھداف 
قديمی در شرايط جديد سياسی 

داريوش ھمايون يک .  است
. تئوريسين و استراتژيست است

ميداند که برای جلوگيری از 
انقراض سياسی بايد صف خود 
را بازتعريف کند، خود را با 

ميدانند که .  شرايط جديد وفق دھد
وحشيگری سرمايه و فعال 
مايشايی آن و حاکميت راست 
ترين جناحھای سرمايه عليرغم 
. ميل باطنی آنھا به سر آمده است

اما چه ميتوانند بکنند؟ چه مولفه 
ھايی از سياست خود را ميتوانند 

دھند؟ بر کدام مولفه ھا "  نجات"

زوال سياسی اپوزيسيون راست و پرو 
 ...آمريکايی رژيم اسالمی

 

چنان وانمود ميکنند که گويی در 
زمره پرچمداران مقابله با کليت 
رژيم اسالمی، اعم از دوم خرداد و 

واقعا .  يا جناح راست، بوده اند
اپوزيسيون !  جالب و ديدنی است

محافظه کار و دست راستی ايران 
عجايب سرزمين "خود يکی از 

اما کدام واقعيات .  است"  ايران
سياسی اين جريان را بار ديگر به 
چرخش انداخته است؟ در پاسخ بايد 
به ويژگی ھای سياسی دوران 
حاضر در جھان سرمايه داری و 
. تحوالت در آمريکا اشاره کرد

بحران جھان سرمايه داری، شکست 
دست راستی ترين جناحھای سرمايه 
در آمريکا به اعتباری شکستی 

يک .  برای اين جريانات ھم ھست
رکن ھميشگی پيشبرد اھداف 
استراتژيک اين صف اتکاء به 
استراتژی اين قطب تروريسم بين 

تروريسم دولتی در مقابله با  ،المللی
تروريسم اسالمی و رژيم اسالمی 

، در "رژيم چنج"استراتژی .  است
عين حال استراتژی اين جريانات 

شکست اين استراتژی شکست .  است
سياستھای عمومی اين جريانات ھم 

اين مساله .  در اوضاع کنونی است
بطور ويژه ای خود را در انتخابات 

شکست جان مک .  آمريکا نشان داد
کين، در عين تالش برای دوری 
خود از جورج بوش، در آمريکا در 
درجه اول ناشی از شکست سياسی 
و ايدئولوژيک راست ترين جناح 
ھيات حاکمه و نماينده آن جورج 

ھر که در کنار و ھمراه .  بوش بود
جورج بوش و اين جناح بود بايد 

اين قانون عمومی .  قربانی ميشد
سياست در آمريکا شامل اين 

تالش اين .  جريانات ھم ميشود
جريان برای دور کردن خود از 
جورج بوش ساده انگارانه تر از آن 
. است که کسی را به خود متوھم کند

عمق انتقادشان به سياستھای ھيات 
حاکمه آمريکا در زمان جورج بوش 

از قول .  واقعا درخشان است
او می پذيرد که ":  دوستشان ميگويند

مک کين سخنان سخت تری درباره 
رژيم اسالمی می گفت ولی يادآور 
می شود که چنانکه ھشت سال 
گذشته بوش نشان داد اين سخنان در 

از (  ".ھمان حدود مانده است
فرصتھايی که رژيم از "اطالعيه 

٧۶شماره   
 ميتوانند تکيه کنند؟

 

بايد آغاز "  رژيم چنج"از سياست 
با شکست سياسی و بعضا .  کرد

نظامی آمريکا در عراق و تغيير 
در ھيات حاکمه اين کشور، عمال 

به "  رژيم چنج"و رسما سياست 
مسلما تقابل .  کناری زده خواھد شد

و رو دررويی دو قطب تروريستی 
جھان معاصر کماکان عليرغم اين 
تحوالت پابرجاست و ادامه خواھد 

تغيير در کاخ سفيد الزاما .  داشت
به معنای تغيير در استراتژی 
عمومی طبقه حاکمه آمريکا در 
سطح جھان و يا دست شستن از 

آمريکا .  اين استراتژی نيست
کماکان به دنبال حفظ موقعيت ويژه 
و سرکردگی خود در سطح جھان 

ھرچند که اکنون با .  است
معضالت عميق و پايه ای در 
پيشبرد اين سياست مواجه شده 

تضعيف موقعيت اقتصادی .  است
آمريکا خواه ناخواه منجر به 
تضعيف موقعيت سياسی و قدرت 
مانور و عمليات نظامی و 
ماجراجويی اين نيرو در سطح 

يک پی آمد .  جھان خواھد شد
در "  رژيم چنج"شکست سياست 

سطح جھانی در بحران فرو برده 
شدن استراتژی اين صف برای 
تغيير در ايران و نزديکی اين 

آوار .  جريان به قدرت سياسی است
بحران جھان سرمايه داری بر سر 
. اين جريانات ھم خراب شده است

اما به دنبال کوره راھی در اين 
آيا راھی ھست؟ آيا .  ميان ھستند

نوری در انتھای تونل برای اين 
 جريانات موجود است؟

 

پاسخ اين جريانات تحريم اقتصادی 
اين جريان پيشبرد .  گسترده است

استراتژی سياسی خود در شرايط 
کنونی را در گرو تشديد بحران 
اقتصادی و تشديد خانه خرابی توده 

تشديد تحريم .  ھای مردم ميداند
اقتصادی رژيم اسالمی، نزديکی و 
ھماھنگی بيشتر دول اروپايی با 
آمريکا در زمينه تشديد تحريمھای 
اقتصادی يک رکن پايه ای سياست 
اين جريانات در دوران پس از 

عمليات نظامی "و "  رژيم چنج"
داريوش ھمايون .  است"  پيشگيرانه

با تائيد سياست شايان آريا از 
حزب "  ايرانی"اعضای 

گفتگو ھا با ":  جمھوريخواه ميگويد
۵صفحه   
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اوباما شکست خواھد خورد؛ و او 
که مخالف گزيدار نظامی است 
بھتر از پيش خواھد توانست 
پشتيبانی ديگران را برای تحريم 
. ھای اقتصادی تازه به دست آورد

اگر ما مخالفان کار خود را 
درست انجام دھيم فرصت ھائی 
خواھم يافت که در گذشته نداشته 

براين ":  و خود اضافه ميکند ."ايم
تحليل واقعگرايانه چيز زيادی 

اين آن دريچه  ".نمی توان افزود
ای است که اين جريانات برای 
خالصی از بحرانی که 
گريبانگيرشان شده است، دنبال 

. اند"  فرصت"بدنبال .  ميکنند
افزايش .  افزايش تحريم اقتصادی

فقر و فالکت مردمی محروم و 
برای اين  )٣("فرصتی"زحمتکش 

تصور اينکه .  جريانات است
تحريم اقتصادی پايه ھای رژيم 
اسالمی را متزلزل کند، پوچ 

تجربه تحريم ده ساله عراق .  است
. در مقابل چشمان جھانيان است

بعالوه حتی اگر چنين نتيجه ای 
از اتخاذ اين سياست ارتجاعی 
بدست می آمد، حتی اگر رژيم 
اسالمی در پس تحريم اقتصادی 
تضعيف ميشد، نبايد به اين 

چرا که .  سياست متوسل شد
سياستی عميقا ضد انسانی و ضد 

قربانيان آن .  اجتماعی است
اساساس مردم محروم و 

 . زحمتکش و فقر زده اند
 

ما برای آزادی و برابری و رفاه 
مبارزه .  مردم مبارزه ميکنيم

برای سرنگونی ھمه جانبه 
جمھوری اسالمی حلقه ای در اين 

نه حقله ای در تشديد .  راستا است
اما تحريم .  خانه خرابی مردم

اقتصادی در عين حال فازی از 
. حمله نظامی و لشگر کشی است

شکست تحريم اقتصادی يعنی 
! آغاز روی آوری به فاز نظامی

و اين ھدفی است که در عين حال 
" بيراھه ای"اين .  مد نظر است

است که برای پيشبرد ھمان 
اھداف و استراتژی سابق سياسی 
توسط جريانات دست راستی 

 . دنبال ميشود

افق شان در تحوالت سياسی 
جامعه ايران شکست خورده 

شکست آمريکا در عراق .  است
از .  شکست اين جريانات نيز بود

اين رو يک رکن استراتژی 
سياسی خود را در بند و بست با 

و چرا .  رژيم اسالمی گره ميزنند
که نه؟ اگر ھيات حاکمه آمريکا 
دست به بند و بست با رژيم 
اسالمی بزند، چرا اين جريانات 
به اين سياست متوسل نشوند؟ 
چرا از آن بھره مند نشوند؟ چرا 
اين شرايط را مبنای نزديکی 
خود به قدرت نکنند؟ توجيه شان 
اين است که به اين شکل ميتوانند 

را در رژيم شکل "  تغييراتی"
دھند و در پايان پروسه ھايی از 

نھايتا به حکومت "  استحاله"نوع 
در !  مورد نظرشان دست يابند

عين حال از طرف ديگر 
ماندگاری و حفظ رژيم را بر 
سرنگونی آن توسط جنبش 
سرنگونی طلبانه توده ھای مردم 
. و کمونيسم مطلوب تر ميدانند

اين جريانات حاضرند جامعه در 
اسارت رژيم اسالمی باقی بماند 
تا اينکه طبقه کارگر و کمونيسم 
در پس سرنگونی انقالبی آن 
حکومتی مبتنی بر رفاه و آزادی 
و برابری، يک حکومت 

اما .  کارگری، را سازمان دھند
پيگيری اين سياست اين جريان 
را با حلقه ای واسط در فاز 
معامله گری و مشاطه گری با 
رژيم آدمکشان جمھوری اسالمی 

اين سياست را تا .  قرار ميدھد
کجا دنبال خواھند کرد؟ يک 
نتيجه سريع اين چرخش و 
تحوالت ايجاد مولفه ھای زوال 
سياسی اين نيرو از يک نيروی 
اپوزيسيون دست راستی رژيم 
اسالمی به يک نيروی معامله گر 

 . با جمھوری اسالمی است
 

افشای و نقد بی امان اين سياستھا 
و نشان دادن جوھر تالشھای 
جريانات دست راستی يک رکن 
. تالش ما در دوره کنونی است

مردم در ايران عواقب اين بند و 
بستھا و سازش کردنھا را ديده 

اجازه نخواھند داد با اين .  اند
مشاطه گری زمينه ھايی برای 
ماندگاری رژيم اسالمی فراھم 

اتخاذ اين سياستھا تنھا .  کنند
موجب بی آبرويی بيشتر و زوال 
 .سياسی اين جريانات خواھد شد

زوال سياسی اپوزيسيون راست و پرو 
 ...آمريکايی رژيم اسالمی

اپوزيسيون راست در فاز معامله 
 !گری

" تشديد تحريم اقتصادی"اما امکان 
نيست که اين "  فرصتی"تنھا 

يک مولفه .  جريانات دنبال ميکنند
ديگر سياست اين جريان در معامله 
و بند و بست با جمھوری اسالمی 
است که اين جريانات بعضا امکانش 

اين جريانات نميخواھند .  را می بينند
نميخواھند ھم .  دو بار بازنده باشند

در جريان شکست جريان 
نئوکنسرواتيو بازنده باشند و ھم در 
زمان پيشبرد سياستھای ھيات حاکمه 

 اما چگونه؟ ! کنونی
 

اين جريان بر اين تصور است که 
ھيات حاکمه کنونی آمريکا به دنبال 

" جمھوری اسالمی"با "  سازش"
نتيجتا نميخواھند در اين .  است

سرشان "  بند و بست"و "  سازش"
از اين رو داريوش .  بی کاله بماند

ھمايون باز با تاييد شايان آريا 
با  می بايدامريکا ":  ميگويد

جمھوری اسالمی مذاکره کند و خود 
پرزيدنت بوش نيز با ھمه سخنان 
درشت بر ضد رژيم اسالمی ھم 
اکنون اين فرايند را آغاز کرده 

و از طرف ديگر خود  ."است
بود  اميدوارمی بايد ":  اضافه ميکند

که رژيم از اين واپسين فرصت ھا 
بھره بگيرد و مشکالت خود را با 
آمريکا دست کم در مھم ترين جا ھا 

) تاکيد از من است."(برطرف سازد
و "  می بايد"اما معنای اين 

برای حل و فصل "  اميدواری"
تخاصمات ميان آمريکا و رژيم 
جمھوری اسالمی برای اين 
جريانات چيست؟ در پاسخ به دو 

اين   -١:  مساله بايد اشاره کرد
جريانات تالش ميکنند خود را در 

" بند و بست"و "  معامله"مقام ذينفع 
احتمالی آمريکا و رژيم اسالمی 

تالش ميکنند جلوی   -٢و . قرار دھند
قدرت گيری کمونيسم و طبقه کارگر 

اين دو رکن .  را در جامعه سد کنند
بی .  سياستشان در اين شرايط است

رژيم "  مشاور"جھت که يکباره به 
برای از .  اسالمی تبديل ميشوند

فرصتھای از دست رفته رژيم "
ميدانند که .  غبطه ميخورند"  اسالمی
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 پاورقی

و يا "  مشاور"داريوش ھمايون -١
" رايزن"به قول خود اين جريان 

اما در طول .  حزب مشروطه است
سالھای اخير ايشان بعضا در مقام 

رژيم اسالمی ھم ظاھر "  مشاور"
چه در دوران دوم خرداد .  شده اند

رژيم اسالمی "  اصالح"که برای 
ميکردند، چه در دوران "  رايزنی"

اوج گرفتن تبليغات جنگی آمريکا 
اعالم "عليه رژيم اسالمی و 

در قرار گرفتن در کنار "  آمادگی
تماميت "رژيم اسالمی و دفاع از 

و چه اکنون که از "  ارضی ايران
از دست رفته رژيم "  فرصتھای"

 . اسالمی صحبت ميکند

در انتخابات اين دوره رياست -٢
جمھوری آمريکا، فوآد پاشايی، 
دبير کل حزب مشروطه بارھا و 
بارھا حمايت بی قيد و شرط خود 
و حزب مطبوعش را از کانديدای 
حزب جمھوريخواه در مناظره 
ھای تلويزيونی در حضور خود 

در عين حال اعالم .  من اعالم کرد
کردند که در دوره قبل ھم به 
جورج بوش رای داده بودند و 
تاکيد داشت که خود عضو رسمی 

حال .  حزب جمھوريخواه نيز ھست
را اين "  چرخش سياسی"اين 

جريان چگونه توضيح ميدھد بايد 
 !ديد

تصور اينکه جنگ و يا تحريم -٣
" فرصت"اقتصادی منجر به ايجاد 

برای نيروھايی در اپوزيسيون 
خواھد شد، نشان ماليخوليايی گری 
و ضد اجتماعی بودن اين جريانات 

اما اين سياست محدود به .  است
جريانات تماما دست راستی و 

مجاھدين کال .  ناسيوناليستی نيست
بعالوه .  در اين صف قرار دارد

يک سياست رھبری جديد حزب 
کمونيست کارگری ھم بر اين 

اصغر کريمی .  راستا استوار است
در بررسی حمله نظامی آمريکا به 
ايران عالوه بر نقد حمله نظامی 
آمريکا در عين حال به 

که جنگ می آفريند، "  فرصتھايی"
در ھمان حال يکی .  اشاره کرد

ديگر از اعضای رھبری اين 
حزب، خليل کيوان، از تاثير 

در جاری شدن "  تحريم اقتصادی"
اعتراضات مردم در جامعه و 
قدرت گيری اين جريان صحبت 

 . ميکرد

*** 



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

. با دوستی صحبت می کرديم
. کشاند"  اکس مسلم"بحث را به 

از نقد ھای ما به اکس مسلم مطلع 
کوشيد قانع مان کند که .  است

اکس مسلم پروژه درست و مفيدی 
است و ما عجوالنه آن را نقد 

به منصور حکمت ھم .  کرده ايم
برای دفاع از اين پروژه ارجاع 

می گفت که اين پروژه در .  داد
امتداد سياست ھای منصور 
حکمت برای اجتماعی کردن 

بحث اش در دفاع از .  حزب است
برای .  به راست چرخيدن آشنا بود
ھمان .  من نکته جديدی نداشت

توجيه ای که سنتا  چپ برای 
. چرخش به راست استفاده می کند

کمونيسم را حاشيه ای می کنند، "
به رسانه ھا راه نمی يابد، روش 
ھا و سياست ھای راديکال در 

پس .  جامعه حاشيه ای می شود
برای راه يافتن به رسانه ھا و 
مطرح شدن در جامعه بايد چنين 

يکی ."  پروژه ھايی را علم کرد
بايد از آنھا بپرسد که اگر 
ميخواستيد به ھر قيمت در رسانه 
ھا مطرح شويد، چرا کمونيست 
شديد؟ ھنر، مطرح شدن در 
رسانه ھا نيست؛ ھنر، طرح 
راديکاليسم کمونيستی در بستر 

ھمين نکته .  اصلی جامعه است
را اين دوست عزيز و "  کوچک"

رھبری ح ک ک ظاھرا فراموش 
 !کرده اند

 

ما در مورد اين مساله بارھا 
اما زمانی که .  صحبت کرده ايم

راست روی را با ارجاع به 
منصور حکمت توجيه می کنند، 

منصور حکمت .  بايد پاسخ گيرد
خيلی روشن و صريح در اين 

مشکل .  مورد صحبت کرده است
طرفداران اکس مسلم بدفھمی 
. مباحث منصور حکمت نيست

سوء استفاده از او برای توجيه 
تاريخچه .  پروژه راست شان است

اين مباحث در حزب کمونيست 
کارگری به کنگره دوم باز می 

در اين کنگره منصور .  گردد
حزب و قدرت "حکمت مبحث 

دو .  را مطرح کرد"  سياسی
سخنرانی وی در اين کنگره، 

اش را زير بغلش زده بعد پرونده

اند که  اش کرده اند و روانه 
ما يکى از معدود .  برود

سازمانھاى کمونيستى بعد از 
بلشويکھا ھستيم که ميخواھد 
روى راديکاليسم و 

. اى بشود توده ماکزيماليسمش
سازمانى که اتفاقا ميخواھد 
 ماکزيماليسم و کمونيسم را توده

ميخواھد .  اى و اجتماعى کند
 آرمانھا و ايده انقالب کمونيستى

اى و  اش را ببرد و توده
ميخواھد حرف .  اجتماعى کند

آخرش در مورد مذھب را به 
ما کسانى .  حرف جامعه بدل کند

ھستيم که معتقديم بايد اين 
اى و  تخفيف را توده کمونيسم بى
: حزب و جامعه." (اجتماعى کنيم

 )از گروه فشار تا حزب سياسی

 

منصور حکمت مبحث حزب و 
قدرت سياسی را به مبانی 
مشخص تری ترجمه کرد و 
مدت کوتاھی پس از کنگره دو 
در پلنوم نھم مبحث حزب و 

حزب و .  جامعه را مطرح کرد
جامعه انتقال پراتيک حزب بر 
ريلی کامال متفاوت را طلب می 

از ھمان ابتدا روشن بود که .  کرد
تعابير متفاوتی از اين بحث 

البته اين .  صورت خواھد گرفت
برداشت راست از .  طبيعی است

از اين .  اين بحث قابل انتظار بود
رو منصور حکمت طی چند سال 
پس از طرح اين بحث مداوما به 
بحث حزب و جامعه رجوع 
کرده و برداشت ھای راست از 

 . آن را نقد می کرد

 

طرح مبحث حزب و قدرت 
سياسی يک نقطه عطف مھم در 
زندگی حزب کمونيست کارگری 

يک سياست استراتژيک .  است
. مھم برای قدرت گيری کمونيسم

اين مبحث حيات و ديناميسم 
اين .  متفاوتی به حزب بخشيد

بحث، بويژه، پس از مرگ 
منصور حکمت به يکی از 
مباحث گرھی مورد مناقشه بدل 

ھم درون خود حزب تعابير .  شد
متفاوتی از آن ارائه شد، بخشی 
بحث حزب و قدرت سياسی را 

 !توجيه گردش به راست در دفاع از اکس مسلم
 

 آذر ماجدی

حزب و قدرت "و "  افتتاحيه"
در مورد تاثير گذاری "  سياسی

کمونيسم بر جامعه، در تغيير توازن 
قوا به نفع کمونيسم و تاثير بر 

 . زندگی اکثريت مردم جامعه است

 

در واقع بايد از کنگره دوم نيز عقب 
طرح بحث کمونيسم .  تر برويم

کارگری با اين سوال مطرح می 
چرا کمونيسم و کمونيست ھا :  شود

اين چنين بر جامعه، شرايط و 
زندگی مردم بی تاثير بوده اند؟ اين 
سوال در کنگره دوم به شکلی 
. کنکرت تر و پراتيک تر مطرح شد

استراتژی قدرت گيری کمونيسم 
کارگری و تاثير گذاری بر توازن 
قوای سياسی در جامعه بعنوان يک 
سوال اساسی مطرح و در 
چھارچوب بحث حزب و قدرت 

منصور حکمت .  سياسی فرموله شد
خيلی روشن در ھمين کنگره اين 

تاکنون ھر گاه :  سوال را طرح کرد
کمونيست ھا و کال چپ خواسته اند 
در بستر اصلی جامعه مطرح شوند 
و تاثير گذار باشند به راست 

انتقال از کمونيسم به .  چرخيده اند
سوسيال دموکراسی يک سفر 

و .  شناخته شده اين نوع چپ ھا است
ھرگاه خواسته اند خلوص 
ايدئولوژيک خود را حفظ کنند، 

سوال اما اينست .  حاشيه ای مانده اند
اين .  که راديکاليسم را توده ای کنيم

يکی از نکات محوری و چکيده 
ھای اصلی مبحث حزب و قدرت 

 : سياسی است

 

در کنگره دوم اشاره کردم که "
اند  تاريخا احزاب چپ وقتى خواسته

اجتماعى بشوند و در ابعادى 
اجتماعى ظاھر بشوند، به راست 

اند  اينطور توجيه کرده.  اند چرخيده

تر از آنھاست و  که جامعه راست
اگر راى ميخواھند بايد به راست 

و البته تاريخا ھم در اين .  بچرخند
ممکن است .  اند کار شکست خورده

يک نماينده از يک حزب راديکال 
چپ براى يک دوره به مجلس رفته 
باشد، اما ھمان يک نفر را ھم دور 
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از حزب و جامعه و مکانيسم ھای 
اجتماعی قدرت گيری منفک 

از "  رنجری"کردند و يک ورژن 
قدرت گيری سياسی بشکل فتح 
کاخ رياست جمھور از اين بحث 

يک بخش نيز اين .  ارائه دادند
بحث را بطور فرمال مورد اشاره 
قرار داده و مشغول ھمان فعاليت 
سنتی آژيتاسيون خود شدند و 
زمانی نيز که منافع کوتاه مدت 
شان ايجاب کرد، برای توجيه 
چرخش به راست شان، به بحث 

 .حزب و جامعه رجوع کردند

 

عالوه بر اين دو گرايش، بخشی 
از گرايش چپ سنتی درون حزب 
که در زمان برو بيای دو خرداد و 
خاتمی، از حزب جدا شدند، اکنون 
در نقد مبحث حزب و قدرت 
سياسی زبان باز کرده اند و آن را 

آغاز انحراف منصور حکمت از "
نقد بی اساس .  می نامند"  کمونيسم

آنھا جواب گرفته است و باز نيز 
اما اين وجه .  بايد جواب گيرد

مساله موضوع بحث امروز ما 
در مورد مبحث حزب و .  نيست

قدرت سياسی و حزب و جامعه 
قطعا بايد در آينده بحثی ھمه جانبه 

اما اينجا قصد ما اشاره .  انجام داد
به برداشت راست از بحث حزب 
و جامعه توسط ح ح ک است که 
به بھترين شکل در پروژه اکس 

ابتدا .  مسلم به تبلور در می آيد
بھتر است در مورد مبحث حزب و 
قدرت سياسی و حزب و جامعه از 
 :زبان خود منصور حکمت بشنويم

 

و "  حزب و جامعه"مباحث "
از نظر "  حزب و قدرت سياسى"

من مباحثى ھستند که ميکوشند 
موانع تبديل شدن حزب کمونيست 
کارگرى به يک حزب تمام عيار 
سياسى را بشناسانند و از سر راه 

.  .بردارند وظيفه ما ايجاد يک .. 
حزب سياسى کمونيستى کارگرى 

در طول اين بيست سال ما .  است

٧صفحه   
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 نشريات مارکسيستى ايجاد کرده
ھاى  ايم، پرچم آرمانھا و برنامه

ايم،  کمونيستى را برافراشته
سازمانھاى کوچک و بزرگ 

ايم، تبليغ و تروج  ساخته

ايم، مبارزه مخفى  کمونيستى کرده

اما .  ايم و علنى و مسلحانه کرده
وظيفه ما ايجاد يک حزب سياسى 
است که در مرکز جدال قدرت در 
جامعه پرچم کارگر، پرچم 
مساوات طلبى و آزادى خواھى را 
بلند کند و بطور عينى يکسوى 
اين جدال باشد و شانس پيروزى 
در اين جدال سياسى را داشته 

. کمونيسم بر سر تغيير است.  باشد
و تغيير جامعه بورژوايى ايجاب 
ميکند که طبقه کارگر در جدال 

 ".قدرت پيروز شود

 

اما آنچه که به فعاليت کمونيستى "
بخشد، دقيقا ھمين  ما معنى مى

ايجاد يک حزب کمونيستى 
کارگرى است که در مقياس کل 
جامعه، در صحنه جدال بر سر 
تعيين تکليف قدرت سياسى در 

حزبى که .  جامعه، قد علم کند
کارگر، و ھر انسان مدافع آزادى 
و برابرى، بتواند به آن بپيوندد و 
مطمئن باشد که از طريق آن 
ميتواند عمال و واقعا بر جامعه 
خود، محيط پيرامون خود و بر 
سرنوشت انسانھاى معاصر خود 

 ".تاثير بگذارد

 

اگر يک چيز بخواھد جوھر "
مشترک مراحل مختلف فعاليت ما 
را در اين بيست سال بيان کند، 
تالش براى شکل دادن به يک 
کمونيسم کارگرى است که نه در 
حاشيه جامعه، بلکه در مرکز 
سياست در جامعه، در متن جنگ 
قدرت، طبقه کارگر را به ميدان 

 ." بکشد و نمايندگى کند

 

اگر کسب قدرت مساله ماست، "

نقطه محوری بحث حزب و 
قدرت سياسی و حزب و جامعه 
بر تغيير توازن قوا در جامعه به 
نفع طبقه کارگر و توده مردم 
. آزاديخواه و برابری طلب است

شناخت مکانيزم ھای اجتماعی 
کسب قدرت و تاثير گذاری بر 

مکانيزم .  شرايط جامعه است
ھايی که موجب رشد و با نفوذ 
شدن کمونيسم کارگری، ايده 
ھای کمونيستی و انقالب 
کمونيستی می شود و شرايط را 
برای قدرت گيری کمونيسم 
کارگری و طبقه کارگر مھيا می 

 .  کند

 

با حرکت از اين زاويه نگاه 
" اکس مسلم"مجددی به پروژه 

اکس مسلم تعدادی از .  بياندازيم
شخصيت ھای ح ک ک را در 

اما .  رسانه ھا مطرح کرده است
در چه ظرفيتی؟ در ظرفيت 

اين مقوله به ."  مسلمانان سابق"
چه معنا است؟ افرادی که تمام 
عمرشان مسلمان بوده اند، اما 
اکنون متوجه عقب ماندگی اسالم 
شده اند و اسالم را کنار گذاشته 

اين معنای واقعی پروژه .  اند
اين را فقط ما .  اکس مسلم است

معنای اکس مسلم در .  نمی گوييم
اين .  گوش مردم ھمين است

پروژه ممکن است برای نماينده 
اين سازمان در ھلند، که به 
شھادت خود اينھا يک راسيست 
دست راستی است، پروژه ای 
رو به جلو باشد، اما برای 
کمونيسم و کمونيست ھا يک 
عقب نشينی تمام عيار از 

اين افراد عضو .  کمونيسم است
رھبری ح ک ک نه يک قدم، 
بلکه صدھا قدم به عقب گذاشته 

اينھا را پيش از اين بعنوان .  اند
کمونيست و آته ئيست می 

سال پيش کسی  5اگر .  شناختند
آنان را مسلمان سابق می خواند، 
برافروخته به او می تاختند، که 

اما .  کمونيست و آته ئيست اند
اکنون با کمال افتخار بعنوان 
اکس مسلم خود را معرفی می 

اين يک عقب گرد مسلم از .  کنند
اينھا بايد .  موضع کمونيسم است

خود را نه تنھا اکس مسلم، که 
 . اکس کمونيست بنامند

 

اين پروژه چگونه به اجتماعی 

 توجيه گردش به راست 
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ھاى  مکانيسم:  اولين سوال اين است

ھاى  اجتماعى کسب قدرت، مکانيسم
قوى شدن و در قلمرو سياسى پيروز 

اين .  شدن، در جامعه معاصر چيست
بگذاريد .  بحث خيلى ملموسى است

بپرسيم در اين دنيا چگونه ميشود 
انسانھاى زياد را مخاطب قرار داد، 
چگونه ميشود انسانھاى زياد را 
متحد و متشکل کرد، چگونه ميتوان 
جنبشى ساخت که بر افکار انسانھا 
. در مقياس وسيع تاثير بگذارد

چگونه ميتوان به جنگ آراء حاکم 
اين آراء حاکم در جھان .  رفت

امروز چگونه ساخته ميشود و به 
مکانيسمھايش .  مردم باورانده ميشود

چيست و چگونه ميتوان به جنگ 
چگونه ميتوان در جھانى .  اينھا رفت

با اين مشخصات توليدى، سياسى، 
نظامى، انفورماتيک، فرھنگى، 
آموزشى، قدرتى شد که ميتواند بر 
زندگى و اراده ميليونھا نفر عضو 
طبقه کارگر، توده وسيع مردمى که 
آزادى و برابرى ميخواھند، تاثير 
بگذارد و به ميدانشان بکشد و به 
سمت درست ھدايتشان کند؟ اگر 
حزب سياسى کمونيستى کارگرى 
بخواھد کارى در اين دنيا صورت 

بايد قوى .  بدھد، بايد قوى باشد
بشود، بايد آنقدر قوى بشود که 
بورژوازى امروز را در جھان خود 

اين حرف قديمى .  او شکست بدھد
مارکس است که براى تغيير يک 
چيز، حتى براى نابود کردنش، بايد 

بايد .  دانست که چگونه کار ميکند
اين ما .  قوانين حرکتش را شناخت

نيستيم که تصميم ميگيريم چگونه 
ميتوان در جھان امروز به يک 
. نيروى قدرتمند سياسى تبديل شد

خود جامعه بنا بر مشخصاتش 
ھاى زير و رو شدن خود  مکانيسم

بايد اين .  را نيز تعريف ميکند
 مکانيزم.  ھا را شناخت مکانيسم

ھايى که اجازه ميدھد ما، جنبش و 
حزب کمونيسم کارگرى، رشد کنيم، 
نفوذ پيدا کنيم، نيرو جمع کنيم، به 
انقالب بکشانيم، قدرت را از 

مان را  دستشان درآوريم، برنامه
 )ھمان منبع" (.پياده کنيم
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شدن کمونيسم، ايده ھای کمونيستی 
و انقالب کمونيستی کمک ميکند و 
شرايط قدرت گيری آن را فراھم 
می کند؟ کمونيست ھا به مسلمانان 
سابق بدل می شوند، با اين کار 
حداکثر ضد اسالمی گری را رواج 
. می دھند و اجتماعی می کنند

بخش ضد اسالم و گرايش راست 
سکوالر در جامعه و رھبری ح ک 
ک شجاعت آنھا را بعنوان افرادی 
که جرئت کرده اند و با اسالم علنا 
اعالم جنگ کرده اند، تحسين می 

. اين ديگر دردناک است.  کنند
کمونيست ھا سی سال است با 
رژيم اسالمی و اسالم سياسی 
جنگيده اند، شکنجه شده اند، کشته 
داده اند و اکنون بايد خوشنود و 
مفتخر باشند که شجاعت شان را 
در قلب اروپا بخاطر مسلمان سابق 

 شدن تحسين کنند؟ 

 

اين نيز يک ضربه ديگر به 
اگر اعالم کنند .  کمونيسم است

کمونيست اند و اکس مسلم شده اند، 
باعث آبرو ريزی از کمونيسم می 

کسی ھست که نداند .  شوند
کمونيست بنا به تعريف يعنی 
ماترياليست؟ اين از الفبای سياسی 

کسی که کمونيست می شود، :  است
يکی از اولين ايده ھايی که طرد 

با اين .  می کند، مذھب و خدا است
حرکت آبروی کمونيسم و سنت 

بعنوان .  کمونيستی را می برند
کمونيست ھايی عرض اندام می 
کنند که تا پريروز مسلمان بوده 

بايد از اينھا خواست اگر .  اند
خيرتان نمی رسد، لطفا شر ھم 

لطف کنيد آنجا که بعنوان .  نرسانيد
اکس مسلم تجمع می کنيد، عکس و 
. آثار منصور حکمت را نگذاريد

اين عين خاک پاشيدن به چشمان 
 . او است

 

ما اجازه نمی دھيم که اين پروژه 
دست راستی را با ارجاع به 
سياست ھای کمونيستی منصور 

اکنون ح ک .  حکمت توجيه کنند
ک ھر زمان که مورد نقد از 
موضع کمونيسم کارگری قرار می 
گيرد، می کوشد با ارجاع به 
منصور حکمت اين پروژه را 

از آن سوی گرايشات .  توجيه کند
چپ سنتی ای ھستند که از پروژه 
اکس مسلم بل گرفته اند و به اين 

بھانه به منصور 
٨صفحه   
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اکس .  ما ھر دو دسته را نقد و افشاء می کنيم. حکمت می تازند
مسلم ھيچ گونه قرابتی با کمونيسم کارگری منصور حکمت 

رھبری جديد ح ک "  درافزوده ھای"اين از ھمان دسته .  ندارد
ک است که ھر روز اين حزب را بيش از پيش از کمونيسم 

 . کارگری و منصور حکمت دورتر می کند

در نقل قولی که در ھمين نوشته از منصور حکمت آورده ايم، 
"او می گويد سازمانى که اتفاقا ميخواھد ماکزيماليسم و : 

ميخواھد آرمانھا و ايده .  اى و اجتماعى کند کمونيسم را توده

. اى و اجتماعى کند اش را ببرد و توده انقالب کمونيستى
ميخواھد حرف آخرش در مورد مذھب را به حرف جامعه بدل 

پروژه اکس مسلم کداميک از اين احکام را عملی کرده ."  کند
است؟ اينھا نه تنھا ماکزيماليسم و کمونيسم را توده ای و 
اجتماعی نکرده اند، بلکه يک ايده بسيار تخفيف داده شده و بی 

نه تنھا .  ربط به کمونيسم کارگری را در بوق و کرنا کرده اند
حرف آخر کمونيسم کارگری را در مورد مذھب از جامعه 
پنھان کرده اند، بلکه يک ورژن دست راستی از نقد اسالم را 

اينھا پروژه مذھب زدايی را .  به جامعه عرضه کرده اند
بايگانی کرده اند و ھمراه جريان راست و برای خوشايند آنھا 
و آوانس گرفتن و امکانات گرفتن از آنھا پروژه مسلمان سابق 

 . را علم کرده اند

 

از آن بدتر، اکس مسلم يکی از صد ھا پروژه جانبی حزب 
در .  شان نيست، به تمام ھويت حزب شان بدل شده است

تظاھرات و اعتراضات مختلف بعنوان سازمان اکس مسلم و با 
در مجامع مختلف با پرچم .  پرچم اکس مسلم حاضر می شوند

مارس شان را بعنوان  8مراسم .  اکس مسلم ميز می گذارند
حتی زمانی که ليدرشان .  سازمان اکس مسلم برگزار می کنند

را به کنفرانس اکس مسلم دعوت می کنند نيز کسی آخرين 
. حرف کمونيستی در مورد مذھب را از زبان ايشان نمی شنود

به جای آن ايشان حرف ھايی کم مايه تر از آته ئيست ھای 
حاضر در مجمع در مورد مدارس غير مذھبی و خلقت و 

اکس مسلم به تمام ھويت ح ک .  تکامل را تقديم حضار می کند
آيا بھتر نيست اسم حزب را نيز به اکس .  ک بدل شده است

مسلم تغيير دھند؟ به اين ترتيب ھم خيال خود را راحت کرده 
اند ھم کمونيسم کارگری را  از زيان و آسيب ھای پروژه 

و از آن مھمتر منصور .  دست راستی شان خالص می کنند
 .حکمت را نيز راحت می گذارند

 

اين پروژه به قدرت گيری کمونيسم و به اجتماعی شدن 
کمونيسم نه تنھا سر سوزنی کمک نمی کند، بلکه با تبديل 
تعدادی کمونيست به مسلمان سابق و لذا کمونيست سابق، به 
کمونيسم و محبوبيت ايده ھای راديکال و انسانی آن ضربه نيز 

تنھا ربطی که .  اين يک پروژه کامال راست است.  می زند
ظاھرا به کمونيسم دارد، اينست که تعدادی که خود را به زبان 
فارسی کمونيست کارگری می نامند اين سازمان را تشکيل 

اين پروژه در بھترين حالت مشابه پروژه کمونيستی .  داده اند
اما حتی در .  است که برای رای آوردن به راست می چرخد

اينھا عمال به ويترين .  آن حد نيز قرار نيست تاثير گذار باشد

 توجيه گردش به راست 
 ...در دفاع از اکس مسلم 
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اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و 
نقدى از زاويه طبقه کارگر .  اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است

تلقى زحمتکشان و توليد .  مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى
کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در 
جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت 

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از .  خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است
لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از 

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

پرولتاريا نميتواند .  است، افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد
آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم 

برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه ھمچنين و در اساس .  طبقاتى رھا شود
 .اجتماعى است -اقتصادى 

 

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و 
رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگرى 
. ظھور کرد، با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت

جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و نقد 
 .مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است

 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر 
مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر 

اھداف و برنامه عملى اين .  به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند
جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، 

 .مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است

 

 تلويزيون برای يک دنيای بھتر
ظھر   ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه بعد از ظھر بوقت تھران   ۵ساعات : جمعه

 بوقت تھران 

 در کانال يک 
دار .  برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است  ب ان ست، ج ي طرف ن بي

ا است.  است ھ . مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت انسان
م ي کن ي ان .  ما برای يک جمھوری سوسياليستی مبارزه م ا روز و زم ف ط ل

 . پخش اين برنامه ھا را به اطالع ھمه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد
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 ۶آبانماه از ساعت  ٢٧امروز دوشنبه  ،بنا به خبر دريافتى
مناطق کارگری جنوب شھر تھران زير  ،شب ٨عصر الى 

پوشش يکى از تيمھاى تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 . قرار گرفت

 

که بدنبال مانور نيروى انتظامى در  ،دراين ابتکار انقالبى
عليه "صدھا نسخه از قطعنامه حزب؛  ،تھران صورت گرفت

در "  عليه فقر و وظايف فوری کمونيسم و طبقه کارگر ،گرانی
مناطق  ،محالت کارگرنشين يافت آباد، شھرک ولی عصر
توزيع .  آذری و سه راه آذری توسط فعالين حزب توزيع گرديد

قطعنامه حزب با جسارت و ھشياری کامل در بسياری موارد 
به طور علنی به عابرين و کارگران داده شد و با استقبال گرم 

 . روبرو شد
 

به رفقاى سازمانده و شرکت کننده دراين اقدام خسته  ،حزب
مناطق کارگرى .  نباشيد ميگويد و دست آنھا را بگرمى ميفشارد

در ھر گوشه ايران اساسى ترين قلمرو تبليغات و فعاليت 
سازمانگرانه کمونيستى ماست و بايد ھمواره ادبيات حزب در 

 .   آنھا قابل دسترس باشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨نوامبر  ١٧ – ١٣٨٧آبان  ٢٧

در چند روز اخير طاھری مدير عامل سردخانه و کشتارگاه  ،بنا به خبر دريافتى
که سابقه ھريک ازاين  ،نفر از کارگران قراردادی 60خطاب به بيش از  ،تھران

اعالم نموده است کار شما و نگه داشتن شما در  ،سال است 27تا  5کارگران بين 
 ،با اين ادعاى پوچ!  اين مرکز تاکنون برای ما موجب زيان و ضرر بوده است

کارفرما در چند روز گذشته تعدادی از کارگران قديمی سردخانه را که سابقه 
. سال به باال بوده با اجبار و تھديد مجبور به بازنشستگی نموده است 25کارشان 

ھمچنين به ديگر کارگران با سابقه در خارج از سردخانه گفته شده به فکر کار و 
ھمچنين بنا به !  چون از کار اخراج خواھند شد.  شغل جديدی برای خودشان باشند

دستور کارفرما ليستی از باقيمانده کارگران تھيه شده که بايستی برای انجام کار 
 . به ميادين ميوه و تره بار در سطح شھر تھران منتقل شوند

 

ھزار  200ماھيانه تا مبلغ  ،به گفته يکی از کارگران بر اثر اين انتقال و جابجايی
تومان که مربوط به اضافه کاری و برخی مزايای شغلی اين کارگران است از کل 

البته تا اين لحظه کارگران .  مبلغ ماھانه دستمزد کارگران کاھش پيدا خواھد کرد
با مخالفت و اعتراض خود مانع از اجرای اين سياست ضد کارگری و جابجايی 

 !شده اند
 

سردخانه و کشتارگاه ميدان بھمن از جمله زير مجموعه ھای شھرداری تھران در 
در اين .  زمينه تھيه و بسته بندی و توزيع انواع گوشت، مرغ و ماھی ميباشد

 .کارگر قراردادی مشغول به کار ھستند 60مرکز بيش از 
 

اخراج کارگران  ،تغيير قراردادھا ،تعرض سرمايه داران براى کاھش دستمزدھا
 ،و کال ارازانتر تمام کردن ھزينه نيروى کار با ھدف کسب سود بيشتر ،باسابقه

شرکتھاى پيمانى حلقه واسط اجراى .  سياستى است که بسرعت گسترش مى يابد
ھيچ نقل و انتقالى نبايد منجر به کاھش .  اين سياستھاى ضد کارگرى ھستند

. و کاھش درآمد کارگر شود ،تغيير شرايط کارى و استخدامى ،دستمزدھا
کارگران براى لگام زدن به تعرض بى ترمز کارفرمايان که بجز سود بيشتر 

 ،حزب.  تنھا ميتوانند به نيروى متشکل و متحدشان متکى شوند ،ھيچى را نميبينند
کارگران مراکز مختلف را به برپائى مجمع عمومى و مقابله با سياستھاى ضد 
کارگرى سرمايه داران که ھدفى جز کاھش سطح دستمزدھا و تحميل فقر بيشتر 

تنھا راه مقابله با زورگوئى و تالش .  به خانواده ھاى کارگرى ندارد فراميخواند
سرمايه داران براى استثمار و کسب سود بيشتر اعتراض متحد کارگران در دفاع 

 .     از حقوق و زندگى شان است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨نوامبر  ١۶ – ١٣٨٧آبان  ٢۶

پخش اسناد حزب در مناطق 
 !کارگری تھران

٧۶شماره   

 اخراج و انتقال اجباری 
 !کارگران سرد خانه و کشتارگاه تھران

 مجمع عمومى 
ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران 

کارگران در اعتراضات جارى به سنت . است
جنبش مجمع ! مجمع عمومى متکى شويد

!                 عمومى را تقويت و گسترش دھيد
                                                             

 يک دنياى بھتر 
برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست 

!دوستانتان برسانيد  
مانيفست امروز طبقه يک دنياى بھتر 

.کارگر عليه سرمايه دارى است  
برنامه حکومت يک دنياى بھتر 

! کارگرى براى آزادى جامعه است  

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

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

 

http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 
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گرسنگى  ،گسترش فقر و فالکت  -١
گرانى سرسام آور و  ،و سوتغذيه

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از  
 ،تامين نيازھاى پايه اى خويش

گسترش بيکار سازيھا و اخراج 
افزايش کار  ،گسترده کارگران

گسترش  ،قراردادى و سفيد امضا
وسيع شرکتھای پيمانی که کمترين 
دستمزدھا را به کارگر ميپردازند، 
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم 
دسترسى مکفی به بھداشت و درمان 

جامعه را در  ،و آموزش و مسکن
آستانه يک بحران عميق سياسى و 

در .  اجتماعى قرار داده است
شرايطی که فقر و گرانى کمر مردم 

و مردمى  ،را خرد کرده است
ناراضى و منزجر ھر روز بيشتر 

شورش  ،قربانى اين اوضاع ميشوند
گرسنگان عليه وضع موجود يک 

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

 .حاکم است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و   -٢
بروز پيامدھا و مصائب اجتماعى 
ناشی از آن، جناح ھاى مختلف 
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را 
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد 

، "مافياى اقتصادى"تز مقابله با .  کنند
سياست  ،"واردات بى رويه"نقد به 

و کال "  حمايت از توليدات داخلى"
ديدگاھھاى ناسيوناليستى و 
پروتکشنيستى، نه نسخه اى براى 
درمان اين اوضاع بلکه تالشى 
آگاھانه براى خارج کردن مسبب 
واقعى اين وضعيت، يعنى نظام 
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع 
اسالمى از تيررس تعرض و 
اعتراض کارگران و مردم گرسنه 

در عين حال طرح اين سياستھا .  است
تالشی برای پاسخگويی به فشار 
پائينى ھا از جانب باالئى ھا است که 
به سھم خود به جدال درون حکومتى 
برسر کنترل اوضاع و نفس بقاى 

جمھوری .  حکومت دامن ميزند
اسالمی نه ميخواھد و نه ميتواند اين 

تحميل فقر و .  اوضاع را تخفيف دھد
فالکت يک سياست رژيم اسالمی 
برای بزانو درآوردن کارگران و 

 .مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمھورى اسالمى، بلکه   -٣
ديگر نيروھاى بورژوائى اپوزيسيون 
نيز راه حلى ريشه ای براى نابودی 

اپوزيسيون پرو غرب نه .  فقر ندارند
تنھا وعده بھبود اين اوضاع را 
نميدھد، بلکه چند نسل از کارگران را 

. مافياى اقتصادى در ايران ھستند
کارگران و مردم گرسنه دراين 
جدال نبايد به دنبالچه کشمکش و 
رقابت بخشھاى مختلف سرمايه 

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

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

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

درعين حال جبھه مھمى از  ،است
مبارزه عليه حکومت و قدرت 
سياسى و اقتصادى سرمايه در 

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

 .اسالمى پيدا ميکند

 

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

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

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

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

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

وضعيتى، عليرغم حقانيتى که دارد، 

 !عليه گرانى و فقر 
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

به جان کندن براى بازسازی سرمايه 
خرابيھاى ناشى از عملکرد "دارى و 

. فرا ميخواند"  حکومت اسالمى
اسالمى اپوزيسيون مسئله -جريانات ملى

فقر و گرانى را ابزارى در خدمت 
جنگ جناحى می بينند و عموما 
سياستھاى ناسيوناليستى را مطرح 

چپ "برخی از جريانات .  ميکنند
يا گسترش فقر را ابزارى در "  رايکال

خدمت شورش و عصيان مردم عليه 
رژيم تلفی ميکنند يا با طرح سياستھاى 
آنارکوپاسيفيستى از سازماندھى توده اى 

 . و کارگرى عليه فقر طفره ميروند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه 
عليه فقر و فالکت و گرانى را مبارزه 
اى حياتى عليه نظام سرمايه دارى و 
حکومت اسالمی و جزيی از مبارزه 
بيوقفه براى بھبود دائمى معيشت طبقه 

بدرجه اى که .  کارگر و مردم ميداند
طبقه کارگر و جنبشھاى اعتراضى 
بتوانند حاکميت سرمايه و رژيمشان را 
در تحميل فقر و فالکت بيشتر عقب 

به ھمان درجه شرايط براى  ،برانند
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى يک 
انقالب عظيم کارگرى عليه وضع 

 .موجود فراھم تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و   -۴
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر، نظام 
سرمايه داری را مسبب مستقيم فقر و 
فالکت و بيکارى و گرانى و گرسنگى 
. و مصائب اجتماعى ناشى از آن ميداند

رژيم اسالمى، حکومت مشتى گانگستر 
نظامى و باندھاى اقتصادى   -سياسى

مافيائى است که بر تمام امکانات جامعه 
مساله اين نيست که .  چنگ انداخته اند

نميگذارد دولت "  مافياى اقتصادى"گويا 
کارش را بکند و نتيجتا اين وضعيت 

اين حکومت مافيايی .  پيش آمده است
سران .  سرمايه و اسالم در ايران است

رژيم اسالمی خود از بزرگترين سران 

٧۶شماره   
ارکان .  سرکوب و شکست است

سياست و تاکتيک حزب در مواجھه با 
متشکل کردن توده طبقه  ،اين اوضاع

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و 
فالکت، ترسيم افق و سازمان و 

بعنوان سه رکن مھم تضمين  ،رھبرى
تبديل .  پيشروى و پيروزى است

شورش کور به شورش آگاھانه و 
سازماندھی اعتراض عليه وضعيت 
موجود درگرو تامين اين سه رکن 

 .اساسى است

 

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

در اين مبارزه يک ھدف .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل 
پروسه توليد و توزيع کاالھا و اقالم 
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و 

دسترسی و .  تسلط بازار است
برخورداری از غذا و آموزش و 
بھداشت و سالمتی، نه يک امتياز 
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای 
ھمگان و ھدف عمومی ما در اين 

ھر انسانی به محض .  مبارزه است
چشم گشودن به اين جھان بايد از 
تمامی نيازھای انسانی برخوردار 

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

ايجاد سازمانھاى توده .  سياست ماست
اى عليه فقر، برگزارى مجامع 
عمومى کارگری در مراکز مھم توليد 
مواد غذايی و نيازھای مردم، 
برگزاری مجامع عمومی در محالت 
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن 
ايجاد شبکه ھاى متنوع عليه گرسنگى 
و فقر، شرط اساسی پيشبرد چنين 

بايد در ھر .  استراتژی و سياستی است
گوشه جامعه پرچمى عليه فقر و 

 .فالکت اقتصادی برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   -٧
رھبران  ،توجه پيشروان طبقه کارگر

فعالين  ،سوسياليست و کمونيست طبقه
اردوى آزادى و برابرى و رفاه را به 

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

 !اسالمى فراميخواند

 

  

 ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا

 ٢٠٠٨ژوئن 

!کمونيستھا ،کارگران  
اين حزب ! به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد

ما براى سرنگونى رژيم مرتجع اسالمى و  ! شماست
برقرارى يک حکومت کارگرى و  ،نظام سرمايه دارى

يک جامعه خوشبخت و آزاد و مرفه براى ھمگان تالش 
! ميکنيم  



يک دنياى بھتر                                                                 ١١صفحه     

خسته  ،سالم عزيز :کامران پايدار
مايلم قبل از ھرچيز از .  نباشی

سابقه کارت در سايپا يدک و 
 چگونگی اخرجت از کار بگويی؟

 

من  :کار گر اخراجی سايپا يدک
سال سابقه کار در  25جمعا  

مراکز صنعتی ايران خودرو و 
بيشترين .  سايپا يدک را دارا ھستم

دوره عمر مفيد و جوانی خودم را 
در البالی خط توليد در کنار 
دستگاھھای مھيب و پر خطر با 
صداھای گوشخراششان طی 

سالھايی که برای من و .  نمودم
خانواده ام ميتوانست بسيار مفيد و 

سالھايی که ميشد .  ارزشمند باشد
در کنار خانواده ام از زندگی و 
زيباييھايش و امکاناتش لذت 

حاال  ،اما اين که نشد ھيچ.  ببريم
سال من مانده ام و  25در پس اين 

من مانده  ،جوانی از دست رفته ام
ام با تنی بيمار و روانی شکسته، 
من مانده ام با بيکاری و بی 
درآمدی، من مانده ام با کوھی از 
ابھام و اضطراب و نگرانی، من 
مانده ام با بدھکاری و رنج ھر 
روزه آن، من مانده ام شرمنده و 
بيمار با دستان خالی در برابر زن 

سال  15!  و فرزند و خانواده ام
در قسمتھای مختلف ايران خودرو 
. در خط توليد مشغول به کار بودم

بخاطر اعتراض به دستمزدھای 
بخاطر اعتراض به  ،ناچيزشان

اضافه کاری اجباری در تمام 
ساعات شبانه روز و تعطيالت 
رسمی، بخاطر اعتراض عليه 
قراردادھای سفيد امضا و بدون 

راستش ...  تاريخ شروع و پايان و
بخاطر اعتراض عليه  اين زندگی 
فالکتباری که برايمان سنبل کرده 
اند من و تعدادی از کارگران 

بعد از .  باسابقه را اخراج نمودند
چند ماھی بيکاری و بی پولی و 
سرگردانی توانستم دوباره 
بصورت قراردادای از طريق 
يکی از شرکتھای لعنتی 
پيمانکاری تحت شرايطی بمراتب 
بدتر از ايران خودرو در سا 

کار .  يپايدک مشغول به کار شوم
در انبار مرکزی سايپا  يدک در 
جاده مخصوص کرج را نيز با 

 ،فروشی کنار خيابان تا کفاشی
 ،از کفاشی تا سرايداری گاراژ

از سرايداری تا راننده تاکسی 
. بودن را ھم تجربه کرده ام

راستش دراين يکسال ھيچيک از 
اين کارھا کفاف زندگيمان را 

فشارھای مالی .   نداد که نداد
وحشت و ترس  ،زندگی، بيکاری

آدم  ،از فردايی که در راه است
چند سری .  را ديونه ميکنه

تصميم گرفتم خودم را خالص 
يک روز در حاليکه بخاطر .  کنم

اين افکار دچار عذاب وجدان ھم  
بودم از داروخانه برای خود 
کشی تعدادی قرص واليوم قوی 

در حاليکه از شدت .  تھيه کردم
 ،رنج و خشم برخود می لرزيدم

وقتی چھره ھای مفلوک و زرد 
زن و فرزندانم را در برابر خود 
مجسم کردم که ھمه اميدشان به 
من است و پس از من چکار 

به ناچار منصرف  ،خواھند کرد
شدم و ھم خودم رو سرزنش 

چند ماه يکی از آشنايان .  کردم
تاکسی اش را دستم داد تا در 

ھزار تومان  250ازای ماھی 
در يکی از آن .  برايش کار کنم

روزھا در خيابان ستارخان پشت 
چراغ قرمز دچار سکته قلبی 

مسافرانم با دستپاچگی مرا .  شدم
پس .  به بيمارستان منتقل نمودند

از کلی دردسر و ھزينه ھای 
سرسام آور بيمارستان و بستری 

آخرش  ،در سی سی يو و غيره
با انجام عمل جراحی باز قلب 
زنده ماندم و با کلی بدھکاری 
بابت ھزينه ھای بيمارستان و 
مخارج خانواده ام در اين مدت 

 . از بيمارستان ترخيص شدم

 

حاال چکار  :کامران پايدار
 ميکنی؟ 

 

: کارگر اخراجی سايپا يدک
بعضی وقتھا فکر ميکنم ما 
کارگران نفرين شدگان خدائيم و 
. رانده شدگان از زندگی و زمين

خرج !  البته اگر خدا راست باشه
و مخارج زندگی که نمی پرسه و 

اجاره !  از آدم اجازه نميگيره
خانه، خورد و خوراک، پوشاک 

. ھمه اينھا به راھه...  و لباس و
اينھا نياز انسان برای زنده 

در اين يکسال ھر دری !  ماندنه
را زدم اما ھرجا رفتم آسمان يک 

 ى کامران پايدارگفتگو
 ! با يکی از کارگران اخراجی سايپا يدک

تحمل انواع فشار و حق کشيھا فقط 
به خاطر لقمه ای نان برای  خانواده 

ھمه  فشارھا و توھين .  ام  پذيرفتم
ھا و بی حقوقی ھا را به جان 

تا اينکه آخرش کفر ما را .  خريدم
اضافه کاراجباری، ھر .  درآوردند

و در  ،روزه تا پاسی از شب
تعطيالت ھم به ضرب تھديد و فشار 

تا اينکه پس !  از ما کار می کشيدند
از چند ماه نه  مبلغ اضافه کاريمان 

من و !  و نه دستمزدھايمان را دادند
چند نفر از ھمکاران که کاسه 

به آقای  ،صبرمان لبريز شده بود
دلير که مسئول انبار بود و 
دزديھايش برای خاص و عام روشن 

 .اعتراض نموديم ،بود

 

با عصبانيت به دلير گفتم مرتيکه 
آخر مگر ما خانواده و  ،بيشرف

زندگی نداريم؟ آخر مگه ما انسان 
نيستيم؟ ما االن برای اجاره خانه و 
ھزار کوفت و زھر مار ديگه مانده 

تا کی و تا کجا ميخواھيد ما را  ،ايم
بچا پيد؟ و دلير که خيلی به گوشه 
: قبايش بر خورده بود با خشم گفت

مثل اينکه زير سرت بلند شده؟ به او 
ما زير سرمان !  گفتم نخير آقا جان

ما فغان گرسنگيمان  ،بلند نشده
اين جنابعالی ھستی که با .  درآمده

پولھايی که باال کشيده ای چندين 
دستگاه آپارتمان در شھرک انديشه 
کرج و تھران روی ھم تلنبار کرده 

ھمان روز  ،دردسرتان ندھم!  ای
کارگزينی من را خواست و فردا از 

 !کار اخراجم کردند

 

از بيماری و  :کامران پايدار
ميتونی بيشتر  ،بدھکاری گفتی

 توضيح بدی؟

 

ببين  :کارگر اخراجی سايپا يدک
وقتی از آدم چند برابر بيشتر از 
 ،توانش طی سالھای سال کار بکشند

وقتی پس از يک عمر کار و رنج و 
زحمت تو و زن و بچه ات را رو 
 ،ھوا رھا کنند و به ريشت ھم بخندند

مسلم است که آدم ھم مريض ميشه و 
االن يک سالی ميشه .  ھم بدھکار

از دست .  به ھر دری زده ام.  بيکارم

٧۶شماره   
فقر و بيکاری مثل سايه .  رنگ بود

ھرجا بری .  آدم را تعقيب ميکنند
. اين سرنوشت لعنتی ھمراه توست

باور کن اين مدت برايم روشن شد 
ھمان کار قراردادی در کار خانه 
بھتر از اين شاخ و آن شاخ پريدن 

بناچار چند روز پيش به .  است
يکی از شرکتھای بيشرف و دزد 

ظاھرا .  پيمانکاری مراجعه نمودم
قول داده اند به  يکی از کارخانه 

  . ھا معرفی ام کنند

 

آيا از آقای دلير که  :کامران پايدار
از سايپا يدک اخراجت  کرد خبر 

 داری؟

 

مگر :  کارگر اخراجی سايپا يدک
ميشه پس از آن ھمه سال کار در 
آنجا و دوستان خوبی که از ميان 
کارگران آنجا دارم بی خبر باشم؟ 

دلير  ،آن وقتھا که اخراجم کردند
به ھمراه دو نفر از شرکای دزدش 
 ،به نام غالمی و اسالميخواه

طی .  مسئول انبار مرکزی بودند
يکسال بخاطر دزديھايشان به 
ميلياردھا تومان ثروت ھای مفت 

حضرات .  و باد آورده رسيده اند
دلير و اسالميخواه که سابقه 
بسيجی و جبھه و جنگ ھم دارند 
االن مسئول فروش انبار مرکزی 

عين ماری که .  سايپا يدک ميباشند
روی گنجی از الماس و زمرد 
حلقه زده مشغول دزديھای کالن 

غالمی ھم که از چھرھای .  ھستند
کثيف ضد کارگريست فعال مسئول 
يکی از انبارھای اصلی سايپا يدک 
. به نام فالحت در جاده ساوه است

در آنجا ھم دزديھای کالن و 
 . ميليونی به راه است

 

در جايی در خبرھا :  کامران پايدار
آمده بود بنا به دستور عموزاده 
مدير کل سايپا يدک مشغول اخراج 
و جابجايی و کاھش دستمزدھای 

بنظرت چاره کار .  کارگران ھستند
چيست و کارگران برای دفاع از 
خود به چه اقداماتی بايد متوسل 

 شوند؟

 

اخبار :  کارگر اخراجی سايپا يدک
اخراجھا و بيکار سازيھا ھميشه 
در حاليکه برای کارگران و 

خانواده ھايشان 
١٢صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٢صفحه     

عين برق و باد در ميان کارگران  ،بسيار ھراسناک است
اين جانوران نه رحم دارند و نه .  خبرش را دارم.  ميپيچد

برای ديدن و شنيدن آنچه بر ما کارگران و .  اھل گذشتند
اما با اين حال سود .  خانواده ھايمان می گذرد کور و کرند

خودشان را ھم از زير ھزار تا سنگ اگر در کوه قاف ھم 
اصال ماھيت وجودی اينھا  ،ميدانی.  باشد بيرون می کشند

باعث فقر و بدبختی و ھمه مصيبتھای زندگی ما کارگران 
: يک روز که با دلير درگير شده بودم به من گفت.  است

اداره !  ھرجا که بروی حق با من است!  کور خوانده ای
من با !  ھر جھنمی ميخواھی برو ،کار، بيمه، دادگستری

يک برگ چک که روی ميزشان بگذارم ھم تو را و ھم 
 ! آنھا را خفه ميکنم

 

حاال که با يک برگ چک کذايی ميشه  :کامران پايدار
 ،را خفه کرد و خريد...  اداره کار و بيمه و دادگستری و

فکر نميکنی اگه کارگرن خودشان بطور مستقل يکجا دور 
ھم  جمع شوند و تصميم  به اعتصاب و اعتراض و تجمع 

 زودتر به حق و حقوق خودشان ميرسند؟ ،بگيرند

 

اينھا تمام .  به يقين و صد البته :کارگر اخراجی سايپا يدک
اينھا به .  ھراسشان از قدرت متحد و مستقل کارگران است

اگر کار ما نباشد پس اين ثروتھای .  کار ما محتاج اند
ميلياردی را از کدام جھنم دره ای روی ھم تلنبار نموده 
اند؟ کافيست در سايپا، ايران خودرو و يا ھرجای ديگری 

تا حسابھای بانکيشان  ،چند روز کار بخوابد تا بيچاره شوند
حتما در آن موقع چشمان کور و گوشھای .  به خطر افتد

کرشان برای ديدن و شنيدن خواستھای ما کارگران باز می 
اين را ھم بگويم بزرگترين ضعف ما کارگران ھم .  شود

ما ھنوز قدرت اتحاد و اعتصاب خودمان را .  ھمين جاست
 .نشناخته ايم 

 

در سايپا يدک چند نفر کار گر و با چه :  کامران پايدار
شرايط کار و استخدامی کار ميکنند؟ کار سايپا يدک 

 چيست؟
 

شرکت سايپا يدک دارای بيش :  کارگر اخراجی سايپا يدک
مجموعا .  مرکز نمايندگی در سراسر کشور است 700از 

نفر کارگر قراردادی عمدتا با  2000چيزی نزديک 
قراردادھای سفيد امضا و يک طرفه در سايپا يدک مشغول 

ظاھرا ميگويند کار سايپا يدک ارائه خدمات پس .  به کارند
اما بنظر من کار .  از فروش محصوالت شر کت سايپاست

امثال عمو زاده و دلير و اسالمی خواه و غالمی و صدھا 
نوکر و چاکر ريز و درشت دم دستشان و امثال نمايندگی 

که ميگويند با )  برادران توتونچی(سايپا يدک در مشھد 
اينھا ھمه شان  ،ثروتشان قادرند نصف مشھد را ھم بخرند

 ،از ثمره کار ما کارگران ميخورند.  از يک آخور ميخورند
از خون و رنج ما و به بھای نابودی ما کارگران و خانواده 

 . *ھايمان ثروتھای نجوميشان را تلنبار کرده اند

با يکی از ى کامران پايدار گفتگو
  ...کارگران اخراجی سايپا يدک

 ،در ھفته ھاى اخير نيروھاى اطالعاتى رژيم به عناوين مختلف ،بنا به اخبار دريافتى
عليه فعالين کارگرى و ديگر فعالين عرصه ھاى مختلف اجتماعى موجى از تھديد و 

از جمله طى ھفته گذشته ستاد .  احضار و دستگيرى و پرونده سازى را شروع کرده اند
خبرى اطالعات رژيم اسالمى با ابراھيم جعفرى کارگر کارخانه غرب باف و خالد 
سوارى کارگر کارخانه شاھو تماس تلفنى گرفتند که ھرچه سريعتر خودشان را به ستاد 

آنھا تاکيد کردند که در صورت تمرد .  خبرى اطالعات در خيابان شبلى معرفى کنند
بدنبال چند تماس تلفنى نيروھاى اطالعاتى براى .  حکم جلب برايشان صادر خواھد شد

بازداشت آنھا به محل کار اين کارگران رفتند که دراين زمان در محل کار حضور 
اعالم شده "  مصاحبه با رسانه ھاى بيگانه"دليل احضار در مکالمات تلفنى .  نداشتند
آبانماه نيروھاى اطالعاتى براى طه آزادى احضاريه  ٢٣ھمينطور روز گذشته .  است

 . فرستادند و در آن ھفت روز وقت براى معرفى تعيين کردند

 

در کنار تھديدات تلفنى و احضارھا سياست پرونده سازى و دستگيرى فعالين نيز ادامه 
نيروھاى انتظامى طيب مالئى را روز چھارشنبه .  مورد آخر طيب مالئى است.  دارد
يکروز پيشتر براى دستگيرى طيب مالئى به منزل وى .  آبانماه بازدداشت کردند ٢٢

در طول دو ھفته گذشته چھار بار .  مراجعه ميکنند و برادر طيب را دستگير ميکنند
. نيروھاى امنيتى به منزل طيب مالئى ريختند و تمام زندگى آنھا را زير و رو کردند

در روز چھارشنبه و بازدداشت او  ١۵بدنبال مراجعه طيب مالئى به کالنترى شعبه 
عليه "  مدرکى"از آنجا که چند بار خانه گردى نتوانسته بود .  برادر وى را آزاد ميکنند

آنتن بشقابى ھمسايه او را ميبرند و بدوا ھمين را دليل بازداشت  ،طيب مالئى جور کند
اما با روشن شدن تعلق اين آنتن به ھمسايه ظاھرا اتھامات ديگرى بر عليه .  قرار ميدھند

الزم به ذکر است که طيب مالئى چند روز قبلتر با قيد ضمانت آزاد .  او مطرح کردند
افشين شمس نيز که چند ماه است در بازدداشت است باالخره در محاکمه اى .  شده بود

 .  نمايشى به يکسال زندان محکوم شده است

  

اين .  موج جديدى از احضار فعالين کارگرى و پرونده سازى براى آنان شروع شده است
حقوق  ،سياست تنھا شامل فعالين کارگرى نميشود بلکه فعالين عرصه ھاى حقوق زن

مشخصه .  روزنامه نگاران و حقوق بشريھا را نيز شامل ميشود ،دانشجوئى ،کودک
ھدف .  فشارھاى دوره کنونى تمرکز روى فعالين کارگرى در شھرھاى مختلف است

جمھورى اسالمى از تماس تلفنى و تھديد مکرر فعالين چيزى جز خانه نشين کردن آنھا 
رژيم اسالمى خوب ميداند که وضعيت بشدت بحرانى جامعه که سرانشان به آن .  نيست

تنھا  ،اعتراف ميکنند و براى مقابله با آن نيروھاى سرکوب را به خيابانھا ريخته اند
ميتواند از جانب اعتراضات وسيع کارگرى بطور واقعى به بحرانى غير قابل کنترل 

تحرک کارگران در ايندوره ميتواند بيشتر نيروھاى طرفدار آزادى و حقوق .  تبديل شود
تشديد اعمال فشار به فعالين .  فردى و اجتماعى را پشت جنبش کارگرى بسيج کند

مانورھاى نظامى و سرازير کردن اوباش به  ،کارگرى و ديگر فعالين اجتماعى
 . صرفا مقدماتى براى مقابله رژيم با خطراتى است که تھديدش ميکند ،خيابانھا

 

احضار و دستگيرى و پرونده سازى براى  ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اذيت و آزار
فعالين کارگرى و ديگر فعالين عرصه ھاى اجتماعى را محکوم ميکند و براى آزادى 

ھدف رژيم روشن است و پس زدن اين سياستھا نيز تنھا .  فورى اين فعالين تالش ميکند
مسئله و سوال اينست که اين .  اعتراض متحد کارگران و مردم آزاديخواه را ميطلبد

نه کارگر گرسنه و حقوق نگرفته با آن ساکت .  فشارھا پاسخ معضالت جمھورى نيست
تھران و .  ميشود و نه انزجار از سرکوب و اختناق و آپارتايد در گلوھا خفه ميشود

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ضرورت يک تالش .  مانور بى سابقه رژيم گواھى است
يکپارچه و متحد را در داخل و خارج براى دفاع از امنيت دستگير شدگان و آزادى 

 .    فورى کليه زندانيان سياسى خاطر نشان ميکند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨نوامبر  ١۴ – ١٣٨٧آبان  ٢۴

٧۶شماره   
 

 !عليه دور جديد يورش به فعالين کارگرى بايستيم



يک دنياى بھتر                                                                 ١٣صفحه     

بعد از ھمه سرکوب و فضای 
خفقانی که جمھوری اسالمی در 
جامعه حکمفرما کرده ھنوز شاھد 
شدت يافتن دوباره ممنوعيت ھا و 
 .سرکوب زنان در ايران ھستيم

جديداً رژيم منحوس اسالمی نوک 
پيکان تعرضات خود را به سمت 
دانشجويان دختر گردانده تا 
جائيکه آنھا را حتی در خصوصی 
ترين فضای زندگيشان کنترل می 

از بومی گزينی دانشجويان  .کند
دختر، سھميه بندی رشته ھا، 
نصب دوربين مداربسته در 
خوابگاھھا تا به پا کردن بازرسى 
ھای منکراتی و کنترل لباس و 
آرايش دختران در ورودی 

گشتن کيف و در آخر  ،دانشگاه ھا
به طرز باور نکردنی نصب آئينه 
در ورودی خوابگاھھای دخترانه 
اميرکبير که نگھبان ھا بتوانند 
دختران را تا سر خيابانی که 
خوابگاه در آن مستقر است تعقيب 

 !کنند

 

اگرچه نظام ضد زن و مردساالر 
در ايران ريشه ای ھزاران ساله 
دارد و برای کالبد  شکافی آن بايد 
تاريخی قطور از زن ستيزی را 

و جمھوری اسالمی ھم  ،ورق زد
که از ابتدای به قدرت رسيدنش نه 
فقط به اين تاريخ زن ستيزی 

خردادی و ملی گرايانه و قومى 
اما نفس مقابله با قوانين  ،بدھند

اسالمى و نه گفتن زنان به اين 
قوانين خواست برابرى زن و 
مرد را به خواستى فراگير تبديل 

 . کرده است
  

جايگاه مسئله زن در ايران براى 
ھر نيروى جدى و بويژه 
. کمونيست ترديد ناپذير است

متقابال رعب و وحشت اينچنينی 
جمھوری اسالمی از دانشجويان 
دختر و اوباش چرخانى مرتب 
در خيابانھا و ھر کوى و برزن 
حاکی از انگيزه باالی زنان 
براى مقابله با نفس ارتجاع 

جنبش آزادى زن . اسالمی است
نيروئى آزاديخواه و برابری 
طلب است و به ھمين اعتبار در 
مقابل آپارتايد جنسی ايستاده 

آنھا که با نفس اين نظام .  است
ضد زن و قوانين آپارتايد جنسى 

آنھا که حجاب  ،معضلى ندارند
سمبل آپارتايد را فرعى نام 

آنھا که براى احقاق  ،ميگذارند
حقوق زن دنبال آيت هللا ھاى 

آنھا که تالش  ،ضد زن روانند
دارند به حقوق جھانشمول زنان 
مارک ارتجاعى ملى و قومى 

چنين نيروھائى طرفدار  ،بکوبند
آزادى و برابرى زن و مرد 

سياستھاى راست و .  نيستند
امفريبانه و ضد انسانی که از عو

جانب نيروھای راست تبليغ 
. ميشود به ھيچ جائى نميرسد

نميتوانند در مقابل تھاجم رژيم به 
مقابله با اين .  زنان کارى بکنند

 " سرکوب پاسخ خواست آزادى زن نيست"
 

 کاميار آزادمھر

متکى شد بلکه آن را به يک نظام 
اما اين  ،آپارتايد جنسى ارتقا داد

فشارھا چند وقتی است که به شدت 
چشمگير شده و زنان را آماج حمله 
ھای ھمه جانبه گاردھای آموزش 

جمھورى .  ديده قرار داده است
اسالمى بدون جنگ با زنان نميتواند 

تناقض ميان .  خودش را معنى کند
حکومتى که ضد زن است و زنانی 
که می خواھند خود را از اين 
فرھنگ عقب مانده و ارتجاعی رھا 
کرده و به عنوان يک انسان کامل و 

موجب  ،آزاد و برابر زندگى کنند
يک جنگ مداوم ميان نيروھای 
ارتجاع اسالمى و جنبش آزادی زن 

 . شده است

 

ھمين واقعيت يعنى جنگ روزمره 
زنان با رژيم اسالمى به انقالب آتی 
ايران انقالبی چھره اى ضد آپارتايد 
. جنسی و رنگی زنانه ميدھد

نيروھای جنبش آزادی زن عليرغم 
سرکوب ھا لحظه ای سنگر مبارزه 
عليه ارتجاع را ترک نکردند و با 
تقبل ھزينه ھای بسيار ھمچنان روی 
موضع آزاديخواھانه خود ايستاده 

اگرچه ھميشه نيروھای .  اند
سازشکار و راستگرا سعی کرده اند 
چھره مبارزات آزادی زنان را 
مخدوش کرده و حتی آن را به زير 
سوال ببرند و يا به آن قالبھاى دوم 

٧۶شماره   
ارتجاع ضد زن کار کسانى است 
که نفعى در تداوم اين وضعيت 

کمونيستھاى کارگرى .  ندارند
بعنوان کسانى که با ھر نوع 

نيروئى  ،تبعيض و ستم مخالفند
در صف اول ھستند که ھمواره 

مدافعين تمام عيار حقوق زن بوده 
اند و براى پيشروى بايد در شرايط 
جديد چھارچوب سازمانى و 
. متشکل ترى به اين جنبش بدھند

کمونيستھا در عين حال که براى 
ھر ذره حقوق و آزادى زن تالش 
ميکنند با افقھاى نيم بند و راست 
که زنان را نيروى اردوى ارتجاع 

 . ميکند سر سازش ندارند
 

نگاھی به تاريخ مبارزات  
سوسياليستی در جھان نه فقط 
جايگاه آزادى زن را دراين 
مبارزات نشان ميدھد بلکه در 
موارد زيادى زنان نيروى صف 
مقدم براى بدست آوردن آزاديھاى 
فردى و اجتماعى و عقب راندن 
. دولتھاى دست راستى بوده اند

مارس بعنوان يک  ٨جنبش 
دستاورد جھانى سوسياليستھا 

مسلماً .  شاخص ترين نمونه است
جامعه و زنان که ھم اکنون از 
تبليغات ارتجاع اسالمى و 
سياستھای سازشکارانه نيروھاى 
راست و اسالم زده خسته و دلسرد 

بيش از ھر زمانی به  ،شده
آلترناتيوھای رھايی بخش و 

راه حلى که ھر . راديکال نياز دارد
نوع تبعيض را براندازد و آزادى 
و برابرى بدون قيد و شرط زن و 

 . *مرد را متحقق کند

 دستگيرى بھمن توتونچى و احضار فعالين دانشجوئى در سنندج
 

نيروھاى امنيتى و اطالعاتى جمھورى اسالمى در سنندج به منزل بھمن توتونچى ريختند و بدنبال تفتيش منزل  ،آبانماه ٢٨امروز صبح زود سه شنبه 
بود "  کرفتو"نامه  نگار و عضو شورای سردبيری ھفته  بھمن توتونچی روزنامه .  آنھا حتى اجازه پوشيدن لباس به او را ندادند.  او را بازدداشت کردند

حراست .  دانشگاه آزاد سنندج به حراست دانشگاه احضار شدند"  تشکل دانشجويی پيشرو"عضا ھمينطور ديشب چند نفر از ا.  که سال گذشته توقيف شد
 . دانشگاه به اين دانشجويان تذکر داده که از گفتگو با رسانه ھاى بيگانه خوددارى کنند

 

بھانه .  روزنامه نگاران در سنندج افزايش يافته است ،دانشجويان ،فعالين حقوق زن ،در روزھا و ھفته ھاى اخير موج تھديد و احضار فعالين کارگرى
براى برخى ديگر از پيش پرونده اى و اتھامى دوخته شده و عده ديگرى را با . است" رسانه ھاى بيگانه"عمومى و تذکر به ھمه خوددارى از گفتگو با 
بيان ترس  ،آنھم در شرايطى که سانسور و اختناق بيداد ميکند"  رسانه ھاى بيگانه"بھانه مصاحبه با .  مراجعه به محل کار يا منزل دستگير ميکنند

ھدف جمھورى اسالمى ازاين .  رژيم از بلند شدن صداى برحق کارگران و مردم معترض در دفاع از حقوق و خواستھاى لگدمال شده شان است
 .فشارھا گسترش دامنه اختناق و ساکت کردن مردم معترض است

 

کارگران  ،حزب.  حزب اتحاد کمونيسم کارگرى دستگيريھا و اذيت و آزار و پرونده سازى براى فعالين کارگرى و فعالين حقوق مدنى را محکوم ميکند
و اعمال فشار براى آزادى فورى کليه زندانيان سياسى  ،پرونده سازيھا و پاپوش دوزيھا ،و مردم شھر سنندج را به ھشيارى در مقابل توطئه ھاى رژيم

 . دعوت ميکند

 ٢٠٠٨نوامبر  ١٨ – ١٣٨٧آبان  ٢٨حزب اتحاد کمونيسم کارگرى   
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مطلب محمد فتاحی تحت عنوان 
در "  پای درد دلھای آذر ماجدی"
، يکی 67شماره "  نشريه پاسخ"

از اسنادی است که بايد در تاريخ 
اين دوره حزب حکمتيست ثبت 

نه به اين خاطر که پر از .  شود
توھين به حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری و مشخصا آذر ماجدی 
است و يا به خاطر اشعاری که 
ايشان در مدح اکس ليدر حزب 

ما اول بار .  حکمتيست سروده اند
نيست که آقاى فتاحى را وقتى 

باد اذعان .  عصبانى ميشود ميبينيم
کنيم که دراين مسابقه بى حرمتى 
ايشان مدال طال را ربوده اند و ما 
را ياراى مقابله با اين زبان و با 

از اين !  نه.  اين ادبيات نيست
ايشان "  شجاعت"جھت که اين 

موجب بيان واقعياتی شده است که 
مدتھا رھبری حکمتيست آن را 

ما ناچاريم در ميان .  انکار ميکرد
جمالت عصبى و بى نزاکت 
سياسى ايشان دو کلمه حرف 
حساب را بيرون بکشيم و آن را 

 . ثبت کنيم

 

ايشان واقعيات ناگفته ای را در 
پروژه اتحاد حزب "خصوص 

اتحاد کمونيسم کارگری با حزب 
بيان ميکند که با "  حکمتيست

نوشته ھا و تصميمات رسمی 
تاکنونی حزب حکمتيست در 
مورد اين پروژه، عميقا متفاوت 

در حقيقت با بيانی روشن و .  است
صريح پرده از مسائلی بر ميدارد 
که ما در حزب اتحاد کمونيسم 

ديوار سنگين "کارگری آن را 
" کينه ھای شخصی"، "سکتاريسم

و ارجعيت گذاشتن آنھا بر منافع 
کل جنبش کمونيسم کارگری 

اين نوشته نشان ميدھد که .  ناميديم
زمانيکه رھبری حزب حکمتيست 

اتھامات "اين ارزيابی ما را 
قلمداد کردند، پوچ بوده "  واھی
اما اکنون ھمين به اصطالح . است

به قلم عضو "  اتھامات واھی"
. رھبری حکمتيست، اذعان ميشود

واضح است که محمد فتاحی 
اتفاقی و يا به يکباره اين مطلب 

ماجرا برای حزب حکمتيست به 
آنھا شيوه .  اينجا ختم نميشود

صحيحی برای گذار از اين 
معضل انتخاب نکرده اند و ما 

 .در اين ميان بی تقصيريم

 

محمد فتاحی در اين نوشته با 
بجای اول "  ما"استفاده از کلمه 

شخص مفرد در تمام مطلبش، 
نشان ميدھد که آنقدر از صحت 
گفته ھايش مطمئن است که 
ميتواند به نمايندگی از کليت 
رھبری حکمتيست صحبت کند و 
درد دلھای مشترک حداقل بخشی 
. از اين رھبری را يکجا بيان کند

ايشان در پاسخ به اين حقيقت که 
شيوه برخورد رھبری "

حکمتيست به پروژه اتحاد 
کمونيسم کارگری نه سياسی بلکه 
کامال سکتاريستی و از جنس 
، "کينه و خصومتھای سابق بوده

ما ھمراه رفقای "مينوسد که 
رھبری حزب اتحاد قبال کار 

رفقای حزب اتحاد، . . . کرده ايم 
. دوره ای عليه ما جنگيده بودند 

  . در مصادره پول و اموال . 
حکمتيستھا و حزب کمونيست 
کارگری عراق شرکت داشته 

."اند   . قبل از ھر چيز به  . 
کارگيری اين ادبيات و لحن 
. واقعا مايه تاسف و شرم است

اما چه ميتوان کرد؟ بنظر از 
خطی که مرتبا به راست 
ميچرخد و خاک بر مواضع 
کمونيسم کارگری و منصور 
حکمت می پاشد، انتظار بيشتری 

به ھرحال ھدف .  نميتوان داشت
از اين اتھامات کسل کننده روشن 

محمد فتاحی با پرتاب .  است
کردن اين اتھامات سنگين و 
سخيف به رھبری حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری سعی ميکند تا 

پاسخ اين .  ھدفشان را توجيه کند
. اتھامات بارھا داده شده است

تکرار ھر روزه شان ناشی از 
. موقعيت ضعيف سياسی است

اما در کنار اين اتھامات 
ناشايست، محمد فتاحی مسائلی 
را اعتراف ميکند که بيانشان به 
نفع حزب حکمتيست نيست و 
 ! ھميشه آنھا را کتمان ميکرده اند

 

 کدام واقعيت مد نظر است

پروژه "در دورانی که بررسی 
اتحاد حزب اتحاد کمونيسم 

 !از کتمان واقعيت تا اعتراف به حقيقت

 سخنی با جامعه
 

 سيروان قادری

او بعنوان فعالى .  را ننوشته است
اما مشکل .  قديمی ميداند چه ميگويد

ايشان و رھبری حزب حکمتيست 
اين است که زمين بازيشان کوچک 

دامنه افق، اھداف، تصميمات .  است
و نوشته ھايشان فراتر از کميته 

منافع جنبش .  ھای حزبيشان نيست
کمونيسم کارگری برايشان ثانويه 

يا جامعه و جنبش وجود ندارد .  است
الزم نيست .  يا چندان مھم نيست

کسی مسئوليت ھرآنچه که ميگويد و 
اين درد (ميکند را به عھده بگيرد 

مشترکی است که ح ک ک را به 
مبتال کرد و حزب "  جدل آنالين"

، و ")پاسخ آنالين"حکمتيست را به 
کار به اينجا ميرسد که ھمگان 

 :اما چند نکته. شاھديم

 

مباحث و مواضعى که روی دوش 
 حزب حکمتيست سنگينی ميکند 

قبل از اينکه به مطلب محمد فتاحی 
بپردازم الزم است به يک سوال 

چرا که محمد فتاحی و .  پاسخ دھم
برخی ديگر از اعضای رھبری 
حزب حکمتيست ھمه چيز را بھانه 

را دوباره "  پروژه مذکور"ميکنند تا 
چرا که ھر نقدی از .  کنند"  نقد"

جانب ما به سياستھای اين حزب با 
نقد پروژه اتحاد مجددا پاسخ 

ما ميگوئيم امروز ھوا .  ميگيرد
برای سياستھاى ليدر سابق اين 
حزب ابريست، پاسخ می آيد که 
چون احتمال بارندگی وجود دارد و 
بالفاصله ميروند سراغ پروژه 
قديمی اتحاد صفوف کمونيسم 

برای ما و .  ديدنی است!  کارگری
بسياری ديگر روشن بود که مواضع 
کج و معوج و بعضا پر از کينه و 
سکتاريسم در بخشی از  رھبری 
حزب حکمتيست در قبال اين پروژه 
مھم، حزبشان را دچار مشکل 

اين سياست حزبشان را به .  ميکند
مصاف می طلبد و روی دوششان 

جامعه و نزديکانشان .  سنگينی ميکند
. مورد سئوالشان قرار ميدھند

شاھکار روانشناسى اکابر محمد 
فتاحى تالشى براى منحرف کردن 

متاسفانه اين .  ھمين سوال است

٧۶شماره   

در "  کارگری با حزب حکمتيست
دستور کار کميته مرکزی حزب ما 
و کميسيون ويژه اين بررسی بود، 
رھبری حکمتيست اعالم کرد که 
حزب ا ک ک به جنبش ديگری 

و در جای ديگر ما  ،مربوط است
را بطور مضحکی متعلق به جنبش 
بورژوازی و ناسيوناليسم ميليتانت 

يک روز مسئله .  ارزيابی کرد
رقيق شدن غلظت حزبشان را 
مطرح ميکردند و روز ديگر 
مواضع ح ک ک در مقابل ھخا، 
اعتراضات آذربايجان و اھواز را 

در واقع رھبری   .برجسته ميکردند
حکمتيست با به در و ديوار زدن 
تالش داشت تا با انکار واقعياتی 
که محمد فتاحی در نشريه پاسخ 

بيان کرده، ارزيابی واقعيشان  67
را در زروق مباحث سياسی و 

ما در ھمان .  جنبشی گم کنند
اين "شرايط اعالم کرديم که 

ارزيابيھا با اتکاء به ارزيابی 
رھبری حزب حکمتيست از حزب 
کمونيست کارگری و قطب بندی 
ھای زمان انشعاب جمعبندی شده 
است، گفتيم که اين ارزيابيھا بر 
مبنای ھيچ تحليل مارکسيستی يا 
. ابژکتيوی بنا گذاشته نشده است

يک سری مواضع اختياری، فرقه 
، "  ای و خود خدمت کن ھستند

گفتيم مشکل اين رفقا نه سياست 
بلکه خصومت شخصی است و 
رھبری حزب حکمتيست حاضر 
است مصالح جنبش کمونيسم 
کارگری را فدای اين منافع حقير 

ما گفتيم که اين تحليلھا برای .  کند
و حقير "  زمينی"توجيه منفعت 

اما در .  ساخته و پرداخته شده است
مقابل رھبری حزب حکمتيست با 
واھی خواندن اين مباحث، مشغول 
صدور مصوبه و شرط و شروط 
پيوستن احزاب به سازمانشان 

 ! شدند

 

اما امروز محمد فتاحی اعالم 
ميکند که مسئله در اساس نه 
سياست و مواضع حزب اتحاد 

کمونيسم 
١۵صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۵صفحه     

کارگری بلکه رفيق آذر ماجدی 
حزب (؟ ميگويد که ما !بوده است
اعالم کرده ايم که بين )  حکمتيست

حزب حکمتيست و آذر ماجدی، 
و رفقای !!  يکی را انتخاب کنيد

حزب اتحاد، آذر ماجدی را 
واقعا اين .  انتخاب کرده اند

دوستان در دنيای حقيری خود را 
براستی چه .  گرفتار کرده اند

عاملی باعث اين چنين سقوط 
عميق بحث سياسی و منافع يک 
جنبش به دامن معامله گری و 
چانه زنی بازاری ميشود؟ چگونه 
است که مصالح خرد ناشی از 
رقابت و ناتوانی سياسی باعث 
ميشود که گرايشاتی به اين چنين 

 مباحثی متوسل شوند؟ 

 

متاسفانه مطلب اخير محمد 
فتاحی، نه صرفا يک بحث 

که درد دل  ،شخصی و پرخاش
بخش زيادی از رھبری حزب 
حکمتيست است و از طرفی اثبات 
حقانيت مباحث ما در دوران 
بررسی پروژه اتحاد با 

در پاسخ به ايشان بايد .  حکمتيست
بگويم که ما اھل اين نوع معامله 

ما .  و چانه زدنھا نيستيم
پروژه بررسی امکان .  کمونيستيم

اتحاد با حزب حکمتيست حاصل 
مباحث و ھم نظری اکثريت کميته 
مرکزی حزب اتحاد کمونيسم 

تالشی برای .  کارگری بود
شکستن و حاشيه ای کردن 
سکتاريسمی بود که سراپای 

ما پيش .  جنبش را فرا گرفته است
قدم شديم و به اين تالش جمعی 

اما تاريخ بعدی .  افتخار ميکنيم
نشان داد که رھبری حزب 
. حکمتيست اين ظرفيت را نداشت

به اين بلوغ سياسی نرسيده بود و 
در پی معامله و تسويه حسابھای 

بر خالف تصور .  شخصی بود
محمد فتاحی ما بين آذر ماجدی و 

" انتخابی"حزب حکمتيست ھيچ 
يک لحظه ھم چنين .  نکرديم

" انتخابی"چنين .  فکرى نکرديم
برای ما اساسا موضوعيت 

ما حزب سياسی ھستيم و .  نداشت
اين گونه حسابگريھاى 
کاسبکارانه را دون شان خود 

بلکه ناشى از پرنسيپھاى 
کمونيستى مان بود که براى 

آذر .  ايشان غير قابل فھم است
ماجدى اسمى از داب در مطلبش 
نبرده اما محمد فتاحى بخاطر 
اينکه خودش را سبک کند و 
 ،ليچارى به طرف ما پرتاب کند

او ھمانى را .  نعل وارونه ميزند
يعنى (که روش اطالعاتى ناميده 

وصل کردن داب به حزب 
انجام ميدھد و با  ،)حکمتيست

جعل بيان تعلق داب به 
حکمتيستھا از زبان آذر ماجدى 

در .  شروع به ليچار گفتن ميکند
واقع اين خود اوست که دست به 
اينکار ميزند و در نھايت بى 
مسئوليتى و سکتاريسم محض ھم 
داب را به حزب حکمتيست 
وصل ميکند و ھم فاالنژيسمى را 
رايج ميکند که ھر نوع نقدى را 

انسان !  بنامد"  اطالعاتى"به داب 
الزم نيست سياسى باشد که بفھمد 

اگر يک اپسيلون  ،چه ميگويد
انصاف و حتى رفاقت و حفظ 

ھر  ،حرمت ديگران سرش شود
 . چرندى را روى کاغذ نمى آورد

 

اما حزب ما نقد معينی به 
سياستھا و سبک کار اين جريان 
ھم دارد و آن را ھم در نوشته 
متعدد ھيات داير و علی جوادی 

از نظر من، .  مطرح کرده است
اما مسئله واقعی اين است که 

بنا بر ھر (داب امکان علنيت را 
دليلی، و اساسا سبک کاری و 
تصورات غير واقعی از يک 

از دست داده )  مبارزه اجتماعی
ميتواند ھر "  داب غير علنی"و 

چيزی باشد بجز يک سازمان 
توده ای که قرار است 
دانشجويان چپ تکيه بر آن در 

متاسفانه، .  دانشگاھھا تالش کنند
اصرار بر توده ای کردن مجدد 
داب ھم غير ممکن است ھم 

اين واقعيت را بايد .  نادرست
اين واقعيت اثبات .  پذيرفت

سبک .  زيرزمينی شدن داب است
 ١٣کار داب در دوره پس از 

آذر عمال اين جريان را به بن 
آيا اين به معنی .  بست رساند

پايان حضور چپ و کمونيسم در 
دانشگاه ھای ايران است؟ پاسخ 

داب خود .  کامال منفی است
حاصل فضای عمومی دانشگاه و 
جامعه ايران بود و اين تالش و 
سوخت و ساز ھر روزه در 

 !از کتمان واقعيت تا اعتراف به حقيقت

 ...سخنی با جامعه

مجموعه مباحث کميته .  ميدانيم
مرکزی حزب و گزارش مستند 

حزب را  ،کميسيون ويژه بررسی
ناچار به متوقف کردن اين پروژه 

ما ميان جنگيدن با سکتاريسم .  کرد
و گرايشات مخرب درون جنبشی و 
يا سکوت و ھمراه شدن در مقابل 
آن، راه اول را انتخاب کرديم و تا 

ھمانطور که .  امروز ادامه داده ايم
قبال اعالم کرديم ما در ارزيابيمان 
از برخی از ظرفيتھای رھبری 

به ما .  حزب حکمتيست اشتباه کرديم
نشان داده شد که اين رھبری فاقد 
توان و جسارت سياسی برای عبور 

اسير مصالح خرد .  از گذشته است
رھبری .  فردی و سکتاريستی است

حزب حکمتيست ثابت کرد که از 
چنين ظرفيتی برای فائق آمدن بر 
اين گذشته خود برخوردار نيست و 
امروز محمد فتاحی حقانيت اين گفته 

من از اين بابت از .  را تثبيت کرد
 .محمد فتاحی متشکرم

 

سخنی در مورد دانشجويان 
 )داب(آزاديخواه و برابری طلب 

پاسخ به مطلب محمد فتاحی، 
فرصت و بھانه خوبی بود تا شخصا 

من .  نظرم را در مورد داب بنويسم 
در برخی از تعاريفی که محمد 
فتاحی از داب بدست ميدھد، 

کمتر جريان چپ و .  ھمنظرم
پس از کشتارھای (سوسياليستی 

توانسته بود در اين چنين قامتی )  67
در عرصه مبارزاتی در دانشگاه 

جای تحسين دارد و .  ظاھر شود
شخصا دست يکايک سازماندھندگان 

 . اين عرصه را ميفشارم

 

بر خالف ادعاھای کاذب محمد 
فتاحی، حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری تا آخرين لحظه در مقابل 
توطئه ھای وزارت اطالعات و 
کسانى که پشت شان را به اين باد 
دادند و در کمال بى مسئوليتى عليه 
دانشجويان بصورت محجبه 

از ھويت و  ،کردند"  افشاگرى"
حقانيت مبارزه و فعاليت داب 

اين را البته .  قاطعانه دفاع کرديم
بخاطر امثال محمد فتاحى نکرديم 

٧۶شماره   
انحاء مختلف و مکانھای گوناگون 

اما داب .  خود را نشان ميدھد
دستخوش تحوالت و اتفاقاتی از 
جمله سرکوب شد که متاسفانه 
مھمترين نقطه قوتش يعنى علنى 
بودن را از دست داد و جاى آن را 
بازيھاى کودکانه اى گرفت که تنھا 
از ذھن اقشار ميانى ناراضى و 
حاشيه اى جامعه ميتواند تراوش 

اکنون داب متاسفانه کامال .  کند
. حاشيه ای شده است

سازماندھندگانش به شدت ضربه 
انکار اين واقعيات و .  خورده اند

تاکيد بر خط مشی و سبک کار 
گذشته تنھا ميتواند ضربات 
مضاعفی را بر پيکره کمونيسم در 

ما عميقا از .  دانشگاه ھا وارد کند
اما کسانى که .  اين شرايط متاسفيم

يک بار زمين ميخورند و 
ميخواھند دوباره قامت راست کنند 
بايد دستکم ظرفيت نقد اشتباھات 

اين را .  گذشته خود را داشته باشند
 . بويژه بايد فعالين داب بپذيرند

 

کمونيسم در دانشگاه نه با داب 
" داب علنی"آغاز شد و نه بدون 

داب در دوره کوتاه .  از بين ميرود
معينی در ميان طيف دانشجويان 
چپ و سوسياليست مورد توجه 
قرار گرفت و بعد وارد سرازيرى 
و ناتوانى در جمع کردن اوضاع 

انتظار ما اينست که فعالين .  شد
داب نھايت برخورد مسئوالنه را 
به اين دوره و تجارب آن داشته 

آيا اين به معنی شکست داب .  باشند
است؟ اين سوالی است که فعالين 
اين عرصه بايد در مقابل خود 

در پاسخ بايد گفت تالش .  بگذارند
براى سازماندھى توده اى چپ در 
دانشگاھھا ھنوز سوال بسيارى 
است اما مسلما خط مشی معينى که 
منجر به اتخاد چنين سياستی شد که 
داب را به اين وضعيت براند تماما 
شکست و عدم کارآيی خود را 

 .نشان داده است

  

سوال بسيج چپ و کمونيسم در 
دانشگاھھا سوالى است که ما در 

در اين .  مقابل خود قرار داده ايم
خصوص توجه فعالين دانشجوئى 

وظايف دانشجويان "را به جزوه 
از حزب اتحاد "  کمونيست

 . کمونيسم کارگری جلب ميکنم
 

*** 



١۶صفحه   يک دنياى بھتر                     ٧۶شماره    

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

 به حزب اتحاد 

 !کمونيسم کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 

 121 000 248 
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 سياوش دانشور 

ميگويند تکرار فجايع ذھنيت را 
مصون و الجرم عکس العمل را 

حقيقتى در اين توحش .  کاھش ميدھد
نھفته است؛ اگر شما ھر روز و ھر 

 ،سنگسار ،تجاوز ،لحظه خبر جنايت
اسيد  ،بمب گذارى ،ترور ،اعدام

پاشى و سريالى بى پايان از سبعيت 
البد بدرجه اى سيستم  ،ميشنويد

" مصون"عصبى و واکنشى تان 
اگر آنچه ديروز  ،آرى!  ميشود

برايتان يک فاجعه بود امروز يک 
اتفاق روزمره است و اھمتيش ھم به 

و جھان ما با اتکا به .  ھمين ترتيب
و بويژه عليه  ،ھنر جنون در جنايت

چنين کارکردى   ،زنان و کودکان
 . روى سيستم واکنشى ما دارد

 

: خبر بى پرده و دھشتناک است
در "  بابا کوت"بدستور سران قبيله 

 ١٨و  ١٧و  ١۶پاکستان سه دختر 
چرا؟ چون !  ساله زنده بگور شدند

 ،مردان قبايل بلوچستان پاکستان
خواست اين دختران را براى 
انتخاب ھمسر توسط خود مغاير با 

دانسته "  عادات و تقاليد سنتی قبايل"
اند و حکم مرگ را براى آنھا صادر 

لذا مردان پاسدار قوانين !  کرده اند
عھد حجر به اين دختران معصوم 

نه فقط آنھا بلکه به .  شليک ميکنند
دو زن ديگر که قصد کمک به آنھا 
داشتند و يا در مقابلشان راه گشوده 

و بعد .  بودند به گلوله بسته ميشوند
زن زخمى زنده بگور  ۵ھر 
. بعد ھم اتفاقى نمى افتد.  ميشوند

نمايندگان اين آدمکشان علنى در 
پارلمان پاکستان بدفاع از اين عمل 
پرداختند و گفتند اين مجازات ھا 
براى عبرت ديگران است تا سنت 
ھائى که قرنھا قدمت دارد حراست 

 !شوند
 

اگر مدافعان آزادى بيان و احترام به 
باورھاى مردم دلگير نميشوند بايد 
ھر کسى به اين سنتھا و اين باورھا 
. و نمايندگان و حاميانش تف بياندازد

بشر امروز بايد تاوان اين  ،آرى
سنت ھا و اين مرتجعين را ھر روز 

: و جالب است.  با نابودى خود بدھد
 ،ھيچ وقتى اين سنتھا و پاسدارنش

را اينگونه مورد "  مردان خطاکار"
اگر مردان .  مجازات قرار نميدھند

کارى مخالف عرف ارتجاعى آنھا 
انجام دھد اين زنان فاميل ھستند که 

در دنياى اين .  بايد تاوان پس دھند
مرتجعين اسالمى ھمواره زن مجرم 
است و ھمواره بايد له و نابود شود 
تا شرافت کثيف آنھا احساس آرامش 
کند و بساط لفت و ليس شان پابرجا 

 !  باشد

 

" مختار ماى"ماجراى جنجالى 
نمونه اين ادعا و مشتى از خروار 

اين واقعه ھم در پاکستان و .  است
در ھمين قبايل مرتجع در سال 

اما داستان اينبار .  اتفاق افتاد ٢٠٠٢
نه فقط مردى .  تماما برعکس است

نخواسته بود براساس انتخاب خود و 
ھمسرش زندگى جديدش را شروع 

وقوع "نه فقط زنى را ھنگام  ،کند
يعنى رابطه خارج از ازدواج "  جرم

 ،با مردى ديگر دستگير نکرده بودند
بلکه کيس مربوط به مردى است که 
مخفيانه با زنى ديگر رابطه داشته 

آن زن نگون بخت بشيوه .  است
اما مرد .  مرموزى کشته شد

 چطور؟ " خاطى"

 

سران قبيله دستور دادند که خواھر 
مرد را بياورند و توسط سه مرد 

چرا؟ !  ديگر مورد تجاوز قرار دھند
بخاطر اينکه مردى که با زنى ديگر 

؟ اين !رابطه داشته مجازات شود
سيستم عدالت خدا و نمايندگان اش 

اگر تفاوتى بين .  روى زمين است
عملکرد آنھا اينجا و آنجا وجود 

نه از تفاوت در ظرفيتھاى  ،دارد
توحش آنھا بلکه در جامعه و 
مردمى است که مقابل آنھا قرار 

 .  دارند

يادمان نرود که داريم راجع به پاکستان 
کشورى که سالح اتمى .  حرف ميزنيم

و ھمين چند  ،دمکراسى دارد ،دارد
وقت پيش بى نظير بوتويش داشت 
الگوئى در ذھن عده اى براى ايران 

ظاھرا قتل و زنده بگور کردن .  ميشد
رخ داده و فرمان "  قيبله اى"زن در  ۵

صادر شده "  سران قبايل"قتل توسط 
سران قبايلى که در پارلمان .  است

بورژوائى پاکستان نمايندگى ميشوند و 
حياط خلوتشان برسميت شناخته شده 

در نتيجه در باره رويدادى در .  است
بلکه  ،قرون وسطى سخن نميگوئيم

دقيقا در باره جناياتى دھشتناک در 
و .  دنياى سرمايه دارى حرف ميزنيم

سوال اينست چرا سرمايه دارى ھر 
مانعى را که سد راه کسب سود و 
انباشت سرمايه باشد کنار ميگذارد اما 
به مذھب و زن ستيزى و جناياتش 
ميدان ميدھد و ھر روز آن را پروار 
ميکند؟ پاسخ بسادگى اينست که اين 

از تبعيض بر  ،نظام از زن ستيزى
اين .  از فرودستى زن ذينفع است ،زن

تبعيض و خشونت قرون وسطائى عليه 
 ،زنان تا تبعيض در اشکال ظريفتر آن

جملگى بازتاب قانون اساسى اين نظام 
است که خود را بر نابرابرى بنيادى 

ستم کشى زن و .  طبقاتى بنا نھاده است
خشونت عليه زنان يک رکن الزامات 
سود و سرمايه در ھمين دنياى پيشرفته 

آخوند و کشيش و .  سرمايه دارى است
خاخام و سر قبيله و مرتجعين 
رنگارنگ نيز ازاين گنداب نان 

 . ميخورند

  

 بقول منصور حکمت؛ 
 

، ھميشه ممکن "جنون"جنايت از سر "
اما آن نوع .  است وجود داشته باشد

جنونى که قربانيانش، از خيابان و 
خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان 
ھستند، ديگر جنون نيست، بلکه بيان 
جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم بر 

 ".*جامعه است


