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 نشريه حزب اتحاد کمونيسم ،ستون يادداشت سردبير در نشريه يک دنياى بهتر

مباحث اين ستون قلمروهاى .  عمدتا به مسائل سياسى روز ميپردازد،کارگرى

وشاند؛ از مقابله با سياستهاى جمهورى اسالمى و چگونگى خنثى مختلفى را ميپ

ط سازش که اپوزيسيون راست در مقابل مبارزه مردم مخالف ا مقابله با نق،کردن آن

 نقد ،جمهوى اسالمى عموما و جنبش آزاديخواهانه طبقه کارگر خصوصا ميگذارد

 و ،کجراهه ميبردديدگاههائى که مبارزه آزاديخواهانه و برابرى طلبانه را به 

 . همينطور مسائل بين المللى است

 

 است که پاسخ سياسى و عملى براى ىنشريه يک دنياى بهتر حاوى مطالب متعدد

ميزگردهاى . فعالين سياسى و فعالين سوسياليست و کمونيست جنبش کارگرى دارد

 ،اخبار و گزارشات کارگرى و اعتراضات برحق مردم ،نويسندگان مقاالت ،نشريه

اين . را پوشش ميدهد و جذابى متنوع و ستون آخر از جمله مباحث ،ستون نامه ها

 . مباحث بتدريج در شکل جزوات و کتاب منتشر ميشوند

 

 اعالم ٢٠٠٧ مه ٢١حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طى بيانيه اى در تاريخ 

رسما آغاز بکار خود موسس در اولين کنفرانس چند روز بعد موجوديت کرد و 

 مستقل از کمبودها و ، يکسال گذشته فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى.کرد

 سال پيشروى و سال به کرسى نشاندن ،ضعف ها که همواره به آن واقف بوده ايم

بدون ترديد سال آتى فعاليت . سنت مارکسى و کارگرى کمونيسم منصور حکمت بود

در جنبش  کارگرى کمونيستىحزب نام حزب بايد سال دخالت گسترده و شايسته 

کارگرى و جنبش هاى برابرى طلبانه و سال تثبيت ديدگاههاى کمونيستى کارگرى 

 . باشد
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 ۵٢ شماره ،يادداشت سردبير
 

 تراژدى آفريقاى جنوبى
  طبقه کارگرو درسهاى آن براى

 
آيا در کشورى که نامش با جنبش ضد آپارتايد رقم خورده است راسيسم در اشکال غير قانونى 

که " سياه" بلکه عروج خارجى ستيزان ،"سفيد"احيا ميشود؟ آنهم نه تحرک اکس نژادپرستان 
نيروى خود را مانند فاشيسم و راسيسم در ادوار تاريخ از محروميت و بيکارى و نابودى 

 ١٩٩۴ سال از پايان رسمى نظام آپارتايد در سال ١۴بعد ! جتماعى طبقات پائين جامعه ميگيردا
اش اينست که متولد "جرم"امروز آفريقاى جنوبى شاهد سوزاندن کارگر مهاجرى است که تنها 

 !زيمبابوه و ماالوى و موزامبيک و سومالى است
 

 النگا و حلبى آبادهاى ، کايه ليتشا،ندرابيش از دو هفته است که در محالت حاشيه نشين آلکسا
تفاوتها شايد .  صحنه هاى دهشتناک رواندا و کنيا تکرار ميشود،دوربان و ژوهانسبورگ

دراينست که در رواندا و کنيا و سومالى جنگ فرقه اى و قومى و مذهبى نظم نوينى دريچه 
 و راسيسم کالسيک جوامع کشتار همسايه توسط همسايه بود و در آفريقاى جنوبى خارجى ستيزى

ديروز در رژيم آپارتايد و دولت نژاد . اما روشها و سبعيت اعمال شده يکى است. سرمايه دارى
 امروز در زير سايه حکومت برآمده از ، سياه پوستان قرنطينه و کشتار ميشدند،پرست سفيد

!"  را بيرون کنيدخارجيان"کنگره ملى آفريقا شاهد کشتار کارگران مهاجر هستيم و شعار شوم 
دراين تعرضات نژادپرستانه که تصوير ژوهانسبورگ را به شهرى جنگ زده تبديل . را ميشنويم

عده اى را بعد از تکه پاره کردن با ضربات .  نفر از مهاجرين به قتل رسيدند۵٠کرد دستکم 
مهاجر هزاران نفر از کارگران . چاقو و چماق نيمه زنده به سبک کوکلس کالنها سوزاندند

 شهروند فرارى آفريقاى ٢٠٠٠٠تنها کشور موزامبيک . جانشان را برداشتند و فرار کردند
صليب سرخ در مناطق مرزى ايستگاههاى بحران و مراکز پذيرش برپا . جنوبى را پذيرفته است

 ساله موزامبيکى که ساکن کمپ غير رسمى ديکاسوله درنزديکى ۴۵يک مهاجر . کرده است
در بيمارستان صحرائى صليب سرخ روز يکشنبه در مرز موزامبيک چنين جرميستون بوده 

سپس آنها پسر کوچولويش را در آتش . آنها پاى برادرم را قطع کردند و او را کشتند"گفت؛ 
آنها . همسايه ها آمدند و به من گفتند که بايد فرار کنم چون آنها خارجيان را ميکشند. سوزاندند

من . من وحشت کردم. ه ها را ميشکنند و منزل مردم را به آتش ميکشند تنها پنجر،سوال نميکنند
من نميتوانم برگردم چون آنها من را . قبول ميکنم که آنها پسرم را امشب يا فردا صبح کشته اند

او ناچار شده است همسرش که اهل آفريقاى جنوبى است و فرزند چهارساله اش را ... ميکشند 
 و ، شليک به مهاجرين، حمله به مغازه ها،آتش زدن آلونک ها." کنددر زيرزمين قايم و فرار 

حمله دسته جمعى با چماق و چاقو و تبر و اعمال خشونت باال صحنه هاى دهشتناک اينروزها در 
تعداد زيادى از مهاجرين به کليساها و مساجد و ادارات . محالت حاشيه نشين ژوهانسبورگ است

س پناه برده اند که در مواردى در همين امکان مورد حمله قرار دولتى و مراکز پاسگاههاى پلي
گزارشى از نورد هوک اشاره ميکند که از روز جمعه گذشته مهاجرين . گرفتند و به قتل رسيدند

مغازه ها و اماکن شان داغان . مورد هدف اوباش قرار گرفتند" ماسى فوملله"سوماليائى در محله 
 ،بنا به گزارش روز شنبه صليب سرخ در ژوهانسبورگ. گرفتندشد و مورد حمله سبعانه قرار 

فرار از هر سو به .  نفر در اثر حمال ضد خارجى دو هفته اخير آواره شدند٢۵٠٠٠بيش از 
برخى گزارشها با احتساب ميزان . طرف مرزهاى آفريقاى جنوبى نتيجه اين اوضاع بوده است

ميابوه و پناه بردن به مناطقى که ممکن است آوارگان در مرزهاى بوتسوانا و موزامبيک و زي
از نلسون ماندال رئيس جمهور سابق تا . اسم ميبرند" آوارگى وسيع" از ،امنيت اش بيشتر باشد

تابو امبکی رئيس جمهور فعلى آفريقای جنوبی و سران کنگره ملى آفريقا، موج حمالت هفته های 



توصيف کرده " اقدامی شرم آور"و آن را اخير عليه کارگران مهاجر در اين کشور را محکوم 
 . اند
 

آنچه در آفريقاى جنوبى امروز رخ داده است ربط چندانى به سنت ضد آپارتايد دراين کشور 
نظامى که مستقل از اينکه . ندارد بلکه نتيجه عملکرد نظام سرمايه دارى دراين کشور است

 ، مذهبى باشند يا مونارشيست،ا ليبرال قوم پرست باشند ي،"سياه"باشند يا " سفيد"سردمدارانش 
 نميتواند بنا به ماهيت نابرابر خود راسيسم و خارجى ستيزى و ،دمکرات باشند يا ديکتاتور

ايران اسالم زده و موقعيت مهاجرين افغانى يک نمونه آشناى . تبعيض و خشونت را بازتوليد نکند
دليل خشونت ها، بيکاری و "ميگويند عده اى . استداللها هم از هرسو کالسيک اند. ديگر است

خشم عده ای است که معتقدند حضور مهاجران در بازار کار باعث شده که کاريابی برای آنها 
نکته و استدالل آشنائى که همه جاى جهان پرچم تبليغات و حمالت راسيستى به ." مشکل تر شود
 ،خواهران ما را ميبرند) رينيعنى مهاج(آنها "خود گروههاى چماقدار ميگويند . مهاجرين است

ادله ها !" خارجيان را بيرون کنيد"و شعار ميدهند "!  کارهاى ما را گرفتند،مواد مخدر ميفروشند
و شعارى که در همه جاى جهان قطبنماى راسيستها و فاشيستها است و جنايتات و آدمکشى هاى 

 ،راسيست و فاشيست بورژوازى ،مانند هميشه. هولناک زير اين پرچم صورت گرفته است
نيرويش را از قربانيان سرمايه دارى ميگيرد؛ محرومان و لگدمال شدگانى که در فقدان يک افق 

 مقابله با فقر و بيکارى و زندگى ،مستقل و انسانى و کارگرى براى مقابله با تبعيض و نابرابرى
ى و ضد کارگرى لجنى که بورژوازى برايشان درست کرده است را زير پرچم وارونه و ارتجاع

 .و ضد بشرى بخشى ديگر از بورژوازى صورت ميدهند
 

 درسهاى آفريقاى جنوبى براى جنبش کارگرى 
  

 تابو امبکی رئيس جمهور آفريقای جنوبی و حزب حاکم که تاريخ مبارزات شکوهمند ضد ،اول
. ى شرم آوراندبخوانند و براست" شرم آور" حق دارند اين رويدادها را ،آپارتايد را پشت سر دارد

شرم آورتر اوضاعى است که . به بحران اخير حق مطلب را بيان نميکند" شرم آور"اما اطالق 
بيکارى و فقر و گرسنگى و زندگى در حلبى آبادها و حاشيه شهرها به تعداد زيادى انسان محروم 

حکومت شرم آورتر حاکميت سرمايه و سياستهاى نظام آپارتايد طبقاتى و . تحميل کرده است
اينکه . سرمايه است که جنايات راسيستى اخير گروههاى اوباش تنها يک نتيجه جانبى اش است

تا به نتايج . کليد دار اين نظم شرم آور و تبعيض گر و استثمارگر چه کسى است ثانوى است
 اينجا تفاوت بورژواى ،مشقت بار اين نظام براى توده وسيع کارگر و مردم محروم مربوط است

 . وز نژاد پرست و بورژواى ميراثدار جنبش ضد آپارتايد محو ميشوددير
 

اگر رويدادهاى اخير در اذهان .  سنت هاى اعتراضى و تجارت تاريخى پس انداز نميشوند،دوم
زيادى يک تراژدى محسوب ميشود تنها دليلش اينست که اين جنايات در کشورى رخ ميدهد که 

ى و جهانى برعليه شناخته شده ترين و معروف ترين حکومت آن کارنامه يک مبارزه طوالن
اما همزمان اين حقيقت برجسته ميشود که نبايد به . حکومت آپارتايد نژادى را پشت سرخود دارد

اگر يک سنت سياسى . جامعه و تاريخ و تجارب تاريخى نستالژيک و غير پراتيک برخورد کرد
 خيلى ساده ، و اجتماعى بازتوليد نشودو مبارزاتى در يک جامعه و در متن جنبشهاى مادى
 ، ميتوانند در متن بى افقى و بى آلترناتيوى،نيروهاى واقعى ضد تبعيض و يا الاقل بخشى از آنان

مذهب و ناسيوناليسم و . خود قرار دهند" اعتراض"ارتجاعى ترين عقايد ضد کارگرى را پرچم 
فاوت نيروى خود را از ميان طبقات نژادپرستى تاريخا پرچمهائى بودند که در دوره هاى مت

وجود مستمر . محروم گرفته اند و اعتراض برحق آنها به وضعيت موجود را به بيراهه برده اند



و بازتوليد شونده يک تمايل قوى ضد تبعيض و ضد نابرابرى در يک جامعه سرمايه دارى بدون 
 . ن استوجود يک جنبش انتقادى و پراتيکى سوسياليستى و کارگرى غير ممک

    
 اين رويدادها براى هزارمين بار نشان داد که براى طبقه کارگر و مردم محروم آسمان ،سوم

اساس تبعيض و نابرابرى و استثمار و فقر و فالکت و گرسنگى . سرمايه همه جا يک رنگ است
کارگر و سوسياليسم در . و ندارى و بيمارى و دهها مشقت ديگر فرض و داده اين نظام است

 ناچار و ملزم است براى گشودن ،ائى که نفس هويت و حرمت انسانى اش لگد مال شده استج
راهش پرچم الغى اين بى حرمتى و بى هويتى را برفرازد تا بتواند با نفى آن مبارزه طبقاتى را 

 اگرچه در خود براى ،نفى حکومت آپارتايد يا حل يک مسئله ملى و يک تبعيض معين. بسط دهد
 اما به پايه هاى نظامى که شالوده اش تبعيض و نابرابرى است دست ،هم و حياتى استکمونيسم م

درعين حال براى هزارمين بار ثابت شد که رهائى از مشقات آپارتايد و تبعيض خشن . نميبرد
نژادى با رهائى از نظامى که اساس آن تبعيض و نابرابرى است يکى نيست و اتفاقا در مهد همين 

کارگران براى . ضد آپارتايد به نامش زده شده است ميتواند چه جناياتى سربرآوردنظام که سکه 
رهائى خود و آزادى کل جامعه از هر نوع ستم و تبعيض و استثمار و نابرابرى تنها و تنها به راه 

بدون اين راه حل و جنبشى اجتماعى و مادى و قدرتمند در . حل سوسياليستى خود نياز دارند
 . م سرمايه دستاوردهاى پيشين بسادگى ميتوانند به تاريخ ملحق شوندمقابل کل نظ

  
 چند ميليون کارگر مهاجر در آفريقاى جنوبى نميتوانند با اين تحرکات راسيستى و انتشار ،چهارم

حکومت . عکس هولناک جسد سوخته شده يک قربانى در صفحات اول روزنامه ها فرار کنند
بنا کند و به پاکسازى قومى و " خارجى ستيزى"سياستش را بر آفريقاى جنوبى نيز نميتواند 

شده است و همينطور دولت حزب حاکم " امنيت ملى"ارتش که امروز ناجى . قانونى برگردد
کنگره ملى کماکان با سواالت واقعى و حل نشده مانند فقر و بيکارى و بيسوادى و حاشيه نشينى 

راه حل واقعى . نون پاسخى براى آن نداشته اندو گانگستريسم و جنايت روبرو است که تاک
تراژدى آفريقاى جنوبى را بايد در جنبش کارگرى و کمونيستى اين کشور و آزاديخواهان ضد 

هرچند . نژادپرست جستجو کرد که در همين روزها طى تظاهراتها و اجتماعاتى واکنش نشان داد
گره ملى آفريقا با نفى حکومت آپارتايد يک کن. اين واکنش ابدا در مقياس اهميت اين تراژدى نبود

. پيروزى درخشان بدست آورد و نقطه پايانى بر يک دولت و حکومت رسما نژادپرست گذاشت
خود حکومت آپارتايد . زمينه اجتماعى پايان حکومت آپارتايد تنها جنبش جهانى ضد آپارتايد نبود

را بيش از پيش در سالهاى "  چپخطر"و ادامه آن براى بورژوازى مقرون به صرفه نبود و 
سازشى در متن پايان حکومت آپارتايد صورت گرفت که دولت پيشين . آخر خاطر نشان ميکرد

رسما ملغى شد و سرمايه دارى جديد آفريقاى جنوبى پايه هايش را روى سابقه و شهرت جنبش 
 بود که از اين تاريخ به در همان روز شيرين پيروزى معلوم. ضد آپارتايد و نلسون ماندال بنا نهاد

نيستند که مورد سرکوب دولت نژاد پرست قرار ميگيرند بلکه طبقه کارگر " سياهان"بعد عموما 
جانفشانى " خودى"است که بايد تاوان بازسازى آفريقاى جنوبى جديد را بپردازد و براى دولت 

 . کند
 

ال بدنبال انتخابات آفريقاى منصور حکمت در يادداشت کوتاهى در ستون اول نشريه انترناسيون
   نوشت؛١٩٩۴جنوبى در سال 

 
شايد براى بعضى چنين . انتخابات آفريقاى جنوبى يکى از وقايع مهم دوران معاصر است"

ارزيابى اى نه فقط غلوآميز، بلکه از يک قلم کمونيستى و آنهم در نشريه اى که دموکراسى را به 
نتخابات آفريقاى جنوبى به انتظارات عدالت خواهانه ا. ريشخند ميگيرد غير منتظره بنظر برسد

شکاف طبقاتى با اين انتخابات کاهش . توده وسيع مردم سياه پوست جامه عمل نخواهند پوشاند



اوضاع رفاهى و معيشتى توده کارگر و زحمتکش نه فقط بهبود نخواهد يافت، بلکه . نخواهد يافت
ايه داران و فرار سرمايه ها، حتى ابعاد محروميت چه بسا براى دوره اى، با احساس ناامنى سرم

تا آنجا که به طبقه کارگر برميگردد محتمل ترين حالت بمباران شدن توسط . بيشتر شود
و رئيس جمهور شکنجه شده و زندانى کشيده " خودى"درخواستهاى فداکارى از جانب دولت 

مبارزه . ريقا طوالنى نخواهد بوددوران ماه عسل توده هاى مردم با کنگره ملى آف. است" خودى"
 ،"آفريقاى جنوبى جديد"و کشمکش طبقات، مواجهه منافع و انتظارات متقابل و متفاوت از 

ANC   را به يک تعيين تکليف سريع با خود و البته با سازمانهاى کارگرى راديکال خواهد  
د خود را با چماق نظم و از پيش معلوم است که کدام بخش جامعه در آفريقاى جنوبى جدي. کشانيد

 . منفعت ملى مواجه خواهد يافت
 

آنچه به اين انتخابات ارزش ميدهد اينست که حرمت فردى و مدنى . اينها همه فرض ماست
کارگر تنها بعنوان انسان آزاد، انسان . اکثريت محروم يک جامعه را به آنها باز پس ميدهد

مادام که در نظامى هويت انسانى . امعه برخيزدبرسميت شناخته شده، ميتواند براى رهايى کل ج
اوليه توده کارگر و زحمتکش قانونا زير سوال است، که در آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، 
عربستان سعودى و اسرائيل و کليه رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛ آشکارا چنين است، امر 

پايان رسمى . نسانها گره ميخوردسوسياليسم به امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى ا
 ".آپارتايد و راسيسم قانونى در آفريقاى جنوبى يک نقطه روشن در دنياى واپسگراى امروز است

 
سرمايه بار ديگر معلوم شده است که سرمايه " دولت خودى" سال از حکومت ١۴امروز بعد از 

کارگر و محرومترين بخشهاى دارى و معضالت اجتماعى ناگزير اين نظام قربانيانش را از طبقه 
در فقدان يک آلترناتيو کارگرى و وجود يک جنبش قوى عدالتخواهانه که باالنس . جامعه ميگيرد

 بورژوازى حتى در مفتخرترين سنگرهايش تنها ارتجاع و کثافت و ،انسانى جامعه را نگهدارد
 ضرورت پاسخ واقعى و تراژدى آفريقاى جنوبى همين را تاکيد ميکند و بر. جنايت توليد ميکند

 .*سوسياليستى طبقه کارگر دراين کشور تاکيد دارد
 
 

  ۵١ شماره ،يادداشت سردبير
 

 آخرين خبر از هفت تپه
 حکومت نظامى در شهر و دستگيرى کارگران

 
 فضا در شهر بشدت نظامى شده تا از تظاهرات مجدد ،بنا به گزارش دريافتى امروز چهارشنبه

. رژيم دنبال دستگيرى تعدادى از فعالين کارگرى و کارگران است. کارگران جلوگيرى کنند
 نفر دستگير شدند اما اخبار ۴٠خانواده هاى کارگرى مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تاکنون 

 . از اين آمار به ميزان باالترى اشاره دارد
 

 !کارگران ايران
ع ترين مبارزات کارگرى مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه يکى از پرشکوه ترين و وسي

سالهاى اخير و نمونه اى از اعتراض طبقه ما در صنايع بحران زده برسر امنيت شغلى و حقوق 
جمهورى اسالمى تالش دارد با پرونده سازى و پاپوش دوزى براى کارگران . حقه کارگرى است

ين حرکت را  ا،گرسنه و تعرض وحشيانه به خانواده هاى کارگران و دستگيرى فعالين کارگرى
هيچ کارگرى ترديد ندارد که بيداگاه انقالب رژيم عليه آخوند . سرکوب و در نطفه خفه کند

مصباح يزدى به نفع کارگر راى " سلطان شکر"سرمايه دار شفيعى مدير صنايع هفت تپه يا 



کارگران هفت تپه بدرست به نيروى خود اتکا کردند و دراين مصاف نابرابر به يارى . نميدهد
سرکوب . از کارگران نيشکر هفت تپه حمايت کنيد. ملى شما هم طبقه ايهايشان نياز دارندع

در دفاع از آنان به رژيم اخطار دهيد و در تمام . کارگران و دستگيرى آنها را قويا محکوم کنيد
اعتصاب حمايتى . مراکز کارگرى نوع حمايت تان را در مجامع عمومى کارگرى بررسى کنيد

 هفت تپه سياستى است که ميتواند اين سياست ارتجاعى رژيم اسالمى را درهم از کارگران
 .*  شکند

 

  ۴٨ شماره ،يادداشت سردبير

 "جرم سياسى"

 ! اعدام، محروميت اجتماعى، تبعيد،زندان

اسالمى براى " نوآورى" در ، که قوه قصاصيه نام مناسبترى براى آنست،اخيرا قوه قضائيه رژيم
در اين سند ازجمله . را تعيين و تصويب کرده است" جرم سياسى" اشکال ،مجازات شهروندان

 موارد زير؛

 -٣ ، برگزاری اجتماعات يا راهپيمايی های غيرقانونی-٢ ، فعاليتهای تبليغی موثر عليه نظام-١" 
نشر اکاذيب با تشويش اذهان عمومی از طريق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه 

 تشکيل يا اداره جمعيت -۴ ،و امثال آن) ديتا(راق چاپی يا حامل های داده ها، توزيع او
 تالش برای ايجاد يا تشديد اختالف ميان مردم در زمينه -۵ ،غيرقانونی يا همکاری موثر در آنها

چنانچه با قصد مخالفت به نظام جمهوری اسالمی  ...،های دينی، مذهبی، فرهنگی و نژادی
ونت نباشد جرم سياسی محسوب و مرتکب آن به حبس از شش ماه تا صورت گيرد و متضمن خش

دو سال با اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و 
 .محروميت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد

يابد، مرتکب به مجازات چنانچه جرم سياسی همراه با يکی از جرائم ديگر ارتکاب : تبصره يک
 . اشد محکوم خواهد شد

صرف انتقاد از نظام سياسی يا اصول قانون اساسی يا اعتراض به عملکرد مسئوالن : تبصره دو
کشور يا دستگاههای اجرايی با بيان عقيده در ارتباط با امور سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد 

 ...".و نظاير آن جرم محسوب نمی شود

 يتکارقضات جنا

. اين سند توسط کسانى تنظيم شده است که پرونده شان مملو از جنايت جمعى و فردى است
 بلکه جنايت برعليه مردم ،مجرمينى که جرمشان اتفاقا عقايد ارتجاعى و فاشيستى شان نيست

تصويب اين قوانين در جمهورى اسالمى کسى را سورپرايز نميکند چون اساس اين . سيويل است
 ، ترورها، سنگسارها،ليست اعدامها. وب به معنى وسيع و خشن کلمه بوده و هستحکومت سرک

 فروختن کودکان و دختران در ، تجاوز در زندانها، کشتن زير شکنجه،قتلهاى خيابانى و بيابانى
 ... ، سرکوب و جنگ روزمره بخش معترض جامعه، باندهاى مواد مخدر و فحشا،بازار سياه

 موضوع ،خير. کسى را شوکه کند" جرم سياسى"امروز تصويب قانون طوالنى تر از آنست که 
اين حکومت بدون جنايت سريال و مستمر نميتواند حکومت اسالمى حافظ . ازاين جنبه مهم نيست



موضوع اساسى پذيرفتن اين واقعيت است که بخش عظيمى . يکروز نميتواند بماند. سرمايه بماند
 ،"ضد انقالب"کسانى که زمانى کرور کرور بنام . انداز جامعه مخالف سياسى اين حکومت 

مشرک و ملحد و "و " جاسوس اسرائيل "،"فعالين گروهک ها "،"وابستگان پاليزبان و آمريکا"
 زندانى سياسىدسته جمعى قتل عام شدند و اين رژيم حاضر نبود بپذيرد که " مفسد فى االرض

 رهبر و فعال جنبش ، کند که رهبر کارگرىامروز اما ناچار است قبول! در ايران وجود دارد
 مخالف رژيم ، انسان آزاديخواه و برابرى طلب، دانشجوى سوسياليست و کمونيست،آزادى زن
.  و در يک کالم خيل عظيمى از جامعه ايران سياسيونى هستند که رژيم را تهديد ميکنند،اسالمى

لتخواهى و حق طلبى را برمى افرازند کسانى که بندهاى اختناق را به سخره ميگيرند و پرچم عدا
کسانى که هر روز برشمارشان در جامعه ايران اضافه ميشود و . و آگاهانه پاى آن مى ايستند

تصوير واقعى تر و زمينى ترى از توقعات و تمايالت و اهداف اجتماعى پيشرو جامعه ايران را 
 . به دنيا مخابره ميکنند

راستى چند صد . قابله با اين حقيقت اجتماعى ناتوان استاين رژيم مفلوک و بحران زده از م
اعتصاب کارگرى را ميتوان سرکوب کرد و رهبرانشان را به بند کشيد؟ چند ميليون زن را 
ميتوان تبعيد و زندانى و اعدام کرد؟ چند ميليون جوان را که تره اى براى اسالم و قوانين اش 

يشان نشاند؟ پاسخ اين سواالت به روشنى اينست که نه خرد نميکند را ميتوان با اين قانون سرجا
موارد کشتارهاى مخالفين در . فقط اين رژيم بلکه هيچ رژيم سرمايه دارى قادر به اين کار نيست

اين سرکوبها اگرچه . قتل عامهائى که هنوز مو بر بدن راست ميکنند. تاريخ معاصر فراوانند
ر کرد و شکست داد ولى هيچکدام نتوانستند براى انقالبات و تحرکهاى سياسى معينى را مها

اندونزى و شيلى و ايران و آرژانتين و . دورانى طوالنى جامعه را در تاريکى و اختناق نگهدارند
بطريق اولى اين تمهيدات دردى از رژيم . دهها کودتا و سرکوب خونين را ميتوان مثال زد

 . اسالمى دوا نميکند

 " جرم سياسى"پيامهاى قانون 

 اين رژيم با اين خصوصيات و نياز وافرش بر اعمال ديکتاتورى و خشونت مستمر عليه ،اول
اين پيام اول اين قانون به اردوى اصالح . مخالفين نميتواند منشا هيچگونه گشايش سياسى باشد

طلبان قالبى اسالمى و غير اسالمى و شبه جمهوريخواهان ايرانى در حاشيه رژيم و اپوزيسيون 
 ناچار است از سنگسار و ،و سفيرکبير سرمايه ميشود" اصالح طلب"حتى آنجا که آخوند . است

 . اعدام و سرکوب و فتواى قتل و تروريسم دفاع کند

آنهم با هزار تفسير و مطابق با وضع " جرم سياسى" تنگ کردن اختناق و قانونيت دادن به ،دوم
بعيد و زندان و اشد مجازات براى مخالفت  اعالم رسمى ت،مجازى آخوندهاى مرتجع و حاکم شرع

 بيان اين نکته ساده و قديمى مارکسيستها است که سرمايه دارى در ايران بدون اختناق ،سياسى
به عبارت ديگر روبناى متناسب با سرمايه دارى مبتنى بر کار ارزان در . نميتواند سرپا بماند

اينهم پيام مجدد و هزار باره به متوهمين . کشورهائى مانند ايران سازماندهى اختناق عريان است
 .  در اپوزيسيون است" دمکراسى ليبرال"به سرمايه دارى دمکراتيک و طرفداران پارلمان و 

 قادر نيست و قادر ، اين رژيم عليرغم هر تالش اقتصادى و بازى در شکافهاى جهانى،سوم
آنهم از " رمايه دارى متعارفس"نخواهد شد که سرمايه دارى ورشکسته ايران را به سمت يک 

 چه سياسى و چه اقتصادى و چه تصويرى که به ،ملزومات اين کار. نوع ترکيه و فيليپين ببرد
 از مقدورات و امکانات حکومت اسالمى و کال اسالم ،جامعه بايد داده شود و جامعه آن را بپذيرد

مهورى اسالمى شروع ممکن است هر زمان اين روند توسط ج. سياسى به تنهائى خارج است



. ايران نه چين و نه اندونزى نميشود. شود اما بدون ترديد جمهورى اسالمى آن را به پايان نميبرد
 .  قوانين جديد بطريق اولى قوت قلبى به سرمايه داران نميدهد

 اين قانون دراساس دلگرمى دادن به ابواب جمعى نظام و خيل بچه حاجى ها و حزب ،چهارم
فقر و فالکت گسترده تحميل شده به طبقه . سرمايه داران تازه بدوران رسيده استاللهى ها و 

بمب ساعتى . کارگر و مردم محروم ايران بيش از هرجاى ديگر زنگها را بصدا درآورده است
 ،"شورش گرسنگان" و به قول روساى بانک جهانى ،فقر و تحرک فزاينده کارگرى در ايران

اديخواه با تمام شجاعت و اهميت کارش در دانشگاه نميتواند به دانشجوى آز. تيک تيک ميکند
اما . تنهائى منشا تحوالت زير و رو کننده اجتماعى و تهديدى براى موجوديت رژيم اسالمى باشد

کارگر بنا به مکانش در اقتصاد سياسى جامعه و بعنوان يک جنبش معرفه آزاديخواه و رو به 
قانون . واند طومار اين جنايتکاران بنام تاريخ را جمع کند بسادگى ميت، اگر متشکل شود،رشد

ادامه تالش رژيم براى بقا نظام است که آن را توسط مخالفين سياسى و مشخصا " جرم سياسى"
 .  جنبش سوسياليستى طبقه کارگر در تهديد ميبيند

 آينده اين قانون

دى آخوندى و در عين حال دراين قانون نمايش رن"  انتقاد صرف"و " تبليغ موثر"دو نکته 
درجائى که اجتماع متمدنانه کارگر . وحشتى است که قضات جنايتکار قادر به استتار آن نبوده اند

چنانچه با قصد مخالفت به "... عبارت ،اخراجى و يا حقوق نگرفته را وحشيانه سرکوب ميکنند
و هم درست  هم جوک است ،"نظام جمهوری اسالمی صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد

جوک است چون هر اعتراضى مستقيما اعتراض به وضعيتى است که جمهورى اسالمى ! است
مخالفت با نظام صورت ميگيرد و دراساس اين رژيم است " قصد" با ،به مردم تحميل کرده است

درست است چون نظام اسالمى نظام سرمايه داران . که عليه معترضين به خشونت متوسل ميشود
 و استثمارگران است و مخالفت کارگر و هر شهروند جامعه بنوعى مخالفت با و مرتجعين

يعنى همان قانون اساسى سرمايه دارى و . است" جرم سياسی"سرمايه و منفعتش است و بنابراين 
 مستقل از اينکه مشروطه است يا مشروعه يا ،مالکيت خصوصى که نظام مدافع آن" تقدس"

 . بايد حافظ آن باشد،ا ليبرال و پارلمانىجمهورى يا ديکتاتورى نظامى ي

اگر ! و غير موثر عليه نظام کيست؟ خودشان" فعاليتهای تبليغی موثر"و باالخره مجمع تشخيص 
در " انتقاد صرف" البد ،اگرنه. است" موثر" نامش ،الزم بود بزنند و بگيرند و به بند بکشند

آيا رژيم اسالمى با تصويب اين ! تچهارچوب قانون و قربان صدقه نظام منحوس اسالمى اس
 يا توزيع اوراق يا انتشار در ،"غيرقانونی"قانون منبعد برگزار کنندگان هر اجتماع و راهپيمايی 

 و يا تشکيل هر نهاد و تشکلى را با زندان و تبعيد و اعدام پاسخ ميدهد؟ آيا اين در ،اينترنت
 سوزنى نميتواند جلو اعتراض به موج مقدورات رژيم اسالمى هست؟ به نظر من اين قانون سر

هاى اسالمى "تابو"اين قانون مانند بسيارى از قوانين و . فقر و گرسنگى و سرکوب را بگيرد
همان روزى که تصويب اين قانون را در رسانه ها اعالم . رژيم اسباب مسخره مردم ميشود

. ريز عليه شان فرياد ميزدند کارگران در نقاط مختلف ايران و دانشجويان در شيراز و تب،کردند
تالش برای ايجاد يا تشديد اختالف ميان مردم در زمينه های دينی، "مورد آخر اين قانون يعنى 
جناح هاى اين . مجرم شناخته شده و معرفه اى دارد؛ رژيم اسالمى" مذهبی، فرهنگی و نژادی

 خود از ،شل کرده اندرژيم و وزارت اطالعاتش که سر کيسه را براى انواع باندهاى مذهبى 
 ! قاتلين خود در مسند قضاوت نشسته اند. مجريان فعال اين سياست اند

 بايد ارتش و سپاه و کل نيروى سرکوب را همواره ،اگر بخواهد اجرا شود" جرم سياسى"قانون 
معضل اينست که اکثريت عظيم مردم . در آماده باش کامل عليه شهروندان جامعه ايران نگه دارد



رژيم اسالمى فقط دارد بيش از پيش . قط قانون اين رژيم بلکه خود اين رژيم را قبول ندارندنه ف
 نه ميتواند با مردم به سازشى برسد و ،جمهورى اسالمى آينده اى ندارند. خود را مسخره ميکند

اين رژيم در ذهن . نه ميتواند افق يک گشايش سياسى و اقتصادى را در مقابل مردم قرار دهد
شان اعتبارش به " جرم سياسى"قانون . م معترض جرثومه فساد و دزدى و جنايت استمرد

 . * بيرون ساختمان قوه قصاصيه نخواهد رفت

 
  ۴۶ شماره ،يادداشت سردبير

 
 !برگزارى اول مه در گرو مجوز نيست

 
 را تمايلى در ميان بخشهائى از کارگران و محافل کارگرى وجود دارد که اجتماع اول مه امسال

اين موضوع مانند هر خواست و مطالبه کارگرى دو جنبه اساسى . با گرفتن مجوز برگزار کنند
اهميت اين موضوع بويژه براى فعالين کارگرى و هر فعال . دارد که نبايد از آن غافل شد

 . اجتماعى که در شرايط علنى کار ميکنند اساسى است
 

ه نقل ميشود که برخى از نمايندگان مجلس اخبارى نيز هست که بصورت شايعه و بخشا شنيد
رژيم امکان برگزارى اجتماعات اول مه را با مجوز قانونى ممکن دانسته اند و آن را تشويق 

خانه کارگر و شوراهاى اسالمى کار و امثال محجوب هم امسال فعالتر دراين زمينه . کرده اند
خانه کارگر و شوراهاى اسالمى کار تالش رژيميها از نمايندگان مجلس و . ميداندارى ميکنند

معطوف به يک توهم است که شايد کارگران را نيروى دور دوم مضحکه انتخاب مجلس شان 
و اعاده قانون کار رژيم را در تقابل با سياستهاى " دفاع از توليدات داخلى"يا پرچم . کنند

 ،و تالش براى ايجاد تشکلاينها تالش دارند مبارزه کارگرى . اقتصادى جناحهاى ديگر بلند کنند
 دولتى کاناليزه کنند و کارگران را به - و هر اقدام ديگرى را به مجراى قانونى،برگزارى اول مه

کارگران بايد برحق برپائى . ستون پنجم اهداف ارتجاعى و ضد کارگرى خودشان تبديل کنند
استهاى خود را فرياد زنند در مراسمهاى آنها نيز شعارها و سي. مراسم مستقل خودشان تاکيد کنند

کارگران . کارگران ايران را دربياورند" نمايندگى"و اجازه ندهند که دولتيها پشت تريبون اداى 
 همانطور که تاکنون و ،بايد در همين مراسمهاى دولتى تودهنى محکمى به اين سياست بزنند

 .بويژه در مراسمهاى دولتى سالهاى گذشته کرده اند
  

 تا به کارگران سوسياليست و ،رخواست مجوز براى برگزارى مراسم اول مهاما در مورد د
 چند نکته اساسى مطرح است که از نظر سياسى و تاکتيکى بايد بدقت ،کمونيست مربوط است

 مورد توجه قرار بگيرد؛ 
 

 روز کارگر و مراسمهاى آن دراساس مشروعيت و مجوز و حقانيت اش را از خود طبقه ،اول
 و نه ، نه قرار است نهادى بيرون کارگران اين اجازه را صادر کند،نه جرم است. ردکارگر ميگي

روز کارگر روز يک طبقه جهانى و روز . کارگران چنين اجازه و اختيارى را به کسى ميدهند
يک سنت . يک تاريخ طوالنى پشت سر دارد. اکثريت عظيم مردم در هر کشورى است

للى طبقه کارگر است که مدتهاست قانون بورژوازى ناچار اعتراضى ريشه دار جنبش بين الم
و غيره " اقدام عليه امنيت ملى"و " اعتصاب وحشى"شده است آن را بپذيرد و از کاتاگورى 

در ايران نيز طبقه کارگر هم دورهاى قديمتر و بويژه طى سالهاى اخير تالش کرده . خارج کند
 .  راى آن وارد ميدان شده استاست که اين حق را به کرسى بنشاند و عمال ب

  



 جمهورى اسالمى در اين سالها وارد يک جدال برسر اول مه با طبقه کارگر ايران شده ،دوم
 خانواده هايشان مورد ضرب و شتم ،در اين جدال کارگران و رهبرانشان دستگير شدند. است

 ، پرونده سازى شد برايشان، فعالين کارگرى دستگير و زندانى و شکنجه شدند،قرار گرفتند
آخرين تعرض رژيم اسالمى . زندان برايشان بريدند و با فشار بيم المللى بارها عقب نشستند
جوهر اين جدال براى رژيم . زندانى کردن محمود صالحى و شالق زدن کارگران سنندج بود

در . رفتنداينبود که اجازه برگزارى اول مه مستقل را به کارگران ندهد و متقابال کارگران نپذي
 شالق ، زندان شدنها، وثيقه ها،متن اين جنگ رژيم حمله کرده و کارگران پاسخ دادند و با تلفات

يعنى سنگر اول مه و برگزارى مستقل آن براى فعالين و .  و اخراجها روبرو شديم،خوردنها
 يک ذره اهميت سياسى اين جدال. رهبران عملى کارگران هزينه داشته اما کارگران تسليم نشدند

 . نبايد کارگران سر سوزنى از حق برپائى مراسمهاى مستقل خود کوتاه بيايند. نبايد کمرنگ شود
 

 سياست کارگران سوسياليست و پيشرو در مقابل گرايش قانونگرا و راست اينبوده است که ،سوم
لت و يک خط اساسى و ثابت جدال کارگران با دو. برگزارى روز کارگر را به مجوز گره نزنند

برپائى اول مه حق بديهى ارگانهاى سرکوبش و همينطور حمايتهاى جهانى کارگرى اينبوده که 
 ، برگزارى اول مه توسط خود کارگران جرم نيست.کارگران است که بايد برسميت شناخته شود
گره زدن برگزارى مراسم اول مه به مجوز دولت . ممانعت از آن و سرکوب آن جرم است

کارگران آنجا که مجوز هم . کارگران مبارز و پيشرو و سوسياليست نبوده استهيچوقت سياست 
درست همان منطقى عمل . ندادند سياست شان بدرست اينبوده که مراسمشان را برگزار کنند
تشکل بايد به نيروى خود . ميکند که در مورد ايجاد تشکل و هر تالش کارگرى حاکم است

 اما کارگران خواهان برسميت ،گرو هيچ اجازه قانونى نيستکارگران ايجاد شود و ايجادش در 
يعنى ميخواهند يک حق را به سرمايه تحميل کنند . شناسى تشکل شان توسط دولت و قانون هستند

داشتن . اما نفس ايجاد تشکل را به اجازه دولت و کارفرما گره نميزنند. و جنبه قانونى به آن بدهند
کارگران راسا اول مه را بصورت مستقل برگزار .  استمجوز براى هر مراسمى هم همين

 چه بهتر که اين مراسم از نظر دولت قانونى باشد و امکانات الزم را در اختيار کارگران ،ميکنند
 . قرار دهد

 
 دولت اسالمى برپائى روز جهانى کارگر را جنائى کرده است و براى کارگران و فعالين ،چهارم

 متوقف شدن هر ،کارگران خواهان غير جنائى کردن اجتماع خود. دکارگرى پرونده سازى ميکن
 . و برسميت شناسى مراسم مستقل کارگران هستند،نوع مزاحمت دولت و نيروى سرکوب
 بلکه ، نه براى گره زدن برگزارى اينروز به اجازه دولت،خواست مجوز توسط فعالين کارگرى

ى قانونى آن توسط رژيم و نهادهاى ذيربط براى غير جنائى کردن روز کارگر و برسميت شناس
 . اش است

 
 تجربه عملى سالهاى اخير در سنندج و سقز و تهران و ديگر جاها نشان ميدهد که در ،پنجم

در مواردى رژيم تالش . مواردى رژيم مجوز نداده و کارگران هم مراسمشان را برگزار کردند
نران در مراسم بگنجاند و کارگران را کرده است ضمن دادن مجوز افراد خود را بعنوان سخ

کارگران .  ضد کمونيستى حضرات گوش دهند، ناسيوناليستى،وادار کند که به مزخرفات اسالمى
روشن و صريح . امروز در شرايطى نيستند که تن به اينگونه مراسمها دهند و تن نميدهند

ضوع را صرفا به جمهورى مو. برگزارى اول مه را حق خود ميدانند و ميخواهند برگزارش کنند
اما در . اسالمى اطالع ميدهند و درخواست مجوز براى پاسخ دادن به بهانه هاى بعدى رژيم است

مجوز "و " قانونى نيست"مواردى هم رژيم به اجتماع کارگران با اين عنوان که اين اجتماع 
ستگيرى و آزار حمله کرده است و کارگران و شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم و د" ندارد

اين تجربه ها و روش برخورد تاکنونى رژيم اسالمى براى کارگران معنى اش . قرار داده است



اينست که بايد مراسم مستقل خودمان را متناسب با امکانات و مقدورات و بدور از هر نوع 
 اول بر ما تالشمان دو وجه دارد؛. محافظه کارى يا حرکات نسنجيده و آوانتوريستى برگزار کنيم

معتبرترين . مشروعيت و صالحيت و حق بديهى برپائى اول مه توسط خود کارگران تاکيد داريم
درعين حال ما ميخواهيم اول مه . مجوز مراسم مستقل کارگرى در اول مه خود کارگران هستند

و برگزارى مستقل آن را غيرجنائى کنيم و بتوانيم در مراکز شهرها با حضور گسترده کارگران 
 . و مردم آزاديخواه جشن اول مه را برگزار کنيم

 
  قانونى -اشاره اى به کار علنى 

اين بحث که اول مه مجوز نميخواهد معنى اش اين نيست که هر نوع مجوز گرفتنى بايد مورد 
انسانهاى شريف و آزاديخواه و برابرى طلب زيادى در کانونها و . حمله قرار بگيرد و رد شود

اين نهادها ثبت شده هستند و بيشترشان دفتر و دستک دارند . دارند فعاليت ميکنندنهادهاى مختلف 
چنين تشکلهائى براى برگزارى يک مراسم نه فقط در ايران . و افرادشان علنى و قابل رجوع اند

حق برپائى يک مراسم و يا مسئله . بلکه در هرجا مجوز ميگيرند و هيچ ايرادى به اينکار نيست
جنبش آزادى و .  آن نبايد اشتباه گرفتقانونى بودن و غير زيرزمينى بودنبا مسئله  را يک تشکل

 است و در چهارچوبهاى تناسب علنىبرابرى نقطه قدرتش اينست که در عرصه هاى متعددى 
قانون نهايتا چيزى نيست جز بيان تناسب قوا در . قانونى مبارزه ميکند–قوا و شرايط علنى 

وا همواره متغيير است و کار ما اينست که اين باالنس را مرتبا به نفع خود تناسب ق. يکدوره معين
بسيارى از اصالحاتى که اين جنبش . فرض کنيم" ثابت و اليتغير"تغيير دهيم نه اينکه آن را 

قانون براى ما . يعنى به قانون جامعه تبديل شود.  نهايتا بايد در قلمرو قانونى تثبيت شود،ميخواهد
اما قانونيت تالش ما ايمنى بيشتر و امکانات بهترى را به . ست و نه غير قابل تغييرنه مقدس ا

کارگران ميخواهند قانونا اخراج ممنوع باشد و يا در صورت تعطيلى يک . فعاليت ما ميدهد
يعنى .  قانونا بيمه بيکارى مکفى دريافت کنند،مرکز کارگرى و نداشتن کار براى بيکاران

زندگى کارگر را در مخاطره قرار ندهد و اين امرى قانونى شود که فردا نوسانات اقتصادى 
 . کارگر دستش به جائى بند باشد

 
قانونى اينست که خود را به چهارچوبهاى قانونى رژيم اسالمى و سرمايه -نه معنى فعاليت علنى

 نه معنى اش داران محدود کنيم و يا مجيز قانون و نهادهاى قانونى و مقامات رژيم را بگوئيم و
اينست که بى گدار و بدون در نظر گرفتن تناسب قوا به هر اقدام آوانتوريستى و بى مالحظه 

اين فوت و فن رهبرى و نقش رهبران عملى است که در چهارچوب تناسب قواى . دست بزنيم
 چپ و راست.  اقدامات و فعاليت هايشان را سازمان دهند،موجود و آمادگى موجود در ميان طبقه

کسى که از کار علنى و قانونى اين را . زدن در اين قلمرو همواره زيانهاى متعددى ببار مى آورد
 دست راستى -دولتى- دارد خط قانونى،ميفهمد که بايد آب خوردنش را منوط به اجازه قانون کند

ه از و کسى ک. جرياناتى مانند خانه کارگر و شوراهاى اسالمى کار و دو خرداديها را پيش ميبرد
سر مخالفت درست با قانون و اين خط صرفا شعار ميدهد و مقدورات و معضالت واقعى 

اولى ناچار .  معموال به سياستهاى آوانتوريستى و غير مسئوالنه درميغلتد،کارگران را نميبيند
ميشود مجيز دولت و رژيم را هم بگويد و دومى به راديکاليسمى شعارى و غير اجتماعى و بى 

 متکى تر بخود در ، اميدوارتر،هيچ کدامشان قادر نيستند کارگر را متشکل تر. نع شودتاثير قا
ميخواهم تاکيد کنم که شناخت اين دو خط و داشتن مرز روشن . يک جدال معين بيرون بياورند

اوال هر . سياسى و تاکتيکى با آن در پيش برد مبارزه علنى و مستقل کارگران اساسى است
سوسياليست نقطه شروعش اينست که کارگران بايد به نيروى خود متکى کارگر کمونيست و 

 خيلى چيزهاى ديگر هم ممنوع است و طبقه کارگر روزانه سياستى ديگر در مقابل ،دوما. شوند
ممنوع است و هر روز در هر گوشه ايران " شرعا و قانونا"آن اتخاذ ميکند؛ اعتصاب هم 

 کارگرى هم ممنوع است و کارگران در شرکت واحد برپائى تشکل مستقل. اعتصاب رخ ميدهد



عمال آن را ايجاد کردند يا در مبارزات مختلف کارگران مجمع عمومى شان را برپا ميکنند و 
دراين زمينه هدف خواست مجوز . براى اول مه هم همين است. بدرست اجازه از کسى نميگيرند

 و  بلکه رفع ممنوعيت از اول مهنه گره زدن برگزارى مراسم به مجوزاز جانب کارگران 
 .  جلوگيرى از پيامدهاى تعرض دولت به اين بهانه به فعالين کارگرى است

 
 بعنوان جمعبندى؛

کارگران ايران يک جدال چند ساله را برسر اول مه پشت سرگذاشتند و تاکيدشان بر برگزارى 
حتى کارگرانى که . ده استمستقل اول مه در مقابل مراسمهاى دولتى و فرمايشى خانه کارگر بو

توسط خانه کارگر در مراسمهاى دولتى جمع شدند عليه وضعيت شان فرياد زدند و در موارد 
 که على القاعده هرجا بخشى از طبقه شان ،کارگران کمونيست. زيادى سخنرانان را هو کردند

ست ضد کارگرها  سياست شان اينست که اجازه ندهند تريبون روز کارگر د،هست بايد آنجا باشند
و دشمنان رسمى کارگران بيافتد و آگاهانه تالش ميکنند مراسم را به صحنه محاکمه سرمايه 

 خواست ،سياست تاکنونى و درست گرايش راديکال کارگرى. دارى و مدافعانش تبديل کنند
 ، برسميت شناسى تشکلهاى مستقل کارگرى،انحالل شوراهاى اسالمى کار و خانه کارگر

 و حضور توده طبقه کارگر از طريق جنبش ،ناسى مراسم مستقل اول مه کارگرانبرسميت ش
تالشهاى . مجمع عمومى براى طرح خواستها و سازماندهى مبارزه و تالش براى آن بوده است

چند ساله کارگران برسر اول مه بايد تثبيت شود و اين يعنى برگزارى مراسمهاى مستقل توسط 
 استقاللش نبايد زير سوال ،ه هرجا هم تقاضاى مجوزى داده ميشودمراسمهائى ک. خود کارگران

 . هدف تقاضاى مجوز نهايتا رفع ممنوعيت قانونى برگزارى اول مه توسط کارگران است. رود
 

تفسيرهاى عجيب و غريب " بهانه به رژيم ندهيم"اينجا بايد به ديدگاهى نيز اشاره کرد که از 
اگر بهانه به رژيم "معنى اثباتى اش اينست که . د مستتر دارداين سياست توهمى را در خو. دارد
!  شايد اصال کارى به کارگران ندارد، دستگير نميکند، زندان نميکند،سرکوب نميکند" ندهيم

يعنى ماهيت ضد کارگر سرمايه و دولت سرمايه دارى حاشيه اى و کمرنگ ميشود و 
اين ديدگاه در اساس خود ! است" رانبهانه دادن کارگ"سرکوبگرى رژيم صرفا واکنشى به 

ديدگاهى که عمدتا در قالب تعيين تاکتيک به . ديدگاههاى جناح راست در جنبش کارگرى است
ميان کارگران برده ميشود و همواره مشروعيت هر اقدام کارگران را با نخى به منويات و اجازه 

 معضل ديگر اين سياست اينست يک.  فالن بند قانون اساسى و غيره گره ميزند، ارگانى،جناحى
که سر کالفى را باز ميکند که گرايش چپ و سوسياليستى در جنبش کارگرى را گامها به عقب 

 برپائى تشکل ،اگر شما برپائى اول مه را به مجوز رژيم گره ميزنيد. ميبرد و تضعيف ميکند
داريد اعالم ...  و ،کارگرى را به برسميت شناسى و مجوز دولت يا جناحى از رژيم گره ميزنيد

داريد اعالم ! ميکنيد که زندگى و نفس کشيدن طبقه کارگر با اجازه طبقه حاکم و رژيم اسالمى
داريد اعالم ميکنيد . ميکنيد که تبعيت از قانون ضد کارگرى اساس کار و فعاليت شماست

اما اگر . ميدهيد" هبهان"و داريد اتفاقا به رژيم ! هم داريم" غير قانونى"اعتصاب و تشکل و تجمع 
 همينطور که ، مجوز نميخواهد، روز من است، به تو ربطى ندارد،بگوئيد اول مه حق من است

 کارگر ،شما براى برگزارى روز عاشورا و جشن هسته اى تان از کارگران اجازه نميگيريد
براى  و تقاضاى مجوز تالش ،براى روز خودش از شما نماينده سرمايه دارها اجازه نميخواهد

 آنوقت سياست هاى تاکنونى رژيم را با ،رفع ممنوعيت و غير جنائى کردن روز کارگر است
 . شکست مواجه کرديد

 
 بهبود وضعيت مادى و معنوى طبقه کارگر و به اين ،هدف مبارزه روزمره و بيوقفه کارگرى

يتا جارو کردن  و نها، تغيير مدام تناسب قواى تحميلى به کارگران،اعتبار اکثريت عظيم جامعه
در هر کشور و در جدالهاى طبقه کارگر . سرمايه و قوانين ضد کارگرى و ضد انسانى آنست



در . مسائلى حياتى اند و به شاخص هاى پيشروى و پيروزى و يا پسروى و شکست تبديل ميشوند
 ايران جدال برسر برپائى مستقل مراسم اول مه و ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى از موضوعات

در هر دو مورد سياست خطوط مختلف در جنبش کارگرى و در جامعه تاکنون . اساسى هستند
 آنهم بعد از يکدوره جدال ،در مورد اين بحث مشخص يعنى اول مه. نتايج خود را ببار آوردند

سخت که شهرت جهانى يافته است و کارگران دنيا عمدتا جنبش کارگرى ايران و رهبرانش را 
 يک سياست ، سياست گرفتن گره زدن برپائى مراسم اول مه به مجوز،شناسندازاين دريچه مي
. اين سياست دستاوردهاى سالهاى اخير کارگران را دود ميکند و به هوا ميبرد. بشدت اشتباه است

اين سياست تنها . نتيجه اى ندارد و حتى باعث خودآگاهى خاصى در ميان طبقه کارگر نميشود
 .  را جريتر ميکند که تداوم فشار به جنبش کارگرى را افزايش دهدماشين سرکوب ضد کارگرى

 
معتبرترين مجوز اين اجتماعات خود . برگزارى اول مه جرم نيست. اول مه روز کارگر است

اول مه را بايد بايد به نيروى خود کارگران و باتوجه به امکانات و مقدورات . کارگران هستند
واست کارگران را برسميت بشناسد و اجتماع اول مه را که در بهتر است که دولت خ. برپا کنيم

 غير قانونى اعالم نکند و به صف مردم گرسنه يورش ،هر صورت توسط کارگران برپا ميشود
 .*  نبرد

 
  ۴۵ شماره ،يادداشت سردبير

 
 !بسوى اول مه

 !تداوم فقر و سرکوب ممکن نيست
 

او يکسال ديگر . فعال کارگرى محمود صالحى بوداز رويدادهاى دلپذير اين هفته آزادى رهبر و 
 در بيماريهاى ، مورد توهين و ضرب و شتم قرار گرفت،را بدون هيچ دليل موجهى زندان کشيد

 اما ،بگيرند" عبرت" خواستند تدريجى جانش را بگيرند تا بقيه کارگران ،شديد رنج برد
جمهورى . بعاد جهانى اعتراض کردجنبشى که محمود صالحى به آن تعلق دارد در ا. نتوانستند

اين . اسالمى اگرچه زهرش را ريخت اما صالحى در دل ميليونها نفر در ايران و جهان جاگرفت
سرکوب رژيم . رويداد در مورد اسانلو و دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب نيز صدق ميکند

 از پيش براى رژيم گران  اما بيش،اسالمى اگرچه هر روز از مردم و معترضين قربانى ميگيرد
 . تمام ميشود

 
اگر کارگران سکوت ميکردند محمود صالحى . راه تقابل با اين سرکوب اما تداوم مبارزه است

 اگر دانشجويان سکوت ميکردند همرزمانشان در شرايط ،امروز موقعيت دشوارترى داشت
د امروز اوضاع بمراتب  اگر زنان به هجوم اسالم و حکومتش تن ميدادن،بدترى قرار ميگرفتند

.  موقعيت جنبش ما متفاوت است، روز جهانى کارگر،در سال جديد و در آستانه اول مه. بدتر بود
 و ،از يکسو فضاى بگير و ببند و وثيقه و شايعات و جنگ روانى و کنترل پليسى سنگينى ميکند

 سر راه مبارزه کماکان موانع زيادى. از سوى ديگر جبهه هاى مختلف مبارزه اوج ميگيرند
سياست رژيم و سرمايه داران ميدان را براى پيمانکاران و شرکتهاى پيمانى . کارگرى قرار دارد

 تالش براى تبديل کارگران بيکار ،ايجاد رقابت بين کارگران در استخدام. بشدت فراخ کرده است
 قراردادى و  کار،"بومى و غير بومى" مقابل قرار دادن کارگران ،و گرسنه به اعتصاب شکن

 تنها بخشى از محدوديتهائى است ، و شمشير دائمى اخراج باالى سر کارگر،قرارداد سفيد امضا
با اينحال کارگران ايران صدرا ناچار ميشوند که اعتراض . که به مبارزه کارگران تحميل ميشود

ميشه در و رژيم اسالمى هم مثل ه. به اخراج را به جلو استاندارى و دوائر دولتى بکشانند
 . سرکوب کارگران به خود ترديد نميدهد



 
 سرکوب اعتراض کارگران ايران صدرا

 با ، کارگر بيکار شده ايران صدرا در مقابل استانداری بوشهر۴٠٠روز سه شنبه اجتماع مجدد 
در جريان سرکوب کارگران تعدادى . هجوم وحشيانه نيروهای انتظامی و ضد شورش روبرو شد

در اين . از سرنوشت اين کارگران تاکنون خبرى منتشر نشده است. ر کردنداز آنها را دستگي
روزنامه رژيمى اعتماد ملی نام سه . جريان چند خبرنگار و عکاس روزنامه ها هم دستگير شدند

نامه   خبرنگاران هفته، اسماعيل جعفری،خبرنگار دستگير شده را ميترا انبارکی، مريم خويين
اين گوشه اى از جنگ کارگران و .  معرفى کرده است، سفير بوشهرنامه دريای جنوب و هفته

 .سرمايه داران و دولتشان براى بقا است
 

 اعتصاب نيشکر هفت تپه 
 مجددا هزاران کارگر مجتمع نيشکر هفت تپه دست به ، فروردين٢٠همينطور از صبح سه شنبه 

عتصاب پيوستند و بنا به اظهار کارگران بخش توليد و کليه  بخشهای وابسته به ا. اعتصاب زدند
 نفر کارگر دو شيفت کارى در اعتصاب ٣۵٠٠ تا ٣٠٠٠يکی از کارگران اعتصابی، بين 

اعتراض کارگران به پرداخت نشدن حقوق معوقه اسفند ماه و پاداشتهای سال . شرکت کردند
قبل خواست ديگر کارگران دائر شدن مجدد رستوران شرکت است که از يک سال . گذشته است

 در جريان ،آخوندى بنام يعقوب شفيعى که مدير عامل اين شرکت است. تعطيل شده است
 وعده داد که حقوق کارگران را فورا پرداخت کند اما تاکنون پولى به ٨۶اعتصاب اسفند ماه 

 . کارگران پرداخت نکرده است
  

 کارگران قربانى رقابت سرمايه ها
نداشتن  "،اين شرکت" دولتى بودن"نيشکر هفت تپه يک دليل پرداخت نکردن حقوقها را در 

يعنى قيمت شکر . اعالم ميکنند" مافياى شکر" و ورشکستگى بدليل ناتوانى در رقابت با ،"بودجه
يک سياست ناسيوناليستى و بى ثمر . تمام شده در اين شرکت تقريبا دو برابر نرخ وارداتى آنست

بارزه دولت با مافيای شکر براى جلوگيرى از م" خواست ،در اعتصابات مکرر دو سال گذشته
 اين وضعيتى است که بطور .بوده است" رکود و ورشکستگی کارخانه های توليد شکر در ايران

ترديدى نيست که کارگران بايد . مثال در مورد نساجيها و شرکتهاى مختلف ديگر هم وجود دارد
آما آيا اين سياست را . ى شان دفاع کنند از شغل و امنيت شغلى و زندگ،در مقابل اخراج بايستند

مدتهاست که به پايان " سياست خودکفائى اقتصادى"ميتوان به رژيم اسالمى تحميل کرد؟ دوران 
اگر کارگران . هرچند همان زمان هم عمده نيازهاى مصرفى متکى بر واردات بود. رسيده است

 چرا ،ايه دارى ايران را تغيير دهندبا اين سياست ميتوانند سياست اقتصادى رژيم اسالمى و سرم
نميتوانند کل اين دم و دستگاه را جارو کنند؟ واقعيت اينست که کارگران قربانى رقابت سرمايه ها 

نه اين صنايع و بازسازى آن در . هستند که دولت اسالمى سخنگوى واحد و حامى منافع آنهاست
و امثال " مافياى شکر"مايه داران اولويت برنامه هاى اقتصادى رژيم اسالمى است و نه سر
کارگران بايد سياست روشنى در . مصباح يزدى حاضرند از وارد کردن شکر صرف نظر کنند

. قبال اين وضعيت داشته باشند و نميتوانند زندگى و آينده خود را به رقابتهاى سرمايه ها بسپارند
صنايعى که مشمول . هستنداين موضوعى است که صدها واحد توليدى در ايران با آن روبرو 

کار يا بيمه "خواست .  واگذارى به بخش خصوصى و يا تعطيلى کامل اند، بازسازى،طرح تعديل
. خواستى است که ميتواند چتر واحد مبارزه کارگرى در اين گونه صنايع باشد" بيکارى مکفى

با . ان سرمايه باشدزندگى کارگر و خانواده کارگرى نبايد تابعى از باال رفتن نمودار سود و زي
و دادن بودجه به سرمايه داران اين شرکتها وضع کارگران " حمايت از بازار داخلى"سياست 

 .    بدتر ميشود و انرژى و مبارزه آنها به هدر ميرود،تغييرى نميکند
 



فقر و فالکتى که رژيم اسالمى به کارگران تحميل کرده است ابعاد وسيع و چشم انداز وحشتناکى 
پاسخ ورشکستگى .  رقابت برسر داشتن کار با دستمزد کمتر نيست،پاسخ اخراج و بيکارى. دارد

 مقابله با ،پاسخ کار برده وار قراردادى.  دفاع از توليدات داخلى نيست،کارخانه و تعطيلى آن
اين سرمايه دارى بحران زده ايران و فالکتى است که بناگزير به طبقه . کارگران ديگر نيست

بايد براى مقابله با اين روندهاى اساسى که کل طبقه کارگر و اکثريت مردم . حميل ميکندکارکن ت
. کارگر توپ و تانک و ارتش ندارد. محروم را مورد هدف قرار داده است فکرى اساسى کرد

اين تهاجم کثيف و خونين سرمايه . قدرت طبقه ما تنها در تشکل و اتحاد است. بايد متشکل شود
برپائى مجمع .  زندگى طبقه کارگر تنها ميتوان با قدرتى غيرقابل مهار پاسخ دادداران را به

 تنها راه مقدور و ،عمومى کارگران در هر مرکز توليدى و تقويت جنبش مجامع عمومى کارگرى
هر زمان نيروى اعتراض کارگرى به اندازه کافى . ممکن امروز متشکل کردن کارگران است

مقابله با . مايه داران راهى جز عقب نشينى در مقابل کارگران ندارند دولت و سر،قدرتمند شود
 الغاى ، خواست کار يا بيمه بيکارى مکفى براى تمام افراد آماده بکار،اخراج و ممنوعيت اخراج

 تنها از طريق به ، افزايش دستمزدها و باال بردن سطح زندگى خانواده کارگرى،کار قراردادى
مجمع عمومى و سنت عمل مستقيم . يع و توده اى کارگران ممکن استميدان آمدن يک جنبش وس

. تداوم فقر و سرکوب عملى نيست. کارگرى هسته اصلى و نياز حياتى عروج اين جنبش است
 .  برگرداندن ورق به نفع کارگران تنها راه برون رفت ازاين وضعيت است

 
  ،بسوى اول مه

ديکال بايد در مقابل اين مسائل اساسى جنبش در اول مه امسال کارگران سوسياليست و را
 پالتفرم سوسياليستى شان را ،کارگرى که زندگى دهها ميليون خانواده کارگرى را تهديد ميکند

بايد کارگران را به ايجاد سنگربندى در مقابل توحش سرمايه دارى . عليه سرمايه اعالم کنند
 .* فراخواند و عمال دست بکار آن شد

 
  ۴۴ شماره ،بيريادداشت سرد

 
  بازار و دکان داالئى الما، المپيک چين،تبت

 
جناحهاى تندتر اين جريان مرتجع .  خودمختارى ميخواهد،داالئى الما سر اسقف بيزنس بوديسم

استقالل طلبان البته گروه فشارند تا شايد همان خودمختارى . مذهبى از استقالل سخن ميگويند
تبت را شايد بايد کوزوو . ان البته بخودى خود اهميتى نداردتبت معروف به بام جه. محقق شود

 بلکه در مکانى است ،اهميت تبت نه در طول و عرض و موقعيت ژئوپلتيک آن. دوم نام گذاشت
که کمابيش در جدالهاى سياسى و تجارى آمريکا و چين و کشورهاى متحد آمريکا در منطقه مثل 

الما حتى جرات و جسارت مقتداصدر و آخوندهاى اسالمى خود داالئى . تايوان و هند پيدا ميکند
او حتى شبيه مهره هاى انقالب مخملى تحت حمايت . يا خاخامهاى يهودى و ايرگونى را ندارد

نه ميتواند با چين بعنوان يک جنبش خودمختارى طلب دربيافتد . کليساى کاتوليک و آمريکا نيست
لوغيهاى اخير تهديد کرد که اگر ناآرامى ادامه يابد او در همين ش. و نه اساسا قصد درافتادن دارد
حتى . داالئى الما تالش ميکند تصوير رنگ و رو رفته گاندى باشد! از مقام شامخش استعفا ميدهد

شايد . بيشتر به آخوندهاى اصالح طلب ايران و امثال کروبى و خاتمى شبيه است. اينهم نيست
. ا مرتکب جنايت مستقيم و گرفتن جان مردم نشده باشدتفاوت شان اين باشد که در ابعاد آنه

هرچند کارش اين است که انسانيت انسانها را با سم مذهب بکشد و هرازچندگاهى با تحريک 
به هر حال . آمريکا و هند راهبه هاى مفلوک را راه مى اندازد و تعدادى شان را به کشتن ميدهد

اهميت ديگر تبت و مشخصا مفت خورى مانند . ا رااو هم ميخواهد خدا را داشته باشد و هم خرم
داالئى الما در کليد دارى يکى از مذاهب پر رونق جهان يعنى بوديسم است که خوراک فکرى 



اين بيزنس البته نانى به . بسيارى از پولدارها و هنرمندان و سرخورده ها از عيش و نوش است
تبتى ها حتى جانشينى اش از خامنه اى و " رهبر روحانى"سفره هواداران او اضافه نميکند و 

!  روح داالئى الما در وجودش حلول ميکند،گويا آنکه جانشين او ميشود. شاه سخت تر است
ديگران هم از تبتى ها تا دولت چين و بقيه و پيروان بسيار روشنفکر و فلسفى غربى اش نيز در 

غمبر بودائى هاى تبتى است که رياست داالئى الما عنوان پي. اين مسئله حق کنکاش زيادى ندارند
تبت که تاريخا تحت الحمايه چين بود با .  بخود اختصاص داده است١٧اداره تبت را از قرن 

 قادر شد به شبه استقاللى دست يابد که تا ،سقوط امپراطورى چين و تحوالت سياسى متعاقب آن
ر اختيار گرفت و  چين مجددا حاکيمت تبت را د١٩۵١در سال .  طول کشيد١٩۵١سال 

 تا ١٩۵۶آخرين و گسترده ترين شورش بودائيان تبتى سالهاى . اختياراتى نيز به دولت محلى داد
 بود که با سرکوب آن سران مذهبى و افراد دولت محلى داالئى الما ناچار به فرار از چين ۵٩

 .   شدند و دولت در تبعيد تبت را در هندوستان تشکيل دادند
 

دولت در تبعيد تبت . آن واقعه ميگذرد و چند نسل مردم در تبت آمده اند و رفته اندپنجاه سال از 
زير نور انداختنهاى دالئى الما در . هم ديگر براى خود برپادارندگان و حاميانش ارزش ندارد

 کمکى به ، از دادن جوايز مختلف به او تا ديدار با بوش و رهبران دولتهاى غربى،سالهاى اخير
راهپيمائى چند صد تبتى مذهبى از هند به طرف . نکرده است" مسئله تبت" آوردن روى صحنه

 هدفى ، همانطور که خودشان صريحا ميگويند، مارچ امسال و درگيريهاى متعاقب آن١٠تبت در 
جز جلب توجه جهانيان به تبت و اعمال فشار به چين براى برسميت شناسى خودمختارى تبت در 

اين بيشتر يک آکسيون سياسى بود که منافعش را . مپيک چين نداشتمتن توجه جهانى به ال
امروز نه تمام  يا اکثريت مردم تبت طرفدار داالئى الما . ديگران بردند تا مردم محروم تبت
مانعى براى زندگى مردم تبت با بقيه مردم در اين منطقه و . هستند و نه تبت مسئله ملى دارد

دستگاه .  در تبت کمتر از اختناق در کل چين نباشد بيشتر نيستاختناق. کشور چين وجود ندارد
چيزى معادل باندهاى مواد . بوديسم در تبت منبع مالى چربى براى عمله و اکره اين دستگاه است

 ،دولت چين ظاهرا بى دين و ايمان هم کارى به بيزنس آنها ندارد. مخدر بزرگ سود ده است
. ازى تبت هم خواهان کنترل بر بازار داخلى تبت نيستبورژو. فوقش سهم رياستش را ميبرد

 خود مردم تبت در خودمختارى همراه با ،ادعاى تاريخى چين و تايوان بر سر تبت بجاى خود
مثل اين است يک ايالت . داالئى الما در قياس با ماندن همراه چين احساس پيشرفتى نميکنند

 . کشيش مرتجع و قرون وسطائى بدهيدانگلستان و سرنوشت مردمش را دست کليسا و چند 
 

هرچند در جريان . بوديسم اگر مثل اسالم به سياست کشتن و ترور رو بياورد دکانش تخته ميشود
تظاهراتها تعدادى از مغازه هاى متعلق به چينى ها آتش زده شدند و يا غير تبتى ها و از جمله 

 که مذهب و قوميت هر زمان بحرکت اين تحرکات نشان داد. چينى ها مورد حمله قرار گرفتند
درآيد منطق اش مجازات دسته جمعى است و اگر زورش برسد چيزى از جنايتکاران مشهور 

بيزنش . اين سياست براى جناب داالئى الما مقرون به صرفه نيست. قومى و مذهبى کم ندارد
عفا کند تا چهره ايشان و منطق بازارى حکم ميکند که در مقابل پيروان متعصبش تهديد به است

اهميت فى النفسه او در به حرکت در آوردن ارابه مسخ . سنتى بودائى را حفظ کند" صلح طلب"
اهميت سياسى امروز او در جدالى است که بين آمريکا و چين . مذهبى بخشى از بشريت است

و وقتى چين بخاطر منافعش . تاريخا برسر منافع اقتصادى و مازاد تجارى وجود داشته است
موقعيت جديدش در خاورميانه و يا کشورهاى آمريکاى التين و آفريقا سياستهاى آمريکا را پس 

 آمريکا هم ناچار است هرازچندگاهى لولوى داالئى الما را نشان سران بورکرات و خشن ،ميزند
داالئى الما در سياست جهانى يک مترسک است و حتى منفعت کمپانيهاى . بورژوازى چين دهد

يک دليل ديگر برجسته شدن . در المپيک اجازه يک فشار محدود به چين را هم نميدهدتجارى 
 باال آمدن ارتجاع مذهب و لجن تاريخ در صحنه سياست جهانى ،داالئى الما و تبت در اين جريان



واقعا بايد منصفانه پرسيد که چرا مسئله فلسطين با تمام اهميت سياسى و مکانى که در . است
 جايگاه بمراتب اندکى در رسانه ها و اخبار و سياست بين المللى ،رميانه ايفا ميکندجدالهاى خاو

 پيدا ميکند اما داالئى الما را با هزار نورپردازى در چشم مردم جهان ميکنند؟ 
 

و باالخره اينکه چين يک کشور و حکومت مستبد سرمايه دارى و يک رکود دار اعدام در جهان 
 در ،ماهيت و مشخصه سرکوبگر چين در تبت نيست. رى اسالمى استدر کنار آمريکا و جمهو

شرايط و نظام بردگى تمام عيار و سرکوب خشنى است که بر طبقه کارگر چين و اکثريت مردم 
تبت و بودائيان در قياس با کارگران و ديگر . اين کشور پهناور و پر جمعيت مستولى کرده است

با اينحال خودمختارى يا استقالل تبت به زعامت . ارندشهروندان چينى هنوز موقعيت بهترى د
رهبر روحانى "داالئى الما و اسارت دست جمعى شش ميليون مردم اين منطقه زير نگين اين 

بسيار وحشتناک تر از قيموميت اين مردم زير سلطه نظام سرمايه دارى و " خود و خدا گمارده
ى ارتجاع مذهبى و ارتجاع سرمايه دارى و مردم کارگر و زحمتکش تبت قربان. دولت چين است

درست . تبتى ها اهميت شان در اين دعوا حاشيه اى است. رقابتهاى جهانى و منطقه اى هستند
حمايت از . راه رهائى واقعى اين مردم نجات از مذهب و از سرمايه است. مانند مردم در کوزوو

داالئى الما و . ارتجاع مذهبى استداالئى الما در اين جدال شمشير زدن در جبهه آمريکا و 
. راهپيمائى مانک هاى بودائى ربطى به منافع آنى و آتى کارگر و مردم زحمتکش تبت ندارد

تماميت "همانطور که سرکوبگرى چين و کشتار وقيحانه مخالفين و اينجا تبتى ها ربطى به حفظ 
 . *   چين ندارد" ارضى

 
 

  ۴٣يادداشت سردبير، شماره 
 

 کمونيسمسلطنت و 
 
 ساله برشی 2500در متن آن تاريخ ننگين . تاريخ ايران تاريخ جنايت سلسله های سلطنتی است

. نميتوان يافت که سلطنت معادل رفاه و امنيت و آزادی مردمی بوده باشد که در آن ديار زيسته اند
فرهنگ اطاعت و بردگی، فرهنگ خودمحوری و رعيت پروری و بله قربان گوئی، سياست 

ظمت طلبی و لشکرکشی، تحقير نژادپرستانه غير ايرانی، تالش برای تثبيت قدرقدرتی از ع
، قتل عامهای شنيع از قرون وسطائی تا "اجنبی"طريق جنايت، بيگانه گريزی و ماليخوليای 

اين تاريخ فجيع همواره . ، الزم بوده است تا شهی و شاهزاده ای و شاهانی معنی يابند"مدرن"
در کنار دستگاه مذهب، . شده است" تبرک"مذهب، يعنی دوقلوی تاريخی سلطنت، توسط دستگاه 

قدرت و منافع زمينی سلطنت و شاه، توسط مورخين قلم به مزد درباری، که شغلشان وارونه 
سلسله پهلوی آخرين خاندان . شده است" تاريخی"کردن حقيقت تاريخی بوده است، توجيه 

امروز وارثان اين خاندان .  بزير کشيده شد57در انقالب است که " صاحب ملک و چوپان ملت"
دراين . در فرقه های  نستالژيک که بيشتر شباهت با سکت هاری کريشنا دارند قابل مشاهده است

ميان قابل اعتناترين حزب مشروطه ايران است که تالش بسياری ميکند سياسی و غربی باشد و 
ما هرازچندگاهی خود را کنار جمهوری اسالمی می با مقدورات زمانه خود را سازگار کند، ا

و البته توجيه اين سياست چيزی نيست جز اولويت خاک و آب و خون و نژاد و دفاع از آن . يابد
امروز اين جريان در اپوزيسيون وقتی از سلطنت سخن ميگويد الگوهای ! در مقابل بيگانه

 تا تصوير جريانی که تمام نقدش به جمهوری اروپائی مانند سوئد و انگلستان را نشان مردم ميدهد
است را سرپوش بگذارد و " ملت"با " امت"اسالمی عوض کردن خامنه ای با رضا پهلوی و يا 

که لياقت " نظام پادشاهی مشروطه و دمکراتيک"تنی چند خام انديش و از دنيا بيخبر را به 
. استثمار را دارد مجذوب کندبهتری در اداره سرمايه داری و چرخاندن سيستم بهره کشی و 



دراين يادداشت البته بحث در مورد امکان بقدرت رسيدن، و يا بعبارت دقيقتر، اعاده سلطنت در 
نکته در . اين اگر از محاالت تاريخ و سياست نباشد از غير ممکن ترين هاست. ايران نيست

همين مدلهای شبه سلطنتی مورد آنتی کمونيسم ذاتی اين نظام و کوک کردن ساز تبليغاتی اش با 
ميکنند از آنتی کمونيسم کم نمی " تمرين دمکراسی"سلطنت طلبان ايران هرچه . اروپائی است

 ! گوئی اين تمايل در بورژوازی ژنتيکی است. آورند
 

سوئدی "احزاب دولتی سوئد از سوسيال دمکرات و ليبرال و محافظه کار تا سبز و طرفداران 
ا چپ پسا جنگ سردی و خجول و سوپاپ اطمينان، ده سال پيش در ت" سيب زمينی سوئدی بخر

جملگی توافق کردند از طريق اقداماتی در مورد فاشيسم و " تاريخ زنده"پروژه ای با عنوان 
دراين زمينه ابتدا کتابی در مورد جنايات . دهند" اطالعات"کمونيسم به شهروندان و جوانان 

اين کتاب به زبانهای مختلف ترجمه و به رايگان توزيع . شدفاشيسم هيتلری عليه يهوديان تدوين 
در ادامه اين پروژه نوبت برپائی . گرديد و به مبنائی در مراکز آموزشی و پژوهشی تبديل شد

اين اقدام جديد .  رسيد2008در استکهلم در دهم مارس " جنايات کمونيسم عليه بشريت"نمايشگاه 
وطه ايران قرار گرفت و با شعف اخبار آن را روی سايت موجد استقبال حزب تازه دمکرات مشر

در مورد . اين نمايشگاه البته به اطالعات تاريخی کسی چيزی اضافه نميکند. خود قرار دارد
اينکه استالين ناسيوناليست در اردوگاه های کار چه برسر مخالفين سياسی و اساسا کمونيستهای 

چين هرچه بگويد به تغييری در مناسبات تجاری يا در مورد . بلشويک آورد چيزی نميگويد
و يا اگر تصاويری از جنايات خمرهای سرخ در . امروز کمپانيهای چين و سوئد منجر نميشود

کامبوج بنمايش بگذارد الم تا کام در مورد اينکه در همان دوره آمريکا حامی آنها بود و در مقابل 
همينطور چه دراين . ه زبان نمی آوردجنايات و کشتار جمعی مردم سکوت ميکرد چيزی ب

نمايشگاه و چه در کتاب جنايات فاشيسم هيتلری از سابقه تحويل دادن کمونيستها به فاشيستها در 
ورميشن بيرو سوئد در يکدوره طوالنی که کمونيستها را به فدوره جنگ دوم و يا افتضاح اين

عکس جمجمه ! ندگانش نميدهدبه بازديدکن" اطالعاتی"طرق مختلف کنترل و سرکوب ميکرد 
کارگران "! کمونيسم اين است"های باقی مانده از جنايات خمرهای سرخ را گذاشته اند تا بگويند 

به همين نظام با تمام عوامفريبی و سقوط اخالقی و ! و جوانان طرف مارکس و کمونيسم نرويد
 !قناعت کنيددروغ سازمانيافته و جعل اطالعات و استثمار و فرهنگ خودپرستی اش 

 
متاسفانه راويان تاريخ امروز و . تاريخ را البته بايد همانطور که هست توضيح داد و مکتوب کرد

بيشتر تبليغات سبک و البته زودگذر . کال متد تاريخنگاری مسلط پايبند هيچ حقيقت تاريخی نيست
 و منطق مصرف بازاری. زدن چپ و تضعيف آن در مقابل راست بطور کلی است. سياسی است

بويژه . حقيقت، اصول انسانی، انصاف، بيطرفی، وجدان علمی، کيميا است. درونی بازاری دارد
با اين تاريک فکران پست مدرنيست و کاريريست، که عادت دارند نان را دقيقا با نرخ باال رفتن 

ازی اين بورژو. قيمت سهامشان در بازار بورس بخورند، تنها چيزی که ناياب است حقيقت است
اما چرا حزب . اينهم البته جديد نيست. است و فرهنگ و اخالقيات ارتجاعی و تابع سودش

مشروطه ايران ذوق زده شده است؟ اگر بورژوازی سوئد آنهم به لطف کارگران و جنبش شان  
ناچار شده است برای دوره ای درجه ای از رفاه را قبول کند و مقاديری آزادی صوری را 

تازه کارنامه اش در همان چهارچوب بيطرفی در جنگ در مقابل کمونيستها به قانونی کند، و 
معلوم ! فاشيستها نزديک بوده است، سلطنت طلب ايرانی و آريائی که چيزی برای عرضه ندارد

نيست حزب مشروطه از چه به وجد آمده است؟ سلطنت که ديگر نميتواند به کمونيسم فخر 
کارگر .  و نه چين به کمونيسم و کارگر ربط نداشتند و ندارندنه خمر سرخ نه استالين! بفروشد

اروپائی هنوز وقتی از رفاه و برابری و آزادی ميخواهد حرف بزند و عليه اين وضعيت چيزی 
اين . بگويد مجبور است به مارکس و بيانی از مارکسيسم و کمونيسم و سوسياليسم رجوع کند

سلطنت طلب ايرانی . ای ممانعت از همين حقيقت استتبليغات و نمايشگاه راه انداختن هم بر



ميخواهد چه چيزی را با قورت دادن اين تبليغات بدست بياورد؟ حقانيت نظام پادشاهی؟ ارجحيت 
پهلوی به خامنه ای؟ انتخاب سرهنگ و تيمسار فالنی در مقابل سردار و پاسدار فالنی؟ آخر شما 

 ؟ !حزب کشاورزان سوئد نداريدکه حرفی برای مردم ايران حتی در حد همان 
 

 !آقايان و احيانا خانمهای سلطنت طلب
اگر فقط سرسوزنی به تاريخ و حقيقت تاريخی پايبند هستيد، لطفا نمايشگاهی از تاريخ جنايات 
سلطنت در ايران و جهان و همينطور جنايات دمکراسی که هيتلر و فرانکو و موسولينی و بوش 

 حکومت نظامی و جنايات جمعی در شيلی و اندونزی و آمريکای و اسالميون و صدها کودتا و
ناسيوناليسم . استالين و پل پوت هم مال شماست. التين و آسيا و آفريقا را شامل ميشود برپا کنيد

شما و دنيای سرمايه داری چيزی برای . در تاريخ چيزی جز کلکسيون جنايت و سبعيت نيست
تبليغات در ايران مانعی برای پيشروی کمونيسم است، تاکنون اگر فکر ميکنيد اين . عرضه نداريد

. اينجا هم متاسفانه تنه تان به نظام خامنه ايها ميخورد. بايد جمهوری اسالمی بجائی رسيده بود
زياد . وانگهی در همين اروپا هنوز نان انقالب اکتبر و تاثيرات دستاوردهای کمونيسم را ميخوريد

 !*   ای نداردسلطنت آينده. زحمت نکشيد
 
 

  ۴٢يادداشت سردبير، شماره 
 

 مهمترين رويداد سال گذشته
 

جنبشی نوين با پرچمی روشن، فرهنگی نوين و مدرن، و . سال گذشته در ايران اتفاق مهمی افتاد
نه . نسلی از پرشورترين سوسياليستها و آزاديخواهان در مرکز سياست ايران ابراز وجود کرد

نسل اندر نسل .  در ايران جديد بود و نه تقابل با نظام مرتجع اسالمیشعار آزادی و برابری
کارگر و کمونيست و انقالبيون و آزاديخواهان در مقاطع و دوره های مختلفی در مقابل ارتجاع 

 و بويژه در دو دهه 57بدنبال شکست انقالب . سياسی و اختناق و فقر و زن ستيزی ايستادند
نيسم کارگری، منشا رويدادهای مهمی از جمله مراسمهای اول مه، گذشته کمونيسم ايران، کمو

دانشگاه بعنوان يک .  مارس با پرچم آزادی زن، و اعتراض عليه تبعيض بوده است8جنبش 
مرکز فعال سياسی، عليرغم سرکوب خونين چپ توسط راست اسالمی، همواره معترض باقی 

يستی در ابعادی قابل توجه و بدون توهم و اتکا اما عروج جنبشی ماهيتا سوسياليستی و کمون. ماند
به جريانات حکومتی و حاشيه حکومت آن پديده جديد است که فاکتور جديدی را وارد معادله 

سال گذشته جامعه ايران شاهد اعتصابات مکرر  بزرگ و کوچک . سياست در ايران ميکند
 شورشهای شهری، مقابله با کارگری، مقاومت جانانه زنان، اعتراضات مکرر در دانشگاهها،

 آذر امسال روی داد يک نبرد واقعی در 13اما آنچه که در . حکومت در اشکال متنوع آن بود
آنچه امسال روی داد اهميتی بسيار باالتر از ديگر وقايع سياسی . شرايطی بشدت نابرابر بود

زه عليه تبعيض جدا نه به اين دليل که خود را از اعتراض کارگر و زن و جوان و مبار. دارد
جنبش آزادی و برابری در سال . ميکند بلکه دقيقا به اين دليل که بيان فشرده و صريح آنست

بار ديگر اميد و فراخوان سوسياليسم و ضرورت برپائی . گذشته در ارتفاع باالتری قرار گرفت
بار ديگر در متن بن . جامعه ای نوين و انسانی را در ابعادی قابل توجه در مقابل جامعه قرار داد

بست و تالشی افقهای دست راستی و کمپين ضد کمونيستی رسانه ها و تريبونهای داخلی و 
آزادی و برابری عنوان جنبشی . خارجی اعالم کرد که سوسياليسم در ايران جنبشی قوی است

است که تحقق هدف خود را با پيروزی اعتراض کارگر عليه سرمايه داری، با سوسياليسم 
همان . رگری، با اعتراض زن و مرد آزاديخواه به تبعيض و آپارتايد و اسالم گره زده استکا

 .است، بيانی اجتماعی و فشرده از يکدوره مبارزه طبقاتی است



  
تالش کرد . جمهوری اسالمی پيشروان نسل جديد کمونيسم و سوسياليسم را قلع و قمع کرد

مبارزه با . ترديدی نيست هر جنگی تلفات دارد. دصدايشان را در نطفه خفه کند اما شکست خور
دراين هم ترديدی نيست که امروز . باشد" بدون هزينه"پايگاه ارتجاع و تروريسم زمانه نميتواند 

اما آنچه . از کارگر و زن و جوان ميداند با چه موجودات بيرحم و جنايت پيشه ای روبرو است
ن داد که ديناميزم اين جنبش قويتر از دستگاه سرکوب  آذر و روزهای بعد اتفاق افتاد، نشا13در 

جمهوری اسالمی و کمپ راست مجموعا در اين روياروئی شکست . خونين اسالمی است
شهرت و افتخاری که اين جنبش بهم زد، صالحيت و توانائی . اجتماعا شکست خوردند. خوردند

 که مشخصه و نقطه قوت آن بود و که از خود بروز داد، سازمان و رهبری که ايجاد کرد، علنيتی
در شرايطی نابرابر نسبتا تثبيت کرد، و باالخره توان گسترش و بازسازی اش که بسادگی ريشه 
در اجتماعی بودن آن دارد، و همينطور استقالل سياسی اش از جنبشهای ارتجاعی طبقات دارا 

به جرات ميتوان . ستدر حکومت و اپوزيسيون، عکس چند بعدی و اوليه و ناقص اين جنبش ا
ادعا کرد که اين نوک کوه يخ است که تغيير نسبی توازن قوا آنرا به آتشفشانی غيرقابل مهار 

سال گذشته نه سال خامنه ای و احمدی نژاد بود و نه سال ناسيوناليسم و مذهب . تبديل ميکند
سياليسم سال گذشته سال حک شدن پرچم جنبش آزادی و برابری بود، سال سو. پاستوريزه

اين رويداد تاثيرات تعيين کننده به نگرش و روش مبارز مردم جامعه ايران خواهد . کارگری بود
 . گذاشت

 
 جان محمود صالحی در خطر است

محمود صالحی با وضعيت بشدت ناجور جسمی که سالمتی اش را مرتبا تهديد ميکند از روز 
يد و بدرفتاريهای مکرر زندانبانان دست  اسفند ماه در اعتراض به قرار بازداشت جد27دوشنبه 

جمهوری اسالمی معضل جديدی دارد و آن اينست که قادر نيست . به اعتصاب غذا زده است
نظامی که شهروند و فعال . زندانی را در بند و زير شکنجه از اظهار نظر و مبارزه باز دارد

اسير ميکند، در زندان هم " ملیاقدام عليه امنيت "سياسی را با پرونده سازی و اتهام نخ نمای 
 "اقدام عليه امنيت ملی"امنيت ندارد و ناچار است مقاومت و قبول نکردن زندانی در سلول را هم 

. معنی اين اقدام زبونانه اينست که ديگر زندان هم درد جمهوری اسالمی را دوا نميکند. بنامد
با اينحال اين وظيفه جنبش .  استامروز عمال زندان به يک پالتفرم مبارزه سياسی تبديل شده

آزادی و برابری است که از اسرايش در دست رژيم اسالمی دفاع کند، برای آزاديشان تالش کند، 
 . و سياستهای ضد کارگری رژيم جمهوری اسالمی را شکست دهد

 
اول بخاطر سالمتی . محمود صالحی بدالئل متفاوتی الزم است به اعتصاب غذايش خاتمه دهد

 دوم بخاطر رفع نگرانی خانواده اش و دوستان و همرزمانش در جنبش کارگری، و خودش،
همه . اعتصاب غذا سنت فعالين کارگری نيست. باالخره بخاطر دفاع از سنتهای جنبش کارگری

موقعيت محمود صالحی و شرايط غير انسانی زندان را درک ميکنند اما اين تنها گسترش فعاليت 
محمود صالحی . ی آزادی محمود و ديگر زندانيان سياسی را تاکيد ميکندو همبستگی کارگری برا

تحمل اين شرايط و دفاع شرافتمندانه اش از . قرار نيست يک تنه به جنگ اين وضعيت برود
بجای اقدام فردی و اعتصاب غذا بايد به روشهای اجتماعی تر و . حقيقت بيشتر از کافی است

. الحی  در استحکام تاکنونی اش و در پيامهايش استجسارت محمود ص. موثرتری فکر کرد
اما توصيه . طبعا محمود صالحی خودش مختار است هر تصميمی که درست ميداند اتخاد کند

 .*ما نگران سالمتی محمود صالحی هستيم. صميمانه ما اينست که به اعتصاب غذايش خاتمه دهد
  
 

  ۴١ شماره ،يادداشت سردبير



 
  هرات،افغانستان

 !تصاب عمومى براى امنيتاع
 

جائى . واليت هرات در افغانستان در سالهاى گذشته موقعيتى شبيه کردستان در عراق را داشت
هرات بويژه در دو سال . بود در قياس با بقيه افغانستان نسبتا ايمن و روال زندگى نسبتا جارى
روشها و تجارب جنايت . ستاخير بتدريج همراه با روند بازگشت در افغانستان بشدت ناامن شده ا

باندهاى مختلف در عراق به افغانستان منتقل شده است؛ از حمالت انتحارى رايج فرقه هاى 
اسالمى تا قدرت روزافزون باندهاى مافيائى که کارشان آدم ربائى و ترور است و در ازاى جان 

ايه داران و تجار را هدف آدمربائى ها ابتدا سرم. مرد يا زن يا کودکى پول هنگفتى مطالبه ميکنند
اين باندها که . خود قرار داده بود و در ادامه به کارمندان دولتى و اخيرا به پزشکان تسرى بافت

 اخيرا فرزند يکى از پزشکان را ،بنا به اظهارات رايج مردم منطقه با نيروهاى دولتى همدست اند
گذشت سه روز از .  مطالبه کردندربودند و در مقابل آزادى اين کودک پرداخت سيصد هزار دالر
 .  منجر به اعتراض پزشکان شد،ربودن اين کودک و نشان ندادن هيچ واکنشى از جانب دولت

 
 اسفند در اعتراض به گسترش ترور، سرقت و آدم ربايی دست ١٨پزشکان بيمارستان هرات از 

وده شده و تامين رب" رهايی بدون قيد و شرط کودک"خواست آنها از دولت . به اعتصاب زدند
آنها اعالم کردند تا زمانی که دولت به خواسته های . شرايط ايمن براى ادامه کارى پزشکان است

طرح مسئله امنيت بسرعت . آنان پاسخ ندهد تمام فعاليت های پزشکی شان متوقف خواهد بود
وز سه مورد توجه مردم در هرات قرار گرفت و اعتصاب پزشکان و کارکنان بيمارستان از ر

 اسفند با همراهى اصناف و صاحبان صنايع و تعطيلى بازار و کارگاهها عمال به نوعى ٢١شنبه 
 .اعتصاب عمومى و تعطيلى نسبى شهر هرات تبديل شد

  
ترديدى نيست که امنيت و بعبارتى صحيح تر دفاع از مدنيت جامعه يک خواست مردم منکوب 

عراق از زندگى روزمره با ترور و بمب و جنگ و مردم در افغانستان و . شده افغانستان است
اعدام و سربريدن و گرسنگى و ناامنى ذله شده اند و خواست امنيت و نان و بعبارتى نفس بقا به 

سياستى در افغانستان و عراق امروز ظرفيت پيشروى دارد . مهمترين مسئله شان تبديل شده است
اما آيا خواست امنيت از بانيان اين . ى بدهدکه قادر باشد به همين خواست عمومى پاسخ روشن

اوضاع چشم انداز تحقق دارد؟ دولت و ارتش جديد و نيروى پليس افغانستان اساسا از نيروهاى 
. اسالمى و باندهاى مواد مخدر و جنايتکاران سالهاى طوالنى در افغانستان تشکيل شده است

م سرنخ بخش مهمى از اين جنايات و واضح است دستک. همان تجربه اى که در عراق تکرار شد
افغانستان محصول و . است" تامين کنندگان امنيت"باندهاى بزرگتر و قويتر دست همين 
در حمله به افغانستان نه تنها اسامه بن الدن و عمر . آزمايشگاه اول مدل نظم نوينى آمريکاست

طورى که . تان پس ميگيرندطالبان دستگير نشدند بلکه امروز دارند مجددا قدرت را در افغانس
. پيشنهاد مشارکت طالبان در قدرت و دولت را بدهد" تامين امنيت"کرزاى ناچار شده است براى 

خود جناب کرزاى و لويه جرگه افغانستان نيز تاکنون فقط مدرسه دينى باز کرده و عليه مردم و 
ايت بحدى باال رفته است که فساد و دزدى و ارتشا و جن. زنان و روزنانه نگاران فتوا داده است

. هر کسى در هر گوشه اى حکومت خود و قوانين خود را دارد. صداى همه را هم درآورده است
در عراق هم مناطق مختلفى دست همينهاست و با . باندهاى مافيائى هم برهمين اساس کار ميکنند

مردم . زمه بودن استدر افغانستان يک شغل جديد گ. تامين ميکنند" امنيت"قلدرى و باجگيرى 
! مناطق و محالت پول جمع ميکنند و گزمه استخدام ميکنند تا شبانه دار و ندارشان به تاراج نرود

حاال چگونه ميتوان امنيت را از . اين جامعه اى است که دمکراسى موشک کروزى ساخته است
ا همان بخش بيرون بانيان و مسببين ناامنى و قتل و جنايت خواست؟ آنهم کسانى که قرار است ب



مانده از قدرت دولتى يکى شوند تا دسته جمعى واليت اسالمى دست و پا بريدن و سنگسار را 
 ! غسل دمکراتيک بدهند

 
حق دارند . مردم در هرات و افغانستان و عراق حق دارند امنيت و مدنيت و زندگى مطالبه کنند

حق .  قائل شده تحت فشار بگذارنددولتى که چنين وظيفه اى را حتى بصورت فرمال براى خود
حق دارند . دارند فعال مايشائى گروههاى ضد جامعه و گانگستر را با اعتراض خود محدود کنند

راستش تنها چنين جنبشى در ابعاد گسترده است که ميتواند منشا . از دست همه اينها خالص شوند
 اين ،اين کار دولت نيست. دتغييرات در مقابل شرايط ضد انسانى و تروريزه شده موجود شو

. جريانات اسالمى مانع آنند. قوانين اسالمى يک مانع مهم آنست. دولت يک مانع مهم آنست
جنگ فرقه ها و تروريستهاى متفرقه امنيت ايجاد نميکند بلکه . نيروهاى آمريکا و ناتو مانع آنند

. ن بيشترى جامعه را عقب ميبردتنها ناامنى ايجاد ميکند و اين ناامنى در هر سيکل جديد به ميزا
. عراق نمونه ديگرى از آنست. افغانستان نمونه اى از شکست استراتژى آمريکا در منطقه است

 قادر ،اين دولتها با اين قالب و ساختار سياسى ادارى کنونى و نفرتهائى که هر روز ايجاد ميکنند
 ناتو و نيروهاى پاسدار صلح هم .نيستند عراق و افغانستان را به يک دوران جديد عبور دهند

کارى از دستش ساخته نيست و اگر هم ساخته باشد در خدمت تحکيم همين ارتجاع و سرپا 
امنيت را بايد بيرون اين نيروها و . نگهداشتن گرين زون در بغداد و دولت کرزاى در کابل است

 اين اعتصاب شايد تنها نتيجه .با تکيه به مبارزات توده اى مردم و قربانيان اين اوضاع تامين کرد
موقعيت امنيت در . اش وعده افزايش تعدادى پليس و دزد ديگر از جانب دولت کرزاى باشد
اما اين اعتراض . هرات به موقعيت سياسى و پيچيده کنونى کل افغانستان گره خورده است

وضعيت موجود ميتواند دريچه اى به گسترش اعتراض جريانات اجتماعى تر در افغانستان عليه 
 .* باشد

 
 

  ۴٠ شماره ،يادداشت سردبير
 

  مارس٨در آستانه 
 کجا ايستاده ايم؟

 
رويدادهاى سياسى اخير اگرچه ظاهرا هر کدام در قلمروى بوقوع ميپويندند و ظاهرا منطق 

تشخيص روندهاى عمومى .  اما سرنخ هائى به اوضاع را بدست ميدهند،درونى يکسانى ندارند
 آن نقطه گرهى است که تبئين حرکت به جلو را دقيق ،اه آنها در سياست بطور کلىسياسى و جايگ

 . تر ميکند
 

 جنبش کارگرى
سياست قتل تدريجى محمود صالحى و تداوم اسارت اسانلو و بختيار رحيمى و دستگيرى هر 

  هدفى، و اخيرا سياست شالق و جريمه کارگران به جرم شرکت در اول مه،روز فعالين کارگرى
سرمايه در ايران نميتواند . جز به سکوت کشاندن جنبش نوين کارگرى ايران نداشت و ندارد

پاسخ . بدون کوبيدن خشن کارگر سرپا بماند و به سازماندهى توليد و تجارت و دزدى اش بپردازد
 ،اين تشبثات ارتجاع اسالمى اما اعتراضات وسيع تر و توده اى کارگران در مراکز صنعتى

رودبار و کارون و عسلويه و سيمان کرمانشاه و الستيک سازى و دهها اعتصاب نيشکر و 
بعالوه در ايندوره بيش از هر زمان فاکتور همبستگى بين المللى . بزرگ و کوچک ديگر بود

کارگرى در مبارزه کارگران ايران مکان خود را پيدا کرد و به جزئى از مبارزه کارگرى در 
افزون سازمانهاى کارگرى جهان براى آزادى اسانلو و صالحى و فشار روز. ايران تبديل شد



 مارس که خوشبختانه اينبار با عمل مشخص بيشترى از جانب برخى از اتحاديه ها ۶کمپين 
.  تقويت روزافزون اين فاکتور را در مبارزه کارگرى ايران برجسته ميکند،مواجه شده است

 کارگران ،دم منطقه و کارگر و چپ کار ميکننداحمدى نژاد و بوش و طالبانى با هم عليه مر
جهان هم با مقدورات و محدوديتهاى تاريخى شان به دفاع از هم طبقه ايهاى شان در ايران 

به هر حال در اين ميان اين ناسيوناليسم است که به حاشيه ميرود و اين فاکتور بسيار . برميخيزند
 . در ايران استمهمى براى اردوى آزادى و برابرى و سوسياليسم 

 
  آذر ١٣نبرد 

يک مشخصه مهم امسال روز دانشجو قد علم کردن جنبشى متمايز با پرچم آزادى و برابرى 
 نظرات مختلفى بيان ، نقاط قوت و ضعف،در مورد اين سير و مسائل پيرامون آن. جامعه بود
اهانه براى سرکوب نکته اينست که رژيم آگ. اما هدف اين اينجا ورود به اينها نيست. شده است

 ، که مطلوب نبود اما ضرورى بود،اين موضوع. آمد و دانشجويان آگاهانه در مقابلش ايستادند
عروج وسيع . معادله سياست در ايران را دچار تغييرات جدى کرد و پيامدهاى آن نيز در راهند

شکنجه و راه پاسخ سرکوب شديد و . دانشجويان در سراسر کشور در اينروزها همه را تکان داد
 با ،مضحک که هدفى جز ايجاد بى اعتمادى و ترس و مخفى شدن نداشت" اعترافات"انداختن 

دراين . غولى بيرون آمد. اعتراضات هزاران نفره در تهران و شاهرود و شيراز ادامه يافت
 .د اما تاکنون پيروز و سربلند بيرون آمده ان، عليرغم تلفاتى که عزيزان ما متحمل شدند،نبرد

 
 !جمهورى اسالمى نميخواهيم

 اين مشتى از خروار است که به تناوب و در مقياس کمتر ،اعتراض آريا شهر مورد نادرى نيست
 ،اگر مردم يکروز اين بختک اسالمى روى سرشان نباشد. و بيشتر مرتبا در ايران رخ ميدهد

مردم از تار و . ضيح دهندصحنه شهرهاى ايران را رسانه هاى جهان تنها با شگفتيها ميتوانند تو
اگر اعتراض آريا شهر . پور حکومت اسالمى متنفرند و اين ديگر يک دانسته همگانى است

واکنشى متقابل و خودانگيخته مردم به سرکوبگرى رژيم در متن يک نفرت و جدال طوالنى 
 اسالم  اهميت اساسى آن تقابل جامعه با زن ستيزى و سرکوبگرى و اعمال تبعيض و تحقير،است

اين همان واقعيتى است که پشتوانه مبارزه براى آزادى زن و نفى . و حکومت اسالمى است
جمهورى اسالمى . اين ادامه دانشگاه است به بيانى ديگر. تبعيض براساس جنسيت است

نميخواهيم پاسخ يکجا به سياست سرکوب و زندان و شالق و تالش ارازل و اوباش جمهورى 
اين پاسخى يکجا به . است" مقابله با ارزال و اوباش" وحشيانه با نام اسالمى براى سرکوب

 ،توپ"اين تکرار شعار دانشجويان در شيراز است که . سياست شکنجه و زندان و اعدام است
 "!  مسلسل ديگر اثر ندارد،تانک

 
ما .  اما شکست خورد،جمهورى اسالمى در ايندور تا توانست ضربه زد و چنگ و ندان نشان داد

هيچکدام . اين را بايد برسميت شناخت. اردوى آزادى و برابرى ازاين واقعه پيروز بيرون آمديم
 نوع ،نتوانست مردم را از کودک دوستى. از اين تمهيدات نتوانست صداى جامعه را خفه کند

 و مبارزه نکردن و ، گردن نگذاشتن به آپارتايد جنسى، آزاديخواهى، برابرى طلبى،دوستى
 جنگ عليه ، در صحنه دولتها و ديپلماسى و مانور قدرت،کمى آنطرف تر. ن باز داردايستاد

همزمان که از مردم در عراق و فلسطين و ايران و لبنان و افغانستان و . مردم منطقه ادامه دارد
 همزمان که سياست تحريم شان به ابزارى در دست رژيم اسالمى براى ،قربانى ميگيرند... 

مضحکه .  دارند مذاکره ميکنند و خط نشان ميکشند،الکت مردم تبديل شده استتعميق فقر و ف
اما مردم در ايران . انتخابات ميگذارند و تالش ميکنند مردم را به آمدن و رفتن يکى اميدوار کنند

رويدادهاى ماههاى اخير در ايران را بايد جمعبندى جامعه در يک . دارند راه خود را ميروند
جمعبندى اى که بجاى اميد به باال براى تغيير و يا دست بدست شدن مجلس و . ميدمقياس کلى فه



 روى پاى خود و با پرچم روشن عليه جمهورى اسالمى سازمان ،دولت بين باندهاى حکومتى
حتى عمده . از همين حاال نمايش انتخابات رژيم شکست خورده است. يابند و به ميدان بيايند

به خود اميد دادند و به چشم " انتخابات آزاد" خارج که يکدور با بحث طرفداران شان در داخل و
شالقهاى اسالم برتن . حرف ميزنند" تحريم و شرکت نکردن" سرشکسته از ،مردم خاک پاشيدند

 نشان ، نشان قدرت نيست،کارگران سنندج دورخيز رژيم است براى سد کردن مراسمهاى اول مه
ادامه همان سياستى است که بدنبال اول مه سقز اجرا .  استسبعيت عريان سرمايه عليه کارگر

اما هر اندازه آن سياست پيش رفت اين يکى . شد و هنوز محمود صالحى دارد تاوانش را ميدهد
 . هم پيش خواهد رفت

 
 و حرف نسل ، حرف زنان،حرف دل کارگران و مردم فقر زده" جمهورى اسالمى نميخواهيم"

اين اردو اساسا ضد تبعيض است و امروز بيش از هر زمان . جوان و پيشرو ايران است
اين اردو آپارتايد جنسى و زن . اعتراضش با پرچم آزادى و برابرى و رفاه همگان بيان ميشود

 . ستيزى و عقب ماندگى را دون شان خود ميداند
 

  مارس امسال٨ويژگى 
 ٨. ى زن ميخواهد چون جامعه آزاد، مارس هست٨.  چون زن ستيزى هست، مارس هست٨

 چون يک رکن تبعيض و نابرابرى در جامعه طبقاتى موجود ستم براساس جنسيت ،مارس هست
 ٨ويژگى .  جاهاى مختلفى برگزار ميشود، کم و بيش و هر سال، مارس٨به اين اعتبار . است

. مارس ايران امسال در متن شرايط جديدى است که معادله سياسى در ايران را تغيير داده است
 مارس امسال ٨. موقعيت جامعه و اردوى آزادى و برابرى با سال گذشته در اساس متفاوت است

سرکوب شدند و جانانه " عليه بدحجابى"صداى زنانى است که در خيابانها در کمپين ارتجاعى 
 مارس امسال صداى جوانانى است که در مال عام شکنجه و تحقير شدند و ٨. مقاومت کردند

 که اخيرا معلوم شد فرمانده اعظمشان ،کسانى که توسط اراذل و اوباش اسالمى. ه شدبدنهايشان ل
سرکوب و زندان و " مقابله با ارذال و اوباش" به نام ،خود به جرم اراذل و اوباشى دستگير شده

 آذر امسال آزادى و ١٣ مارس صداى زنان شجاع و مدرن دانشگاهها است که در ٨. اعدام شدند
 مارس امسال صداى جامعه است که ميگويد تبعيض و زن ستيزى ٨.  فرياد زدندرهائى زن را

 مارس در آستانه نمايش انتخابات رژيم صورت ميگيرد و ٨! اين بساط بايد جمع شود! کافى است
 مارس امسال تقريبا ٨. بايد تالش کند حرف دل مردم در مورد اين نمايش مضحک بيان کند

 ٨ ،م مهمتر. گران در دفاع از کارگران ايران صورت ميگيردهمزمان با کمپين جهانى کار
مارس امسال روى دوش تجارب تالشى تحسين آميز و قدرتمند چپ صورت ميگيرد و بايد تالش 

تالشمان را براى سازماندهى و .  کند کل جنبش آزادى و برابرى را در ارتفاع باالترى قرار دهد
 مارس را به کليه زنان و ٨.  طلب گسترش دهيم مارس شکوهمند و برابرى٨رفع موانع يک 

 ! *مردان آزاديخواه و برابرى طلب و سوسياليست تبريک ميگوئيم
 
 

  ٣٨يادداشت سردبير، شماره 
 

 !ديگر درست شد" ملتى"
 کوزوو" استقالل"در حاشيه 

 
ى استقالل کوزوو از صربستان بود که طمهمترين خبر رسانه ها در روز يکشنبه گذشته اعالم 

 . يک راى گيرى فرمايشى در پارلمان اين کشور به اتفاق آرا اعالم شد
 



تکه پاره : منطقه بالکان يک محل تالقى و تضاد منافع کشورهاى اروپا و روسيه و آمريکاست
رسانه " خبر"کردن يوگسالوى، بمباران بلگراد توسط ناتو، جنگها و پاکسازيهاى قومى که مدتها 

 ميلوسويچ در الهه، تداوم جنگ آمريکا و روسيه جديد در کشورهاى بجا ها بود، داستان محاکمه
کوزوو در ادامه اين " استقالل"مانده از بلوک شرق سابق در قالب انقالبات مخملى، و حاال 

حمايت . البته بى ربط ترين واژه اى است که ميتوان به اين ماجرا اطالق کرد" استقالل. "روند
ه اروپا، استقرار نيروى نظامى کافى براى برگزارى جلسه پارلمان و آمريکا و کشورهاى اتحادي

 ١٠٠راى به اين موضوع، مخالفت روسيه و صربستان و اعالم نگرانى چين، عدم شرکت 
 از ،و حمله ناسيوناليستهاى صرب به سفارت آمريکا" استقالل"در راى برسر " نماينده صرب"

روشن است براى ما بعنوان . بوده است" مستقل"حد جمله بيانگر اين است که اين روند تا چه 
" تماميت ارضى"نه . کمونيست مسئله اين نيست که کوزوو جزو صربستان بماند يا جدا شود

اين مردم زمانى در يوگسالوى . صربستان براى ما ذره اى اهميت دارد و نه کشور شدن کوزوو
قابل حلى از همديگر نداشتند، ناگهان کنار هم زندگى ميکردند، هيچ کينه قابل مشاهده و غير 

سران قومى و قبيله اى و . هستند" اقليتهاى مختلف"و " کرووات"و " صرب"بيدارشان کردند که 
در واقع تناقض منافع کشورهاى درگير در بالکان موجد اين نيروهاى . ملى برايشان تراشيدند

 مهر اين روند را برخود دارد و امروز" استقالل. "شد" ارتش آزاديبخش کوزوو"سياه و امثال 
دو روز طول نکشيد که ناسيوناليستهاى صرب به مناطق مرزى . پيش درآمد جنگهاى فرداست

کوزوو با اعمال فشار و در متن رقابتهاى " استقالل. "يورش بردند و آنها را به آتش کشيدند
ميان مردم اين منطقه در اين . مخالفتها هم اساسا همين را منعکس ميکنند. جهانى صورت گرفت

کوزوو دورنماى يک زندگى خوشبخت و آزاد و مرفه براى " استقالل"اگر با . کماکان قربانى اند
مردم در اين منطقه قابل پيش بينى بود، اگر مردم کوزوو با مستقل شدن به چهارچوب سياسى و 

ا از آن استقبال مناسبات اجتماعى پيشرفته تر و آزادترى وارد ميشدند، بطور قطع کمونيسته
اين پروژه برمتن يک تاريخ خونين پياده شده . امروز کوزوو اما چنين نيست" استقالل. "ميکردند

 . و چشم انداز تداوم نفرت ملى و قومى و مذهبى را در مقابل هر ناظر واقع بينى ميگذارد
 

ردارى سياسى وقتى دقيق ميشويد ميبينيد تاچه حد دنياى ملت سازى مسخره و مبتنى بر کالهب
" استقالل"، امروز بعد از ماجراى "اقليت"بودند و مردم کوزوو " اکثريت"ديروز صربها . است

همه ميدانند تاريخ "! اقليت"اند و مردم موسوم به صرب در کشور جديد " اکثريت"مردم کوزوو 
و جنگهاى يوگسالوى سابق مبتنى بر قتل و جنايت جمعى گروهها و سران خودگمارده قومى 

همه ميدانند اين خطر هست که اگر دو همسايه سر يک وجب زمين يا يک موضوع . مذهبى است
 با وجود کينه هاى ايجاد شده ميتواند منشا يک ،بى اهميت در گوشه اى مشکلى برايشان پيش آمد

همه ميدانند در مملکتى که هويت قومى دارد مردمى که . واقعه بزرگ و جنايتهاى هولناک شود
به اين دالئل واقعى هاشم تاچی، نخست . نيستند همواره جانشان در خطر است" قوم برتر"در آن 

" حقوق اقليت های قومی"وزير کوزوو، مجبور است قسم بخورد که دولت جديد کوزوو به 
در دنياى توحش آپارتايد قومى، تنها ضامن اجراى دمکراسى قبيله اى همين ! احترام ميگذارد

 .  تعهدات پوچ است
 

کوزوو است که روز يکشنبه کنار پرچمهاى آمريکا، در " پرچم ملى"يک مسئله مضحک ديگر 
پرچمى که منبعد نشانگر . پريشتينا پايتخت کوزوو، توسط مردمى مسخ شده رقصانده ميشد

تکه پارچه اى که تا چند هفته قبل . و دوستى و دشمنى اين مردم با بقيه خواهد بود" هويت ملى"
رسانه ها پا را فراتر نهادند و به بيمارستانها ! مردم شد" هويت"داشت و ناگهان وجود خارجى ن

آنها برخالف . دوربين ها روى نوزادانى متمرکز شد که بعد از اين راى پارلمان بدنيا آمدند. رفتند
واقعا ! هستند" مليت کوزوو اى اورژينال"براداران و خواهران و پدران و مادرانشان داراى 

نوزاد بيچاره و بيخبر از دنيا تا از شکم مادر بيرون مى آيد مهر ! اى وارونه اى استعجب دني



يک مليت و مذهب و ارتجاع بر پيشانى اش حک ميشود، بدنيا مى آيد و برشانه هاى کوچکش 
يک تاريخ جنايت پيشينيان گذاشته ميشود، در جاهائى مقروض بدنيا مى آيد، با الفاظ همان تاريخ 

ئى ميخوانند، همينطور ارزشها و ضد ارزشها و تعصباتش را شکل ميدهند، همينطور برايش الال
! بله همينطور! از او يک جانى، يک کاراديچ و يک آرکان و ميلوسويچ بالقوه ميسازند

يک نقطه " استقالل"اعالم . ناسيوناليسم و هويت ملى به همين پوکى و به همين شناعت است
ميان اين گرد و خاک و تبليغات ضد بشرى و خلسه مذهبى ملى شايد در! عطف اين روند است

را برمال ميکند، " استقالل"گرائى، که ويترين نمايش رقابتهاى جهانى و منطقه اى است و پوچى 
 . مدافعين حقوق کودک بايد از حقوق و بيگناهى اين کودکان دفاع کنند

 
فرت قومى و شاخ و شانه کشيدن ديگر درست شد، و همراه آن موجى از ن" ملتى"و باالخره 

هاى ديگر که بعد از پايان جنگ سرد " ملت"درست مانند کشورها و . قومى ابراز وجود کرد
آيا سيم خاردار کشيدن بين مردم و ديوار آپارتايد قومى باال بردن و جدا کردن آنها . سرهم شدند

د؟ آيا عوامفريبى و از همديگر، درسى براى مردم ايران و مناطق بحرانى جهان خواهد ش
سازيها به آن متکى است، تلنگرى به ذهنيت شکل گرفته " ملت"جناياتى که اين کشور سازيها و 

کوزوو اميدى را در دل فدراليستها و " استقالل"پيرامون هويت کاذب ملى خواهد زد؟ يا نه، 
وناليستهاى شدن زنده خواهد کرد؟ ترديدى نيست براى ناسي" ملت"منتظرين در اتاق انتظار 

اما اين سيرک . کوزوو يک پيروزى است" استقالل"دوآتشه که البد هر کدام سابقه جنايتى دارند 
ديروز کارگران توسط . سازى براى طبقه کارگر اين کشور جديد پشيزى ارزش ندارد" ملت"

ه بورژواها استثمار ميشدند و قربانى جنگ آنها بودند، امروز نيز کمابيش در به همان پاشن
براى طبقه کارگر و کمونيسم، اين ماجرا حلقه اى از يک روند تماما ارتجاعى و ضد . ميگردد

کارگرى است که عواقب ناگوار آن بر اتحاد طبقه کارگر در بالکان و اروپا تاثيرات منفى و 
 . مخرب باقى خواهد گذاشت

 
 پاکستان" انتخابات"

ى نبود که پايان يافت، بلکه دمکراسى ليبرال که با پايان جنگ سرد تنها اردوى سرمايه دارى دولت
دمکراسى در دنياى . مدتها سيماى سياسى غرب را تشکيل ميداد نيز در اساس به پايان خود رسيد

! يک دمکراسى قبيله اى و عشيره اى. پساجنگ سرد متکى به بمب و ترور و آدمکشى است
بدنبال ترور بى نظير بوتو که قرار بود . وداخير پاکستان نيز از اين قاعده مستثنى نب" انتخابات"

پروژه آمريکا را مبنى برايجاد باالنسى در قدرت ارتشى ها و اسالميها در پاکستان پياده کند، 
را بايد در تداوم همان سياست در ميان ماتريال موجود طبقه حاکم در " انتخابات"هدف واقعى اين 

 نيمه - اسالمى- شاخه هاى اين ارتجاع ارتشىآنچه که جالب است تمام. پاکستان جستجو کرد
اسالمى هرکدام در دوره هاى مختلف امتحان خود را پس داده اند و هر کدام در دوره اى نور 

اينکه نهايتا کدام حزب قبيله اى و خانوادگى دراين . چشمى سياستهاى آمريکا در اين کشور بودند
طلقا تاثيرى به حال رفاه و امنيت مردم محروم نمايش سهم بيشترى در قدرت سياسى پيدا ميکند، م

" شاخه قائد اعظم"واقعا چه فرقى ميکند که حزب مسلم ليگ . و طبقه کارگر پاکستان ندارد
، يا حزب مردم پاکستان خانواده بی نظير "شاخه نواز شريف"پرويز مشرف، يا حزب مسلم ليگ 

يشى که با ترور شروع شد و با بمبگذارى و قرعه بنامشان درآيد؟ آنهم نما" انتخابات"بوتو دراين 
 ميليون پاکستانی واجد شرايط در اين ٨٠بازهم ترور ادامه يافت و بنا به اعتراف خودشان 

مضحکه شرکت نکردند؟ اگر منتخبين دمکراسى از آمريکا تا اروپا و بيشتر نقاط دنيا با اکثريت 
 براساس معيارهاى خودشان هيچوقت يک اقليت بيست سى درصدى مردم تعيين ميشوند، که تازه

نماينده کاذب همان اکثريت فرضى جامعه هم نيستند، چرا در پاکستان و ايران و ترکيه اينگونه 
نوعى نمايش على بابا و چهل . نباشد؟ دمکراسى همين است، يک کالهبردارى سياسى تمام عيار

 ! دزد بغداد



 
سرنوشت سياسى نيست، بلکه سلب دخالت هدف انتخابات در دنياى دمکراسى دخالت مردم در 

آنها در سياست بطور کلى و مشروعيت دادن به ديکتاتورى سرمايه در اشکال مختلف در يک 
پاکستان اجراى " انتخابات"هدف اساسى . پروسه عوامفريبانه و کرونولوژيک بطور خاص است

که ترکيه پيمود در همان مسيرى . منويات آمريکا در منطقه در تقابل با اسالم سياسى است
دوران حکومتهاى ارتشى نوکر آمريکا و نسبتا سکوالر به پايان رسيده . پاکستان نيز اجرا ميشود

اين نيروها جايشان را به نوعى . مطلوبيت دورانى اين نوع حکومتها به پايان رسيده است. است
و اگر . را داشته باشندحکومتهاى اسالمى ميدهند که قابليت مهار جريانات اسالمى مخالف آمريکا 

شدن " امام"مشرف با اينکه تا . قرار است در صحنه بمانند بايد غلظت اسالمى شان را باال ببرند
مسئله . رفت اما نتوانست شرايط الزم را تضمين کند و نهايتا ناچار شد اين سناريو را بپذيرد

. ق استراتژيک بحرانى استاساسى آمريکا کماکان تحميل توازنى جديد به اسالم سياسى در مناط
دمکراسى بمب و ترور در پاکستان ادامه دمکراسى عشيره اى در عراق و افغانستان و ترکيه 

اين نوع دمکراسى دارد کمابيش تصوير مدل غربى و پسا ليبرال دمکراسى را هم شکل . است
را همه " زادليبرال و آ"حضور روزافزون بليه مذهب و کليسا و کنيسه و مسجد در غرب . ميدهد
 . ميبينند

 
پايان دادن به اين توحش و بربريسم سياسى و نظامى را نبايد در حيطه دولتها و نيروهاى کمپ 

کسانى که يکجانبه و ازسر مخالفت قاطعشان با امپرياليسم گوشه . بورژوازى امروز دنبال کرد
 که به مذهب بطور کلى چشمى به اسالميون دارند، و يا کسانى که آنتى اسالميسم شان موجب شده

تخفيف بدهند و گوشه چشمى به اردوى مقابل داشته باشند، در زمين سياسى باالئى ها بازى 
پاسخ طبقه کارگر و کمونيسم به اين اوضاع تعريف استراتژى پيروزى در يک سنگر . ميکنند

چه اين پيروزى تنها ميتواند روى دوش اردوى سومى بنا شود که نفعى مادى . معين است
يک انفجار کارگرى کمونيستى در يک گوشه . تاکتيکى و چه استراتژيک با کمپ باالئى ها ندارند

اين پرچم . دنيا ميتواند منشا برگرداندن روندها در خاورميانه و به اين اعتبار در جهان باشد
مدتهاست در ايران تحت سلطه جمهورى اسالمى، در  مهمترين مرکز تروريسم سياسى، 

طبقه کارگر ايران و اردوى آزادى و برابرى رسالت و وظايفى بس سنگين . ه شده استبرافراشت
بايد موانع اين پيروزى را برداريم و سازمان مناسب اين پيروزى را . و دورانساز بعهده دارد

 .*     پيروزى انقالب کارگرى در ايران فصل جديدى را در دنيا آغاز ميکند. ايجاد کنيم
 
 

 ٣٧ شماره ،ريادداشت سردبي
 

 خونين" انتخابات"
 

کل عمر منحوس اين نظام روى همين . جمهورى اسالمى رژيم کشتن و استاد خون ريختن است
 ضروريات بقاى سرمايه دارى در ايران ،و اين در پايه اى ترين سطح. رکن استوار بوده است

مهار " مشت آهنين"شديد و را با اختناق و اسثتمار و تبعيض شديد فقر اض به راعتاست که 
هر دور به کرسى نشستن و .  رژيم ازاين قاعده مستثنى نيست"انتخابات"نمايش مضحک . ميکند

تکيه دادن سران ارتجاع به صندليهاى وزارت و وکالت روى دوش قتل عام و سرکوب خونين 
ره تا جمهورى اسالمى در ايندو. هم هم ازاين قاعده پيروى ميکندنمجلس " انتخابات. "بوده است

تا توانست مردم را در  ، تا توانست زير شکنجه کشت، تا توانست اعدام کرد،توانست خون ريخت
 تا ،را گسترش دادتا توانست فقر و فحشا و فساد و بيکارى و اعتياد  ،سرما و گرسنگى کشت

و کارگر  تا توانست عليه ،کردرا به جامعه تزريق خودپرستى و ناسيوناليسم و مذهب توانست سم 



و روى اين درياى جنايت و قصاوت ....  ،کمونيسم و آزاديخواهى و برابرى طلبى شمشير کشيد
 مجلس ارتجاع زمانه و اداره حقوقى دزدى رسمى و قانونى از جيب طبقه "انتخابات"به استقبال 

 .کارگر ميرود
 

ه حرف  اين شد ک، يعنى اسم رمز سهمگيرى از لفت و ليس،"اصالحات"نتيجه مذاکرات سران 
 که ،جان برکف اسالم و نظامتعدادى !  است و غلط زيادى موقوف"رهبر"حرف حاج آقا 

ه ليست اضافه ميشوند و افق  ب،جان برکف ترند" رهبر"خودشان ميگويند که در اينراه از خود 
 احساس رضايت ،ناگهان نيش ها باز شد! در مجلس ممکن است باز باشد" اقليتى اصالح طلب"

 "اصالح طلبان! " بازار شايعات و اظهار نظرها گرم شد،شى عمومى تزريق شدبعنوان خط م
 در قصر ،در اندرونى هاى حوزه علميه و مساجد ، در راهروى توالت، در چلو کبابى،همه جا
 و يا در حشر و نشر با هواداران هميشه ،پشت ميز حجره در بازار يا دفتر روزى نامه ها ،سران

 از هر تک صدائى بايد ، پچ پچ ميکند؛ موئى از خرس غنيمت است،سر بى کاله مانده خارج
 ا مواظب باشيم مردم ر، باالخره بايد شرايط را درک کنيم، خبرهائى خوش ميرسد،استفاده کرد

 هوشيار باشيم و ،خارجى سوق ندهيمحمله دو بيراهه تمايل به سرنگونى و انقالب و يا اميد به به 
اين آن لقمه بود که . افق کمابيش ترسيم شده است! ه نگاه داريمجنبش اصالح طلبى را در صحن

مجاز و غير پاره هاى تن نظام قرار بود بگيرند و اين آن دامنه آزاديخواهى است که اپوزيسيون 
 .ملى اسالمى براى هزارمين بار نشان دادمجاز 

 
 ! عزيز جنبش ملى اسالمى" دگر انديشان"

و دعا  بسمى تعالى – يا حتى پيشاپيش با ارسال پيام و تهنيت ،گشتبرويد با راى تان يا با زدن ان
برويد به !  اعالم کنيد که به تمام اين جنايات مهر تائيد ميگذاريد-نروديادتان " رهبر"به جان 

 ضد جامعه ، ضد کارگر، ضد کودک، ضد آزادى و برابرى، ضد کمونيست،ارتجاع ضد زن
دنيايتان بلکه براى آخرت و و جيفه  نه براى امروز ،استمهم بسيار شما " راى! " بدهيد"راى"

براى آنکه نسلهاى آتى بخوانند که؛ در ايران و در سرزمين عجايب جرياناتى به ! ثبت در تاريخ
چين و شوروى و مصدق و بعد خمينى بودند و با اينکه نام اپوزيسيون بودند که زمانى طرفدار 
آنها بحدى در ايده هايشان استوار .  اسالمى باقى ماندنددنيا زير و رو شد آنها طرفدار حکومت

 قدم بردارند و به طريق بسيار ،بودند که حاضر بودند روى سنگفرش جنايت و خونريزى اسالمى
ان ر به براد،دمکرات و نازک طبع و در عين حال ساده لوحى به اين حکومت لبخند بزنند

کمونيستهاى "ن را به آنها و کينه شان را از اين  مهرشا،سفارتى شان سالم و عليکى اسالمى کنند
 ميرفتند در گوشه عزلت ، پايدار بودند،آنها حتى وقتى شکست ميخوردند!  اعالم کنند"ضد انقالب

آنها وقتى از آزادى و حقوق بشر و غيره حرف . سياسى و براى دور بعد سرودها ميخواندند
ها فقط با ديدرو و روسو و مولير و کانت و برخى آن! ميزدند اصال کارى به اين آخوندها نداشتند

به کمتر از گاندى و ماندال رضايت . و غيره حشر و نشر داشتند" مارکس جوان"هايشان با 
ولى اينها براى اينبود که به ! نميدادند و حتى نام آخوند مورد عالقه شان را همين گذاشته بودند

که آنها ميگويند؛ حجاريان و خاتمى و خامنه اى و اين چپهاى افراطى بفهمانند که مصداق اينها 
! رفسنجانى و قبلتر خمينى و خلخالى و گيالنى و خالصه ليست طويلى از جنايتکاران بنام است

دولتى که اين داالئى الماهاى ايران از . تنها يک مشکل وجود داشت. آنها در سياست خبره بودند
ازه چاپ يک پوستر اينها را و يا ثبت نام اينها را در حتى اج.  بسيار بيشرم بود،آن حمايت ميکرد

اما . "ضد انحصار طلبى"بودند و اينها خيلى " انحصار طلب"آنها خيلى ! اين سيرک مسخره نداد
حل تفرقه معمائى که هميشه بى پاسخ ماند اينبود که اين معادله هميشه در دفاع از انحصارطلبان م

بطرز عجيبى هميشه دشمنان ديروز دوست امروز ميشدند ! دميشد و آنها هم هيچ غلطى نميکردن
تکرار اين بعد از مدتها ! گفتم که در سياست خيلى خبره بودند! و سجاياى آنها بيرون مى افتاد

بجز اين برايشان نه ممکن بود و نه ! ديگر همين شد عادت ،و پير شدن افرادداستان مالل آور 



به هم اطى و اين مردمى که هر روز ميگفتند نميخواهيم تبليغات اين کمونيستهاى افر! متصور
 !خرجشان نرفت

 
به جنايت و ! بدهيد" راى" برويد ، اپوزيسيون هميشه طرفدار ارتجاع سرمايه دارى،برويد

به تداوم جنايت و !  بدهيد"راى"شکنجه و اعدام و واليت فقيه و التزام به نظام جمهورى اسالمى 
 که اين نظام را به خيال خود از گزند کارگر و انقالب کارگرى "راى" شما با هر! فقر راى بدهيد
در دفاع از مرتجعترين ضد بشرى تان  محکوميت سياست در هزاران راى ،ديمصون ميکن

حکومت زمانه و سکوت و دست تکان دادن براى سرکوب دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب 
برويد در اين !  بدهيد"راى" برويد به حکومت تان !و کارگران پيشرو و مبارزه دريافت ميکنيد

 *!شرکت کنيد" انتخابات خونين"
 
 

 ٣٦ شماره ،يادداشت سردبير
 

 !سنت اعتراض کارگرى نيست" کفن پوشى"
 

شکل و "اگرچه برگزيدن اين . ظاهر شده اند" کفن پوش"در دوره اخير در اعتراضاتى کارگران 
فرض " عادى" اما وجود آن را هم نبايد ،يت ندارددر مبارزات کارگرى عموم" روش اعتراض

اعتراض کارگرى تالشى برحق است اما روش اعتراض هم بايد به همان درجه حقانيت . کرد
کارگران يک کارخانه يا رشته صنعتى بدالئل مختلفى از جمله بهبود وضعيت خويش . داشته باشد

 يا ،کستگى کارخانه مانند بيکار سازىو اضافه دستمزد و يا بدليل تبعات بحران تعطيلى و ورش
حق شان را .  و غيره اعتراض دارند،براى نقد کردن حقوق معوقه و دستمزدهاى باال کشيده شده

اما نه فقط هر روشى قادر به تحقق خواست برحق .  و دردشان را فرياد ميزنند مطالبه ميکنند
حرف و تالش کارگران را وثيقه  بلکه روشهائى اين اعتراضات را من،کارگران معترض نميشود

کفن پوشى يک سنت اسالمى است که تالش ميکند رنگ . تقويت ارتجاع و سرمايه دارى ميکند
 هويت و تاريخ ،سنتى که سرسوزنى با خواست طبقه کارگر. خود را به جنبش کارگرى بزند
 .مبارزات اين طبقه خوانائى ندارد

 
راهاى اسالمى کار و خانه کارگريها و کال  کسى جز شو،منشا اصلى اين شيوه و تاکتيک

نکته اساسى اما بيتوجهى و عدم نقد . جريانات دولتى و ضد کارگرى در ميان کارگران نيستند
علنى اين سنت اسالمى و تاکتيک هايش توسط فعالين جنبش کارگرى و در راس آنها فعالين 

ه چرا سنت اسالمى و اولين سوال اينست ک. سوسياليست و کمونيست جنبش کارگرى است
 قادر شده است خود را به اعتراض کارگرى تحميل کند؟ ممکن است ، هرچند موردى،ارتجاعى

يک پاسخ اين باشد که جريانات دولتى و وابسته به سرمايه داران در جنبش کارگرى حضور 
به اين . د از عقايد مذهبى بخشى از کارگران استفاده ميکنن، سوبسيد سياسى و مالى ميشوند،دارند

هم بسنده نميکنند؛ روزى تابوت قانون کار را به مراسم کارگرى مى آورند و روزى بساط نمايش 
تازه برخى از . راه مى اندازند" مسابقه حسين شناسى و ادبيات عاشورائى"مضحک 

يا حجت ابن حسن "فرياد ميزنند . سنديکاليستها هم شعار اسالمى در اعتراض کارگرى ميدهند
مسئله را نگاه ميکنند ممکن " سياسى تر"يک پاسخ ديگر توسط برخى که "! م را بکنريشه ظل

کارگر مجبور است به زبانى "است و " توازن قوا"است اينگونه توجيه شود که اين انعکاس 
ممکن است گفته شود که معنى کفن پوشيدن کارگر در اعتراض "! حرف بزند که تحمل ميشود
 و حتى ، از جان خودم و اين زندگى سير شدم،رم از دست بدهماينست که ميگويد چيزى ندا

سوال بعدى که در مقابل اين نوع استداللها و ! حاضرم بميرم و پيشاپيش خودم را هم کفن کردم



 چرا اين ظرفيت ،"چيزى براى از دست دادن ندارد"توجيهات قرار ميگيرد اينست که اگر کسى 
به سنتهاى کالسيک و گرايشات ريشه دار و مبارزاتى موجود اعتراضى نميتواند مستقال و با اتکا 

در اين طبقه صورت گيرد؟ چرا بايد چهارچوب نگرش اسالمى و تاکتيک اسالمى و شهادت 
 چون اعتراضات ،هم توجيهى بيشتر نيست" تناسب قوا"طلبى اسالمى را اتخاذ کند؟ پاسخ 

يا وجود . نبى فى الحال صورت ميپذيرندکارگرى در اشکال بسيار متنوع و راديکال و با حق بجا
نهادهاى دولتى و سرکوبگر و جاسوس در ميان کارگران توجيه سکوت در مقابل اين موضوع را 

. کارگران چند بار و چند صد بار بگويند که اين نهادها نماينده کارگران نيستند. توضيح نميدهد
ويند که تشکل مستقل خود کارگران و چند بار بگويند خواهان انحالل آنها هستند؟ چند بار بگ

اعتصاب و تجمع کارگرى را حق مسلم و بى چون و چراى خود ميدانند؟ مگر تاکنون در مقياس 
هزاران اعتصاب و اعتراض و تجمع همين را بيان نکرده اند؟ بنابراين پاسخ مسئله به جاى 

نه فقط جنبش . ط است به درجه جاافتادگى سنتهاى پيشرو کارگرى مربو،اساسى تر برميگردد
کارگرى بلکه هر جنبش آزاديخواهانه وقتى براساس سنتهاى مستقل خودش پا به ميدان اعتراض 

 هم امکان موفقيتش بيشتر ،ميگذارد و روشها و شيوه هاى معرفه و جهانى خود را اتخاذ ميکند
 مجمع ،خانهسنت اشغال کار. است و هم توجه بيشتر جامعه و جنبش طبقه کارگر را جلب ميکند

 راهپيمائى ، سازماندهى اعتصاب و متينگ کارگرى، ايجاد کميته هاى کارخانه،عمومى کارگرى
.  سنتهاى شناخته شده اعتراض و اشکال پيشبرد اعتراض کارگرى هستند،و جاده بستن و غيره

سنت . سنت دشمنان کارگران است. اما کفن پوشى سنت عتيق جنبش ضد کارگرى اسالمى است
اين روش . يان تا مغز استخوان مرتجع سرمايه دارى اسالمى در جنبش کارگرى استسخنگو

هيچ ربطى به جنبش کارگرى و . اسالميون و باب طبع دستگاههاى پليسى رژيم اسالمى است
 ،کفن پوشى. سنتهاى اعتراضى اين طبقه و گرايشات اجتماعى ريشه دار در طبقه کارگر ندارد

 سنت ، سينه زنى و عزادارى سنت کارگرى نيست،ود کشى خود سوزى و خ،اعتصاب غذا
ارتجاع مذهب و سرمايه دارى است که تالش ميکند اعتراض کارگرى را قالب بزند و آن را 

اين سنت اسالمى فقط جنبش کارگرى را عقب ميبرد و راه را براى رشد سنتهاى . عقيم کند
شهادت طلبى اسالمى است که خود را به يک نوع . ناسيوناليستى و عقب مانده ديگر هموار ميکند

 .اعتراض کارگر و نفرت به حق او از اين وضعيت رسانده است
 

 رهبران عملى کارگران بايد تالش کنند که اين سنت ارتجاعى ،کارگران راديکال و سوسياليست
عواقب منفى اين روش را براى اعتراض کارگران و دست . را از جنبش کارگرى بيرون بيندازند

اين سنت به اميد و اتکا جامعه به جنبش کارگرى ضربه . يافتن به حق مسلم شان توضيح دهندن
و باالخره روشنگرى و نقد سنتهاى اسالمى و ارتجاعى در مبارزه کارگرى الزم است اما . ميزند

مبارزه کارگرى تنها ميتواند به سنتهاى اعتراض ريشه دار خود طبقه و مشخصا . کافى نيست
بايد براى جاافتادن و تحکيم سنت و شيوه هاى اعتراض . اديکال کارگران متکى شودسنتهاى ر

بايد مبارزه کارگرى را از آلوده شدن به روشهاى . کارگرى و دست باال پيدا کردن آن تالش کرد
بايد اين سياستها و اهداف ضد کارگرى مجريانش را . ارتجاعى و غير کارگرى مصون کرد

بايد عمال و اثباتا نشان داد که چرا اين سياستها تنها زنجيرهاى بردگى . ردبراى کارگران افشا ک
اين وظايف پيشروان طبقه و در راس آنها رهبران عملى کمونيست و . طبقه ما را محکم ميکند

 . *سوسياليست است
 
 

 ٣۵يادداشت سردبير، شماره 
 

 "انتخابات"در حاشيه مباحث 
 



" اصالح طلب"که به ناحق در سياست ايران اسمشان را دنياى شيرين طيف وسيعى از کسانى 
اين شيوخ و دانشمندان و فعالين اصالحات سرجم نتوانستند يک . (گذاشته اند بهم ريخته است

 )اپسيلون آزادى به مردم هديه کنند و هنوز اين اسامى بى محتوا را يدک ميکشند
 

بعد از مدتها عرق ريختن و . فتاده بودجنب و جوشى در ايران راه ا! دو ماه پيش را بياد آوريد
تالش کردن اين خبر را بعنوان . اعالم موجوديت کرد" کميته انتخابات آزاد"صالح مشورت، 

نامه هاى پرشور حمايت همکيشان اپوزيسيونى . به مردم بخورانند" مهمترين تحول سياسى"
 يا شايد بهتر است بگوئيم اميدى جديد،! دور جديد اصالحات؟ خاتمى جان برميگردد. سرازير شد

تمام کسانى که مدتها اسمى از آنها نبود و در هيچ مسئله . خودفريبى و توهمى جديد، رخ نشان داد
مقاله بعد مقاله و سخنرانى و سمينار و پيام بود . اجتماعى مردم کارى نداشتند، دوباره ظاهر شدند

ى در متن فشارهاى سياسى داخلى و باورشان شده بود که قرار است خامنه ا. که سرازير ميشد
بين المللى سر کيسه را شل کند و سهمى و لقمه اى از بساط ننگين عمارت اسالم را به 

از سازمان اکثريت تا حزب توده و . جمهوريخواهان محترم و مليون و ملى مذهبى ها بدهد
لى مذهبى ها و در داخل کشور م. باشگاه بازنشستگان جمهوريخواه عاشقانه انتظار ميکشيدند

بعد از . جلسه ميگرفتند و تدارک ميديدند" چپ"شيرين عبادى و مدارى آنطرف تر اما کمى 
 !مانيفست گنجى اين تخم دو زرده واقعا نوبر بود

 
و همان کسى که گروه ماشااله قصاب " يار امام"طولى نکشيد که جناب يزدى از نهضت آزادى، 

اگر ! ى رو کرد؛ خواست نظارت بين المللى بر انتخاباترا به جان چپى ها ميانداخت، آس جديد
بگذارد و اينبار بختشان را با " رفراندم"اولى ها روزى انتظار داشتند خامنه اى برايشان 

مى آزمودند، دومى بيشتر تهديدک ميکرد تا شايد کار اولى ها کمى تسهيل شود و " انتخابات آزاد"
ناگهان عرق ملى . امه مسعود بهنود کسى جديش نگرفتبجز روزى ن. سهمى نيز عايد ايشان شود

و وطنى و آريائى اصالح طلبان داخلى بيرون زد و زودتر از خامنه اى، ابراهيم يزدى را مورد 
يزدى و همکيشانش . نکوهش قرار دادند که اين ايده شما زير سوال بردن مشروعيت نظام است

" تنور انتخابات"ميدادند و کارشان گرم کردن آنها که در خارج به هر دو تريبون . ساکت شدند
" انتخابات"تحليل ها شروع شد که اين . بود، يواش يواش شل شدند و فهميدند که گاف دادند

هميشه بايد تالشى صورت بگيرد که هر دور اين مضحکه را با الصاق دکمه . است" تاريخى"
هبردارى و گيج کردن مردم در آخر هدف تنها کال! اى، مارکى، شعارى، چرندى، متمايز کرد

شدند و پيشنهاد " راديکال"برخى . عده اى در خارج نام نويسى کردند. خدمت اسالم عزيز است
يک هفته بعد ناگهان همه پکر شدند "! راسا ستاد انتخابات برپا کنيد و کانديد دهيد"بکر دادند که 

رش را رو کردند و شانس اصالح که چرا اين سازمانهاى اطالعاتى آمريکا و دمکراتها اين گزا
آخر تنها تمايز اينها اينبود که ميگفتند بايد با آمريکا رابطه برقرار کنيم و ! طلبان را سوزاندند

خاتمى به سير و سفر پرداخت و توده ايها لحظه به لحظه رپرتاژ . ازاين سياستها دست برداريم
است اين سفر ايشان البته در متن ميدادند که چى خورد و چى پوشيد و چى گفت و چقدر مهم 

گفتند که چشمها بسوى خاتمى دوخته شده که به صحنه سياست برگردد و اين !! تحوالت جهانى
تا توانستند به احمدى نژاد مفلوک کارنامه سياه بستند تا خاتمى را عزيز ! سفرها حاکى از آنست

بازيگر مهم ديگر اين ! گو بودکروبى مشغول معامله و گفت" شيخ اصالحات. "دردانه جلوه دهند
که بعد از دوره اى شکست حال " سردار سازندگى. "نمايش مضحک گالدياتور رفسنجانى است

اين يکى گويا پله است که در دقيقه . به کرسى مجلس خبرگان تکيه زده و زياد صدايش درنمى آيد
ت و آرزوها و تبليغات اسالمى اميد ها و توهما! لقب مرد دقيقه نود را بر او نهادند! نود گل ميزند

کل اين . شبه هاليوودى رژه ميرفتند تا پاسخهاى شوراى نگهبان طبق اوامر جناب رهبر رسيد
آيا تاکنون جنبشى به اين پوکى و مفلوکى ديده ! نمايش عوامفريبى در ساعتى دود شد و هوا رفت

 ايد؟



 
ى بعد از يک شکمچرانى مفصل خاتمى و کروبى و رفسنجان. جلسه گرفتند" ليدرهاى اصالحات"

جملگى توافق کردند که : حق اين اپوزيسيون هميشه مجيزگوى اسالم را کف دستشان گذاشتند
هر نوع سياست قهر کردن و هر چيزى که . مردم را به شرکت گسترده در انتخابات دعوت کنند

شايد . وند پابوسدوم قرار شد جداگانه خدمت رهبر بر. بوى تحريم بدهد را مکروه اعالم کردند
بشود با گريه و شکايت و تهديد به لو دادن جنايات و باال کشيدن اموال مردم و يا عمامه بر زمين 

 -و در اين ميان اپوزيسيون مجاز و اپوزيسيون پرو. کوفتن، چند نفر از دوستانشان را تائيد کند
فکر .  از اول روشن بودتکليف خامنه اى و احمدى نژاد. رژيم ملى اسالمى سرشان بيکاله ماند

تمرين دمکراسى اسالمى و "نميکنم اينها توهم داشتند که احمدى نژاد و جنتى و ديگران به کالس 
قرار بود خاتمى جان و شيخ اصالحات و جناب سردار صد و پنجاه ! اينها بيايند" عشيره اى

ه اند و يک گونى نوشته بى حاال اينها ماند! کيلوئى کارى بکنند که اينبار هم سرشان کاله گذاشتند
و نظارت استصوابى و اين قبيل مقوالت " انتخابات آزاد"خاصيت و اظهار نظر پوچ در مدح 
معلوم . طبق معمول بعد هر شکست جملگى غيب شان زد! حوزوى و غير حوزوى جنبش شان

قا برخى شان ميگويند تا اين نظارت استصوابى هست نميشود کارى کرد، آ! نيست کجا رفتند
و . اين تز را اگر به دبستان ابرقو هم ببرند فراش مدرسه بيرونشان ميکند! مشکل ساختارى است

اين جماعت در طول مدتى که دانشجويان . اگر فکر ميکنيد شايد درس گرفتند، اشتباه ميکنيد
 و انتخابات"آزاديخواه را زير شکنجه له و لورده ميکردند، آگاهانه صدايشان درنيامد و در باب 

همين ها فردا با زعامت بهنود و نبوى و نگهدار و ديگران سرشان . مشاعره ميکردند" اصالحات
استفاده کنند و " حقوق قانونى شان"را پائين مى اندازند و به سفارت خانه هاى رژيم ميروند تا از 

 دوستان مشارکتى شان! بدهند" مشروعيت"دراين نمايش کالهبردارى به حکومت اسالمى راى 
ميدان دادن "در داخل روى دست شکنجه گران و اطالعاتى هاى احمودى نژاد ميزنند و در مورد 

ميفرمايند دليل عروج چپ اينست که دکان اصالح . ها به خامنه اى انتقاد آخوندى ميکنند" به چپ
طلبان را بسته اند و بر ظرفيت کثيف ضد چپ و ضد کمونيسم شان در بارگاه بورژوازى تاکيد 

بخش خارج شان هم مردم را سرگرم ميکند که مبادا توجه شان به سرکوب دانشجويان و . نندميک
دسته جمعى يک امر دارند، حب و بغض شان يکى است، از . شکنجه و قتل آنها معطوف شود

 .يک سرشت واحداند
 

اينها ترکشهاى حزب جمهورى . اينها همين اند. اما اين نمايش حقارت نتيجه سردرگمى نيست
اينها فرزندان سياسى سنت جبهه ملى . هستند" امام ضد امپرياليست"اسالمى و هواداران خمينى 

اگر خامنه اى عقل داشت و جائى در . و حزب توده و دکتر مصدق اند که به اينروز افتاده اند
و گوشه اداره اطالعات و سپاه  يا کارگزينى قند و شکر به اينها داده بود و نامشان را در دفتر 

در عاشورا " وفاداران نظام و امام و واليت فقيه"دستک يک باند اسالمى ثبت ميکرد، مثل بقيه 
اين تنها اپوزيسيون مرتجع . اين اپوزيسيون اجبارى است. سينه ميزدند و قمه برسرشان ميکوفتند

گانه جاى اينها شايد در کنار عجايب هفت . و نادرى است که عاشق و پاکباخته نظام اسالمى است
چهره اپوزيسيون ايران . نبود، وضع اينها فرق ميکرد" انحصار طلب"اگر اين خامنه اى ! است

شايد . اينها نه سوسيال دمکرات بودند نه جمهوريخواه نه خواهان رفراندم و نه هيچى. فرق ميکرد
يان برخى شان علم جفر و اصول فقه اسالمى درس ميدادند و همراه با بهزاد نبوى و سعيد حجار

 .و هاشمى رفسنجانى حشر و نشر داشتند
 

مردم ايران و طبقه کارگر اما به اين نمايش مضحک و بازيگران مضحک ترش ميخندند و چه 
مردم ميدانند که اينها با هر ! بسا از اين همه سرسپردگى بى جبره و مواجب انگشت به دهان اند

مردم ميدانند که اين اصالح . دارندحرکت مستقل و آزاديخواهانه آگاهانه سر عناد و دشمنى 
طلبان حکومتى و غير حکومتى کسانى هستند که پيشکسوت شکنجه و شکنجه گاه و تيغ زنى 



اينها يک جنبش . بودند و هوادارانشان در اپوزيسيون نيز در اين باب خوش خدمتى بسيار کردند
 يک منفعت واحد که مثل اينها يک جنبش اند با. جدايشان کرده است" دست تقدير"واحداند که 

از اعتراض راديکال و حرکت مستقل و آزاديخواهانه و برابرى طلبانه مردم " جن از بسم اله"
اينها حاضرند احمدى نژاد و خاتمى با بمب اتمى و قتل عام وسيع مردم حکومت کنند . ميترسند

ايه هستند و کارشان و اينها تا مغز استخوان نوکر سرم. اما جامعه دست طبقه کارگر و چپ نيافتد
اين حکم سياسى . امرشان جز روغن کارى اين دستگاه شنيع اسالمى و سرپا نگهداشتن آن نيست

. بيش از هر زمان صدق ميکند که عمر سياسى اينها با بقاى جمهورى اسالمى رابطه مستقيم دارد
پوزيسيون هم جمع جارو کردن ارتجاع اسالمى در ايران اين بساط تحقير شعور و آزادى را در ا

وحشت و ضديت اينها با حرکت مستقل مردم و طبقه کارگر و سکوت ننگين شان را در . ميکند
 . *مقابل سرکوب و شکنجه دانشجويان بايد در همين واقعيت ساده جست

 
 

 ٣۴يادداشت سردبير، شماره 
 

 بياد کارگران خاتون آباد
 

، کارگران ١٣٨٢اواخر ديماه سال . آبادروز گراميداشت کارگران خاتون .  بهمن است۴فردا 
کارگران همراه بخش . گرسنه مس خاتون آباد عليه بيکارى و اخراج دست به اعتراض زدند

چند روز اعتراض و جاده . وسيعى از خانواده ها در مقابل فرمانداری شهر بابک اجتماع کردند
ض يکپارچه مردم محروم اعتراض کارگران خاتون آباد به اعترا. بستن و تحصن ادامه داشت

طولى نکشيد که نيروهاى سرکوبگر و نان خور سرمايه داران با گلوله . شهر بابک تبديل شد
نيروهاى رژيم به وحشيانه ترين و سبعانه ترين شکل از جمله با . پاسخ کارگران گرسنه را دادند

راين جنگ د. هليکوپتر به مردم شليک کردند و اعتراض برحق کارگران را بخون کشيدند
نابرابر چهار نفر از کارگران بنامهاى مهدوى، رياحى، جاويدى، مومنى، و دانش آموزى به نام 

تعداد زيادى در اين سرکوب وحشيانه رژيم زخمى شدند که کارگران . پورامينى جان باختند
فضاى بشدت امنيتى متعاقب اين رويداد با . بيشتر آنها را در منازل نگهدارى ميکردند

يريهاى وسيع و اخراج جمعى و اعمال فشار گسترده بر کارگران و خانواده هاى جان دستگ
جمهورى اسالمى مبارزه کارگران خاتون آباد را قلع و قمع و . باختگان و زندانيان همراه بود

 .سرکوب کرد اما جنبش کارگرى ايران با قامتى افراشته تر قد علم کرد
 

طبقه کارگر و جنبش آزادى جامعه، پرونده هاى .  گرامى استياد کارگران جان باخته خاتون آباد
کشتار خاتون آباد تا سرکوب هر . جنايت رژيم اسالمى سرمايه داران را مفتوح نگاه ميدارد

اعتصاب و اعتراض کارگران تا ترور و شکنجه و زندانى کردن رهبران کارگرى، گوشه اى از 
به همين خالصه نميشود؛ به ميزان يک جنگ و . تلفات طبقه ما در جنگ عليه سرمايه است

 ملک علی کريمیآخرين آن کشته شدن . بزرگ و خونين طبقه ما در محيط کار تلفات ميدهد
اين قتل عام و سرکوب و فقر و فالکت کارگران . کارگر شرکت واحد در روزهاى اخير است

اين جنگ .  سرپا بماندالزم شده تا چرخ بردگى مزدى بگردد و سرمايه و دولتهاى ارتجاعى اش
هر روز در جريان است و پايان آن براى طبقه کارگر بجز درهم پيچيدن نظام ضد کارگرى و 

ياد کارگران خاتون آباد را با تالش براى متشکل کردن . ضد بشرى سرمايه دارى ممکن نيست
 .صفوف کارگران عليه سرمايه و پيروزى در اين جنگ گرامى بداريم

 
 !ى زندانيان سياسى را گسترش دهيمتالش براى آزاد



ابراهيم لطف الهى . دانشجويان دستگير شده زير شکنجه مستمر شکنجه گران رژيم اسالمى اند
اين وحشى ها حتى جرات ندارند مسئوليت .  ساله را در سنندج زير شکنجه کشتند٢۴جوان 

راهيم لطف الهى را در اخبارى دريافتى حاکى از اينست که سر اب. جنايت شان را بعهده بگيرند
زندانى را زير . طول شکنجه به ديوار کوبيدند و براثر خونريزى و سکته مغزى جان سپرده است

زندانى را لت و پار ميکنند و جنازه اش را ! کرده است" خود کشى"شکنجه ميکشند و ميگويند 
و پرونده سازى "  ملىاقدام عليه امنيت"ترهاتى مانند ! ميکنند" پيدا"گوشه اى در بيابان و سد 

براى دانشجويان و اعترافات و سناريوهاى استوديوى بازجويان کيهان و اوين، بحدى نخ نما است 
رژيم اسالمى با دستگيريها و . تکليف مردم روشن است. که برادران خودشان هم قبول نميکنند

رابرى طلب و حمله مداوم به فعالين عرصه هاى مختلف تالش دارد از جنبش آزاديخواه و ب
مثل هميشه سرکوب و ارعاب براى . قصد دارند اين جنبش را خفه کنند. پيشرو قربانى بگيرد

عقب راندن و وقت خريدن براى نظام، تنها راهشان در روياروئى با آزاديخواهى و برابرى طلبى 
 .جامعه است

 
 صفوف اعتراض وظيفه فورى هر نيروى آزاديخواهى اينست که براى بسيج و به ميدان آوردن

اقدامات . عليه جمهورى اسالمى با هدف آزادى دانشجويان و کليه زندانيان سياسى تالش کند
ارزنده اى در چهار گوشه جهان تاکنون صورت گرفته است و اين تالشها با تحصن و اجتماع در 

 از امروز. لندن و کانادا و دانمارک و تداوم جلب حمايت و همبستگى جهانى ادامه يافت
چهارشنبه تحصنى در استکهلم شروع شده است و برنامه هاى ديگرى در همين ماه در دستور 

بايد يک تالش گسترده بين المللى براى نجات زندانيان سياسى در داخل و خارج کشور . است
دانشجويان و زندانيان . بايد نگاهها را به زندانهاى جمهورى اسالمى توجه داد. سازمان داد
متاسفانه تاکنون اين تالشها به فعالين سازمانهاى چپ . يد از دست اين قاتلين درآوردسياسى را با

به ميدان کشيدن نيروى ايرانيان خارج کشور در دفاع از آزادى . و کمونيست محدود شده است
بايد دسته جمعى . بيقيد و شرط زندانيان سياسى و اعمال فشار قوى به رژيم اسالمى حياتى است

ما مردم آزاديخواه را به شرکت فعاالنه در . موانع يک واکنش موثر را برداريمتالش کنيم 
 .اعتراضات و اجتماعاتى که در اين زمينه برگزار ميشوند دعوت ميکنيم

 
 "انتخابات"مردم و 

نمايشى از . نيست" انتخابات"اين . رژيم اسالمى نزديک است" انتخابات مجلس"دور هشتم 
در جامعه اى که، کمونيستها و نمايندگان . مى و تحقير شعور مردم استقلدرى و عوامفريبى اسال

طبقه کارگر و مردم سهل است، طيفى از جنايتکاران بنام حکومتى در دوره هاى مختلف حاکميت 
" انتخابات"زعماى اسالم نميرسند، اطالق نام " تائيد"اين نظام براى شرکت در اين مضحکه به 

براى طبقه . ميت شناسى جمهورى اسالمى و فريب مردم نداردبه اين نمايش هدفى جز برس
کارگر و اکثريت مردم که در منگنه فقر و گرسنگى و سرما و بيمارى و زندان و شکنجه و اعدام 

کسى به فکر اين نيست که اينبار ترکيب ديگرى از قاتلين و . اسيرند، توهمى در کار نيست
حتى مجرائى براى ايجاد " انتخابات"اين . بفرستد" مجلس"مسببين فقر و سرکوب مردم را به 

بازيگران . شکاف و تضعيف رژيم و به اين اعتبار کند کردن لبه تيغ دستگاه سرکوبش نيست
 .اصلى اين مضحکه تنها جنايتکارترين پاره هاى تن رژيم اند

 
براى طيف راست تر حکومت که موقتا درپس معامالت با آمريکا در عراق و کمتر شدن 

شارهاى غرب و يا دستکم ايجاد شکاف در آن نفسى ميکشد، استراتژى در دست داشتن مجلس و ف
براى کمپ سابق دو خرداد . امرى که مورد حمايت خامنه اى است. حذف رقبا در دستور است

. اکثريت شدن در اين مجلس لفت و ليس، دورنماى پس گرفتن کرسى رياست جمهورى است
مسئله . ار دوره خاتمى است؛ فتح مجدد قدرت در قوه مقننه و مجريهاستراتژى اينها تکرار نو



براى نظام شان و دعوت " مشروعيت"بقا و ايجاد : مرکزى و مشترک هر دو جناح عبارتند از
مردم به شرکت در اين مضحکه، گرفتن ابتکار عمل در کنار آمدن با آمريکا، و سرکوب و به 

 .رض استخانه فرستادن طبقه کارگر و مردم معت
 

در حالى که رژيم اسالمى هر روز از مردم قربانى ميگيرد جست و خيز بخشهائى از اپوزيسيون 
ضربان قلب . اينها البته دچار نسيان نشدند. براستى شنيع است" انتخابات"پرو رژيم در دفاع از 

 در سياسى اين جريانات با جناحهائى از جمهورى اسالمى ميزند و هر تالش جناح متبوعشان
معضل اين نيروها اينست که حتى بى . حکومت اينها را در اپوزيسيون به تحرک درمى آورد

نظير بوتو هم نيستند که برگردند و مشرف ايران اجازه دهد جلسه اى بگيرند و دفتر و دستکى 
هراندازه به عمارت بوى خون گرفته اسالم قسم ميخورند و به آن سيگنال ميدهند، . راه بياندازند

! ازهم بايد در خارج نهايتا بروند سفارت جمهورى اسالمى و به آخوندهاى ليست شان راى بدهندب
البته دراين . اينها کارچاق کن هاى بساط انتخابات رژيم در ميان ايرانيان خارج کشور هستند

ما . زمينه هيچوقت موفق نبودند و هميشه از سرنگونى طلبان و کمونيستها شکست خوردند
مهورى اسالمى و مدافعين آزادى و برابرى و سوسياليسم تضمين ميکنيم اينبار شکست دشمنان ج

 .ديگرى متحمل شوند
 

اين رژيم را بايد پائين کشيد و سرانش را . اين بساط بايد جمع شود. مردم انتخابشان را کرده اند
م محروم بشدت کارگران و مرد. بجرم جنايت عليه مردم سيويل و قتلهاى بيشمار به محاکمه کشيد

تعرض رژيم به دانشجويان و فعالين کارگرى و قتلها و زير شکنجه کشتن ها و . عصبانى اند
مردم فعال توسط سرما اسير شدند و در صف نفت و پيدا کردن . شليک به مردم پاسخ ميگيرد

ين يک لحظه فحش به رژيم و مسببين ا. دارو و تهيه لقمه اى نان و نجات کودکان شان گرفتارند
اگر مقطع . اين بغض و نفرت فروخورده سرريز ميکند. وضعيت از زبان مردم نمى افتد

به مردم بدهد، اينست که جمهورى اسالمى و سرمايه داران قاتل و شکنجه " فرصتى"انتخابات 
شرکت در "برايشان مشکل است همزمان که مردم را به . گر بساط وعده به مردم را پهن ميکنند

اين شرايط با درجه اى خالصى . ت ميکنند، به سرکوب گسترده آنها دست بزننددعو" انتخابات
مردم از سرماى شديد و مسئله بقا فورى، فرصتى است که صحنه اين مضحکه را به اعتراضات 

 . *گسترده عليه رژيم فقر و نکبت و سرکوب اسالمى سرمايه داران تبديل کرد
 
 

 ٣٢يادداشت سردبير، ضميمه شماره 
 

 ف دانشجويان کمونيستوظاي
 

اين سند شامل . اين شماره ضميمه نشريه به سند وظايف دانشجويان کمونيست اختصاص دارد
تحليلى از حرکت و اعتراض دانشجويان، رابطه آن با حرکتهاى پايدارتر سياسى و اجتماعى در 

رت ايجاد جامعه، تبئين استراتژى اعتراض دانشجوئى، سياستها و تاکتيکهاى ايندوره، و ضرو
 .سازمان و تشکل توده اى مستقل از دولت دانشجويان است

 
اين سند تالش کرده است بشدت موجز و در خطوط کلى باشد و لذا از تفسير تزها و تبئين در آن 

 .اين امر در صورت لزوم کار نشريه و مباحث پيرامون اين سند است. خوددارى شده است
 

که از عنوان سند روشن است، به دانشجويان کمونيست فراخوان ما در درجه اول، همانطور 
. است که اين سند را بدقت مطالعه کنند و ديدگاههاى خود را در اين زمينه با ما در ميان بگذارند



وظيفه اين طيف است که با داشتن يک جمعبندى از دوره چند سال اخير و گسترش و راديکاليزه 
 را در سطوح مختلف براى مبارزات توده اى شدن تحرکات دانشجوئى، چشم انداز روشنى

 .دانشجويان ترسيم کند
 

ما . سند وظايف دانشجويان کمونيست را  در ميان دانشجويان در دانشگاههاى کشور توزيع کنيد
 .*فعالين دانشجويان را به مطالعه و بحث پيرامون اين سند دعوت ميکنيم

 
 

 ٣٢يادداشت سردبير، شماره 
 

 !زويا در قلب ماست
 

 رفيق عزيزم على جوادى،
در کمال ناباورى زوياى .  ژانويه فاجعه اى جبران نشدنى همه ما را شوکه کرد١۵سال پيش، 

همانطور که خودت نوشتى از دست دادن عزيزان سخت و ! نازنين تو، زوياى عزيز ما درگذشت
 هفته با گلهاى سال گذشته را هر. اما از دست دادن فرزند سخت ترين است. غيرقابل جبران است

زويا مانند اکسيژن در زندگى و فعاليت هر لحظه ات . رز مورد عالقه زويا بديدارش رفتى
و ميدانم اينروزها . سال گذشته بويژه براى خانواده و بستگان زويا عميقا سخت بود. حاضر بود

وانت که به سالروز درگذشت زويا نزديک ميشويم، بيش از هر زمان درد فقدانش در قلب و ر
 .زبانه ميکشد

 
اگر چه . على عزيزم، در اينروزهاى سخت ما رفقاى حزبيت در کنار تو و خانواده ات هستيم

او در ياد و عواطف .  سال زندگى را تجربه کرد اما با قلبهاى زيادى پيوند خورد٢۴زويا تنها 
 !زوياى عزيز در قلب ماست. تمام کسانى که دوستش داشتند زنده است

 
 

 ٣١ سردبير، شماره يادداشت
 

 در باره تاکتيک اعتصاب غذا
 

در فرهنگ سياسی مسلط که بخشا ميراث سنتهای قديمی و اجتماعا منسوخ است، روشهای 
فرض . يکی از اين روشها اعتصاب غذا است. مبارزه سياسی و تاکتيک ها بخشا ثابت مانده اند

غذا هم روش و تاکتيکی است عمومی و اعالم نشده فرهنگ سياسی جاری اينست که اعتصاب 
آيا واقعا اينطور است؟ اولين سوال . مانند تظاهرات يا تحصن يا کم کاری يا اعتصاب و غيره

اينست که چرا مثال اعتصاب کارگری که اشکال قدرتمند و راديکال آن نفس ها را در سينه 
اب غذای تعدادی بورژواها حبس ميکند، اميد و اعتماد بنفس در جامعه می آفريند، اما اعتص

معترض و از جان گذاشته، فردی يا جمعی، تنها ترحم و دلواپسی اطرافيان و ياس را ايجاد 
ميکند؟ سوال ديگر اينست آيا روشها و تاکتيکهای جنبش چپ و سوسياليستی با روشها و 
تاکتيکهای جنبش اسالمی و دست راستيها يکی است؟ آيا سنتهای مختلف اجتماعی و طبقاتی 

ای مبارزه شان يکسان است؟ کارگر و بورژوا، کمونيست و سوسياليست و ليبرال و مذهبی روشه
به يک روش مشترک اعتراض ميکنند؟ ممکن است مطرح شود که اعتراض و تظاهرات و 
اعتصاب را همه جنبشها اتخاذ ميکنند، مهم اينست که هر کسی در اين اعتراض چه ميخواهد و 

تظاهرات .  اما اين استدالل در مورد اعتصاب غذا صدق نميکندچه ميگويد؟ کامال درست است



نيروهای دست راستی و اسالميون تروريست را با خواست مثال حمايت از بوش يا ايجاد قوانين 
شريعه را نميتوان با تظاهرات کارگران و مردم آزاديخواه برای ممانعت از تصويب سياستهای 

نه شعارها، نه . ا اشتراک ايندو کلمه تظاهرات استتنه. دست راستی دولتها يکی فرض گرفت
يکی پرچم ميسوزاند و . خواستها، نه سنتهای مبارزه، نه ترکيب نيروها و نه اهداف يکی نيستند

نفرت قومی و ملی و مذهبی توليد ميکند و ديگری از برابری و آزادی و ارتقا حرمت بشر 
درجه چندم است و در ديگری زنان اگر در يکی زن کال ناموجود است و اگر هست . ميگويد

يکی نماينده ارتجاع تاريخ است و ديگری . جلوتر از مردان نباشند در صفی متحد مبارزه ميکنند
جنبش راستها و سفيدها با جنبش چپ ها و کمونيستها و . نماينده مدرنيسم و مدنيت سوسياليستی

اعتصاب غذا، مستقل از اينکه . ن باشندسرخها نميتواند دارای سنتها و روشها و تاکتيکهای يکسا
چه تاريخی دارد، در اعتراض چريکهای ايرلندی و بابی ساندز و دوستانش مورد توجه جهانی 

در . قرار گرفت و بويژه بدنبال اين واقعه تالش شد الگوی بابی ساندز اينجا و آنجا تکرار شود
ی در مبارزات زندانيان بعنوان يک ايران سنت اعتصاب غذا در زندانهای رژيم سلطنتی و اسالم

در زندانهای رژيم اسالمی و برای مقابله با فشار و . اتخاذ شد" راديکال"تاکتيک فردی و جمعی 
تعدی های زندانبانان، ظاهرا از اسالميون و گنجی تا مجاهد و فدائی و ناسيوناليست و 

واخر اين تاکتيک به جنبش حتی و متاسفانه اين ا. سوسياليست در اين تاکتيک اشتراک دارند
 !کارگری و برخی فعالين کارگری هم رسيد

 
جنبشی که فرد حماسه ساز و قهرمان موتور ! حقيقت اين است که دوران بابی ساندز گذشته است
مقاومت در مقابل ارتجاع البته تنها روشش . محرکه آن بود در يک مقياس جهانی شکست خورد

تصاب غذا تا مرگ، يعنی از اعتصاب تر به اعتصاب خشک نه اعتصاب غذا بوده است و نه اع
در بيرون زندان اين تاکتيک و . و نابودی خود، تنها شکل مقاومت و نه گفتن به ارتجاع بوده است

همه ديده اند که . روش را جنبشهای ناسيوناليستی و چپ سنتی و اسالميون اتخاذ ميکنند
روپا با پهن کردن رختخواب به اعتصاب غذا طرفداران عبداله اوجالن در مراکز شهرهای ا

همه ديده اند که جريانات چپ سنتی برخا وقتی ميخواهند اعتراض شان را . متوسل ميشوند
در مجلس رژيم اسالمی اصالح طلبان حکومتی . کنند از اين روش استفاده ميکنند" راديکال"
ی پناهندگان دست به اعتصاب يا در موارد! نام اسالمی اعتصاب غذا! ميگرفتند" روزه سياسی"

" ماراتن مرگ"برخی هم عنوان . غذا زدند و بخشا اقدام به دوختن لب و پلک چشمان خود کردند
در زندان نيز اين يک روش قديمی اعتراض برای عقب . مثالها بسيارند! را براين روش نهاده اند

ين باشد که بيرون زندان يک بحث ديگر ممکن است ا. راندن و کاهش فشار بر زندانی بوده است
تاکتيک اعتصاب غذا روش مناسبی نيست اما در زندان و برای زندانی ای که ناچار است يک 
تنه با انواع شکنجه روبرو شود، اين تنها راهی است که ميتواند بعنوان يک حرکت فردی 

رب را همه ما کم و بيش و مستقيم و غير مستقيم اين تجا. وضعيت را به نفع خود عوض کند
همه ما ميدانيم حتی آنجا که زندانی در بيخبری و سانسور مطلق دنيای بيرون قرار . داريم

اين تصور که زندان پديده . ميگيرد، هزاران قلب با اوست و هزاران دست حمايت در کنار اوست
ای تماما مستقل و بيرون از سوخت و ساز مبارزه سياسی و اجتماعی است تصوری است که 

در دنيای واقعی اما زندان ادامه جامعه .  همان قهرمان پروری و اسطوره سازی استمنشا آن
زندان . است، ايستگاهی است که در طول مبارزه سياسی ممکن است بارها در آن توقف داشت

نه با اسارت تعدادی از . مرکز قدرت دشمنی است که جنبش ما در حال جنگ با آن است
 و نه با کشتار آنها اين مبارزه متوقف نميشود و در اشکال نيروهای جبهه آزادی و برابری
اگر مبارزه امری اجتماعی است و مهمتر امر توده مردم است، . مختلف اين رودروئی ادامه دارد

. آنوقت روشهای اين مبارزه هم بايد اجتماعی و در توان کل مردمی باشد که تغيير ميخواهند
زندانها و دادگاهها و نيروی قهريه اساس . ه داری استزندان مرکز ثقل قدرت رژيمهای سرماي

اگر زرق و برق نهاد دولت و مجلس و سيستم اداری را کنار بزنيد به . قدرت طبقه حاکم است



همين اساس قدرت طبقه حاکم يعنی زندان و دادگاه و قوانين حافظ منافع آنان و نيروی قهريه 
نقالبی يا در دوره هائی که خطر اعتراض و به همين دليل در دوره های ا. سرکوب ميرسيد

شورش و اعتصاب باال ميگيرد، دولت با همين عنوان و بدون تعارف در مقابل جامعه و 
اما چه تاريخا و چه اثباتا دندان اين قدرت را تنها . جنبشهای انقالبی و طبقه کارگر قرار ميگيرد

 انساندوست ميتواند بکشد نه سياست مبارزه متشکل و قدرتمند و اجتماعی جنبشهای راديکال و
يک نکته ديگر اينست که تلقی ای که فکر ميکند ميتوان نيروی سرکوب را با . نابودی فردی

اعتصاب غذا پس راند، يک نوع توهم را در خود مستتر دارد و آن اينست که فکر ميکند ارتجاع 
در موارد !  نشينی ميکندچه بخاطر پيامدهای مرگ زندانی و چه نگرانی از جان زندانی عقب

بسيار مشخصی و تحت تناسب قوای بسيار خاصی اين شايد درست باشد، اما بعنوان نقطه 
عزيمت تحليلی متکی بر توهماتی است که نميتواند توضيح دهد زندان و شکنجه گر و شکنجه گاه 

 .شکنجه و اساسا قوه قهريه چرا وجود دارد" مدرن"و تکنولوژی 
 

رگری و سنت راديکال سوسياليستی کارگران، ضمن درک شرايط بغايت جنبش کمونيسم کا
سخت زندانی زير شکنجه، ضمن تالش برای رهائی زندانيان و بهبود وضعيت و حقوق آنان، 

اين روش بدرد هر جنبش و سنت . مخالف اعتصاب غذا بعنوان روش و تاکتيک مقابله است
بنا با اخبار نيز . ادی و برابری نميخوردسياسی بخورد بدرد جنبش سوسياليستی و اردوی آز

همينطور چند دانشجوی .  آذر در زندان دست به اعتصاب غذا زدند13تعدادی از دستگيرشدگان 
ما مخالف اين . دانشگاه اصفهان برای خواستهايشان هشت روز در اعتصاب غذا بسر بردند

 چرا؟. آنرا نادرست ميدانيم. سياست و تاکتيک هستيم
 

توده . است" عادی"رزه کار توده طبقه کارگر، توده مردم، و تاکيد ميکنم مردم بسيار اول، مبا
عظيم طبقه کارگر و مردم و در اين بحث مشخص توده وسيع دانشجويان دانشجويان قادر به 

يعنی اين روش . يعنی نميتوانند وارد اين سيستم از مبارزه سياسی شوند. اعتصاب غذا نيستند
. از مردم است و بنا به مشخصات خود دامنه مبارزه را محدود و مشروط ميکنداليتيستی و جدا 

به اين عنوان تاکتيک تعرضی و راديکالی نيست بلکه تاکتيکی محافظه کار و عميقا محدود کننده 
 .و در موارد بسياری فلج کننده است

 
. ينده ای بهتر استدوم، هسته اصلی هر مبارزه اجتماعی که خواهان تغيير است عنصر اميد به آ

همين اميد و خواست تغيير است که نيروی اجتماعی دارد و در باورها و تالش روزمره توده 
متقابال سنت و تاکتيک اعتصاب غذا متکی بر عنصر استيصال و . های وسيع مردم ريشه دارد

فرد . نددر آن اراده فرد جای اراده جمع مينشي. نااميدی عملی به تداوم مبارزه اجتماعی است
اتميزه که در جامعه موجود، چه در زندان و چه بيرون، فاقد قدرت است، جای قدرت اجتماعی و 

آنجا هم . تاکتيک اعتصاب غذا تلويحا و اثباتا باور به تالش جمعی را نفی ميکند. متشکل مينشيند
مورد گنجی و . (که فراخوان حمايت ميدهد، گويا بايد ديگران هم بيايند و به اعتصاب غذا بپيوندند

 )اعتصاب غذای حمايتی نيروهای ملی اسالمی را بياد آوريد
 

سوم، جنبش آزادی و برابری پرچمی را برافراشته که ميخواهد جامعه را به صاحبان اصلی آن 
اعتصاب غذا نه فقط کمترين حق . اين جنبشی انسان محور و بشدت حق بجانب است. برگرداند

نوعی حمله به . که نوعی مظلوم نمايى شبه مذهبی و عرفانی استبجانبی را در خود ندارد بل
ما نياز داريم مبارزمان محکم و اصولى باشد و جامعه در ابعاد وسيع از . خود و خود زنی است

. اعتصاب غذا نقش کامال برعکس را ايفا ميکند. آن درس بگيرد و بتواند با شور وارد آن شود
. آنست" شکوهمند"ترش مبارزات نيست، بلکه اعالم ختم معموال اعتصاب غذا نقطه شروع گس

 .اين سياست آگاهانه يا ناآگاهانه به ضرر جنبش ماست



 
انقالب کارگری با تمام جنگها و . چهارم، هدف اعالم شده مبارزه ما ايجاد دنيائى انسانی است

 و آرمان انسانهای قيامها و حتی خونريزيها که ميتواند در مسيرش رخ دهد، انقالبی متکی به اميد
روشها و تاکتيکهای اين مبارزه و انقالب نميتواند . بيشمار برای برپائی دنيائی آزاد و مرفه است

اين مبارزه امر طبقه کارگر و توده . از اهداف و سياستهای آن جدا باشد و يا حتی عليه آن باشد
 صدمات جبران ناپذير وسيع مردم است و اگر قرار است روش رسيدن به پيروزی اين باشد که

اعتصاب غذا حمله . متحمل شويم، آنوقت بايد بطور جدی در سياستها و تاکتيکهايمان ترديد کنيم
به خود است، خود زنی است، ضربات جبران ناپذيرى به اعتصابيون وارد ميکند، عليه اهداف و 

بارزه آن را بجای تقويت و گسترش اين م. آرمانهای شريف و سوسياليستی طبقه کارگر است
 .تضعيف و محدود ميکند

 
پنجم، و باالخره بايد اين را تصريح کرد که راديکاليزم سوسياليستی امری انسانی و اجتماعی 

جنبش ما ناچار است روز معينی به نهادهای قدرت حمله کند، قيام سازمان دهد، خلع سالح . است
نونی جنبش ما نيز تاريخ قهرمانيهای تاريخ تاک. کند، بجنگد و با قدرت در اين جنگ پيروز شود

ميخواهم پيشاپيش پاسخ . طبقه کارگر و اعتراضات و اعتصابات و قيامها و انقالبات پرشور است
"! مبارزه هزينه دارد"اين ديدگاه رمانيست های انقالبی خرده بورژوا را داده باشم که ميگويند 

م کارگری و سنت سوسياليستی تفاوت راديکاليسم خرده بورژوائی و روشهای آن با راديکاليس
سنتی که هر مبارزه را به . هر مبارزه و پيروزی آن چهارچوب و مشخصاتی دارد. ماهوی دارد

قصد ندارد موانع سازمانيابی و پيشروی اين . ارتقا ميدهد، قصد پيروزی ندارد" جنگ آخر"
خوشبختانه . لی کندقصد ندارد استراتژی پيروزی را ترسيم و عم. مبارزات را برطرف کند

تاکتيک و . دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب مخالفت خود را با اعتصاب غذا اعالم کرده اند
اين روشی . روش اعتصاب غذا بويژه توسط جنبش آزادی و برابری بايد اکيد کنار گذاشته شود

.  نيستاين سياست سنت جنبش سوسياليستی کارگران. غير سوسياليستی و غير کارگری است
توصيه اکيد ما به عزيزان زندانی دربند اينست که اعتصابشان را خاتمه دهند و به وجود 

 .*عزيزشان راسا صدمه نزنند
 
 

 ٣٠يادداشت سردبير، شماره 
 

 !روزهاى داغ و طوالنى
 

فشرده و جمعبندى نقد راديکال و .  آذر شکست تلخى خورد١۶اردوى ارتجاع و سرمايه در 
وجود، که در جبهه هاى متعدد مبارزه طبقاتى خود را بروز داده اند، در انسانى به وضع م

.  آذر و روزهاى بعد آن توسط دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب نمايندگى شد١٣اجتماعات 
 ١۶.  آذر اما هنوز تمام نشده است١۶نبرد . دانشگاه تريبون جامعه در يک مقياس دوره اى بود

تالش براى آزادى دانشجويان .  و در داخل و خارج کشور ادامه داردآذر در زندان و دانشگاه
دستگير شده، فعالين کارگرى و کليه زندانيان سياسى دارد به شعار و جهت مشترک هر انسان 

اين تالشها را بايد بطور موثر گسترش داد و تا آزادى همه عزيزيانمان . آزاديخواهى تبديل ميشود
اردوى آزادى و برابرى . ن تالش متکى بر تعرض متقابل استاما يک رکن اي. ادامه داد

 دسامبر روز اعتراض سراسرى براى آزادى زندانيان ٢٨: روزهاى داغى را پيش رو دارد
 ".کمپين انتخاباتى شرکاى حکومتى" مارس روز جهانى زن، و جمع کردن بساط ٨سياسى، 

 



هبران دانشجويان، کارگران، زنان را  دسامبر همه جا تالش کنيم که عکسهاى فعالين و ر٢٨در 
بر آزادى بيقيد و شرط زندانيان سياسى و آزادى ابراز وجود . به خيابانها و آکسيونها بياوريم

مردم و تالش برحق شان براى آزادى و برابرى و يک جامعه خوشبخت و سوسياليستى تاکيد 
 راه حلهاى بينابينى راست و تالش کنيم راه حل چپ در يک مقياس اجتماعى را در مقابل. کنيم

بايد . حکومت اسالمى قرار دهيم و دنيا را متوجه عروج جنبش آزادى و برابرى در ايران کنيم
سيماى يک جنبش انسانى و برابرى طلب را با چهره ها و رهبران و شعارها و سياستهايش در 

 .مقابل جهانيان بگذاريم
 

س در ايران تماما با برابرى طلبى سوسياليستى  مار٨سال گذشته . روز جهانى زن در راه است
 مارس سال گذشته نقطه عطفى در تاريخ پرشکوه مبارزه راديکال براى برابرى ٨. تداعى شد

 آذر سرخ و نقش مهم و برجسته اى که زنان در آن ١۶امسال و بدنبال . زن و مرد در ايران بود
 مارس امسال را ميتوان و بايد به ٨ . مارس ميتواند جامعه را تکان ديگرى بدهد٨داشتند، 

حقوق زن نه "بار ديگر بايد شعار زيباى . محاکمه نظام آپارتايد جنسى و سرمايه دارى تبديل کرد
را همه جا با " رهائى زن رهائى جامعه است"و " شرقى است، نه غربى است، جهانى است

 و سمبلهاى ننگين اش صداها را عليه ستم بر زن و الغاى قوانين آپارتايد. صداى رسا اعالم کرد
 .درهم پيچيد و بر برابرى بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون زندگى اجتماعى تاکيد کرد

 
همزمان که اردوى آزادى و برابرى در جبهه هاى مختلف ميجنگد، اردوى ارتجاع و اسالم و 

حل خود را براى ترمز زدن آنها هم پالتفرم و راه . ناسيوناليسم و سرمايه هم بيکار ننشسته است
. در راس آنها ارتجاع اسالمى ميگيرد و شکنجه ميکند و ميکشد. بر تالش انسانى ما پيش ميبرند

راه انداخته اند و کالس درس دمکراسى اسالمى براى " کميته انتخابات آزاد"بخش ديگرشان 
گرى و دانشجويان الل شدند در اوج بگير و ببند فعالين کار! خامنه اى و احمدى نژاد باز کرده اند

خاتمى و سران دو خرداد و . هستند" مقابله با نظارت استصوابى"و مشغول تعيين تاکتيک براى 
امير "و " زنده باد اصالحات"سفرهاى تشريفاتى و شعارهاى . فعال شدند" اصولگرايان متفرقه"

حکومت اپوزيسيون ملى بيرون ! حتى اينبار انسان را به خنده هم وادار نميکند" کبير ايران
راه اندازى ستاد "و يکى "  هزار کانديد ميدهد٧٠٠"يکى شعار . اسالمى همين ساز را ميزند

ظاهرا اينبار نوبت اينهاست که بساط ارتجاع اسالمى را دور ديگرى ! را تجويز ميکند" انتخاباتى
جنگ "ره گر ميخواهند نظا" صلح و دمکراسى"خودشان ميگويند با شعار . سرپا نگهدارند

 !نباشند" خشونت انقالبى"و يا نظاره گر " داخلى
 

. جنبش ملى اسالمى موجوديتش با موجوديت جمهورى اسالمى گره استراتژيک خورده است
وقتى که پديده اى که بايد . بدون اين رژيم اين جنبش و جريانات متفرقه آن موضوعيت ندارند

 .لب آن نظام هم بى مصرف ميشوداصالح شود وجود نداشته باشد، وجود اصالح ط
 

بعنوان " تحريم انتخابات"در دانشگاه شعار . اردوى آزادى و برابرى بايد اين مضحکه را برچيند
اين پديده منحوس شايسته . اما اين شعار ناکافى است. مقابله با اين جهت ارتجاعى مطرح شد

تخابش را کرده و در مقابل کل اردوى آزادى و برابرى ان. بايد تنها برچيدش. تحريم هم نيست
نفى ارتجاع اسالمى سرمايه : ما زودتر شروع شده است" کمپين انتخاباتى. "جامعه گذاشته است

امسال همان بالئى سر بيلبودرهاى انتخاباتى مجلس رژيم ! داران، براى آزادى و برابرى همگان
 مقابل قانونگرائى و امسال نيز در. مى آيد که سر نمايش انتخاباتى رياست جمهورى آمد

 خرداد تبرى جستند، ٢٢خانم عبادى و شرکا که از اجتماع مقابل دانشگاه در " صنفيگيرى"
جنبش مستقل آزادى و برابرى زن و مرد عليه ارتجاع و آپارتايد و مضخکه انتخاباتى اش قد علم 

 .ميکند



 
اشکال متنوع .  داردجنبش آزادى و برابرى و سوسياليسم در ايران روزهاى داغى را پيشارو

سازماندهى خانواده هاى زندانيان سياسى، اعتراض متحد و يکپارچه براى آزادى اسرايمان از 
دست دشمن، حمايت بيدريغ جنبش همبستگى با زندانيان سياسى در هرجا، برافراشتن پرچم نه به 

، "زن و بشرآشتى اسالم و حقوق "آپارتايد جنسي و حجاب و ارتجاع ضد زن در مقابل سياست 
در جمهورى اسالمى و برچيدن اين " انتخابات"شکست سياست آبروباخته و ارتجاعى دفاع از 

. نبايد فرصت تجديد قوا به اين جانيان داد. مضحکه، جبهه هاى فورى نبرد در ماههاى آتى هستند
ا ضرورى است اشکال مختلف سازمان و رهبرى را براى پيشبرد اين سياستها ايجاد کنيم و ب

 !*سياستى تعرضى تالش مشترک کمپ ارتجاع را به شکست بکشانيم
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  آذر١۶سياستهاى چپ و راست در 
 

يک هفته است که . افق چپ و افق راست.  آذر شاهد دو افق متفاوت در دانشگاه بود١۶امسال 
ندران و غيره با صداى دانشگاههاى کشور از تهران تا مشهد و اروميه و کرمانشاه و ماز

: شعارها در اين تظاهراتها بسيار روشن اند. دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب تداعى ميشود
آزادى و برابرى، زنده باد سوسياليسم، سوسياليسم يا بربريت، آزادى برابرى رهائى انسانى، 

 آزادى زندانيان دفاع از برابرى زن و مرد، دفاع از جنبش کارگرى و جنبش زنان، دفاع از
 !سياسى، عليه جنگ و عليه جمهورى اسالمى، اوين دانشجو ميپذيرد

 
برنامه تحکيم در تهران که دانشجويان دانشگاههاى ديگر هم در آن شرکت داشتند، يک نکته 

اين سياست . مثبت داشت و آن دفاع از آزادى همه زندانيان سياسى و از جمله دانشجويان چپ بود
اما . در اين جمعيت در پايان شعار مرگ بر دولت احمدى نژاد هم داده شد. داما محورى نبو

در اولى يار دبستانى و : شعارها و سخنرانيهاى اين جمعيت تفاوت ها را دقيقا نشان ميداد
در اولى از آزادى انسان سخن ميگويند و در ! انترناسيونال ميخوانند و در دومى سرود اى ايران

، در اولى زنان وسيعا شرکت دارند "سرنوشت بعنوان  اساس کرامت ملتهاحق تعيين "دومى از 
در اولى عليه جنگ ! و همه جا زنان آزاده به چشم مى آيند و در دومى مراسم بشدت مردانه است

در اولى راست تحريم ميکند و در ! و اختناق و ارتجاع ميگويند و در دومى از صلح و دمکراسى
در اولى از حقوق انسان و برابرى اش  !اهان آزادى همگان ميشوددومى چپ پيام ميدهد و خو

 !دفاع ميکنند و در دومى از حقوق بشر
 

تحکيميها باالخره موضعى در مورد دستگيرى دانشجويان چپ گرفتند اما سياست فعالى را مانند 
اين . دانشجويان چپ براى آزادى کليه دستگير شدگان و زندانيان سياسى در دستور نگذاشتند

موضع را هنوز بايد در مقابل خيل راستها و اپوزيسيون مجاز که همگى در مقابل اين سرکوبها 
يکى از انسان و حق او شروع ميکند و به هر تبعيضى . سکوت اختيار کردند بايد طال گرفت

اين ! او ميشود" رهائى"ميتازد، و يکى از ناسيوناليسم و ملت و قوم خود شروع ميکند و خواهان 
اولى افقى سوسياليستى و آزادمنشانه و انسانى است و دومى موضعى ناسيوناليستى : و افق استد

يکى مخالفت با جنگ را به آزادى و برابرى و نفى ارتجاع گره ميزند ! و قسمتى و افقى ارتجاعى
شعارهاى ناسيوناليستى و ارتجاعى به ! و ديگرى شعار صلح و تعرض به يک جناح حکومت را

به جنبش سياسى اى تعلق دارد که تالش ميکند در مقابل چپ رنگ خود . آذر تعلق نداردشانزده 
 .اين گوشه اى از جدال برسر افق جامعه است. را به جامعه بزند



 
 تاکتيکها

چپ نشان داد که توان سازماندهى را دارد و ميتواند عليرغم تهاجم شبانه و آدم ربائى ها، حاضر 
اما چپ بايد آنجا باشد که توده دانشجو .  اين نقطه قوت چپ است.شود و قدرتمند حاضر شود

ترديدى نيست که سازمان و تشکل چپها . هست و انتخاب خود را در مقابل مبارزه دانشجو بگذارد
اما به ميدان کشيدن دانشجويان در ابعاد وسيع بايد با . هم ضرورى است و هم بايد متعين باشد

پ بايد مکانيزم به ميدان کشيدن و متحد کردن و متحد چ. رهبرى مسلط چپ صورت گيرد
ترديدى نيست که توده دانشجو . نگهداشتن توده وسيع دانشجويان را بشناسد و به آن دست ببرد

بايد به فرجام . زمينه عروج چپ آماده است. گرايش اش به چپ بسيار بيشتر از راست است
 و با تاکتيکى منعطف و با آلترناتيوى براى اين مسير با هدفى روشن و تيز سياسى. قطعى برسد

 *.تشکلهاى مستقل و توده اى دانشجويان به فرجام ميرسد
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  آذر١۶نبرد 
 

در اين . يکسال گذشته دانشگاه مملو از اعتراض بود. امسال روز دانشجو تکرار سال پيش نبود
در اين يکسال چپ و راست در دانشگاه متعين .  شديکسال با احمدى نژاد و دولتش تعيين تکليف

گذاشتند، همراه با رسانه هاى " ليبرال"تحکيميها و راست هاى افراطى که نام خود را . تر شد
انقالب "در مواردى ياد دوران . براستى مايه گذاشتند" اعالم خطر چپ"رژيم در کوبيدن چپ و 

را ندارند، عليه چپ تحريک " تحمل پالکارد سرخ "افتادند، پالکارد پاره کردند، گفتند" فرهنگى
سال . کردند، و مرزشان را همراه با اصالح طلبان دولتى و راستها و ديگران با چپ تاکيد کردند

مجادالت قلمى باال . گذشته در عين حال دستگيرى و اخراج و تعدى به دانشگاه افزايش يافت
 آذر در متن اين ١۶.  چپ گسترش يافتگرفت و تبليغات عليه چپ با ادبيات کالسيک ضد

دولت و . اوضاع و اخراجها و دستگيرى ها و احکام انظباطى و انواع محدوديتها برگزار شد
و ارگانهاى دانشجوئى شان عليه " بال ديگر نظام"حراست و نيروى انتظامى تا روزنامه ها و 

در جنبش آزادى زن، در نه فقط در دانشگاه بلکه در جنبش کارگرى، . چپ متحد ظاهر شدند
ترور . چوبه هاى دار را همه جا برافراشتند. جامعه، عليه مردم و آزاديخواهى يقه پاره کردند

فعال کارگرى و حقوق زن و حقوق مدنى و اجتماعى را . تجاوز کردند. شکنجه کردند. کردند
به کارگران و تالش کردند سياست شان را . برايشان پاپوش دوختند. دستگير و زندانى کردند

 .هرآنچه در چنته شان بود بيرون ريختند. مردم بفروشند
 

يک جبهه کشمکش چپ و راست در مقياس جامعه .  آذر امسال کشمکش برسر ايندور بود١۶
ادامه مقاومت و . نمايش گردن نگذاشتن و نپذيرفتن بود. جدال آزادى و ارتجاع بود. بود

صداى حق طلبى . ه تالش زنان براى حقوق برابر بودادام. اعتصابات قهرمانانه کارگران بود
رژيم اسالمى عليرغم دستگيريها .  آذر فراتر از دانشگاه و يک مناسبت روتين بود١۶. جامعه بود

قرار بود صداى مستقل . و آدم ربائيهائى که سازمان داد، نتوانست اين روز را پشت سر بگذارد
قرار بود . از کارگر و زن و آزادى انسان بلند نشودعليه جنگ و براى آزادى و برابرى و دفاع 
صلح و "پشت سياست " يک عنصر فعال اجتماعى"جناح ديگرشان دانشگاه و دانشجو را بعنوان 

با شعار آزادى و برابرى و . همه اينها پاسخ گرفت. نتوانستند. و انتخابات رژيم ببرد" حقوق بشر
با دانشگاه پادگان نيست .  زندانى سياسى پاسخ گرفتبا شعار آزادى. تحريم انتخابات پاسخ گرفت

 آذر چکيده تمايل و جهت جنبش آزادى و ١۶. با سرود انترناسيونال پاسخ گرفت. پاسخ گرفت



برابرى و راه حل انسانى در مقابل جنگ و دولتهاى جنگ طلب و در مقابل خيل ناسيوناليستها و 
 آذر، با رنگ سرخى که شايسته آنست، ١۶واهانه شعارهاى انسانى و آزاديخ. ملى اسالمى ها بود

 .نماينده تمدن و مدنيت و آزادمنشى و برابرى طلبى مردم ايران بود
 

 آذر نتوانست استقامت چپ را درهم شکند، اما توانست ١۶اگرچه جمهورى اسالمى و راست در 
اولين .  و زندانى کند نفر را در تهران و شهرستانها دستگير٣٠با حمله به فعالين دانشجوئى حدود 

بايد رژيم اسالمى را پشيمان . کار تالشى فشرده و همه جانبه براى آزادى دستگير شدگان است
. شعار آزادى زندانى سياسى بايد بيش از هر زمان به صدر شعارها و خواستها برود. ساخت

ن و دانشجو و حمايت دانشگاه از جنبش کارگرى و جنبش زنان بايد با حمايت متقابل کارگر و ز
اين جنبش انسانى و آزاديخواهانه اگرچه سنگرها و . کل اردوى آزادى و برابرى پاسخ بگيرد

 آذر ادامه ١۶. جبهه هاى متعددى دارد اما متعلق به يک افق اجتماعى واحد براى تغيير است
و اعتراض راديکال و نخواستن . دارد چون فشرده و جمعبندى اعتراض راديکال جامعه است

 آذر، نبرد اردوى ١۶نبرد . وضع موجود هر روز در جبهه اى از نبرد طبقاتى در جريان است
 .آزادى و برابرى و سوسياليسم عليه اختناق و تبعيض و ارتجاع سرمايه دارى اسالمى بود

 
نسلى که توقع و تلقى اش از زندگى و . و باالخره اين اشانتيونى از اعتراض نسل جديد است

اين نسل رژيم اسالمى را نميپذيرد و . ا جمهورى اسالمى فاصله نورى داردآزادى و حق ب
اين نسلى است که جنگش را . دستگيرى تعدادى فعال دانشجويان نميتواند مانع اين نخواستن شود

اين نسل وضعيت موجود را نميخواهد و حکومت اسالمى و . با رژيم اسالمى آغاز کرده است
اين نسل عدالتخواهى و مدرنيسم و انسانگرائى اش . براى آن ندارداپوزيسيون بورژوائى پاسخى 

آينده از آن اين نسل آوانگارد و سوسياليست . را در سوسياليسم  و آلترناتيو کارگرى يافته است
 ! آذر١۶زنده باد نسل سرخ . است

 
 

 ٢٧يادداشت سردبير، شماره 
 

 !قاتلين هنوز سرکارند
 

مختارى و پوينده و فروهرها و ديگران تنها . گذشت“ نجيره اىز”نه سال از قتلهاى موسوم به 
قربانيان اين رژيم نيستند که قاتلين شان در مصدر وزارتخانه ها و مجلس و نهادهاى دولتى 

قتلهائى که اين سالها در چهار گوشه ايران رخ داده است، جوانانى که زير شکنجه لت . نشسته اند
ى انداخته اند، اعدامهائى که توسط اين حکومت صورت گرفته و پار شدند و جسدشان را گوشه ا

اين حکومتى است که از روز اول با کشتن و ترور و اعدام سرپا مانده . است، ادامه اين قتلهاست
اين رژيم بيش از صد هزار اعدام و بمباران و ترور و اعدام صحرائى و دسته جمعى . است
 .است

 
نايات بزرگ در اين سالها مهر و موم شدند، اما کيست که نداند اگرچه پرونده قتلهاى بيشمار و ج

قتل و کشتار مردم . مردم قاتلين را ميشناسند. قاتلين همانهائى هستند که امروز در مسند اموراند
و سران اصلى اين حکومت صورت گرفته و تا زمانى که اينان “ رهبر”هميشه با فرمان و اشاره 

اما اين پرونده ها روزى در پيشگاه جامعه گشوده . واهد گرفتسرکارند بدون ترديد صورت خ
سران و کاربدستان و عاملين اين جنايتها بايد مانند فاشيستها در آلمان نازى پاسخ . خواهد شد

سرنگونى جمهورى اسالمى بعنوان مهمترين مرکز و قدرت جنبش اسالم سياسى موجد . دهند
به طريق اولى محاکمه اسالميون تروريست و . د شدتحولى دورانساز در  منطقه و جهان خواه



جنايتکار و دادگاه آنها، اگر در ذهن مردم جهان مکان بيشترى از دادگاه نورنبرگ فاشيستها پيدا 
 . *نکند، واقعه کم اهميت ترى نخواهد بود

 
 

 ٢۶يادداشت سردبير، شماره 
 

 فرانسه، ايران، و مبارزه طبقه کارگر
 

فرانسه در دو . انسه و ايران کارگران عليه وضعيت خود اعتراض کردندديروز سه شنبه در فر
هفته گذشته هر لحظه با اعتصاب روبرو بود و روز سه شنبه ميليونها نفر در اعتصاب شرکت 

اين اعتصاب با ورود گسترده کارمندان دولت و دانشجويان در اعتراض به طرح کاهش . کردند
م کردن تدريجی تعداد کارمندان عمال به يک اعتصاب حقوق و مزايای بازنشستگی و نيز ک

اين اعتصاب هم براى . کارگران حمل و نقل فرانسه تاکنون محکم ايستاده اند. سراسرى تبديل شد
سارکوزى . سارکوزى و هم براى کارگران و دانشجويان فرانسه ادامه جدال دوره شيراک است

گيرد، اينبار با طرح کاهش حقوق و مزايا و دور قبل ناچار شد اليحه جديد استخدام را پس ب
کارگران و دانشجويان هم روى دوش تجربه . شکلى جديدتر از طرح پيشين برگشته است

اعتصابات گسترده و پيروزى در دوره شيراک،  امروز اعتصاب سراسرى و تظاهراتهاى 
زرگ کارگری باز جمله اجتماعات مراکز . باشکوه در شهرهاى مختلف فرانسه سازمان دادند

طبقه کارگر فرانسه در اين اعتصاب دانشجويان و . مانند مارسی و تولوز گسترده تر برگزار شد
 .بيش از يک سوم از کارکنان خدمات عمومى و دولتى را به اعتصاب کشاند

 
در ايران روز سه شنبه خانه کارگر با اتوبوس کارگران را از جاهاى مختلف در مرقد خمينى 

، کارگران را پشت قانون ضد کارگرى رژيم "خداحافظى از قانون کار"ا شعار جمع کرد تا ب
شعارهائى که بخشا . در اين اجتماع شعارها عمدتا و اساسا توسط خانه کارگر اعالم شد. ببرد

جنگ جناحى را در آستانه انتخابات منعکس ميکرد و يا ناسيوناليسم ايرانى ضد فلسطينى را 
ر خشم و اعتراض کارگران را با شعار استعفاى وزير بى لياقت کار خانه کارگ. ترويج ميکرد

خانه کارگر دوره اى است که بطور متمرکز سياست دفاع از قانون کار رژيم اسالمى . مهار کرد
اين همين خانه کارگرى است که عليه . را در ميان کارگران در متن دعواهاى جناحى پيش ميبرد

خانه کارگرى که براى دفاع از اين قانون . ارى و چاقوکشى ميکندهر اقدام مستقل کارگران چماقد
ضد کارگرى تالشها کرده است و امروز که دستش از منابع لفت و ليس توسط جناح مقابل کمى 

جنبش کارگرى در دفاع از "راه مى اندازد و شعار " وا قانون کار"کوتاه شده است، مصيبت 
ر اينراه البته طيفى از سنديکاليستهاى ايرانى را هم با خود د. را بلند کرده است" قانون کار رژيم

در همين روزها گرايشى در مبارزه کارگرى در ايران بيشتر خود را نشان داد که از . دارد
کمونيست بودن تبرى ميجويد، گرفتن کمک مالى را از فعالين و طرفداران جنبش کارگرى عار 

 اى عريضه مينويسد و داغ تر از آش در دفاع از قانون ميداند و انکار ميکند، و يا براى خامنه
اين رويدادها بدنبال تحرکات پيشرو ! کار، قانون اساسى و حتى شرع اسالم موعظه ميخواند

 .کارگرى سالهاى اخير عميقا نگران کننده است
 

حتى . توازن قواى سياسى معلوم است. مبارزه کارگرى در فرانسه همين است که ميبينيد
اليستها و تريديونيونيست هاى راست در اين اعتراضات دنبال گرايش هاى راديکال تر و سنديک

فرانسه فلج شده است اما مذاکره و مبارزه هم ادامه . ظرفيتهاى قوى اعتراض کارگران مى افتند
اگر نه به تجربه تاريخ جنبش کارگرى فرانسه و سنتهاى . در ايران اما وضعيت فرق ميکند. دارد

نقش مهم و . تى پيشرو آن، اما در ايران سنت سوسياليستى و شورائى کارگران تاريخ داردمبارزا



مبارزه راديکال کارگرى . سنت مجمع عمومى کارگرى قديمى است. ماندگار ايفا کرده است
در ايران مبارزه . هم وجود دارد" صنفگرا"سنديکاليسم و گرايشات محافظه کار و . قديمى است

پاى حراست و انجمن اسالمى و خانه .  موضوع مستقيما با دولت روبرو استکارگرى برسر هر
دولت ماهيت مبارزه . کارگر و نيروهاى اطالعاتى و شکنجه گر و شکنجه گاه وسط است

اقتصادى کارگر را سياسى کرده است و بناگزير مکانيسم پيشروى و پيروزى مبارزه کارگرى 
 اندازه دولت و نيروى انتظامى و سرکوب رودروى به يک. در ايران و فرانسه يکسان نيست

. آنچه يکسان است، حضور و جايگاه طبقه کارگر و وزن اجتماعى آنست. مبارزه کارگر نيست
تجاربى است که در جبهه هاى مختلف مبارزه طبقه کارگر بدست داده ميشود تا کارگر بعنوان 

در فرانسه . اين تجارب استفاده کننديک طبقه جهانى ببيند و در شرايط متفاوت هر کشورى از 
کارگر در موقعيت متفاوتى از نظر تشکل و حقوق و رابطه اش با قوانين جامعه از جمله قانون 

با اينحال حتى در . کار است، در ايران اما کارگر در اساس رابطه اش با اين مقوالت فرق ميکند
آورد، اين گرايش راديکال است که فرانسه آنجا که کارگر موفق ميشود جامعه را به تحرک در

در ايران به طريق . سازمانهاى محافظه کار و سنتى سنديکائى و دانشجوئى را دنبال خود ميکشد
اولى، طبقه کارگر براى يک ذره پيشروى و حتى نقد کردن حقوقهاى معوقه نميتواند به سنت 

ولتى خانه کارگر و شوراهاى نهادهاى پليسى و د. محافظه کار و اسالمى سنديکاليستى تکيه کند
 .اسالمى کار جاى خود دارند

 
همين سى چهل هزار نفر از کارگران که امروز در تهران اجتماع کردند، حرف دلشان ساده 

اما خانه کارگر سوار اعتراض شان ميشود و . است؛ آنها نان و کار و رفاه و حرمت ميخواهند
مشغول " رهبر انقالب"شى از سنديکاليستها با يا بخ. آنها را پشت قانون قاتلين خود ميبرد

در ايران . مشاعره ميشوند و کارگران را با فقر و گرسنگى و بيکارى و زندان تنها ميگذارند
پتانسيل اعتراض سوسياليستى طبقه کارگر به معنى خواست بهبود و تغيير و برخوردارى از 

. و همبستگى کارگرى ريشه دوانده استتمايالت انترناسيوناليستى . آزادى و برابرى وسيع است
طبقه کارگر ايران براى مواجهه با اوضاعى که برايش درست کردند و تحکيم سنگر خود مطلقا 

پيشروى خط سازش با حکومت بنام سنديکا و . نميتواند به سياستهاى خاکسترى و راست اتکا کند
فرانسه اگر درسى براى . استخانه کارگر و غيره، اولين نتيجه اش شکستن کمر جنبش کارگرى 

اگر . طبقه کارگر ايران دارد، اينست که بايد گرايش راديکال و سوسياليست طبقه پاپيش بگذارد
اين خط سرحال عمل ميکرد، امروز بايد قبر خمينى را با شعارهاى مرگ برسرمايه دارى 

راس مبارزات در فقدان حضور اين گرايش در . کارگران عصبانى و گرسنه اند. ميلرزاندند
کارگرى، در صف مقدم برپائى جنبش مجامع عمومى منظم، در طرح شعارها و تاکتيک هاى 
طبقه کارگر در مقابل سواالت اساسى، نيرو و پتانسيل اعتراضى توده کارگران به هدر ميرود و 
ن نهايتا خنجر اسالم و دولت سرمايه داران بيشتر در پهلوى کارگر و خانواده کارگرى و به اي

گرايش راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى بايد فورا در . اعتبار اکثريت عظيم جامعه ميرود
برپائى مجامع عمومى کارگرى و دخالت دادن . مقابل اين سياستها واکنش درخور نشان دهد

سير قطبى شدن جنبش کارگرى . کارگران در تعيين سرنوشت خويش فورى ترين اقدام است
 .*الت سياسى باال ميگيردهمراه با شتاب تحو

 
 

 ٢۵يادداشت سردبير، شماره 
 

 د در دانشگاهسخنرانى هاى دربارى احمدى نژا
 



اين سخنرانيها عمدتا بى . احمدى نژاد دور ديگرى از سخنرانى در دانشگاه ها را آغاز کرده است
ن با سر و صدا صورت ميگيرد، قواعد امنيتى فوق برنامه بر آن حاکم است، ورود دانشجويا

گو از اطالعات و بسيج و حراست براى " تکبير"کنترل هاى ويژه روبرو است، نيروى کافى 
احمدى نژاد تالش ميکند آبروريزى دور قبل را . اشغال و کنترل سالن تدارک ديده شده است

 . آذر است١۶اين سخنرانيها استقبال دولت و راست دانشگاه از . جبران کند
 

وسط سخنرانى احمدى نژاد در علم و صنعت از گوشه اى شعارها بلند عليرغم اين تمهديات در 
ابواب جمعى همراه نماينده !". جمهور خجالت رئيس"، !"دانشجويان زندانی را آزاد کنيد"شد؛ 

. را از سالن بيرون انداختند" خاطيان"امام زمان سريع پالکاردها را پاره کردند و با لمپنيسم 
فرهنگ سالمی، هنگامه مظلومی، عارف روشناس، آمانج ؛ جويانبدنبال آن شش نفر از دانش

 همزمان در اصفهان . به کميته انضباطی احضار شدندعزيزی، محسن قزلی و مهربان کشاورز
 !دانشجويان براى آزادى زندانيان سياسى و در دفاع از هويت انسانى اجتماع و تظاهرات کردند

سخنرانيهاى احمدى .  آذر است١۶دعوا براى اين نمايشات و اعتراضات دستگرمى دو طرف 
نژاد و با ترتيبات امنيتى و جان نثاران همراه آن، فضاى سخنرانيهاى دربارى شاه را در خاطره 

 . *اگر آن حکومت توانست ادامه يابد، احمدى نژادها هم ميتوانند. ها زنده ميکند
 
 

 ٢۴يادداشت سردبير، شماره 
 

 "انتخابات آزاد"
 !شبه اپوزيسيون شروع شددم جنباندن 

 
دور ديگرى از نمايش کسل کننده و واپسگراى جنبش ملى " انتخابات رژيم"با نزديک شدن 

 مرداد ١٧در يادداشت سردبير نشريه يک دنياى بهتر، شماره يازده . اسالمى شروع شده است
 ، از جمله نوشتم؛١٣٨۶

 
 ايم که جدال در باال و تشديد جنگ ما در تحليل اوضاع سياسی ايران همواره تاکيد کرده"...

. جناحهای حکومتی، انعکاسی از گسترش جدال در پائين با کل موجوديت رژيم اسالمی است
بقا جمهوری اسالمی و گرفتن تضمين امنيت و سهم شان هدف جدال باالئی ها مشترک است؛ 

ز دولت احمدی جناح راست که امرو. سياست رسيدن به اين هدف مورد مشاجره است. در منطقه
نژاد را جلو انداخته فکر ميکند رسيدن به اين هدف از طريق گردنکشی تروريستی در منطقه و 

جامعه "و " تعقل"جناح ديگر در رنگين کمانی از . اتمی شدن و سرکوب در داخل ميسر ميشود
 هر. همين هدف را دنبال ميکند" اصالحات و ديالوگ و عاديسازی"و " چينی کردن"و " مدنی

دو سياست در عين حال عليه جنبش سرنگونی و کارگر و آزاديخواهی و براى به خانه فرستادن 
سياست سرکوب شديد نقطه توافق جناحهای رژيم نيست، اما سياست بقا نظام . مردم توافق دارند

 .و وقت خريدن و مردم را به حاشيه سياست راندن هدف مشترک آنهاست
 

ليگ جنبش ملی اسالمی در داخل و خارج، دارند . ژيم در راه استنمايش اسالمی انتخابات ر... 
و مرثيه های شکست دو خرداد را فراموش " عدم قاطعيت آقای خاتمی"بار ديگر انتقادها از 

گوئی دنيای سياست و اعتراض مردم و محور جهان و خوشبختی و بدبختی همين . ميکنند
! در پيش بگيريد" تحريم"د که مبادا سياست پيشاپيش هشدار ميدهن! پيش رو است" انتخابات"

منتسب " نمايشات خيابانی جناح راست"درست مثل دوره ای که هر اعتراض مستقل مردم را به 
ميکردند، امروز مستقيما و تلويحا مسئوليت اعمال دولت احمدی نژاد و سرکوب اسالمی را به 



اين ! رای نداده اند" ات و نماينده آنتداوم اصالح"گردن مردم و اپوزيسيونی می اندازند که به 
احمدی نژاد . همان جنبش است که دستش در جيب برادر بزرگتر است. همان ارکستر قديمی است

بايد بگيرد و ببندد و فوج فوج سنگسار و اعدام کند تا خاتمی و کروبی و نبوی و ديگران بتوانند 
" اصالحات"يگويند راه ديگری بجز تداوم به ما م! را ايفا کنند" نلسون ماندال"و " گاندی"نقش 

ميگويند سوسياليسم را فراموش ! نيست" آرمانشهرها"تدريجی و صبر و تحمل و تعيين تکليف با 
و با جامعه ايران و روندهايش متناسب " اصالحات ريشه دارد"کنيد، هفتاد سال بود و تمام شد، 

علوم نيست اگر کسی از هر دوی اين تحفه م! ميگويند خاتمی و احمدی نژاد را مقايسه کنيد! است
های ارتجاع و نکبت اسالمی حالش بهم بخورد و خود را شايسته زندگی بهتری بداند بايد چه 
خاکی به سرش بريزد؟ قرار است دماغمان را مجددا بگيريم و در متن ارعاب احمدی نژاد و 

 - دو خرداد– نوار رفسنجانی شمردن تلفاتمان در اوين و ميدانهای شهر، به شر کمتر و تکرار
اين البته يک هدف سياست اعمال فشار دولتهای غربی به ! رضايت دهيم" اصولگرا"راست 

پرو غربی و اهل "اگر اسالم سياسی ديروز تروريست و امروز . جمهوری اسالمی هم هست
 و هم سرکار باشد، دو هدف تامين ميشود؛ هم سياست آمريکا و دول غربی پيش ميرود" ديالوگ

 "...سدی در مقابل خطر دخالت مستقيم مردم و کارگر و چپ جامعه زده ميشود
 

 نفر از فعالين ملى مذهبى، دوخردادى، و عناصر اپوزيسيون مجاز رژيم طى جلسه اى ٢٣اخيرا 
اين کميته شامل؛ هادی اسماعيل زاده، عباس امير . تشکيل داده اند" کميته دفاع از انتخابات آزاد"

باوند، حبيب اهللا پيمان، محمد علی   حسين انصاری راد، محمد بسته نگار، داود هرميداس انتظام،
سيف زاده، خسرو سيف،  دادخواه، تقی رحمانی، عزت اهللا سحابی، عبدالفتاح سلطانی، سيد محمد 

اکبر معين  احمد صدر حاج سيد جوادی، شيرين عبادی، محسن کديور، مرتضی کاظميان، علی 
نی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، نرگس محمدی، علی اکبر موسوسی خوئينی، فر، سعيد مد

اين کميته با رديف کردن مقدارى آسمان ريسمان از . يزدی، حسن يوسفی اشکوری هستند ابراهيم 
جمهورى اسالمى و احمدى نژاد و سازمان دهنده ترورها در راس وزارت کشور خواستار 

، در هم خانواده ها و " اتمى–انفجار سياسى "دنبال اين ب! شده است" برگزارى انتخابات آزاد"
پيامهاى آتشين يکى پشت سر ! متحدين ديرين شان در بيرون حکومت جنب و جوش شروع شد

، اتحاد )اکثريت(هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران ! ديگرى صادر شدند
ا، و سازمان سوسياليست های ايران  اروپ-جمهوريخواهان ايران، شورايعالی جبهه ملی ايران

اقدام را مثبت  ما اين"سازمان اکثريت با اعالم؛ . صادر دادند" حمايت ميکنيم"اطالعيه هاى 
ميدانيم و اميدوارى براى تبديل اين  تلقی کرده و آن را در خدمت اشاعه فرهنگ دمکراتيک

رژيمى اش را مجددا -ع پروموض، "حرکتی گسترده با خواست برگزاری انتخابات آزاد اقدام به
خود را با نيروهای تشکيل "اتحاد جمهوری خواهان ايران اعالم کرده است که  .اعالم کرد

کميته " اروپا تشکيل –شورايعالى جبهه ملى ايران . "دهنده اين کميته در يک صف تلقی می کند
ژيم جمهوری اسالمی  از رگام بزرگی در راه احقاق حق حاکميت ملترا " دفاع از انتخابات آزاد

سازمان سوسياليست های . بشمار آورده و پشتيبانی بيدريغ خود را از فعالين آن اعالم کرده است
، )بيچاره مصدق ضد سوسياليست(ميخواند، " سوسياليست های مصدقی"ايران که مرتبا خود را 

ريم کنندگان خود را با تح" مرز قاطع"ضمن حمايت از اين کميته و اين اقدام، يکبار ديگر 
اين محفل  .تاکيد کرده است" انتخابات آزاد"انتخابات اعالم و بر سابقه ديرين خود در دفاع از 

پشتيبانی و حمايت از خواست ها و مبارزات جنبش  "چند نفره حمايت از اين اقدام را همرديف
 ؟!ده استکر قلمداد ... "دانشجوئی، جنبش زنان، سنديکاهای کارگری، معلمين و 

 
اين جريانات و اعالم کنندگان اين کميته در دوره هاى . ترديدى نيست که اين مواضع جديد نيستند

مختلف متحدين رسمى جناحهائى از جمهورى اسالمى و بخشا کارگزار اين حکومت بودند و خط 
مضافا اينکه در ايندوره مسئله خطر جنگ عاملى است که به . مشى سياسى شان همين است



اگر جنگ براى بخشى از .  نيروها و کنار رژيم قرار گرفتن سرعت بيشترى ميدهدتجديد آرايش
ديگرى است، براى جريانات متفرقه جنبش ملى اسالمى محملى " مائده آسمانى"رژيم اسالمى 

تا به اين خط برميگردد، اينها در صورت . براى دفاع آشکارتر از اين حکومت ننگين است
شايد . ورى اسالمى، متحدين بى توهم جمهورى اسالمى هستندگسترش تنش بين آمريکا و جمه

استثنائا عناصر و محافل معدودى از اين گرايش به چنين موضعى نيافتد، اما اين جنبش در 
يک پايه . تماميت آن پشت رژيم اسالمى بخط ميشود و اين امر بطرق مختلف شروع شده است

وى اين نکته است که اعمال فشار جهانى و تحليلى و استراتژيک اين جنبش حساب باز کردن ر
لذا تمام نيرو . را بيشتر ميکند" اصالح طلب و غير اقتدارگرا"خطر جنگ، شانس برگشت جناح 

و ظرفيت ضد چپ و ضد حرکت مستقل مردم را بکار گرفتند تا بتوانند فضا را در داخل و 
می در درون نظام، حاشيه آن، بستر اصلی جنبش ملی اسال. خارج به نفع رژيم اسالمى برگردانند

بخش بيرون . ميکند" تعقل و ديالوگ"و بيرون حکومت، موعظه حفظ نظام و برگشت به 
حکومتى با استفاده از تمام اهرمها ضمن دفاع از اين سياست، توجيه دمکراتيک و ناسيوناليستى 

 در داخل امثال تاج .را بعهده دارد" خشونت انقالبی"آن، اداره دپارتمان ضد سوسياليستی و ضد 
را کنار هم ميگذارد تا نتيجه " مخملی يا سرخ حکومت يکدست اقتدارگرا يا انقالب، اعم از"زاده 

انتخابات آزاد "است و براى رسيدن به آن " ترآيه مدلی موفق تر و به ما نزديك تر"بگيرد که 
. تشکيل ميشود" ادکميته دفاع از انتخابات آز" در حاشيه حکومت ."راه حل نجات آشور است

متحدين شان در اپوزيسيون؛ ضمن بد دهنى عليه سوسياليسم و عمل انقالبى کارگر و مردم 
 .راه مى اندازند" انتخابات آزاد"آزاديخواه، جنبش دفاع از 

 
اين دم جنباندن ها براى جمهورى اسالمى، آنهم در اوضاعى که طيف وسيع راست اپوزيسيون يا 

و يا پشت حمله نظامى آمريکا، معانى سياسى و پراتيکى روشنى براى پشت رژيم بسيج ميشود 
اين جريانات دست راستى در يک ديد استراتژيک و بدون اين . کمونيسم و طبقه کارگر دارد

اما به خط شدن اينها پشت رژيم و . سياستها هم در مقابل اهداف کمونيستى طبقه کارگر بودند
پيشبرد سياست مستقل و طبقاتى مان و تالش ما در کنار وظيفه . آمريکا هم مطلوب ما نيست

اين جريانات را بايد . براى سرنگونى جمهورى اسالمى، مقابله با اين سياستهاى ارتجاعى است
زير فشار قرار داد، جامعه را عليه آنها بسيج کرد، شکست شان داد، و راه پيشروی جنبش 

سياست و هدف بالفصل ما روشن . موار دادسرنگونی و اهداف سوسياليستى طبقه کارگر را ه
ما براى رهائى از اين فالکت و اختناق، جارو کردن سرمايه دارى و استقرار راه حل است؛ 

ما براى جمع کردن نيروى اين انقالب و تحقق اين هدف . فورى يک جمهورى سوسياليستى است
ضع موجود با اتکا به در عين حال براى هر درجه گشايش سياسی و اصالح و. تالش ميکنيم

مبارزه مستقل کارگران و مردم تالش ميکنيم و از آن بعنوان وضعيتى در تشديد مبارزه در 
يک رکن پيشروى اين جنبش مقابله با و . خدمت سرنگونی رژيم جنايتکار اسالمی استفاده ميکنيم

 . بخط ميکندشکست سياستهائى است که مردم را پشت ارتجاع اسالمى و تروريسم و ميليتاريسم
 

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

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

اگر چنين شرايطى فراهم باشد، يعنى احزاب کمونيستى، . سازمان دادن کودتا احضار ميکند
احزاب اپوزيسيون، شخصيتهاى سياسى، کل جامعه با نهادها و تشکلها و غيره بتوانند فعاليت و 

در " انتخابات آزاد"يد ندارم همين طرفداران آزادانه در يک انتخابات واقعا آزاد شرکت کنند، ترد
در چنين شرايطى و با وجود يک فرجه شش ماهه . جمهورى اسالمى کمترين راى را مى آورند

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



چون آنچه که طبقه کارگر و اکثريت . درا ميگيرند و يا بزرگترين حزب سياسى کشور خواهند ش
اما چنين شرايطى چگونه تامين ميشود؟ . عظيم مردم ميخواهند را تنها کمونيستها نمايندگى ميکنند

انتخابات " ممکن است؟ آيا خامنه اى و شرکا مبشر اين وجود جمهورى اسالمىآيا با فرض 
ستن دستان خونين اين حکومت و يک در جمهورى اسالمى ش" انتخابات آزاد"اند؟ آيا بحث " آزاد

کالهبردارى سياسى نيست؟ هر آدمى که دو روز در ايران زندگى کرده باشد ميفهمد که با فرض 
يک سياست رياکارانه براى کشيدن مردم پشت رژيم " انتخابات آزاد"جمهورى اسالمى، بحث 

به اين "  به حکومتتوهم پراکنى"حتى اطالق  . است" رفراندوم"يک بحث پادرهوا مثل . است
اين تالشى براى توجيه سياست حقير و ضد . خط يک آوانس سياسى و عين توهم به ارتجاع است

اصول "اجتماعى اين اپوزيسيون مفلوک در دفاع از مرتجعترين حکومت زمانه با گالب 
 مدافعين اين سياست افق شان را به رژيم و مکانيزم شيفت قدرت. است" دمکراتيک و حقوق بشر

چون با اين تحجر و زن ستيزى و . را قبول دارند" اصل نظام"جناحها در رژيم گره زدند چون 
نق نق هاى . حکومت مطلوب اينها هم به همين ارکان متکى است. فقر و فالکت معضل ندارند

 .دمکراتيک مثل هميشه در خروجى و تبصره است و اهميتى ندارد
 

 دارد مخالفين سياسى و دانشجو و کارگر اعتصابى درست در همين اوضاع که جمهورى اسالمى
ميگيرد و به شکنجه گاه ميبرد، شبه اپوزيسيون دمکراتش دفاع از اين " تروريسم"را با جرم 

هر دو يک امر ! توجيه ميکند" انتخابات آزاد"حکومت تروريستى را با چرخاندن کاسه گدائى 
 اما .قا آن و مقابله با حرکت مستقل مردمدفاع از حکومت و بسياسى و زمينى را پيش ميبرند؛ 

تکرار تراژيک آن تنها ايجاب ميکند که يکبار ديگر در . اين سياست هم قديمى و آبروباخته است
صحنه سياسى توسط کمونيستها و راديکالها و اعتراض مستقل طبقه کارگر و مردم آزاديخواه 

 .*شکست داده شود
 
 

 ٢٣يادداشت سردبير، شماره 
 

 ست، اخالق سياسى، و آن سرود ننگينچپ، را
 پاسخى به مهدى عربشاهى

 
درباره ضرورت رعايت "به دنبال تجمع و اعتراض دانشجويان پلى تکنيک، مطلبى باعنوان 

توسط مهدی عربشاهی نوشته شده که دانشجويان چپ را از جمله؛ دانشجويان " اخالق سياسی
را متهم به مصادره کردن تجمع " وسياليستدانشجويان س"و يا " آزادی خواه و برابری طلب"

ايشان در اين مطلب موعظه اخالق سياسى ميکند و دانشجويان چپ را به . تحکيم وحدت ميکند
 .متهم ميکند" غير اخالقى و جعل خبر"رفتار 

 
تحکيمى ها که امروز ساز . جستجوى واقعيت دانشگاه را اما بايد در متن يک تاريخ جستجو کرد

 دهه اخير انجمن اسالمی اميرکبير در راه ١سابقه فعاليت های " را کوک کردند و از "ليبراليسم"
اندازی فراکسيون مدرن دفتر تحکيم و دگرديسی آن به يک سازمان مدنی مدافع دموکراسی و 

" انقالب فرهنگى"سخن ميگويند، يادشان رفته بگويند که اينها همان فرزندان خلف " آزادی
را برقرار کنند و سابقه شان بيشتر " پيوند حوزه و دانشگاه"که قرار بود سروش و شرکا هستند 

اينها کسانى هستند که بازوهاى قدرت جناحهاى دولتى در دانشگاه بودند و ! است" يک دهه"از 
اينها زائده هاى . روى دوش سرکوب خونين چپ توانستند ارگانها و نشريات شان را ايجاد کنند

د که کارشان بسيج دانشجويان پشت مضحکه انتخابات رژيم و عقايد جناح هاى حکومتى هستن
اتفاقى که افتاده اينست که اين بازار ورشکست و اين سياست . سوپر ارتجاعى پست مدرنيسم بود



اينکه فشار واقعيات سياسى و مقاومت و مبارزه چپ جامعه و دانشگاه باعث . ها رسوا شد
بته مورد اشاره عربشاهى و دوستان تحکيمى و اسالمى خود اين جريان هم شد، ال" دگرديسى"

شدند چون خاکريز مقاومت در مقابل رشد چپ در دانشگاه " ليبرال"امروز اينان . شان نيست
چون خزعبالت پست مدرنيستى به . نميتواند زير پرچم انصار حزب اهللا و انجمن بسيجى باشد

گر امکان شکل دادن به فضاى فکرى مسلط همان پستوهاى کتابخانه تحکيم رانده شده است و دي
" دموکراسی و ليبراليسم"اينان امروز با پرچم . دانشجو را ندارد" مشغله تئوريک"در دانشگاه و 

نسبتی با پالکاردهای "و راست کالسيک ظاهر شدند تا اعالم کنند که بنا به آلرژى طبقاتى شان 
مخاطبش دانشجويان چپ است اما پيام به اين اظهارات اگرچه ظاهرا . برقرار نمی کنند" سرخ

به اينها و قبول ظاهرى آن " ليبرال"بدوا اين را بايد تصريح کرد که اطالق . کسانى ديگر است
. اينها با هيچ استاندارد و معيارى ربطى به ليبراليسم کالسيک ندارند. يک آوانس سياسى است

نه سياستهايشان و نه اهداف . ى ليبرال نداردايران بورژواز. اينها بيشتر نئوکان هستند تا ليبرال
در ايران . شان و نه پرنسيپ و شعارها و تاکتيک و استراتژى شان با ليبراليسم خوانائى ندارد

خاتمى ميشود، وقتى " مدينته النبى"وقتى جان الک بيچاره و بحث سيويل سوسايتى آلت دست 
تحکيم وحدت هم چيزى نيست جز " يسمليبرال"کانت وسيله توجيه چرخش سياسى گنجى ميشود، 
و گرنه چه کسى نميداند عليرغم تضاد پايه اى و . عقب نشينى به سنگرى براى مقاومت عليه چپ

طبقاتى ليبراليسم و سوسياليسم؛ ليبراليسم با فاالنژهائى که پالکارد پاره ميکنند، کتابخانه بهم 
 را در مى آورند، آسمان تا زمين فرق ميريزند، و وقتى شکست ميخورند اداى مارتين لوترکينک

کسى و هيچ دانشجوى سال اول که دو بار رفتار اين آقايان را ديده است على القاعده توهمى . دارد
اينها حتى وقتى لباس حزب اهللا را درمياورند . تاريخ و سابقه اين خط روشن است. به اينها ندارد

 ميکنند، نميتوانند ظرفيت دست راستى شان را و عباى ليبرال جهان سومى و ولتر اسالمى به تن
دليل اين ! پنهان کنند" يا سوسياليسم يا بربريت"در تقابل با پالکارد سرخ، در پاره کردن شعار 

اينها نيست و سوسياليستها در تحليل اين موضوع دچار چنين خطاى بزرگى " اخالق بد"امر البته 
باشد سياسى و طبقاتى است و صد البته نميتواند در " اخالقى"اين موضوع قبل از اينکه . نميشوند

 .از ديد چپ پنهان بماند" ليبرالى"پوشش موعظه اخالقى 
 

 معضل عربشاهى چيست؟
اساس تالش عربشاهى اما انکار هويت جديد جنبش دانشجوئى و چرخش به چپ در دانشگاههاى 

 در آن دست باال را داشتند براى اين بويژه در پلى تکنيک که همواره راستها مجموعا. ايران است
ايشان و دوستان تحکيمى شان گران آمده و نرخ سهامشان را در بازار بورس جنگ و رقابت 

حساب " نفر هستند و ٣٠ تا ٢٠اين تصوير که دانشجويان چپ جمعيتى . جناحها پائين آورده است
ميگيرند تا آن را جلوی تجمع کنندگان قرار " شده با هر نفر يک پالکارد سرخ رنگ بزرگ

بگذاريد بپرسيم چه ضرورتى دارد براى اين . کنند، واقعا تالشى مضحک است" مصادره"
جمعيت قليل ايشان دست به قلم ببرند و درس اخالق بدهند؟ چگونه ممکن است جمعيتى قليل هم 

" اى ايران" آذر و هم در تجمع اخير از سخنرانى همفکران ايشان و خواندن سرود ١٦در 
درد ايشان واقعا اخالق بد دانشجويان چپ و سوسياليست دانشگاه است يا همان ! انعت کنند؟مم

البته براى ناسيوناليستها و فاشيستها و " اى ايران"آلرژى و ضديت طبقاتى با پالکاردهاى سرخ؟ 
. خاک پرستان مقدس است، همانطور که سرود اى آلمان براى نازيستها و اس اس ها مقدس بود

ليسم و دمکراسى جهان سومى که زير پرچم اسالمى و سرود اى ايران هويتش را تعريف ليبرا
افق اين خط تنها ميتواند روى االکلنگ اصالح طلبان . ميکند، پيشاپيش خود را افشا کرده است

اين نه اتهام است نه تحليل، يک واقعيت . حکومتى و يا استرتژى نظم نوينى تبئين و ساخته شود
سى است که يک سر آن در دانشگاه هاى ايران است و سر ديگر آن در مراکز مادى و سيا

طرفداران دمکراسى در ايران که هر روز يکى شان به . آکادميک وابسته نئوکانها در آمريکا
آمريکا مشرف ميشوند و اداى چلبى و سربازان دمکراسى را در مى آورند به کسى پوشيده 



خود را چگونه تعريف و تبئين ميکند، اگر روى اين خط مستقل از اينکه هر فردى .  نيست
اما کسى که از قليل بودن چپ حرف . ميرود، بستر اصلى سياسى و قبله جهانى اش آنجاست

اين اردو بيشمار قربانى . فعاليت چپ غير قانونى است. ميزند به رژيم اسالمى هم آوانس ميدهد
. کتو پيدا کرده مثل قارچ از زمين روئيده استدر دو رژيم گذشته داده و هربار که فرصتى دوفا

اين افق ريشه در واقعيات اقتصاد سياسى يک جامعه سرمايه دارى و تقابلهاى طبقاتى دارد که 
کافى است . اين جريان برخالف تحکيم دست ساز نيست. سرکوب نميتواند آن را ريشه کن کند

عه برداشته شود تا معلوم شود که چه يکماه شمشير ترور و اختناق از روى سر دانشگاه و جام
اگر در دانشگاه حق نشر و بيان و ابراز وجود از سايه ترور و حذف و . کسى اقليتى ناچيز است

يادتان . محروميت رها شود، آقايان تحکيمى در يک انتخابات واقعا آزاد صد راى هم نمى آورند
يلتر گزينش عبور کردند و در دانشگاه باشد که همين دانشجويان فعلى دانشگاههاى ايران از صد ف

اگر هنوز شما با اتکا به قدرت دولتى و حمايت آشکار و . و خوابگاه با صد مانع روبرو هستند
پنهان دستگاه سرکوب و حمايت مالى و سياسى اين وضعتان است، تکليف تان در يک شرايط 

 .برابر بيشتر از معلوم است
 

 پرنسيبهاى چپ
هاى اسالم زده " ليبرال" آزاديخواهى سوسياليستى، برخالف تازه دانشجويان چپ و کال

 حتى آزادى –آزادى بيقيد و شرط سياسى . ، از آزادى و اختيار انسان شروع ميکند"وطنى"
اما ايشان يادش رفته .  در قاموس چپ امرى بديهى است–فاشيستى ترين و ناهنجارترين عقايد 

منيتى دانشگاه، عليرغم تعدى هائى که اخيرا به فعالين که تحکيم زير چتر حکومت و نهادهاى ا
آنچه که براى . آنها شده و همين هم از نظر دانشجويان آزاديخواه محکوم است، فعاليت ميکنند

تحکيم و انجمنهاى اسالمى سنتا آزاد بوده براى دانشجويان سوسياليست با زندان و ترور و 
تا دانشجوى چپ حقى را . ره همراه بوده استشکنجه و تصادف خيابانى و پرت شدن از پنج

اعاده ميکند، صفى از مبصران و کهنه توده ايها و بچه حاجى هاى بازار سيگنال امنيتى ميدهند و 
امثال ! مشغول پرونده سازى ميشوند تا کماکان اين سفره در خدمت اسالم و اصالحات دينى بماند

سم تغيير کردند، لطفا همراه دوستان ديگرشان عربشاهى اگر خيلى در مکتب دمکراسى و ليبرالي
 طى بيانيه اى اعالم کنند؛

 
 بستن و توقيف نشريات دانشجوئى قويا محکوم است و خواهان بازگشائى مجدد همه اين -١

 .نشريات هستند
 از آزادى بيقيد و شرط بيان دفاع ميکنند و هر گونه تعدى به دانشجو و اساتيد را به اين اعتبار -٢

 .م ميکنندمحکو
 هر نوع سياست گزينش اسالمى و امنيتى و ستاره دار کردن و کنترل و اخراج و محروميت -٣

 .و غيره را قاطعانه محکوم ميکنند و خواهان الغاى فورى همه اين قوانين ارتجاعى هستند
ه  اعالم کنند که دانشگاه يک محيط علمى است نه پادگان نظامى، نه حوزه، نه زندان زنان، ن-٤

هر نوع فعاليت و . خواهان بيرون انداختن اين ارگانهاى سرکوب از دانشگاه شوند. مسجد و منبر
تالش اين جريانات و ارگانهاى سرکوب حکومتى قاطعانه محکوم شود و شرايط فعاليت آزاد و 

 .بدون اذيت و آزار دانشجو تامين شود
امى قوانين مترتب و تحميل شده در  جداسازى و آپارتايد جنسى در دانشگاه محکوم شود و تم-٥

فعال ممنوعيت . الاقل مثل يک ليبرال از آزادى پوشش دانشجويان دفاع کنند. اين زمينه الغى شوند
 .تظاهر مذهبى در دانشگاه و مراکز آموزشى پيش کش

لطف کنند مکانيزم تضمين مادى تحقق اين خواستها را به دانشجوى " ليبرالها" اين دمکراتها و -٦
 .عترض و آزاديخواه و سوسياليست نشان دهندم



 از آزادى ايجاد تشکلهاى مستقل دانشجوئى و از انتخاب آزادانه و بدون هرگونه تحريک و -٧
 .تهديد و اعمال فشار دفاع کنند

اينها را گفتم که تاکيد کنم اتفاقا حمله به پالکارد . من اينها را اينجا نگفتم که توهم خودم را بيان کنم
 عليرغم برخورد بخشى –فع سوسياليسم و آلرژى به پالکارد سرخ و عصبيت آقاى عربشاهى مدا

 جوهرش همان ارتجاعى است که تحکيم و انجمنهاى اسالمى را متولد -از حکومت با تحکيمى ها
 .اجبارى آن به همان ارتجاع تکيه دارد" دگرديسى"کرد و بقاى آن هم عليرغم 

 
 کدام حقوق بشر؟

اکثريت دانشجويان ايران مدتهاست که پيگيری دموکراسی و حقوق بشر در : "گويدعربشاهى مي
يک ساختار دموکراتيک را در کنار دفاع از حقوق صنفی شان سرلوحه فعاليت های خود قرار 

 ".داده اند
اوال معلوم نيست ايشان بنا به نتايج کدام موسسه نظرسنجى معتبر چنين ادعائى ميکنند؟ واقعيات 

تبديل دانشجو به . نيست" صنف"ثانيا دانشجو . در دانشگاهها عکس اين گواهى ميدهدسياسى 
صنف همان هدفى را دنبال ميکند که تاريخا طبقه کارگر را به صنف تقليل داده، زنان را به 

و " از ما بهتران"فرستاده تا سياست را به " حقوق صنفى"صنف تقليل داده و دنبال نخود سياه 
 مطالبات رفاهى دارد و بايد همواره از آن دفاع بعنوان انساندانشجو . ار کندبورژوازى واگذ

اما طرح همين مطالبات رفاهى هم توسط گرايشهاى اجتماعى مختلف معانى و روشهاى . کند
دفاع از مطالبات رفاهى براى دانشجوى آزاديخواه يک جز الينفک دفاع از حرمت . مختلفى دارد

ت و حقوقى که موقعيت و مکان اقتصادى و يا دوره دانشجوئى حرم. و حقوق انسانى است
تقليل آن به مطالبات " ليبرال"و دفاع از همين مطالبات براى آقايان . تغييرى ماهوى در آن نميدهد

در قلمرو سياست، حقوق بشر . صنفى و تبديل دانشجو به چرخ پنجم ارابه سياسى سرمايه است
 است، چيزى نيست جز طوق بردگى سرمايه و مناسبات لکيتقدوسيت ماشما، که بند طالئى آن 

دانشجو اگر . مبتنى بر مالکيت خصوصى بر گردن بشر بطور اعم و بشر کارگر بطور اخص
بشر و حقوق . مدافع اين باشد بهتر است برود درسش را بخواند و کارى به سياست نداشته باشد

ست و در ايران اسالم زده به صدقه و بشر شما در اسارت اولويت سود و سرمايه و بازار ا
حقوق بشر يک ويترين است که متاع آن و دولت آن و . صندوقهاى قرض الحسنه تنزل پيدا ميکند

ساختار سياسى متکى به آن، همان است که جناب بوش و بلر و ديگران براى مردم خاورميانه و 
جنگ سرد به يک شوخى بيمزه در خود غرب اين مقوله بعد از پايان . بخش اعظم دنيا آوردند

امثال " جهان سوم"محصوالت دمکراسى و حقوق بشر در کشورهاى موسوم به . تبديل شده است
بشر اما در قاموس سوسياليسم يک . کرزاى و طالبانى و سيستانى و مقتدا صدر و خامنه اى است

ا امکانات و شرايط کليت يکپارچه است با حقوق و آزاديهاى برابر و استفاده از نعمات موجود ب
خودى و "نيست، " ايدئولوژيک"بشر سوسياليستى طبقاتى نيست، . مشابه و برابر معنى ميشود

. و غيره ندارد، اسالمى و غير اسالمى ندارد" ايرانى و افغانى و عرب"ندارد، " غير خودى
له به دمکراسى شما چيزى نيست جز تعريف سرمايه از آزادى بشر، بشرى که در بازار و مباد

همين حقوق صورى هم تابعى از اولويت سرمايه است و داغ لعنت . يک کاال تنزل يافته است
آزادى بشر بطور . ديرزمانى است که پوسيده است" گفتمان"اين . سلطه طبقاتى را برپيشانى دارد

بشر اگر استبداد و ديکتاتورى . کلى با وجود طبقات و سلطه سرمايه يک غير ممکن تاريخى است
نميخواهد بايد سرمايه را بزند چون کارکرد سرمايه و راست و ريز کردن تجارت و سود الزمه 

سرمايه دارى آزاد و عدالتخواه و دلسوز چرت ترين مقوله اى است . اش زير پاگذاشتن بشر است
دانشجويان بدرست اين حقوق بشر را نميخواهند و . که ميشود در عالم سياست از آن حرف زد

 .يخواهند بشر را از اسارت اين مذهب زمينى رها کننداتفاقا م
 
 "انديشه هاى ايدئولوژيک"



عربشاهى مثل هر سرباز دوره بعد از جنگ سرد يادش نميرود که حمله به سوسياليسم را با مهر 
من ميدانم که هنوز در ميان چپ هستند رگه هائى که . همراه کند" انديشه های ايدوئولوژيک"

اين البته تاريخ طوالنى دارد . نام ميگذارند" ايدئولوژى" سوسياليسم و کمونيسم را سهوا و يا واقعا
کمونيسم يک . اما ذکر چند سرخط الزم است. و اينجا امکان ورود به اين بحث موجود نيست

مارکسيسم پرچم و نقد اين جنبش به سرمايه دارى و . جنبش اجتماعى است نه يک ايدئولوژى
. دئولوژى از ديدگاه مارکسيسم شکل وارونه و مذهبى گونه واقعيت استاي. جهان معاصر است

اسارت واقعيت زنده در يک مدار بسته اصول و جداول و فرمولها و . شکل غلط آگاهى است
کمونيسم يا ماترياليسم پراتيک . انتزاع از دنياى واقعى و ديناميزم تالش و تغيير آگاهانه است

ايدئولوژى اما بنيان جامعه طبقاتى و . ى تغيير واقعيت مادى استجنبشى انتقادى و دخالتگر برا
مدرنترين . جزئى از تاريخ طبقات است و در جامعه بورژوائى مرتبا توليد و بازتوليد ميشود

 -همان سرود ننگين اى ايران. دولتهاى بورژوايى امروز متکى به منحط ترين ايدئولوژيها است
ز خود بيگانگى انسان است که خاک را پرستش ميکند و خاک که براستى نشان عقب ماندگى و ا

 چکيده ايدئولوژى ناسيوناليسم ايرانى -را به جان و هويت و ارزش و اصالت انسان ارجح ميداند
بورژوازى نميتواند به نقد ايدئولوژى بنشيند چون خود با . هاى جهان سومى است" ليبرال"و شما 

اگر چپ غير . يها و آرا دوام و بقاى حاکميتش را تضمين ميکنداتکا به عقب مانده ترين ايدئولوژ
کارگرى و اردوگاهى تاريخا از مارکسيسم ايدئولوژى ساخته، بايد حکمت آنرا در تغيير ريل 
اجتماعى و طبقاتى اى جستجو کرد که بنام کمونيسم، شکلۍ ديگر از اختناق و سرمايه دارى و 

امر آزادى را در نفى تمام عيار و مدام وضع موجود کمونيسم . اسارت را سازمان داده است
ميبيند، طورى که بنيانهاى توليد و بازتوليد طبقات و بردگى مزدى و ايدئولوژى توجيه گر آن 

شبه ليبرالهاى اسالم زده خوبست اگر عليه کمونيسم حرفى . کمونيسم انسان محور است. ورافتد
 و دريدا و شريعتى و ديگران بلکه از زبان مارکس براى زدن دارند، نه از زبان پوپر و گادامر

ترديدى ندارم حرفى . ما با کمال ميل وارد بحث ميشويم. مستقيما حرف بزنند و همان را نقد کنند
اسالف عربشاهى زمانى ماترياليسم تاريخى مارکس را با اگر و مگر در سايز . براى زدن ندارند
انشان در وال استريت هر روز مجبورند به تئوريهاى اما بزرگ! ميکردند" رد"دماغ کلئوپاترا 

. مارکس رجوع کنند تا شايد براى رفع و کنترل بحران اقتصادى خاکى برسرشان بريزند
بعد از جنگ سرد مدتهاست از اين " پايان تاريخ و پايان ايدئولوژى"بورژوازى عليرغم افاضات 

 اختالف فاز طوالنى، و هر جنس اينکه در ايران هر بحثى با يک. سنگر عقب نشسته است
بنجولى عليرغم باد کردنش در بازار در دکان عده اى عرضه ميشود، دليلش نه در تفحصات و 

آقاى عربشاهى و . آقايان بلکه دقيقا در اهداف سياسى ارتجاعى شان نهفته است" تئوريک"غور 
درد واقعى ايشان نه . دشرکا نيز بهتر است کمى با زمان و افت و خيز قبله آمالشان رشد کنن

معضل اساسى بن بست جريانى . بودن چپ" قليل"چپ و نه " اخالق بد"است نه " ايدئولوژى"
جسارت سياسى حکم . است که تاريخ مصرفش در قلمرو سياست و در دانشگاهها تمام شده است

اسى و و باالخره چپ برخالف راست آزادى بيقيد و شرط سي. ميکند حرف دلشان را صريح بزنند
کمونيسم و سوسياليسم کارگرى . حقوق فردى و اجتماعى را از هيچ بنى بشرى سلب نميکند

 . *برخالف راست که ضد انسان است جريان و جنبشى براى رهائى بشر است
 ٢٠٠٧ اکتبر ٣١

 
 

 ٢٢يادداشت سردبير، شماره 
 

 تاکتيک مقابله با سياست ترور رهبران کارگرى
 



 مهرماه در نزديکى منزل اش در سنندج توسط سه موتور ٢۶نبه مجيد حميدى صبح روز پنجش
خوشبختانه مجيد حميدى از اين ترور جان سالم بدر برد و هم . سوار نقابدار به گلوله بسته شد

ترور مجيد حميدى فعال . اکنون در بيمارستان اميراعلم تهران براى جراحى بسترى است
 را بايد نقطه عطفى در سياست مقابله جمهورى کارگرى و عضو کميته دفاع از محمود صالحى

همه ميدانند . اسالمى سرمايه داران در تقابل با روند رو به رشد جنبش کارگرى ايران تلقى کرد
اين نقابداران تروريست برادران خلف و همکيشان همان نقابدارانى هستند که در مراسمهاى شنيع 

 از لمپنهاى اسالمى و کرايه اى و دست پرورده اليه اى. اعدام و شکنجه جوانان ظاهر ميشوند
افرادى که وجه مشخصه شان بيرحمى و . قرارگاههاى تروريستى که شغل شان آدمکشى است

اما خود تروريستها تنها عامل اجرائى يک سياست . شقاوت و هنرشان اجراى جنايت آگاهانه است
بان سياسى و امنيتى و مقامهاى اصلى در آنهائى که سازمانده اين ترورها هستند عاليجنا. کثيف اند

شعبان بى مخ ها و دستجات باند . دولت و مجلس و وزارت اطالعات و پابوسان خامنه اى هستند
سياهى و جوخه هاى ترور هميشه وجود داشته اند و هميشه عليه نيروهاى انقالبى و رهبران 

ندان دور، در دوره ابتدائى تشکيل زمانى نه چ. کارگرى و فعالين سياسى مخالف بکار گرفته شدند
اتحاديه ها و سازمانهاى کارگرى در آمريکا، ترور رهبران کارگران و آژيتاتورها يک روش 

در آمريکاى التين و بدنبال افول مشى چريکى و عروج مبارزه طبقه . مرسوم سرمايه داران بود
 يک شغل قاتلين حرفه اى کارگر، ترور فعالين کارگرى با قيمت ارزان پانصد دالر يک روش و

آنچه . نه ترور مخالفين سياسى و فعالين کارگرى جديد است و نه سياست سازمان دادن ترور. بود
جديد است اينست که اين سياست با تمام سابقه و کراهت تاريخى اش در ايران اسالم زده بعنوان 

 روآورى به اين سياست دالئل. يک ابزار در خدمت سرمايه و دستگاه سرکوبش قرار گرفته است
 .و شناخت آن بويژه براى يک مقابله موثر مهم اند

 
ترتيب دادن تصادف، کشتن زير . حقيقت اينست اين روش براى حکومت اسالمى ارزان است

شکنجه و جسد را سربه نيست کردن، ترور خيابانى، انفجار اتومبيل و غيره، براى جمهورى 
زمانى که زندان و شکنجه با تمام . ليت اش را نميپذيرداسالمى اين خاصيت را دارد که مسئو

وحشت تاريخى اش به پالتفرمى براى مبارزه تبديل ميشود، معنى اش اينست که مهمترين رکن 
نه فقط اين بلکه عليرغم . قدرت فائقه يعنى دادگاه و زندان و سرکوب کارائى سابق را ندارد

لذا . اتب بيشترى براى حکومتى ها ببار مى آوردضربه اى که به مخالفين ميزند پيامدهاى بمر
خط مشى تروريستى و سازماندهى ترور . بايد اين ناتوانى و ضعف سيستم سرکوب را احيا کرد

تمرکز دستگاه ترور و سازمان مخفى ترور عليه . مخالفين بطور کلى به اين امر کمک ميکند
اينجا . ه يک خطر بالقوه طبقاتى استفعالين کارگرى در عين حال بيانگر توجه رژيم اسالمى ب

ما بايد در اوج حمله . نقطه ضعف رژيم اسالمي و نقطه قدرت جنبش کارگرى قابل روئيت است
بايد با اتکا به اين نقطه . اى که عليه مان صورت ميگرد نقطه قدرت خود را فراموش نکنيم

 .قدرت اين سياست ترويستى را درهم شکنيم
 

 !چه بايد کرد
س حکومت اسالمى وحدت طبقاتى کارگران و عروج آنها بعنوان يک جنبش مستقل منشا تر

دشمنى سرمايه با کارگر يک . طبقاتى و شکل دهنده به اميد و حرکت بنيان کن در جامعه است
. اين دشمنى بسيار قديمى است و ابدا امر تازه اى نيست. فرض ساده هر کارگر و کمونيست است

اين يک تروريسم دولتى . د انگشت اتهام را به سوى قدرت دولتى چرخانداولين کار اينست که باي
روشن است هر انسان . و سازماندهى ترور توسط نهادها و ارگانها و مقامات حکومتى است

. شريفى بايد اين تروريسم و عمليات مملو از جبن را محکوم کند اما اين به تنهائى کافى نيست
ميدانم در . ه سازمانده ترور استيفاى حق و عدالت و پيگيرى کردبدترين کار اينست که از دستگا

شرايطى که دولت و سازمان هاى پليسى و اطالعاتى اش جرات ندارند که مستقيما مسئوليت اين 



هنوز جا " عاملين و آمرين ترور"عمل کثيف و جنايتکارانه را بپذيرد، مانور در مورد معرفى 
توده طبقه کارگر دامن ميزند و همزمان دست جنايتکار و باندهاى اما اين توهم را در ميان . دارد

واقعا چه کسى ميتواند در روز . تروريستى را در تداوم عمليات سر به نيست کردن باز ميگذارد
خود سر "روشن ترور سازمان دهد و راست راست راه برود؟ اگر دولت فورا و بسرعت عاملين 

 نميکند، مثل روز روشن است که عامل و آمر جز خودش را دستگير و معرفى و مجازات" ترور
نکته دوم اتخاذ . و اين بايد به آگاهى عمومى توده طبقه کارگر و مردم تبديل شود. کسى نيست

سياستهائى است که نقشه شوم از ميان برداشتن رهبران کارگران و رهبران جنشهاى اعتراضى 
ان بايد يکصدا اعالم کند؛ چند ده ميليون کارگر غير طبقه کارگر اير. و آزاديخواهانه را خنثى کند

جنبش کارگرى و ديگر جنبشهاى . يک جنبش را نميتوان با ترور از ميان برداشت. قابل ترور اند
اينها همانهائى هستند که هر . آزاديخواهانه بايد يکصدا اعالم کنند که تروريستها را مى شناسند

را تروريزه کردند و به عناوين مختلف از طبقه ما قربانى روز و هر لحظه محل کار و زندگى ما 
اين سرمايه و منفعت سياسى و اقتصادى اش است که توسط اعتراض و اعتصاب . ميگيرند

اين . کارگرى به خطر افتاده است و توسط دولت و ارگانهاى وردستش تعرض متقابل ميکند
 با شکنجه و جوخه هاى ترور و بخشى از جنگ طبقاتى است که همواره براى سرمايه داران

نکته ديگر اينست که بايد هزينه اين سياست را . اعدام و زندان و شکنجه کارگران تنيده است
عنوان . بايد اين عمل جنايتکارانه نتيجه وارونه دهد و شکست بخورد. براى رژيم بسيار باال برد

هورى اسالمى در دنيا در بايد به يک مشخصه ديگر معرفى جم" رژيم ترور رهبران کارگرى"
در اين زمينه يک تالش بين المللى . کنار رژيم آپارتايد جنسى و رژيم صد هزار اعدام تبديل شود

هر نهاد و کميته و . و وسيع عليه سياست ترور رهبران کارگرى بايد در دستور قرار گيرد
د براى شکست سازمان و حزب وتک فعال کارگرى بايد مرکز توجه اش را روى يک تالش واح

کم نيستند فعالين کارگرى و رهبران جنبش . و رسوا کردن اين سياست شنيع تروريستى بگذارد
شورائى که توسط اين حکومت در دهه هاى پيش يا به قتل رسيدند و يا در زندانها شکنجه و 

مه ترور مجيد حميدى ادا. صالحى و اسانلو که وضع وخيم شان را همه ميدانند. تيرباران شدند
ديگرى که اينبار " قتلهاى زنجيره اى"ما بايد از . همان سياست است اما به روشهاى ديگر

اين . قربانيانش فعالين کارگرى و فعالين و رهبران جنبشهاى برابرى طلب هستند جلوگيرى کنيم
در داخل يک تحرک در ميان کارگران . اقدام بايد در داخل و خارج بطور موازى پيش برده شود

خشهاى مختلف، از اقدامات سياسى مانند محکوميت اين عمل و دفاع از کليه رهبران در ب
کارگرى و اعتراض و تالش برحق جنبش کارگرى براى امر تشکل در بيانيه هائى که توسط 
مجامع عمومى کارگران تصويب ميشود، تا اقدام سمبوليک و اعتصاب براى اعمال فشار و سد 

در خارج کشور بايد اقدامات عليه . زم است در دستور قرار بگيردبستن و اخطار ميتواند و ال
جمهورى اسالمى با مرکزيت بخشيدن تبليغات و تالشها روى جنبش کارگرى ايران و جلب 

براى کمونيسم و جنبشهاى آزاديخواهانه امروز اين مهمترين سياستى است . همبستگى همراه شود
بايد در يک حلقه گسترده حمايت و همبستگى طبقاتى جنبش کارگرى ايران . که بايد دنبال شود

بايد يک ديوار حفاظتى محکم دور اين جنبش کشيد و امنيت فعاالن و رهبران آن را . قرار گيرد
در سطح روزمره تر، اتخاذ تدابير امنيتۍ از جمله همراهى فعالينى که ميتوانند سيبل . تامين کرد

 .د مقدور بايد در دستور قرار گيردجوخه هاى ترور رژيم اسالمى باشند تا ح
 

 تاکيدى بر مجمع عمومى کارگرى
يک مبناى وحشت جمهورى اسالمى از تحرک جنبش کارگرى و بويژه تالشش براى برپائى 

فعالين کارگرى به همين عنوان و به همين دليل مورد تهاجم . تشکلهاى مستقل کارگرى است
بقه کارگر ايران و بويژه رهبران راديکال و يک پاسخ تعرضى ط. تروريستى قرار گرفته اند

اين سوال مهم و محورى . سوسياليست طبقه، تالش براى ايجاد تشکلهاى واقعى کارگرى است
جنبش کارگرى امروز تنها ميتواند در جنبش مجمع عمومى در مراکز کارگرى ايران پاسخ 



 امر توده کارگران تبديل تنها با اتخاذ اين سياست است که هم امر تشکل کارگرى به. بگيرد
ميشود و هم امنيت فعالين و نمايندگان منتخب کارگران در حمايت توده طبقه کارگر تامين ميشود 

مجامع عمومى کارگران . و هم تالش سرمايه داران و رژيم شان را با شکست مواجه ميکند
وجود کارگر را معتبرترين و مستقيم ترين تشکل توده اى طبقه کارگر است که امکان ابراز 

تشکيل آن ساده است و مرجع . بعنوان يک طبقه در مقابل سرمايه و حکومتش تضمين ميکند
سياست ترور و حذف رهبران کارگرى که . برسميت شناسى آن کسى جز برپادارندگانش نيست

هدفى جز سرکوب جنبش کارگرى و حذف آن از صحنه سياست ندارد بايد با قدرت شکست داده 
تون مهم اين تالش خود طبقه کارگر ايران است که در شرايط امروز تنها ميتواند در يک س. شود

اين سياست جبون و کثيف سرمايه را محکوم کنند و . قالب مجامع عمومى کارگرى قد علم کند
قاطعانه با ابراز وجود متشکل نشان دهد که اين سياستها نميتواند تالش برحق طبقه کارگر را 

عين حال اين واقعه بايد آگاهانه به يک تحرک وسيع و ادامه دار براى معرفى و در . متوقف کند
تقويت جنبش کارگرى ايران تبديل شود که در شرايط امروز ايران و منطقه و خطراتى که کل 
جامعه را تهديد ميکند، تنها اميد و تنها جنبشى است که ميتواند به يک آينده آزاد و خوشبخت شکل 

 .دهد
 

اعدام . به قامت عمر ننگين اش همواره و به اشکال مختلف از طبقه ما قربانى گرفته استسرمايه 
توحش و لجام گسيختگى . و ترور رهبران جنبش کارگرى سياست قديمى سرمايه دارى است

بايد اين تالش تروريستى سرمايه داران و . سرمايه و دولتهايش انعکاس قدرت طبقه کارگر است
به نقطه پرشى براى تقويت و انسجام طبقه کارگر و جنبش کارگرى تبديل جمهورى اسالمى را 

 .کرد
 

 دور ديگرى از مبارزات کارگرى در اروپا
کارگران حمل و نقل خطوط .  اکتبر فرانسه با يک اعتصاب گسترده و فلج کننده روبرو بود١٧

آب و برق، و قطار و اتوبوس، کارگران مخابرات، بخشهاى خدماتى، شهردارى، گاز، تلفن، 
در کنار اين . بخشهاى مختلف ادارى در اعتراض به تغيير قانون بازنشستگى به اعتصاب پيوستند

اتحاديه ها و کارگران . اعتصاب گسترده تظاهراتهاى بزرگى در شهرهاى مختلف برپا شد
اعتصابى هدف دولت از تغيير قانون بازنشستگى را فقير تر کردن طبقه کارگر و جامعه و 

دولت فرانسه بعد از شکست در طرح قانون . ضى به نفع بنگاههاى سرمايه دارى تلقى ميکنندتعر
جديد استخدام مجددا خود را آماده تعرض ديگرى کرده است و کارگران نيز رمز پيروزى قبلى 
را در حرکت راديکال و گسترده خود ميبينند که کل جامعه را به تحرکى بيسابقه و شورانگيز 

 و مطابق معمول دولت مشغول تبليغات ضد کارگرى و جلب راى کسانى است که در فعال. کشيد
تغيير اين قانون ذينفعند و کارگران و مزدبگيران که تصويب اين قانون جيب همه شان را خالى 

چشم انداز پيروزى کارگران فرانسه تنها زمانى . تر ميکنند به فکر يک روياروئى ديگر اند
تجارب . شد که طبقه کارگر از چهارچوبهاى سنتى اتحاديه اى فراتر روندميتواند در دسترس با

همزمان . دور قبل اعتصابات شکوهمند و راديکال در فرانسه درسهاى مهمى براى ايندور دارد
در ايتاليا دهها هزار کارگر عليه وضعيت نابسامان قانون بازنشستگى و تغيير در حقوق کارگرى 

اليحه جديد بودجه دولت همان . ند و عليه دولت ايتاليا اعتراض کردنددر خيابانهاى رم رژه رفت
. سياستى را در قبال بازنشستگى و حقوق کارگران در نظر گرفته که در فرانسه دنبال ميشود

سال گذشته کشورهاى مهم اروپا . محرميت بيشتر طبقه کارگر و سود بيشتر براى سرمايه داران
اين کشمکش از هر سو به فرجام . واردى ميليونى کارگران بودشاهد اعتصابات گسترده و در م

کارگران عليرغم نداشتن احزاب قوى کارگرى و راديکال که منافعشان . قطعى خود نرسيده است
. را در تقابل با سرمايه نمايندگى کند، تجارب بسيار خوبى از اين مبارزات متحدانه بدست آوردند

 . * ابراز وجود گرايش راديکال کارگرى تعيين ميکندآينده را نيز تعميق اين تجارب و



 
 

 ٢١يادداشت سردبير، شماره 
 

 اعتصابات کارگری و يک چشم انداز
 

. اعتصاب نيشکر هفت تپه بعد از يازده روز تالش و جنگ نابرابر و با توافقی موقت پايان يافت
اجی و ديگر واحدهای اما پايان اين اعتصاب با شروع اعتصابات ديگر مانند کاغذسازی و نس

هر اعتصاب و مبارزه مشخص را ميتوان مشخصا جمع بندی نمود و . کارگری همراه بود
اما مسئله اساسی تر اينست که اين اعتصابات . دستاوردها و نقاط قوت و ضعف آن را برشمرد

سوال ورشکستگی ها، تعديل نيروی . عموما با سوال محوری و معضالت محوری روبرو هستند
. ، اخراج و تعطيلی، حقوق های معوقه، قراردادهای کار موقت، و حق تشکل کارگریکار

ترديدی نيست که بايد و دلسوزانه برای ايجاد و تقويت هر جمع و نهاد کارگری که گوشه ای از 
ترديدی نيست که بايد همواره . وحدت و همبستگی بخشی از کارگران را متحقق ميکند تالش کرد

 را به حمايت از مبارزات کارگری و اعمال فشار به جمهوری اسالمی بسيج سازمانهای جهانی
همه اينها با ارزش اند اما هنوز پاسخ سوال محوری اين اعتراضات يعنی چشم انداز . کرد

 .پيروزمند اين مبارزات را نميدهند
 

از در طول اعتصاب بزرگ کارگران نيشکر هفت تپه و همينطور در برخی از اعالم حمايتها 
" حمايت از توليد داخلی"خواستهای کارگران، صريحا و تلويحا از خواستی ارتجاعی مبنی بر 

اين پرچم حتی اگر توسط سنديکاليسم و يا چپ کارگر دوست هم مطرح شود، . اسم برده شده بود
سياستی است که حل  معضالت طبقه . سياستی ناسيوناليستی و توده ايستی و ضد کارگری است

بی لياقتی "نه . ران را نهايتا در حمايت از اين يا آن جناح سرمايه داران جستجو ميکندکارگر اي
و غيره، منشا مصائب " واردات شکر و پارچه"و نه " سياست اقتصادی غلط دولت"نه " مديران

مصائب طبقه کارگر و اکثريت جامعه مستقيما متوجه نظام سرمايه . امروز طبقه کارگر نيست
حمايت از "اگر سياست . جناحها و جوارحش و متوجه مناسبات بردگی مزدی استداری با تمام 
و خط امامی های معروف " خود کفائی اقتصادی"پاسخگو بود تا کنون طرفداران " توليد داخلی

امروز در بيست سال پيش به جائی رسيده بودند و امروز پشت سر پالتفرم اقتصادی رفسنجانی 
به جائی رسيده بود امروز پالتفرم بازار " حمايت از بازار داخلی "اگر سياست. شمشير نميزدند

مهمتر اينست که ما در ايران با يک سرمايه داری متعارف . به قرآن سرمايه تبديل نشده بود
اقتصاد بحرانی ايران روی تجارت نفت و مشتی مافيای اقتصادی و داللی با اتکا . روبرو نيستيم

 .سياسی ميچرخدبه نيروی کار مفت و سرکوب 
 

طبقه کارگر ايران راهی ندارد جز اينکه در دل اين مبارزات راه حل طبقاتی خود را برای برون 
امری که معنی عملی آن در قلمرو تشکل؛ دامن زدن به جنبش . رفت از اين بحران دنبال کند

ه مجامع عمومی و عمل مستقيم کارگری در ابعاد سراسری و برسميت شناسی آن توسط تود
کارگران بعنوان معتبرترين تشکل و نماينده کارگران، و برافراشتن پرچم مقابله با فقر و فالکتی 

ميتوان در اعتراض به عدم پرداخت حقوقها . است که گلوی دهها ميليون را در ايران ميفشارد
اعتصاب کرد و همين مطالبه را خواست و يا عليه اخراج و بيکار سازی اعتراض کرد و امنيت 

اما استراتژی پيروزی طبقه کارگر در اين مبارزات . شغلی و بيمه بيکاری مکفی را مطالبه کرد
و اعتصابات، که بناگزير و به دليل اوضاع وخيم و بحرانی بسياری از صنايع و مراکز توليدی 

و تبديل شدن به " توليد داخلی"در ايران ابعاد آن رو به گسترش است، مطلقا نميتواند دفاع از 
چنين استراتژی ای طبقه کارگر ايران را پنجاه سال به . سرمايه داران باشد" مشاور اقتصادی"



آنچه امروز طبقه کارگر با آن مواجه است سيری است که . عقب ميبرد و به خاک سياه مينشاند
الجرم هردرجه بهبود . سرمايه داری بطور کلی هزينه توليد و معيشت کارگر را کاهش ميدهد

اين . انی سرمايه های ورشکسته در گرو فالکت و بيکاری بيشتر طبقه کارگر استوضع بحر
يا اين سرمايه . متحول شود" طرفدار کارگر"و " دلسوز"روند نميتواند به يک سرمايه داری 

داری، و بويژه با وجود سياستهای ضد کارگری در ميان کارگران، طبقه کارگر را به قهقرای 
يا طبقه کارگر بعنوان رهبر آزادی جامعه با سياستی راديکال و فقر و فالکت ميراند و 

يک حکومت کارگری در ايران همين امروز . سوسياليستی مقابل اين هجوم سرمايه قد علم ميکند
 .قادر است اين بحران را به نفع رفاه و آزادی جامعه حل کند

 
 !برای طبقه کارگر ايران راه سومی وجود ندارد

 
 هرانسفر پوتين به ت

دالئل اين موضوع نه خبر . سفر پوتين به تهران در رسانه ها با مقدار زيادی جنجال همراه شد
سفر يک رئيس جمهور روسيه بعد از مدت " جذابيت"و نه " ترور پوتين"منابع اطالعاتی از 
اينها فوت و فن های ژورناليسم رسمی و بنگاههای حرفه ای خبرپراکنی . طوالنی به ايران بود

تعيين رژيم حقوقی خزر و همکاری در حفظ "همينطور اجالس تهران و مذاکرات برای . تندهس
اينگونه اجالسها . نيز هسته محوری اين سفر و نشان دهنده اهميت آن نيست" محيط زيست

اهميت سفر پوتين در اين نکته اعالميه پايانی اجالس تهران نهفته . همواره وجود داشته است
نظام جهانی جديد چند قطبی، کاملتر و عادالنه تر "ان اين اعالميه به ايجاد است که امضاکنندگ

و تحکيم نقش محوری سازمان ملل در حفاظت از " در زمينه های سياسی، اقتصادی و حقوقی
کشورهای امضا "اين تاکيد در کنار طرح اين موضوع که . صلح و امنيت جهانی کمک کنند
ديگر دست نخواهند زد و به کشورهای ديگر نيز اجازه استفاده از کننده به اقدامات نظامی عليه يک

، صريحا تالشی عليه گسترش استراتژی سياسی و "قلمرو خود به اين منظور را نخواهند داد
 .نظامی آمريکا در منطقه و جهان است

 
حقيقت اينست که دنيای بعد از جنگ سرد و تعيين تکليف سيمای سياسی، بلوک بنديهای 

پرچم نظم نوين . ی، و تعيين حوزه های نفوذ هنوز به فرجام قطعی خود نرسيده استاقتصاد
جهانی آمريکا در باتالق عراق فرو رفته است و حريفان ديگر کمپ سرمايه داری حاضر نيستند 

اين موضوع برای آمريکا و متحدينش . منافع استراتژيک خود را به پای آمريکا قربانی کنند
 روشن است که روابط تجاری و اقتصادی و نظامی روسيه با جمهوری .طبعات روشنی دارد

اسالمی، همواره روسيه و همينطور چين را در تصميمات جهانی برسر تحريمها و اقدامات 
تنبيهی عليه جمهوری اسالمی محتاط کرده است و متقابال جمهوری اسالمی تالش کرده با دادن 

 آمريکا ناچار است برای همراهی چين و روسيه و .باج های بزرگ در اين شکافها بازی کند
کشورهای اين منطقه امتيازات چرب تری اعطا کند، تا قادر شود سياست گسترش تحريمها و يا 

بدهد و يا ناچار است در فقدان اينها و " مشروعيت جهانی"تهاجم نظامی را درجه ای از 
د و شرط با جمهوری اسالمی را معضالت داخلی و منطقه ای اش سياست مذاکره و سازش بيقي

 .امری که اخيرا در صحنه رقابتهای سياسی در آمريکا به آن اشاره ميشود. قبول کند
 

روسيه و چين در . مسئله اينست که نبايد سرنوشت آينده جامعه ايران را به اين جريانات سپرد
نافع قطب نمای اين م. يک جنگ منافع استراتژيک با آمريکا و بخشا اروپای غربی درگيرند

بازی در . رژيم اسالمی نيز در يک جنگ بقا درگير است. تعيين جهت سياست خارجی آنهاست
اما يک بازيگر جدی . اين شکافها و اتکا به تروريسم اسالمی در منطقه را رمز بقای خود ميداند

سم و راه حلی که جنبش کارگری و کموني. و مهم ديگر اين صحنه طبقه کارگر و کمونيسم است



. مردم منزجر از اين نظام دارند، راه حل بسيار سر راست تر، بی هزينه تر و انسانی است
سياست طبقه کارگر و اردوی آزادی و برابری متکی به منافع آنی و آتی اکثريت عظيم جامعه 

اين سياست به دو رکن متکی است؛ اول، جدال بقای رژيم بايد با شکست مواجه شود و . است
و دوم، .  چيزی نيست جز تالش سازمانيافته تر طبقه کارگر عليه فقر و اختناق سياسیمسير اين

سرمايه داران بايد به شکست " دنيای چند قطبی"و يا " دنيای يک قطبی"سياست نظم نوينی 
شکست اين سياست نيز بدون ورود قوی جنبش طبقه کارگر و مردم آزاديخواه و . کشيده شود

سازمان ملل امروز نقش همان مهر پالستيکی دوره جنگ . ود ممکن نيستارائه راه حل مستقل خ
منافع کارگر و اکثريت عطيم مردم محروم توسط طرفين درگير در اين جدال . سرد را هم ندارد

سفر پوتين اگر درسی برای جنبش آزادی و برابری داشته . جهانی و منطقه ای نمايندگی نميشود
و دولتهايشان حاضرند برای تامين منافعشان به هر اقدام ارتجاعی باشد اينست که سرمايه داران 

و ضد انسانی؛ از سازماندهی کشتار و جنگ تا مسلح کردن تروريستها به آخرين تکنولوژی 
برای مقابله با اين اوضاع بايد ورق . جنگی و قربانی کردن هر منفعت بديهی انسانی پيش بروند

آزادی "و " نه به دولتهای جنگ طلب"مدن در ايران با پرچم بايد جبهه بشريت مت. را برگرداند
 *. به صحنه سياسی وارد شود"و رفاه همگان

 
 

 ٢٠ شماره ،يادداشت سردبير
 

 وقايع هفته و سوال جنگ
 

 در پائين
اعتصاب . اردوی آزادی و برابری در هفته گذشته پرچمش را در جبهه های مختلفی برافراشت

تپه، مراسمهای روز جهانی کودک در تهران و سنندج و کامياران و هزاران کارگر نيشکر هفت 
پيرانشهر و بانه، تظاهرات عليه احمدی نژاد در دانشگاه، و کمپين جهانی عليه مجازات اعدام از 

اين اعتراضات پرشور و . اينها گوشه هائی از صدای اردوی بشريت متمدن است. اين جمله اند
تنها بازيگران . اعالم ميکند؛ دنيا صحنه جنگ تروريستها نيستخواستهای انسانی آن به دنيا 

بوش و احمدی نژاد اگر نماينده قتل و جنگ طلبی، بمب و . صحنه سياست تروريستها نيستند
اين . کشتار جمعی، اعدام و فقر و فالکت اند؛ اردوی کارگر و بشريت متمدن عليه اين بربريت اند

 دار و زندان و تهديد جنگ و بمب و انتحار و تحريم و فقر، جبهه ها، آنهم در اوج سياست چوبه
 !عليه تان ايستاده ايم! سرنوشت جامعه فقط دست شما نيست! يک حرف ساده دارد؛ ما نميپذيريم

 
 در باال

. در اردوی باالئی ها جنگ روانی و ديپلماتيک و خبرسازی برای خطر جنگ اوج گرفت
کلوس جنگ برسر مردم، ارکانهای اصلی دوائر حکومتی همزمان با باال نگهداشتن شمشير دام

. برای سرکار گذاشتن مردم هم نيست. اين بازی موش و گربه نيست. از مذاکره سخن ميگويند
رژيم اسالمی در پس اين جدال . بخشی از جنگی واقعی با اهداف روشن برای دو طرف است

. ديد آمريکا را مطالبه ميکنددوام حاکميت خويش، گرفتن سهمش در منطقه، و رفع خطر ته
. آمريکا نيز دنبال استراتژی منطقه ای و جهانی اش و تحميل توازنی جديد به اسالم سياسی است

برای جمهوری اسالمی يک رکن مهم اين کشمکش تالش برای شکست مردم و طبقه کارگر 
انشگاه و جامعه تحرک در جنبش کارگری و د. اما وضع شان بدتر از آنست که ادعا ميکنند. است

يشان، " خوديها"منابع و شنيده های . ادامه دارد و فشار خود را در دولت اسالمی منعکس ميکند
موضوع جنگ و مذاکره و . از تشنج در جلسه دولت و داد و بيداد سر احمدی نژاد سخن ميگويد

ندی بنزين بحث از عقب نشينی در مسئله جيره ب. اوضاع داخلی و گرانی مسئله اساسی شده است



اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه، عليرغم ضرب و شتم و سرکوب کارگران و سانسور . است
موضوع وارادات شکر و سياستهای . رسانه ها، به موضوع کشمکش در کابينه تبديل ميشود

دولت و اعتصابات در مراکزی مانند نيشکر هفت تپه زنگ خطر را برای عده ای به صدا 
ای اينها نه برسر منافع کارگران بلکه برای اعالم خطر در باره گسترش دعو. درآورده است

و باالخره برخالف تبليغات پوچ در سطح اخبار و . اعتراضات کارگری و جلوگيری از آن است
 .رسانه ها، همه دنبال راهی برای مذاکره هستند

 
 در اپوزيسيون

ی، پالريزاسيون براين اساس در جريان در اپوزيسيون ايران همراه با باال رفتن تب تبليغات جنگ
در مقابل راستهای پرو غرب و امثال حزب مشروطه و آقای داريوش همايون، که از . است

سخن ميگويند و نتيجه ميگيرند در صورت جنگ کنار " اولويت ايران در مقابل تجزيه و جنگ"
قرار ميگيرند، در جبهه " تماميت ارضی ايران"هر نيرو و از جمله رژيم اسالمی برای دفاع از 

مذاکره با رژيم و آمريکا برای ممانعت از "ملی اسالمی ها و بخشی از جمهوريخواهان بحث از 
اگر عده ای پيشاپيش کنار . است" رفراندم ملی"جنگ و تالش برای گردن گذاشتن رژيم به طرح 

 اشکال رقيق تری آمريکا سنگر گرفتند و عده ای کنار جمهوری اسالمی، عده ای نيز هستند که
شکست "بحثهای آقای حسين باقرزاده در اين زمينه و اعالم . اما با همان محتوا را پيش ميبرند

 ، از اين قبيل اند؛"تابوها و مذاکره با رژيم
 
اگر راهی برای پيشگيری از جنگ وجود داشته باشد، اين راه جز با شرآت عناصر دخيل در "

اند يعنی غرب و  آه رودرروی يكديگر قرار گرفتهآن و به خصوص دو نيروی متخاصمی 
 آه بايد با هر دو سوی جنگ به مذاآره  و اين يعنی. جمهوری اسالمی طی شدنی نخواهد بود

ناپذير  اگر تالش برای جلوگيری از جنگ مذاآره با رژيم جمهوری اسالمی را اجتناب. پرداخت
مانند هر مذاآره (ين مذاآره فرضی البته در ا. آند بايد آن را به عنوان يك ضرورت پذيرفت می

های حد اقلی اپوزيسيون دموآرات پذيرش  خواست. مطرح خواهد بود» داد و ستدی«) ديگری
حق حاآميت مردم از سوی رژيم جمهوری اسالمی است و اگر رژيم اين خواسته را پذيرفت 

ها همان  يكی از اين راه. ه آندهای تحقق آن با رژيم مذاآر تواند در باره راه گاه اپوزيسيون می آن
 ".است» رفراندوم ملی«
 

ترديدی نيست يک نيروی جدی سياسی که درگير جنگی با حکومت است، در مقاطع معينی 
به اين موضوع آنهم برای کسانی که هيچوقت در چنين موقعيتی " تابو"اعالم . مذاکره هم ميکند

ست و زمانی اصولی است که طرف مذاکره بخشی از يک جنگ ا. نبودند، کمی عجيب است
مقابل و اپوزيسيون، هر دو، در موقعيت قدرت فائقه نيستند و همزمان غير قابل حذف اند، در 

اين ويژه جنبشی است که اهرمی برای تغيير جامعه و . تناسب قوای معينی مذاکره ميکنند
ين نيروئی نه از سر جابجائی نيروی اجتماعی و طبقاتی در اختيار دارد و مذاکره رژيم با چن

مذاکره هيئت دولت اسالمی از جانب خمينی با نمايندگان مردم . قدرت بلکه از سر ضعف است
در کردستان در اوائل انقالب، و در مواردی معاوضه اسرای جنگی، و يا مذاکره با کارگران 

مذموم است بحث اين نيست که مذاکره بطور کلی . صنعت نفت در جريان انقالب از اين قبيل اند
يا تابو شکنی در اينمورد يک پيشرفت است، بحث اينست که مذاکره کنندگان تنها در شرايط و 
تناسب قوای خاصی، حتی عليرغم ميل خود، ناچارند مذاکره کنند و اين مذاکره بخشی از جنگ 

د در فقدان چنين شرايطی، يعنی شرايط امروز، بحث اين بخش اپوزيسيون تنها ميتوان. آنهاست
بحثی در قلمرو نزديکی به جمهوری اسالمی در شکلی رقيق شده تر و توجيه آن تحت عنوان 

اين نه نشان درايت و مسئوليت و مقابله با تابوها، بلکه نشان بن بست سياسی . شرايط جنگی باشد
 را در فاکتور مردم و جنبش آزاديخواهانه داخلو بی افقی و ناتوانی جنبشی است که همواره 



و اين هم البته معرفتی نيست، در استراتژی سياسی شان فاکتور مردم . باتش وارد نميکندمحاس
 .جای تعيين کننده ندارد

 
 جبهه بشريت متمدن

متاسفانه جنبش . کليد اصلی عليه تهديد جنگ و لگام زدن به بوش و احمدی نژاد در ايران است
خط . يک حساب استراتژيک باز کردامروز ضد جنگ در دنيا موقعيتی ندارد که بتوان روی آن 

 که از صلح طلبی و ضد ميليتاريست بودن –نام دارد " جنبش ضد جنگ"اصلی حاکم به آنچه 
اين خط در .  خطی ناسيوناليستی و ضد امپرياليستی است–بيشترمردم در دنيا متفاوت است 

سرائيلی و پرو جنگ لبنان کنار حزب اله قرار ميگيرد و در مورد موضوع فلسطين صرفا ضد ا
حماس است، در جنگ آمريکا با رژيم هم ميتواند پرو جمهوری اسالمی و حتی حامی احمدی 

تمايل و سياستی که اسالم سياسی را بعنوان يک اردوی تروريستی و بوش . نژاد و خامنه ای باشد
کند در را بعنوان اردوی مقابل آن ببيند و حساب و اعتراض مردم ايران را از جنگ اينها جدا 

اين چپ ناسيوناليست بخشا توسط جمهوری اسالمی مانيپوليت ميشود و در . اقليت ناچيزی است
عليرغم تالشی که بايد برای تغيير اين وضعيت . اپوزيسيون ايران هم مابه ازا خود را پيدا ميکند

ه اين طبق. صورت گيرد، امروز فاکتور و سنگر اساسی مقابله با تهديد جنگ در ايران است
کارگر و بشريت متمدن و آزاديخواه در ايران است که ميتوانند بعنوان فاکتور و جبهه سوم اين 

فوری "اين فاکتور است که با هر تحرک سياسی اش .  احمدی نژاد را بهم بريزند-معادله بوش
را حاشيه ای ميکند و کل دستگاه ديپلماسی و تبليغاتی و تئوريسين های دنباله " خطر فوری جنگ

به هفته های قبل . اعتصاب کارگران واحد تنها يک نمونه بود. رو آنرا يک شبه فلج ميکند
اعتصاب واحد و اوجگيری تبليغات جنگی و موضع بوش و رايس بعد از اعتصاب واحد و ابعاد 

 .جهانی گرفتن آن توجه کنيد
 

د خطر جنگ، ، عليرغم هر تحليل و ارزيابی در مورممانعت از جنگ و منتفی کردن خطر جنگ
پاسخ به اين سوال نه در کنار . سوال اصلی هر نيروی مسئول سياسی اپوزيسيون ايران است

، نه در کنار رژيم قرار گرفتن عليه آمريکا، نه در کنار "مام وطن"رژيم قرا گرفتن در دفاع از 
، "دم ملیرفران"آمريکا قرا گرفتن عليه جمهوری اسالمی، نه مذاکره با هر دو برای طرح خيالی 

بهم نه برخوردهای اصول گرايانه و ايدئولوژيک و پاسيف و غير دخالتگر، بلکه تالش برای 
ايجاد تحرک سياسی قدرتمندی است که هم مبارزه .  استزدن معادله سياسی در داخل کشور

مردم عليه اين رژيم جنايت و اعدام و فقر را تقويت کند و هم خطر تروريسم اسالمی و عمليات 
سياست اصولی کمونيستی تالش برای ممانعت از . تروريسم دولتی را منتفی کند" ک و بهتشو"

جنگ، و در صورت وقوع تهاجم نظامی و متعاقب آن جنگ تروريستی، تداوم همين سياست در 
 .صحنه سياسی و نظامی برای برگرداندن اوضاع به نفع اهداف جنبش آزادی و برابری است

 
 "!برای آزادی و رفاه"، "طلبنه به حکومت های جنگ "

رويدادهای هفته اخير بريک واقعيت و همينطور پتانسيل اجتماعی و سياسی در جامعه ايران 
سرکوب سياسی و . فقر و فالکت و اختناق و اعدام پاسخ جامعه امروز ايران نيست. تاکيد ميکند

ارگر و جنبش طبقه ک. سياست خالی تر کردن سفره و جيب سوراخ مردم پاسخ نداده است
اردوی آزادی و برابری و نخواستن جمهوری اسالمی . کارگری سواالت و مسائل پيچيده ای دارد

معضالت و موانع بيشتر شدند . عليرغم معضالت شديد مرعوب نشده است. هر روز تالش ميکند
 ارج ما درعين حال که به اين اعتراضات و تالشهای انسانی. اما تالش و مبارزه هم ادامه دارد

ميگذاريم و پرچم آن را هر روز برافراشته تر ميکنيم، در عين حال ميدانيم که موقعيت امروز با 
بايد امر سازماندهی جامعه و طبقه . تداوم موردی و موسمی اين اعتراضات عوض نميشود

بايد . کارگر و جنبشهای آزاديخواهانه عليه وضعيت موجود را به سطح کيفی تری ارتقا داد



بايد صدای اين . ای روشن و متناسب با مسائل روز سياست در مقابل اين جنبش گذاشتپاسخه
حرکت انسانی و آزاديخواهانه را بعنوان يک قطب مستقل عليه جمهوری اسالمی و عليه سياست 

نيروهائی که استراتژی سياسی شان را نه به مردم بلکه به باال گره . نظم نوينی به ميدان کشيد
اما اين . رغم سايه روشنهای مختلف در کمپ باالئی ها دنبال حل اين معادله ميگردندزده اند، علي

شعار و سياست . برای جنبش کارگری و مردم ايران افتادن داخل سياه چال است" راه حل ها"
در " نه به حکومت های جنگ طلب"طبقه کارگر و اردوی آزادی و برابری در اين شرايط ، 

اين جنبش بدرجه ای خود را در اعتصابات کارگری، . است" دی و رفاهآزا"کنار خواست فوری 
شکلگيری . در مراسمهای مختلف برای دفاع از حقوق مدنی، و در دانشگاهها نشان داده است

يک تحرک وسيع و مستقل با اين شعارها ميتواند کل صورت مسئله را عوض و خطر و تهديد 
سياست ما در دوره جنگ . ت که حزب ما دنبال ميکنداين سياستی اس. جنگ را تماما منتفی کند

ما برای ممانعت از جنگ . تغيير نميکند، موقعيت جنگی اشکال و شرايط کار ما را تغيير ميدهد
عليرغم اين تالشها و در صورت وقوع تهاجم نظامی . و پيشروی جنبش طبقاتی مان تالش ميکنيم

ه مستقل از ما نظامی شده و نيروهای و جنگ، کمونيسم کارگری موظف است در شرايطی ک
ارتجاعی از هر سو به جان مردم افتاده اند، در هيئت يک نيروی سياسی و نظامی برای مقابله با 

 .اين اوضاع و بعنوان يک طرف درگير در قدرت سياسی وارد صحنه شويم
*** 

 
 ايران، ترکيه، کودتای مخملی

الب مخملی، بلکه کودتای مخملی همه را تهديد می نه انق" تاج زاده اخيرا در مطلبی با عنوان 
 ، از جمله گفته است؛"کند

 
تنها الگوی پيش روی ايرانيان، حکومت يکدست اقتدارگرا يا انقالب، اعم از مخملی يا سرخ "

نيست بلكه ترآيه مدلی موفق تر و به ما نزديك تر است چون دموآراسی وآزادی فعاليت های  
بات آزاد در ترآيه باعث شده است آه هم امنيت، هم استقالل و تماميت سياسی و فرهنگی وانتخا

بنابراين بهتر است . ارضی حفظ شود و هم اقتصادی و ارزش ها وهنجارهای اسالمی رشد کند
 ".اقتدارگراهای ايرانی از ترآيه بياموزند آه انتخابات آزاد راه حل نجات آشور است

 
اينرا هم . ی قديم دشنه بدست همان حزب رفاه ترکيه استميدانم که الگوی اصالح طلبان اسالم

ميدانم که آمريکا نه فقط در ايران بلکه در منطقه خاورميانه روی اين بخش اسالم سياسی در 
سرمايه گذاری ميکند و هواداران اينها هم همين را در تبليغاتشان " فاندمانتاليستها"تقابل با 
اين را متوجه نيست که اسالميون " ولترهای اسالمی"ه اما تاج زاده مثل بقيه تاز. ميدمند

. پاستوريزه در ترکيه در مقابل حکومت نظامی و فرض سکوالر بودن جامعه سر کار آمدند
همينطور ترکيه با ايران يک فرق بنيادی دارد؛ در ترکيه جنبشی عليه اسالم و اسالميت عروج 

در ايران مردم . صرش تجربه نکرده استحکومت اسالمی را الاقل در تاريخ معا. نکرده است
ايران . از کل اين نظام به شمول تاج زاده ها و مجاهدين اسالمی و مشارکت و غيره بيزارند

اگر ترکيه اسالم پاستوريزه حزب رفاه، روی دوش استثمار شديد طبقه کارگر قادر . ترکيه نيست
مريکا شده و در مقابل مردم و خطر شده وضع اقتصاديش را بهتر کند و يا موفق به جلب حمايت آ

کودتا به سکوالريسم تن داده است، در ايران اطالح طلبان دينی در يک زايمان سياسی احمدی 
ويژگی سياسی ايران اينست که هر تحول از پائين بناچار تعيين تکليف با ! نژاد را بدنيا آوردند

به همين دليل حکومت برادران تاج زاده اين را ميداند و . اسالم را در خود مستتر دارد
ميچسپاند تا بتواند متاع بنجول اسالمی اش را عرضه " انقالب سرخ"اقتدارگرايش را رندانه به 

 !*کاری که هر آخوندی در آن استاد است. ميکند
 



 
 ١٩ شماره ،يادداشت سردبير

 کارگران، معلمان، جمهوری اسالمی

يداری اجازه سکون و رکود و عقب نشينی را عوامل پا. جامعه ايران مثل يک ديگ جوشان است
مردم ميخواهند زندگی کنند و . مردم عاشق مبارزه و تظاهرات و کتک خوردن نيستند. نميدهند

اما اوضاع واقعی، ناامنی اقتصادی، بيحقوقی و سرکوب سياسی، فقر لجام گسيخته و . لذت ببرند
بخش وسيعی از صنايع کشور، تن مزمن، بيکاری وسيع، بيکارسازيهای گسترده، بحران در 

زدن و بستن و راه . فروشی، اعتياد، گرانی و هزار بدبختی ديگر اجازه نميدهد جامعه ساکت باشد
تحقير جوانان در مال عام تحت عنوان . انداختن موج اعدامها تاثيری را ندارد که بايد داشته باشد

عليرغم توحش خيابانی لمپنهای اسالمی زنان . نتيجه عکس داده است" مقابله با ارازل و اوباش"
. جوانان بيکار و عاصی به هر کس و از جمله آخوند و پاسدار گير ميدهند. ساز خود را ميزنند

جان مردم به لبشان رسيده . در کوچه و خيابان علنا به سران حکومت و انبيا و اوليا فحش ميدهند
روی ميز سرانش قرار ميگيرد، وضع وخيم جمهوری اسالمی و سواالتی که هر روز . است

موقعيت سست داخلی و بين المللی رژيم . اجازه نميدهد که وضعيت در يک روند ممتد ادامه يابد
اما تمام مسئله اينست که اين . اسالمی تنها با سرکوب خشن به ظاهر قوی آراسته شده است

 .سياست نتيجه نداده و مردم را سرجايشان ننشانده است

اضات کارگری و اعتراضات معلمان، که در اساس اعتراض عليه فقر و تبعيض موج جديد اعتر
موقعيت . است، برآمد جديدی از اعتراض طبقات محروم جامعه عليه فالکت عنان گسيخته است

طبقه کارگر و نيروی وسيع معلمان در عين حال در اثر سياستهای جمهوری اسالمی و سرمايه 
کار قراردادی يک .  بخش طبقه کارگر در استخدام دائم نيستوسيعترين. داری شکننده شده است

از قراردادهای يکساله، شش ماهه، سه ماهه، يک ماهه، و . مشخصه سرمايه داری ايران است
سفيد امضا تا فقر در درجات نسبی و مطلق و اخيرا شديد، چرخاندن زندگی را به يک فن تبديل 

را در ميان بخشهای مختلف طبقه کارگر دامن کرده و در عين حال رقابت و محافظه کاری 
شرکتهای بزرگ که با مجموعه ای از پيمانکاران طرف هستند، بخشا به طريق عشايری . ميزند

کوتاه بودن کار، تحرک نيروی کار . با کارگران فصلی يک کمپانی يا شرکت طرف ميشوند
انی، خصوصيت قراردادها، کارگران و ثابت نبودن آن، بی تجرگی کارگران اين بنگاههای پيم

جدائی عملی بخشها و خودمختار بودن آنها، عدم پاسخگوئی شرکتهائی مثل نفت و پتروشيمی و 
ماشين سازی در قبال عملکرد اين شرکتهای همکار به کارگران، و مجموعه مشکالتی تو در تو 

 .تحرک گسترده کارگری را با موانع مختلف مواجه ميکند

معلمان حق التدريسی که تعداد آنها هر روز زياد . علمان هم صدق ميکنداين وضعيت در مورد م
ميشود، قوانين تبعيض آميز، و شمشيری که باالی سر شغل و امروز و فردای معلم وجود دارد، 

اينها از جمله موانع واقعی . معضالت مشخصی در مقابل پيشروی اعتراضات معلمان ميگذارد
 .ين تاکتيک برای اين اعتراضات در نظر گرفته شودهستند که بايد در بررسی و تعي

 سواالت اساسی

اين واقعيت موجوديت طبقه کارگر و وضعيت سرمايه داری در ايران بايد مورد بحث قرار 
رمز تحرک و تشکل کارگر در چنين موقعيت نامساعدی چيست؟ چگونه کارگر ميتواند از . گيرد

دان بياورد؟ چه سياستهائی را بايد در پيش گرفت و چه پس اين موانع برآيد و نيروئی متحد به مي
سياستهائی را بايد نقد کرد؟ مثال نساجيها، صنايع کوچک مختلف و محلی، کشت و صنعت ها، 



کاغذ سازيها، صنايع کهنه و قديمی و کارگاهی ايران مثل تراشکاريها، حتی چايکاران و 
اين کاالها که توسط .  آينده اقتصادی ندارندبرنجکاران و غيره، اينها مجموعه ای هستند که هيچ

اين صنايع به بازار عرضه ميشود، توسط عده ديگری از همين آقايان در بازار جهانی به قيمت 
بسيار ارزانتری خريده ميشود و در بازار ايران با نصف قيمت تمام شده اين صنايع بفروش 

يا بايد بتواند رقابت کند يا . مه دهدهيچ سرمايه داری در اين شرکتها نميتواند ادا. ميرسد
مسئله خصوصی سازی ها و طرحهای جانبی واگذاری و فروش و تعطيل . ورشکست ميشود

تدريجی برخی صنايع، نيز عمدتا همين منطق را دارد و يک نتيجه برای طبقه کارگر و بخشهای 
 .شاغل در اين مجموعه صنايع دارد

 چه نبايد کرد؟

در غير اينصورت . ين بخشها بايد به خواسته هائی واقعی منجر شوداعتراضات کارگری در ا
. چيزی عايد کارگران نميشود و بعد از دوره ای اين مبارزات سرکوب و يا بی نتيجه ميماند

با اين فرض صنايعی که در . کارگر به موقعيت بدتری ميرود و تحرک مجدد را مشکل تر ميکند
اری قرار گرفته اند، سياست کارگری نميتواند متکی بر مقابل تعطيلی، ورشکستگی و يا واگذ

اگر سرمايه دار نميتواند کارخانه را اداره کند کارگر نميتواند مجبورش . حفظ وضع پيشين باشد
منطق سرمايه اين نيست و اين سياست هم نتيجه نميدهد، کما . کند که حتما بايد کار را ادامه دهد

 هر عاملی را که سد مقابل تامين سود و انباشت گردد از ميان سرمايه. اينکه تاکنون نداده است
اگر معادن ديگر منبع تامين انرژی نيستند يا گران تمام ميشوند، معدن تعطيل و . برميدارد

سياست بازنگهداشتن معادن و صنايعی که چنين موقعيتی داشتند، عليرغم . معدنچی بيکار ميشود
و يا اينکه روند خصوصی کردن صنايع . به نتيجه نرسيدندمبارزات پرشور و تاريخی کارگران، 

و به عبارت ديگر انتقال مالکيت کارخانه بين بخشهای مختلف سرمايه داران امر کارگر و مسئله 
مسئله . از زاويه منفعت کارگری اين سرمايه و کليت آنست که دشمن کارگر است. کارگر نيست

 .دگی حال و آينده کارگر و خانواده کارگری استتماما پيامدهای فوری اين تحوالت روی زن

 مجمع عمومی کارگران

وقتی به تعيين سياست ميرسيم، فوری موضوع اتحاد صفوف کارگران در هر سطح خودنمائی 
اما مستقل از هر تغييرات و مانعی، کارگر تنها ميتواند . ميکند و به شرط پيشروی تبديل ميشود
يعنی هدف عمومی منشا به . چه و متحد اعتراض کندبرای خواست آنروزش بصورت يکپار

بايد بنابراين در بحث تعيين اين سياستها . ميدان کشيدن توده کارگران در اين اعتصابات است
، اتکا روی فاکتوری که کارگران را متحد ميکند و مکانيسمی که کارگران را متحد نگاه ميدارد

 فقدان حق تشکل کارگری و اختناق و حراست در. کرد و آن را بسيار جدی و حياتی فرض کرد
کارخانه، تنها مجمع عمومی کارگران است که ميتواند اراده توده کارگر و همدرد را به ميدان 

حتی تعيين هيئت های نمايندگی کارگری بجای مجمع عمومی خود کارگران نميتواند اين . بکشد
ی نباشد و مرتب قدرت و صالحيت و اگر هيئت نمايندگی متکی به مجمع عموم. خال را پر کند

امنيت اش را از توده کارگر نگيرد، کار زيادی از پيش نميبرد و هميشه امکان ترساندن و 
مجمع عمومی ظرفی است که . مرعوب کردن و متفرق کردن آنان به روشهای مختلف هست

شت را به کارگر و معلم را در قلمرو اعتراض روزشان وارد و دخيل ميکند و تصميم و سرنو
مجمع عمومی در حين اعتصاب ارگانی است که کارگران اعتصابی را . عقل همگانی ميسپارد

متحد نگاه ميدارد و به لحظات و سواالت حين اعتصاب پاسخ ميدهد و نيروی کارگران را پشت 
روشن است برای مقابله با اين تهاجم وسيع به معيشت کارگران و فالکتی که . همان تصميم ميبرد

 .حميل کرده اند، حرکتی که از پشتوانه محکم توده کارگران برخوردار نباشد نميتواند پيش رودت



 سياست کارگری در قبال ورشکستگی و خصوصی سازيها

قوانين کشور و . سوال بعدی سياست و خواست در مقابل خصوصی سازی و تعطيلی صنايع است
ر اينگونه مواقع پيش بينی نکرده است و قانون کار ضد کارگری رژيم اساسا زندگی کارگر را د

با سياست خارج کردن . آنجا هم که عناوينی طرح شده مشمول اکثريت عظيم کارگران نميشود
کارگاههای پنج و ده نفره از قانون کار و تداوم وسيع بيکار سازی و خصوصی سازی ها و به 

کارخانه را تعطيل " بايد کرد؟ مزايده گذاشتن صنايع، سوال اينست در مقابل بيکاری گسترده چه
کارگر اخراجی سياستش چيست؟ تنها يک مطالبه . کارخانه تعطيل ميشود. پاسخ نيست" نکنيد

واقعی ميتوان مطرح کرد که نه از نوسانات و افت و خيز حرکت سرمايه، بلکه از موقعيت 
. کردن استانسانی و واقعی کارگر در جامعه بعنوان انسان شروع ميکند و آن حق زندگی 

 هيچکدام !يا کار يا بيمه بيکاری مکفیکارگر در مقابل بيکاری تنها شعارش ميتواند اين باشد؛ 
اما سوال واقعی بعدی اينست که . در مقابل کار قراردادی تنها ميتواند الغا آنرا بخواهد. نميشود

نه و اهرمی محيطی برای جمع شدن مثل کارخا. کارگر اخراجی ديگر دستش به جائی بند نيست
مسئله اينجا . اعتراض خيابانی و هر روزه هم برايش ميسر نيست. مانند اعتصاب در دست ندارد

اگر بيکاری بخشی از کل طبقه را از ميدان خارج ميکند .  برجسته ميشودوحدت کل طبقه کارگر
و و بعنوان شمشيری باالی سر بخش شاغل عامل ارزان نگهداشتن کار کارگر و ايجاد تفرقه 

غيره است، آنوقت تالش برای اتحاد طبقه تنها ميتواند در اتحاد کارگران شاغل و بيکار و يا 
شعار بيمه بيکاری مکفی، شعار بخش بيکار يا ارتش بيکاران . اتحاد طبقه کارگر متحقق شود
و مبارزه عليه بيکاری تنها ميتواند با اتکا به اتحاد شاغل و . نيست، شعار طبقه کارگر است

در غير اين صورت برای شاغالن امروز .  پيش برده شوداتحاد کار عليه بيکاریکار و يا بي
در ! بيکاری امری مربوط به بقيه است و مبارزه برای بيمه بيکاری امر کارگران بيکار ميشود

مورد دستمزدها و نقد کردن حقوق معوقه و ساير خواستهای طبقه کارگر نيز تنها حلقه های متحد 
 .يروی توده کارگران ميتواند اهرم فشاری باشد که به تغييراتی منجر شودکننده ن

. وضعيت امروز در ايران جلوه ای از فقر عظيمی است که چنگالش گلوی جامعه را ميفشارد
طبقه کارگر در يک مقياس گسترده در مواجهه با اين وضعيت فجيع و آينده هولناک تری که 

ترديدی نيست که اعتصابات  . فته است قرار گرفته استسرمايه داری در ايران مقابلش گر
مشخص راه پيشروی خود را دارند اما سواالتی که همين اعتصابات با آن روبرو هستند سواالتی 

نيروی کارگران و معلمان ميتواند در . سراسری تراند و پاسخی وسيعتر و طبقاتی را طلب ميکنند
جمهوری . اعی و اميدی برای جامعه تبديل شوداين اعتراضات هرز نرود و به قدرتی اجتم

اسالمی و جناحهايش نسخه ای برای برون رفت ندارند و گله و شکايت از نهادهای رژيم هم 
دفاع از سياست دولتی بودن بجای سياست خصوصی سازی تنها . پاسخ کارگران را نميدهد

ضد کارگری کار در مقابل دفاع از ظرفيتهای قانون . کارگران را دنبال نخود سياه ميفرستد
پيمانکاران و شرکتهای عمال برده دار، معضل کارگر و امنيت شغلی و معيشت او و خانواده اش 

بيکار و خيل گسترده بيکاران نميتوانند به تنهائی به جنگ بيکاری اين معضل . را پاسخ نميدهد
ن راديکال کارگران گرايش سوسياليست و کمونيست طبقه کارگر و رهبرا. سرمايه داری بروند

اتخاد اين سياستها نه تنها نيروی متحد کارگران را به صحنه ميکشد . وظايف سنگينی بعهده دارند
. بلکه قدرت و توان کارگران را در تعرض به فقر لجام گسيخته و دفاع از کل جامعه باال ميبرد

 خود دارد و هر زمان هر زمان کارگر در اين مکان به ميدان آيد بخش وسيعی از جامعه را پشت
در چهارچوب صنف و کارخانه خويش با سياستهای محدود تالش کند، نتيجه تالشش به هدر 

 .ميرود



مجمع عمومی منظم کارگران در محيط کار و زندگی، طرح سياستها و شعارهای درست در 
ی تقابل با اين سواالت محوری، پيشبرد سياستهای مشخص و متحد کننده در اعتراضات مشخص

که حول اين سواالت درميگيرد، و بسيج نيروی شاغل و بيکار و کل طبقه امکان و دريچه 
 .*پيروزی را ترسيم ميکند

 
 ١٨يادداشت سردبير، شماره 

 
 سفر احمدی نژاد به آمريکا

 
مسخره کردن احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا و مصاحبه های مطبوعاتی داد دو خرداديها را هم 

اوال . نام گذاشت“ اهانت به مردم ايران”لی ابطحی توهين به احمدی نژاد را محمد ع. در آورد
 !اين تحفه مبارک شما باد. مردم ايران ميدانيد“ نماينده”بيخود فرموديد که احمدی نژاد را 

 
احمدی نژاد آنجا که از اعدام و تيرباران در زندان دفاع ميکند و از آمريکا طلبکار ميشود، و 

 ميکند جمهوری اسالمی حاضر به مذاکره مستقيم و برابر با آمريکاست، حرف دل آنجا که اعالم
نکته اينست که دست انداختن احمدی نژاد در اين سفر، نشان ميدهد که . دو خرداديها را زده است

احمدی نژاد مجسمه ذاللت و کراهت جمهوری . جمهوری اسالمی مسخره عالم و آدم است
تنها نشان ميدهد که اصالح “ ملت ايران”تير خالص زن قاتل به چسپاندن اين . اسالمی است

 !طلبان هميشه در ته تاريخ برای مردم ايران چی ميخواهند
 

رئيس جمهورش حق دارد برای دار . جمهوری اسالمی جمهوری اعدام و صد هزار اعدام است
خودش است و آخر طرف مقابلش، بوش، لنگه . زدن و تير باران کردن در زندان عربده بکشد

اين نماد بربريت . ديپلماسی قاتلين مردم بخشی از جنگ آنهاست. اينجا هر دو قاتلين دولتی اند
! کريه تر ميشود. خوردن تزئين نميشود“ ملت ايران”اسالمی با ناسيوناليسم و از جيب خليفه 

ه اند و براستی مذهب و ناسيوناليسم و تروريسم و عقب ماندگی و دريوزگی جملگی هم خانواد
اين امر مردمی است که . احمدی نژاد و رژيم احمدی نژادها بايد سرنگون شود. ضد بشری

 ! *مدتهاست اعالم کرده اند که جمهوری اسالمی بايد برود
 
 

 ١٧يادداشت سردبير، شماره 
 

 ايران خودرو، قتلگاه کارگران
 

 شهريور حوالی 26ه روز دوشنب. يک کارگر ديگر، علی امامی، در سالن پرس به قتل رسيد
اين دومين قتل تنها در . عصر، علی امامی بين دستگاه قالب گير کرد و بالفاصله جان باخت

حوادث محل کار در جهان هر روز به اندازه يک جنگ ! بيست روز گذشته در اين شرکت است
شکست اين جنگ ظاهرا اعالم نشده، روزنامه ها فتوحات و . وسيع از کارگران قربانی ميگيرند

اما يک جنگ واقعی است که طبيعت اش چيزی نيست جز بردگی . سپاهيانش را منعکس نميکنند
سرمايه داران سودشان و نرخ استثمارشان، بويژه در ايران، تا آن حد باال هست که ايمنی . کارگر

چرا نميکنند؟ . جلوگيری کنند“ سوانح کار”محيط کار را افزايش دهند و از مرگ کارگران در 
اين درست است که . يچ عاملی جز ارجحيت سود به جان آدمی توضيح دهنده اين جنايت نيسته

هيچ دادگاهی سرمايه را بخاطر قتل کارگران در محيط کار محاکمه و تحت پيگرد قرار نميدهد، 



که اينهم سند ديگری بر جوهر ضد کارگری قوانين و حقوق است، اما چه کسی نميداند که قاتلين 
 ان صاحب سرمايه و سهام در اين شرکت و شرکتهای مشابه اند؟عاليجناب

 
محل کار “ قتلهای زنجيره ای”کارگران ايران خودرو و طبقه کارگر ايران الزم است حول اين 

ايمنی محيط . اگر کاری نکنيم، چرخه قتل در محيط کار ادامه خواهد يافت. اقدامی صورت دهند
ميتوان اين . محيط کار نبايد قتلگاه کارگران باشد. تکار جزو ضروريات کار طبقه کارگر اس

به خانواده و بازماندگان و همکاران علی امامی و طبقه کارگر اين فاجعه . وضعيت را تغيير داد
 .*را تسليت ميگويم

 
 

 ١۶يادداشت سردبير، ، ضميمه 
 

  سپتامبر١١ويژه 
 

ی منصف و بی غرض اگر هر ناظر سياس.  سپتامبر گذشت11شش سال از واقعه تروريستی 
صحنه دنيا را در اين شش سال نگاه کند، روندهای سياسی و کشمکش دو اردوی تروريستی و 
مشقاتی که برای مردم جهان ببار می آورند را نگاه کند، حقانيت تزهای منصور حکمت را در 

 .اين مجموعه مقاالت ناتمام ميبيند
 

جنگ و کشمکشی که در . وتی با دوره پيش است سپتامبر، دنيای عميقا متفا11دنيای بعد از 
چهارچوشه جهان آغاز شد، و امروز نفس مردم اروپا و امريکا را در نيويورک و بالی و لندن و 

اين واقعه بر روندها .  سپتامبر حتی قابل تصور هم نبود11حبس کرده است، قبل از ... پاريس و 
زندگی و امنيت و . يرات عميق گذاشتو معادالت سياسی جهانی و منطقه ای و کشوری تاث
شلشلول بندها و گانگسترها و تروريستها . امروز و فردای مردم در هاله ای از ابهام فرو رفت

 11. ميدان دار شدند و جهان در واپسگرائی و اختناق و نقض حقوق مدنی و ارتجاع غرق شد
ه حل سوسياليستی را سپتامبر در عين حال ضرورت و مبرميت عروج کمونيسم کارگری و را

بيش از پيش معلوم شد که جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد . صد چندان تاکيد کرد
 !سوسياليسم به يک منجالب تبديل ميشود“ خطر”سوسياليسم، و بدون 

 
 سپتامبر تالشمان را برای سازماندهی کمونيستی بشريت متمدن برای مقابله با 11در سالروز 
 ! *تی و غير دولتی گسترده تر کنيمتروريسم دول

 
 

 ١۵يادداشت سردبير شماره 
 
 

 !زندانی، خاوران، اينروزها
 

واژه زندانی شايد برای نسل جديد همان معنائی را نداشته باشد که برای نسل بخون کشيده انقالب 
ه ای مقاومت و قهرمانی و مبارزه و تسليم نشدن در اوضاع امروز همانی نيستند که در دور. 57

شکاف نسلی و ويژگيهای امروز جامعه قرن و بيست و . که انقالب به مسلخ برده ميشد بودند
يکمی ايران، که در تناقض خردکننده اسالم و سرکوب و جنگ و مقاومت بسر ميبرد، شايد 

نه .  تجربه کرد57المنتهائی از دوره های پيشين را در خود دارد اما همان نيست که نسل انقالب 



نه مردم و طبقه . ر و عقايد و روشهای مبارزه همانند و نه حکومت اسالمی همان استافکا
 .کارگر و جنبشهای اجتماعی و نه حکومت ادامه سير خطی آن دوران نيستند

 
زندانی و خاوران برای ما بازماندگان يک کشتار عظيم قرن بيستم امروز را به گذشته وصل 

. نگش را با اين رژيم به فرجام برساند تنها يک تاريخ استميکند اما برای نسلی که ميخواهد ج
اينکه ضروری است و بايد از اين تاريخ درس گرفت و آموزه ها و دستاوردهای آن را در جبهه 

اما اينکه با همان توشه و روشها و تجارب . های نبرد طبقاتی امروز بکار بست ترديدی نيست
در فرهنگ و روش زندگی و نگرش . يد جدی هستميتوان در جنگ امروز پيروز شد جای ترد

نسل امروز، در خصوصيات و موئلفه های جنبشهای درگير در جامعه امروز ايران، تفاوتها 
آنچه بر . مفاهيم و ارزشها و ضد ارزشها يکی نيستند. بسيار بيشتر از شباهتها به آن دوران است

نسل جديد و جنبش اعتراضی امروز ذهن و روان نسل قبل سنگينی قابل توجه ای دارد برای 
همان جايگاه را دارا نيست، و متقابال آنچه از اهميت و اولويت در تفکر و حرکت نسل امروز 

اين مسائل که .  ندارد57برجسته است مکان چندانی در ديدگاه و تجربه نسل سياسيون انقالب 
روش و سبک کار و زبان شايد بيشتر قلمرو جامعه شناسی سياسی است و بررسی آن در تعيين 

تبليغ و نوع سازمانگری و ارجاع به گذشته و هموار  کردن مسير حال و آينده اهميت جدی 
دارند، دستکم اين اعالم خطر را ميکند که دچار نستالژی و اسارت در گذشته نشويم و شکاف 

 .نسلی را به شکاف سياسی غيرقابل پرکردن تبديل نکنيم
 

ارهای جمهوری اسالمی و بعنوان کسی که با زندانيان زيادی در لحظه بعنوان يک بازمانده کشت
آخر وداع کرده است و هنوز صورت عزيزشان در مقابل چشمانم هستند، در روزهای شهريور 

زندان و زندانی برای امثال من از يکسو يادآور . غمی عميق سراپای فکر و جانم را درمينوردد
مانی، زندان اوين و گوهر دشت و قزلحصار و سلولهای چهره های منحوس الجوردی، داود رح

انفرادی و گاودانی و تابوت و دهها و صدها مکان و چهره خونخوار و بيرحم و بی عاطفه و 
از سوئی ياد آور نسلی از فهيم ترين اليت سياسی جامعه ايران است که دهها . قصی القلب است

 تئوريسين های امروز جمهوری اسالمی به گرد نفر از اين سران و کاربدستان و متفکرين و شبه
کسانی که با هر روايتی که از آزادی در زمانه خود داشتند و هر کمبودی . پای يکی شان نميرسيد

بر نگرش و عمل و پراتيک شان در يک تحول انقالبی حاکم بود، اما در يک رنج تاريخی سنگر 
. اسالمی روی دوش کشتار اين نسل بپا شدجمهوری . مقاومت و مقابله با ارتجاع زمانه بودند

جمهوری اسالمی بدون برپائی چوبه های دار و ميدانهای تيرباران و ترورهای خيابانی و 
عکسهائی که . کودتائی عظيم و خلق تف آبادها و لعنت آبادها و خاوران ها قابل توضيح نيست

يک تفاوت امروز و . وسيع اندامروز در خاوران مشاهده ميشود سمبلها و نمونه های يک کشتار 
آندوره اينست که زندانی بدون محاکمه و يا در بيدادگاهی دو سه دقيقه ای و بخشا با شالق و بدون 

در . کوچکترين موازين ظاهری و فرمال حقوقی به اعدام و يا محکوميتهای طوالنی محکوم ميشد
فاصله دستگيری و اعدام شايد  60موارد زيادی اعداميها حتی محاکمه نشده نبودند و در سال 

در آندوره اگر ساک و وسائل ناچيز زندانی به خانواده تحويل داده ميشد پول . ساعاتی بيش نبود
مادر و بازمانده زندانی در خلوت خود ميگريست و زندانی هنوز زنده و . تير را هم ميگرفتند

. ميانديشيد که ديگر نبودندهميشه در اتاق انتظار اعدام در خلوت خويش به چهره های عزيزی 
صداهائی که روزی در . اما امروز و در اين سالها خاوران پلی به آن دوران سياه شده است

حلقوم ها خفه شدند و بغض هائی که در خلوت ترکيدند، امروز خود را به سطح سياست رسمی و 
ای بی جربزه و و جالب اينجاست که همزمان ارابه اعدام با ميرغضب ه. اخبار مهم ميرساند

در آندوران برای تحميل حجاب جنايتهائی مرتکب . ماسک دار نمايش قدرت و سبعيت ميدهند
تيغ ميزنند و " بدحجابی"امروز که در خيابانها زنان را بخاطر . شدند که در تاريخ بی سابقه است

و مجالس و در سطح حتی هر منتقد نرم و اسالم زده قوانين آپارتايد را تحمل نميکنند، در خيابانها 



زمانی رهبران جنبش شورائی کارگری و فعالين جنبش . رژه ميرود" ديگر قبول نميکنيم"جامعه 
و آواره شان کردند، امروز کارگر " ماليدند"کارگری را دسته دسته کشتند و شوراهايشان را 

 معترض و جنبش کارگری در فقری بمراتب شديدتر و قوانينی بشدت دست و پاگيرتر در
همه چيز جامعه امروز با . اعتصاب و اعتراض رومزه عليه سرمايه و حکومتش فراخوان ميدهد
آنزمان در زندان بعنوان . وجود حکومت اسالمی و استحکام دستگاه سرکوب اش متفاوت است

مرکز و ثقل قدرت حکومت باالترين حد اختناق حاکم بود، امروز با تمام شکنجه و روشهای غير 
که عليه زندانی بکار ميبرند، زندان و زندانی يک جبهه ديگر مبارزه و حرف " نیمدر"انسانی 

جنگ . گوئی ديگر زندان کاربرد کالسيک اش را از دست داده است. زدن و گردن نگذاشتن است
اين نسل به جنگ آمده است و برخ کشيدن شمه هائی از گذشته نميتواند . نابرابر هنوز ادامه دارد

 برای نسل امروز شباهت زيادی دارد به دوران مصدق و ماجرای 57يع انقالب وقا. ساکتش کند
هر کسی هر چيزی در نکوهش نداشتن حافظه تاريخی  . 57 مرداد برای نسل مدرن انقالب 28

بگويد يا نه، اين نسل ناچار است راهش را در چهارچوب امروز بيايد و آينده اش را براساس 
 .ه های دنيای امروز تبئين کندافقی روشن و مبتنی بر موئلف

 
اين مقوالت در همان . هيچوقت به قهرمانی و اسطوره و اساسا اسطوره سازی اعتقاد نداشتم

 که در ابعاد ميليونی نسل آندوره را به ميدان سياست پرتاب کرد و بر زندگی و آينده 57انقالب 
 آندوره برخالف دوره شاه، صرفا وقتی زندانی در. آنها تاثيرات اساسی گذاشت اجتماعا نقد شدند

اليت سياسی و دانشجويان و تحصليکردگان اقشار ناراضی ميانی نيستند، و بعبارتی زندانی شدن 
و زندانی و اعدامی داشتن به معضل بخش بزرگی از مردم تبديل ميشود، ديگر عبارات و 

کمتر . جالب تر استو امروز بسيار . اسطوره های قديمی کفايت توضيح اين پديده را ندارند
خيلی ها وقتی در يک حرکت شرکت ميکنند، خود را . جوانی هست که چند بار زندان نرفته باشد

زندان دارد به يک داده و يک . برای دستگيری و چگونگی رها شدن و شرکت مجدد آماده ميکنند
 سياسی مفهوم زندان و زندانی. ايستگاه موقت در مسير تالش عليه جمهوری اسالمی تبديل ميشود

اليتيستی دوره های پيشين را از دست ميدهد و اين نشان گسترش ابعاد اعتراض اجتماعی و 
 .عوض شدن خصوصيات مقاومت و تالش عليه ارتجاع اسالمی امروز است

 
در اين دقايق که مشغول نوشتن اين متن هستم مرتبا اخبار اعدام در شهرهای مختلف و دستگيری 

هنوز بعنوان يک جامعه اسير شده در منگنه اختناق و . انی را مشاهده ميکنمو شکنجه علنی خياب
هنوز در چهره قاتلين و . اما هنوز جنگ و مقاومت ادامه دارد. اسالم و سرمايه قربانی ميدهيم

ميرغضب ها ترس و وحشت قابل مشاهده است و چه دليلی روشن تر از همين نمايشات خيابانی 
 !اعدام و شکنجه

 
زها در خاوران سرود سوسياليسم ميخوانند، عليه اعدام سخن ميگويند، آزادی زندانيان اينرو

سياسی را مطرح ميکنند، زندانيان سياسی اسم و نامشان در مجامع جهانی ثبت است، آنروزها ما 
گفتم به قهرمانی و قهرمان پروری .  از گمنامان بوديم57زندانيان و نسل کشتار شده های انقالب 

چون فکر ميکنم مقوله زندانی و مقاومت و غيره را . وره پردازی هيچ وقت باور نداشتمو اسط
بايد در ظرفيتهای غير ايدئولوژيک و اجتماعی مانند هر موضوع و واقعه ديگر در متن 

با اينحال هيچ مبارزه و تالش و مقاومت و . چهارچوبها و مقدورات تاريخی بررسی و تبئين کرد
بخون خفتگان در خاوران و خاوران . ی های فردی و جمعی پيش نرفته استجنگی بدون قهرمان
، عليرغم هر نقد امروز به ديدگاه و سنت سياسی و محدوديتهای آندوران، 57ها و نسل انقالب 

بدون ترديد . صحنه های بزرگی از تالش و مقاومت و قهرمانی و دفاع از اصول خلق کردند
گيهايش تا هم اکنون صحنه های شکفت انگيزی خلق کرده جنگ نسل امروز با تمام خود ويژ

آنچه امروز را به . است و پيروزی اش در گرو شناخت معضالت امروز و پاسخ روشن به آنست



گذشته و امروز را به آينده وصل ميکند، آرمانها و آرزوهای ديرينه بشر و تالش برای آزاد 
 مردم را زنده نگاه داريم تا روزی حقيقت ما موظفيم و بايد تاريخ جنايت عليه. زيستن است

روز پيروزی اين پرده سنگين و . روشن شود و جامعه بتواند از آن دوران وحشت عبور کند
با برپائی مراسمهای تجليل و بزرگداشت از عزيزان مان که در . تاريک را کنار خواهيم زد

اما نسل امروز . زندانی متعهد ميشويمجنگی نابرابر جانباختند به آينده آزاد و بدون اعدام و بدون 
 .برای پيروزی بايد مثل هر جنبش پيشرو چکامه اش را از آينده بگيرد

 
 !ياد جانباختگان گرامی باد

 
 

 ١۴يادداشت سردبير، شماره 
 

 !مردم تسليم نشدند
 

اين اما يک . هر روز اخبار اعدام و دستگيری و تهاجم است. ماشين سرکوب بيوقفه کار ميکند
روی ديگر سکه مقاومت در . تنگناهای العالج رژيم هنوز پاسخ نگرفته اند. وی سکه استر

کارگران اعتصابات را ادامه . معلمان دور جديد اعتراضاتشان را شروع کردند. پائين است
. نيشکر هفت تپه و اتوبوسرانی کرمانشاه شاخص عزم ديگری در ميان کارگران است. ميدهند

. در باال ترس موج ميزند. اليحه جديد اين صدا را بلند تر هم ميکند. ر ميشودزنان صدايشان بلندت
هر کسی دنبال سهم و موقعيت در نظام و لقمه چرب . در راه است“ انتخابات”. دعوا شديد است

. به خورد هوادارانشان ميدهند“ عقالنيت”طبق معمول اپورتونيسم آخوندی را با نام . تر است
چشم اميدشان به .  خارج در مقابل سرکوبهای جمهوری اسالمی سکوت کردندطرفداران اينها در

 !عمل ميکنند“ پخته”است و به اصطالح “ انتخابات”رشادت برادران داخل در اين 
 

. عدم موفقيت تاکنونی رژيم در تقابل با مردم، شکاف در باال، فرصت ميدهد تا ورق را برگرداند
گام اول گسترش اعتراض برای عقب راندن جمهوری . يروز شوندمردم تسليم نشدند اما ميتوانند پ

 .*رژيم را ميتوان از حاال تعيين کرد“ انتخابات”سرنوشت . اسالمی است
 
 

 ١٣يادداشت سردبير، شماره 
 

 در باره تحريم سپاه پاسداران
 

در سير کشمکش و مذاکره جمهوری اسالمی و دولت آمريکا و تداوم اعمال فشار به جمهوری 
. سالمی، اخبار از قرار گرفتن سپاه پاسداران در ليست تروريستی و تحريمهای جديد خبر ميدهدا

اين موضوع که تاکنون بصورت غير رسمی تر از جانب آمريکا مطرح شده و با لحن سرد 
 اتحاديه اروپا مواجه شده است از چند جنبه قابل تامل است؛

 
ه داری گويا روی يک روال نسبتا نرمال فعاليت اوال، اين تصوير که در ايران اقتصاد سرماي

را دارند و " دولت سايه"ميکند و سپاه پاسداران و شرکتهای تابعه و فعاليتهای اقتصادی آن نقش 
برآن کنترلی ندارند؛ تصويری دو خردادی و توده " قانونی و دولتی"کسی از جمله نهادهای 

نگ و کشمکش سياسی جناحهای تصويری که ارزش مصرف آن بيشتر در ج. ايستی است
حکومتی معنی ميدهد که اساسا دعوائی برسر کنترل بر منابع لفت و ليس و سهم هر کدام از 



اين تصوير در قلمرو سياسی و با سرکار آمدن احمدی نژاد با بحث . سودهای کالن حاصله است
و شرکا را سيبل قبلتر اين جدال رفسنجانی . تکميل شده است" حزب پادگانی"و " دولت سپاهی"

در دوره دو خرداد راستها ماجرای شرکت پتروپارس و . ميکرد و يا موتلفه و نهادهای وابسته را
امروز جملگی در يک . نقش بهزاد نبوی و نهادهای زير کنترل دو خرداديها را مطرح ميکردند

 .ده اندصف برسر سهم و منافع اقتصادی و سياسی شان در مقابل احمدی نژاد و شرکا صف کشي
 

 قانون اساسی و سير خصوصی سازی در ايران و تسهيالتی که بانکها 44ثانيا، پياده کردن اصل 
و دولت در اين زمينه قائل ميشود، نه روندی در جهت جذب سرمايه و روال خصوصی سازی 
کالسيک در مقابل سياست دولتی و مالکيت دولت بر بانکها و نهادها و بنگاههای اقتصادی؛ بلکه 
اساسا واگذار کردن مالکيت و کنترل نهادهای اقتصادی به قشری از سرمايه داران است که 

آقا زاده "آنچه که در ايران به اسم . اساسا در دولت و کل حاکميت جمهوری اسالمی سهيم هستند
 از آن نام ميبرند اسم رمز طيفی ار سرمايه داران و افرادی هستند که يا قبال در سپاه و بسيج" ها

و ارگانهای دولتی و بنيادهای مختلف فعاليت داشته اند و يا افراد وابسته و هزار فاميل سران و 
اين روندی نيست که فعاليت اقتصادی طبقه بورژوا در ايران . کارگزاران جناح های حکومتی اند

 .و سرمايه گذاری خارجی و جذب سرمايه و تکنولوژی را تسهيل ميکند
 

اران و نه بنيادها و مونوپول های عظيم اقتصادی نظير بنياد مستضعفان و ثالثا، نه سپاه پاسد
آستان قدس و غيره نهادهائی مستقل از جمهوری اسالمی بعنوان يک نظام معين سياسی و 
اقتصادی اند و نه نمايندگان سياسی اينها در مجلس و دولت و ارکانهای قدرت پديده ای جدا از کل 

بنابراين تحريمهای مورد بحث در مورد . مهوری اسالمی بوده انداين حکومت در طول حيات ج
سپاه و شرکتهای وابسته به آن ادامه تحريمهای قبلی بانکها و افراد و صنايعی است که مستقيم و 

تفاوت در دامنه تحريمها . غير مستقيم در معامالت نظامی و تسليحاتی دست داشتند و سهيم بودند
ه پاسداران در ليست تروريستی شامل مجموعه ای از شرکتها و است که با قرار دادن سپا

مورد حمايت " سری"اين تحريمها شاخه . نهادهای تجاری و اقتصادی وابسته به آن ميشود
جمهوری اسالمی را شامل نميشود بلکه شامل خود جمهوری اسالمی و شخصيتهای " تندروهای"

 .حقيقی و حقوقی وابسته به آنست
 

ت جهت دار سياسی و ديپلماتيک جاری، اين گوشه ای از جدال تروريستی در برخالف تبليغا
آمريکا بهانه اش برای قرار . قلمرو اعمال فشار ديپلماتيک و اقتصادی به جمهوری اسالمی است

دادن سپاه پاسداران در ليست تروريستی و به اين اعتبار تحريم شرکتهای تجاری وابسته به آن 
پای نهادها و ارگانهای تروريستی وابسته به سپاه پاسداران را کشف کرده اينست که در عراق رد 

اين مسئله برای آمريکا و سيستم اطالعاتی و جاسوسی دولتهای غربی و منطقه پديده ای . است
چه کسی نميداند که جمهوری اسالمی با تمام جناح ها و جوارحش، با سپاه و غير . جديد نيست

 و عراق و افغانستان و بالکان و شمال آفريقا فعال است و حمايت سپاه، در لبنان و فلسطين
دولت سپاهی و "سياسی و مالی و نظامی از نيروهای اسالمی ميکند؟ آيا سپاه پاسداران و يا 

، آنطور که دو خرداديها و توده ايها و ژورناليستهای نان به نرخ روز خور تحويل مردم "پادگانی
ل حاکميت و سياستهای جمهوری اسالمی در منطقه و فعاليتهای ميدهند، پديده ای جدا از ک

اقتصادی آنست؟ آيا بحث تحريم سپاه پاسداران اگر شواهدی در عراق مبنی بردخالت و ارسال 
است که نظام اطالعاتی و امنيتی و " خودسری"سالح نبود صورت ميگرفت؟ و آيا اين نيروی 

به کنترل خود " يواشکی"صادی جمهوری اسالمی را نهادهای تصميم گيرنده سياسی و فعاليت اقت
دولت آمريکا با سپاه پاسداران بعنوان . درآورده است؟ اين استداللها پوچ و عاری از حقيقت اند

نهادی تروريست و سرکوبگر که جامعه و زندگر مردم را تروريزه کرده است مشکلی ندارد، با 
ترديدی . می مخالف آمريکا معضل دارددست درازی آن در عراق و کمک به جريانهای اسال



نيست که جناحهائی از رژيم اسالمی، کسانی که خود تا ديروز راسا حزب اهللا لبنان و نيروهای 
جهادی را سازمان ميدادند، از سر منافع کل نظام و بقای آن در شرايط امروز خواهان اعمال 

غير تروريست و اهل "و " مدنی"اما همان جناحهای بسيار . محدوديت براين سياستها هستند
وقتی در مورد سپاه و نيروهای طرفدارشان در سپاه سخن ميگويند؛ دست خامنه ای و " تساهل

واقعيت اينست که سپاه پاسداران يک رکن اساسی دستگاه . احمدی نژاد را از پشت ميبندند
کل . سرکوب جمهوری اسالمی و يک منشا قدرت سياسی و اقتصادی جمهوری اسالمی است

خوديهای اين نظام از تئوريسين اصالحات تا سردار سازندگی و خامنه ای و ذوالقدر و نقدی و 
صفوی و ديگران، فرزندان سپاهی و خمينی هستند که روش دوش تلی از جنازه ها و کشتار 

هم . وردندجمعی دهه شصت با حمايت سياسی و ديپلماتيک غرب جمهوری اسالمی را بدنيا آ
آمريکا و سازمانهای چشم و گوش آن در عراق و هم خامنه ای و همه جناحهای رژيم ميدانند که 

اينکه حساب . تحريم و در ليست تروريستی قرار دادن سپاه يعنی تداوم تحريم جمهوری اسالمی
د و بست و سپاه را از کل اين پديده جدا ميکنند دالئلی دارد که قرار است جای مانور سياسی و بن

تحريم و قرار گرفتن احتمالی سپاه در ليست تروريستی ضربه ای به . معامله را باز نگه دارد
اين فعاليتها در اشکال و پوششهای تجاری و . تالش و فعاليت تروريستی جمهوری اسالمی نميزند

ه به سپاه  چه نهادهای وابست–نتيجه اين تحريمها . سياسی و عام المنفعه ديگری بازسازی ميشود
 چيزی نيست جز تشديد اختناق در داخل -باشد و چه نهادهائی وابسته به ديگر ارگانهای رژيم

کشور عليه مردم و گرانی و کمبود که با آزادسازی قيمتها توسط دولت و کنترل مافياهای 
سياست و اقتصاد در جمهوری اسالمی در اساس تابعی . اقتصادی بر مايحتاج مردم اعمال ميشود

از کارکرد متعارف سرمايه داری و نهادهای جاافتاده و متناسب با آن نيست که در اين ميان 
سياست و اقتصاد در . باشد" استثنائی به قاعده"عملکرد سپاه پاسداران و ارگانهای وابسته به آن 

جمهوری اسالمی در کنترل چند باند مافيائی و اساسا حکومتی است که تا مغز استخوان 
تروريست خواندن سپاه گوشه ای از واقعيت تروريستی کل .  و ضد جامعه اندتروريست

ترويست خواندن سپاه هدفش اينست که کل اين پديده . جمهوری اسالمی است، تمام آن نيست
اين اتفاق زمانی صورت ميگيرد که آمريکا . تروريستی و جنايتکار را از زير ضرب بيرون برد

 مذاکره ميکند و تروريستهای متعددی را در حاکميت دولتهای با سرتيم تروريستها در بغداد
افغانستان و عراق غسل تعميد دمکراتيک داده است و ميخواهد همين سياست را در قبال خاتمی و 

توده ايها و ضد آمريکائی های ديروزی هم، بنا به منفعت سياسی . رفسنجانی و ديگران ادامه دهد
 .ساز را کوک کرده اندجناح مطبوعشان در حکومت، همين 

 
برای مردم منزجر از جمهوری اسالمی، . مردم اما خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی اند

. خامنه ای و احمدی نژاد و خاتمی و رفسنجانی و کروبی و ديگران اجزای يک پديده واحداند
 زيانبار مردم و طبقه کارگر معنای اين جنگ موش و گربه سرمايه داران و تروريستها و عواقب

مردم آزاديخواه و طبقه کارگر در مقابل جدال . آن برای خود و زندگی روزمره شان را ميشناسند
تروريستها و سياست تحريم و ميليتاريسم و تروريسم اسالمی، خواهان آزادی و برابری و برپائی 

 نيروهای مردم خواهان انحالل کل جمهوری اسالمی با ارتش و سپاه و. جامعه ای انسانی هستند
جمهوری اسالمی يک پديده . مسلح حرفه ای و نهادهای نظامی و انتظامی و اطالعاتی آن هستند

واحد و سرکوبگر و تروريست است که توسط همين تحريم گران امروزش و برای سرکوب 
انقالب ايران روی صحنه آورده شد و تاکنون توسط حمايت آشکار و پنهان همين دولتها و 

پايان دادن به اين تروريسم اسالمی چه در ايران و . ر آمدن با آن سرکار مانده استمماشات و کنا
مقابله با . چه در منطقه با سرنگونی جمهوری اسالمی توسط مردم و طبقه کارگر شروع ميشود

تروريسم و نهادهای تروريستی کار تروريستها نيست، امر بشريت آزاديخواه و انقالب در ايران 
 . *است

 



 
 ١٢داشت سردبير، شماره ياد
 

  مرداد18بعد از 
 چه بايد کرد؟

 
.  مرداد روزی ديگر از نمايش همبستگی کارگری بين المللی با فعالين کارگری در ايران بود18

و فدراسيون جهانی کارگران ) ITUC(با فراخوان کنفدارسيون جهانی اتحاديه های کارگری 
کارگری تا کمونيستها و مخالفين شريف جمهوری ، کارگران و اتحاديه های )ITF(حمل و نقل 

چندين نامه اعتراضی . اسالمی، در کشورهای مختلف در چهارگوشه جهان اعتراض کردند
سازمانهای بزرگ کارگری و شعبات مختلف آنها به جمهوری اسالمی ارسال شد و در 

تراليا، اتريش، کشورهای مختلفی بنا به گزارش فدراسيون حمل و نقل از جمله؛ الجزيره، اس
بالروس، بلژيک، کانادا، مصر، فرانسه، آلمان، هندوستان، اندونزی، ايران، فنالند، ژاپن، اردن، 
مالزی، مراکش، نپال، هلند، نروژ، پاکستان، فلسطين، پاناما، رومانی، روسيه، اسپانيا، سوئد، 

انيا و يمن تظاهراتها و سوئيس، تايلند، تونس، ترينيداد و توباگو، اياالت متحده آمريکا، بريت
اين گوشه ای بسيار کوچک از پتانسيل عظيم و بالقوه .اجتماعات و مراسمهائی برگزار شد

همرنوشتی کارگران جهان و انترناسيوناليسم کارگری است که مرزهای پوچ ملی و هويتهای 
گری اگرچه بنا به موقعيت جنبش کار! اين حقوق بشر طبقه ماست. کاذب ملی را درمينوردد

جهانی و راديکاليسم کارگری ، بی خطی سياسی جناح چپ جوامع امروز در برخورد به 
رويدادها و مسائل جهانی، و همينطور محدوديتهای بسيج و تحرک تريديونيونيستی اينروز 
وسعت الزم و مکان شايسته خود را نيافت، اما از زاويه سنت و عرف مبارزاتی کارگران در 

امروز .  اندازی که ترسيم ميکند حائز اهميت اساسی و استراتژيک استجهان و ايران و چشم
صالحی و اسانلو و ديگر رهبران و فعالين کارگری در ايران، مکان خود را در ميان هم طبقه ای 

 .هايشان و افکار عمومی پيشرو يافته اند
 

هنوز .  استاما مسئله اينست که ماشين کشتار و سرکوب جمهوری اسالمی هنوز متوقف نشده
 فعال 11بدنبال صدور احکام و زندان برای . کارگران و ديگر دستگير شدگان در زندانند

کارگری در سنندج، احکام زندان موقت يکماهه برای پنج عضو سنديکای واحد، ابراهيم مددی، 
دانشجويان پلی . يعقوب سليمی، داوود نوروزی، همايون جابری و ابراهيم گوهری هم صادر شد

ترور در . دستگيريها و احضارها ادامه دارد. اعدامها ادامه دارد. نيک زير شکنجه اندتک
دور جديد قلع و قمع شديد زنان در خيابانها . کردستان و کشتن جوانان زير شکنجه ادامه دارد

قرار است . اين مجموعه ای سياسی است که هدفی روشن را تعقيب ميکند. شروع شده است
وت کند و قربانی بدهد تا رژيم اسالمی بتواند سرپا بماند و امر سياسی اش را جامعه بترسد و سک
بايد کاری . بايد صورت مسئله را عوض کنيم. بايد اين روند را متوقف کنيم. در منطقه پيش ببرد

سوال اينجا دفاع فقط از فعالين کارگری از جانب . بزرگ و فشاری باندازه کافی موثر بياوريم
آزاديخواهان و يا سازمانهای کارگری نيست، هرچند در اين کمپين کارگران و کمونيستها و 

شرکت کنندگان در تظاهراتها از آزادی اسانلو و صالحی و کليه زندانيان سياسی و محکوم کردن 
سوال متوقف کردن روندی است که قصد دارد از اليت سياسی . دستگيريها و اعدام ها حرف زدند

رژيم . بعادی وسيع تر قربانی بگيرد و کل جامعه را به عقب نشينی واداردجامعه و فعالين در ا
از يکطرف با فشار بغل دستی های نظام دانشجويان دستگير . اسالمی دارد با مردم بازی ميکند

شده تحکيم وحدتی را آزاد ميکند و از طرف ديگر دانشجويان پلی تکنيک را زير شکنجه قرار 
از يکسو حکم اعدامی را زير فشار لغو ميکند و از سوی ديگر .  ميگيردميدهد و تعداد بيشتری را

از طرفی فعالين را به بهانه واهی ميگيرد و زير فشار وثيقه . چند حکم اعدام صادر و اجرا ميکند



جمهوری اسالمی . های سنگين مالی قرار ميدهد و از طرف ديگر برخی را زير شکنجه ميکشد
قرار است شمشير . نی برای مخفی نگهداشتن کشتار و شکنجه ندارددر ايندوره هم تمايل چندا

يکجا دادستان اش مثل ميرغضب های عهد بوق . خونين اسالم زهر چشم بگيرد و مرعوب کند
در مراسم اعدام شرکت ميکند و جای ديگر صحنه های دار زدن و مثله شدن زير شکنجه را در 

امروز حياتی . گ بايد متوقف و درهم کوبيده شوداين بازی و رقص مر! مقابل چشم همه ميگيرد
ترين تاکتيک و سياست در اردوی مخالف جمهوری اسالمی و بويژه کمک کليه انسانهای شريف 

 .بايد در خدمت متوقف کردن اين روند باشد
 

 چه بايد کرد؟
ادامه قبل از اينروز ادامه داشت و بعد آنهم .  مرداد متوقف نشد18سرکوب جمهوری اسالمی در 

مقاومت و تالش ما برای متوقف کردن اين روند و آزادی عزيزانمان هم بايد ادامه يابد و . دارد
نه فقط اقدامات و کمپين جهانی اقدام کارگری بايد . اشکال جديدتر و گسترده تری بخود بگيرد

اشکال تعرضی تر و مشخص تر مانند اعتصاب، عدم بارگيری برای کشتی های جمهوری 
، و به اعمال فشار سياسی تندتر به جمهوری اسالمی ارتقا يابد، بلکه بايد نيروی ميليونی اسالمی

بايد اقدامی متناسب با اوضاع در . ايرانيان در خارج کشور را به تحرک درآورد و به ميدان کشيد
وضعيت امروز شباهت به دوره هائی دارد . دستور قرار بگيرد و شرايط تحقق آن را فراهم کرد

 جامعه از کمونيست و سوسياليست و ليبرال و آنارشيست و ناسيوناليست، در مقابل فاشيسم و که
جمهوری اسالمی البته مشخصات کالسيک فاشيسم را ندارد و . برای شکست فاشيسم بخط ميشود

اين اسالم سياسی دوره ماست که در روشها و سبعيت اگر . به اين اعتبار حکومتی فاشيستی نيست
همينطور قرار نيست و مطلوب نيست و سياست . م جلو نزده باشد دستکمی از آن ندارداز فاشيس

بايد بستری . تشکيل دهند" جبهه آنتی فاشيسم"ما نيست که جريانات و گرايشات اجتماعی مختلف 
را ايجاد کرد که مردم يکصدا بخواهند که اعدامها را متوقف کنيد و برای نجات جان زندانيان 

 .گير شدگان به عمل اعتراضی دست بزنيمسياسی و دست
 

پيروزی جمهوری اسالمی در اين پروسه عواقب خطرناکی برای کل جامعه و کل نيروها و 
پيامدهای اين روند ميتواند به . جريانات و جنبشهای اجتماعی آزاديخواهانه و حتی متخاصم دارد

ا جمهوری اسالمی و اسالم يک نااميدی و سرخوردگی در ابعاد وسيع شکل دهد که ميوه آن ر
ايندوره يکی از مقاطع مهم رودروئی . نبايد تسليم شد. سياسی در ايران و منطقه خواهد چيد
ما بايد قادر باشيم و بخواهيم . اين روند بايد متوقف شود. سياسی مردم و جمهوری اسالمی است

اعدامها و کشتن ها و ما بايد اقدامی عاجل برای متوقف کردن . که صورت مسئله را عوض کنيم
ما بايد مقابل هتک حرمتی که هر روز و هر دقيقه . شکنجه زندانيان سياسی در دستور بگذاريم

اين . عليه زنان و جوانان در خيابانها و زندانها توسط جمهوری اسالمی صورت ميگيرد بايستيم
و مجازات اعدام و آزادی زبان مشترکی برای مقابله با اعدام . وضعيت را ميتوان و بايد تغيير داد

در خارج کشور ميتوان به مقاومت کلکتيو مردم در جامعه ايران . زندانيان سياسی بايد ايجاد کرد
اگر بتوانيم در يک حرکت قدرتمند و . ياری رساند و در ايندور از جدال با رژيم پيروز درآورد

ارگری و جنبش زنان و سراسری و با مومنتوم جمهوری اسالمی را عقب برانيم، اگر جنبش ک
فعالين سياسی و اجتماعی کمترين تلفات را در اين روند متحمل شوند، آنوقت راه پيشروی های 

جمهوری اسالمی عقب نشسته و شکست خورده در اين روند، سرجای . بعدی هموار شده است
ند، به مردم شکست نخورده در اين رو. سابقش نمی ماند بلکه به شيب سرنگونی نزديکتر ميشود

 .خانه شان باز نميگردند بلکه تعرض به رژيم را تشديد ميکنند
 

جنبش .  مرداد بايد ادامه يابد و برای ادامه آن تالشی همه جانبه و متنوع و مبتکرانه الزم است18
کارگری در سطح جهانی، جنبش زنان، جريانات سکوالر و مخالف اعدام، سازمانها و نهادهای 



اسی، سازمانها و نهادهای فرهنگی و هنری، افکار عمومی و رسانه ها، حقوق بشری، احزاب سي
بايد تالش کنيم صورت مسئله سرکوب و . ايرانيان خارج کشور، بستر فعاليت و بسيج هستند

اعدام و تهاجم طالبانهای ايران به مردم به راس صورت مسئله سياسی روز برود و جامعه را 
در اين مرحله . زيرپايشان داغ کنيم و با قدرت به عقب برانيمبايد زمين را . حول خود قطبی کند

مشخص تنها به اين طريق ميتوان جمهوری اسالمی را مهار کرد و اجازه نداد مردم آزاديخواه 
هر درجه شکست و کوبيدن مردم در داخل . در ايران در اين جنگ متحمل تلفات بيشتری شوند

 سياسی ترجمه ميشود و راه را برای شلنگ تخته کشور به ياس و شکست در خارج و در فضای
 . *انداختن جمهوری اسالمی و اسالم سياسی بطور کلی مهياتر ميکند

 
 

 ١١يادداشت سردبير، شماره 
 

 "بد و بدتر"
 ؟!کنيد" انتخاب"

 
ما در تحليل اوضاع سياسی ايران همواره تاکيد کرده ايم که جدال در باال و تشديد جنگ جناحهای 

هدف جدال .  انعکاسی از گسترش جدال در پائين با کل موجوديت رژيم اسالمی استحکومتی،
. باالئی ها مشترک است؛ بقا جمهوری اسالمی و گرفتن تضمين امنيت و سهم شان در منطقه

جناح راست که امروز دولت احمدی نژاد را . سياست رسيدن به اين هدف مورد مشاجره است
 به اين هدف از طريق گردنکشی تروريستی در منطقه و اتمی جلو انداخته فکر ميکند رسيدن

" جامعه مدنی"و " تعقل"جناح ديگر در رنگين کمانی از . شدن و سرکوب در داخل ميسر ميشود
هر دو . همين هدف را دنبال ميکند" اصالحات و ديالوگ و عاديسازی"و " چينی کردن"و 

 آزاديخواهی و به خانه فرستادن مردم سياست در عين حال عليه جنبش سرنگونی و کارگر و
سياست سرکوب شديد نقطه توافق جناحهای رژيم نيست، اما سياست بقا نظام و وقت . توافق دارند

 .خريدن و مردم را به حاشيه سياست راندن هدف مشترک آنهاست
 

جمهوری اسالمی با دولت احمدی نژاد در تمام سطوح سياسی و اقتصادی و معيشتی به جامعه 
تهاجم ميکند و همزمان موقعيت اش را در کنترل منابع لفت و ليس و اهرمهای اقتصادی تحکيم 

ترديدی . و تکرار دوران شيرين خاتمی را ميدهد" انتخابات"جناح مقابل به مردم وعده . ميکند
نيست که ما دوست نداريم جناح های وحشی تر رژيم سرکار باشند، ما تفرقه و تشتت بين صفوف 

مردم و طبقه کارگر . يون را به اتحادشان و يا هژمونی قاطع يک جناحشان ترجيح ميدهيماسالم
در متن شکاف باالئی ها امکان بيشتری برای تحرک و مبارزه مستقل عليه کل اين پديده 

اما هدف فوری جنبش آزادی و برابری سرنگونی رژيم اسالمی است و . ارتجاعی پيدا ميکنند
شی که قصد دارد نقطه سازشی جديد را به مردم و طبقه کارگر تحميل کند، بايد در مقابل هر تال

 .بايستد
 

ليگ جنبش ملی اسالمی در داخل و خارج، دارند بار . نمايش اسالمی انتخابات رژيم در راه است
. و مرثيه های شکست دو خرداد را فراموش ميکنند" عدم قاطعيت آقای خاتمی"ديگر انتقادها از 

" انتخابات" سياست و اعتراض مردم و محور جهان و خوشبختی و بدبختی همين گوئی دنيای
درست مثل ! در پيش بگيريد" تحريم"پيشاپيش هشدار ميدهند که مبادا سياست ! پيش رو است

منتسب ميکردند، " نمايشات خيابانی جناح راست"دوره ای که هر اعتراض مستقل مردم را به 
ليت اعمال دولت احمدی نژاد و سرکوب اسالمی را به گردن مردم امروز مستقيما و تلويحا مسئو

اين همان ارکستر ! رای نداده اند" تداوم اصالحات و نماينده آن"و اپوزيسيونی می اندازند که به 



احمدی نژاد بايد بگيرد و . همان جنبش است که دستش در جيب برادر بزرگتر است. قديمی است
" گاندی"دام کند تا خاتمی و کروبی و نبوی و ديگران بتوانند نقش ببندد و فوج فوج سنگسار و اع

تدريجی و صبر " اصالحات"به ما ميگويند راه ديگری بجز تداوم ! را ايفا کنند" نلسون ماندال"و 
ميگويند سوسياليسم را فراموش کنيد، هفتاد سال ! نيست" آرمانشهرها"و تحمل و تعيين تکليف با 

ميگويند ! و با جامعه ايران و روندهايش متناسب است" حات ريشه دارداصال"بود و تمام شد، 
معلوم نيست اگر کسی از هر دوی اين تحفه های ارتجاع و ! خاتمی و احمدی نژاد را مقايسه کنيد

نکبت اسالمی حالش بهم بخورد و خود را شايسته زندگی بهتری بداند بايد چه خاکی به سرش 
 مجددا بگيريم و در متن ارعاب احمدی نژاد و شمردن تلفاتمان در بريزد؟ قرار است دماغمان را

" اصولگرا" راست - دو خرداد–اوين و ميدانهای شهر، به شر کمتر و تکرار نوار رفسنجانی 
اين البته يک هدف سياست اعمال فشار دولتهای غربی به جمهوری اسالمی هم ! رضايت دهيم

سرکار باشد، " پرو غربی و اهل ديالوگ" امروز اگر اسالم سياسی ديروز تروريست و. هست
دو هدف تامين ميشود؛ هم سياست آمريکا و دول غربی پيش ميرود و هم سدی در مقابل خطر 

 .دخالت مستقيم مردم و کارگر و چپ جامعه زده ميشود
 

 ضد"گناه کبيره بود، امروز نمايندگان " شيطان بزرگ"از مذاکره با " خوديها"زمانی سخن گفتن 
اين . سر ميز مذاکره با آمريکا هستند" رهبر"و تروريستهای حکومتی با تاکيد " امپرياليست

در مسئله " فاندمنتاليست و ميانه رو"موضوع اين ديدگاه ما را صد بار تاکيد ميکند که بحث 
" شيطان بزرگ"نقطه اختالف اينها مقابله با آمريکا و . سازش با غرب بحث بی پايه ای است

اينها دسته جمعی ميخواهند . شرايط مذاکره و خطی است که اين مسئله را به فرجام برساندنيست، 
اينها دسته جمعی ميخواهند مردم را از صحنه سياست دور . بمانند اما راه ماندشان متفاوت است

اينها دسته جمعی ميخواهند سرمايه داری در . کنند اما راه متفاوتی برای اينکار پيشنهاد ميکنند
ايران و موقعيتش در منطقه و رابطه اش با دنيای بيرون را تحکيم کنند، اما هر کدام برسر سهم 
خود از اين خوان يغما و به اين اعتبار بودن در قدرت و نهادهای حکومتی به هم چنگ و دندان 

تها سوال واقعی اينست که در اين ميان و در پس زد و بند و دعواهای جناحها و دول. نشان ميدهند
چه چيزی عايد مردم و طبقه کارگر ميشود؟ سهم جامعه از وجود اين اوباشان تنها فقر و فالکت و 

سوال مردم اين نيست که کت بسته و مرعوب شده و گرو گرفته . سرکوب و زندان و اعدام است
ن کنند، سوال مردم و طبقه کارگر اينست که چگونه بايد همه شا" انتخاب" "بد و بدتر"شده بين 

 .را پائين کشيد
 

بستر اصلی جنبش ملی اسالمی در حکومت و حاشيه حکومت موعظه حفظ نظام و برگشت به 
هوادارانشان در بيرون مثل هميشه کاسه داغ تر از آش شدند و اداره . ميکند" تعقل و ديالوگ"

 کمی آنطرف تر. مردم را بعهده گرفتند" خشونت انقالبی"دپارتمان ضد سوسياليستی و ضد 
انقالب مخملی و مقاومت "جمهوريخواهانی که ديروز سينه زن خاتمی بودند به کوچه مجاور 

بهشت "اسباب کشی کردند و در ديالوگ با سلطنت مدنيزه شده و ضد " مدنی مسالمت آميز
آنچه جالب است اينست که همه شان بطور . و فدراليستها تمرين دمکراسی ميکنند" پرولتاريا

به " انقالب و کودتا"و مبارزه طبقاتی و سوسياليسم و " خشونت مردم" عليه "اتفاقی"غريضی و 
اوضاع که به روايات مختلف در " خطر خيابانی شدن. "عناوين مختلف قلم فرسائی ميکنند

هشدارهای اپوزيسيون راست و دو خرداديهای سابق تکرار ميشود، چيزی نيست جز گرفتن 
قه کارگر و دخالت راديکال در سياست و سرنوشت ابتکار عمل مجدد جنبش سرنگونی و طب

جنبش ملی اسالمی و راست پرو غربی و ناسيوناليستهای فدراليست دنبال مشروطه . جامعه
دمکراسی و فدراليسم و "اگر آمريکا بسازد آنها هم ميسازند و پشت ويترين . خودشان هستند

ه و جنگی کند خود را با سياست ميروند، اگر آمريکا نسازد و فضا را ميليتاريز" حقوق بشر
 .تحريم اقتصادی و دخالت نظامی تطبيق ميدهند  و نقش کنترا و يونيتا را بعهده ميگيرند



 
کمونيسم کارگری موظف است محکم در مقابل اين سياستهای ارتجاعی بايستد، جامعه را عليه 

. گر را نشان دهدآنها بسيج کند، شکست شان دهد و راه پيشروی جنبش سرنگونی و طبقه کار
کمونيسم کارگری و جنبش آزادی و برابری در عين حال که برای ايجاد هر درجه گشايش 
سياسی با اتکا به مبارزه مستقل کارگران و مردم تالش ميکند، همزمان سرنگونی اين نظام 

بد "ن بي" انتخاب"انتخاب ما و مردم . جنايتکار اسالمی سرمايه داران را وظيفه فوری خود ميداند
نيست، قرار نيست زير فشار تيغ احمدی نژاد به ملکه زيبائی رفسنجانی و واليتی و " و بدتر

کار ما سازماندهی طبقه کارگر و آماده شدن برای جارو کردن ! قاليباف و خاتمی رضايت دهيم
 .اختناق و ارتجاع و سرمايه در ايران است

 
 امروز چه بايد کرد؟

عقب راندن سياست سرکوب و بگير و ببند جمهوری اسالمی در سرنوشت دولت احمدی نژاد و 
را هم مقابله امروز  مردم " انتخابات"آتی رژيم تعيين نميشود، بلکه سرنوشت همين " انتخابات"

بايد . رابطه برعکس است. و کارگران با سياستهای جنايتکارانه جمهوری اسالمی تعيين ميکند
ای آزادی زندانيان سياسی و پايان دادن به نمايشهای مقاومتی سراسری عليه اين سياست، بر

خيابانی توحش اعدام و شکنجه سازمان دهيم تا هم جمهوری اسالمی در هيئت دولت احمدی نژاد 
در چنين . را عقب برانيم و هم تناسب قوا را به نفع مبارزه مستقل کارگران و مردم تغيير دهيم

ت و مطلوبيتش را برای رژيم اسالمی از دست وضعيتی است که پديده احمدی نژاد موضوعي
به مردم قالب " فرشته نجات"ميدهد و دو خرداديها ديگر نميتوانند خاتمی و رفسنجانی را بعنوان 

 مرداد ميتواند شروع خوبی برای اين سياست 18در ادامه مقاومت و مبارزه تاکنونی مردم، . کنند
ن حرکت، اميد به امکان سرنگونی و تحرک برای بايد تالش کنيم تبعات سياسی اي. پيشرو باشد

راه پيشروی جنبش آزادی و برابری، سازماندهی يک مقاومت . متشکل شدن را تقويت کند
گسترده برای شکستن تهاجم رژيم و تعرض متقابل برای آزادی کليه زندانيان سياسی و لغو 

برای . اسالمی را مهار کردبرای مقابله و پيشروی بايد بانيان  خشونت . مجازات اعدام است
بايد کمونيسم و طبقه . پيشروی بايد توجيه کنندگان تداوم خشونت اسالمی را افشا و منزوی کرد

 . *راه ديگری وجود ندارد. کارگر را متشکل کرد
 
 

 ١٠يادداشت سردبير، شماره 
 

 طبقه کارگر و اوضاع جديد
 

حمله رژيم اسالمی به مخالفين و حتی آنچه در ايران در جريان است، سرکوب لجام گسيخته و 
سايه های خود، مقاومت و اعتراض در مقابل آن، و شتاب تحرک راه حلهای نيم بند و تاريخا 
تکرار شده در صفوف باالئی ها، چيزی جز تشديد مبارزه طبقات و مرحله مشخصی از آن 

گر چيزی تغيير کرده است، ا. سوال ها همانند که هميشه بوده اند و پاسخها کمابيش همانند. نيست
صفبندی نيروها و مشخصات جديدی است که اين جدال در اين دوره مشخص تاريخی بخود 

 .پذيرفته است
 

جمهوری اسالمی در جنگی حاد برسر بقا ترمز بريده است و به جامعه مثل يک حيوان وحشی 
 دسته جمعی در مال عام ترور ميکند، آدم ربائی سازمان ميدهد، اعدام. چنگ و دندان نشان ميدهد

ترتيب ميدهد، سنگسار ميکند، اعترافات تلويزيونی ميگيرد، بيدادگاههای دوره بحران را فعال 
ميکند، تروريسم اسالمی را تا جائی که تيغش ميبرد گسترش ميدهد، گوئی هيتلر و طالبان و 



اين ! ضار شده اندالقاعده و عصاره سبعيت تاريخی طبقه بورژوا و دستگاه مذهب به يکباره اح
دست و پا زدن و رفتن به فاز جديد، همان تناقضات خرد کننده ای است که ما بارها در مورد آن 

تشديد جدال درونی رژيم اسالمی و حمله به مردم، انعکاس گسترش جدال مردم با . سخن گفته ايم
 .عريان ميکندجدالی که در هر دور شديدتر و الجرم خرد کننده تر خود را . کل حکومت است

 
بيرون حکومت و در سطح دولتها و نيروهای سياسی اپوزيسيون، اين اوضاع جديد خود را در 

اردوی . تشديد تحرک برسر مقابله با اين اوضاع و همينطور ترسيم مسير سياسی آتی نشان ميدهد
ر تالش کارگر و سوسياليسم و برابری طلبی و اردوی ارتجاع ملی و فدراليستی و رژيم چنجی، د

از هر سو " مقابله با خشونت انقالبی"وقتی در جامعه ساز . برای مهر زدن به اين پروسه اند
کوک ميشود، درست در زمانی که خشونت حکومتی به اوج رسيده است، مانند بارومتری نبض 

تئوری و توجيه سرکوب و تهاجم رژيم هرچه باشد، نفس ورود به . اوضاع را منعکس ميکند
.  حاکی از سست شدن پايه های حکومتی و وحشت رژيم اسالمی از سرنگونی استچنين فازی

اگر اين حقيقت ساده درست است، آنوقت تالش طيف عظيمی از سياستمداران و جريانات 
اپوزيسيون راست، از رضا پهلوی و ناسيوناليستهای عظمت طلب تا جمهوريخواهان و دو 

مسالمت جويان سابقا چريک و کنفدراسيونی تا خرداديهای سابق و تازه جمهوريخواه، از 
خشونت انقالبی و کودتای "نويسندگان و شاعران جنبش ملی اسالمی، که نماز دفع شر از 

انقالب "همين جماعات که امروز در محسنات . ميخوانند معنی روشنتری پيدا ميکند" کالسيک
ق سريع و غريضی طبقاتی به قلمفرسائی ميکنند، فردا بسادگی ميتوانند با يک تطبي" مخملی

 .کما اينکه صريح اللهجه هايشان هستند. پرچمدار بهداشتی حمله نظامی به ايران تبديل شوند
 

کارگران بدون . در طرف ديگر، در جامعه و جنبشهای اعتراضی، جنگ و مقاومت ادامه دارد
. رکوب مطيع کندهيچ رژيمی نميتواند کارگر گرسنه را با س. وقفه اعتراض و اعتصاب ميکنند

يورش دوم و گسترده مرداد . اعتراض و جنگ زنان هر لحظه در خيابانها در جريان است
" بدحجابان"حکومت به زنان، عليرغم توحشی که در خيابانها نشان ميدهند، تغييری در چهره 

شات موج دستگيريها و اعدامها و نماي! راه را در طالبانی تر کردن اوضاع ديده اند! نداده است
، با توجيه "مقابله با اراذل و اوباش"منزجر کننده، گسترش خشونت علنی و خيابانی زير پرچم 

ترديدی . صورت ميگيرد" انقالب مخملی"و " براندازی نرم"و مقابله با " دفاع از امنيت ملی"
نيست که رژيم اسالمی ماهيتا سرکوبگر است و همواره سرکوب را پوششی از اين نوع داده 

 اما يک سوال واقعی اينست که چرا رژيم اسالمی و اپوزيسيون راست، يکی در مقابله و .است
يکی در مطلوبيت انقالب مخملی، زير يک پرچم به مردم و اعتراض برحق شان حمله ميکنند؟ 

ميگذارد " براندازی نرم"جمهوری اسالمی به خطر سرنگونی اش اعتراف ميکند اما اسم آن را 
نام " کودتا"و " خشونت" سرنگونی و تحول خواهی انقالبی جامعه را و اپوزيسيون راست

شدند و انقالب اجتماعی و " مدنی"چه اتفاقی افتاده است که متخصصين کودتا ! ميگذارند
شده است؟ منافع استراتژيکی که طبقه بورژوا را در ايران متحد ميکند، بسيار " کودتا"کارگری 

 –اين ارکستر پنتاگونی . ديگر در قلمرو سياسی و حکومتی استپايه ای تر از تقابل آنها با هم
 اسالمی و نيمه اسالمی و ناسيوناليستی، خطر را حس کرده - مدنی چی-آمريکن اينترپرايزی

 .است و برای مقابله با آن آماده ميشود
 

نيروی سرنگونی و . طبقه کارگر و کمونيسم و اردوی آزاديخواهی هم بايد بسرعت آماده شود
نه فقط عقب راندن و سرجای خود نشاندن رژيم . انقالب کارگری بايد بسيج و سازماندهی شود

اسالمی در تهاجم به مردم کار طبقه کارگر است، بلکه جارو کردن اين رژيم و به شکست 
 .کشاندن سياستهای اپوزيسيون راست کار طبقه کارگر و کمونيسم است

 



  مرداد18 اوت، 9
و فدراسيون  )ITUC(آنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آارگرى . ده اندکارگران شيپور را ز

جهانی برای آزادی منصور  را، روز اقدام ٢٠٠٧ اوت ٩) ITF( جهانى آارگران حمل و نقل
 بختيار رحيمی و فعالين کارگری ديگری در اين فاصله. اسانلو و محمود صالحی اعالم آرده اند

دستگيريهای وسيعی را در شهرها از ميان دانشجويان، . ضار کردندرا دستگير و يا محاکمه و اح
اعدامهای سياسی تدريجا در . فعالين سياسی و حقوق مدنی، ژورناليستها و زنان سازمان داده اند

وعده سرکوب خشن تر و فضای . راه افتاده است" ارازل و اوباش"کنار اعدام های گروهی 
روضه ميخواند و " خشونت مردم"اع اپوزيسيون راست برای در اين اوض. ميليتاريزه تر ميدهند

 .نگرانی اش از انفجار اجتماعی عليه فقر و اختناق را با هزار زبان بيان ميکند
 

کارگران، دانشجويان، خانواده های زندانيان سياسی، جنبش برابری زنان، و مردم منزجر از 
کارات را با توجه به مقدورات بايد بکار برد انواع ابت. رژيم اسالمی بايد در اين روز شرکت کنند

اين دومين بار است که کارگران و . و در صدائی جهانی به جمهوری اسالمی پاسخ داد
سازمانهای کارگری جهان، يکروز را روز دفاع از فعالين کارگری در ايران و نفی سرکوب و 

ديخواه است که در قاموس اين جلوه ای از تمدن کارگر و بشريت آزا. اختناق اعالم ميکنند
نام " کودتا"روشنفکران ملی اسالمی و راست اپوزيسيون، از آن به عنوان الگوی کالسيک و 

در اينروز و در فرصتی که هست کارگران ميتوانند مجمع عمومی برگزار کنند و . برده ميشود
گران در شرکت و حمايت فعال کار. برای نحوه شرکت در اين اعتراض جهانی تصميم بگيرند

اين حرکت و پاسخ به اين فراخوان، يک اقدام اساسی و مهم است که تاثيرات سياسی مهمی در 
ميتوان  جائی که مقدور است . ميتوان اينروز را دقايقی دست از کار کشيد. جامعه بجا ميگذارد

انواده خ. ميتوان در محل کار و يا جای معينی اجتماع کرد. کال  کار را خواباند و اعتصاب کرد
. های زندانيان سياسی بايد محور اجتماع و اعتراض برای آزادی فرزندانشان در اينروز شوند

دانشجويان و فعالين عرصه های مختلف اجتماعی ميتوانند اينروز را به نمادی از همبستگی 
 .جهانی و انسانی برای آزادی زندانيان سياسی تبديل کنند

 
در ايران است که کارگر و جنبش کارگری پاسخش را به  اوت از لحظات جدال طبقاتی 9روز 

در اينروز با تمام قوا و با تمام ابتکارات شرکت کنيم و برای بسيج نيروی . اين اوضاع ميدهد
عقب راندن جمهوری اسالمی و آزادی عزيزانمان از مسير همين . هرچه گسترده تری تالش کنيم

خود و جامعه بايد نقش اساسی در اين اوضاع جديد تالشها ميگذرد و طبقه کارگر برای دفاع از 
 . *تمام چشمها در اينروز به کارگران دوخته شده است. ايفا کند

 
 

 ٩يادداشت سردبير، شماه 
 

 انتخابات ترکيه
 

ترکيه بيش از دوره های سابق توجه رسانه ها و دولتهای غربی را به خود جلب اخير انتخابات 
 کجاست؟ زمانی آمريکا و دولتهای غربی ترجيح ميدادند که از منشا اين حساسيت سياسی. کرد

مدل رسمی . ارتشی و کودتاچی و ديکتاتوريها و خونتاهای نظامی حمايت کنند" سکوالريسم"
دولتهای ديکتاتور در اقصی نقاط جهان " کشورهای دوست آمريکا و غرب"دمکراسی غربی و 

الت مستقيم و نظامی و سياسی آمريکا و قدرتهای ديکتاتوريهائی که يا توسط کودتا و دخ. بودند
غربی سرکار آورده شده و سرپا نگه داشته شدند و يا با تفاوتهائی ميکروسکوپی در اردوی بلوک 

تاريخ . دوران جنگ سرد بودند" اردوی شر"غرب و دمکراسی و بازار در مقابل بلوک شرق و 



 . در بخش اعظم کشورهای جهان استقرن بيستم، تاريخ اين تقابل و گوشه های مختلف آن
 

نه دمکراسی و ليبراليسم غربی ادعای . امروز و در دنيای نظم نوين اما وضعيت متفاوت است
ساختن و صدور دمکراسی مدل اروپای غربی به جهان را دارد و نه نيروهای مطلوب اش 

. های غربی اندنيروهائی هستند که پرچمداران پروپاقرص الگوهای سياسی و حکومتی در کشور
آمريکا و عمده دولتهای اروپائی، در انتخابات ترکيه مستقيما و تلويحا ترجيحشان اينبود که حزب 

مطالب متعددی در اين زمينه گفته و نوشته . رفاه و توسعه اسالمی در اين انتخابات پيروز شود
ر مطبوعات د" ترک"به حزب اردوغان از زبان مردم منتسب به " اميدها و آرزوها"شد و 

اما اين ترجيح سياسی به چه منافع و سياستی خدمت ميکند؟ ژنرالهای ارتش ترکيه که . منتشر شد
در ترکيه و يا جواز " دمکراتيزاسيون"آيا روند . بدون تخفيف هوادار آمريکا و سياستهايش هستند

های ارتشی ورود به اتحاديه اروپا، مستلرم قدرتگيری اسالميون پرو غربی در مقابل سکوالر
تغيير " اسالم ميانه رو"است؟ آيا اين سياست قرار است در تناسب قوای منطقه ای کفه را به نفع 

دهد؟ مثال پيروزی چشمگير حزب رفاه در ترکيه قرار است اسالميون هم نوعش را در ايران به 
 قدرت نزديک کند؟

 
حث نظارت استصوابی در بحثهای مربوط به تعيين رئيس جمهور در ترکيه شباهت زيادی به ب

به نظر ميرسد سوال واقعی طرفداران اين روند صرفا ترتيبات . ميان اسالميون در ايران دارد
سوال واقعی اينست که در منطقه کدام نيروی سياسی را بايد . حقوقی انتخابات در ترکيه نيست

حقيقت . عمل کندتقويت کرد که بعنوان فاکتوری در خدمت استراتژی آمريکا و دولتهای غربی 
اينست که امروز برخالف دوره جنگ سرد، اسالم سياسی پرو غربی و ناسيوناليستهای نيمه 
اسالمی، نيروهای مطلوب آمريکا و دولتهای غربی در راس حاکميت سرمايه داری کشورهای 

نظم نوين و ايدئولوژی دست راستی و تبعيض گر آن نيروهای خود . موسوم به تحت سلطه هستند
اين جريانات بنا به کاراکتر سياسی و اختناقی که برپا ميکنند، سنگر ضد .  به ميدان آورده استرا

 –رجب اردوغان اسالمی . کمونيستی و ضد کارگری قابل اتکائی برای سرمايه داری هستند
 و جبهه مشارکت و ملی اسالميهای رفراندومچی، جمهوريخواهانی که سکوالريسم -آخوند مکال
انی برايشان يک امر آرمانی است، نيروهای در بورس تری در قياس با سلطنت نوع اردوغ

طلبان و ژنرالهای ارتشی های و کهنه شاه ها و شاهزاده های باقی مانده از رژيمهای سلطنتی و 
و " فاندمانتاليستها"بويژه خطر به قدرت رسيدن . حتی ناسيوناليسم عرب در کشورهای منطقه اند

د آمريکائی در کشورهای عربی منطقه، که از حاکميتی سست برخوردارند، جريانات اسالمی ض
اين دنيای نظم نوين جهانی و دنيای معيارهای دو گانه و تعريف حقوق براساس . وجود دارد

در دنيائی که رقابت و . و آنتی مدرنيسم قرون وسطی است" مذهب"و " مليت"و " فرهنگ"
جهانی مفتوح است، و جدال دو اردوی تروريستی هنوز جدال برسر حوزه  نفوذ ميان قدرتهای 

در جريان است، تحميل تناسب قوای جديدی به اسالم سياسی راهی است که هم اسالم سياسی را 
در قدرت سياسی برای سرکوب چپ نگاه ميدارد و هم راه استراتژی و اهداف آمريکا را هموار 

 کمربندی از جريانات اسالمی پرو غربی در برای اينکار آمريکا نيازمند شکل دادن به. ميکند
عراق و افغانستان و ترکيه و فلسطين و لبنان و ايران، و حتی در عربستان سعودی و پاکستان و 

نتيجه انتخابات در ترکيه از منظر اين اهداف يک پيروزی برای اين استراتژی هم . مصر است
وار دو خرداد را در ايران برای جنبش نتيجه ای که به سهم خود رويای تکرار ن. محسوب ميشود

پيش رو واقعی تر ميکند و همينطور چرخش راست پرو غربی به " انتخابات"ملی اسالمی در 
سياستهای جنبش ملی اسالمی نيز حاکی از تطبيق جريانات بورژوازی ايران با روندهای سياسی 

 .موجود است
 

 باطل اختناق بورژوائی در اشکال ارتشی چه در ترکيه و چه در ايران رها شدن جامعه از سيکل



. و سلطنتی و ملی و اسالمی آن، به عروج سوسياليسم و کمونيسم طبقه کارگر گره خورده است
در ايران اما اين روند . طبقه کارگر و سوسياليسم در ترکيه تا اطالع ثانوی بازيگر صخنه نيست

ود بسر ميبرد و بجز اسالم و اختناق و فقر سرمايه داری براستی در گنديدگی خ. ميتواند تغيير کند
طبقه کارگر و مردم در ايران بايد . و تروريسم و دمکراسی نظم نوينی چيزی برای ارائه ندارد

برای سرنگونی دورخيز کنند و با برپائی دنيائی انسانی سيکل باطل اختناق و اسالم و 
 .ناسيوناليسم و فاشيسم رژيمهای ديکتاتوری را ببندند

 
 اکرات بغدادمذ

اظهارات رسمی اعالم ميکند . ديروز دور دوم مذاکرات رژيم اسالمی و دولت آمريکا انجام شد
که نتيجه اين مذاکرات تشکيل هيئت سه جانبه ای متشکل از جمهوری اسالمی و دولتهای عراق 

ميشه مثل ه. و کنترل وضعيت مرزها بوده است" مبارزه با تروريسم و القاعده"و آمريکا برای 
اين مذاکرات با مقدار زيادی اخم و شکايت و اعالم موضع های پوچ همراه بود، اما با تمام اينها 

ناظران . مذاکره رسمی نمايندگان اردوهای تروريستی و مسببين اين وضعيت در عراق بود
سياسی مذاکرات رژيم اسالمی و دولت آمريکا را دريچه ای به ايجاد شرايط مناسب برای حل 

روابط سياسی و ديپلماتيک جمهوری اسالمی و دولت آمريکا " عاديسازی"قشات اتمی و نهايتا منا
اما مستقل از اين اظهارات تا . دولتهای اروپائی از مشوقين جدی اين سياست هستند. تلقی ميکنند

به مردم عراق مربوط است؛ نه دولت و ارتش آمريکا و نه رژيم اسالمی دست سازشان در 
چگونه . باشند" مبارزه با تروريسم"و " صلح" جمهوری اسالمی نميتوانند عاملين عراق و نه

" امنيت"تروريستها و نيروهای اصلی مسبب کشتار و جنايت روزمره در عراق ميتوانند منادی 
مردم و جامعه عراق باشند؟ برای ارتش و دولت آمريکا و دولت عراق تامين يک امنيت نظامی 

در ابعاد عراق مستلزم تحميل يک شکست نظامی و سياسی به کليه و يک اختناق سراسری 
اين فعال ممکن نيست هرچند يک ديدگاه استراتژيک در . جريانات نظامی در صحنه عراق است

مذاکرات بغداد نه برسر کنترل تروريسم و مبارزه با القاعده بلکه نتيجه . مورد امنيت عراق است
. ياسی و قدرت روزافزون جمهوری اسالمی در عراق استناتوانی آمريکا در مقابل اسالم س

جمهوری اسالمی چه . حمله آمريکا به عراق برنده اش بيش از هر نيروئی جمهوری اسالمی بود
در دولت عراق چه روی نيروهای ميليشيا و انواع سپاه های شقاوت اسالمی قدرت و نفوذ دارد و 

آمريکا بعد جنگ لبنان سياست اش را براين مبنا اتفاقا . عمال در بخشی از عراق حکومت ميکند
قرار داد که نيروهای اسالمی مخالف رژيم اسالمی و عربستان و کشورهای ديگر را فعال تر 

آمريکا ميخواهد رژيم اسالمی در عراق همکاری . کند تا نقش جمهوری اسالمی را کاهش دهد
برسميت شناسی قدرتش در منطقه را کند و جمهوری اسالمی در ازای آن امنيت اش در ايران و 

 "!مذاکره برسر امنيت عراق و مقابله با تروريسم"اسم اين را گذاشته اند . طلب ميکند
 

در عين حال مذاکرات در بغداد همان راهی را تالش ميکند هموار کند که در ترکيه و افغانستان 
صاديش و کوبيدن مردم، نوعی از اسالم سياسی که ضمن حفظ قدرت سياسی و اقت. مشغول آنند

به قوائد بازی تن ميدهد و بعنوان دشمن و مشوق روياروئی با آمريکا و دولتهای دست سازش 
آمريکا در عراق بويژه در تالش تامين شرايطی است که کاهش و خروج . ظاهر نميشود

منيت اما تامين ا. نيروهايش در يک آينده فرضی به از کف رفتن همه جانبه اوضاع ترجمه نشود
عراق و بازگشت به مدنيت و بازسازی جامعه عراق با وجود اين نيروها و تخاصمات روزافزون 

بايد برای خروج آمريکا از عراق، سرنگونی دولت اسالمی عراق، و جلو . يک غير ممکن است
افتادن بشريت متمدن و سکوالريسم و برابری طلبی هم در عراق و هم در منطقه و جهان تالش 

تروريستها و . ن تنها جنبشی است که قادر به مقابله با تروريسم دولتی و غير دولتی استاي. کرد
. قاتلين مردم نميتوانند در نقش حافظان صلح و تخفيف جدی اوضاع امروز عراق نقش ايفا کنند

هردرجه قدرتگيری بيشتر اين نيروها به ميزان مشقات امروز مردم و سناريوی سياه در عراق 



 . *می افزايد
 
 

 ٨يادداشت سردبير، شماره 
 

 !دشمنان مردم را منزوی کنيم
 

زمانی نه چندان دور وقتی کمونيسم کارگری ماهيت ضد انسانی و ارتجاعی اهداف و سياستهای 
اسالمی از موضع -ناسيوناليسم را در مقابل جامعه ميگذاشت، هنوز جناحهای چپ جنبش ملی

همان " سوسياليسم بدون دمکراسی"ميکردند که به ما حمله " حق ملل در تعيين سرنوشت"
موعظه ميکردند که فدراليسم نهايت دمکراسی است و بايد فرض ! ميشود" توتاليتريسم استالينی"
زمانی که ما چرخش حزب دمکرات . بودن ايران را در موضع سياسی وارد کرد" کثيرالمله"

سازمان قوم پرست و زمينه سازی کردستان ايران به فدراليسم را تبديل حزب دمکرات به يک 
تطبيق استراتژی سياسی ناسيوناليسم کرد با استراتژی و سياستهای آمريکا ناميديم، هنوز برای 

زمانی که ما فدراليسم را بعنوان سياستی ارتجاعی و ضد جامعه، . عده ای موضوع قابل فهم نبود
از جريانات قوم پرست بعنوان ضد کارگر و سوسياليسم، ضد مدرنيسم و سکوالريسم ناميديم و 

آرکان ها و توجمان ها و مقتدا صدرهای ايران نام برديم، و برای مقابله با سناريوی سياهی که 
اينان برای مردم ايران در سرميپرورانند هشدار داديم، هنوز چپ ديروز خلقی و استالينيست و 

رتجاع ناسيوناليستی و فدراليستی کم ، فشار گناه پسااستالينی خود را با باج دادن به ا"توتاليتر"
سير رويدادها بار ديگر اثبات ميکند که تحليل و ارزيابی کمونيسم کارگری از روند . ميکرد

. اوضاع سياسی و ظرفيتهای اجتماعی و طبقاتی نيروهای درگير درست و دقيق بوده است
 بگذاريد يکی دو مورد اخير را مرور کنيم؛

 
ی قوم پرست و ناسيوناليست، حزب دمکرات کردستان ايران و اخيرا سخنگويان سازمانها

سازمان زحمتکشان، که طرفدار نظام فدرالی و نسخه جنگ داخلی برای مردم ايران هستند، از 
اينها پيشتر از حمله به عراق حمايت !! بوش و آمريکا تمنا ميکنند که به ايران حمله نظامی کند

ود بارزانی برای جلب نظر آمريکا برای تکرار همان نقش کردند، در پناه جالل طالبانی و مسع
در ايران تالش کردند، با نهادهای دست راستی افراطی در آمريکا جلسه گرفتند، از کمکهای 
مالی برخوردار شدند، و حال آخرين مراحل تبديل شدن به جالل طالبانی و مسعود بارزانی 

چهارمليون کردهای " زبان شرفی ميگويد؛ حزب دمکرات از.  کردستان ايران را مشق ميکنند
ايران که مرز شمالی با عراق را در اختيار دارند، هر زمان اياالت متحده گام هايی مهاجمانه تر 

ايشان از جانب مردن منطقه در فاکس ". در برابر ايران بردارد، از آمريکا پشيبانی خواهند کرد
عبداهللا مهتدی ". يروی ارتش آمريکا خوشحالندمردم منطقه از حضور ن"نيوز عنوان ميکنند که؛ 

ميگويد و اعالم " جلب توجه آمريکا به مسئله کردها"و " همکاری با آمريکا"نيز از ضرورت 
پيشتر عبداهللا مهتدی جنبش جهانی ". کردها عموما به آمريکا احساس نزديکی می کنند"ميکند که 

تشخيص داده بود و لذا تالش جنبش "  کردیدولت"عليه جنگ و ميليتاريسم را در تقابل با امر 
ناميد و به اين اعتبار دفاع سازمان " لجاجتی ضد آمريکائی و ايدئولوژيک"ضد جنگ را 

 .متبوعش از سياستهای آمريکا را توجيه کرد
 

اکنون . آنچه در مقابل چشم همگان با زمختی عريان رژه ميرود برای ما امر مسلمی بود
اين برای ما سورپرايز نيست . ليسم و قوم پرستی بيشتر از عريان استظرفيتهای ضد بشری فدرا

چون اين خط و ظرفيتهای خطرناکش را ميشناسيم، عليه آن مفصال حرف زديم، قرار و قطعنامه 
اما . صادر کرديم، و روشهای سياسی مقابله با آن را اعالم کرديم و راسا مشغول آن شديم



ايران اطالعيه امضا ميکنند و اودکلن سکوالر و حقوق بشر هم جرياناتی که با اين توجمان های 
ميزنند، با اين مواضع چکار ميکنند؟ هنوز از فدراليسم دفاع خواهند کرد، کاسه داغ تر از آش 
خواهند شد، و چراغ خاموش به همين صف ميپيوندند؟ يا اين مواضع را بعنوان سياستهائی ضد 

با اين جريانات تجديد نظر ميکنند، و بعنوان نيروهای غير بشری محکوم ميکنند، در رابطه شان 
. مسئول و دشمنان مردم به جامعه معرفی ميکنند؟ عراق و افغانستان در مقابل چشم همه است

واقعا مردم ايران و مردم در کردستان، که قوم پرستها چکی آنها را زير نگين حود يافته اند، 
دلشان برای بمب و انتحار و روسای عشيره لک زده آرزويشان تکرار عراق در ايران است؟ 

اولين بار نيست که شاهی و آخوندی و . است؟ تکليف مردم در ايران و کردستان روشن است
اولين بار نيست مردم اينگونه سياستمداران درجه . خانی و ژنرالی ادعای تيولداری کرده است

 و کل جامعه ايران با تمسخر از کنار اين کارگر و زن و نسل جوان در کردستان. دوم را ميبينند
آنچه مردم ايران برايش تالش ميکنند هزاران فرسنگ با افق اين روسای . اظهارات رد ميشود

امروز مردم ايران بايد . دستجات نظامی فردا که از مردم باج و خراج ميگيرند فاصله دارد
ن و مردم محروم زير بمب و کسانی که روی لت و پار شدن کودکا. دشمنانشان را بشناسند

مردم بايد هر نيروئی که از فدراليسم حرف . موشک کيسه دوخته اند و رويای تاج و تخت دارند
مردم و . ميزند را بعنوان يک جريان خطرناک و ضد جامعه و ضد مبارزه مستقل مردم بشناسند

يست و دست راستی و بويژه طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگری قاطعانه عليه جريانات فدرال
 .سياستهای ارتجاعی شان خواهند ايستاد

 
سياستهای تاکنونی شان پاسخی نداده . اما عليرغم اين تمناها موقعيت کمپ راست وخيم است

شکست آمريکا در عراق و چرخيدنش به سمت مذاکره با جمهوری اسالمی افق رسيدن به . است
بن بست استراتژيک موجد بحرانهای درونی و همين . قدرت زير چتر حمله نظامی را کور کرد
تالشهای اخير اينان مبنی بر دعوت به حمله نظامی . انشقاقات سازمانی اين جريانات بوده است

اين سياستها نه نشانه اولويتهای استراتژيک آمريکا و همگام شدن . ديگر ترمز بريدن است
 .م کرد استجريانات قوم پرست در آن بلکه انعکاس بحران ناسيوناليس

 
صورت " تماميت ارضی"يک نوع مخالفت با اين مواضع از موضع ناسيوناليسم عظمت طلب و 

نشست هائی مانند نشست پاريس، و بحثها و نقطه اختالفات نيروهای متفرقه . ميگيرد
دعوای اينها شبيه . ناسيوناليست و سلطنت طلب و جمهوريخواه، اين موضع را منعکس ميکند

و " زير ملت"و " ملت"روی مفهوم . ای اسالمی برسر طلحه و زبير استدعوای فرقه ه
" ملتش"قرار نيست در اين تفحصات هر کسی قانع شد ديگر از . و غيره بحث ميکنند" کثيرالمله"

حرف نزند، مسئله برسر پيدا کردن نقطه سازشی است که راست عظمت طلب و راست قوم 
شايد بتوان از آن ماکد دولت . يون را به هم جوش زندپرست و طيف متفرقه جمهوريخواهان و مل

فدراليسم و دمکراسی نوشداروی ! جانشين را در متن حمايت از سياست آمريکا در ايران درآورد
اين نوع مخالفت از آنجا که ناسيوناليسم در اشکال مختلف آن ارتجاعی است، تنها . اينکار است

 .دبه دامن زدن نفرت ملی و قومی منجر ميشو
 

کمونيسم کارگری اين سياستهای ارتجاعی جريانات قوم پرست و نيروهای طرفدار حمله نظامی 
به ايران و سياست تحريم اقتصادی را بعنوانی سياستهائی ضد انسانی و جنايتکارانه قويا محکوم 

مردم ايران مخالف حمله نظامی و تحريم . ميکند و برای به شکست کشانيدن آنها تالش ميکند
راه نجات مردم از کل کمپ ارتجاعی راست، از جمهوری . تصادی و جمهوری اسالمی هستنداق

اسالمی تا جنگ و بمب و سياستهای ميليتاريستی و طرفداران مفلوکش در اپوزيسيون، گسترش 
افق راست در ايران در کليت . مبارزه مستقل و انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی است

از " رژيم چنج"نهايتا همه با سايه روشنهائی مکتبی به دنبال نوعی .  نداردخود حرفی برای زدن



بهشت "اردوی کارگر و جنبش آزادی و برابری برای سرنگونی جمهوری اسالمی و . باال هستند
يک شرط تقويت اين افق . و برپائی حکومت کارگری و سوسياليسم مبارزه ميکند" بورژوازی

ئی است که رژيم و جريانات دست راستی سر راه مبارزه کارگران مبارزه قاطع با نقطه سازشها
مردم ايران بايد جريانات فرقه ای و آوانتوريست و ضد جامعه، و فراخوان . و مردم ميگذارند

دهندگان تحريم اقتصادی و حمله نظامی به زندگی شان را، بعنوان دشمنان بيرحم خود و مبارزه 
 .وی کنندآزاديخواهانه شان بشناسند و منز

 
اينها ناسيوناليستهائی هستند که زمانی تحقق مشروطه ملی شان را در آتوريته سوسياليسم جستجو 

در دنيای بعد از جنگ سرد همين رويا را در . بودند" سوسياليست"ميکردند و هر کدام بنوعی 
ن هدف را اينها همان جنبش اند، هما. دمکراسی نظم نوينی و حمله نظامی آمريکا جستجو ميکنند

ظاهر " پدر ملت"است که خود در مقام رئيس قبيله و " دولت کردی"امر سياسی شان . دارند
جان مردم و مردمی که سنگشان را به سينه . وسيله رسيدن به هدف برايشان ثانوی است. شوند

 . *ميزنند پشيزی ارزش ندارد
 
 

 ٦يادداشت سردبير، شماره 
 

  تير١٨
 !عليه سرمايه بپاخيزيم

 
 که خواست سرنگونى جمهورى اسالمى در ابعاد توده اى قد علم کرد تا امروز ١٣٧٨ تير ١٨ز ا

در اين سالها کارگر و جنبش اعتراض ضد سرمايه دارى . راه پر پيچ و خمى را طى کرده ايم
در حکومت و اپوزيسيون، در راست و . کارگر، با تمام محدوديتهايش، گامهاى بزرگى برداشت

در اين سالها خواست برابرى . ر کلى، چشمها بسوى جنبش کارگرى دوخته شدچپ جامعه بطو
زن و مرد و نفى آپارتايد جنسى به يک رکن مهم اعتراض و هويت جنبش آزادى و برابرى تبديل 

در اين سالها کمونيسم در دانشگاه، همانطور که مشخصه کشورهاى استبدادى است، رشد . شد
در اين سالها براى هزارمين بار . هى سوسياليستى را برافراشتدانشگاه پرچم عدالت خوا. کرد

اثبات شد که نه فقط جناحهاى مرتجع جمهورى اسالمى بلکه نظام سرمايه دارى و طبقه بورژوا 
در عين حال در اين سالها گرايشات . و طيف رنگارنگ سخنگويانش چيزى در چنته ندارند

ما . نبشهاى اجتماعى جامعه ايران بازتاب دادنداجتماعى مابه ازاى سياسى خود را در متن ج
امروز با جامعه اى از نظر سياسى بشدت متعين تر و صفبنديهاى سياسى شفاف تر روبرو 

  تير امسال اين تجارب عظيم را پشت سر دارد و ميتواند و بايد در قله اى رفيع تر ١٨. هستيم
 .قرار گيرد

 
ان بطور اخص، با موجوديت سرمايه دارى و سلطه آزادى بشر به طور کلى و آزادى مردم اير

انسان امروز براى برابر شدن و برابر به رسميت شناخته شدن، بايد . سرمايه متحقق نميشود
انسان امروز براى اختيار داشتن در ظرفيت فردى و . ارکان نابرابرى و تبعيض را درهم بکوبد

انسان امروز براى نفى . ا الغا کنيدجمعى، بايد بى اختيارى و اسارت در چنگال سرمايه ر
. تفاوتهاى طبقاتى و افکار و اخالقيات و فرهنگ مسلط طبقه حاکم، بايد جامعه طبقاتى را الغا کند

انسان امروز براى مرفه و خوشبخت زندگى کردن و تحقق مادى آزادى و برابرى همگان، بايد 
بقاتى و حقارت بشر امروز قانون اسارت ط. مالکيت خصوصى و نظام بردگى مزدى را الغا کند

" خوب و بد و وابسته و مستقل و ملى و مترقى"سرمايه دارى . اساسى نظام سرمايه دارى است



سرمايه دارى تحت سلطه و امپرياليسم هر دو سرمايه دارى اند و سوسياليسم و کمونيسم . ندارد
 .نفى ميکندمارکسى هر دو را بعنوان حاکميت سرمايه و مناسبات سرمايه دارى 

 
 تير امسال سوال اول يعنى سرنگونى سرجايش است و بايد پاسخى سوسياليستى بگيرد؛ ١٨در 

نه به جيره بندى، نه به ! الغا فورى آپارتايد جنسى! زنده باد جنبش ضد سرمايه دارى طبقه کارگر
کل و آزادى بيقيد و شرط بيان، اعتصاب، تش! فقر و فالکت را نميپذيريم! تحريم اقتصادى

آنچه که ما ! مرگ بر جمهورى اسالمى! آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى! اجتماع
. آن يکى است" اسالمى و ملى و مستقل و وابسته و سلطنتى. "نميخواهيم تار و پود اين نظام است

 !*براى نفى اين نظام و نفى سلطه سرمايه بپاخيزيم. اين سرمايه دارى است
 
 

 ۵ شماره ،يادداشت سردبير
 

 !اين قانون ضد کارگرى است
 پاسخ به منصور اسانلو

 
 قانون اساسى ٢٧ و ٢٦ و ٢٣اسانلو در يک گفتگو با تلويزيون آمريکا از جمله از اصول 

کارگران واحد همين . جمهورى اسالمى سخن گفت که مطالبات کارگران در آن تصريح شده است
 .يرقانونى ندارند مطلبه غ–شرکت واحد –را ميخواهند و آنها 

 
براى سنديکاليسم ايرانى و مجموعه خط و جنبش سياسى که " قانون و غير قانونى"اين کلمات 

تالش و اعتراض و تغييرات را در چهار چوب امکانات موجود و ظرفيتهاى قانون اساسى دنبال 
در . يزنداين خط در جنبش کارگرى اينگونه حرف م. اين جنبشى معرفه است. ميکند، کليدى است

در سياست و نقد جناحهائى . در دانشگاه و اعتراض دانشجوئى همينطور. جنبش زنان همينطور
اين جنبش در عين اينکه عميقا سياسى است، از استقالل سياسى و مستقل . از حکومت همينطور

شرايط مبارزه در "طرفداران اين خط مشى سياسى نيز مرتب تاکيد ميکنند که . بودن حرف ميزند
انگار بقيه در هوا و مريخ زندگى ميکنند و تنها کسانى که دربست اين افق . را درک کنيد" داخل

 قبول ميکنند، - عليرغم وابستگى و عدم وابستگى خيلى از فعالين خط به حکومت–و اين خط را 
 !به بهترين وجهى شرايط مبارزه و علم پيشروى آن را در شرايط امروز دارند

 
ساب چند مسئله را از هم تفکيک کرد تا اين استداللهاى سطحى براى هزارمين بار اما بدوا بايد ح
اول، حساب فعالين سياسى و اجتماعى که بيرون رژيم اند و در چهارچوبهاى . پاسخ بگيرد

موجود و قانونى براى تغييراتى هر چند جزئى تالش ميکنند با نمايندگان همين سياست در 
نسانهاى قابل احترامى هستند که افق محدودى را برگزيدند و دومى اولى ها ا. حکومت جدا است

ها سياست آگاهانه اى را براى منکوب کردن مردم و قالب زدن اعتراض آنها در چهارچوبهاى 
هر دو يک افق واحد و بخشا يک تعلق جنبشى واحد دارند اما حسابشان جدا . قانونى دنبال ميکنند

ر يک جامعه اختناق زده براى کمونيسم و سوسياليسم کارگرى دوم، درک شرايط مبارزه د. است
درک تناسب قوا و استفاده از امکانات کار علنى که اين تناسب قوا ممکن . يک بديهيت است

اين علمى نيست که گويا طرفداران حرکت در چهارچوب . ميکند يک فرض و نقطه شروع است
 ! سوسياليستها و کمونيستها از آن بيخبرقانون مادرزادى در آن استاداند و راديکال ها و

 
مکانيزم مبارزه علنى با مکانيزم مبارزه به سبک . مبارزه اجتماعى علنى است. مسئله ساده است

درک شرايط مبارزه تحت . گروههاى مخفى و بى هويت و بدون ريشه اجتماعى فرق اساسى دارد



حکومت و سرانش و قانونش آوانس سرکوب خشن اسالمى معنى اش اين نيست که بايد مرتبا به 
نيست، تقليل مبارزه به شرايطى است که رژيم " درک شرايط مبارزه"اين . داد و با آن منطبق شد
در صورتى که يک هدف مهم هر مبارزه کارگرى و تالش اجتماعى، الاقل . اسالمى تعيين ميکند

ستقل از حکومت، متشکل براى رهبرى اين مبارزه، شکستن مرتب تناسب قوا به نفع اعتراض م
تر و با افق تر و خوشبين تر بيرون آوردن نيروئى است که وارد اين جدال شده است نه زندانى 

در طرف مقابل نپذيرفتن چهارچوبهاى قانونى براى يک رهبر . شدن در چهارچوبهاى اعالم شده
کارگر . ستجنبش کارگرى و يا فعال جنبش زنان، شعار دادن عليه حکومت و چريک بازى ني

قرار نيست جنگ آخر . وارد مبارزه ميشود و قرار است فردا دو باره سر کار و زندگى برگردد
اينها جزو بديهياتى است که کمونيسم کارگرى در ايران از . را در هر اعتصاب و اعتراض بکند

کسى که ريگى به کفش نداشته باشد، . دو دهه پيش روى آن بحثهاى مفصل و ريز داشته است
کمونيستها را به اين متهم نميکند که توقعات ماجراجويانه از رهبر مبارزه کارگرى و ديگر 

قرار است آن " بلوغ سياسى"اين تبليغات پوچ و تظاهر به . اعتراضات علنى و توده اى دارند
کارگر نيازى ندارد در . اشتراک فکرى و استراتژيک را با قانونگرائى دولتى روتوش کند

 حقوق معوقه شعار سرنگونى رژيم را بدهد، حتى اگر همه کارگران آرزوى اعتصاب براى
نفس اعتراض به موقعيت فالکتبار موجود که بالفاصله با . اولشان سرنگونى اين رژيم باشد

مقاومت دولت و نيروى سرکوب مواجه ميشود، يک اعتراض ماهيتا سياسى و برحق است و 
ب ميتواند اعتراض گسترده و سراسرى خود را صورت جنبش کارگرى در اين متن و در اين قال

مرزبندى سنديکاليستى و قانونى  . آقاى اسانلو به همين ترتيب دليلى ندارد اينگونه حرف بزند. دهد
اسانلو با راديکال ها و سوسياليستهاى جنبش کارگرى سهوى و يا از روى محافظه کارى نيست، 

انسته است در يک جلسه همکاران خود در يک گوشه آيا اسانلو از اينکه تو. استراتژيک است
را ارج بنهد؟ آيا اسانلو مجبور " سعه صدرشان"دنيا شرکت کند بدهکار رژيم است و ناچار است 

است خود را متعهد به حرکت در چهارچوب قانون اساسى کند و ماهيت ضد کارگرى اين قانون 
 که مدافعين پر حرارت تر همين قانون را از زبان شرکت واحديها خط بزند؟ اسانلو نميداند

اساسى و کمپين کنندگان براى قانون کار رژيم در جنگ جناحى کسانى بودند که به دفتر سنديکاى 
واحد حمله کردند و ميخواستند زبانش را از حلقش در بياورند؟ آيا اسانلو براى دفاع از حق 

ا از طرف دولت، شرکت نمايندگان تشکيل آزادانه تشکلهاى کارگرى، برسميت شناخته شدن آنه
منتخب کارگران ايران در مجامع جهانى، براى دفاع از حق اعتصاب و غيره، مجبور است به 
قانون اساسى رژيم اسالمى قسم بخورد؟ نميتواند عليه اين قانون و حکومتش هيچى نگويد اما 

 اگر اينکار را بکند، مطالبات کارگران شرکت واحد و ديگر بخشهاى کارگرى را مطرح کند؟ آيا
را مخدوش کرده است؟ مگر کم هستند فعالين و رهبران " شرايط مبارزه و چهارچوبها"

کارگرى، فعالين و رهبران جنبشهاى اعتراضى که کلمه اى عليه حکومت به معنى مورد نظر 
ند؟ خانمها و آقايان جنبش ملى اسالمى نميگويند و اعتراض واقعى و طبقاتى شان را مطرح ميکن

، به نظر اسانلو زيادى جلو "مرگ بر حامى سرمايه دار"کارگرانى که در اول مه فرياد ميزنند 
رفته اند؟ کداميک زمينى تر و به تمايالت قلبى  و خواستهاى توده کارگران نزديک تر هستند؟ 

 که نمايندگى اعتراض کارگر عليه سرمايه دارى و يا دفاع از قانون اساسى سرمايه داران؟ آنها
قانون ضد کارگرى کار و قانون ضد بشرى اساسى را پاره کردند يا اسانلو که مبارزه کارگرى 

 را در چهارچوب سه بند قانون اساسى حکومت اسالمى زنجير ميکند؟
 

بايد تاکيد کرد که اگر جمهورى اسالمى مجددا به اسانلو و هر فعال کارگرى ديگر، با هر تمايل و 
 کند، جنبش جهانى همبستگى کارگرى در ايران و در دنيا به تحرک هر نظراتى، دست درازى

خواهد افتاد و اين سياست رژيم اسالمى را همانطور که تا حاال نشان داده است به شکست خواهد 
اين حرکتى در دفاع از موجوديت و حق اعتراض طبقه کارگر و اردوى آزادى و برابرى . کشاند

رى اين پرنسيپى انسانى است که مخالف زندان و شکنجه و در سطح گسترده ت. در جامعه است



اما اگر کسى در . تعقيب و آزار فعالين و شهروندان جامعه به دالئل سياسى و يا مطالبه حقى است
متن اين اعتراض جهانى و تالش صميمانه هزاران نفر اين را فهميده که اين جنبش هر حرف و 

دعواى جبهه کارگران و اردوى چپ . شدت اشتباه ميکندبحث اين فعالين را روى چشم ميگذارد ب
جامعه با حکومت اسالمى يک بحث است و جدال گرايشات اجتماعى براى مهر زدن به 

 حتى اگر فرض را به –اسانلو و سنديکاليسم ايرانى . سرنوشت اين مبارزات بحثى ديگر
دنبال ميکنند که جريانات  نهايتا و در مضمون خطى را -کامل سياسى آنها بگيريم" استقالل"

اين خط مشى البته با جنبش . ناسيونال رفرميسم ايران و جنبش ملى اسالمى تاکنون دنبال کردند
شورائى کارگران، با جنبش مجمع عمومى، با سياستها و روشها و سنتهاى مبارزاتى گرايش 

صاب و همان خطى که نقش اش در اعت. راديکال و سوسياليست طبقه کارگر مشکل دارد
اعتراض واحد تفاوت ماهوى با خط مشى سنديکاليستهائى داشت که در اوج سرکوب کارگران از 

 .خامنه اى تمنا ميکردند
 

مبارزه . مبارزه و اعتصاب کارگران واحد تهران يکى از نقاط عطف جنبش کارگرى ايران است
لگد و باطوم وارد اى که به همت يک جنبش جهانى همبستگى کارگرى ديوار اختناق را شکست، 

آمده سرکوبگران کارگران به اعضاى خانواده واحديها از جمله زنان و کودکان، و تيغ موکت 
برى که توسط چاقوکشان خانه کارگر و شوراى اسالمى به زبان و تن اسانلو نشست، را به 

که جنبشى بين المللى راه افتاد . عنوان سند ماهيت ضد کارگرى جمهورى اسالمى جهانى کرد
 فوريه کارگران را در تاريخ ١۵کارگر را در مرکز سياست ايران قرار داد و در تداوم خود 

فشار اعتراض و انترناسيوناليسم کارگرى و منافع واحد و جهانى . جنبش کارگرى ايران ثبت کرد
عليرغم ضربه اى . کارگران عليه دولتهاى سرمايه دارى، رهبران واحد را يک به يک نجات داد

تعدادى از کارگران واحد در اين مبارزه متحمل شدند، اما اعتصاب واحد تاثيرات ديرپائى در که 
هدف اين جنبش جهانى در حمايت از مبارزه کارگرى . خودآگاهى جنبش کارگرى ايران گذاشت

در ايران نه دفاع از و يا قبول دربست همه عقايد اسانلو يا محمود صالحى و يا هر فعال کارگرى 
است که توسط پاسداران سرمايه اسير شده اند، بلکه تالش براى دفاع از منافع و مبارزه ديگر 

کارگرى، دفاع و حراست از رهبران عملى کارگرى، کمک به پاگيرى تشکلهاى کارگرى، 
تسهيل حضور متشکل طبقه کارگر در صحنه جدال اجتماعى، و مقابله قاطع با سرکوب 

 .ارگرى آن استجمهورى اسالمى و سياستهاى ضد ک
 

در اين اعتراض در عين حال گرايشهاى راديکال و سازش کار در شرکت واحد در مقاطع 
نقد سياستهاى سازشکارانه که در اوج پيشروى يک حرکت ميخواهد . مختلف خود را نشان دادند

يک اين جنبه بويژه در متن . آن را دو دستى تسليم رژيم کند، ظاهرا براى برخى قابل ترديد است
مبارزه کارگرى و هر تالش اجتماعى، از آنجا که منافع وسيعترى در تقابل با حکومت و سرمايه 

 –وقتى غالمرضا ميرزائى . داران مطرح هستند، همواره با توجيهات مختلف مطرح ميشوند
 به خامنه اى و -حتما بخشا زير فشار و بخشا از سر بى افقى و ظرفيتهاى سترون سنديکاليسم 

فقط آوانس دادن " شرايط مبارزه و درک آن"ژيم دست دراز ميکند، سکوت تحت عنوان سران ر
ميرزائى و امروز اسانلو، که در . به گرايش سازشکار و تسليم دو دستى اين اعتراض است

گفتگو با تلويزيون آمريکاافق جنبش کارگرى را به تحقق بندهائى از قانون اساسى رژيم ضد 
تقليل ميدهد، يک گرايش قديمى و بى افق در جنبش کارگرى ايران کارگرى جمهورى اسالمى 

اين سنديکاليسم سنتى است که همواره تالشش اينست ظرفيتهاى اعتراض کارگرى از . است
خطى که در عين حال براى برخى حقوق و مطالبه کارگرى . محدوده امکانات قانونى بيرون نزند

بار از هر ذره تالش براى احقاق حقوق کارگرى  که کارگران سوسياليست هزار -تالش ميکند
 در بهترين حالت کارگران را از دخالت در -دفاع ميکنند و در صف مقدم تحقق آن قرا دارند

کارگران مطالباتى قانونى "چون . صحنه سياسى در يک مقياس اجتماعى و طبقاتى کنار ميگذارد



 "!دارند
 

واضح است کارگر و هر . ن و دولت مجاز نيستمسئله حتى اين هم نيست که طرف شدن با قانو
جنبش اجتماعى در تالش هر روزه اش ميخواهد حرف و مطالبه اش را نهايتا به قانون و يک 
. دستاورد پايدار تبديل کند و اين يک رکن تالش براى بهبود وضع طبقه و جامعه بطور کلى است

حقوق برسميت شناخته شده کارگران جرم کارگر معترض و اسانلو ميتواند فرياد بزند که دفاع از 
ناسيونال رفرميسم و . اما همين نيازى به تمجيد قانون ضد کارگرى  رژيم اسالمى ندارد. نيست

سنديکاليسم شايد بتواند در مقابل چپ غير کارگرى و آوانتوريست، که مصالح و منافع 
وصيات ضد رژيمى اين استراتژيک و ديناميزم مبارزه کارگرى را درک نميکند و عمدتا خص

خط مشى اش را " شرايط مبارزه کارگرى"اعتراضات مورد عالقه و توجه اش است، با بحث 
اما در مقابل گرايش سوسياليست و راديکال طبقه که افق متفاوتى را دنبال ميکند و . توجيه کند

 است، بارها صالحيتش را به توده کارگران در اعتراضات و اعتصابات مختلفى اثبات کرده
کارگر بودن اسانلو هيچ جوازى براى دفاع از قانون . نميتواند اين سياستهايش را توجيه کند
کسانى که سابقه سرکوب اعتراض شرکت واحد و زندانى . اساسى رژيم اسالمى صادر نميکند

شدن اسانلو و بريدن زبان او و غيره را وثيقه توجيه سياست امروزش ميکنند، نه مدافعين 
 شرکت واحد و مبارزه آنها بلکه مدافع سياستهاى اسانلو در مقابل گرايش راديکال و کارگران

 .سوسياليست و ضد سرمايه دارى طبقه کارگر اند
 

جنبش کارگرى براى پيشروى و تضمين پيشروى در هر اعتراض و اعتصاب کارگرى بايد به 
جنبش مجمع . مين ميکندمکانيزمهائى تکيه کند که دخالت توده کارگران را بطور مستمر تض

مجمع عمومى و . عمومى و شورائى کارگرى اين دخالت مستمر توده کارگران را تضمين ميکند
تجارب آن در اعتصابات نساجى ها نشان داد که قدرت نمايندگان منتخب و رهبران کارگران و 

جنبش مجمع . تدامنه مانور آنها تابعى از اراده متشکل کارگران در هر مقطع و لحظه مبارزه اس
عمومى آلترناتيو گرايش سوسياليستى و راديکال طبقه کارگر در شرايط حاضر است که بسرعت 

اتحاديه و هر تشکل . و با تغيير تدريجى تناسب قوا ميتواند شوراهاى کارگرى از آن بيرون بيايد
سياستهاى کارگرى ديگر اگر به مکانيزم مجمع عمومى منظم کارگران اتکا کند، بدرجات زيادى 

بويژه جنبش . محدود کردن مبارزه کارگران از جمله در چهارچوب قانون اساسى ايزوله ميشود
کارگرى در ايران که تجربه جنبش شورائى و تشکيل شوراهاى کارگرى را پشت سر دارد و 

گرايش شورائى و . امروز تشکيل مجمع عمومى يک سنت جاافتاده در اعتراضات کارگرى است
کاليستى دو افق متفاوت در جنبش کارگرى هستند که اهداف سياسى و اجتماعى گرايش سندي

اسانلو ميتوانست با تکيه به دستاودهاى اعتصاب و اعتراض کارگران . متفاوتى را دنبال ميکنند
شرکت واحد، با اتکا به پيشرويهاى دوره اخير جنبش کارگرى در ابراز وجود و طرح مطالبات 

ان و کل جامعه، به عنوان يک رهبر صالح جنبش کارگرى حرف اساسى و سراسرى کارگر
امثال او کم نيستند که از کشورهاى مشابه ايران به اروپا و آمريکا سفر ميکنند و به تريبون . بزند

اسانلو با اين کارش . اعتراض آزاديخواهانه طبقه کارگر در کشور محل فعاليتشان تبديل ميشوند
د سنديکاليست بود و منافع و خواستهاى کارگران را بدون آوانس هنوز ميش. به خودش صدمه زد

دادن به رژيم ضد کارگر جمهورى اسالمى نمايندگى کرد و عليه جمهورى اسالمى هم حرف 
اما اين اقدام اسانلو بنظر آگاهانه است و بدون شک هم کارگران واحد و هم فعالين . شعارى نزد

جنبش .  اسانلو را ميبينند و نتايج خود را ميگيرندجنبش کارگرى ايران اين انتخاب سياسى
اين تجربه بار . کارگرى ايران با پديده اسانلو هميشه مواجه بوده و در آينده هم مواجه خواهد بود

ديگر نشان داد که سياست و گرايشى که منافع کل جنبش طبقاتى و پيشروى آن را نمايندگى و 
ى و جنبش اعتراض ضد سرمايه دارى طبقه کارگر تضمين ميکند، کماکان سوسياليسم کارگر

است که افقى بسيار متفاوت را از افق محدود جنبش سنديکاليستى در مقابل طبقه کارگر و کل 



 .جامعه قرار ميدهد
*** 

 
در تمايز با اتحاديه هاى کارگرى، که مبناى آنرا سازمانيابى صنفى يا رشته اى تشکيل ميدهد، 

تکى به بهم پيوستن و اتحاد عملى شوراهاى کارخانه اى و کارگاهى سازمان سراسرى شورايى م
شوراهاى شرق و شوراهاى گيالن، نمونه هايى . در يک جغرافياى اقتصادى و ادارى معين است

اين بدان معناست که پايه اى . اند کارخانه اى شوراها را بدست داده از اين نوع سازمانيابى فرا
بعبارت ديگر . يى، همچنان خود يک شوراى تمام عيار استترين سلول جنبش سراسرى شورا

در . سازمان سراسرى شوراها، در نهايت چيزى جز يک هرم سازمانى متشکل از شوراها نيست
مساله اساسى درک اين . مورد نحوه ايجاد اين هرم سازمانى و خصوصيات آن ميتوان دگم نبود

 پديده معتبر شناخته شود، آنگاه ايجاد يک مساله است که چنانچه واحد پايه شورا بعنوان يک
در عمل سير . سازمان سراسرى شورايى، که بتواند کل کارگران را نمايندگى کند، ناممکن نيست

مبارزه کارگرى، خصوصيات اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعه و عوامل متعدد ديگر 
سرى، موازين اين اتحاد مشخصات عملى هرم شوراها، نحوه ارتباط هر شورا با کل سازمان سرا

 منصور حکمت .سراسرى و غيره را تعيين خواهد کرد
 
 

  ۴ شماره ،يادداشت سردبير
 

  تير١٨در آستانه 
 اپوزيسيون راست و سرنگونى

 
شش روزى که پيام متفاوتى .  سرآغاز اعالم موجوديت توده اى جنبش سرنگونى بود٧٨ تير ١٨

ه کرد و اثبات کرد که جدال سياسى در ايران سه طرف را از سياست در ايران به جهانيان مخابر
 تير حکم بطالن اصالح طلبى ١٨. يک طرف آن مردم اند که کل اين بساط را نميخواهند. دارد

همان اصالح طلبى . اسالمى و حکم سرنگونى کل نظام را کف دست سران رژيم گذاشت
اض سرنگونى طلبانه و به خانه دستگاهى که اساس آن تالش حکومت براى بقا و قالب زدن اعتر

 تير صحنه سياست ايران و جهان بشدت تغيير کرده ١٨هشت سال بعد از . فرستادن مردم بود
اصالح طلبى . مردم کماکان خواهان سرنگونى هستند و جمهورى اسالمى را نميپذيرند. است

 حاکميت اسالمى شکست خورد و در فقدان يک رهبرى منسجم و قابل اتکا رژيم اسالمى به
در اين سالها تالش سياسى و اجتماعى عليه حکومت اسالمى هويت . منحوسش ادامه داد

اعتراض نسل جديد و تعرض به ارزشهاى . جنبشهاى اجتماعى به ميدان آمدند. روشنترى يافت
جنبش برابرى حقوق زنان با قدرت ابراز وجود کرد و مراسمهاى . اسالمى انسجام بيشترى يافت

.  برابرى طلبى سوسياليستى راست اپوزيسيون را هم به کرنش وادار کردهشت مارس و
و باالخره غول . اعتراضات وسيع معلمان تداوم يافت و صحنه سياست را تحت تاثير قرار داد

تالش . طبقه کارگر و اعتراض کارگرى محور اعتراض عليه وضع موجود شد. خفته بيدار شد
ليه فقر و فالکتى که رژيم اسالمى سرمايه داران به کل  اعتراض ع،براى سازمانيابى و تشکل
اين حقيقت يعنى .  در مبارزه و اعتصاب کارگرى تجلى روشن يافت،جامعه تحميل کرده است

 ، عليرغم سکوت حرفه اى و طبقاتى راست حکومتى و اپوزيسيون،ابراز وجود جنبش کارگرى
 و کاناليزه کردن آن به مسيرهاى امروز يک داده سياسى است که کل کمپ راست براى مهار

جنبش کارگرى در ايران و افقى که پيش روى جامعه بويژه در . مورد نظر خود تالش ميکند
 دورنماى يک تحول سوسياليستى را بعنوان يک راه حل برون ،مراسمهاى اول مه نهاده است

 قابل اتکاى پيشروى. اين جنبش عظيم بايد سازمان يابد. رفت از بحران ترسيم کرده است



جنبشهاى اعتراضى در ايران و بويژه جنبش کارگرى در گرو سازماندهى وسيع و گرفتن ابتکار 
 .اين وظيفه بالدرنگ کمونيسم کارگرى و حزب ماست. عمل سياسى است

 
 امروز تکرار اين مناسبت در قالب اوليه آن نه کافى است و نه ماهيت ، تير مربوط است١٨تا به 

اين موضوع بويژه با تالش اپوزيسيون راست . شت سال اخير را بازتاب ميدهدتحوالت سياسى ه
. که تالش دارد يک تعرض ضد سوسياليستى و ضد کارگرى را سازمان دهد قابل توجه است

اخيرا سازى گوش خراش و آشنا در ارکسترى به وسعت راست حکومتى و اپوزيسيون کوک 
 دولت احمدى نژاد يعنى ،اول. هاى ارتجاعى استچند موضوع پيش زمينه اين تالش . شده است

. سياست بگير و ببند و اعدام و سرکوب عريان نتوانست مردم و اعتراض شان را مهار کند
همانطور که سالها پيش اعالم کرده بوديم اين سياست خيرش را رسانده است و امکان عينى 

ورى اسالمى عليرغم بهتر شدن جمه. جلوگيرى از اعتراض مردم و خانه فرستادنشان را ندارد
 و سياست پر و بال دادن به ارتجاع ملى و ،موقعيت اش در منطقه و تقويت تروريسم اسالمى

 نتوانسته است موقعيتش را در مقابل اعتراض کارگرى و اعتراض ،ناسيوناليستى در داخل
بيش از هر  بحران مشروعيت و نفس بقا رژيم ،دوم. آزاديخواهانه و ضد حکومتى تحکيم کند
 سياست تحميل انتظار به مردم و دل بستن به ،سوم. زمان مسئله کليدى حکومت اسالمى است

 اعتراضات کارگرى و ،چهارم. بدرجات زيادى رنگ باخته است" فرشته نجات آمريکا"
آزاديخواهانه عليه فقر و فالکتى که به جامعه تحميل شده است وسعت يافتند و نخواستن جمهورى 

بيش از هر زمان با عدالتخواهى و برابرى طلبى و نقد سوسياليستى وضع موجود گره اسالمى 
 .ميخورد

 
اين اوضاع و بويژه به ميدان آمدن طبقه کارگر و نقد سوسياليستى منشا اين ساز گوش خراش کل 

در ليگ حکومتى از هم . کمپ راست عليه هر تحول مثبت و آزاديخواهانه در جامعه ايران است
گرم شده است و مدنى چيهاى اسالمى در متن ناتوانى دولت احمدى نژاد " انتخابات"تنور اکنون 

. در اداره مسائل داخلى و منطقه اى و بين المللى سهامشان در بازار سياست باال رفته است
ائتالف اعالم نشده و وسيعى در درون و حاشيه رژيم اسالمى شکل ميگيرد که تالش دارد يکدور 

جنبش ملى اسالمى در درون و . و طبقه کارگر را پشت سياست صبر و انتظار ببردديگر مردم 
در نمايش " شرکت فعال"از هم اکنون خود را آماده . بيرون حکومت به تحرک افتاده است

سابق را " اشتباهات"اين جريان مدعى است که اينبار تالش دارد . انتخابات رژيم اسالمى ميکنند
ى در خيابان و جنبشهاى اعتراضى توجه کند و به عنوان يک فاکتور در تکرار نکند و به نيرو

از دانشگاه تا جنبش حقوق زنان تا جنبش کارگرى تالش ميکنند . محاسبات سياسى خود وارد کند
" فشار از پائين و چانه زنى در باال"ظاهرا استراتژى . قالبها و چهارچوبهاى خود را طرح کنند

بنگاه دروغ . است به شکل دقيقتر و ضد سوسياليستى ترى اتخاذ شوددوره سابق اينبار قرار 
 و حتى ،خطابشان ميکنند" ليبرال" ملى مذهبى هائى که در ايران به اشتباه ،پراکنى بى بى سى

راستهاى حکومتى يادشان افتاده که سفر اورتگا را بهانه اى براى حمله و سرکوفت زدن به چپ 
ش کردند که اورتگا جنس خودشان است و اين نعل وارونه زدنها فرامو. و مارکسيسم قرار دهند

تنها موجب مزاح جنبش سوسياليستى خواهد شد که بيست و چند سال پيش خط مشى توده ايستى و 
در بيرون حکومت راست پرو . را نقد و منزوى کرد" خمينى ضد امپرياليست"ارتجاعى دفاع از 

کسانى که مدتها . ساز گوش خراش را کوک کرده اندغربى و ناسيوناليستهاى قوم پرست همين 
چرت ميزدند و آينده خود را به استراتژى حمله " بعد از عراق نوبت ايران است"در اتاق انتظار 

 امروز و در متن تالشهاى آمريکا و اروپاى غربى براى نوعى کنار آمدن ،نظامى گره زده بودند
. ديد آمريکا و بقيه کمپ راست تنظيم ميکنند سياست شان را با سياست ج،با رژيم اسالمى

حمايت جهان آزاد از مبارزه مردم "طرفداران پروپا قرص رژيم چنج و حمله نظامى طرفدار 
قوم . راست پرو غرب مدنيزه شده و راست شرق زده ملى اسالمى غربيزه ميشود! شدند" ايران



 عقايد ، سياسى دنياى امروزپرستان کرد يادشان افتاده به سياق آيت اهللا مطهرى و بورس
" نقد فاندمانتاليزم مارکسيستى"واپسگراى قوم پرستانه و هويت کاذب و عتيق قومى را با 

همه با . اين تالشها از حکومت تا اپوزيسيون بى مقدمه و رعدى در آسمان بى ابر نيست! بيارايند
يت خود را به طبقه يک زبان عليه مارکسيسم و کمونيسم و کارگر دم گرفته اند تا مطلوب

 .بورژوازى نشان دهند
 

حزب مشروطه ايران که نميداند کارگر خوردنى است يا پوشيدنى امروز ناچار است واقعيت 
آقاى رضا پهلوى . عظيم اعتراض کارگرى را برسميت بشناسد و براى مهار آن چاره جوئى کند

دار مبارزه مسالمت آميز و دست خاتمى را از پشت بسته است و بيشتر از هر اصالح طلبى طرف
حزب . نافرمانى مدنى و اعتراض ريموت کنترلى مردم و کارگران در يک انقالب مخملى است

مشروطه ايران به کارگران توضيه ميکند که بايد راهشان را انتخاب کنند؛ بين اعتراض مدنى و 
انى هستند که خوب است يادمان باشد اينها همان کس! اعتراض طبقاتى يکى را انتخاب کنند

صراحتا عنوان کردند کارگران بعد از جمهورى اسالمى بايد بيست سى سال کار کنند و توقع 
اينها نمايندگان پروپاقرص سرمايه دارى . زياد نداشته باشند تا لطمات اقتصادى بازسازى شود

تجزيه "اينها همان کسانى هستند که در مقابل خطر . متکى به کار ارزان و کارگر خاموش اند
اينها وارثان تاج و تخت رژيم . اعالم کردند کنار جمهورى اسالمى قرار خواهند گرفت" ايران

سلطنتى هستند که امروز در کنفرانس پراگ کنار مغضوبين سپاه پاسداران ساز نافرمانى مدنى و 
ى مبارزه مسالمت آميز را کوک ميکنند و عليه طبقه کارگر و سوسياليسم در اطالعيه هاى رسم

 که اگر  جمهورى اسالمى ،اين ساز گوش خراش و ضد سوسياليستى. شان خط و نشان ميکشند
 ماهيت مشترک کل کمپ راست را در مقابل اعتراض ،عقل داشته باشد بايد قدر آن را بداند

 .مستقل و آزاديخواهانه و سوسياليستى طبقه کارگر و مردم محروم نشان ميدهد
 

  تير١٨خط مشى 
بعد از گذشت . نيست" همه با هم"اين جنبش سرنگونى ابدا جنبشى !  حکمت بودحق با منصور

 بيش از هر زمان اين خصلت اجتماعى و طبقاتى و ، تير١٨  امروز در مناسبت ،هشت سال
 تير امسال ١٨. جهتگيرى استراتژيک متضاد نيروهاى مخالف جمهورى اسالمى روشن است

 تير امسال ١٨در . ت و صفبنديهاى سياسى را منعکس دهدبايد مضمونى داشته باشد که اين تحوال
 و از زاويه منافع و مصالح جنبش آزادى و برابرى چند مسئله محورى است؛

 
مردم ايران جمهورى .  تاکيد بر سرنگونى تمام و کمال رژيم اسالمى و نخواستن اين حکومت-١

فع رفاه و امنيت و حرمت اسالمى را نميخواهند و پيش شرط هر تغيير کوچک و بزرگى به ن
هر سياستى که به امر سرنگونى توسط مردم تخفيق . مردم سرنگونى جمهورى اسالمى است

ميدهد سياستى برعليه تمايالت و اعتراض آزاديخواهانه طبقه کارگر و اکثريت مردم محروم 
 .است
گى  و جنبش خالصى فرهن، اعتراضات زنان، اعتراضات دانشجوئى، اعتراضات کارگرى-٢

خواست آزادى و .  اساسا ماهيتى ضد تبعيض و اهدافى برابرى طلبانه و انسانى دارد،جوانان
 يک ،برابرى و نفى هر نقطه سازشى که بنوعى اختناق و نابرابرى و تبعيض را نگه ميدارد

 . تير و يک مشخصه جنبش آزادى و برابرى است١٨خواست محورى 
 دامن زدن به تبليغات ناسيوناليستى در متن پرونده ، يک رکن سياست ايندوره رژيم اسالمى-٣

. هسته اى و همزمان سازماندهى تعرض فاشيستى به کارگران و شهروندان افغانستانى بوده است
با پرچم ناسيوناليسم و برترى جوئى ملى . ناسيوناليسم دشمن آزادى بشر در هر جاى جهان است

ناسيوناليسم منشا تفرقه و .  مردم متحقق نميشودو فاشيسم ضد افغان يک ذره آزادى و حقوق حقه
عليه اين سياست حکومت و سکوت . زمينه ساز جنايت و سبعيت ملى همسايه عليه همسايه است



کارگران در اول مه پاسخ يکجا و روشنى دادند؛ ما . اپوزيسيون راست بايد صريحا حرف زد
 مقابل اين ارتجاع ناسيوناليستى در! کارگران جهان متحد شويد! انرژى هسته اى نميخواهيم

 .حکومت و اپوزيسيون راست بايد از هويت و حقوق جهانشمول انسانها دفاع کرد
 يک رکن ديگر سياست جمهورى اسالمى در ايندوره ارعاب جنبشهاى اعتراضى از طريق -۴

  فعالين، فعالين جنبش آزادى و حقوق زن،دستگيرى و زندانى کردن گسترده فعالين کارگرى
جمهورى اسالمى .  ترورهاى خيابانى و ربودن فعالين و ناراضيان سياسى بوده است،دانشجوئى

هيچ درجه خشونت اسالمى باعث نشد . در جنگ خيابانى عليه زنان و نسل جوان شکست خورد
کسى توجهى به اين قمه . که مردم سيستم زندگى و لباس پوشيدن و رفتار اجتماعى شان تغيير کند

هيچ درجه اى از دستگيرى و تهديد باعث نشد که جنبشهاى اعتراضى ساکت . ى نداردکشى اسالم
معنى همه اينها اينست که اين روشها . شوند و يا از ميزان اعتراض ختى در زندان کاسته شود

دفاع از . پاسخ امروز تعرض است. عمر خود را کرده اند و درد رژيم اسالمى را دوا نميکنند
 شرط بيان و اعتراض و اجتماع و اعتصاب و تشکل و خواست آزادى فورى و حق آزادى بيقيد و

لطفا تازه .  تير امسال است١٨بالدرنگ کليه زندانيان سياسى از خواستها و شعارهاى محورى 
 !مدنى شده هاى اپوزيسيون همين شعارها را سرلوحه کار خود قرار دهند

ر و ضد کارگرى اپوزيسيون و حکومت پاسخ  و باالخره بايد به اين ارکستر و ساز ناهنجا-۵
. آزادى زنان از مسير جلب و جذب نظر آيت اهللا هاى ضد زن نميگذرد. روشن و صريحى داد

رفاه شهروندان از مسير تحکيم اختناق و بازسازى سرمايه دارى متکى به فقر و استثمار اکثريت 
ق و رفاه کارگران از مسير اتکا تشکيل سازمانهاى مستقل کارگرى و اعاده حقو. مردم نميگذرد

نفى . به بندهاى قانون اساسى رژيم ضد کارگر اسالمى و امکان گرائى سنديکاليستى نميگذرد
اختناق از مسير عوض کردن احمدى نژاد با کروبى و رفسنجانى و امثالهم و يا مبارزه مسالمت 

والريسم از باج دادن به آزادى از مذهب و خرافه و امر سک. آميز و نافرمانى مدنى نميگذرد
تا به منافع طبقه کارگر و اکثريت مردم . مذهب دربارى و دگرانديشى اسالمى متحقق نميشود

چون ميخواهد عمارت ننگين و .  راست ايران در کليت خود حرفى براى زدن ندارد،مربوط است
. ازسازى کندخونينى که روى گرده فقر و فالکت و بيمارى کارگر بنا شده است را تحکيم و ب

کارگران و زنان و جوانان براى آزادى بايد پرچم آلترناتيو آزاديخواهانه و انسانى شان را 
 ، عليرغم اين تشبثات راستهاى اپوزيسيون و حاشيه حکومت،اين پرچم و اين راه حل. برافرازند

 ،را تثبيت کند تير امسال اگر قرار است پيشروى ١٨. تنها ميتواند پرچم سوسياليسم کارگران باشد
 .بايد حول سوسياليسم کارگرى و راه حل کارگرى براى آزادى جامعه شکل بگيرد

 
.  تير امسال بايد اين پيام و اين بلوغ فکرى و سياسى و اجتماعى را در مقابل جامعه قرار دهد١٨

 مسيرى که با رويدادهاى هشت سال اخير هموار شده است و امروز ميتواند جايگاه شايسته خود
 تير بايد به اين جوانب بدقت توجه کنند و ١٨فعالين و دست اندرکاران مناسبت . را تثبيت کند

اجازه ندهند که تالش انقالبى و آزاديخواهانه تاکنونى شان ضميمه استراتژيهاى ارتجاعى و ضد 
 .کارگرى براى تداوم وضع موجود شود

 
 آقاى رضا پهلوى کى ميخواهيد کمى سکوالر شويد؟

هلوى بدنبال شرکت در کنفرانس دمکراسى و امنيت در پراگ گفتگوئى با راديو فردا رضا پ
در اين کنفرانس از . داشت که بايد بويژه مورد توجه نسل جديد و ضد دين در ايران قرار گيرد

بوش و شرکا و هواداران و کارگزاران سابق حکومت اسالمى و طرفداران امروز رفراندوم تا 
در اين مصاحبه رضا پهلوى نوعى برترى جوئى . ت طلبان شرکت داشتندرضا پهلوى و سلطن

. ايرانى را بروز ميدهد که اگر يک ذره آن را خراش دهيد به همان آريائى گرى معروف ميرسد
در ايران و تاريخ قديمى " جامعه مدنى"براى توضيح تفاوت ايران با عراق يا افغانستان از وجود 

يا اطالعات رضا پهلوى ناقص است يا ما نميدانيم که . ن ميگويددر قياس با اين کشورها سخ



 جامعه اى سرمايه دارى و متکى به مدنيت -"قدمت تاريخى" عليرغم هر –عراق و افغانستان 
بورژوائى نوع رژيم شاه بودند و هر کدام بنا به اهميت و جايگاه خود در ژئوپولتيک جهانى 

زمانى حزب کمونيست پرو سويت عراق بزرگترين .  اندتحوالت سياسى مهمى را از سر گذرانده
اين ادعاى آقاى رضا پهلوى طبعا و صرفا نميتواند از سر عدم . حزب کمونيست خاورميانه بود

 بلکه توضيح سرپوشيده اين نکته است که حمله نظامى به عراق و افغانستان اشکالى ،اطالع باشد
به ايران فعال خوب نيست چون ايران جامعه مدنى اما حمله !  چون جامعه مدنى نداشتند،نداشت

اينهم ! از مبارزه مردم ايران ميتواند مثمر ثمر باشد" جهان آزاد"دارد و نافرمانى مدنى و حمايت 
؟ اين نوع تحليل و قياس سياسى نه متکى برحقيقت تاريخى بلکه ناشى از فقدان افق !تزى است

 . آنهاستاستراتژيک سلطنت طلبان و نوسان در سياست
 

اصول "اما موضوع سکوالريسم رضا پهلوى و ظاهر شدن در قالب کارشناس اسالمى و دفاع از 
رضا پهلوى مدعى است که نظام مورد نظر . بسيار جالب است" تشيع خود ما و دين خودمان

همزمان تاکيد ميکند که راه سوم . ايشان و جريان راستى که نمايندگى ميکند نظامى سکوالر است
 هم پيمان واقعى دولتهاى غربى ،ن است که حال که مذاکرات با رژيم به بن بست رسيده استاي

. پس از ما حمايت کنيد و نظام جمهورى اسالمى را به عقب نشينى وادار کنيد. مردم ايران هستند
در مورد !  مبارزه مسالمت آميز و يک انقالب مخملى،چگونه؟ از طريق نافرمانى مدنى

ب مخملى ميگويند که من به روحيه روزگار و انقالب مخملى معتقدام و بر اين مطلوبيت انقال
اينجا ترسشان را مانند هر راست ديگرى از حرکت ! باورم که سناريوى پرهزينه را نبايد گرفت

در اين سناريوى کم هزينه . مستقل مردم تحت عنوان سناريوى پرهزينه و خشونت اعالم ميکنند
 اعتصاب سراسرى ،تقريبا کل اپوزيسيون راست روى آن توافق داردمورد نظر ايشان که 

قبل از رضا . کارگرى و اعتراضات جنبشهاى ديگر هم اخيرا با تاکيد بيشترى وارد شده است
البته بشرطى که اين اعتصابات و اعتراضات . پهلوى اکبر گنجى اين نکات را تاکيد کرده بود

؟ مهمتر اينست که ايشان شب و روز در فکر اين هستند "!اعتراضى طبقاتى"باشد و نه " مدنى"
تاکيد ميکنند نظامى ها . که بايد کارى کرد که هشتاد درصد نيروهاى نظام راه خروج داشته باشند

 فقط عوامل اصلى حکومت ، نبايد تنها بمانند،مثال پاسدار و بسيج بايد جائى در آينده داشته باشند
همه را "پيشتر هم گفته اند که ! ل آفريقاى جنوبى اطالق ميکنندو به اين مد. تنها خواهند بود

 !و کسى نبايد نگران باشد" ميبخشيم و يک عفو عمومى صادر شود
 

فعال به اين فانتزى سياسى ايشان کارى نداريم چون اين حق و حقوق به مردم ايران و نهادهاى 
د تالش کنند که مردم خط مشى  احزاب و شخصيتهاى اپوزيسيون ميتوانن،منتخبشان مربوط است

اما اگر آقاى رضا پهلوى و سلطنت طلبان خيلى مدنى شدند لطفا از لغو اعدام . شان را قبول کنند
وقتى شما نفس اعدام و آدمکشى "! لغو اعدامهاى سياسى"بيقيد و شرط دفاع کنند و نه صرفا 

کارى که رژيم .  خواهيد گرفت بدوا و اساسا عليه مخالفين سياسى بکار،دولتى را نگاه ميداريد
سلطنتى در ايران و بدنبال آن رژيم اسالمى انجام داد و امروز در عراق و افغانستان محصول 

در عين حال اين سياست معامله و بند و بست ايشان . رضا پهلوى نيز ادامه دارد" جهان آزاد"
م که بايد حقايق روشن شود و ما و مردم معتقدي. را گرفته است" مدل آفريقاى جنوبى"است که نام 

جامعه ايران اگر قرار است از اين . پرونده ها ورق بخورد و مجازات اعدام فورا لغو شود
 بايد سيکل ،کابوس اسالمى عبور کند و سنگ بناى يک جامعه آزاد و مدرن و انسانى را بگذارد

.  اعدام را تماما لغو کندباطل انتقام جوئى را در فلسفه قضا کنار بگذارد و در گام اول مجازات
سياست انتقامجوئى و فلسفه ارتجاعى چشم در مقابل چشم همانقدر مضر است که سياست کنار 

در ضمن الگوى آفريقاى جنوبى مناسب حال جريان آقاى رضا پهلوى . آمدن با قاتلين مردم
راى سرمايه دارى چون در آفريقاى جنوبى حکومت آپارتايد از نفس افتاده بود و تداوم آن ب. نيست

سازشى صورت گرفت و البته قربانيان اول آن طبقه کارگر و . آفريقاى جنوبى ديگر مضر بود



بويژه اينکه آقاى رضا پهلوى نيز نلسون ماندال نيستند و . مردم محروم و بويژه سياه پوستان بودند
سياست شان ربطى به نه فقط . جنبش ضد آپارتايد اسالمى را در ايران و جهان نمايندگى نميکنند

نميشود يک تکه . آنتى آپارتايد اسالمى ندارد بلکه ميخواهند اسالم و تشيع خودشان را نگه دارند
اين نوعى . از يک الگو را بعنوان تابلو انتخاب کرد و فاقد بقيه خصوصيات کل پديده بود

 .ى اختيارى استمهمتر اينکه ايران آفريقاى جنوبى نيست و اين الگوبردار. بآلماسکه ميشود
 

اما سياست رضا پهلوى بشدت ضد روندهاى پايه اى حرکت و مبارزه نسل جديد در جامعه ايران 
ايشان به رژيم اسالمى و موجوديتش از . است و ادعاى سکوالر بودن ايشان را زير سوال ميبرد

حکومت حق  خالفت و ،اين سر انتقاد ميکنند که طبق فلسفه اسالمى و ظهور امام زمان و غيره
نخير ! انگار خامنه اى و خمينى و مقتدا صدر و طالبان بر اين اساس سر کار آمدند! اينها نيست

وقتى حکومت ديکتاتورى پدر شما نتوانست تحت .  موضوع خيلى ساده است،آقاى رضا پهلوى
 همين امثال برگزار ،فشار امواج انقالب سرپا بماند و خطر رشد و قدرتگيرى چپ عينى بود

نندگان کنفرانس پراگ در گوادولوپ تصميم گرفتند جريان اسالمى را به دليل خصوصيات ضد ک
کمونيستى و مطلوبيت اش در معادالت جنگ سرد سرکار بيارند و ماموريت شان اينبود که کار 

 شهريوى شروع کرد آقايان ١٧آنچه را پدر شما در . ناتمام پدر شما را در مقابل انقالب تمام کنند
حکومت اسالمى نه .  خرداد پايان دادند و تا امروز به همين شيوه ها سرپا مانده اند٣٠در 

بنا . سرکار آمد و نه براساس اصول تشيع مورد نظر شما و خودشان" انقالب اسالمى"براساس 
جمهورى اسالمى برخالف تشيع خود ما است و فلسفه اينها "براين بحث شما مبنى براينکه 

هم شما ميدانيد چرا ! هيچ آخوندى را از خر مراد پائين نميکشد" ن استبرخالف دين خودمو
جمهورى اسالمى سرکار آمد و هم اين امتياز دادنتان به تشيع و دين خودتان و چراغ سبز به 

به نظر ميرسد . دستگاه مذهب براى شرکت در حکومت آينده به مذاق نسل جديد خوش نمى آيد
 - چه راست پرو غربى و چه راست ملى اسالمى–ايران سکوالريسم در اپوزيسيون راست 

مردم و نسل .  هنوز کيمياست،عليرغم هر ادعا و سابقه و داعيه دفاع از سکوالريسم و غيره
تابوهاى اسالمى حمله ميکنند و رضا پهلوى از اصول تشيع " مقدس ترين"جديد دارند به 

م که شما حاضريد به جاى علم و دانش بگذاريد از آقاى رضا پهلوى بپرسي! خودشان حرف ميزند
و دستاوردهاى بشر امروز به فرزندانتان اين اصول تشيع خودتان را ياد دهيد و يا وادار به 

اما اگر پاسخ منفى است چرا اين . فراگيرى اصول تشيع و بکار گيرى آن شوند؟ بعيد ميدانم
 ميکنند و نگه ميداريد؟اصول ضد انسانى را تحت عنوان تشيع خودمان براى مردم تجويز 

 
واقعيت اينست که سلطنت و اسالم و کال سلطنت و مذهب يک دو قلوى تاريخى اند و يکى بدون 

هميشه شاه سايه خدا بوده و مذهب دستگاه سلطنت را . ديگرى معنا و مفهومى نداشته است
شى  بلکه نق،مشکل رضا پهلوى نفس مذهب و بودنش در سياست نيست. مشروعيت داده است

است که براى مذهب در آينده در نظر دارد و حرفهاى ايشان فرمولى است براى اطمينان خاطر 
دادن به مقامات جمهورى اسالمى در يک سناريوى فرضى دست بدست شدن قدرت در يک 

 حتى اگر فرض را به نادرست بر ،اما تمام مشکل اين ديدگاه و اين استراتژى. انقالب مخملى
 اينست که مردم نميپذيرند که کمى ، رضا پهلوى در مقابل مذهب بگذاريمپراگماتيسم سياسى

! مذهب را عقب برانند و کمى اختناق را سرجايش بگذارند و کمى در باغ سبز آزادى را ببينند
آقاى رضا . هجوم ضد اسالمى پشت هر تحول سياسى در ايران النه کرده و آماده تعرض است

 معلوم نيست کى ميخواهيد کمى ،و تا به خود شما برميگردد. دشما آب در هاون ميکوبي! پهلوى
 *سکوالر شويد؟

 
 

 ٣ شماره ،يادداشت سردبير



 
 سفر اورتگا به ايران

 
زمانى که ساندينيستها در نيکاراگوئه قدرت را گرفتند و تقريبا همزمان آنتى امپرياليسم خمينى در 

د هنوز ماهيت ناسيوناليستى و بورژوائى  شاي،ايران چپ ناسيوناليست ايران را خلع سالح کرد
هرچند منصور حکمت و اتحاد مبارزان کمونيست در . چپ آنتى امپرياليست ناروشن بود

ايندوران تنها صداى قابل شنيدن مارکسيستى در متن يک تحول مهم جهانى در نقد اين چپ الکن 
کى بدنبال ديگرى به بن آمريکاى التين و جنبشهاى مختلف و معرفه آن ي. و غير کارگرى بود

پيش از . بست رسيدند و عمدتا با حضور گسترده تر طبقه کارگر و مبارزه کارگرى منزوى شدند
 سوسياليسم عربى و ،زمين لرزه تحوالت شوروى و بن بست اردوگاههاى سوسياليسم موجود

 بقاياى اين سقوط شوروى. سوسياليسم التينى و کال چپ راديکال غير کارگرى از نفس افتاده بود
جنبش جهانى و عمدتا چپ مرکز و اصالح طلب را به سوى دمکراسى و بازار و مکانيزمهاى 

برگشت موج چپگرائى در آمريکاى التين نه از حقانيت نقد اجتماعى و طبقاتى . آن هدايت کرد
اى اين جنبش بلکه از ناتوانى نسخه هاى بانک جهانى و نئوليبراليسم در پاسخ به حداقل خواسته

مادام که سنت اجتماعى و طبقاتى نوينى قد علم نکند و روى دوش نقد همه جانبه . مردم جهان بود
 سنتهاى قديمى و از نفس افتاد دوباره جان ميگيرند و در شرايط ،تاريخ ماقبل خود قرار نگيرد

تى در پيروزيهاى پى در پى انتخابا. ديگر و با نسلى ديگر و با پرچمى ديگر به ميدان مى آيند
 نزديکى سران مشهور آن مانند چاوز و کاسترو و اخيرا اورتگا به ،کشورهاى آمريکاى التين

و سخنرانى اين و آن بر مزار خمينى قاتل " جبهه ضد امپرياليستى" زمزمه تشکيل ،رژيم اسالمى
ى  مانند پتکى برسر چپ ضد امپرياليست و ناسيوناليست ايران،کمونيستها و آزاديخواهان ايران

دقيقا عين صحنه اى که ياسر عرفات در کنار خمينى در بحبوحه سرکوب مردم . فرود مى آيد
 .کردستان و انقالبيون در ايران عکس ميگيرد

 
آقاى دانيل اورتگا ممکن است شخصا انسان شريف و طرفدار . اما اتفاق غريبى نيافتاده است

ايشان اما اينست که در کنار يکى از سياست . بهبود زندگى مردم شبه جزيره نيکاراگوئه باشد
 قرار بگيرد تا امورات حياط ، يعنى اسالم سياسى،ارتجاعى ترين اردوهاى سرمايه دارى امروز

 حزب توده و عمده سازمان فدائى ،اگر مليون ايرانى و سران جبهه ملى. خلوت خود را پيش ببرد
 و هنوز ،نقالب ايران قرار گرفتندو چپ ناسيوناليست ايران در کنار جمهورى اسالمى در متن ا

 چه ايرادى دارد هم کيشان ،بيشتر آنها چشم به باز شدن سفره حکومتى و شرکت در آن دارند
التينى و لبنانى و عراقى شان همين کار را بکنند؟ تفاوت حسن نصراله و امثال حزب کار ترکيه 

اما هر دو .  و يکى شبه الئيکيکى اسالمى است. و اورتگا و چاوز و ديگران اينجا محو ميشود
منافع اجتماعى و طبقاتى مشترکى دارند و دقيقا و به همين اعتبار در قلمرو سياست بين المللى و 

 .تجارت و روابط ديپلماتيک دنبال متحدين منطقه اى و بين المللى هستند
 

شايد . اهميتى ندارد ، مستقل از تبليغاتى که رژيم اسالمى حول آن بپا ميکند،سفر اورتگا به ايران
تنها اهميت آن وارد کردن يک ضربه کارى به عمارت خيالى و خود ساخته چپ ناسيوناليست و 
ضد يانکى در ايران است که امروز در اشکال جديدترى و بدنبال تحوالت جهانى تالش دارد 

ى همينطور احساس شرمندگى بخشى از جنبش مل. خود را در قالب چپ راديکال بازسازى کند
 ،اسالمى و مشخصا سازمان اکثريت که تالش ميکند فاکتور دمکراسى را در اين بحث وارد کند

اورتگا با مکانيزم دمکراسى قدرت را واگذار کرد و با همان مکانيزم . بيهوده تر از بيهوده است
 .پشت اين سنگر پوشالى نميتوان قايم شد. به قدرت بازگشت

 



ران بايد با صراحت و شهامت از اين واقعه رئوس جمعبندى طبقه کارگر و نسل نوين چپ در اي
 :سياسى خود را بدست دهد

 
 ماهيت کارگرى و انقالبى و مارکسيستى چپ و سوسياليسم اساسا در ضد کاپيتاليست بودن -

در کشورهاى تحت .  چپى ضد کارگرى است،چپى که ضد سرمايه و نظم موجود نيست. آنست
شى جز پس راندن همين نقد کارگرى و کمونيستى به وضع سلطه چپ مرکز و رفرميست نق

در خيلى موارد در نقش مشاورين و سوپاپ اطمينان هاى بورژوازى در دفاع از . موجود ندارد
کمونيسم ضد کاپيتاليستى هم راسا براى بهبود و اصالحات . اساس مناسبات موجود قد علم ميکنند

 .ند و هم براى تغيير بنيادى مناسبات موجودبه نفع طبقه کارگر و کل جامعه مبارزه ميک
 
 نشان دادن ماهيت ضد ، موضع سوسياليستها و کمونيستها در مقابل اين رويداد سکوت نيست-

طبقه کارگر سوسياليست در مقابل اين چپ . کارگرى و ضد کمونيستى چپ آنتى امپرياليست است
ضمن . تى خود را برمى افرازدضد امپرياليست پرچم انترناسيوناليسم کارگرى و مارکسيس
 ماهيت سياست مشترک احمدى ،همبستگى با مبارزات کارگران در کشورهاى آمريکاى التين

خط سوسياليسم مارکسى و کمونيسم کارگرى در قبال اين . نژاد و اورتگا و چاوز را افشا ميکند
 .سترويداد تعرض به ناسيوناليسم چپ و شفاف کردن نقد سوسياليستى و کارگرى ا

 
 آنتى امپرياليسم يک شعار پوچ است که محتواى ناسيوناليستى دارد که در دنياى امروز با -

آنتى امپرياليسم نه پرچمى عليه سرمايه دارى بلکه . ارتجاع پست مدرنيستى توام شده است
سنگرى در دفاع از بازار داخلى و سهم بورژوازى در اين کشورها از استثمار طبقه کارگر 

 .است
 
 آنتى امپرياليسم و جنبش ضد يانکى هميشه جريانى ارتجاعى و غير کارگرى بوده است و -

 .امروز تماما جريانى است که در کنار متعفن ترين اليه هاى ارتجاع جهانى ايستاده است
 
 آنتى امپرياليسم امروز پرچمى در مقابل نقد اجتماعى و طبقاتى مارکسيستى به نظام سرمايه -

 سوسياليست و سکوالرى بايد با صراحت و بدون لکنت زبان اعالم کند از هر. دارى است
موضع مبارزه کارگرى؛ از موضع جنبش اجتماعى و سوسياليستى کارگران عليه سرمايه دارى 

  آنتى امپرياليسم يک جريان بورژوائى است و پاسخ کمونيسم و سوسياليسم ،در همه جاى جهان
 . حاکميت و نظام سرمايه دارى بطور کلى داده ميشودبه آن همان پاسخى است که به کل

 
 و باالخره بايد به طيف آنتى امپرياليستها و چپهاى صورتى و مشاور بورژوازى اعالم کرد که -

نقد و افشاى سکوت اين چپ . بورژوازى مشاورين پا رو زمين ترى دارد. دکانتان را جمع کنيد
اسى و نقدى طبقاتى و کمونيستى کارگرى به اين جنبش در مقابل اين واقعه را بايد با تعرضى سي

 .پاسخ داد
 

سوسياليسم ضد کاپيتاليستى نيازى ندارد وارد دعوا برسر نوع دمکراسى و ميزان آن در مناسبات 
سوسياليسم ضد کاپيتاليستى نماينده کل آزادى و انسانيت در مقابل پيشرفته ترين . بورژواها بشود

 از آزادى و ،ما بعنوان سوسياليست از حقوق فردى و جمعى انسانها. تقدرتهاى سرمايه دارى اس
اگر حتى از .  از رهائى جامعه از يوغ مناسبات استثمارى و اسارت بار مبارزه ميکنيم،برابرى

مردم  دنيا در يک رفراندم فرضى براى حقانيت دمکراسى و بازار و تقسيم قومى و قبيله اى هم 
 کمونيست و مارکسيست خواهان انقالب عليه سرمايه و برپائى جهانى  ما به عنوان،راى بگيرند
اين وجه تمايز سياسى و طبقاتى جنبش کمونيستى کارگرى با هر نوع چپى است که . آزاد هستيم



يا گرفتن سهم حاج فالنى را در بازار داخلى از استثمار " سرمايه دارى دلسوز"قصد ايجاد يک 
 .طبقه کارگر دارد

 
 !ويت ملى موقوفتراشيدن ه

سالروز اعتراض وسيع زنان در تهران که ارتجاع اسالمى و خواهر .  خرداد بود٢٢ديروز 
اخيرا اطالعيه اى از يکى جريانات وابسته به . زينب هاى باطوم بدست به جان معترضين افتادند

در رژيم پيشتر . نامگذارى کرده است“ روز ملى زنان ايران”سلطنت طلبان ديدم که اين روز را 
 مارس به زنان و جامعه حقنه ٨سلطنت تالش کردند روز کشف حجاب رضا خانى را به جاى 

اين سياست در دوره اخير و با تالش زنان آزاديخواه و برابرى طلب به شکست انجاميد و . کنند
 . مارس را تبريگ گفت و پيامى صادر کرد٨خانم فرح پهلوى هم ناچارا روز 

 
در سالروز اين .  مذهبى در مورد زنان در چند دهه اخير کم نبوده استصدور فتواهاى ملى و

اعتراض بايد با صداى رسا اعالم کرد که مبارزه زنان در ايران بخشى از مبارزه جهانى براى 
روز جهانى زن دير زمانى است خود را . کسب حقوق و موقعيت اقصادى و اجتماعى برابر است

. رده است و يواشکى نميتوان آن را مالخور و ملى خور کردبه جامعه سرمايه دارى تحميل ک
همانطور که اسالم در . نتيجه اى نميگيريد. لطفا هويت ملى و کاذب براى زنان در ايران نتراشيد

 .ايران نتوانست روز زن را اسالمى کند
 

 حقوق زن نه شرقى است. زن نيمى از پيکره جامعه بشرى است و حقوق انسان جهانشمول است
 *!يادتان باشد.  جهانى است،نه غربى

 
 

 ٢يادداشت سردبير، شماره 
 

  و آنتى گلوباليزاسيون٨اجالس گروه 
 !جاى مارکس خالى است

 
جمعيت . اينبار رستوک آلمان صحنه اعتراض به کنفرانس سران دول سرمايه دارى غربى است

" ضد تروريستى "عظيمى از کشورهاى مختلف دنيا خود را از الى هزار مانع امنيتى و
تا به اين اجالس و مباحث آن . دمکراسى به آلمان رسانده اند تا دادشان را سر اين دنيا بکشند

 هميشه محلى براى توافقات امنيتى و نظامى و تعيين سهم هر کدام از کل سود ٨مربوط است، گ 
عتراضات اما ا. حاصله در بازار جهانى و قلمروهاى نفوذ و سلطه سياسى و اقتصادى است

سالهاى اخير جنبش رنگين کمانى آنتى گلوباليزاسيون، که هر سال با وخيم تر شدن اوضاع در 
قلب دمکراسى غربى شدت ميگيرد، نيز بيشتر شبيه کارنوالى جنگى است که به نفس سرمايه و 

در ميان معترضين از کمونيست ها و . قدرت اقتصادى و سياسى آن خدشه اى وارد نميکند
ستهاى سنتى و اردوگاهى سابق تا آنارشيستها و سبزها و اکتيويستهاى حقوق بشرى و سوسيالي

و " ضد امپرياليسم"امسال فمينيستها و طرفداران کليسا و طيفهاى جديد . صلح دوست ديده ميشود
 .چپ راديکال نيز اضافه شده اند

 
ه سياستهاى دول روشن است که اين اعتراضات بيانگر نخواستن وضع موجود و دست رد زدن ب

روشن است تمايالت ضد سرمايه دارى و رگه هاى . سرمايه دارى و دمکراسى غربى است
بحث برسر اين نيست که حتى هر تک جريان و يا . مختلف سياسى در اين اعتراضات وجود دارد

مجموعه فعالين يک گرايش دخيل در اين جنبش چه بسا اهداف آزاديخواهانه و انسانى را هم 



مسئله اينست که کل اين جنبش رنگين کمانى نهايتا زير پرچمى در سطح جهانى . دگى کنندنماين
هر کسى با هر درجه از . بخط ميشود که اساس آن ناسيوناليسم و طرفدارى از وضع موجود است

ميليتانسى و درگيرى با پليس و بجان خريدن زندان و غيره، وقتى پرچمش مخالفت با جهانى شدن 
وکيل و . به سرمايه جهانى اعتراض ميکند" سرمايه ملى و خودى"، دارد از موضع سرمايه است

و امثال دهقانانى ميشود که جاده ميبندند تا به واردات از بازار " وطنى"نماينده سرمايه دار 
اينکه تک تک اين معترضين چگونه فکر . جهانى و کاهش قيمت محصوالت خود اعتراض کنند

افق حاکم به کل اين جنبش افقى ناسيوناليستى . ز دنيا دارند مسئله ثانوى استميکنند و چه تبئينى ا
کسانى که صلح جهانى را از بوش و شرکا که دنيا را به لجن کشيدند تقاضا . و ضد کارگرى است

ميکنند، تنها دارند نقش وکيل و مشاور صلح بورژوازى و وضع موجود در مقابل تنش و جنگ 
رهاى عليه تبعيض و فقر و محکوم کردن دولتها بخاطر شرايط ضد شعا. بورژواها ميشوند

انسانى دنياى امروز،  در عين واقعى بودن آن نميتواند از زير آوار اين عقب ماندگى سياسى کمر 
که از نظر هر انسان آزادمنشى محکوم (هيچ ميزان توحش پليس عليه تظاهر کنندگان . راست کند

اين . پرده پوشى کند که اين جنبش افقى ارتجاعى را نمايندگى ميکندنميتواند اين حقيقت را ) است
جنبشى است که از آمريکاى التين تا اروپاى غربى را به هم وصل ميکند اما طبقه کارگر در اين 

در اين اعتراضات و تظاهرتها کارگر به مثابه يک نيروى اجتماعى . کشورها ناظر بيگناه آنست
. کمونيستى بمثابه يک راه حل پيشرو و سوسياليستى نمايندگى نميشودو طبقاتى و افق کارگرى و 

نه سرمايه . آنچه رژه ميرود طيف متنوعى از ناسيوناليسم و رفرميسم و آنتى امپرياليسم است
بطور کلى و يا نفس نظام کاپيتاليستى مورد اعتراض است و نه بديل و راه حل کارگرى و 

رنگين کمانى بودن اين جنبش و حالت . ن اعتراضات استسوسياليستى و طبقه کارگر محور اي
موسمى و آکسيونى آن و فقدان يک ديناميزم ثابت،  تنها در تنوع نيروهاى شرکت کننده و بشدت 

 بيربطى اين جنبش به اعتراض هر روزه ٨بلکه در فرداى اجالس گ . متضاد آن ديده نميشود
 .دارى خود را عريان ميکندطبقاتى و نقد سوسياليستى و کمونيستى سرمايه 

 
در مقابل اجالس سران دول سرمايه دارى، جاى طبقه کارگر سوسياليست و نقد کوبنده 

وقتى اين نقد و اعتراض اجتماعى و طبقاتى نمايندگى . مارکسيستى سرمايه دارى خالى است
طبقات نشود، جاى آنرا نقد ناسيوناليسم چپ و ضد يانکى با نيروى اجتماعى اقشار ناراضى 

اين جنبش عليرغم دردسرى که براى دولتها و پليس و نهادهاى امنيتى و . ميانى ميگيرد
سرکوبشان فراهم ميکند، در پيشرفت و استحکام نقد سوسياليستى طبقه کارگر ابدا نقشى ايفا 

تنها . جنبشى است از انسانهاى عمدتا شريف و معترض با افقى محدود و ارتجاعى. نميکند
اين جنبش دارد اينست که شهروند مرعوب دمکراسى و تلرانس ميبيند که حق و خاصيتى که 

آزادى فردى و اجتماعى در جامعه غربى تاچه حد پوک است و چگونه ميتواند يک شبه پاى 
 .منافع اجالس تروريستها قربانى شود

 
و تکانى پرولتارياى جامعه غربى مکانيزم و روش مبارزه خود را دارد و هر زمان که اين نير

در دنيائى که سرمايه در سلول سلول . راديکال بخود بدهد، يک شبه اين جنبشها را منقرض ميکند
آن حکم ميراند، نه ناسيوناليسم بلکه انترناسيوناليسم کارگرى و کمونيسم مارکسيستى پاسخ عينى 

تا آنروز . هداين پرچم بايد جائى پيروز شود تا الگوى جهانى خود را نيز بدست د. و واقعى است
طبقه کارگر و سوسياليسم کارگرى در کشورهاى غربى بايد براى ايجاد احزاب کمونيست 

يک پيش شرط پيشروى در اين امر نقد همه جانبه پرچمهاى غير . کارگرى خود تالش کند
. کارگرى و ناسيوناليستى و ضد امپرياليستى و تحکيم نقد مدرن ضد کاپيتاليستى مارکسيستى است

 !ارکس هنوز خالى استجاى م
 

 جمهوريخواهان و دور باطل



. اخيرا جنب و جوشى مجدد در ميان رگه هاى مختلف جمهوريخواهان ايرانى شروع شده است
حتى اگر به لحاظ تقويمى اين امر . شايد برخى اين تحرکات را نشست هاى روتين تلقى کنند

ک روند در اپوزيسيون راست درست باشد، از نظر سياسى اين تحرکات حاصل فرجام نسبى ي
 ايرانى با تمام رگه هاى الئيک و نيمه الئيک و حتى –جمهوريخواهى اسالمى . پرو غربى است

ضد جمهورى اسالمى و ضد سلطنت آن، وقتى به تحرک مى افتد که جناح راست پرو غربى و 
اپوزيسيون با چراغ اگر ميبينيد که عمده ناظران و فعالين . پنتاگونيست اپوزيسيون بى افق ميشود

را جائى بايگانى ميکنند، اگر شاهديد که با باز شدن دور " خطر فورى جنگ"خاموش تئوريهاى 
مذاکرات آمريکا و جمهورى اسالمى دورنماى حمله نظامى و جايگاه اپوزيسيون سلطنت طلب و 

اکره در فدراليست کور ميشود، اگر در اين ميان بنظر ميرسد که جناحهاى طرفدار سازش و مذ
 اسالمى –حکومت اسالمى مکان و موقعيت بهترى پيدا ميکنند، آنگاه جمهوريخواهى ايرانى 

 –نبض اين خط بعنوان بخشى از جنبش ملى . طبق تعريف نوبت اينها ميرسد. فعال ميشود
اسالمى با نبض جناح متبوعشان در حکومت و عناصر الئيک و طرفدار جمهورى تمام عيار 

اوضاع ظاهرا سهام اينها در بازار سياست باال ميرود و تحرک جديدشان را بايد در اين . ميزند
 .در اين متن ديد و درک کرد

 
. اين يک دور باطل است. اما اين موضوع نه جديد است و نه قرار است سهمى عايد اين خط کند

 با منافع و اپوزيسيون راست ايران بنا به ماهيت اهداف سياسى خود و بنا به تناقض اين اهداف
مبارزه مردم ايران، جناحها و سنتهاى سياسى آن بسته به سياست آمريکا در قبال جمهورى 

فقدان يک برنامه و اصول . اسالمى ميتواند اميدوار شود و يا دچار ديپرسيون سياسى گردد
. روشن و متکى به مبارزه مردم، کل اين راست را در يک بحران مزمن سياسى قرار داده است

راست پرو . سخ اين بحران تفحص در ماهيت و سرشت ناسيوناليسم و يا جمهوريخواهى نيستپا
غربى و سلطنت طلبان و همينطور جريانات قومى فدراليست زمانى ميتوانند اميدوار باشند که 

در اين فضا . تنش آمريکا و جمهورى اسالمى بسمت حاد شدن بيشتر و آپشن نظامى برود
متقابال وقتى فاز مذاکره و بند و بست و اعمال فشار براى .  دست ميدهدجمهوريخواهى نيرو از

پيش راندن جناحهاى طرفدار غرب در حکومت اسالمى در دستور است، جمهوريخواهى ايرانى 
 . اسالمى شکوفا ميشود  و راست پرو غربى و قوم پرستان به کماى سياسى ميروند–
 

اگر راست پرو غربى ميتواند . ه اى ترى هم دارد اسالمى معضالت پاي–جمهوريخواهى ايرانى 
تصويرى از نظام سياسى مورد نظر خود به مردم بدهد و يا جريانى است که به هر حال در 
. اقتصاد سياسى يک جامعه سرمايه دارى ريشه دارد، جمهوريخواهى ايرانى اسالمى فاقد آنست

يرى اسالم و سلطنت و تقابل با جناح مرکز بورژوازى ايران همواره نقش کاتاليزور قدرتگ
کمونيسم و کارگر را ايفا کرده است و مستقال فاقد دورنماى سياسى روشن و قابل تعريفى در 

اين جريان به فرض محال اگر در تعادلى در بخشى از قدرت . اذهان توده وسيع مردم است
. اسى استشريک شود، تنها تخته پرشى براى به فرجام رساندن يک روند بنيادى تر سي

اين . جمهوريخواهان با تمام تفرق و پراکندگى مفرط شان هنوز در دور باطل سياسى سير ميکنند
خط با اصالحاتى در برخورد با جمهورى اسالمى و يا سازش با سلطنت نميتواند از موقعيت 

 بدرجه اى که به راست پرو غربى نزديک ميشوند. متناقض و بى افقى تاريخى خود بيرون بيايد
هويت جمهوريخواهى را از دست ميدهند و متقابال به درجه اى که شعارهاى چپ را به شکل دم 

جناح چپ مرکز در ايران ريشه . بريده اخذ ميکنند جامعه را متوجه بستر اصلى چپ ميکنند
 .*اجتماعى ندارد و منشا بحران اش نيز همينجاست

 
 

  ١شماره ،يادداشت سردبير



 
 کمونيستهاى کارگرى؛

 ! حزب خودتان خوش آمديدبه
 

 بيست نفر از رفقاى کمونيست و ،در سه روز اول اعالم موجوديت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
سه نفر از اين رفقا در خارج ايران و مابقى . دوستداران منصور حکمت رسما به حزب پيوستند

در ايران که “ اکسيونسازمان سربازان فر”به اين جمع بايد پيوستن دسته جمعى . از ايران هستند
 .تغيير نام داده اند را اضافه کرد“ سازمان جوانان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى”به 
 

 !رفقاى عزيز
حزب ! اين حزب شماست. اجازه ميخواهم از جانب رهبرى حزب به همه شما خوش آمد بگويم

عتراضى حزب رهبران راديکال و سوسياليست جنبشهاى ا! کارگران کمونيست و مبارز است
حزب تمام کسانى است ! حزب نسل جوان و مدرن است که دنيائى شايسته انسان ميخواهد! است

 و براى دنيائى انسانى؛ ، تبعيض و بى عدالتى را نميپذيرند،که به وضع موجود گردن نميگذارند
ا م! جامعه اى عارى از ستم و استثمار و طبقات و  دولت و ايدئولوژى و خرافه مبارزه ميکنند

چه آنهائى که در . در کنفرانس اول حزب اعالم کرديم که اين حزب کادرهاى کمونيست است
دوره فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگرى و يا در کنفرانس اول حزب حضور داشتند و چه آنهائى 

اين حزب . که اختناق اسالمى اجازه نداد که حضور يابند و چه رفقائى که بعدا ملحق ميشوند
 !ى آرمانخواه و پا روى زمين استکمونيستها

 
 ! به حزب خودتان خوش آمديد،رفقا

 
 

  شماره ويژه،يادداشت سردبير
 

 دوره دوم يک دنياى بهتر
 

 نشريه حزب اتحاد کمونيسم ، دور دوم انتشار نشريه براى يک دنياى بهتر،با اين شماره ويژه
ى و سه ضميمه بود که از طريق  شماره هفتگ١٩دور اول نشريه شامل . کارگرى را آغاز ميکنيم

اين شماره ويژه محدود به انتشار بيانيه . سايت و آرشيو نشريه قابل دسترس عالقه مندان است
 بيانيه اعالم موجوديت ،جدائى کادرها و اعضاى فراکسيون از حزب کمونيست کارگرى ايران

تهاى حزب اتحاد  اطالعيه جلسه پرسش و پاسخ در باره سياس،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
شماره اول يک دنياى بهتر بعد از .  و فرم تقاضاى عضويت در حزب است،کمونيسم کارگرى

 .برگزارى کنفرانس اول حزب منتشر ميشود
 

 متاسفانه فعاليت فراکسيون ،همانطور که در بيانيه جدائى و در شماره قبلى نشريه توضيح داديم
ما با اعالم حزب اتحاد کمونيسم .  بست رسيددر درون حزب عليرغم آخرين تالش ما به بن

 ،بسهم خود تالش ميکنيم. کارگرى مبارزه براى تحقق اهداف کمونيستى مان را دنبال ميکنيم
 در يک ،ضمن بسط نگرش انتقادى به سياستهاى حاکم در احزاب کمونيست کارگرى موجود

ه تالش خود روى پروژه اتحاد همينطور ما ب. رابطه نزديک و سياسى با اين احزاب  قرار گيريم
 .کمونيسم کارگرى روى خط مشى مارکسيستى کمونيسم منصور حکمت ادامه ميدهيم

 



نشريه يک دنياى بهتر تالش ميکند ابزارى در دست کمونيست کارگريها و نسل نوين سوسياليست 
 حزب اتحاد به! با ما همکارى کنيد. و کمونيستى باشد که براى تحقق يک دنياى بهتر تالش ميکند

 !کمونيسم کارگرى بپيونديد
 

***************************** 
 

 فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگرىنشريه  ،ياددداشتها در يک دنياى بهتر
 
 

 ١٩ شماره ،يادداشت سردبير
 

 مذاکره در عراق
  طبقه کارگر،اپوزيسيون

 
ظاهرا .  مردم فروکش کرديکدور ديگر از اعالم خطر جنگ و تبليغات جنگى و سرکار گذاشتن

تحليلگران مشاهده گر کارشان سخت شده و تحليلها روى ! ديگر جنگى يا حمله اى در نميگيرد
عليرغم اعالم نااميدى ها در مورد مذاکرات اخير سوالنا و الريجانى در . دستشان مانده است

 جمهورى اسالمى و  خبر مذاکرات مستقيم،آستانه پايان يافتن مهلت قطعنامه دوم شوراى امنيت
اين توافقى بود که در . دولت آمريکا در بغداد از سوى مقامات باالى اين دولتها رسما تائيد شد

کنفرانس شرم الشيخ صورت گرفت و قهر کردن نماينده رژيم بدليل خانم ويلن زن نتوانست اين 
يست بر سر مسائل دو طرف ميگويند اين مذاکرات برسر امنيت بغداد است و قرار ن. را بپوشاند

حقيقت اينست که دولت آمريکا زير فشارها و .  ديگر از جمله پرونده هسته اى سخن گفته شود
تناقضاتش ناچار است دست بدامن جمهورى اسالمى براى کنترل تروريسم اسالمى در عراق 

تداوم سياست محور شر و ادامه الگوى عراق براى آمريکا در اوضاع امروزش عملى . شود
همينطور روشن است که دعواى دولتهاى جمهورى اسالمى و آمريکا برسر تاسيسات . تنيس

از نظر آمريکا جمهورى اسالمى . هسته اى و رعايت و عدم رعايت قوانين بين الملل نيست
همکار يا شريک آمريکا در منطقه مانعى براى داشتن انرژى هسته اى و حتى سالح هسته اى 

 عليرغم اهميت ،پرونده هسته اى. با پاکستان و هند و اسرائيل نداردهمانطور که مشکلى . ندارد
 دريچه جدالى وسيع تر بين ،درخود آن و نقشى که در توازن سياسى منطقه اى ايفا ميکند
هدف اين جدال نه نابودى اسالم . ميليتاريسم نظم نوينى و تروريسم اسالم سياسى در منطقه است

رتيبات سياسى و چهارچوبها و توازن جديدى است که در آن منافع سياسى بلکه تابع کردن آن به ت
اگر دولت آمريکا و متحدينش ميتوانند در افغانستان با بقاياى . آمريکا در منطقه محفوظ بماند

 اگر غرب ، نظامى در لويه جرگه کنار بيايند–پاستوريزه شده طالبان و خان خانى هاى اسالمى 
و حکيم و صدر و نيروهاى نوع القاعده و شيوخ مرتجع منطقه کنار دمکرات ميتواند با سيستانى 

بيايد و آنها را بسته به منافع و استراتژى دوره اى در مدار نيروهاى دوست آمريکا و سربازان 
  چرا نتواند با جمهورى اسالمى و حتى خامنه اى کنار بيايد؟،دمکراسى جاى دهد

 
کاخ سفيد و پنتاگون بدشان نمى آيد که بار ديگر منطقه ترديدى نيست که تيم نئو کانسرواتيوهاى 

 اما فعال نه ميتوانند محدوديتهاى داخلى و بين المللى را کنار بزنند و نه ميتوانند ،رابه آتش بکشند
شمشير داموکلوس تهديد جنگ بايد باالى سر . با پيامدهاى تهاجم نظامى به ايران مواجه شوند

شته شود اما راه کوتاه تر و ارزان تر مذاکره و سازش و زمينه مردم ايران و منطقه نگاه دا
اين فرمول نوع ارتقا يافته همان . نام گرفته است"  برد-برد"سازى تحقق فرمولى است که اخيرا 

اما مذاکرات . قرار است هيچکدام از طرفين بازنده اين جدال نباشند. است" سازش آبرومندانه"



ار جمهورى اسالمى قادر نيست تروريسم را در عراق حاشيه عراق با فرض همکارى تمام عي
نه تروريسم . اى کند و امنيت به معنى محدود کلمه را براى شهروندان محروم عراقى بازگرداند

اسالمى در عراق تماما زير نگين جمهورى اسالمى است و نه جنبش اسالم سياسى بدون ترور و 
ام که نيروهاى تروريستى و محصوالت عتيق نظم ماد. آدمکشى ميتواند امورش را پيش ببرد

 تروريسم و ميليتاريسم و قتل عام يک ،نوين و دمکراسى بمباران پيشگيرانه در عراق ميداندارند
کنفرانس بغداد در بهترين حالت ميتواند راه بند و بست . جز الينفک زندگى مردم در عراق است

نفس . ا به کانالهاى کشدار ديپلماتيک احاله کندتروريستها را هموار کند و حل معضالت قديمى ر
تا به طبقه کارگر و مردم . چنين مسيرى از زاويه منافع آمريکا وجمهورى اسالمى مثبت است

.  اسالم سياسى بايد در مرکز مهم قدرت آن يعنى خود ايران شکست بخورد،ايران مربوط است
 با تروريسم اسالمى و تروريسم دولتى مبارزه. اين نه کار دولت آمريکاست و نه ترجيح آنست
شکست اسالم سياسى در ايران توسط مردم افق . امر جنبش آزادى و برابرى در ايران است

بهم زدن . جديدى به روى پيشرفت مردم منطقه و جهان از تروريسم و ميليتاريسم باز خواهد کرد
 .گرى استصورت مسئله سياسى باالئى ها کماکان در دستور روز کمونيسم کار

 
 مذاکرات و اپوزيسيون

قبل از کنفرانس شرم الشيخ ژورناليستها و برخى از فعالين سياسى تصويرى همراه با هيجان و 
ميگفتند نفس اين ديدار . شگفتى از ديدار نمايندگان دولتهاى جمهورى اسالمى و آمريکا ميدادند

وتبال جام جهانى منتظر روز انگار هواداران پرشور تيمهاى فيناليست ف! هيجان انگيز است
اين خطى است که در شيپور . اما اين يک خط سياسى معرفه و شکست خورده است! موعوداند

ميدمد و به زبان آدميزاد تصورش اينست که مذاکره دولتهاى "  مصالح ملى و منافع ايران"
ز شدن مجدد  امر سرنگونى را حاشيه اى ميکند و شرايط را براى با،آمريکا وجمهورى اسالمى

براى اين خط که . سفره حکومتى و درگير شدن اپوزيسيون مغضوب طرفدار رژيم باز ميکند
 هر نوع سازش با ،طيفى از جمهوريخواهان و ملى مذهبيها و ناسيوناليستها را دربرميگيرد

حکومت و دست باال پيدا کردن طيف " اقتدارگرا"جمهورى اسالمى به معنى عقب نشينى جناح 
خطى که بقاى خود را نه در سرنگونى رژيم اسالمى . اسالمى است" دگر انديش"طلب و اصالح 

 بلکه در بقاى رژيم و کوتاه آمدن در مسائل منطقه ، نه در حمله نظامى،توسط کارگران و مردم
اما اگر .  ميبيند" منافع دراز مدت ايران"اى و داخلى و مذاکره با آمريکا و متحدينش بخاطر 

 طيفى ديگر را دچار ،و مذاکره طيفى از راست اپوزيسيون را به وجد مى آوردروند سازش 
پنتاگونيست هاى اپوزيسيون به شمول ناسيوناليستهاى عظمت طلب . ديپرسيون سياسى ميکند
 هرگونه باز شدن دريچه معامله ، محافل قوم پرست و سازمان مجاهدين،آريائى  و سلطنت طلب

را بسته شدن روزنه اميد خود ميدانند که قرار بود در پس حمله و سازش رژيم و دولت آمريکا 
نظامى و تضعيف رژيم بعنوان دولتمردان و چلبى هاى ايران در کنار ارتش آمريکا به ميدان 

براى مردم انقالبى و طبقه کارگر که دنبال فرصتى براى سرنگونى تمام و کمال رژيم . بيايند
اقتصادى و کاهش بحران و جدال تروريستها درخود نقطه  نفى خطر جنگ و تحريم ،اسالمى اند

. اى مساعد است و زبان مردم را براى اعتراض به فقر و فالکت و گرانى و اختناق بازتر ميکند
حقوق ! کارگران در اول مه حرف مردم ايران را زده اند؛ ما انرژى هسته اى نميخواهيم

سياليست بودجه سرسام آورى که صرف از نظر کارگران سو!  تومان هم نميخواهيم١٨٣٠٠٠
 ميتواند در خدمت رفاه و امنيت و بهداشت ،تاسيسات هسته اى و نظامى و مسائل جانبى آن ميشود

طبقه کارگر نه علقه هاى ناسيوناليستى و نستالژى ايران . و درمان و آموزش مردم قرار گيرد
طبقه کارگر در مقابل اين . استهسته اى را دارد و نه خواهان جنگ و ويرانى و فقر همگانى 

 افق يک جامعه انسانى و آزاد و مرفه را ،افتخارات ضد انسانى ارتجاع اسالمى و ناسيوناليستى
مسئله اساسى همانطور که بارها تاکيد کرديم اينست که منافع مردم ايران در جنگ و . قرار ميدهد

آينده انسانى و آزاد در دست . يشودسازش تروريستها و کمپ ارتجاع جهانى نمايندگى و متحقق نم



خود مردم و جنبشى است که خواهان الغاى تمام ارکانهاى بردگى و انقياد سياسى و اقتصادى و 
گسترش مبارزات کارگرى و جنبشهاى اجتماعى آزاديخواه مسيرى است که هم . طبقاتى است

 يک دنياى انسانى و ،خطرات موجود را تماما منتفى ميکند و هم مسير تحقق يک دنياى بهتر
 نيرويمان را بميدان بياوريم و ، متشکل شويم،فرصت را دريابيم. خوشبخت را هموار ميکند

در مقابل نيروى عظيم کارگران و مردم انقالبى ماشين مخوف . صحنه سياست را عوض کنيم
 .ميليتاريسم و تروريسم اسالمى تنها ميتواند زانو بزند

 
 "تانتخابا" قانون و ،دانشگاه

تحفه اينجاست که عناصر . دانشجويان دانشگاههاى ايران هر روز اجتماع و اعتراض ميکنند
هر . کاسه داغ تر از آش شدند" اصولگرايان اصالح طلب"سابق دو خرداد و متحدين جبهه جديد 

 ،"مسلمان بودن اکثر دانشجويان"روز سر وکله يکيشان در دانشگاهى پيدا ميشود و بر 
و آماده شدن براى شرکت در " عمليات عناصر غير دانشجو" جلوگيرى از ،"قانونگرائى"

تحکيم وحدتى ها و ملى مذهبى هائى که به نادرست در . مضحکه انتخابات رژيم سخن ميگويند
ايران لقب ليبرال گرفتند برايشان کاسه چرخانى ميکنند و دسته جمعى در ارکسترى واحد و  

 .کنندگوش خراش عليه کمونيسم تبليغ مي
 

. اين تبليغات رنگ و رو رفته و شکست خورده تاثيرى ندارد و ارزش پاسخ گوئى هم ندارد
. دانشگاه و جامعه با حضور و عمل امروز خود نقد اجتماعى اين سياست را بفرجام رسانده است

اما اينها يا متوجه يک تحول مهم نسلى نيستند و يا هستند و ناچارند صرفا عليه آن آيه وحشت 
اين حقيقت که نسل جوان اين رژيم را . بخوانند؛ اين حقيقت که ايران يک جامعه اسالمى نيست

 آذر امسال و اجتماعات و اعتراضات بعدى ١۶اين حقيقت که دانشجويان . قبول نکرده و نميکند
اين حقيقت . در دوره دو خرداد نوجوان بودند و ماجراى دو خرداد پشيزى برايشان ارزش ندارد

 براى جا انداختن پوپر و هابر ماس و هايدگر و ،ليرغم تالشهاى امثال حجاريان و شرکاکه ع
 اين چپ و سوسياليسم کارگرى است ،ديگران و تبديل ارتجاع به نحله روشنفکرى در دانشگاهها

 بلکه در ،براى اين نسل نه فقط در دانشگاه. که هر روز ميدان عمل گسترده ترى پيدا ميکند
اين نسل بروشنى .  قانون ارزشى ندارد و هر روز لگد مال ميشود،ان و استاديومکوچه و خياب

. ميبيند که قانون چيزى جز اراده و منفعت طبقه حاکم نيست و تجسم آن جمهورى اسالمى است
بسيج کرده است و " بد حجابى"دولتى که سپاه و نيروى انتظامى و انواع گروه چاقو کش را عليه 

آن ! ايد انتظار داشته باشد در دانشگاه دانشجويان برايش دعاى کميل بخوانند نب،بجائى نميرسد
" انقالب فرهنگى"نه . سالهاى تاريک بعد از سرکوب خونين انقالب ايران تمام شد. دوران گذشت

ديگرى ممکن است و نه ميتوان با اخراج و دستگيرى و ستاره دار کردن دانشجويان و اتهام 
سوسياليسم در دانشگاه ريشه در انتقاد . جلوى اين موج جديد را گرفت" براندازى نرم و سخت"

سوسياليسم در دانشکاه گوشه اى از اعتراض . اجتماعى و طبقاتى کارگر به نظام موجود دارد
دانشگاه در کشورهاى اختناق زده محل رشد . چپ و زبان چپ و عدالتخواهانه عليه تبعيض است

ر اوج بروبياى تحکيم وحدت و دو خرداد منصور حکمت عنوان اين حقيقت را د. کمونيسم است
پاسخ اين سوسياليسم به قانون و مضحکه انتخابات و . کرد و امروز يک داده اجتماعى است

سوال امروز اين سوسياليسم چگونگى پشتيبانى از جنبش . آپارتايد از پيش داده شده است
 . * و زير و رو کننده استکمونيستى طبقه کارگر و تالش براى تغييرات بزرگ

 
 

 ١٨ شماره ،يادداشت سردبير
 

 در ادامه اول مه



 
برنامه هايشان بهم ريخت و عليرغم سرکوب . اول مه امسال براى رژيم اسالمى گران تمام شد

اول مه امسال تصوير واقعى تر .  اول مه با قامت افراشته به جهان مخابره شد،خشن کارگران
 اعتراض به ،اعتراض کارگر به سرمايه دارى و فقر و تبعيض. اعتراض در ايران است

 تاکيد بر ، اعالم نفرت از سرمايه دارى و سخنگويان حامى سرمايه دار،نابرابرى و منشا آن
رهبران کارگران و برگزارکنندگان مراسم سنندج . اتحاد بعنوان قدرت اجتماعى و طبقاتى کارگر

بيرون زندان اعتراض و ! يقه رژيم اسالمى را ول نميکنداما در زندان هم اول مه . زندانى اند
در گوشه هاى ديگر فعالين کارگرى . اجتماع و مذاکره براى آزادى دستگير شدگان ادامه دارد
در خارج کشور اعتراض عليه رژيم و . دنبال تامين زندگى خانواده هاى دستگير شدگان هستند
همه اين اوضاع نشان ميدهد که . ريان استمحکوم کردن آن توسط سازمانهاى کارگرى در ج

 دستگيرى محمود صالحى و ديگر فعالين ،تدابير رژيم براى جلوگيرى از اول مه شکست خورد
 تالش براى برپائى مراسمهاى دولتى بنام روز کارگر و ،کارگرى به ضد خود تبديل شد

ين کارگرى را از  سرکوب و اعالم نداشتن مجوز نتوانست فعال،مجيزگوئى آقا شکست خورد
 و حمله به مراسمها و دستگيرى فعالين کارگرى هم پايان ماجرا ،برگزارى اول مه منصرف کند

 .نيست
 

. جمهورى اسالمى بايد بپذيرد که دير زمانى است که نميتوان جلوى اعتصاب و اجتماع را گرفت
ت و روز کارگر اعتصاب حرام اس"اگر خود پيغمبر اسالم هم همين امروز آيه نازل کند که 

. نميشود جلوى سنت اول مه و جنبش رو به رشد و بالنده کارگرى را گرفت" ممنوع است
کارگران مجبورش ميکنند که اينکار . جمهورى اسالمى مجبور است فعالين کارگرى را آزاد کند

ر يک اما بايد تالشى متحد و گسترده را صورت دهيم تا کارگران و خانواده هايشان را د. را بکند
بايد همه جا اسم و عکس رهبران کارگرى دستگير شده را . جنگ فرسايشى و ادارى نياندازند

همه جا انواع ابتکارات را بکار بريم تا توجه ها به اعتراض کارگرى و جنبش اول . منتشر کنيم
همه جا جمهورى اسالمى را زير فشار قرار دهيم و بعنوان يک رژيم . مه در ايران معطوف شود

 دستگيرى فعالين ،در دوره اخير يورش به زنان.  ضد کارگر و ضد زن معرفى کنيم،د بشرض
.  دستگيرى فعالين کارگرى و اعتراضات دانشجوئى مستمرا ادامه داشته است،اعتراضات معلمان

رژيم اسالمى تاکنون باخته . اما متقابال اعتراض و تعرض و ايستادگى هم در جريان بوده است
اول مه را ما . ناچارش کنيم کارگران زندانى و کليه فعالين دستگير شده را آزاد کنداست و بايد 

.  در تداوم نيز بايد رژيم اسالمى سرمايه داران را به عقب نشينى وادار کنيم،برديم و رژيم باخت
ما هر فعاليت و تالش براى آزادى دستگير شدگان را ارج ميگذاريم و از همه دعوت ميکنيم که 

سازماندهى يک تالش وسيع و بين المللى در حمايت از جنبش . ين کمپينها و تالش ها بپيوندندبه ا
کارگرى و تالش براى آزادى فعالين دستگير شده اجتماعات و اعتراضات اخير يک اولويت 

 .آزادى کليه زندانيان سياسى از اين مسير ميگذرد. فعاليت همه بايد باشد
 

 جنگ حجاب
و شهرهاى ايران هر روز صحنه درگيرى و مشاجره زنان با نيروهاى رژيم خيابانهاى تهران 

 ،جريمه ميکنند. نيرو به خيابانها ريخته اند" بد حجابى"امسال بيش از سالهاى گذشته عليه . است
 اما حريف ، دستگير و زندانى ميکنند، گاز فلفل ميپاشند، باتوم ميزنند،پرونده سازى ميکنند

در مواردى ! شعار دادند" بدحجابان" حزب اله را به خيابان آوردند و عليه اخيرا امت! نميشوند
هرچه بيشتر رژيم حمله ميکند و بيشتر با ! و انتقال به اردوگاه است" بد حجابان"سخن از تبعيد 

ناگهان برخى .  پاى محلل هاى سياسى بيشتر باز ميشود،مقاومت و جسارت زنان روبرو ميشود
رويشان نميشود بگويند اينکارها "! بدرفتارى با مردم جايز نيست"عالم ميکنند گنده آيت اهللا ها ا

مردم هم سيگنال . خود را آماده عقب نشينى ميکنند!  فکرى ديگر بکنيد، پاسخ نميدهد،فايده ندارد



. در هر دور تلفات ميدهند اما پيشرويها بمراتب پايدار تر است. ها را خوب تشخيص ميدهند
.  جنگى برسر دين و اسالم و دفاع از حقوق فردى است،تنها برسر حجاب نيستجنگ حجاب اما 

سياست . پاسخ سلبى به قوانين آپارتايد اسالمى است. جنگى برسر نخواستن رژيم اسالمى است
سياست ارعاب و حزب اله . اعمال قوانين اسالمى ونظام آپارتايد جنسى شکست خورده است

" محدود"گويا اوائل اين مانکن ها ! ند ايران کشور مانکن هاستميگوي! چرخانى ديگر اثر ندارد
اسالمى " نو انديش"و " دگرانديش"برخى فضالى مرتجع و ! بودند اما حاال همه مانکن شده اند

 !دارند جلو مى آيند و تالش ميکنند روند عقب نشينى رژيم در مقابل زنان را فرموله کنند
 

اين يک قافيه تنگى بود که بعد . در نوع خود جالب است" جابىبد ح"اما تظاهرات حزب اهللا عليه 
همينطور بحث سرکوب در دانشگاه . از اينهمه سرکوب و دستگيرى و کشمکش خيابانى الزم شد

از همه جالبتر قبل و قال جديد و . جالب است" براندازى نرم"و بحث " انقالب فرهنگى ديگر"و 
آينده مجلس رژيم " انتخابات"بله با احمدى نژاد و ائتالف گسترده بخشى از رژيم براى مقا

اين اسامى رمز بر يک روند بنيادى در مورد رژيم اسالمى تاکيد ميکند؛ يک . اسالمى است
و " يا روسرى يا توسرى"سياست براى حفظ جمهورى اسالمى و ارزشهاى اسالمى تا روزهاى 

 بايد ، تاثير ندارد، ميدهد که نميشودميخواهد پيش برود و سياست ديگر هشدار" انقالب فرهنگى"
اين بن بست و االکلنگ حکومتى البته . کنترل شود و با اين سياستها نميتوان جلوى مردم را گرفت

نکته اينجاست که رژيم نه . در هر دوره بسته بندى جديدى دارد اما در محتوا و هدف يکى است
هر دور تالش قويترى ميکند و در . ل کندميتواند شکست را بپذيرد و نه ميتواند شکست را تحمي

حمله وسيع به زنان و اجتماعات کارگران و . مجموع عقب نشينى بيشترى متحمل ميشود
تالش دايناسورهاى اسالمى امتحان پس داده که هر چند . دستگيرى معلمان به جائى نرسيده است

بايد دست . خواهد رسيدسال يکبار عباى بوگندوى اصالحات دينى را اطو ميکشند هم بجائى ن
 ! چه در کابل چه تهران،مرگ بر حکومت طالبان. رژيم اسالمى را از زندگى مردم کوتاه کرد

 
 تظاهرات استکهلم

روزهاى گذشته استکهلم شاهد يک روياروئى و اجتماع پرشور عليه حضور منوچهر متکى 
ت خورده است و هر در استکهلم سنتا جمهورى اسالمى شکس. وزير خارجه رژيم اسالمى بود

اما اينبار صداى زنان دستگير شده و . آمد و رفت سرانش با بى آبروئى براى رژيم تمام شده است
 صداى زندانيان سياسى ، صداى رهبران کارگرى دستگير شده در اول مه،اعمال فشار به زنان

ه حضور رژيم حساسيت مردم آزاديخواه ب. همراه با شعار مرگ بر جمهورى اسالمى بلند تر بود
تظاهر کنندگان آزاديخواه با شهامت با پليس درگير شدند و عليه سياست دولت سوئد . وسيع تر بود

دهها خبر و گزارش در رسانه ها منتشر شد و اين . و رژيم اسالمى در طول روز تالش کردند
قوق زن در متکى ناچار شد بگويد فعالين ح. سفر به يک بى آبروئى براى رژيم اسالمى تبديل شد

ايران را که دستگير شدند آزاد ميکنند و با رندى آخوندى در مقابل سوال خبرنگاران مبنى بر 
دولت سوئد حق اعتراض را براى مخالفين " بگويد که ،اعتراض مردم آزاديخواه بيرون سالن

؟ اين مرتجعين وقتى مانور ديپلماتيک ميدهند ميخواهند "!برسميت بشناسد و پاسدارى کند
 اما تنها با تمسخر مردم و افکار ،ورباغه را رنگ کنند و به نرخ فولکس واگن به مردم بفروشندق

استکهلم و تهران و سنندج صحنه هاى يک مبارزه واحد عليه جمهورى . عمومى روبرو ميشوند
جمهورى اسالمى جائى در خارج کشور ندارد  و ميرود که براى هميشه نداشته . اسالمى است

اين کار ما اپوزيسيون راديکال و سرنگونى طلب و . د مراکز و سفارتخانه هايش را بستباي. باشد
خارج کشور را بايد به پايگاه جنبش آزادى و . طيف گسترده ايرانيان آزاديخواه و سکوالر است

خسته . دست تمامى شرکت کنندگان و سازماندهندگان اين اجتماع درد نکند. برابرى تبديل کرد
 !نباشيد

 



 اهواره و الکلم
نشان ميدهند که اسالم در . اين عکسها بدون شرح اند. درد جمهورى اسالمى يکى دو تا نيست

 !دارد“  ريشه”ايران تا چه حد 
 

  
 
 
 

 ١٧ شماره ،يادداشت سردبير
 

 اول مه و اتحاد کارگرى
 

بلکه در اتحادى متفاوت نه در کميت مراسمها و تعداد شرکت کنندگان . اول مه امسال متفاوت بود
 به رسانه ٨۶اول مه ايران سال . که صفوف فعالين کارگرى و توده کارگران خودنمائى ميکرد

تظاهرات و مارش کارگران در کنار تظاهرات . هاى اصلى دنيا از جمله سى ان ان راه پيدا کرد
ن تقسيم در ميدا. کارگران ترکيه و توحش پليس ترکيه در مقابل چشم صدها ميليون قرار گرفت

ترکيه کارگران با قدرت شروع کردند و با مشت آهنين پليس و نيروهاى ضد شورش روبرو 
 اما کارگران ترکيه مرعوب نشدند و امسال قويتر ،ترکيه از اين نظر کارنامه قديمى دارد. شدند

 .از سالهاى پيش بميدان آمدند
 

هزاران نفره آبشار خور که از هر اجتماع . در ايران چند روز زودتر به استقبال اول مه رفتند
 حاکى از آمادگى از ،گوشه فعالين کارگرى و دوستداران جنبش کارگرى خود را رسانده بودند

در تهران طبق معمول خانه کارگر و شوراهاى اسالمى . پيشى کارگران در اول مه امسال بود
را نگذاشتند در استاديوم مثل سال قبل که رفسنجانى ! نشد. کار خواستند معرکه راه بياندازند

 امسال نيز همان تجارب ،در ذهن خيلى ها تداعى شد" کنفرانس برلين"شيرودى ظاهر شود و 
 يعنى ، کارگران با روساى خانه کارگر و شوراى اسالمى کار،محجوب هو شد. بکار گرفته شد

ى بسرعت نيروى انتظام.  درگير شدند،نهادهاى برگزار کننده و نور چشمى جناحهاى حکومت
اما . صداى اعتراض از همان لحظات اول بلند شد. مراسم استاديوم شيرودى را مختومه کرد

پليس و نيروى انتظامى حکومت اسالمى مانند . بيرون استاديوم مارش کارگران شروع شد
تعدادى کارگر و دانشجو و شرکت کننده دستگير . اسالفشان در ترکيه به کارگران يورش بردند

 ،"نيروى انتظامى خجالت خجالت "،"کارگر دانشجو اتحاد اتحاد"رگران شعار ميدادند؛ کا. شدند
از شعارهاى کليدى و مهم مراسم روز کارگر از جمله؛ "!  ذلت نميپذيرد،کارگر ميميرد"
اين پاسخ يکجائى به رژيم . بود" ما انرژى هسته اى نميخواهيم" و ،"کارگران جهان متحد شويد"

در سنندج به مراسم کارگران يورش بردند . ارگر و ناسيوناليسم و ميليتاريسم بوداسالمى و خانه ک
در ديگر نقاط ايران . و وحشيانه به جان کارگران افتادند و تعدادى را زخمى و دستگير کردند

مراسمهاى . مانند مريوان و سقز و اصفهان و جنوب و کرمانشاه و غيره وضع کمابيش همين بود



در بيشتر . د و روحيه عمومى به برگزارى مراسمها در سالنهاى دربسته نبودمتعددى لغو شدن
همه جا تالش کردند کارگران را متفرق و . موارد درگيرى با پليس و نيروى سرکوب پيش آمد

اعتراض ضد .  اما نهايتا و عليرغم تمام توحش اسالمى سرمايه داران نتوانستند،سرکوب کنند
کارگران . مايه دار و حکومت حامى آن و عطش برابرى موج ميزدسرمايه دارى و تنفر از سر

 کل جامعه و جنبش اعتراضى آزاديخواهانه را در ارتفاع بلندترى قرار ،ايران در اول مه امسال
 .اول مه امسال نويد سوسياليسم کارگران به همه جا مخابره شد. دادند

 
 حلقه اصلى و کليدى اول مه امسال اتحاد .اول مه امسال مسير را تا پايان سال ترسيم کرده است

 عليرغم ممنوعيت ،اين حقيقت که قدرت طبقه کارگر در تشکل و اتحاد اوست. کارگرى بود
همه جا در قطعنامه ها حرفها .  در اول مه امسال رخ نشان داد،تشکل و اجتماع و سرکوب ممتد

 و ازجمله محمود صالحى  همه جا اعتراض به دستگيرى فعالين کارگرى،تقريبا مشترک بود
 ، همه جا براى حقوق بيشتر و عليه مصوبه ارتجاعى وزارت کار اعتراض بلند بود،مطرح بود

 همه جا عليه فاشيسم ضد افغان و هم سرنوشتى ،همه جا عليه تبعيض و نابرابرى سخن گفته شد
قراردادى فريادها  همه جا عليه کار کودکان و کار ،طبقاتى و انترناسيوناليسم کارگرى بحث بود

اول مه امسال در قلعه ارتجاع و .  همه جا سخن از حقوق انسانى کارگر و کل جامعه بود،بلند بود
اول مه . در محاصره سرنيزه و باتوم و گاز اشک آور و فلفل و چاقوکشان رژيم برگزار شد

يحرمتى و بيحقوقى فقر و فاقه و ب. امسال کارگر به جامعه نشان داد که زلزله بزرگى در راه است
و تبعيض را تنها حول اتحاد با جنبش کارگرى و با پرچم آزادى و رهائى جامعه ميتوان نابود 

 بارقه عروج غولى است که تاکنون پراکنده تالش و مبارزه کرده ٨۶اول مه ايران در سال . کرد
اکثريت جامعه را است و ظرفيت اين را دارد که متشکل و زير پرچم سوسياليستى بميدان بيايد و 

اول مه امسال . اول مه امسال بر اتحاد و همبستگى طبقاتى تاکيد کرد. حول پرچم خود بسيج کند
بايد به سرعت . بر ضروت اشکال متعدد سازماندهى کارگرى و نيروى کل طبقه تاکيد کرد

رار سنگرهاى مختلف طبقه کارگر را تحکيم کرد و سازماندهى و رهبرى جامعه را در دستور ق
. دوران فقر و فالکت همگانى بايد پايان يابد و اول مه امسال نقطه شروعى براى اينکار بود. داد

زنده باد ! ٨۶زنده باد اول مه سرخ . دست سازماندهندگان و شرکت کنندگان اول مه درد نکند
 ! *اتحاد کارگرى

 
 

 ١۶ شماره ،يادداشت سردبير
 

 انتخابات فرانسه
 

 دليلش صرفا اهميت فرانسه ، زياد مورد توجه ناظران سياسى قرار گرفتاگر انتخابات فرانسه
 دليل ،در اتحاديه اروپا و چرخش احتمالى که ميتواند در توازن سياست بين المللى ايجاد کند نيست

مهمتر آن تجربه انتخابات قبلى و متعاقب آن رويدادهاى مهم مثل شورش شهروندان حاشيه نشين 
اضات جوانان و کارگران در مقابله با قانون جديد استخدام بود که نهايتا و مهمتر از آن اعتر

سواالت اجتماعى و واقعى در فرانسه و کل اروپا هر روز . دولت را به پس گرفتن آن وادار کرد
بيشتر مطرح ميشوند و همين فاکتورهاست که در فقدان يک راه حل مستقل و کمونيستى کارگرى 

ميگويند در پنجاه سال گذشته اين انتخابات . ى راى دهندگان اهميت ميدهدبه انتخابات و جلب آرا
برخالف دور قبل که راست افراطى و فاشيست در . بيشترين ميزان شرکت کننده را داشته است

آستانه ورود به کاخ رياست جمهورى بود و همه را از ترس فاشيسم پشت شيراک محافظه کار 
بقه حاکم به دور دوم مسابقه  رسيدند و مردم حاال بايد براى  اينبار راست و چپ ط،بسيج کرد

مشروعيت دادن به ديکتاتورى طبقاتى بورژوازى و بيحقوقى خود ميان سارکوزى و رويال 



نيکوال سارکوزی نامزد محافظه کاران و سگولن رويال نامزد حزب سوسياليست ! کنند" انتخاب"
 موقعيت بالنسبه بهترى را در ، هر دو،ا انتخابات گذشتهباز هم در قياس ب. به دور دوم راه يافتند

دور اول بخود اختصاص دادند و اين بويژه براى حزب سوسياليست فرانسه بعد از جدال برسر 
 .قانون جديد استخدام قابل پيش بينى بود

 
اصالحات اساسى "سارکوزى وعده .  پرچم اصالحات را برافراشته اند، هر دو،راست و چپ

مسئله اين نيست که رويال و حزب "! اصالحات آرام"ميدهد و رويال وعده " اقتصادى
سوسياليست برخالف گذشته اينبار گويا حرفى براى گفتن دارند و يا قرار است تغييراتى در 

 و يا اينبار سارکوزى و راست محافظه کار ،وضعيت کارگران و جوانان در فرانسه ايجاد کنند
مسئله . سياستهاى شبه راسيستى را از کشوها بيرون نخواهند کشيدمجددا لوايح ضد کارگرى و 

بين " انتخاب" عليرغم خشم و نفرت و حتى مشکل ،اساسى تر اينست که مردم و راى دهندگان
اگر يک نکته در ميان اظهارات ناظران واقعى باشد اينست که .  عمال انتخابى ديگر ندارند،ايندو

و اين . هى جز چرخيدن بيشتر به مرکز براى جلب آرا ندارند را، و بيشتر خانم رويال،هر دو
يک واقعيت بنيادى تر را برمال ميکند؛ اين واقعيت که دمکراسى پارلمانى روى اتميزم 
شهروندان و عدم دخالت مستمر مردم در سياست و بى نقشى انسان در دمکراسى و روحيه حاکم 

جديت و عدم باور به تغييرات حتى سطحى توسط در فقدان . بر اين موقعيت سرمايه گذارى ميکند
 و در فقدان وجود يک راه حل مستقل ، در ترس از تهاجم مجدد راست،حزب سوسياليست

 بايد اين ابراز ، راى دهنده که در چهار پنج سال قرار است يک روز آدم محسوب شود،کارگرى
از جناحهاى طبقه حاکم عملى وجود وارونه را با عمل وارونه مشروعيت دادن به سياستهاى يکى 

 .اين واقعيتى است که در ميان جار و جنجال و تبليغات شيک دوره انتخابات مدفون ميشود. کند
 

 سواالت واقعى طبقه ،مستقل از اينکه اين انتخابات به نفع کدام جناح طبقه حاکم تمام ميشود
باتى بعد از پايان اين مسابقه وعده هاى انتخا. کارگر و نسل جوان در فرانسه پاسخ نخواهد گرفت

. و هيجان کاذب جائى گم و گور ميشوند و حقايق اجتماعى بار ديگر خود را ديکته ميکنند
 از چهارچوبهاى ،کارگران در فرانسه و اروپا و آمريکا بايد براى فراتر رفتن از وضع موجود

ت در دمکراسى نيابتى در دير زمانى است که انساني. پارلمانى و مقدورات طبقه حاکم عبور کنند
خدمت قوانين حاکم به حرکت و کسب سود سرمايه لگد مال شده است و پارلمان دريچه اى به 

طبقه کارگر براى دادن يک . دخالت طبقه کارگر و مردم در بهبود و تغيير اوضاعشان نيست
فرازد و پاسخ ريشه اى به معضالت موجود بايد پرچم کمونيستى کارگرى آزادى جامعه را برا

 ،اين سيکل باطل انتخاب ميان دو جناح طبقه حاکم. حزب کمونيستى کارگرى خود را برپا کند
 .تنها با دخالت وسيع و مستقل طبقه کارگر ميتواند بسته شود

 
  جنگى روزمره،حجاب

دور ديگرى از بگير و ببند و پرونده سازى و جريمه و لومپنيزم اسالمى در خيايانهاى شهرهاى 
در . است" بد حجاب"اينروزها همه جا صحنه حمله به زنان . عليه زنان شروع شده استايران 

نوشين احمدی خراسانی و پروين  ،همين روزها حکم زندان براى دو تن از فعالين حقوق زن
ما از سالهاى قديم گفته ايم که حجاب در جامعه ايران .  را با بهانه هاى نخ نما اعالم کردنداردالن

ترديدى نيست . تر سياسى است و تشديد دعوا برسر حجاب معانى سياسى روشنى دارديک باروم
که جمهورى اسالمى پذيرفته است و يا ميداند که نميتواند آنطور که ميخواست زنان را مجبور به 

آپارتايد اسالمى در ايران به مصافى روشن . رعايت پوشش اسالمى و قوانين ارتجاعى اش کند
از روز جهانى زن چيزى نگذشته .  روز اين جنگ ابعاد گسترده ترى مييابدطلبيده شده و هر

مرامنامه "در دانشگاه شيراز وقتى ! همه ديدند که حرف دل جامعه و زنان کدامست. است
دانشگاه "و حکومت نظامى اعالم ميکنند با واکنش هزاران نفره دانشجويان و پاسخ " اخالقى



 آپارتايد در دانشگاه ، دانشگاه مسجد نيست،شگاه پادگان نيستدان. روبرو ميشوند" پادگان نيست
 .جائى ندارد

 
جنگ برسر حجاب و تحميل ارزشهاى ارتجاعى و ضد زن اسالمى و مقاومت ومقابله با آن يک 

اين جنگ يک رکن . تاريخ ممتد است که امروز در مرحله پخته تر و خودآگاه ترى قرار دارد
اخبار چند روز اخير و . اى نفى ارتجاع اسالمى در ايران استمهم جنبش آزادى و برابرى بر

 نشان اين ،تشديد حمله به زنان در خيابانها و اعمال محدوديتهاى ويژه در ادارات و دانشگاهها
اين رويدادها .  حقيقت است که جنبش ضد آپارتايد جنسى به وسعت جامعه در حال گسترش است

.  م نه فقط تسليم نشده اند بلکه هر روز تعرض ميکنندبراين واقعيت تاکيد ميکنند که مرد
فرصتى است براى . اينروزها فرصتى است براى تجمع و مقابله با نيروهاى رژيم در خيابانها

دانشجويان دانشگاه مازندران و بابلسر و دانشگاه . واکنش مناسب به دستگيريها و زندان کردن ها
ادند و عاملى براى گسترش حرکت در دانشگاههاى شيراز واکنش بسيار خوب و موفقى نشان د

 پاسخ روشن ،کمپين آزادى محمود صالحى و عکس العمل فورى در اين زمينه. کشور شدند
بايد جنبش آزادى زن پاسخى . کراگران به تعرض رژيم به فعالين کارگرى در آستانه اول مه بود

نوشين احمدی براى محکوم کردن  از جمله ، دستگيرى و زندان،مشابه به اذيت و آزار زنان
مسئله آزادى دستگير شدگان بايد به صدر هر اعتراض در گوشه . خراسانی و پروين اردالن بدهد

نامه سرگشاده دانشجويان دانشگاه بابلسر نمونه اى از يک حرکت سنجيده . و کنار کشور برود
اى مختلف با ارتجاع اين جنبش گسترده آزادى و برابرى است که در جبهه ها و سنگره. است

 ، هر جا و همه جا،اسالمى و سرمايه دارى ميجنگد و ضرورى است براى تقويت اين مبارزه
 .تريبون دفاع از آزادى و حقيقت و اعالم حمايت و همبستگى برپا شود

 
جنگ روزمره رژيم با زنان برسر حجاب يک گوشه جنگ روزمره با خواست عميق سرنگونى 

هر نوع پيشروى و پيروزى ما در اين مبارزه کل جنبش اعتراضى را . آپارتايد اسالمى است
از جنبش آزادى زن . بسرعت جلو ميراند و پايه هاى ارتجاع اسالمى را به لرزه در ميآورد

 !فعاالنه دفاع کنيم
 

 دانشجويان و اول مه
 ١۶شور  حاکى از آن است که حرکت پر،وقايع اخير در دانشگاهاى مازندران و شيراز و تهران

. اين دستاوردها بايد در اول مه در ارتفاع باالترى قرار گيرند. آذر و هشت مارس ادامه دارد
چپ و . است جنبش کارگرى ايران نيازمند يک حمايت گسترده و همه جانبه دانشجويان

کمپين آزادى محمود صالحى و . آزاديخواهى در دانشگاه بايد در اول مه امسال سنگ تمام بگذارد
ه دستگير شدگان اعتراضات اخير را گسترش دهد و بر ضرورت و فوريت رفع تبعيض و کلي

در اول مه دانشگاهها بايد به مسائل سياسى . برپائى جامعه اى انسانى و آزاد و برابر تاکيد کند
. عليه جار و جنجال اتمى و تحريم اقتصادى و تهديد جنگ سخن بگويند. روز جامعه پاسخ دهند

الزم . ت اين سياستها را با منافع مردم ايران و لطمات تاکنونى آنرا تصريح کنندتقابل و ضدي
است با برافراشتن هويت جهانشمول انسانى در مقابل موج تبليغات ارتجاعى رنگارنگ 

 .ناسيوناليستى بايستيم
 

سياست فقط در کنفرانس مونيخ و شرم الشيخ و توسط نمايندگان تروريسم و ميليتاريسم و 
 ميتواند و ضرورى است که توسط جنبش مستقل و ،شى حرفه اى تدوين نميشودآدمک

. اول مه روز اينکار است. ميتوان و بايد بازى باالئى ها را بهم زد. آزاديخواهانه مردم تعيين شود
جنبش کارگرى در اينروز پرچم آزادى جامعه را . بايد به استقبال گسترده اول مه رفت

ن الزم است با تمام قدرت پشت جنبش کارگرى و خواستهاى راديکال و برميافرازد و دانشجويا



جنگ برسر اول مه را زودتر رژيم اسالمى با دستگيرى محکود صالحى . انسانى اش بروند
جنگ با زنان و حق طلبى را رژيم در خيابانها و دانشگاهها شروع کرده . شروع کرده است

.  فضاى بگير و ببند و مذاکره و تهديد را تثبيت کندهدف اينست که اول مه را کنترل کند و. است
اول مه . فى الحال در هر سنگر در مقابل مردم با مقاومت و گسترش اعتراض روبرو شده است

 عليه پادگان و ،عليه اختناق و ارتجاع. بايد جمهورى اسالمى پاسخ يکجا و متحدانه ما را بگيرد
 عليه سرمايه ، عليه نابرابرى و استثمار و فقر،ب عليه آپارتايد و حجا،مسجد کردن دانشگاه

اول مه !  جنگ- تحريم اقتصادى- عليه دو قطب ارتجاعى و تروريستى و سياستهاى اتمى،دارى
 روز شرکت گسترده ،ميتواند روز دخالت گسترده جنبش کارگرى و توده هاى وسيع طبقه کارگر

د و تعيين صورت مسئله سياسى و مستقل  دانشجويان و جوانان عليه اوضاع موجو، زنان،معلمان
 به ،اول مه جشن ماست. دانشگاهها بايد در اين روز سهم درخور خود را ادا کنند. مردم باشد

 !استقبال جشن انسانيت پيشرو برويم
 

 ديوار آپارتايد نظم نوينى
دمکراسى موشک کروزى و سياست بمباران پيشگيرانه هر روز ميوه جديدى ميدهد؛ در عراق 

دور شهر اعظميه را ديوارى به ارتفاع سه متر و طول پنج کيلومتر " بنا به مصالح امنيتى"
نيروهاى نظامى آمريکا که نميدانند با اين همه بمب و انتحار و انفجار روزانه چه خاکى . ميکشند

 به فکر ديوار کشى شبانه و ،برسرشان حتى براى حفظ امنيت گرين زون و پارلمان عراق بزنند
ديوار اعظميه و ديوار اسرائيل دو . دانى کردن و جدا کردن شهروندان عراق از هم افتاده اندزن

مدال دمکراسى نظم نوينى است که بايد فدراليستهاى غير مسئول و تمام طرفداران پنتاگون در 
آمريکا و شريک شدن در اين لجنزار گره " راه حل" که استراتژيشان را به ،اپوزيسيون ايران

اين اقدام بحدى چندش آور است که نورى مالکى با .  کمى کالهشان را باالتر بگيرند،اندزده 
نکته اما افاضات ديپلماتيک . وعده توقف آنرا داد"به کاهش تنش فرقه اى کمک نميکند"توجيه 

 نکته اينست ،مرتجعينى نيست که دسته جمعى اين وضعيت را براى مردم عراق بوجود آورده اند
ى موشک کروزى و سياستهاى نظم نوينى تا چه اندازه ظرفيت جنايت و واپسگرائى که دمکراس

را دارد و نيروهاى طرفدار آن تا چه اندازه ضد جامعه و غير مسئول و ضد منافع ساده و پايه اى 
در پس جنگ و صلح خامنه . اين واقعه براى مردم ايران البته بسيار آموزنده است. مردم هستند

آمريکا را " فرشته نجات"بليغات ناسيوناليستى و در مقابل کسانى که تالش دارند  بوش و ت–اى 
 بايد بسرعت نيروى وسيع براى به شکست کشانيدن ،در متن استيصال و فقر به مردم تحميل کنند

. استراتژى نظم نوينى و سرنگونى جمهورى اسالمى توسط يک انقالب کارگرى را بميدان کشيد
 .يسم ميتواند از تکرار عراق جلوگيرى کنددر ايران فقط کمون

 
 اعتصاب معلمان

 و اعتصاب شکنان بسيجى
معلمان کشور طى بيانيه اى به ادامه اعتصاب و عدم حضور در کالسها در روز يکشنبه نهم 

 و اجتماع در روز چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت در شهرستان ها در محل ادارات ،ارديبهشت
 تا ٩کز استان ها در محل سازمان های آموزش و پرورش از ساعتآموزش پرورش  و در مرا

اين بيانيه تصريح ميکند که در صورت نگرفتن پاسخ معلمان سراسر کشور .  تاکيد کردند١٢
 .روز سه شنبه هيجدهم ارديبهشت در مقابل مجلس رژيم اسالمى اجتماع ميکنند

 
ا به بميدان آوردن بسيجيهاى اعتصاب رژيم اسالمى براى مقابله با اعتصاب معلمان ميخواهد ب

مبارزه دوره اخير معلمان يکى از توده اى ترين و وسيع ترين اعتراضات چند . شکن  مقابله کند
دهه اخير است و بسيار روشن است که روشهاى کالسيک بورژوازى براى مقابله با اعتصاب و 

ست که اعتصاب در شرع انور نکته جالب اين. اينجا از اعتصاب شکن بسيجى کارى ساخته نيست



ترتبيت اعتصاب . و غير قانونى است اما روزى دهها اعتصاب صورت ميگيرد" حرام"اسالم 
شکن بسيجى براى معلم اعتصابى نشان ميدهد که رژيم اسالمى توانائى مقابله با نفس اعتصاب را 

مقابله . آورده استندارد لذا با قبول دوفاکتوى آن به روشهاى کالسيک مقابله با اعتصاب رو 
معلمان بايد اين سياست ارتجاعى را به . سياسى با اعتصاب شکن يک جزو اعتصاب است

دانش آموزان در ايندوره از . اما دانش آموزان در اين ميان نقش مهمى دارند. شکست بکشانند
کنى به معلمان حمايت کردند و اينبار با عدم حضور يکپارچه در کالسها ميتوانند پاسخ دندان ش

 .*اعتصاب شکنان بسيجى جمهورى اسالمى بدهند
 
 

 ١۵ شماره ،يادداشت سردبير
 

 ما و جمهورى اسالمى
 جبهه هاى نبرد در آستانه اول مه

 
نه در مورد . بعضى اوقات از ترم دولت احمدى نژاد و تکرار بيش از حد آن بايد نگران بود

 بلکه در مورد کسانى که ،رژيم است" ندمنتالفا"آنهائى که تمام دنيايشان مقابله با بخش بسيار 
تقليل جمهورى اسالمى به يک جناح حکومتى و تخفيف . ظاهرا عليه جمهورى اسالمى هستند

ضمنى و عمدى و سهوى به کليت اين پديده کثيف در ادبيات سياسى اپوزيسيون البته سياست کهنه 
 .جناح ديگر بفرستندو پاخورده اى است که  ته آن قرار است مردم را به مسلخ 

 
نگرانيها و ! تحليلها و مشغله هاى فکرى را بررسى کنيد! به صحنه سياسى ايران نگاه کنيد
از روزنامه ها و رسانه هاى دولتهاى غربى تا کنفرانسها و ! توصيه ها و تفسيرها را مرور کنيد

ى از گروههاى جلسات سياسى اپوزيسيون مجاز در خارج و داخل و ماتريال تحليلى بخش زياد
 عمدا روى دو نکته دور ميزند؛ خطر جنگ و بحثهاى مربوط به کيس هسته ،اپوزيسيون ايران

در اين ميان بال ديگر نظام در ترکيبات و زرورق جديد مشغول زمينه . اى و دولت احمدى نژاد
و همزمان با بازى . ايندو البته اجزاى يک سياست واحداند. ساختن براى مطلوبيت خود است

 ، هسته اى وقتى به مواضع جناحهاى ديگر رژيم اسالمى دقيق ميشويد–مانورهاى تروريستى 
و کوبيدن مردم و " حق ايران براى برخوردارى از انرژى هسته اى"دستکم در مورد 

 ،براى همه شان اصل نظام.  جناحهاى رژيم اسالمى موضع اساسا يکسانى دارند،اعتراضاتشان
زدن و عقب راندن . يت لفت و ليس هر کدامشان هويت مشترک است تحکيم موقع،حفظ نظام

اختالفى . موقعيت ايمن تر رژيم در داخل و منطقه اصل محورى است. مردم اصل اساسى است
 روشهائى است ، مثل هميشه و آنطور که تاکنون ديناميزم جدال جناحها را توضيح داده،اگر هست

 ،ميدمند" منافع ايران"عى و به زبانهاى مختلف در باد دسته جم. که اين اهداف را تامين ميکند
 دسته جمعى عليه ،تهييج ميکنند" حق ايران در برخوردارى از انرژى هسته اى"دسته جمعى از 

 دسته جمعى از مدنيت پوسيده اسالمى ،مردم و اعتراض کارگر و معلم و دانشجو شمشير ميکشند
ند که ضمن عبور از بحران و رفع خطر از اسالم  دسته جمعى دنبال راههائى هست،حرف ميزنند

يکى خطر را مانند شمشيرى روى سر مردم ميگيرد و ديگرى . عزيز مردم را سرجايشان بنشانند
يکى به بهانه تحريم و شرايط و فضاى جنگى ميزند و قلع و قمع . شعار بگرد تا بگرديم ميدهد

يکى مذاکراه و بند و . کشيمنى و پوچ استميکند و ديگرى مشغول کمپين انتخاباتى و وعده هاى 
درست " منافع ايران و ملت"بست مخفى را سازمان ميدهد و يکى کاسه داغ تر از آش ميشود که 

اين اواخر هم عده اى که هميشه کارشان سرويس دادن به . نمايندگى نشده است" باتدبير"و 
 با دمکراتيک نبودن مسئله  ظاهرا مسئله را در دمکراتيک بودن و،است" اسالم خوش خيم"



گويا در دمکراتيک ترين کشورهاى دنيا و ! ميدهند" رفراندم هسته اى"هسته اى يافته اند و طرح 
 ! براى ساختن بمب و تسليحات نظامى و جنگ و غيره از مردم نظر خواسته اند،کعبه آمال آنها

زنان و احضار تعداد دستگيرى فعالين . همزمان يورشى همه جانبه به مردم آغاز شده است
که مثل نماز براى مسلمان در جمهورى اسالمى " بدحجابى"مقابله با . بيشترى يک مورد است

است با شدت بيشترى آغاز شده است که اين اسم رمز بگير و ببند خيابانى و گسترش دامنه 
نه دستگيرى و ربودن فعالين کارگرى و راه انداختن بيدادگاههاى نمايشى صح. ارعاب است
حمله به اجتماع . يورش به معلمان و دستگيرى گسترده آن بخش ديگرى است. ديگرى است

. دانشجويان بابلسر و دستگيريهاى گسترده در چند روز اخير بخشى ديگر از کارنامه رژيم است
ماشين . در کنار اينها گرانى سرسام آور و اخراجها و بيکارى و فقر و فالکت گسترش مييابند

ترور و .  بيوقفه کار ميکند و چند ده کودک و زن در اتاق انتظار اعدام بسر ميبرنداعدام نيز
جنبش زنان عليرغم . اما اين تمام صحنه نيست. شکنجه و قتل خيابانى بطور موسمى ادامه دارد

دستگيريها و اعمال محدوديتها يک لحظه از مقاومت ومبارزه دست نکشيده و تمايالت شبه 
يورش به کارگران و . مى نتوانسته راديکاليسم اين جنبش را مهار کندقانونى و شبه اسال

دستگيرى محمود صالحى بالفاصله با عکس العمل نهادها و تشکلهاى کارگرى و احزاب سياسى 
دستگيرى گسترده فعالين معلمان مانع نشد . چپ و سازمانهاى کارگرى جهانى مواجه شده است

اعتراض دانشگاه بابلسر . بخشها و مدارس ايران را درنورددکه اعتصاب قدرتمند آنها شهرها و 
از زاويه جنبشى که اسير . و واکنش رژيم اسالمى به گسترش اعتراض در دانشگاهها منجر شد
 توحش اسالمى يک داده ،تبليغات و بازى دو جناح و بمب و ناسيوناليسم و جنگ نشده است

بله با آن نيز گسترش اعتراض و اعتصاب و مبارزه طبقاتى امروز در ايران است و راه مقا
 .اجتماع است

 
نيز در فکر " عقالى راست" خاتمى و کروبى و رفسنجانى و ،احمدى نژاد ميزند و عربده ميکشد

احمدى نژاد به نمايندگى کل رژيم اسالمى ميزند و سرکوب ميکند و . تسخير مجدد قدرت هستند
نند با آمريکا رابطه را برقرار کنند و اوضاع را برادران ديگرش وعده ميدهند که آنها ميتوا

احمدى نژاد و بخشى از رژيم پرچمدار ناسيوناليسم و تحريک ملى حول چهار تا . آرامتر کنند
اپوزيسيون . موعظه ميکنند" عظمت و منافع ايران"سانتريفوژ شده است و ديگران در مورد 

ميگويند حساب ايران . ز ته دلشان خوشحالندمجاز و طرفدار رژيم و ناسيوناليستهاى بازنشسته ني
 سوال ،که بايد عظمت داشته باشد" ايرانى"ماست و اين " وطن"اين ايران که . را بايد جدا کرد

به زبان آدميزاد يعنى جمهورى اسالمى و احمدى نژاد علم دار افتخارات . امروز و فردا نيست
يفهاى چپ تر اين ناسيوناليسم که فکر ميکند ط. پوسيده و ارتجاعى ناسيوناليسم ايرانى شده است

 ، پانزده روز ديگر، هر روز خبر منتشر ميکنند که هفت روز ديگر،زيادى سياستمدار هم هست
گلوى مردم را ميفشارند بلکه در استيصال و سردرگمى و وحشت بتوانند ! بمباران شروع ميشود

و اينجاست که ! تظرند ببينند چى ميشودعده اى هم هاج و واج من. پشت جناح ديگر بخط شان کنند
کسانى که صبح تا شب دارند از دولت احمدى نژاد و . توده ايسم در سياست خود را بيرون ميزند

شعارهاى احمدى نژاد حرف ميزنند و يک کلمه در مورد منافع مشترک کل جناحهاى رژيم در 
 دارند به يک جناح رژيم سرويس ،انه اينها آگاهانه و شايد بخشى ناآگاه،تقابل با مردم نميگويند

تالش ميکند " بحران اتمى"اين همان خطى است که در پس صورت مسئله کاذب . سياسى ميدهند
خط کالسيک توده ايستى که حاکم بر . جناح پراگماتيست تر رژيم اسالمى موقعيتش بهتر شود

ناسيوناليسم  .  ميکند ميداند چکار،عمده جمهوريخواهان و مليون ايرانى و بخشى از چپ است
. آنتى امپرياليستى اين خط پلى است به ناسيوناليسم رژيمى و ناسيوناليسم راست پرو غربى

همينجا بايد تصريح کنم که بازنده اساسى اين دعوا ناسيوناليستهائى هستند که ارضا عقده ملى 
 .افته انديکى ي" عظمت ايران"شان را با تالشهاى جمهورى اسالمى و يا بقول خودشان 

 



 جبهه هاى نبرد در آستانه اول مه
صحنه سياست ايران نشان ميدهد که تالشهاى تاکنونى رژيم اسالمى و دستگاههاى تبليغاتى 

 اگرچه صدمات و لطمات خود را بر ،رسمى و غير رسمى که به اين تبليغات سرويس ميدهند
بايد در متن اين . ده است اما مانع اعتراض و گسترش اعتراض نش،فضاى جامعه گذاشته است
 و خطوط تبليغاتى که از يک طرف به رژيم سرويس ميدهد و از يک ،بحران ناسيوناليسم ايرانى

يک رکن مهم جدال .  بشدت و بيرحمانه کوبيد،طرف مردم را از جبهه هاى واقعى منحرف ميکند
هورى اسالمى و امروز ما حمله به ناسيوناليسم و برافراشتن هويت انسانى در تقابل با جم

اما هدف اساسى تر شکست دادن سياستهاى جمهورى اسالمى در . سياستهاى نظم نوينى است
تمام تالش و سرکوبگرى جمهورى اسالمى در اين مقطع اينست که نبض سياست . کليت آن است

را آنطور که ميخواهد نگاه دارد و اجازه ندهد مردم با دخالت و اعتراض صورت مسئله را 
اين را بارها گفته ايم و مجددا تاکيد ميکنيم که محور يک تالش کمونيستى و پيشرو . ندعوض کن

معلمان با اعتراضات و اعتصاباتشان . بهم زدن اوضاع و طرح صورت مسئله مستقل مردم است
جنبش . دانشجويان در مازندران و شهرهاى ديگر ايران همين کار را ميکنند. همين کار را ميکنند

. اين اهميت و جايگاه اين اعتراضات در قلمرو سياست سراسرى است.  کار را ميکندزنان همين
اول مه روز جهانى کارگر روز اعالم مانيفست کارگران و راه حل کارگرى براى برون رفت از 

ما بايد در مقابل پرچمهاى ارتجاعى طبقات حاکم و متحدين اپوزيسيونى شان . اين اوضاع است
ما ميتوانيم ناسيوناليسم شان را بکوبيم و ! انى خود را برافرازيمپرچم طبقاتى و انس

ما بايد ارتجاع ! انترناسيوناليسم کارگرى و انسان محورى را در سياست روز حک کنيم
ميليتاريستى و نظم نوينى و ارتجاع اسالمى ناسيوناليستى را هدف قرار بدهيم و منافع مستقل 

ما ميتوانيم بعنوان رهبر آزادى جامعه درد معلمان ! عالم کنيمجنبش آزادى و برابرى را تبئين و ا
روز اول مه ! و دانشجويان و زنان را نمايندگى کنيم و پاسخ روشن سوسياليستى خود را بدهيم

 توده ايستى و سازشکارانه و ، بورژوائى، ناسيوناليستى،روز نفى مانيفستهاى مختلف دمکراتيک
 .ت کارگرى و سوسياليستى براى آزادى کل جامعه است و روز اعالم مانيفس،پرو رژيمى

ما آنجاست " وطن. "هيچ کارگر و انسان متمدنى نبايد اين را فراموش کند! کارگران وطن ندارند
را که " وطنى"براى نمايندگى کردن انسانيت و منافعش بايد ! که همه چيز روبراه و آزاد است

سال جديد سال اتحاد کارگرى .  اليروبى سياسى کردماالمال از لجن و ارتجاع و واپسگرائى است
اول .  و اين در گرو درک موقعيت و سازماندهى و رهبرى است، بايد سال ديگرى نباشد،است

پيش . مه روز پاسخ يکجاى اردوى کارگر و انسانيت به اردوى ارتجاع داخلى و بين المللى است
 !*به سوى اول مه

 

 ١۴ شماره ،يادداشت سردبير

 " ملى جشن هسته اىروز"

در نظنز بخشى از سران و . دوشنبه بيستم فروردين جمهورى اسالمى فيلى ديگر هوا کرد
را " روز ملى جشن هسته اى"کارگزاران رژيم همراه با ميهمانان و خبرنگاران جمع شدند تا 

 احساسات  در تنور،تبليغات گسترده اى را حول اينروز در هفته اخير سازمان دادند. برگزار کنند
 در مدارس و ميديا ، چند خط مترو را در اينروز رايگان کردند،ملى و ناسيوناليستى دميدند

وارد شده و به مرحله توليد " باشگاه اتمى" تا اعالم کنند جمهورى اسالمى به ،معرکه گرفتند
 .سوخت هسته اى در مقياس صنعتى رسيده است

 در عين حال که ظرفيت راندن ،ه ملوان انگليسىاين اقدام رژيم اسالمى و يا دستگيرى پانزد
 اما جايگاهى بيشتر از مانورهاى سياسى روزمره ،اوضاع به سمت مخاطرات بيشتر را دارند



داستان ملوانان انگليسى موضوعى مربوط به . براى امتياز گيرى در متن بحران منطقه ندارند
 چنين اتفاقاتى که در دنياى کشورها .شکستن حريم آبى و دفاع يک دولت از مرزهاى کشور نبود

اين اقدام جمهورى   . و مرزها ابدا غير عادى نيستند اينهمه جار وجنجال تبليغاتى الزم ندارند
اسالمى پاسخى به مسئله اربيل و ربودن چند مامور رژيم در عراق و تالشى براى آزادى آنها 

ه توسط نيروهاى تروريستى درگير يک صحنه مشابه دهها اتفاق روزمره در عراق و منطق. بود
بدنبال آزادى و بدرقه پانزده ملوان انگليسى توسط احمدى نژاد بالفاصله دبير دوم سفارت . بود

اعالم خبر . رژيم در بغداد آزاد شد و در مورد ديگر افراد دستگير شده وعده هاى الزم اعالم شد
 ،وخت هسته اى در مقياس صنعتىدوشنبه مبنى بر رسيدن جمهورى اسالمى به مرحله توليد س

هدفى جز رسيدن به موقعيتى بهتر براى مذاکره برسر سهم و جايگاه رژيم اسالمى در منطقه 
آمريکا . واقعيت اينست طرفين درگير در اين جدال دنبال يک تعادل جديد منطقه اى هستند. ندارد

 در بهترين حالت با پروژه نهايتا ميخواهد جمهورى اسالمى در منطقه مزاحمت ايجاد نکند و يا
جمهورى اسالمى هم استراتژى خود را به امتيازگيرى با اتکا به قدرت . هاى آمريکا همراهى کند

نيروهاى درون رژيم اسالمى جملگى خواهان نوعى امنيت و . منطقه اى اش استوار کرده است
ندن تروريسم اسالمى بقا نظامشان هستند و جناح راست رژيم اين استراتژى را براساس موش دوا

در دو سوى جدال نيروها و جناحهائى . در منطقه و رسيدن به توان توليد بمب اتمى دنبال ميکند
هستند که روياروئى و حاد شدن بحران را مسير بهترى براى رسيدن به اهداف خود ميدانند اما 

مريکا و جمهورى اسالمى آنچه آ. تاکنون و بنا به محدوديتهايشان نتوانسته اند به اين سمت بروند
دنبال ميکنند رسيدن به موقعيتى قابل اتکا و مذاکراه از موضع قدرت برسر سهم و ميزان قدرت 

هم آمريکا با طرحهاى مختلف و از . و نفوذ در ترتيبات سياسى و اقتصادى و نظامى منطقه است
بنان و فلسطين جمله تضعيف و يا منزوى کردن نيروهاى طرفدار رژيم اسالمى در عراق و ل

دنبال چنين شرايطى است و هم جمهورى اسالمى با مانور در منطقه و اين نمايشهاى هسته اى 
اظهارات الريجانى در اين مراسم به اندازه کافى سر نخ را بدست . چنين هدفى را دنبال ميکند

ربی ای ما کامل شده است آماده تفاهم با کشورهای غ امروز که چرخه سوخت هسته"ميدهد؛ 
 ".هستيم

 ناسيوناليسم و انرژى هسته اى

ملى کردن "تاکنون ناسيوناليسم ايرانى و مليون رنگارنک روى نستالژى مصدق و ماجراى 
جمهورى اسالمى در ايندوره روى دوش اين تاريخ سعى . نان سياسى خورده اند" صنعت نفت

روز "تبليغات مضحک . زدکرد مدال ديگرى بر گردن ناسيوناليسم و عظمت طلبى ايرانى بياندا
.  حتما براى طيف متلون ناسيوناليسم ايرانى خوشايند است،رژيم اسالمى" ملى جشن هسته اى

از حق ايران در برخوردارى از "طيفى که در مواضع شان پيرامون پرونده هسته اى همواره 
سر ارتجاعى بودنش هرچه باشد انتقاد اينها به رژيم اسالمى از . تاکيد کرده اند" انرژى هسته اى

اگر اسالم .  بلکه به بى لياقتى اش در امر دولتمدارى و اداره و سازماندهى اقتصادى است،نيست
 چرا ناسيوناليسم ايرانى از آن خشنود ،باال ببرد" اجانب"را در مقابل " عظمت ايران"بتواند 

تمالى دولتهاى آمريکا و نباشد؟ و باالخره اين دم تکان دادنهاى ملى قرار است فردا در تقابل اح
هدف جمهورى اسالمى از اين .  تنور سياست ضد امپرياليستى دفاع از رژيم را داغ کند،ايران

" روز ملى جشن هسته اى"اطالق . تبليغات ناسيوناليستى سرمايه گذارى روى اين تمايالت است
ما هنوز ناسيوناليسم و ا. به اين مراسم توسط حزب اهللا حاکى از بى اعتبارى اسالم نزد مردم است
 .جهالت ملى ابزار تحميق قويترى است و عده اى را از خود بيخود ميکند

علم و دانش پديده اى بشرى است و انسان در هر گوشه کره خاکى محق است که از دستاوردهاى 
اما داستان . بشريت در خدمت يک زندگى بهتر و ايمن تر و سالم تر و آزادتر استفاده کند



تزريق سم . احضار ارواح خبيثه و مذهب زمينى است. اليسم داستان نبش قبر تاريخ استناسيون
. به پيکر جامعه براى ايجاد نفرت ملى و زمينه سازى براى اعمال سياست جاه طلبى ملى است

در تاريخ و فرهنگ و ادب و سياست مليون؛ از چشم و ابرو و غذا و  فوتبال تا آب و هوا و خاک 
اين .  ناسيوناليسم نخود هر آش است، موزيک و هنر تا هويت و علم و دانش از،"پرگهر"

جنبشهاى سياسى ناسيوناليستى هستند که با اين تبليغات مسموم و ارتجاعى  تالش ميکنند جامعه و 
مردم را به مهلکه تقابلهاى قومى و ملى و نژادى ببرند و يا در بهترين حالت به نيروى کسب سود 

ابزار خطرناک ناسيوناليسم در دست آدمکشان اسالمى مانند دستيابى . ى تبديل کننددر بازار داخل
اين سالح مهلک را بايد از دست اين آدمکشان گرفت . شان به سالح کشتار جمعى خطرناک است

انسان يک موجوديت اجتماعى با يک هويت جهانشمول انسانى . و همراه با اسالمشان جارو کرد
دکان ناسيوناليسم و . ق و آزادى و رفاه در همه جاى دنيا برخوردار باشداست که بايد از حقو

اين يک وجه مهم . مذهب را بايد کمونيستهاى کارگرى و آزاديخواهان و برابرى طلبان تخته کنند
 .مبارزه با رژيم ارتجاع اسالمى است

 "جشن هسته اى"مردم و 

 ديپلماتيک – تروريستى – هسته اى -تى در اينروزها که رژيم اسالمى مشغول بازى ناسيوناليس
ظرفيتهاى جناحهاى ديوانه و ميليتاريست در هر دو .  جامعه بايد اوضاع را جدى بگيرد،است

اين بازى و جدال .  بايد جدى گرفت، که پشيزى براى جان آدميزاد ارزش قائل نيستند،طرف را
از .  عزا و عروسى باشند قرار است مردم و طبقه کارگر مرغ،مرگبار به هر سمتى بچرخد

احمدى نژاد و شرکا همانقدر عايد طبقه کارگر و مردم محروم ميشود که " جشن ملى هسته اى"
 –نبايد در اين جار و جنجال تبليغاتى و سيکل تهديد ! مصدق شد؛ يعنى هيچ" ملى شدن نفت"از 

ليه کل اين اوضاع اين رويداد بار ديگر بر حرکت مستقل کارگران و مردم ع. مذاکره اسير شد
 و ، نه به بمب اتمى، نه به تهديدات جنگى،بايد پرچم مستقل نه به تحريم اقتصادى. داللت ميکند

بايد اين مانورها را با حرکت مستقل و تاکيد بر  هويت . آزادى و رفاه براى همگان را برافراشت
قعى و برحق را در مقابل بايد خواستهاى وا. انسانى و انترناسيوناليستى طبقه کارگر خنثى کرد

اول مه نزديک است؛ بايد در مقابل . اين ژست هاى تبليغاتى و پوچ حکومت اسالمى قرار داد
 . جشن انسانى و سوسياليستى کارگران را برپا کرد،جشن هسته اى و ناسيوناليسم کپک زده رژيم

 !محمود صالحى دستگير شد

.  محمود صالحى در محل کارش دستگير شد،ساعت دوازده و نيم روز دو شنبه بيستم فروردين
 را فعالتر کرد و بيدادگاه ٨٣در آستانه اول مه جمهورى اسالمى پرونده مراسم روز کارگر سال 

.  سال حکم تعليقی محکوم کرده است٣ سال زندان و ١تجديد نظرش محمود صالحى را به 
بنا به گزارشات منتشر شده . دنيروهاى جمهورى اسالمى محمود صالحى را به سنندج انتقال دادن

اين پرونده " متهمين"همينطور ديگر .  محمود صالحى حاضر به امضاى اين حکم ارتجاعى نشد
 .يعنى جالل حسينی ومحسن حکيمی به يک سال حکم تعليقی محکوم شدند

 
ت  مردم آزاديخواه و نيروهاى کمونيس، طبقه کارگر در ايران وجهان،تا به اين پرونده برميگردد

کمپينهاى عظيمى سازمان داده شد و جمهورى اسالمى را . و سوسياليست پاسخ روشنى داده اند
 چه در شهرهاى کردستان و چه در ٨۴بويژه کارگران در اول مه باشکوه سال . بارها عقب راند

کامال روشن است رژيم اسالمى . ديگر شهرهاى ايران پاسخ روشنى به جمهورى اسالمى دادند
با اين تهديدها و تمهيدات ارتجاعى جلو اعتراض و اعتصاب و مراسمهاى اول مه را نميتواند 
اوضاع ايران و تحرک چپ در . اما تالش جبونانه و ضد کارگرى اش را خاتمه نميدهد. بگيرد
. رژيم اسالمى ترسيده است.  چشم انداز يک اول مه گسترده را در مقابل همه گرفته است،جامعه



 احضار ،اين پرونده" متهمان"لحى و گرفتن حکم زندان روى سر ديگر دستگيرى محمود صا
 اعمال فشار و دستگيرى به ديگر فعالين جنبش آزادى و ،فعالين کارگرى در سنندج و کرمانشاه

 نوعى پيشدستى رژيم اسالمى براى مقابله با اول مه و مراسمهاى روز جهانى کارگر ،برابرى
دست رژيم اسالمى از . بگرانه را بايد متحدانه شکست داداين سياست ارتجاعى و سرکو. است

براى آزادى محمود صالحى و کليه دستگير . سر فعالين کارگرى و شهروندان بايد کوتاه شود
شدگان نيرويمان را بميدان بياوريم و پاسخ رژيم اسالمى را با سازماندهى يک اول مه گسترده و 

 !*باشکوه و سوسياليستى بدهيم
 
 

 ١٣  شماره ،ت سردبيريادداش
 

 معلمان و راه پيشروى
 

 آخرين صحنه هاى مبارزه ٨۵اعتراضات و اعتصابات قدرتمند معلمان در اسفند ماه 
سال گذشته را معلمان با اجتماعات با شکوه خود بستند و . آزاديخواهانه در سال گذشته بود

نه . کرد حرف آخر را بزند تالش ،جمهورى اسالمى با سرکوب و دستگيرى در اجتماعات پايانى
 لمپنهاى احمدى نژاد –معلمان و نه مردم انتظار بيشترى از رژيم اسالمى و دولت پاسدار 

مسئله اينست که نفس اين مبارزات تاثيرات بسيار مثبتى بر فضاى سياسى ايران و . نداشتند
اما . ان بيايدتحرک خود معلمان گذاشت و ناچار است در تداوم خود با روشنى بيشترى به ميد

مسائل گرهى و نقاط ضعف در ايندوره کدامند؟ معلمان چگونه ميتوانند پيشروى کنند و پيروزى 
را تضمين کنند؟ وظايف ديگر جنبشهاى اعتراضى جامعه در قبال اين اعتراضات چيست؟ 

 اقدامات و شعارهاى کليدى کدامند؟
 

 دستاوردها تا امروز
 ارتجاعى -وره اخير يک پيشروى سياسى در فضاى جنگى اعتراضات و اجتماعات معلمان در د

ميتينگهاى گسترده و ميتوان گفت تقريبا سراسرى که بيش از صد هزار نفر . منطقه و ايران بود
معلم در آن شرکت داشتند و حمايت قلبى وسيعى که در ميان ديگر معلمان و جنبش آزادى و 

ضات با تمام مشکالت و ضعفهايش نشان اين اعترا.  درخود يک پيشروى است،برابرى داشت
 دولت ومجلس و ، پاى خواستهايشان هستند، مرعوب نشده اند،داد که؛ معلمان ساکت ننشسته اند

 به قدرت متشکل ، اميدوار و خوش بين اند،نمايندگان مفت خور و مرتجعش را به مصاف طلبيدند
اين تفاوت اصلى ايندور مبارزه .  آيند مصمم اند و کوتاه نمى،خود بيشتر از گذشته اتکا کرده اند

اينبار معلمان با توان و نيروى وسيعتر و با هماهنگى و وحدت . معلمان با سالهاى گذشته است
. کمتر اسير جدال جناحها بود. اشکال اعتراضى پيشرو تر بود. عمل گسترده تر به ميدان آمدند

ز جدال تروريستها و تبليغات پوچ و  بر فضاى انتظار و نگرانى جامعه ناشى ا،مهمتر از همه
درست در شرايطى . و حزب اله بازى تاثير تعيين کننده داشت" انرژى هسته اى"ارتجاعى حول 

 -که ارکستر ناميمونى براى کشاندن مردم پشت سياستهاى رژيم اسالمى و ناسيوناليسم اسالمى
ن گفتند و در تغيير فضا به  معلمان با يک حرکت گسترده از رفع تبعيض سخ،اتمى در تالش بود

جنبش کارگرى اميدوارتر شد و فعالين جنبشهاى . نفع جنبش آزادى و برابرى نقش ايفا کردند
معلمان سال گذشته را با عزم و روحيه . اجتماعى به استقبال و حمايت از اين مبارزات رفتند

ترده تر در سال مبارزه جوئى و حق طلبى بپايان بردند و اين پيش درآمدى براى حضور گس
 . و در اول ماه مه روز جهانى کارگر است، در روز معلم،جديد

 
 !مجمع عمومى تشکيل دهيد



 فاقد مکانيزمى مستمر براى ،اين مبارزات درعين حال که معلمان در آن گسترده شرکت داشتند
 در مواردى بدرست تصميمات و قرارهاى بعدى در اجتماع معلمان. دخالت توده معلمان بود

اما بعد از اجتماعات معلمان در مناطق و . اين اقدام خوب بايد همه جا سنت شود. اعالم ميشد
فقدان چنين . مراکز آموزشى ظرفى براى دخالت و تاثيرگذارى بر روند تصميمات نداشتند

دشمن هم بيکار نبود و . مکانيزمى بر روايات وبالگى و شايعات در متن يک مبارزه دامن ميزد
رهبرى اين اعتراضات به روز .  شانتاژ و دروغ عليه معلمان در رسانه هايش مينوشتاز انواع

 مهمتر از آن ايجاد وحدت در ميان معلمان و به ميدان ،اجتماع در مقابل مجلس خالصه نميشود
چيست؟ معلمان "  مدرسه تعطيل ميشه،مشکل ما حل نشه"معنى واقعى شعار . کشيدن آنان است

ميتوانيم مدارس و مراکز آموزشى را با ميليونها دانش آموز به اعتصاب دارند ميگويند ما 
 رژيم را در مقابل معلمان شکست ميدهد ،چنين اعتصابى  حتى اگر يک هفته طول بکشد. بکشانيم

. اين اخطار عملى است و زمينه اجتماعى گسترده دارد. و کل فضاى سياسى را زير و رو ميکند
موانع چنين حرکتى . ده وسيعتر معلمان را متحد کرد و متحد نگاهداشتاما براى تحقق آن بايد تو
در غير اينصورت همواره اين خطر وجود دارد که تمايالتى دست باال . را شناخت و خنثى کرد

را پيدا کنند که معلمان را خانه نشين ميکند و در کريدورها دنبال نامه اعتراضى دادن به دولت 
و پيروزى اين اعتراضات دخالت گسترده توده معلمان مدارس هر يک شرط مهم پيشروى . است

 که هنوز گسترش شان ، کانونهاى صنفى.منطقه بطور مستمر در مجامع عمومى معلمان است
عليرغم .  بيشتر مجمع فعالين معلمان هستند،در سراسر کشور يک هدف اين اعتراضات است

 معلمان در اين ابعاد در اجتماعات و يا در  حضور،اينکه هنوز معلمان در تالش براى تشکل اند
تحصن ها و اعتصاب در مدارس نشان داد که ظرفيتهاى بسيار گسترده اى در اين جنبش وجود 

 الزم است مکانيزم دخالتگرى آنان را ،براى دخالت توده معلمان در حرکت و تبئين حرکت. دارد
فوق العاده به اين اعتراضات مجمع عمومى معلمان مکانيزمى است که قدرتى . روشن کرد

تالش کنند . معلمان ميتوانند در هر منطقه مجمع عمومى معلمان مدارس را برقرار کنند. ميدهد
 راجع ،سواالت و مشکالت را به بحث بگذارند. بيشترين معلمان هر مدرسه را در آن دخيل کنند

يم بگيرند و براى اجراى آن تصم. به تالشهاى تاکنونى و راه پيشروى و چه بايد کرد حرف بزنند
اگر در هر شهر و مناطق آن معلمان ايجاد مجامع . مستقيما نمايندگان و سخنگويانشان را برگزينند
 در گام اول جمعيت بسيار وسيعترى از معلمان به ،عمومى معلمان را در دستور خود بگذارند

 ميکند و صفى از رهبران معلمان اين مکانيزم دخالت مستقيم هر معلم را تامين. ميدان خواهند آمد
 شعار ،گرايشى در اين اعتراضات تالش داشت قربان صدقه نظام برود. را جلو صحنه ميگذارد

 ،اهللا و اکبر در برخى از اجتماعات ميداد و ظاهر امر اينست که ميخواهد بهانه ندهد و کنترل کند
اين تمايل البته نتوانست . استاما هدفش محدود کردن و عقيم کردن ظرفيتهاى اعتراضى موجود 

سايه به اين اعتراضات بياندازد و شعارهاى يکپارچه عليه دولت ومجلس و اعتصاب و اتحاد 
 ،مجمع عمومى و انتخاب نمايندگان و سخنگويان معلمان توسط خود معلمان. اتحاد وسيعتر بود

اين تنها . کس ميکندمکانيزمى است که مستقيما تمايالت معلمان و سطح اعتراض آنها را منع
. عصابنيت آنها گسترده است. خواستهاى معلمان روشن است. ميتواند ضامن پيشروى باشد

سرکوب جلوى . عملکرد دولت و آموزش و پرورش و وعده وعيدها هم بر همه روشن است
آنچه روشن است و در تظاهراتها هم اعالم شد و . مجلس هم را سالهاى قبل هم تجربه کرده بوديم

 ،مشکل ما حل نشه "،"!فرياد ما و خواب شما پايانى ندارد"ر پالکاردها نوشته شد اينست که؛ ب
فرياد و تهديدشان را در . معلمان بايد در سال جديد متحدتر به ميدان بيايند"! مدرسه تعطيل ميشه

 براى آن نيروى کافى ،اعتصاب را در دستور بگذارند. صورت سردواندن بيشتر عملى کنند
مجمع عمومى تشکل دايرى است که ميتواند . ج کنند و با قدرت و برنامه روشن وارد آن شوندبسي

 .اين عزم و اراده را عملى کند
 

 حمايت داخلى و جهانى الزم است



. در دنياى امروز هر مبارزه اى براى پيشروى بايد اجتماعى و به مسئله روز جامعه تبديل شود
 سهولت حمايت وسيعى در ايران و خارج ايران کسب کنند و از معلمان اين توان را دارند که با

تا همين امروز بزرگترين سازمانهاى . آن بعنوان اهرم فشار به حکومت در مبارزشان نفع ببرند
در ايران محافل و نهادهاى . کارگرى با ميليونها عضو از خواستهاى معلمان حمايت کردند

.  سمپاتى به اين اعتراضات در جامعه وسيع است.کارگرى حمايتشان را بخشا اعالم کردند
 به جنبش ، به طبقه کارگر که خود يک بخش آنند،مجامع عمومى معلمان ميتوانند خطاب به مردم

 بيانيه ، به سازمانهاى کارگرى و کنفدراسيونهاى معلمان در جهان، به دانشجويان،آزادى زن
در بيانيه هايشان عليه فقر و . ت آنها شوندخواستهايشان را اعالم کنند و خواهان حماي. بدهند

درد مشترک را بايد با صداى . تبعيض که درد اکثريت عظيم مردم ايران است حرف بزنند
کمپين جهانى و داخلى در حمايت و تقويت اين مبارزات جاپاى محکمى به اين . مشترک فرياد زد

الين و رهبران معلمان ايجاد اعتراضات در کل جامعه ميدهد و حفاظ امنيتى بزرگى براى فع
 .خواهد کرد

 
 در مدارس کار کنيد

اين يکى از . دانش آموزان و دانشجويان نقش بسيار مهمى در اين اعتراضات ميتوانند ايفا کنند
اعتراضات سال گذشته در فرانسه را . نقاط قوت مهم اعتراضات معلمان در هر جائى است

در دانشگاها و مدارس و محالت و مراکز کارگرى صدها تشکل عمل مستقيم . بخاطر بياوريد
حمايت . نهادهاى سنتى  و محافظه کار را دور زدند و حتى دنبال خود کشاندند. درست شد

صدها ابتکار . پرشورى از خواست طبقه کارگر و جامعه براى لغو قانون جديد استخدام بپا کردند
جنبش همبستگى عظيمى .  خلق شدو شگفتى در روزهاى شاد پاريس و ديگر شهرهاى فرانسه

کارگران و جوانان پيروز ! شکل گرفت و بسرعت دولت را عقب راند و اليحه شان را باطل کرد
 .شدند و دولت فرانسه با تمام جناحهايش عقب رانده شد

در ايندور مبارزه معلمان در برخى جاها دانش آموزان حمايت کردند و در جاهائى مانند 
معلمان بايد با دانش آموزان رابطه . از معلمان مبتکر تعطيل مدارس شدندخوزستان در حمايت 
. در باره مشکالتشان و ضرورت حمايت دانش آموزان حرف بزنند. عميق ترى ايجاد کنند

در مقابل هر فضاى تحريک عليه اعتصاب توسط . نگرانى هاى آنها و والدينشان را پاسخ دهند
ت دانش آموزان و والدين آنها يک جهش بزرگ در اين مبارزه حماي. رژيم از هم اکنون کار کنند

در . خود دانش آموزان بايد راسا دست بکار شوند. است که افق پيروزى آن را شفاف تر ميکند
دانش . هر دبيرستان و مدرسه چند فعال و اکتيويست دانش آموزان ميتواند کل مدرسه را بسيج کند

عليه شرايط بد آموزشى و . از خواستهاى معلمان حمايت کنندآموزان بايد در شکلى علنى و متحد 
. شلوغى کالسها و مشکالتى که براى معلم و تدريس و غيره بوجود آورده اند اعتراض کنند

 .معضالت را با والدينشان طرح کنند و راه حمايت از معلمان را هموار کنند
 

 تبليغات گسترده تر الزم است
عد از اجتماعات پانزده بيست هزار نفره ناکافى است و ارزش و صدور يک گزارش و اطالعيه ب

يک رابطه مستمر کتبى و اعالم موضع با معلمان و . جايگاه اين مبارزات را کوچک ميکند
خواستهاى روشن و موجز سراسرى معلمان بايد براى هر معلم مثل اسم . جامعه الزم است
بايد جنبشهاى ديگر از آن . ن بايد تدوين شودبيانيه سراسرى مطالبات معلما. خودش روشن باشد

بايد در مورد اين . بايد نهادها و روزنامه ها و رسانه ها مرتبا از آن اسم ببرند. مطلع باشند
يک اعتراض موفق بدوا خود را به مسئله روز جامعه . خواستها بحث در ميان معلمان رايج شود

گزارشات و . زمينه تدوين شود و وسيعا پخش شوداسناد و تراکتهائى بايد در اين . تبديل ميکند
سايتها و وبالگها و شبکه هاى خبرى . جمعبندى اعتراضات ايندوره بايد در اختيار همگان باشد

. کرد" لينک"بايد ايجاد کرد و بسرعت در دنياى اينترنت موضوع را به همه گوشه جامعه 



مثال معلمان خواهان . معلمان دربيايداستنتاجاتى بعنوان خواست مشخص تر بايد از خواستهاى 
بحث حداقل دستمزد در ميان کارگران . بايد رقمى را تعيين کنند و اعالم کنند. افزايش دستمزد اند

بخشهائى از کارگران . حداقل دستمزد بايد تعيين شود. داغ است و مسئله کل طبقه مزدبگير است
معلمان در اينمورد . مان را اعالم کرده انددر سالهاى گذشته نيم ميليون و امسال شصد هزار تو

وام مسکن . در مورد مسئله مسکن بايد خواستهاى روشنى را مطرح کرد. بايد حرف روشن بزنند
بايد شعار معلمان باشد و براين اساس خواستهايشان در اين " مسکن مناسب. "و بن ها کافى نيست
معلمان به يک مرجع معتبر و سراسرى . يدنشريه و خبرنامه معلم منتشر کن. زمينه تدقيق کنند

سايتهاى فردى و . نياز دارند که بخش کثيرى به آن مراجعه ميکنند و ميتوانند در آن دخالت کنند
در چنين نشريه و خبرنامه اى ميتوان گزارشهاى . سايت کانون صنفى پاسخ اين نياز را نميدهد

 تناقضات و ضديت ،ولويتها و سياستها ا،دقيق و روشنى از فضاى آموزشى و مدارس در ايران
 آئين نامه ها و قوانين دست و پاگير در نهاد ، معضالت و کمبودهاى مدارس،آن با آموزش علمى

 گزارشات از ابتکارها و اعتراضات معلمان در هر گوشه ، درد دلها و نظرات معلمان،آموزشى
ک نشريه و خبرنامه اينترنتى ي.  انتشار خواستها و فراخوانها و غيره را منتشر کرد،کشور

رهبران معلمان به ابزارهائى اجتماعى و . ميتواند بسرعت در خانه هر معلم جايش را پيدا کند
اين يک اهرم مهم انسجام . ماکرو براى تماس و حرف زدن با همکاران شان و جامعه نياز دارند

 .اين مبارزه است
 

 براى اول مه آماده شويم
. اتحاد و اتحاد و اتحاد الزم است. ز جهانى معلم در راه استروز جهانى کارگر و رو

دراينروزها بايد وسيعا شرکت کرد و در بيانيه ها و قطعنامه ها خواستهاى مشترک را تدوين 
طبقه کارگر بايد در يک قامت . بايد از مبارزات موجود با روشنى دفاع و اعالم حمايت کرد. کرد

ت کند و متقابال معلمان بعنوان بخشى از اين طبقه از خواستها سراسرى از مبارزات معلمان حماي
يک سوال و حرف واقعى مردم  و معلمان اينست که چرا . و اعتراضات جنبش کارگرى دفاع کند

 اما حقوق معلمان و کارگران ،پول براى سانتريفوژ و تاسيسات هسته اى و موشک هست
ب و موشک و غيره نظر پرسيده است؟ کجا پرداخته نميشود؟ چه کسى از ما براى ساختن بم

. ؟ اين سواالت واقعى و عميق اند"انرژى هسته اى حق مسلم ماست"معلمان وکارگران گفته اند 
 کار و مسکن ،کارگران سنندج در راهپيمائى شان اعالم کردند که ما انرژى هسته اى نميخواهيم

و آقا زاده ها حقوق هاى بيست ميليونى بايد همه جا گفت و فرياد زد چرا مفت خورها ! ميخواهيم
 اما کارگران و معلمان حقوق معوقه شان هم ، ده جا شرکت و کاخ سلطنتى بپا کردند،ميگيرند

 و اعتراض برحق شان سرکوب ميشود؟ چرا ، در فقر و فالکت بسر ميبرند،پرداخت نميشود
؟ بايد در اجتماعات و براى حزب اله و منبر و عاشورا و غيره پول هست اما براى ما نيست

. مجامع معلمان و در جامعه همين سخنان واقعى و روشن را گفت و به حرف همگانى تبديل کرد
لغو قراداد موقت و  "،"!زندگى مرفه و ايمن حق مسلم ماست"کارگران و معلمان اعالم کنند؛ 
جتماع و تشکل و ا "،"!بيمه بيکارى مکفى حق مسلم ماست "،"!ايمنى شغلى حق مسلم ماست

 "!اعتراض حق مسلم ماست
 

 حرف روشن و آلترناتيو خود ،ما بايد در مقابل باالئى ها و سردواندن ها و شعارهاى کج و معوج
اين يک مکانيزم اتحاد و بسيج حول يک . را به زبان دهها ميليونى کارگران و مردم اعالم کنيم

ض به تبعيض و بى عدالتى و اول مه و روز معلم روزهاى اعترا. سياست و جهت واحد است
به استقبال . روزهاى اعاده حرمت انسانيت ما و اعالم توقع انسانى مان براى کل جامعه است

بر موانع و ضعف ها با تالش و کوشش فائق . روز جهانى کارگر و اعتراضات معلمان برويم
 .*بکشيمشويم و صفى متحد و خوشبين را در اينروزها براى آزادى و برابرى به ميدان 

 



 
 ١٢ شماره ،يادداشت سردبير

 
 سالى که گذشت

 
جنگ و کشتار و آوارگى در . سالى که گذشت براى بخش اعظم مردم جهان مملو از مشقت بود

در مگاديشو . مردم عراق هنوز تاوان دمکراسى بوش را ميدهند. خاورميانه و آفريقا بيداد ميکند
در افغانستان و پاکستان اسالم سياسى . ميکننداسالميون و طرفداران آمريکا هر روز جنايت 

در ايران جنايتکاران اسالمى که هوس آقائى منطقه و بقا نظامشان . موقعيت اش را تحکيم ميکند
سيکل تهديد و .  مردم ايران و آينده شان را گرو گرفتند،به صرافت توليد بمب اتمى افتاده اند

ى نژاد بار ديگر دنيا را در سازمان ملل سورپرايز مذاکره همچنان ادامه دارد و قرار است احمد
تمام . اينبار طرح آفريقاى جنوبى است که دور مذاکره و ديپلماسى را قرار است کشدار کند. کند

بايد سرنوشت شان را از . رويدادها براين حقيقت تاکيد دارند که مردم در ايران بايد تکان بخورند
هر گونه سياست صبر و انتظار . و بيم المللى دربياورند“ وطنى”دست اين جنايتکاران حرفه اى 

 .بشدت مضر به حال منافع آنى و آتى مردم ايران و تالش براى فردائى بهتر است
 

بويژه بايد . در باره سال گذشته و رويدادهاى مهم و تجارب آن بايد بيشتر نوشت و سخن گفت
ترده کارگران و معلمان و نقاط  اعتصابات گس،پيرامون جنبش سرنگونى جمهورى اسالمى

تعطيالت سال نو و متعاقب . عطف مهم تالش آزاديخواهانه سخن گفت و راه پيشروى را نشان داد
نبايد اجازه داد . آن فرصت دو ماهه تا تعطيالت تابستانى براى معلمان و مبارزه آنها حياتى است

اول مه امسال ميتواند يک نقطه . ندرژيم اسالمى با وقت کشى مجددا اين اعتراضات را پراکنده ک
حقيقت اينست که عليرغم . عطف مهم در مبارزه طبقه کارگر ايران عليه اوضاع موجود باشد

 ايران تنها اميد يک تحول زير و رو ،تمام مشقات و فقر و اختناقى که به مردم ايران روا ميشود
فقى گسترده تر و راه حلى ماکرو بايد جنبشهاى اعتراضى را به ا. کننده در منطقه و جهان است

همه چيز به دخالت کمونيستى و . پيروزى و شکست هر دو ممکن و محتمل اند. تر مسلح کرد
 !فرصت را دريابيم. عمل انقالبى گره خورده است

 
 

 ١١ شماره ،يادداشت سردبير
 

 !دست رژيم از  سر فعالين کارگرى کوتاه
 

روز . ى اش فعالين اول مه سقز را محاکمه  کردجمهورى اسالمى مجددا در بيدادگاه اسالم
براى فعالين " صادقی"و فرمايشى به رياست قاضی " دادگاه تجديد نظر "،يکشنبه بيستم اسفند ماه

محمود صالحی، جالل حسينی و محسن حکيمی همراه . اول مه سقز پشت درهاى بسته تشکيل شد
پيشتر در مرحله دوم . حضور يافتند" ظردادگاه تجديد ن "٧با وکيل خود محمد شريف در شعبه 

محمود صالحی به چهار سال زندان و جالل حسينی و محسن حکيمی و برهان ديوارگر " دادگاه"
به احتمال زياد رژيم اسالمى تالش ميکند اين احکام را . هر کدام به  دو سال زندان محکوم شدند

 .م کندپس از اين نمايش ضد کارگرى به فعالين اول مه سقز اعال
 

تالشهاى فراوانى در . اول مه سقز و دستگيرى فعالين آن به يک موضوع بين المللى تبديل شد
داخل و خارج صورت گرفت و فشار سازمانهاى کارگرى جهان باعث شد که جمهورى اسالمى 

رژيم اسالمى در اين جدال از همان ابتدا شکست خورد و هر بار با عقب . بارها عقب بنشيند



 وقت خريدن تالش کرد مجددا زهر خود را بريزد و اين فعالين را با پاپوش دوزى و نشينى و
بدنبال . اما اينبار هم مفتضحانه شکست خواهد خورد. پرونده سازى محکوم به زندان کند

 کارگران در اول مه ها و اعتراضات و اعتصابات گسترده اى ،دستگيرى و سرکوب اول مه سقز
 جنبش کارگرى ايران را از ،گى جهانى کارگرى با کارگران ايرانموج همبست. شرکت کردند

جمهورى اسالمى ميداند که نميتواند اين .  يک سپر امنيتى نسبتا قابل اتکا برخوردار کرده است
به همين دليل سه سال است اين پرونده را . فعالين را محکوم و زندانى کند و عواقب آن را نبيند

 .صت براى انتقام گيرى از کارگران و حاميان بين المللى شان استباز نگهداشته و مترصد فر
هر تعرضى به فعالين کارگرى تعرضى به کل طبقه کارگر و کل جنبش آزاديخواهانه بايد تلقى 

بايد بسرعت کانونهاى همبستگى با فعالين کارگرى اول مه سقز تشکيل داد و کمپينى عظيم .  شود
. نبايد فرصت داد که اين احکام اعالم شود. ه اش سازمان دادعليه جمهورى اسالمى و بيدادگا
 فعالين جنبشهاى ، فعالين کارگرى در کردستان و سراسر ايران،مردم سقز و شهرهاى کردستان

 دانشجويان آزاديخواه و سوسياليست و کمونيست بايد جملگى اقدامى ،اعتراضى و برابرى طلب
تراضى عليه تعدى و تعرض به فعالين کارگرى بايد در هر تجمع و اع. را در دستور بگذارند

نيروى همبستگى طبقاتى تاکنون بارها رژيم اسالمى را عقب رانده و اينبار هم ميتواند . فرياد زد
 !دست کثيف رژيم اسالمى از سر فعالين کارگرى کوتاه. و بايد عقب براند

 
 اعتصاب معلمان و اول مه

 هفته اخير يک نقطه عطف سياسى مهم در مبارزه مردم اعتصابات و اجتماعات معلمان در دو
. براى سرنگونى جمهورى اسالمى و برقرارى جامعه اى مبتنى به رفاه و آسايش همگان است

 اما حقيقت ،تلقى شود“ صنفى”شايد براى برخى ناظران سياسى اين اعتراضات بعنوان حرکتى 
 فقر و فالکتى است که رژيم اسالمى اينست که اين اعتراضات جلوه اى از قيام جامعه عليه

اين اعتصابات عليرغم ابعاد و . سرمايه داران به اکثريت عظيم مردم ايران تحميل کرده است
گستردگى بى نظير آن تنها بايد گوشه اى از درياى خروشانى تلقى شود که چهره انقالب کارگرى 

ا مردم و نوع لباس پوشيدن با سد در کشورهائى مانند ايران که نفس بق. ايران را ترسيم ميکند
 هر اعتراضى و با هر مطالبه اى ماهيتا ،دولت و نيروى سرکوب و چماق سرمايه روبرو ميشود

نقطه قدرت اين حرکت اما يکپارچگى و ظرفيتهاى راديکال آنست که با توجه به . سياسى است
سرعت به يک جريان ناتوانى رژيم اسالمى در پاسخ به خواستهاى اساسى معلمان ميتواند ب

 .فراگير اعتراض عليه کل حکومت تبديل شود
 

يک اهميت بسيار تعيين کننده اين اعتراضات تاثيرى است که برفضاى جامعه و پايان دادن به 
انتظار و ترس از خطر جنگ و تحريم و فالکت و عروج جريانات فرقه اى و ضد جامعه 

 اين حرکت گسترده نبض جامعه ،شان چه ميگويندمستقل از اينکه معلمان در اعتراضات. ميگذارد
 اميد و تحرک را در کل ، عليه سياستهاى جنگى و اتمى و ناسيوناليستى عمل ميکند،را تند ميکند

. جامعه باال ميبرد و امکان تحرک گسترده و توده اى و راديکال طبقه کارگر را تسهيل ميکند
. را گرسنگى بدهد و هم بطرفشان شليک کندجمهورى اسالمى نميتواند و قادر نيست هم مردم 

. آن است“ از سر گذراندن”وقتى اعتراض مقياسى چنين وسيع ميگيرد تنها راه رژيم تالش براى 
رژيم اسالمى نه ميتواند در مقابل حرکت گسترده جامعه بايستد و نه ميتواند نيازهاى فورى و 

ى ناگزير شده است و همين خطوط حاد شدن جدال و رودروئ. معيشتى مردم را برآورده کند
امروز تامين معيشت و نان و حداقل نيازها . اصلى حرکت جنبشهاى حق طلبانه را ترسيم ميکند

کسى که هر روز در جنگ بسر ميبرد چيزى براى . يک سوال بزرگ و يک جنگ روزمره است
حاد اين مبارزات اعتراضات معلمان آينده را ترسيم ميکند و پيشروى و ات. از دست دادن ندارد

اين . يک گام اساسى در شکست اختناق و ايجاد يک شکاف عميق در رژيم اسالمى است



جنبش کمونيسم کارگرى بايد با قدرت و . مبارزات بخش مهمى از جدال طبقاتى در جامعه است
 .خوشبينى به استقبال اين مبارزات برود و در سازماندهى و پيشروى آن نقش جدى ايفا کند

 
کارگران . ابات معلمان راه را براى جنبش کارگرى و تعرضى همه جانبه تسهيل ميکنداعتص

کمونيست و رهبران جنبش کارگرى بايد اهميت تعيين کننده اين اعتصابات را درک کنند و از آن 
بعنوان سکوى پرش براى ابراز وجود گسترده طبقه کارگر در صحنه سياست سراسرى استفاده 

 .کنند
 

 آذر و اعتصابهاى ١۶از . ال با توجه به رويدادهاى ماقبل خود تعيين کننده استاول مه امس
 همه بر قرار گرفتن ، مارس سرخ و سوسياليستى٨گسترده کارگرى تا جنبش توده اى معلمان و 

 .طبقه کارگر در يک پله باالتر و به اين اعتبار پيشروى کل جنبش سرنگونى داللت ميکند
 

هاب بسر ميبرد و ظرفيت سطح باالى يک انقالب توده اى و کارگرى براى هر منفذ جامعه در الت
هر . ما در دوره بسيار حساس و تعيين کننده اى قرار گرفته ايم. نفى وضع موجود موج ميزند

فاکتور و عمل باالئى ها ميتواند اوضاع را به سمتى ببرد و کل تالشها و پيشرويهاى تاکنونى را 
فرصت را بايد دريافت و به مسائل بزرگ  پاسخهاى روشن و بسيج . براندالاقل براى سالها عقب 

دوره تشکل . دوره رشد و همه گير شدن اعتراضات آزاديخواهانه در مقياس وسيع است. کننده داد
دوره تحزب سياسى و دخالت . و برپا کردن انواع سازمانها و نهادهاى اعمال قدرت توده اى است

دوره شکستن فضا و ناتوانى اختناق و عقب نشينى قدرت . ى استدر روندهاى سياسى سراسر
همه ميدانند که رژيم ناتوان است و رژيم هم ميداند که مردم منزجر از آخوند و اسالم . فائقه است

احزاب خاکسترى و راه حلهاى . اين وضعيت راه ميانبر و خاکسترى ندارد. و سرمايه دارى اند
. دوره ابراز وجود راديکاليسم و کمونيسم کارگرى است. ند شدميانى بيش از پيش مهجور خواه

تا اول مه خيلى اتفاقات ميتواند رخ . دوره بميدان آمدن طبقه کارگر براى تغييرات اساسى است
 . *اما اول مه امسال بايد سکوى عروج طبقه کارگر با پرچم سوسياليستى اش باشد. دهد
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 !گرددورق برمي
 اعتراض قدرتمند معلمان

 
معلمان در روز دوشنبه در ادامه اجتماعات قبلى با قدرت بيشترى بميدان آمدند و با رژيم اسالمى 

اين پيام اين تجمع در روز ! يا تحقق فورى خواستها يا اعتصاب سراسرى. اتمام حجت کردند
اآبر باغانى دبيرآل . منتشر شدآمارهاى مختلفى از دامنه شرکت در اين اجتماعات . دوشنبه بود

هزار معلم در سراسر آشور دست به اعتراض زدند ١٠٠آانون صنفى معلمان اعالم کرده است 
امروز پنج شنبه اعتصاب در . و حدود سى هزار نفر در مقابل مجلس در تهران تجمع آردند
ار نفر عليه بيش از بيست هز. مدارس و اجتماع در مقابل مجلس رژيم در تهران ادامه داشت

هم اکنون . دروغها و وعده دادنهاى مسئولين و نمايندگان رژيم اعتراض ميکردند و شعار ميدادند
اعتصاب در مناطق مختلف در جريان است و بنا به اعالم معلمان از همين شنبه اعتصاب 

 .سراسرى شروع خواهد شد
 

تاکيد کرديم که عملى است در يادداشتها و تزهاى اوضاع سياسى در دوره اخير براين نکته 
 خامنه اى و سرنوشت سياه تحريم اقتصادى و جنگ و سياست انتظار را -معادله ارتجاعى بوش



گفتيم چند حرکت قدرتمند ميتواند صورت مسئله سياست در ايران را کال زير و . کوبيد و بهم زد
 درست در زمانى که همان اتفاقى که با اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران رخ داد و. رو کند

سخن " قريب الوقوع جنگ"شيهه هاى ارتجاعى بوش در جريان بود و همه يکبار ديگر از خطر 
نگاهها به ايران دوخته شد و .  کارگران واحد با اعتصاب قدرتمندشان صحنه را بهم زدند،ميگفتند

ه حزب جهانى اخبار اين اعتصاب به لطف جنبش همبستگى بين المللى طبقه کارگر و نقش ارزند
باشد که مردم ايران با " اميدوار"بوش هم ناچار شد از پنجره کاخ سفيد سرک بکشد و . شد
بحث جنگ و تهديدهاى ديپلماتيک به ! به سرنوشت خود حاکم شوند" مبارزات دمکراتيک شان"

حاشيه رفت و دوره اى مهر کارگر و اعتصاب کارگرى به تارک جامعه و راس اخبار کوبيده 
 .شد
 

اعتصاب . اعتصاب قدرتمند و اجتماعات پياپى معلمان با قدرتى وسيعتر همين کار را کرده است
مراسمها و اجتماعات . همزمان دوازده هزار نفرى در کشت و صنعت همين کار را کرده است

مرگ بر "شورش در انديمشک و کوبيدن رژيم و پيام . تاکنونى روز زن همين کار را کرده است
اجتماعات به مناسبت روز زن همين کار را کرده . همين کار را کرده است" مىجمهورى اسال

اين مبارزات از . پيشتر شانزده آذر سرخ و مراسمهاى روز کودک همين کار را کرده بود. است
اعتصابات معلمان و اجتماعات . حمايت قلبى ميليونها انسان دردمند در ايران برخوردار است

ه اى در مقابل مجلس رژيم اسالمى بر نقش حياتى فاکتور مردم بجان آمده بزرگ و بيسابقه و تود
جامعه اى که در هر گوشه اش نفرت از سرمايه . در معادالت سياسى ايران و منطقه تاکيد ميکند

 جامعه اى که براى رفاه و معيشت و حرمت و نفى فقر و ،دارى و تبعيض و ستم فرياد ميشود
 جامعه اى که در مراسمهاى پرشورش به جنگ و تحريم و بمب و ،دتبعيض و اختناق بپا ميخيز

دستکم بيمه مهمى براى .  چنين جامعه اى را نميتوان به موشک و بمب بست،آپارتايد نه ميگويد
 مستقل از اينکه ،تنها اين جنبش. نفس بقا جامعه و پيشروى مبارزه مردم عليه وضع موجود است

 ميتواند و قدرت آن را دارد که ،د و چه شعارى را طرح ميکندبراى چه خواستى به ميدان مى آي
 ناسيوناليستى –تنها اين جنبش ميتواند جاه طلبى اسالمى . فضاى سياسى را در ايران بهم بريزد

تنها اين جنبش ميتواند مانع جدى سياستهاى ارتجاعى و تروريستى و . بمب اتمى را عقب براند
اين جنبش ميتواند پاسخ يکجائى به مرتجعين يونيتا و کنترا و قوم تنها . ميليتاريستى آمريکا شود

تنها اين جنبش ميتواند از مدنيت و بقا . پرستان چکمه ليس ارتش آمريکا در اپوزيسيون بدهد
 تحريم و فالکت و کشتار ناشى ، سناريوى سياه،جامعه دفاع کند و با سياست انتظار و استيصال

قدرتى که صف مستقل .  سياسى در ايران و منطقه مقابله کند و پيشروى اسالم، جنگ،از آن
براى داشتن . مردم و پاسخ مستقل آنها به مسائل محورى سياست دارد بسيار بيشتر از اينهاست

يک پاسخ روشن به بحران سياسى در ايران و منطقه و عبور دادن جامعه از هرگونه مخاطره 
ک انقالبى به اين سمت دوخته شود و با سرعت در  بايد نگاهها و سياستها و پراتي،احتمالى

 .پيشرفت و پيروزى اين اعتراضات کوشيد
 

 هنوز بايد آرامش ، دانشجويان و جنبش آزادى زن، کارگران،اعتراضات و اعتصابات معلمان
. فقر و فالکت و تبعيض بيداد ميکند. اين جنبش را نميتوان متوقف کرد. قبل از طوفان تلقى شود

جمهورى اسالمى هرچه ميگيرد و . ظيمى براى نفس مينيمم بقا هر روز بايد بجنگنداکثريت ع
مردم ناچارند که .  مردم جرى تر و سهمگين تر سراغش ميروند،حلق آويز ميکند و ترور ميکند

متقابال .  چيزى براى از دست دادن ندارند، اين وضعيت را قبول نکنند، نخواهند،اعتراض کنند
لت و رژيم اسالمى صف گسترده ترى از جنبش آزاديخواهانه را براى رفع هر عقب نشينى دو

رژيم اسالمى کماکان نه راه پيش دارد نه راه . تبعيض و احقاق حقوق پايمال شده به ميدان ميکشد
به موقعيت ناتوان هميشگى اش وضعيت بغرنج منطقه اى و انزواى بين المللى و گسترش . پس

 رودروئى ،اين معادله راه برون رفت ندارد. نيز افزوده شده استنفرت و حمله گسترده مردم 



جوش خوردن چند اعتراض بزرگ در . قاطع مردم با رژيم بيش از هر زمان ناگزير شده است
ايران بمثابه چاشنى انفجار عمل خواهد کرد و جامعه را وسيعا در مقابل رژيم اسالمى قرار 

 و پاسخ به سالح کشتار ،بمب اتمى و تروريسم اسالمىپاسخ به فقر و فحشا و فالکت و . ميدهد
 ،جمعى تحريم و خطر جنگ و بمباران مردم و ويرانى و آوارگى و عروج انواع واپسگرئى

اين را بايد عميقا درک کرد و مبناى پراتيک و عمل سياسى و انقالبى و . دست مردم است
! ت جنبش کمونيسم کارگرى استنوب! طوفان در راه است و نوبت ماست. کمونيستى قرار داد

وقت آنست ! وقت آنست که کمونيسم در مقياس بزرگ و ويژه ايندوران رهبرى و سازماندهى کند
 !حزب و جنبش کمونيسم کارگرى ايفاى نقش کند

 
 ٢٠٠٧روز زن 

 نوع مبارزه و ، ارزشها، تمايالت،روندها. جامعه ايران در منطقه و دنيا وضعيت ويژه اى دارد
در پاکستان نيمه . شايد مثالى گوياى همه چيز باشد. مبارزاتى تصوير ديگرى را ميدهدسنتهاى 

وزير رفاه ايالت پنجاب پاکستان، به " ظيال هما عثمان" در بيست فوريه ،اسالمى نيمه ارتشى
در ايران اسالم زده و دژ ارتجاع منطقه . بد حجابى توسط يک مرد مسلمان ترور ميشود" جرم"

در عراق تازه دمکراسى شده زنان ! جاب و آپارتايد جنسى در نبردى سهمگين اندزنان عليه ح
 اما در ، مورد تجاوز قرار ميگيرند و از زندگى روزمره محروم شدند،هر روز دزديده ميشودند

ايران اسالم زده جنبش آزادى زن نظام آپارتايد را نشانه گرفته و براى رفع هرگونه تبعيض رخ 
تحول . ل سياسى در ايران اينبار با تصوير پر رنگ آزادى زن عجين استتحو. نشان ميدهد

جامعه ايران ميرود که به . سياسى در ايران اينبار عليه انواع بسته بنديهاى کريه مذهب ميشورد
مراسمهاى روز زن و . پرچمدار و الگو پرداز آزادى و رهائى زن در منطقه و جهان تبديل شود

جنبش آزادى زن يک ستون . مطالباتى که طرح شدند را بايد در اين متن ديدشعارها و بيانيه ها و 
محکم و گسترده در کنار جنبشهاى اجتماعى و عدالتخواهانه ديگر در جامعه ايران است که بيش 

روز . از هر زمان نميخواهد موقعيت فرودست زن را قبول کند و براى تغيير آن بميدان آمده است
 اميد و خوشبينى براى تغيير را ،ليرغم سرکوب خشن و ممنوعيت ها ع، در ايران٢٠٠٧زن 

اين جنبش . روز زن امسال هويت برابرى طلبانه جنبش آزادى زن را تحکيم کرد. تقويت کرد
دست . يک ستون محکم و اساسى جنبش آزادى و برابرى و تالش براى نفى اوضاع موجود است

 .خسته نباشيد. اسمهاى روز زن امسال درد نکندتمام سازماندهندگان و شرکت کنندگان در مر
 

 کنفرانس امنيتى عراق
قرار است هفته آتى سران عشاير و تروريستها و دولتهاى غربى در عراق جمع شوند و دسته 

جمهورى اسالمى و سوريه . جمعى براى باتالقى که در عراق بوجود آورده اند چاره جوئى کنند
برخى ناظران سياست آمريکا را تغيير مسير و يا بازگشت به . شرکت دارند" خير"در اين امر 

اين تصوير دقيقى از اوضاع و جهت سياست آمريکا در . بيکر ارزيابى کردند-طرح هاميلتون
نه سياست اعمال فشار ديپلماتيک تماما در دستور است و نه سياست تحريم . منطقه بدست نميدهد

هر دو روند در يک هزار توى تناقض و ناتوانى . ستاقتصادى و تهديد جنگ کامال منتفى شده ا
کنفرانس امنيتى عراق بعد از يکدوره جنگ و اعمال فشار به اسالم . و رقابت به پيش ميرود

سياسى و جمهورى اسالمى و دولت سوريه و يک مجموعه تالشهاى سياسى و ديپلماتيک تشکيل 
 کرد در موقعيت بهترى وارد مذاکره آمريکا با اعمال فشار به جمهورى اسالمى تالش. ميشود
تمام تالشهاى آمريکا و متحدين منطقه ايش از جمله عربستان قرار بود به تحميل توازنى به . شود

 و نيروها و ارتشهاى طرفدار جمهورى اسالمى در عراق ، حماس در فلسطين،حزب اله در لبنان
. تحدينش سير پيشرفت داشته استاين روند کمابيش و از زاويه منافع آمريکا و م. منجر شود

در فلسطين حماس تن به عقب نشينى . اوضاع در لبنان فعال بنفع جناحهاى مخالف حزب اله است
همه اينها بدون تالش فعال عربستان و .  در عراق مقتدا صدر فعال به زير زمين رفته است. داد



هاى اسالمى ديگر ميسر نبوده اردن و کشورهاى منطقه در همراهى با آمريکا و پا دادن به نيرو
کنفرانس امنيتى عراق قرار است جمهورى اسالمى و سوريه را مجاب به رعايت قواعد . است

بازى کند و در تداوم آن اميدوار باشند که روند مذاکرات به قدرتگيرى جناحهاى پرو غرب در 
" امنيت" در عراق و کنفرانس امنيتى عراق برسر پايان دادن به تروريسم. اين کشورها کمک کند

 بلکه قرار است در صحنه عراق و منطقه به ، برسر مقابله با اسالم سياسى نيست،عراق نيست
 ،و اين همانطور که آشکارا اعالم ميکنند. توازن جديدى با جمهورى اسالمى و سوريه برسد

 نيروهاى ميدان دادن به نيروهاى نوع القاعده طرفدار عربستان در کشورهاى منطقه در مقابل
آمريکا و متحدينش هنوز با کارت اسالم و تروريسم . اسالمى طرفدار جمهورى اسالمى است

 ،سياستى که طالبان و بن الدن و جمهورى اسالمى را توليد کرد. تالش ميکنند" امنيت"براى 
ان هر کدام که پا از گليمش. امروز در مقابل اين هيوالهاى خود ساخته در منطقه گير افتاده است

بن الدن و طالبان " مبارزه طوالنى با تروريسم"ديروز قرار بود تز . دراز ميکند بايد مهار شود
و القاعده و نيروهاى وابسته به آن را کنترل کند و امروز قرار است با کمک و سازماندهى همين 

 نيروهاى ارتجاعى ،صحنه همانست. نيروها جمهورى اسالمى و حماس و حزب اله مهار شود
کنفرانس امنيتى عراق .  نتايج و پيامدها براى مردم محروم همان است، سياستها همانند،ماننده

 اما ،ممکن است مانند هر سناريوى ديگرى در عراق با بوق و کرنا و پيروزى جشن گرفته شود
اين کنفرانس . سر سوزنى از مشقات مردم عراق و منطقه و قدرت جنبش اسالم سياسى کم نميکند

. ه تروريسم و قلدرى اسالمى و غير اسالمى و جنايت سازمانيافته در منطقه خدمت ميکندتنها ب
اين پرچم امروز در اعتراضات مردم . راه مقابله با اين سيکل تحجر و ترور پايان دادن به آنست

 .در ايران نمايندگى ميشود و حياتى است خيلى مشخص تر و صريح تر اعالم موجوديت کند
 

 !ديد اسالميون بايستيمدر مقابل ته
در دو هفته گذشته اسالميون در آلمان مينا احدى و در انگليس هوزان محمود را تهديد به مرگ 

اين تهديدات عليه فعالين حقوق زن و ضد مذهب و منتقدين مذهب نه جديد است و نه . کرده اند
رشدى توسط خمينى از فتواى قتل . اولين بار است که ازجانب مرتجعين اسالمى صورت ميگيرد

تا قتل وانگوک در هلند و تهديد به مرگ آيان هرسى على و تسليمه نسرين و دهها و صدها تهديد 
نامه و ترور زنان و فعالين ضد مذهب و ضد اسالم سياسى کارنامه شناخته شده اين مرتجعين 

 .است
 

واکنشى از سر تهديد تروريستى . اما اين گوشه اى از جدال با اسالم سياسى و مذهب است
اينها هر وقت فشار جنبش آزاديخواهانه را برخود . استيصال از جانب اين جنبش ضد زن است

اين تالشى براى ترساندن و دامن زدن به . احساس ميکنند زبان تهديد و ترورشان باز ميشود
ر اين زبان هميشگى تروريسم اسالمى است که انواع آن د. ارعاب اسالمى در جوامع غربى است

آزمايشگاه گنديده دولتهاى غربى پروار ميشوند و قرار است در مقابل سکوالرها و مدرنيستها و 
اين گوشه اى از جبهه مبارزه وسيعتر ارتجاع . ميدان دهد" اسالم ميانه رو"آزاديخواهان به 

با بايد . اسالمى در مقابل جنبش آزادى و برابرى است و بايد به همين عنوان با آن مقابله کرد
بايد از آزادى بيقيد و شرط . قاطعيت به اين تشبثات ارتجاعى واکنش نشان داد و آنرا محکوم کرد

بايد در مقابل تهديد . بايد اسالميون را سرجايشان نشاند. بيان و نقد مذهب و ارتجاع دفاع کرد
 .*اسالميون عليه فعالين حقوق زن و ضد مذهب و اته ايست ايستاد

 
 

 ٨شماره  ،يادداشت سردبير
 

 ديپلماسى تروريستها



 
در اينروزها که تب ديپلماسى در منطقه و جهان و بازار احتمال جنگ و حمله به ايران گرم 

کنفرانس مونيخ از اينرو اهميت .  مرور رويدادها براى درک روندهاى پايه اى مهم است،است
و از طرف ديگر پيدا کرد که از يکطرف پرونده هسته اى جمهورى اسالمى محور بحث بود 

. روسيه تازه کمر راست کرده در مورد موقعيت و منافعش در منطقه به آمريکا هشدار داد
خاورميانه يک کانون کشمشکش برسر تعيين حوزه قدرت و نفوذ قدرتهاى سرمايه دارى دنياى 
ى نظم نوين است و هر موضوع محلى و سياسى در اين منطقه به اين اعتبار به پديده اى منطقه ا

 .و طرفهاى درگير جهانى تبديل ميشود
 

پيشتر در يادداشتها و مقاالت انترناسيونال تاکيد کردم که آمريکا تالش ميکند در منطقه و بويژه 
اتفاقات منطقه در . عراق دم رژيم اسالمى را بچيند و در موقعيت برترى در مذاکره حضور يابد

يه اى تر شد و در مصاحبه با يک روزنامه درايران احمدى نژاد حاش: تيتر کلى اينها هستند
واليتى نماينده و مشاور خامنه ى به روسيه رفت و در مصاحبه با . آمريکائى از مذاکره حرف زد

الريجانى در . سه روزنامه اروپائى عمده مواضع تاکنونى جمهورى اسالمى را عمال پس گرفت
ى به محور بسيج رژيم و اعالم در درون رژيم رفسنجانى و خاتم. مونيخ همين کار را کرد

در لبنان ريتم اوضاع . سياست رسمى رژيم از تريبونها خطاب به دولتهاى غربى تبديل شدند
برخالف ادعاهاى سابق جمهورى اسالمى و حسن نصراله پيش ميرود و اين را جمهورى 

هانيه استعفا در فلسطين دولت . اسالمى به حساب اعمال نفوذ خود و معامله با عربستان ميگذارد
 هانيه ، و امضاى محمود عباس،داد و با دخالت بيشتر عربستان و دولتهاى عربى و آمريکا

 به ،در عراق مقتدا صدر عقب نشست. شده است" دولت وحدت ملى فلسطينى"مسئول تشکيل 
" طرح امنيت بغداد" دستور داد به فرماندهانش که از عراق خارج شوند  و در مقابل ،ايران رفت

ديروز از آغاز مذاکرات جديد . در واقع افسارش توسط رژيم اسالمى کشيده شد! قاومت نکنندم
بين سوالنا و الريجانى اخبارى درج شد و باالخره امروز چهارشنبه  در پايان مهلت دو ماهه 

 . رژيم اسالمى تا دادن تضمين پيش رفته است،شوراى امنيت
 

" پيس ميکر"ى بنام و آدمکشهاى حرفه اى ديپلمات و ناگهان و با سرعت عجيبى همه تروريستها
" طرح سوئيس" عمدتا پيشنهاد موسوم به ،راهى که بعنوان خروج از بن بست طرح شده. شدند

که قرار است گاز خنثى در طول مذاکرات به سانتريفوژها تزريق شود و عمال غنى سازى نکنند 
 از زبان مشاورش واليتى با ديده مثبت و همينطور طرح سابق روسيه است که خامنه اى به آن

اما موضوع کره و غسل . در مورد توقف غنى سازى نداشته است" تابوئى"نگريسته و حتى 
آمريکا .  يعنى روند اعمال فشار را مجددا سنگين کرد، روند ديگر،"محور شر"تعميد کره از 

وى پيروزى در عقب  پلى بس،تالش ميکند از سورپرايز کره و موفقيت سياست اعمال فشار
در همين هفته طرحهاى جديد تحريم آماده شد و در ادامه . راندن سريعتر رژيم اسالمى بزند

دو . قطعنامه سابق دولتهاى سوئيس و ژاپن به کمپ دولتهاى تحريم کننده رژيم اسالمى پيوستند
راى مذاکره و  اعمال فشار و رفتن بسوى اعمال تحريم بيشتر و تالش ب،روند همزمان پيش ميرود

 .راه حلى ميانى
 

 نه خطر ماجراجوئى نظامى هنوز تماما ،" مذاکره-تهديد "حقيقت اينست که مستقل از اين سيکل 
منتفى شده و نه ديگر سياست دادن زمان به جمهورى اسالمى براى بازى در شکاف منطقه اى و 

 همزمان دنبال بهانه است دولت بوش در آمريکا و جهان تحت فشار است و. بين المللى باز است
رژيم . و جمهورى اسالمى بنا به موقعيت نابسامانش و نفرت مردم ازاين اوضاع ترسيده است

نکته اساسى اما منتظر نشدن جامعه ايران و . اسالمى تالش ميکند بماند و سهمش را بگيرد
 حرکت مستقل و. نسپردن سرنوشت خود به اين روند جنگ و مصالحه تروريستها است



 از سياست انتظار و اميد بستن به اين يا ،کمونيستى که منافع مردم و کل جامعه را نمايندگى کند
جنبش اعتراضى و آزاديخواهانه مردم بايد صف مستقل خود را در . آن روند معين در نمى آيد

. داين جنبش بايد بسرعت و با قدرت اعالم موجوديت علنى کن. مقابل اين بحران به ميدان بياورد
اين بحران بايد از جانب جامعه و جنبش آزادى .  همين امروز بايد دست بکار شد،فردا دير است

بايد در مقابل هر سياست . کمونيسم کارگرى اين پاسخ را داده است. و برابرى پاسخ مستقل بگيرد
ع مردم  پرچم مناف،آنتى امپرياليستى و پرو رژيمى و ناسيوناليستى و جنگ طلبانه و ميليتاريستى

 نه بمب ، نه تحريم اقتصادى،نه جنگ: پرچم اين صف روشن و انسانى است. را برافراشت
 ! آزادى و رفاه ميخواهيم، کار ميخواهيم،نان ميخواهيم! اتمى

 اعتصاب معلمان

استان هاى  ، يزد، کرمانشا، کرج،روز دوشنبه معلمان در شهرهاى مختلف ايران از جمله تهران
معلمان در مدارس حاضر شدند اما . ، چهارمحال و بختيارى اعتصاب کردندمازندران، کردستان
اين تجمعات روز سه شنبه ادامه داشت و قرار است امروز چهارشنبه معلمان . سر کالس نرفتند

اين اعتصاب ادامه . در تداوم دو روز اعتصاب خود در مقابل ساختمان رژيم اسالمى اجتماع کنند
خواستهاى اساسى معلمان برسر .  معلمان در مقابل رژيم اسالمى استاجتماع روز پانزده بهمن

 ، امکانات رفاهى و مسکن، فضاى مختنق در مدارس و فقدان آزادى بيان و تشکل،حقوق و مزايا
 و مسئله ،مسئله معلمان حق التدريسى که نوعى قرارداد موقت در آموزش و پرورش است

در . اضات معلمان در سالهاى گذشته بوده استاين خواستها محور اعتر. بازنشستگى است
اليحه خدمات "اجتماع دو شنبه همينطور بحث اعتراض به تصميم دولت مبنى بر پس گرفتن 

 .طرح شده است" کشورى

 1/12/85 و سه شنبه 85/ 30/11در روزهای دوشنبه "بنا به گزارش کامران پايدار از تهران؛ 
ب سراسری و قدرتمند معلمان و عدم حضور آنان در  گانه شهر تهران شاهد اعتصا22مناطق 

 در همه جا بحث ،تهران در خيابان و اتوبوس امروز در سطح شهر .  سر کالسهای درس بود
 و 5و17و19در اسالم شهر و مناطق  بيشترين اعتصابات . از اعتراض و اعتصاب معلمان بود

ن افزايش دستمزدها بيش از آن معلمان خواها. عمدتا در جنوب شهر تهران صورت گرفته است
از ديگر خواستهای فوری معلمان که همه . چيزی هستند که حکومت برايشان تعيين کرده است

جا دهان به دهان می گشت برقراری کمک و يارانه های ناچيز مسکن است که مدتهاست قطع 
دريافت  و عدم ، تومانی ساالنه80000  تومان از بن 20000شده، اعتراض به کسر مبلغ 

حقوق بهمن ماه و عيدی، حل اساسی معضل مسکن و افزايش دستمزدها از خواستای فوری 
 ".معلمان است

معلمان در سالهاى گذشته اعتراضات قدرتمندى را سازمان دادند که در چند مورد با سرکوب 
 خواستهاى معلمان عمال برآورده نشد و با سردواندن و. وحشيانه جمهورى اسالمى روبرو شد

موقعيت معيشتى و . وعده و عيد زمان خريدند و همان وعده ها را هم بطور کامل عملى نکردند
.  وضع پرستاران و ساير مستخدمين دولتى کمابيش همين است،کارى معلمان يک استثنا نيست
بايد از اعتراضات برحق معلمان براى حقوق مکفى و رفاه و . وضعيت کارگران همين است

بايد معلمان ديگر شهرهاى ايران به سرعت به اين . ر يکسان و ايمن دفاع کردمسکن و شرايط کا
يک رکن مهم تالش در سازماندهى اين اعتراضات مقابله با سياستها و . اعتراضات بپيوندند

شگردهاى رژيم است که تالش دارد بين مردم زحمتکش و کارکن انشقاق اندازد و مسئله رفاه و 
مردم رفاه و . و غيره تبديل کند" وزارتخانه اى"و " شغلى"و " صنفى"معيشت را به امرى 

آزادى ميخواهند و بايد در هر اعتراض معين همين اهداف را ترجمه کنند و به پرچم اعتراضشان 
 !از اعتراضات برحق معلمان پشتيبانى کنيد. تبديل کنند



 مسئله کره و پيامدها
 ديکتاتور يکباره از صحنه مطبوعات حذف شد و معمر قذافى ديوانه و. کره به کمپ ليبى پيوست

حال نوبت پيونگ يانگ است که در خزينه کثيف ! به دوست آمريکا و دمکراسى تبديل شد
بودن اسالم " شر. "حذف شد" محور شر"کره نيز تا اطالع ثانوى از ! دمکراسى غسل تعميد يابد

انگستر و تروريست با هم کنار  اگر مشتى قاتل و گ،تبديل شود" خير"هم ميتواند بسرعت به 
؟ اما بايد از پروپاگاند جنگى اين اوباش سياسى و نظامى فاصله گرفت و درپس اين !بيايند

 .رويدادها منافع مردم را تبئين کرد
 

عقب نشينى کره و يا موفقيت در کسب امتياز در دور جديد مذاکرات پيامدهاى روشنى براى 
هم . اه حل ديپلماتيک را از هر دو سو در بورس قرار ميدهداين واقعه ر. جمهورى اسالمى دارد

فشار به جمهورى اسالمى را براى قبول مذاکرات افزايش ميدهد و هم دست دولتهاى اروپائى را 
تحريم اقتصادى کره شمالى عملى جنايتکارانه و خود يک . در نقش راه حل ديپلماتيک پرتر ميکند
بعات آن را هم رژيم کره و هم تحريم کنندگان کره شمالى سالح کشتار جمعى بود که مسئوليت ت

 نفس اينکه اين روند افسار ،اما نفس اينکه تحريم باالى سر مردم کره برداشته ميشود. بعهده دارند
 نفس اينکه آمريکا و متحدينش ،پيونگ يانگ را در تداوم جاه طلبى هاى ميليتاريستى کشيده است

 ،روز و بمب تاکتيکى هسته اى را باالى سر مردم کره نگهدارندديگر نميتوانند کابوس موشک ک
 از نظر انسانيت پيشرو و ،نفس اينکه شبه جزيره کره و مردمانش شب را آسوده تر ميخوابند

 سوال ،کنترل به توليد سالح اتمى توسط کره شمالى. خواهان زندگى ايمن تر و بهتر مثبت است
ت نابودى سالحهاى هسته اى را قويتر از گذشته مطرح دنياى عارى از سالح هسته اى و خواس

اين . در راس آنها دولتهاى دارنده سالح هسته اى در جهان  را زير فشار قرار ميدهد. ميکند
اما جنبش خلع سالح و . پيامدها به نفع بشريتى است که نفعى در توليد سالح کشتار جمعى ندارد

بسوى دنيائى بدون سالح هسته اى نميتواند در سالنهاى اعمال کنترل بر توليد سالح اتمى و رفتن 
اين امر . مذاکرات دولتها و توسط ديپلماسى بين المللى دولتهاى تا دندان مسلح صورت گيرد

 .بشريت آزاديخواه است
 

 از تهران تا مونيخ

 "سوسياليسم يا بربريت"

مقابله هزاران نفر از مردم کنفرانس مونيخ، مجمع بربرهاى دولتى و روساى ناتو، با تظاهرات و 
اين تظاهرات که بيش از هفت هزار نفر در آن شرکت داشتند، به درگيرى و . پيشرو روبرو شد

پليس با وحشيگرى تمام به صفوف تظاهرات . زد و خورد با پليس و نيروهاى امنيتى روبرو شد
ايان نيافتن تظاهرات و بدليل پ. تعداد وسيعى در اثر حمله پليس دستگير و زخمى شدند. حمله کرد

اما در سخنرانيها و . يورش پليس به صف تظاهر کنندگان، بيانه پايانی متينگ مونيخ قرائت نشد
برای منافع "، "عليه جنگ طلبى اتحاديه اروپا: "شعارها پيام تظاهرات مونيخ روشن بود
 ،"ها خاتمه دهيدبه دخالت ارتش آلمان در جنگ "، "ثروتمندان از روی جنازه ها عبور می کنيد

، و بر بسياری از پالکارد ها نوشته شده بود "به همکاری های شکنجه گرانه پايان دهيد"
 "!سوسياليسم يا بربريت"

اجتماع مونيخ ادامه اجتماعات اخير در آمريکا و تحرک جديد در جنبش موسوم به ضد جنگ 
مروز در مقابل بشريت در همه پرچم سوسياليسم يا بربريت انتخابى گريز ناپذير است که ا. است

بشريتى که در اسارت جنگ و ميليتاريسم و ترويسم گير افتاده . جاى جهان قرار گرفته است
اين وضع بايد .  نميتواند به راه حلهاى خاکسترى و سياست آرامش طلبى ليبرال تن دهد،است



 تا جريانات اسالمى تغيير کند و بازيگران تروريست در زعامت دولتها و قدرتهاى سرمايه دارى
امروز بيش از هر زمان تاکيد اين نکته حياتى است که پالتفرم . و جنبش اسالم سياسى درگير آنند

 در هيچ سوى اين تقابل ، منافع ما بشريت آزاد و پيشرو،ما کارگران و اکثريت عظيم مردم
تو و ارتشهاى اين دولتها و گانگسترهاى سياسى و نظامى با نا. ارتجاعى نمايندگى نميشود

بشريت .  همه اجزا بربريت مدرن سرمايه دارى اند،خصوصى و زندانها و جوخه هاى مرگ
جنبشى که . شايسته زندگى بهترى است و عصاره اين خواست را از تهران تا مونيخ فرياد ميزند

المى کنار اس.  نبايد تجارب تلخ دوره جنگ لبنان را تکرار کند،امروز مجددا به ميدان آمده است
 سياستى است که اکثريت مردم مخالف جنگ و ميليتاريسم و ،"امپرياليسم"ها ايستادن در مقابل 

چپ در جامعه غربى بايد پرچمى را برافرازد که هم قادر باشد . تروريسم را خانه نشين ميکند
نيروهاى ارتجاعى و نان به نرخ روز خور را منزوى کند و هم آمال و اهداف و آرزوها و 

سوسياليسم يا بربريت يک پرچم واقعى است که بايد . راض واقعى بشريت را نمايندگى کنداعت
خط سوم بايد در مقابل طرفداران تروريسم دولتى . بيش از هر زمان در جامعه غربى قد علم کند

 صلح ،اين خط در مقابل بوش به خامنه اى آوانس نميدهد. و تروريسم اسالمى نمايندگى شود
 منافع آنى و آتى مردم و دفاع از ، خواهان حفظ وضع موجود نيست،ا مطالبه نميکندتروريستها ر

 مخالف نژاد پرستى و اعمال محدوديتهاى فوق برنامه به ،آزاديها و حقوق مدنى برايش مهم است
 ضد بربريت سرمايه دارى ،اين اردو ضد کاپيتاليسم است. داليل شريط امنيتى و غيره است

اين .  را پيشنهاد ميکند و به نيروى اجتماعى اين راه حل رجوع ميکند راه حل سومى،است
بربريت سرمايه دارى بجز جنگ و . جنبشى است که از تهران تا مونيخ صداى مشترکى است
سوسياليسم نياز مبرم و فورى زمانه . ويرانى و فقر و فالکت و بيمارى حرفى براى گفتن ندارد

 . *است

 
 ۶ شماره ،يادداشتها

 
 اتى پيرامون اوضاع سياسىنک

 
 اى اوضاع سياسى بايد از صورت ظاهر ما هميشه گفته ايم که براى تشخيص روندهاى پايه

در چند هفته اخير با سخنرانى بوش و سياست جديد . تبليغات و مانورهاى ديپلماتيک انتزاع کرد
 تحت نفوذ رژيم  تحرک نظامى در منطقه و اعمال فشار به عوامل و نيروهاى،آمريکا در عراق

پرده دوم بازى موش و گربه جمهورى . چرخيد" خطر فورى جنگ" تحليلها به سمت ،اسالمى
اسالمى و دولت آمريکا بعد از ماجراى اربيل و دستگيرى تعدادى ديگر از مقامات جمهورى 

صحبت از .  روى صحنه آمد،اسالمى در عراق و گسترش تعرض به جريانات اسالمى در منطقه
آرايش نيروها . بودند" با کفايت"گويا اسالف او خيلى . ى احمدى نژاد و بى کفايتى او استبرکنار

در درون رژيم بسرعت بهم خورد و کسانى که مدتها مهر سکوت به لب زده بودند روى صحنه 
و تهديد آن دريچه اى است که قرار است ظاهرا جام زهر ديگرى را " منافع ملى"پرچم . آمدند

 ، اعالم آمادگى نظامى ميکردند،گوش تا گوش کسانى که شعار ميدادند. کند" اآق"نوش جان 
در سطح اپوزيسيون نيز اين ارکستر . شدند" شيطان بزرگ"ناگهان طرفدار مذاکره آنهم با خود 

تحرکات ديپلماتيک در اين هفته . در ميان جهوريخواهان و مليون همنوازى ميکند" منافع ملى"
رامون پرونده هسته اى به اوج خود رسيد و قرار است کنفرانس مونيخ آن را در منطقه و جهان پي
همه جنگ طلب ها و گانگسترها از بوش و خامنه اى و متحدانشان دسته . به پله بعدى برساند

اينکه . جمعى اهل مذاکره شدند و فشارها و تبليغات و جنگ روانى تغيير مسير داد و يا قطع شد
ظاهرا . براى طرفين ميرسد ثانوى است" آبرومندانه"م فرمول طالئى و کنفرانس مونيخ به کدا

 .پيشنهاد جديد روسيه را از هر طرف مثبت نگاه ميکنند



 
اوال رژيم :  اينگونه تحليلها به چشم ميخوردچند موضوع در اين ميان اساسى اند که کمتر در

 ،"منافع ملى"چم پوسيده اسالمى عليرغم تالشش براى بسيج صفوفش و همينطور جامعه زير پر
صفوف رژيم متشتت تر . به انسجام و اتحاد درونى خود در مقابل هر واقعه فرضى اميدى ندارد

جمهورى . از آنست که توان آن را داشته باشد در ايندور از جنگ بقا نظام جان سالم بدر برد
د و مذاکره اسالمى از يک طرف شعار ميدهد و تحريک ميکند و از طرف ديگر پيغام ميده

اين شعارها البته تو خالى اند و  قادر نيستند نگرانى و ناتوانى جنبش اسالمى را در اين . ميکند
 ،ثانيا اعمال فشار دولت آمريکا به جمهورى اسالمى و متحدينش در منطقه. تقابل توضيح دهند

تالشى براى  ،برخالف اظهارات زيادى که آنرا مقدمه جنگ و حمله به ايران قلمداد ميکردند
کوتاه کردن دست جمهورى اسالمى در عراق و لبنان و فلسطين و اخيرا کشورهاى خليج و تامين 

شرايطى که با حمله آمريکا به عراق به نفع اسالم . شرايطى برتر براى پيشبرد مذاکرات است
خطى که همواره در هيئت حاکمه آمريکا . سياسى و مشخصا جمهورى اسالمى عوض شده است

ثالثا مردم ايران با سرعت باورنکردنى . د داشته و اتحاديه اروپا نيز توافق ضمنى با آن داردوجو
جنگ معيشت و بقا مينيمم و زير خط فقر . به سياه چال فقر و فالکت و گرانى سوق داده شده اند

رژيم  که اگرچه ميتواند بعنوان يک عامل زمينگير کننده به نفع ،شرايطى را به مردم تحميل کرده
عمل کند اما در عين حال به بمب ساعتى ميماند که هر فاکتور جديد مانند گسترش مصائب 

 مسئله اى که کنترل و برگرداندن آن به نقطه اول براى ،موقعيت را به نقطه انفجار ميرساند
اين فاکتورها و درجه اى از فرجام آن . جمهورى اسالمى اگر غير ممکن نباشد بسيار سخت است

اما مستقل از اينکه اين کنفرانس و مجموعه تالشهاى . کنفرانس مونيخ را هموار کردندمسير 
 صورت مسئله مردم و جمهورى ،ديپلماتيک و منطقه اى و اعمال فشارها به چه نتايجى ميرسند

تهديد و خطر ماجراجوئى نظامى هنوز و صد در صد منتفى نشده است . اسالمى سرجايش است
فعل و بالقوه باشد و چه منتفى شود و به سازشى با جمهورى اسالمى و يا اما چه اين خطر بال

 هم جمهورى اسالمى بايد فکرى به حال اوضاع ،دستکم يکدور ديگر از مذاکرات منجر شود
وخيمش بکند و هم مردم و طبقه کارگر بيشتر از هر زمان بايد انتخاب سياسى و راه حل سياسى 

 .ذارندخود را در مقابل اين اوضاع بگ
 

 فقدان هر گونه ،براى مردم" بد و بدتر "بى آلترناتيوى کمپ راست به معنى يک راه حل بين
چشم انداز با فرض وجود جمهورى اسالمى براى بهبود و تغيير وضعيت معيشتى و فالکت 

موقعيت .  امکان عينى انتخاب چپ و راه حل کارگرى را در جامعه باال ميبرد،گسترده جامعه
 تنشهائى که در درون رژيم و در ، خطراتى که کمين کرده اند،پيچيدگيهاى اوضاعامروز و 

 جملگى ميتواند در خدمت ، و ناتوانى عملى و سياسى اپوزيسيون راست،منطقه وجود دارند
اين موضوع اما نه اتومات نتيجه ميشود و نه . عروج آلترناتيو سوسياليستى و کارگرى عمل کند

شرايط مساعدى براى راه حل . امعه اين خال را تماما پر ميکندچرخش به چپ تاکنونى ج
اجتماعى چپ وجود دارد که اگر پاسخ روشن و واقعى و اجتماعى بگيرد ميتواند صورت مسئله 

در اينراه بايد فورا اقدامات سياسى و سازمانى و . سياست در ايران را بطور کلى عوض کند
عيين تکليف در قلمرو سراسرى و محلى در دستور قرار پروژه هاى معين و ايجاد آمادگى براى ت

اما يک وجه . اين بخشى مهم از دخالتگرى و پراتيک کمونيستى در اين اوضاع است. بگيرد
و اين انتخاب امروز نه ضرورتا . مهمتر انتخاب و تصميمى است که مردم در ابعاد وسيع ميکنند

 بلکه مسيرى است که يک ،ن در يک روز آفتابىبه آ" راى"انتخاب اين يا آن آلترناتيو و دادن 
تحرک گسترده اجتماعى براى نفى فقر و فالکت و بمب و جنگ و بختک اسالمى ميتواند و بايد 

اين اوضاع و اين معادالت بايد به نفع مردم بهم بريزد و بهم ريختن آن دورخيز براى . طى کند
ى و فرهنگى امروز جامعه و تعيين سرنگونى در متن واقعيات سياسى و اجتماعى و اقتصاد

 با ،صورت مسئله و سوال مردم در اين جدال جهانى. سوال و صورت مسئله از جانب مردم است



تحليل . صورت مسئله اسالم سياسى و جمهورى اسالمى و دولت آمريکا و متحدينش متفاوت است
ن در زمين حريف و  بازى کرد،روزمره و تبليغات پوچ پيرامون بازيگران دولتى پاسخ نيست

 .تحميل سياست انتظار و استيصال به مردم است
 

 تنها ميتواند ،يک سياست کمونيستى و انسانى که منافعش در تقابل با کل اين روندها قرار دارد
" باالئى ها"در مقابل دولتها و " پائينى ها"متکى به طرح سوال و صورت مسئله مستقل مردم و 

د به اين سواالت محورى قلمرو سياست در اين بحران خاص پاسخ کمونيسم کارگرى باي. باشد
دهد و پاسخ خويش را به پاسخ و انتخاب مردم تبديل کند و به همين اعتبار اقدامات سياسى و 
. سازمانى الزم جهت ايجاد آمادگى و تکيه جامعه و طبقه کارگر به حزب را بسرعت عملى کند

 .و راه حل اجتماعى طبقه کارگر ازاين مسير ميگذردراه دخالت و پيشروى کمونيسم کارگرى 
 

 جدال برسر آزادى بيان؟ ،فرانسه
 در ، که پيشتر در يک روزنامه دانمارکى منتشر شده بود، ديگر انتشار کاريکاتورهاى محمدبار

چند روزنامه و مجله فرانسوى و حمايت نيکوالس سارکوزى وزير کشور فرانسه از چاپ اين 
پيشتر جريانات اسالمى از مجله شارلى هبدو شکايت . جالى راه انداخته استکاريکاتورها جن

تحريک و "کرده بودند و طبق منطق معمول و آشناى پست مدرنيستى انتشار اين کاريکاتورها را 
جلسه دادگاه مجله شارلى و اظهارات . نام گذاشتند" اسالموفوبى"و " توهين به مسلمانان

روزنامه ليبراسيون نيز براى دفاع از مجله شارلى . جددا داغ کردسارکوزى اين مجادالت را م
در مقابل جبهه اسالميون و مدافعينشان بحث آزادى بيان . اقدام به انتشار مجدد کاريکاتورها کرد

اگر حق خنديدن به تروريست ها از ما گرفته "داغ است و سردبير مجله شارلى عنوان کرده که 
 "ن باقی خواهد ماند؟شود، چه حقی برای شهروندا

 
 هنوز هم يک مسئله ، قوانين موجود و عليرغم دفاعيات آتشين اين و آن از آزادى بيانعليرغم
در جاهائى پرچم دمکراسى .  يعنى کاريکاتور کردن فالن مرتجع مذهبى عواقب وخيم دارد،ساده

در . ل ارتجاع مى افتندرا نيمه افراشته ميکنند و سياستمداران سکوالر به تعظيم و تکريم در مقاب
در مواردى جنگ فرقه اى . صورت ميگيرد" اما و اگرها"جاهائى دفاع نيم بند از آزادى بيان با 

حقيقت اينست . را دامن ميزند و مخالفين با داغ لعنت و ترور فيزيکى و شخصى روبرو ميشود
 اين موضوع جدالى . هرچند به آن هم مربوط است،که اين دعوائى صرفا برسر آزادى بيان نيست

. برسر دامنه عمل اسالميون در تقابل با سکوالريسم است و نهايتا جدالى با اسالم سياسى است
 ،سخن ميگويد" حق خنديدن به تروريستها"وقتى سردبير مجله شارلى با زبان بى زبانى از 

.  نيستبحث برسر عقايد مذهبى افراد در قلمرو خصوصى هم. منظور او و امثال او روشن است
بحث برسر جنبشى است که با زور و البيسم و .  اساسا اين دعواها را الزم نداشت،اگر اين ميبود

در متن واپسگرائى فکرى و فرهنگى دهه هشتاد موقعيتى پيدا کرده است که بايد به طرقى مهار 
 اگر ،ودمربوط ميش" تحريک و توهين به مسلمانان و اسالموفوبى"تا به وجه آزادى بيان و . شود

 ،همه روزنامه ها و نشريات اين جسارت و خط را داشتند که در همان دعواى اوليه در دانمارک
جنبش اسالمى و راست .  امروز موقعيت در اساس فرق ميکرد،سياست ليبراسيون را اتخاذ کنند

 کنند را ديوار غير قابل عبور اعالم" مقدسات"محافظه کار و دستگاه کليسا و کنيسه دوست دارند 
فکر . و تا آنجا که نفوذ دارند حرفشان را از زبان سياستمداران و نمايندگان پارلمانها پيش ميبرند

 اگر ريگى به کفش نداشته باشد و ،نميکنم هيچ بنى بشرى که يک جو فهم و شعور سياسى دارد
ن به معنى  ميفهمد که نقد نظرات يکنفر يا هجو آ،منافعى او را بطرف فاالنژيسم نکشانده باشد

در اين موضوع حرف مفت " توهين به مسلمانان"بحث . حمله به خود فرد حامل آن نظر نيست
است که تالش دارد نوعى راسيسم را به گردن " اسالموفوبى"است و مفت تر از آن تئورى 

در مقابل اين بحث پست مدرنيست ها و عتيقه هاى نظم . سکوالرها و منتقدين مذهب آويزان کند



تصور کنيد !  بايد گفت که اين استداللها پدر جد ولتر و روسو و ديدرو را در خاک ميلرزاندنوينى
کسانى پيدا ميشدند و در جريان رنسانس و دوران روشنگرى به اين غولهاى تاريخ مدرن ميگفتند 

؟ !است و منشا راسيسم" کرسيتينوفوبى"که نقد و مخالفت شما با دستگاه کليسا و ارتجاع قديم 
 پوک و واپسگرا است؟ اين ماهيت پست مدرنيسم و متحدين جنبش اسالمى ، پوچ،در مسخرهچق

توصيه ميکنند که اسالموفوبى " اکثريت اروپائى"به " اقليت مسلمان"از موضع راسيستى . است
 يک دورخيز براى احيا مناسبات و ،اين تنها يک دفاع از ارتجاع اسالمى نيست! را دامن نزنيد
تالشى براى سنگر بندى در . امتيازات قرون وسطى در قلب جامعه غربى هم هستاختيارات و 

مقابل سکوالريسم و حقوق جهانشمول و قانونى کردن بستن دهان منتقدين به ارتجاع مذهب هم 
 .هست

 
و " شرعى"و " دينى"و " ميهنى"و " ملى" يکبار دنيا مى آيند و در اين يکبار صد خندق انسانها

و غيره مقابلشان کنده ميشود و " نواميس"و " منافع جمعى"و " سنت"و " حتمصل"و " قومى"
معلوم نيست چرا در همين . هر بار قرار است فقط تمکين کنند و نهايتا با تمکين از دنيا بروند

يکبار تجربه زندگى نبايد آزاد بود و عليه هرچه که انسان تشخيص ميدهد نادرست است فرياد 
 آزادى عمل انسانها چه فردى و ،برو نشد؟ اين منطق بنيادى اين جامعه استنزد و با اين موج رو

مناسباتى که اساس آن . چه جمعى هميشه تابع مناسباتى است که در وراى سر او تنطيم شده است
اين دنيا با نظام اقتصادى و سياسى و حقوقى و قضائى اش بر پاشنه سرکوب . تسليم و تبعيت است

ياسى سرمايه ميچرخد و بقا و دوام آن نيز نيازمند همين چرخه است که در و قدرت اقتصادى و س
من در اين جدال عليه اسالم سياسى و متحدينش . آن انسانيت انسان در ته صف هم قرار ندارد

 بايد پا ،نه فقط اين. طرفدار پروپاقرص سکوالريسم و آزادى بيان و نقد مذهب بطور کلى هستم
 قيد و شرط از آزادى بيان دفاع کرد و براى نظامى تالش کرد که نه تنها را فراتر گذاشت و بدون

يک گسست کامل از هويت مذهبى و ملى و قومى کرده است بلکه با امحا نابرابرى و استثمار و 
 *. آزادى و رهائى انسان را اعاده کند،مناسبات غير انسانى

 
 

 ۴ شماره ،يادداشتها
 

 شايعه مرگ خامنه اى
 

گذشته همراه با اخبار وخامت جسمى خامنه اى، شايعه مرگ او در رسانه ها چند بار در يکماه 
چند نکته را . اين شايعه در روزهاى اخير در ايران و خارج کشور قوت يافت. پخش شده است

واکنش جنبش آزادى و برابرى به واقعه مرگ : بايد پيشاپيش در اينمورد تاکيد و تصريح کرد
خامنه اى سردسته جالدان و . فرض کنيم اين شايعه صحت دارد. اسى استخامنه اى واکنشى سي

شايد احساس اوليه اين باشد که اى کاش نمى مرد، اى کاش توسط ! تروريستهاى اسالمى مرد
مردم انقالبى و پيروز به ارتجاع اسالمى دستگير و محاکمه ميشد، اى کاش از زبان اين مظهر 

ين رژيم در دقايق آن ورق ميخورد، اى کاش همه مردم دنيا شقاوت و سبعيت اسالمى جنايات ا
و حلقه هاى واسط آن يعنى شکنجه گاهها و نهادهاى اطالعاتى و " بيت آقا"ميفهميدند که در 

امنيتى تا موسسات اقتصادى و غيره چگونه براى نابودى و از سر راه برداشتن مخالفين سياسى 
اى کاش خامنه اى جنايتکار دستگير ميشد و بقيه عمرش . طرح ريخته ميشد و به اجرا در مى آمد

اما اگر خامنه اى هم به سرنوشت دوست و يار قديمى اش . را در گوشه زندانى سپرى ميکرد
خلخالى و الجوردى پيوسته است چه ميتوان گفت؟ نظام کثيف اسالمى، نظام جنايت و خون و 

خود را از دست داده " رهبر"ت، سرکرده و ضديت تمام عيار با  ابتدائى ترين جلوه هاى انساني
خامنه اى سمبل و لوگوى رژيم اسالمى . خامنه اى مرد اما نظام خامنه اى هنوز پابرجاست. است



قتل عامهاى زندانيان سياسى و مردم ايران، فقر و فاقه مردم، زدن و بستن زنان در زندان . بود
 سازمانيافته در داخل و خارج و کشورهاى آپارتايد، دهها ميليون تن فروش و معتاد، تروريسم

او مظهر . منطقه و هزار و يک جنايت ديگر با نام خامنه اى و امثال خامنه اى عجين است
شناعت و جنايت بود و با مرگ او ميخى ديگر بر تابوت آرزوهاى پادرهواى جنبش اسالمى در 

ى بدون خامنه اى و خامنه اى ها دنيا. کوبيده شد" رهبر جهان اسالم"ايران براى تبديل شدن به 
 .دنياى قابل تحملترى است

 
دوره . اما مرگ خامنه اى پيامدهاى بالفصلى در درون رژيم اسالمى و معادالت سياسى دارد

خمينى زمانى مرد که ارابه خونين اسالم . مرگ خامنه اى با دوره مرگ خمينى متفاوت است
جنگ جمهورى " برکت الهى"انده بود و در متن مخالفين سياسى و انقالبى را از دم تيغ گذر

امروز اين رژيم برسر بقا و امنيتش جان ميکند، تنشهاى عميق . اسالمى دوره اى وقت خريده بود
دارد، در داخل کشور و منطقه ترور ميکند، سران و عناصرش را در متن اين جنگ قربانى 

مرگ خامنه اى جدال . ديگرى برميداردميکند، و با مرگ خامنه اى اين ديوار پوسيده ترک عظيم 
و بديل " آقا"يا نفى صندلى " آقا"جنگ برسر جايگزينى . درون حکومتى را تشديد ميکند

جناح طرفدار خامنه اى و خشکه مقدس هاى رژيم اسالمى . را به وسط ميکشد" شوراى رهبرى"
 -جراجوئى سياسى را در يک بن بست قرار ميدهد و حتى امکان دست زدن اين جناح به يک ما

همزمان جرياناتى در درون رژيم اسالمى فعال و . نظامى را براى حفظ موقعيت خود باال ميبرد
تاکيد اين نکته . به جلو صحنه رانده ميشوند که ديگر مانع خامنه اى را در مقابل خود نميبينند

توريته اى ضرورى است که خامنه اى خمينى نيست و هيچوقت در جمهورى اسالمى از چنين آ
موقعيتى که او احراز کرده بود و ارابه خونينى که در زير نگين او . برخوردار نبوده است

با حذف . ميچرخيد، جناحهاى مخالف را در متن فرض حفظ نظام به سکوت و کرنش ميکشيد
خامنه اى اين صورت مسئله عوض ميشود و جنگ بقاهمراه با تجديد آرايش نيروهاى درون 

نظام اسالمى بعد از خامنه اى تا بدست آوردن باالنس خود . ستور روز بدل ميشودحکومتى به د
 .و کنترل بر مردم و جامعه دوره سختى را پيش روى خود دارد

 
مرگ خامنه اى براى ما بعنوان اپوزيسيون انقالبى و سازش ناپذير رژيم اسالمى و مردم متنفر 

 اسالمى نظام خامنه اى ها و کارخانه توليد اوال، جمهورى. از اين نظام معانى مشخصى دارد
جمهورى اسالمى بدون خامنه اى هنوز همان جمهورى اسالمى با تمام کراهت . خامنه اى هاست

در چنين نظامهائى نقش فرد اگرچه مهم است اما نهايتا تعيين . و ماشين جنايتش عليه مردم است
نه اى سرجايش است تا زمانيکه بوسيله جمهورى اسالمى با خامنه اى و بدون خام. کننده نيست

ثانيا، واقعه مرگ خامنه اى بالفاصله به يک تشديد اختناق مقطعى و دفاع . مردم جارو شود
ترس از مردم تشنه سرنگونى کل اين صف را . اوباش رژيم از کل نظامشان ترجمه خواهد شد

ليه مردم براى از سر عليرغم چنگ و دندان نشان دادنهايشان براى همديگر در صفى واحد ع
ثالثا، مرگ خامنه اى ميتواند براى آمريکا و غرب و . گذراندن اين واقعه بسيج خواهد کرد

مرگ خامنه اى سياست آمريکا و دولتهاى غربى . نيروهاى طرفدارشان يک سورپرايز باشد
دست باال پيدا مبنى بر اعمال فشار به رژيم اسالمى را موقتا دچار وقفه ميکند و متقابال اميد به 

مجددا . کردن خطى که بعد از خامنه اى ميتواند با آمريکا و غرب کنار بيايد را باال ميبرد
سياسيون اسالم زده و پراگماتيستهاى دانشگاهها و مراکز استراتژيک اروپا و آمريکا را، که تخم 

ا دريچه اى به را شکستند و حذف خامنه اى ر" اقتدارگرائى در مقابل اصالح طلبى"لق صفبندى 
آنچه که قرار است اتفاق بيافتد وقت خريدن براى . پيشروى خود ارزيابى ميکنند، فعال خواهند شد

نبايد . نظام، در انتظار نگه داشتن مردم سرنگونى طلب، و بند و بست از باالى سر مردم است
يدتر از هر حذف خامنه اى صفوف حکومت را شد. اجازه روى پرده آمدن اين سناريوها را داد

مردم آزاديخواه و طبقه . زمان در مقابل همديگر و مجموعه آنها را در مقابل مردم قرار ميدهد



نبايد کوچکترين فرصتى به . کارگر و جنبش آزادى و برابرى بايد براى اين وضعيت آماده باشد
ين پديده وقت آنست که مردم روى سر کل ا. اين جنايتکاران و پادوهاى بيرون حکومتى شان داد

مرگ "وقت آنست که با . منحوس بريزند و طومار ننگينش را همراه با مرگ خامنه اى برچينند
وقت آنست که انشقاق و سردرگمى و جنگ . نظام طالبانها در ايران را بزير کشيد" طالبان تهران

يزبينى بقا در درون رژيم اسالمى را به فال نيک گرفت و از آن براى نفى همه شان با قدرت و ت
وقت آنست که طرحهاى از باالى سر مردم و خطر جنگ و تحريم اقتصادى و . استفاده کرد

نبايد به کسانى که در مقابل مترسک و لولوى احمدى نژاد ملکه . جنبش اسالمى اتمى را دفن کرد
حذف خامنه اى عليرغم تنشها و .  خاتمى را نشان مردم ميدهند فرصت داد–زيبائى رفسنجانى 

 منافع باندهاى حکومتى و مخاطرات سياسى و نظامى در منطقه، ميتواند و بايد به نفع تضاد
عروج قويتر و يکپارچه تر جنبش سرنگونى و مبارزه انقالبى براى نفى جمهورى اسالمى تمام 

بايد مرگ . بايد هوشيار بود و بزنگاه سياسى را تشخيص داد و برعليه دشمن استفاده کرد. شود
 . به مرگ نظام اسالمى وصل کردخامنه اى را

 
 !ياد کارگران جانباخته خاتون آباد گرامى باد

امروز چهارم بهمن ماه است، سالروز شليک به صف کارگران گرسنه و معترض مجتمع ذوب 
سه سال پيش کارگران و خانواده هايشان که عليه . مس خاتون آباد از توابع شهر بابک در کرمان

تراض زدند پاسخشان را با گلوله از نيروهاى سرکوبگر رژيم اسالمى سياست اخراج دست به اع
. شليک به کارگران اعتصابى به اعتراضى وسيع در شهر بابک منجر شد. سرمايه داران گرفتند

در قيام يکپارچه شهر بابک که دو روز طول کشيد، مردم به مراکز رژيم حمله بردند و با 
از چاقو کش . اسالمى با تمام قدرت به مقابله برخاستجمهورى . نيروهاى سرکوب درگير شدند

و چماقدار حزب اللهى تا نيروى انتطامى و هليکوپترهاى هوانيروز را به خدمت گرفت و به 
هفت نفر در اين جنگ نابرابر جان باختند، دهها . صف کارگران و مردم معترض شليک کردند

خانواده هاى جانباختگان حتى اجازه نيافتند که . نفر زخمى شدند و بيش از هفتاد نفر دستگير شدند
براى عزيزانشان مراسم تدفين برپا کنند و خانه هايشان براى مدتها تحت کنترل نيروهاى انتظامى 

. از کارگران جانباخته نامهاى رياحى، مهدوى، مومنى و جاويدى منتشر شدند. و اطالعاتى بود
ظاهرات کارگران بيکار در اصفهان را به گلوله  بود که رژيم اسالمى ت٥٨اولين بار در سال 

از آن سرکوب اعتصابات بى وقفه ادامه داشته و فعالين کارگرى بيشمارى دستگير و . بست
بعد از کشتار خاتون آباد در سه سال پيش، رژيم اسالمى مجددا به صف . شکنجه و اعدام شدند

شليک کرد که يک کارگر بنام باران اعتراض کارگران در بندر ديلم بوشهر در سيزده آبماناه 
کشتار خاتون آباد نقطه عطفى در جنبش کارگرى ايران و جنبش اعتراضى . حقيقت جان باخت

رژيم اسالمى اميدوار بود که با کشتار خاتون آباد کارگران را . مردم عليه جمهورى اسالمى بود
. باشکوه اول مه داده شدپاسخ اين تعرض کثيف رژيم اما در مراسمهاى . ساکت و مرعوب کند

اعتراضات رو به رشد کارگران در گوشه گوشه ايران نشان ميدهد که اين تعرض جانيان رژيم 
کارگران مرعوب نشدند، گوشه نشين نشدند، به . اسالمى به کارگران نتيجه معکوس داده است

نات رژيمى و سياستهاى رژيم اسالمى و بيکار سازيها و تحميل فقر مطلق تن ندادند، خط جريا
آنچه که شاهد بوديم اعالم همبستگى نسبتا گسترده طبقاتى با کارگران . سازشکار را قبول نکردند

جانباخته خاتون آباد و تالش براى ايجاد تشکلهاى کارگرى مستقل از دولت و طرح صريح تر و 
باد، به هر در سالروز کشتار کارگران در خاتون آ. روشن تر مطالبات و خواستهاى کارگرى بود

خانواده هايشان را آغوش همدردى و همبستگى . طريق ممکن ياد اين کارگران را گرامى بداريم
طبقاتى خود بگيريم و عزممان را براى بزير کشيدن جمهورى اسالمى سرمايه داران و برپائى 

 !دياد کارگران جانباخته خاتون آباد گرامى با. جامعه اى آزاد و مرفه و خوشبخت جزم کنيم
 

 ناسيوناليسم کرد، سه گام به عقب



در اعتراض به نقض حقوق بشر در شهرهاى کردستان " سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان"
 –از اين حرکت حزب دمکرات کردستان ! گرفت" روزه سياسى" ديماه را ٣٠ الى ٢٨روزهاى 

در نروژ " کومله"سازمان زنان و جوانان و تشکيالت "ايران شاخه مال عبداله حسن زاده و 
سازمان دفاع از حقوق . "از اين حرکت اسالمى حمايت کردند) منظور سازمان زحمتکشان است(

دانشجويان و اساتيد و زنان و کارگران و " استقبال"هم طى اطالعيه اى از " بشر کردستان
ين روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشرى و احزاب سياسى کردستان براى شرکت و حمايت از ا

اين سازمان قوم پرست گزارشى از اين ؟ !قدردانى و تشکر کرده است" مدنى و متمدنانه"حرکت 
البته منتشر نکرده است و بقيه حاميان اينها هم در مورد اين کمپين و پاسخ به " استقبال"

 .فرخوانشان سکوت کردند
 

نديده تئوريسين هاى  مذهبى است، و بشر و حق او در دنياى گ-وقتى دمکراسى جناب بوش قومى 
مردم "پست مدرنيسم محلى ميشود، عجيب نيست که کسى برود و سازمان دفاع از حقوق بشر 

گوئى نقض حقوق بشر شامل بقيه مردم . ايجاد کند" کرد"و در دفاع از نقض حقوق بشر " کرد
اران متفاوت است و بقول بعضى از سرد" بشر کرد"ايران نميشود و يا بقيه بشر نيستند و يا 

اين خودگماردگان حقوق مردم در کردستان که امروز ! است" از نواده شير"ناسيوناليسم 
زورشان نميرسد، زير سايه رژيم اسالمى مانور قومى فدراليستى ميدهند و فردا که دستشان و 
دهنشان به آخور ارتش آمريکا وصل شد، آرکان ها و کاراديچ هاى کردستان ميشوند و دست به 

" تمدن و مدنيت"مرتجعينى که وقتى از . ها خواهند زد" عجم"ها و " فارس"قومى پاکسازى 
سخن ميگويند، دامنه افقشان از بى تمدنى اسالمى دو خرداد فراتر نميرود و تاکتيک شان هم 

اين جماعت مثل اسالفشان در رژيم . يا شکمجرانى اسالمى دو خردادى است" روزه سياسى"
اينها حتى از . افتاده اند" حقوق بشر قومى"هستند، دنبال " شر اسالمىحقوق ب"اسالمى که دنبال 

تمدن ليبرالى و حقوق بشر نوع ليبرالى هم گريزانند تا چه رسد به تمدن انسانى و حقوق برابر و 
حرکت اينها و کال فدراليستها نه دفاع از دستاوردهاى تاکنونى بشر امروز و . جهانشمول انسانى
در قهقراى کهنه و بو گرفته و .  آن بلکه گرفتن دنده عقب در تاريخ منسوخ انديا فراتر رفتن از

دنبال تعريف " قومى و ملى"پوسيده گذشته، در هويت کاذب انسان مسخ شده و هويت دست ساز 
حق مردم در کردستان براساس معيارهاى اسالمى جناب حجاريان و خاتمى تفحص آکادميک 

شايد روزى علم پزشکى داروئى براى اين .  به حال خود گذاشتاين موجودات را بايد. ميکنند
 .واپسگرائى و انجماد فکرى و فرهنگى پيدا کند

 
اما چرا از حمايت حزب دمکرات کردستان و سازمان زحمتکشان برخوردار شده اند؟ چرا اين 

دستان کر" روشنفکران اسالمى"جريانات همراه با اسالميون و جناب بها ادب و جاللى زاده و 
هم آوا شدند؟ اينها که ادعاى الئيک و سکوالر بودن و حتى نوعى سوسياليسم دهقانى داشتند و 
قرار بود زير حمايت و پوشش ارتش آمريکا به جالل طالبانى و مسعود بارزانى کردستان ايران 

بى چند نفر " روزه سياسى"چرا تا اين حد زبون شدند که به حمايت از روش اسالميون و ! شوند
. تاثير در جامعه کردستان افتادند؟ کمپ راست ايران کال در بحرانى مزمن بسر ميبرد

موضوعاتى مانند شکست سياست آمريکا در عراق و کور شدن نسبى افق حمله آمريکا به ايران، 
اين جريانات را کال استراتژى سياسى شان را براين مبنا استوار کرده بودند، دچار بى افقى و 

ناسيوناليسم ايرانى و جمهوريخواهان متفرقه و ناسيوناليسم کرد و . تشتت کرده استبخران و 
بحران ناسيوناليسم کرد را بخشا . سازمانهاى چند نفره و دست ساز فدراليست ازاين جمله اند

اما اينها هنوز داليل کافى براى توضيح موقعيت . همين روندهاى سياسى منطقه اى توضيح ميدهد
جريانى مثل حزب دمکرات کردستان ايران که سازمانى با سابقه معين و .  نيستاين جريانات

بستر اصلى ناسيوناليسم کرد در کردستان ايران بوده است، بدليل ناتوانى در تبئين حرکت سياسى 
اين افق حزب . خود در يکدهه اخير و همينطور چرخش استراتژيک بسوى فدراليسم زمينگير شد



حقيقت اينست که . ى تماما محدود به يک شق سياسى منطقه اى تبديل کرددمکرات را به جريان
پاشنه آشيل بحران سياسى حزب دمکرات و سازمان زحمتکشان يکى رشد چپ و کمونيسم در 

فدراليسمى که با . کردستان است و دوم همان فدراليسم است که به اينروزشان انداخته است
 و منش و تفکر مردم در کردستان وصله ناجور است واقعيات سياسى و اقتصادى و روش زندگى

. و تنها ميتواند از دريچه عنصر استيصال و نابودى جامعه کردستان و ايران امکان بروز بيابد
سازمان زحمتکشان نيز بعنوان بخش ايرانى اتحاديه ميهنى نميتواند خيلى فراتر از سياستهاى اين 

کور شدن افق . ا جمهورى اسالمى پيش برودجريان و مناسبات اين حزب و دولت عراق ب
فدراليسم در ايران و بحران و انشقاق در درون اين جريانات آنها را به حمايت از روشهاى 

ناسيوناليسم کرد در دوره دو خرداد به مرتجعينى . شکست خورده جريانات اسالمى کشانده است
. ين طريق پلى به رژيم اسالمى بزندامثال بها ادب و جاللى زاده تالش داشت نزديک شود و از ا

شکست دو خرداد و چرخش به فدراليسم اين سياست را کنار زد، حال بن بست فدراليسم و بحران 
ناسيوناليسم بنا به ماهيت ارتجاعى و ضد . ناسيوناليسم کرد آنها را به سر منزل اول رسانده است

ر مرزى با مرتجعين اسالمى ندارد، از انسانى خود، و اينجا در هيئت ناسيوناليسم قومى که ديگ
اينها تنها از مردم و جامعه کردستان و . آويزان ميکند" روزه سياسى"سر استيصال خود را به 

از موقعيت يک جريان سکوالر به يک جريان . ايران عقب نيستند، با ارفاق سه گام به پس رفتند
" کرد"اسالمى به متحد نمايندگان فدراليستى و قوم پرست، از موقعيت يک جريان ضد جمهورى 

. رژيم اسالمى، و امروز دنباله رو محافل حاشيه اى ملى اسالمى با تاکتيک جنبش اسالم سياسى
 * .آينده اينها اگر روى همين خط پيش بروند تاريک تر از تاريک است

 
 

 ٣شماره  ،يادداشتها
 

 گسترش جدال تروريستها در عراق
 

. لماتيک و صفبنديهاى سياسى در مورد مسائل خاورميانه تند تر شدهفته اخير ريتم جدلهاى ديپ
برخى ناظران سياسى افزايش نيروهاى نظامى آمريکا در عراق و گسترش حضور ناوگانهاى 

در اين . آمريکا در منطقه را نوعى آمادگى براى مقابله نظامى با رژيم اسالمى ارزيابى ميکنند
منابع "روزنامه ها از قول .  جنگ روانى نيز گرم است،قيقتر و به عبارتى د،ميان بازار شايعات

خبر طرح حمله اسرائيل و يا آمريکا و اسرائيل به تاسيسات اتمى و پايگاههاى " مطلع و موثق
اخبار مذاکرات و توافقاتى در زمينه مسائل دو جانبه و . نظامى رژيم اسالمى را منتشر ميکنند
همزمان تکذيب رسمى دولتها و در عين حال تائيد غير چند جانبه در منطقه پخش ميشود و 

چه اتفاقى در کمين است و اين اخبار و . رسمى مذاکرات و توافقات معين هم در جريان است
مواضع ضد و نقيض در خدمت کدام روندها عمل ميکنند؟ دولت آمريکا چه سياستى را دنبال 

 ميکند؟ آيا بحران و جنگ ديگرى دارد حدادى ميشود؟
 

ترديدى نيست که خطر شعله ور شدن يک جنگ ديگر در خاورميانه با توجه به وضعيت بحرانى 
اما . و ظرفيتهاى مخرب و ضد بشرى آکتورهاى سياسى در منطقه هنوز کامال منتفى نشده است

در عراق فى الحال جنگى در جريان است و از جانب آمريکا قرار است اين جنگ ابعاد خونين 
. ت آمريکا ميخواهد جمهورى اسالمى را در عراق و منطقه سرجاى خود بنشانددول. ترى بگيرد

 نه حمله مستقيم نظامى به ايران بلکه ،براى بوش و شرکا اگر طرحى و بحثى در جريان است
هدف آمريکا تقويت جبهه مخالف رژيم اسالمى در عراق و . تامين کنترل نسبى بر عراق است

آمريکا ميخواهد همراه با اعمال فشار . ضرر جمهورى اسالمى استمنطقه و تغيير توازن قوا به 
  در عراق و لبنان و ،جهانى در زمينه پرونده هسته اى و احتماال گسترش تحريم هاى اقتصادى



اعدام صدام با واکنشهاى منفى . فلسطين رژيم اسالمى و جريانات وابسته به آن را منزوى کند
باال " خطر ايران در منطقه"زمان جار و جنجال جديد دولتهاى جهان عرب روبرو شد و هم

آمريکا تالش ميکنند با حمايت دولتهاى عربى در عراق بقاياى ناسيوناليسم عرب و . گرفت
را در کنار ديگر جريانات قومى و مذهبى پرو آمريکا در دستگاه " سنى"نيروهاى منتسب به 

 کردن جمهورى اسالمى در عراق و الزمه اينکار حاشيه اى. قدرت دولتى عراق شريک کند
بيانيه وزير خارجه آمريکا و . عقب راندن نظامى جريانات و گروههاى مسلح وابسته به آن است

هشت کشور عربى عليه دخالتهاى جمهورى اسالمى در عراق آخرين توافق و جهتگيرى منطقه 
 يک درگيرى نظامى براى دولت آمريکا و متحدينش وارد شدن به. اى برمبناى اين سياست است

با رژيم اسالمى در عراق ساده تر و در دسترس تر از سازماندهى يک عمليات نظامى مستقيم 
مهمتر اينکه چنين تهاجم فرضى نظامى به داخل ايران تنها . عليه اهدافى در داخل ايران است

سياست تغيير دولت آمريکا . خود را ميتواند به يک پشت جبهه منطقه اى تقريبا مطمئن متکى کند
. توازن قوا به ضرر جريانات اسالمى وابسته به رژيم ايران در عراق و منطقه را دنبال ميکند

توافقات اعالم شده اما تائيد نشده دولتهاى سوريه و اسرائيل در مورد قطع حمايت از حزب اله 
 براى برسميت لبنان در مقابل تخليه بلنديهاى جوالن و همچنين اعمال فشار به حماس در فلسطين

شناسى اسرائيل  و تحرکات ديپلماتيک هفته اخير در منطقه در راستاى همين هدف صورت 
 .در عراق جنگ تروريستها به سرعت ابعاد وسيعترى ميگيرد. ميگيرد

 
 جبهه داخل ايران

رودروئى و فشار به جمهورى اسالمى در عراق و گسترش اعمال فشار ديپلماتيک به رژيم 
 به جدالهاى درون حکومت ،ش براى گسترش تحريمها در زمينه پرونده هسته اىاسالمى و تال

بحث بقاى نظام بيش از هر زمان باال ميگيرد و تالش . سرعتى مشابه تحوالت منطقه داده است
يک . براى تغيير سياست فعلى رژيم اسالمى به يک محور مجادالت و صفبنديها تبديل شده است

به جلو راندن و ايجاد مطلوبيت سياسى جرياناتى در درون حکومت هدف مهم اين فشارها کمک 
اسالمى است که خواهان سياست نرمترى در قلمرو ديپلماسى منطقه اى و پرونده هسته اى 

تحرک رفسنجانى و خاتمى و  گسترش مخالفتهاى علنى در ميان بخشهاى مختلف راست . هستند
. يرى تحوالتى در درون رژيم اسالمى است حاکى از شکلگ،حکومتى عليه دولت احمدى نژاد

شايد مترسک احمدى نژاد زودتر از پيش بينى هاى قبلى ما کنار زده شود و چرخش در سياست 
تا . رژيم در مورد پرونده هسته اى و سياست منطقه اى با قربانى کردن او در دستور قرار گيرد

براى نخواستن جمهورى اسالمى  گسترش اعتراض ،به جنبش سرنگونى و منافع مردم برميگردد
مشکل مردم مقابله . و هوشيارى در مقابل نمايشات جديد رژيم اسالمى از نان شب واجبتر است

 مشکل مردم کل جمهورى ،نخواستن احمدى نژاد و هلهله براى جناب خاتمى و رفسنجانى نيست
نابودى و فالکت اسالمى و باندهاى متشکله و تروريست آنست که هر کدام در دوره اى باعث 

جنگ . اين سياستها تنها هدفش ايجاد انتظار و خريدن وقت براى رژيم است. اکثريت جامعه شدند
.  چيزى نصيب مردم نميکند،و تقابل آمريکا و جمهورى اسالمى و يا سازش و توافق آنها

ان راه حلى جز سرنگونى و به ميد. برعکس در هر دو حالت اسارت و فالکت مردم ابقا ميشود
آمدن گسترده طبقه کارگر و جنبش آزادى و برابرى با هدف درهم ريختن کل اين بازيها وجود 

 .ندارد
 

 ،پاسخ به يک سوال
سامان يک خواننده نشريه سوال کرده اند که شما باالخره موافق تحريم اقتصادى هستيد يا 

ريم موافقت با چرا مخالفت با تح. مخالف؟ تحريم تحريم است و دودش به چشم مردم ميرود
 احمدى نژاد است؟

 



ما . ما مخالف سرسخت تحريم اقتصادى هستيم و از آن بعنوان سالح کشتار جمعى نام ميبريم
اما ما مخالف فروش سالح و . مخالف تحريم اقتصادى و يا تحريم کاالهاى مورد نياز مردم هستيم

متوجه نيستم . نيز هستيموسائل نظامى و تکنولوژى جاسوسى و اطالعاتى به جمهورى اسالمى 
از کجا مى آيد؟ آيا بايد يک مخالف تحريم اقتصادى با هر نوع اعمال محدوديت در " بالخره"اين 

فروش تسليحات به دشمن خودش هم مخالف باشد؟ آيا شما موافق تجهيز نظامى و اطالعاتى رژيم 
ت صريحا بتوانند از باال عليه مردم هستيد؟ فکر نميکنم موافقان اين نظريه که تحريم تحريم اس

 با ،برعکس. بردن ظرفيتهاى آدمکشى جمهورى اسالمى تحت عنوان مقابله با تحريم دفاع کنند
.  هر تحريمى تحريم اقتصادى نيست،خير. سکوت و بر اهميت بودن مسئله از کنار آن رد ميشوند

 واقعى و موضعى  که امرى،چرا بايد کمونيستها زير پوشش لطمات تحريم اقتصادى براى مردم
 از تسليح جنبش اسالمى به انواع سالحها و يا معامله سران سپاه پاسداران با ،انسانى است

شرکتهاى تسليحاتى دفاع کنند؟ اينها چه ربطى به منافع مردم دارد و چه ربطى به نتايج ناگوار 
مى دودش تحريم بر زندگى مردم دارد؟ واضح است که هر سياست و هر لحظه وجود رژيم اسال

 اما چرا بايد در جدال دو جريان تروريستى که هدف يکى بسط سلطه و ،به چشم مردم ميرود
قلدرى نظامى و تامين منافع اقتصادى خود در جهان است و يکى دنبال سهم خود بعنوان قدرت 

به موضع سکوت در مقابل " شيطان بزرگ" از موضع مخالفت با آمريکا و ،فائقه منطقه ميگردد
رى اسالمى افتاد؟ اين موضع شايد براى يک ضد آمريکائى مائوئيست يا تروتسکيست جمهو

ما اهداف و سياستهاى نظم نوينى و . بخورد اما موضع کمونيسم کارگرى نميتواند باشد
ميليتاريستى دولت آمريکا و موئتلفينش را ميشناسيم و اين اهداف را تفصيال طى قطعنامه ها و 

در عين حال آمريکا با . يم و خطوط مقابله با آن را نيز تعريف کرده ايممقاالتى توضيح داده ا
جمهورى اسالمى يک .  ميدان دار ديگر اين جدال تروريستى اسالم سياسى است،اشباح نميجنگد

و ما اداره ثبت . مرکز مهم اين جدال و منشا ترور و سازماندهى جنايت در ايران و منطقه است
 حزب سياسى هستيم و يک نيروى درگير با هر دو طرف اين ، نيستيمخطاها و حقوق بين الملل

ما هم . اهداف و منافع ما و مردم را هيچکدام ازاين کمپ ها نمايندگى نميکنند. جدال تروريستى
قرار . عليه اهداف و سياستهاى آمريکا هستيم و هم عليه اهداف و سياستهاى جمهورى اسالمى

ماهيتا راست و دفاع از کثيف " آنتى امپرياليسم"نى به موضع نيست در مقابل ارتجاع نظم نوي
ترين و جنايتکارترين رژيم مانند جمهورى اسالمى بيافتيم و يا در قبال آن در اين بحث معين 

 .موضع مشخص و روشنى نداشته باشيم
 

فس يک بحث معتبر اين ميتواند باشد که اين تحريم کاالهاى نظامى ميتواند گسترش يابد و يا ن
اين حقيقتى است که من در همان . همين تحريم به گرانى و اعمال فشار به مردم تجربه ميشود

چه خطر بسط اين تحريمها به تحريم کاالهاى مورد نياز مردم و چه . مطلب به آن اشاره کردم
اما اين مسئله پاسخ خود را . استفاده رژيم از اين فرصت براى اعمال فشار اقتصادى به مردم

د و چون رژيم اسالمى و سرمايه داران مفت خور از هر فرصتى براى چاپيدن مردم استفاده دار
و .  شما را مجاب نميکند که تحريم کاالهاى نظامى به رژيم اسالمى را محکوم کنيد،ميکنند

من گفتم محکوم کردن . باالخره اينکه ما نگفتيم مخالفت با تحريم موافقت با احمدى نژاد است
 نه طرفدارى ،هاى نظامى به رژيم اسالمى يک سياست پرو جمهورى اسالمى استتحريم کاال

دنياى سياست پيچيده تر از اين دو قطبى هاى خشک و استنتاجات . گوينده اش از احمدى نژاد
خشک سياسى است که محکوم نکردن اين قطعنامه را به دفاع از  سياست آمريکا و يا محکوم 

همانطور . احمدى نژاد ندارد-اين دعوا دو جبهه بوش. ى نژاد تنزل دادکردن آنرا به دفاع از احمد
اين جدال سه جبهه دارد و .  خاتمى نيست-که دعواى سياسى در ايران صحنه تعارض خامنه اى

 جبهه مستقل طبقه کارگر و بشريت آزاديخواه و از موضع کسانى که در ،ما از موضع جبهه سوم
اگر قرار باشد . ه سمت ديگرى ببرند حرف ميزنيم و عمل ميکنيماين جدال ميخواهند اوضاع را ب

کار ما انتخاب و موضعگيرى در ميان دو قطب تروريسم دولتى و اسالمى باشد و تنها خطرات و 



 نياز به حزب سياسى و مبارزه ،بطمات اينها را مانند واعظين و مصلحين اجتماعى گوشزد کنيم
اما هدف و مسئله اصلى بهم زدن . ت و حداکثر حرفى زدميشود گوشه اى نشس. کمونيستى نيست

ما با . اين اوضاع به نفع کارگران و بشريت متمدن و عقب راندن نيروهاى ارتجاع سياسى است
ما آينده .  با تسليح رژيم اسالمى و هر نوع مماشات با اسالم سياسى هم مخالفيم،تحريم مخالفيم

 . آزاديخواهانه و کمونيستى استسومى را جستجو ميکنيم و موضع ما کامال
 
 

  ١يادداشتها شماره 
 

 اعدام صدام حسين
 

صدام حسين که يک اسير جنگى ارتش آمريکا و موئتلفينش در عراق بود، بدنبال يک دادگاه 
صدام جنايتکار را جنايتکاران ديگرى از ميان برداشتند و از . نمايشى در بغداد به دار آويخته شد

" اجراى عدالت"بود و نه " دادگاه"اين نمايش مضحک نه ! نام بردند" عدالتاجراى "آن بعنوان 
و نه تالشى براى عبور مردم عراق از تاريخ مملو از جنايت و سبعيت ديکتاتورى حکومت 

اين دادگاه بمب و موشک و تروريسم و ويران " مشروعيت"منشا قدرت و . عراق در دوره صدام
.  اين دادگاه روى درياى جنايت بپا شده است،اى بيگناه استکردن عراق و کشتار جمعى انسانه

. ماهيت صدام و امثال او در دنيا از بوش و بلر و خامنه اى تا ديگران روشن تر از روشن است
اگر قرار بود پرونده دهه ها جنايت ورق بخورد، اگر قرار بود به حقيقت و عدالت ذره اى بها 

ا و بسيارى از کسانى که در سرکار آوردن و سرپا نگهداشتن و داده شود، بايد هيئت حاکمه آمريک
اما . چراغ سبز دادن به جنايت و کشتار در عراق سهيم بودند، کنار صدام حسين دادگاهى ميشدند

اين دنياى نظم نوين است، دنياى معيارهاى دلبخواهى، دنياى سقوط فکرى و فرهنگى، دنياى 
دنيائى است که مطابق منطق بازار و سود تنها . رى استمنافع حقير و قانون جنگل سرمايه دا

در پس اعدام صدام حقايق . هارترينها و قدرتمندترينها ميتوانند سرشان را باالى آب نگهدارند
صدام را کشتند تا . کريهى رژه ميروند که پنهان کردن آنها با تبليغات هاليوودى ميسر نيست

صدام را کشتند تا  به مردم . شم صدامها را احيا کنندفلسفه انتقام و قصاص و چشم در مقابل چ
 بلکه کل دنياى امروز و نظامش بر پاشنه ،عراق و دنيا نشان دهند که نه فقط امر قضا و قضاوت

شايد عده اى متعصب و قربانى دستگاه مذهب و . انتقام جوئى و خونخواهى عشيره اى ميگردد
باشند و تصويرهايشان را سى ان ان در " وشخ"خرافات ملى و قومى ساعاتى از مرگ صدام 

سياست دولت آمريکا به جهان مخابره کند، اما در دنياى واقعى اعدام صدام حسين نشان " تائيد"
 سيکل ، به وضعيتى پايان نميدهد، دردى و زخمى را مرهم نميگذارد،اجراى هيچ عدالتى نيست

روعيت قانونى جنايت و قتل دولتى دوره  بلکه تنها اصل مش،جنايت و ترور در عراق را نميبندد
صدام را ابقا ميکند و صدام را نزد عده اى ناسيوناليست دو آتشه از يک جنايتکار به يک 

تبليغات بوش و دولت دست سازش در عراق چند ساعت هم دوام ! ارتقا ميدهد" قهرمان ملى"
 را زير هياهوى اين نمايش نياوردند، همه فهميدند که دولت آمريکا تالش ميکند شکست در عراق

اما کل اين ماجرا تنها استاندارد هاى دو گانه و رياکارانه دنياى امروز سرمايه دارى . پنهان کند
 .را برمال ميکند

 
حکومت سوسياليستى و کارگرى . کمونيسم کارگرى مخالف فلسفه انتقام و مجازات اعدام است

ا اعدام نميکند و الغاى مجازات اعدام را بعنوان فرداى ايران دست اندرکاران جنايت عليه مردم ر
قرار . ما بايد از اين بربريت مدرن عبور کنيم. يک بند از بيانيه پيروزى اش به دنيا اعالم ميکند

قرار . است جامعه را از دوران جنايت و خونخواهى عبور دهيم و انسانيت و آزادى را اعاده کنيم
 دوران سياه عبور کند و به تالش صدها هزار انسان است حقيقت روشن شود، جامعه از اين



قرار است فلسفه اصالح و تغيير هم فرد و هم جامعه . شريف براى امر آزادى ارج گذاشته شود
قرار است نوعدوستى عميق . را جايگزين فلسفه انتقام جوئى و خونخواهى عشيره اى کنيم

دين پرستى و قوم پرستى و خود پرستى کمونيستى و مارکسيستى را بجاى خرافات ملت پرستى و 
خاورميانه تنها با پيروزى کمونيسم در ايران ميتواند آب خوش . و رقابت و قانون جنگل بگذاريم

 بايد آماده شد و نهايت تالش را صورت ،اين پيروزى در دسترس است. از گلويش پائين برود
 .ستاين وظيفه مبرم حزب ما، حزب کمونيست کارگرى ايران ا. داد
 

 در باره تحريم
شوراى امنيت متحدانه عليه رژيم اسالمى قطعنامه اى صادر کرد که در آن ضمن بلوک کردن 

 هسته اى دست دارند، فروش کاالهائى -حسابهاى بانکى افرادى از رژيم که در معامالت نظامى 
ر اينمورد چند د. که در تاسيسات اتمى قابل استفاده هستند را به رژيم اسالمى ممنوع کرده است

اوال نفس صدور اين قطعنامه عليه رژيم اسالمى بيانگر شکست : نکته را بايد تصريح کرد
تا به پرونده هسته اى مربوط است، بازى . تاکنونى سياست ديپلماتيک جمهورى اسالمى است

راى روسيه و چين به اين قطعنامه عليرغم حجم وسيع . رژيم در شکاف دولتها شکست خورد
نکته مهمتر اين است که اين قطعنامه سياست اعمال تحريم . ت تجارى اين را نشان ميدهدمبادال

ما هميشه مخالف سرسخت . اقتصادى به معنى رايج کلمه نيست، اما ميتواند به آن ارتقا يابد
سياست تحريم اقتصادى بوديم که بهاى تاثيرات ويرانگر آن را نه دولتهاى سرکوبگر بلکه مردم 

سياست تحريم اقتصادى يک سالح کشتار جمعى عليه مردم است که فقط جيب . ردازندعادى ميپ
سرمايه داران را پرتر ميکند و در خدمت انقياد سياسى بيشتر جامعه و تحکيم دولتهائى چون 

ما قاطعانه با سياست تحريم اقتصادى مبارزه ميکنيم و مدافعين آنرا . رژيم اسالمى عمل ميکند
ما در عين حال هميشه مخالف فروش تجهيزات . ئول و ضد جامعه ميشناسيمجرياناتى غير مس

ما هميشه . نظامى، جاسوسى و اطالعاتى، ضد پارازيت و از اين دست به رژيم اسالمى بوديم
تسليح رژيم . مخالف تسليح رژيم براى سرکوب مردم و قلدرى اسالمى در ايران و منطقه بوديم

دولتها و شرکتهائى که وسائل مدرن اطالعاتى و . است همکارى تروريستى ،تجارت نيست
استراق سمع و شکنجه و بلوک کردن سيگنالهاى ماهواره اى را به رژيم اسالمى ميفروشند، 

همينطور ما هميشه خواهان برسميت . شريک تبعات کاربرد آن توسط جمهورى اسالمى اند
“ دولت ايران”بين المللى بعنوان نشناختن رژيم جمهورى اسالمى در مجامع جهانى و نهادهاى 
اين قطعنامه در عين حال دادن . بوديم و امروز بايد بيش از هر زمان به اين سياست پاى بفشاريم

فرصتى دو ماهه به جمهورى اسالمى براى دور ديگرى از بازى ديپلماتيک و امتياز دهى و 
بايد اعمال فشار جهانى . ن بستاين دور باطل را بايد با اعمال فشار از پائي. امتيازگيرى است

براى قطع روابط سياسى و ديپلماتيک، اخراج رژيم اسالمى از نهادهاى جهانى و بستن 
 !همدستى با رژيم آپارتايد اسالمى موقوف. سفارتخانه هايش را در دستور روز قرار داد

 
 اصالح ناپذير“ مصلحان”

مى بيرون حکومت، براى مردم زمانى الزم بود در مقابل طيفهاى مختلف جنبش ملى اسال
استدالل ميکرديم که جمهورى اسالمى اصالح ناپذير است و اگر هم قابل اصالح باشد بدرد مردم 

امروز بايد مجددا تاکيد کرد . وقت خودتان را تلف نکنيد، اين رژيم را بايد جارو کرد. نميخورد
رشان، اصالح ناپذير اند و اگر که محافل و جريانات اين جنبش مدافع حکومت، مثل برادران ديگ

هم جائى تاکتيکى عقب نشستند، قلب شان آنجاست و نبض سياسى شان با نبض حکومت اسالمى 
برخود " مصلحين اجتماعى"و " اصالح طلب"اين آخوند زده ها که در بلبشوى ايران لقب . ميزند

م مقدار زيادى افه عليرغ" انتخابات"نهاده اند، خودشان غير قابل اصالح اند و سربزنگاه 
، همان سياست و همان خط مشى و همان فراخوان دفاع از حکومت "انتخابات دمکراتيک نيست"

حزب توده و فرخ نگهدارها و جمهوريخواهان متفرقه را . را به عناوين مختلف تکرار ميکنند



مى، و حاال از خمينى به خامنه اى، از خامنه اى به رفسنجانى، از رفسنجانى به خات. نگاه کنيد
مدار يکى است، سياست يکى است، اهداف يکى ! دور برگشت به رفسنجانى و قاليباف و ديگران

است، ضديت با کمونيسم و مبارزه مستقل مردم يکى است، تفاوتى اگر هست اينست که يکى در 
ديوار ها و مرزها و محروميت از دفاع . تهران است و ديگرى در لندن و برلين و واشنگتن

ونى از جمهورى اسالمى هنوز نتوانسته پيوندهاى عميق سياسى و اجتماعى و آرمانى اين قان
جبهه ضد "شوراها، و فردا " انتخابات"مجلس، امروز " انتخابات"ديروز . جنبش را بشکند

اينها، از عمامه بسر تا مکال، از "! ميهن عزيز"در دفاع ازحکومت اسالم و " امپرياليستى
 جناب دکتر و استاد دانشگاه و پروفسور و برنده اين و آن جايزه، اجزاى يک پاسدار چاقو کش تا

. جنبش واحداند، پاره تن همديگر اند، هواى هم را دارند، با اين رژيم آمدند و با اين رژيم ميروند
اصالح طلبى اسالمى و جريانات متفرقه اش در سياست ايران با تمام اندام و جوارح اش، مثل 

يکبار ديگر ثابت شد که حق با . المى، وصله اى ناجور به پيکره آن جامعه استخود رژيم اس
 .حزب کمونيست کارگرى است

 
 نوبت کمونيسم کارگرى است

پرچم نظم نوين . اردوى راست در سطح جهانى و منطقه اى و داخلى دچار بحران عميقى است
ريکا تالش کردند با اعدام بوش و شرکا شکست شان را در عراق و خود آم. نيمه افراشته است
در خاورميانه و آفريقا اين اسالم سياسى و آکتورهاى نظم نوينى اند که موقتا . صدام التيامى دهند

در اپوزيسيون ايران جرياناتى که با . جان ميگيرند تا نتايج اين شکست را بنفع خود مصادره کنند
رگه ايران را ميديدند، يکى بعد خواب عضويت در لويه ج" بعد عراق نوبت ايران است"شعار 

ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانى و جريانات قوم . ديگرى دچار بحران و تشتت و بى افقى اند
. پرست پنتاگونيست مانده اند که چگونه شعارها و سياستهاى ديروزشان را رفع و رجوع کنند

و " نافرمانى مدنى" و "رفراندم"جمهوريخواهان و ملى اسالمى ها از نفس افتاده اند و پرچم 
اوضاع ايران و روند مبارزه سرنگونى طلبانه و . گوئى اصال طرح نشده اند" جمهورى"

در عين . آزاديخواهانه مردم اميد راه حل کارگرى را بيش از هر زمان در خود منعکس ميکند
رين شايد اين آخ. اما نخ نما دوباره دارد مد ميشود" جديد"حال يک نوع چپگرائى و زبان 

اگر در . آنتى امپرياليسم: سنگرى است که در ايران دستکم ميتواند شمايل متفاوتى پيدا کند
آمريکاى التين جهتگيرى ضد امپرياليستى و ملى و ناسيوناليستى محصول بن بست راست و 

ندارد، در ايران اين افق " سرمايه دارى دلسوز"نسخه هاى بانک جهانى است و افقى فراتر از 
در اين اوضاع کمونيسم کارگرى . ميتواند سفره ش را از خامنه اى و احمدى نژاد جدا کندبسختى 

اين فرصت . بعنوان يک جنبش عينى و اجتماعى و افق انقالب کارگرى يک احتمال واقعى است
حزب ما، حزب انقالب کارگرى و . نه تضمينى است و نه مدت نامعلومى ميتواند باز بماند

وقت آنست که با تمام قدرت و با نقشه روشنتر به . ظيفه سنگينى بعهده دارد و،سوسياليسم فورا
آينده . سوسياليسم يا بربريت هيچ زمان مانند امروز واقعى نبوده است. استقبال اين اوضاع برويم

 *.تماما به پراتيک انقالبى حزب کمونيست کارگرى گره خورده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ستون يادداشت سردبير
 

 نشريه در 

 يک دنياى بهتربراى 
 

  شماره نشريه٨٠مجموعه اى از 
 

 يک دنياى بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى 

عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در . بوده است
، ايده هايى که هريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع دنياى باصطالح مدرن امروز

موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از 
اين اميد که . يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است

ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين دنياى فردا ميتواند از محروميت 
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
 

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

 .و ميسر است
 

 آزادى، برابرى، رفاه
ت اما با اينهمه مقوال. تصوير همه از يک زندگى مطلوب و يک دنياى ايده آل بيشک يکى نيست

و مفاهيم معينى در طول تاريخ چند هزار ساله جامعه بشرى دائما بعنوان شاخص هاى سعادت 
انسان و تعالى جامعه به طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند، تا حدى که ديگر بعنوان 

آزادى، برابرى، . مفاهيمى مقدس در فرهنگ سياسى توده مردم در سراسر جهان جاى گرفته اند
 . در صدر اين شاخص ها قرار دارندعدالت و رفاه

 
کمونيسم کارگرى . دقيقا همين ايده آلها بنيادهاى معنوى کمونيسم کارگرى را تشکيل ميدهند

 .جنبشى براى دگرگونى جهان و برپايى جامعه اى آزاد، برابر، انسانى و مرفه است
 

 برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى"يک دنياى بهتر"از 
 
 

 ب اتحاد کمونيسم کارگرىانتشارات حز
 ٢٠٠٨مه 


