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 اعالميه حزب حكمتيست
 

 انتخابات آمريكا

ترامپ شكست خورد، بايدن 

 !راه حل نيست
 

شکست دونالد ترامپ و عقب راندن يکی از 
جريانات فوق ارتجاعی بورژوائی در هيئت 
حاکمه و جامعه آمريکا؛ گرايش راست 
افراطی و مذهبی، نژادپرست، ضد زن و 

ترامپ به دنبال .  استاتفاق مهمی سکسيست، 
ناکامی اوباما برای بازسازی چهره تخريب 
شده آمريکا در قلمرو جهانی و تخفيف شکافها 
و معضالت اجتماعی در سطح داخلی قد علم 

او محصول بی افقی دو جريان و حزب .  کرد
اصلی سرمايه داران بزرگ در بحران 
اقتصادی بود که ميخواست قدرت آمريکا و 
جايگاه جهانی اش را با سياستهای انزواطلبانه 

بحران اقتصادی و .  و پروتکشنيستی احيا کند
حمايت بخشی از بورژوازی در دوره بحران، 
اين فرصت را به ترامپ داد تا بعنوان يک 
جريان عميقا ارتجاعی و نژادپرست از طريق 

يک اهميت .  انتخابات بقدرت دولتی دست يابد
انتخابات آمريکا شکست راست افراطی است 
که يک محصول آن تضعيف اين جريان در 

 . قلمرو جهانی است
 
به جو بايدن "  آری"به دونالد ترامپ "  نه"

نيست، بيشتر رای دهندگان 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  

درغياب يک آلترناتيو راديکال برای شکست دادن ترامپ به ناچار به 
بايدن نماينده بخش ديگری از طبقه حاکمه است که .  بايدن رای دادند

اِعمال رهبری آمريکا را در گسترش تجارت آزاد بين المللی و رقابت 
در آمريکا جنبش و تحرکی توده ای در تقابل با .  جهانی جستجو ميکند

سرکوب پليسی و راسيسم و بيکاری و پاندمی کرونا راه افتاد که در 
انتخابات آمريکا تنها صحنه جدال جناح .  اين انتخابات نمايندگی نمی شد

های بورژوائی نبود، ائتالفی از جنبش های مختلف برای نه به ترامپ، 
فشار .  خواستهای رفاهی و بهداشتی و ضد نژادپرستانه حضور داشتند

خواستها و منافع اين نيروی سوم خود را بصورت محدود در رقابت 
همان جريانی که ساندرز را بجلو راند، .  بايدن منعکس ميکرد  -ترامپ

پليس خيابانهای آمريکا را و جنايت همان جريانی که عليه نژادپرستی 
فتح کرد، در انتخابات بشدت فعال بود و بدون ترديد بعد از انتخابات 
. تالش خواهد کرد بيشترين عقب نشينی را به دولت بايدن تحميل کند

جملگی کسانی که به ترامپ يا بايدن رای دادند، ضرروتا آنها نماينده 
شرکت وسيع تر واجدين شرايط در انتخابات و .  تمايالت شان نبودند

رای بيشتر به کانديدای دمکراتها، منعکس کننده نگرانی از قدرتگيری 
بيشتر فاشيستها و مشخصا بدليل خالء يک آلترناتيو سياسی راديکال 

 . بود
 

رژيم اسالمی . انتخابات آمريکا بشدت در سياست ايران مورد توجه بود
. با انتخاب بايدن، بازگشت به برجام و رفع تحريمها را جستجو می کند

اما معضالت اقتصادی و سياسی رژيم اسالمی و ناسازگاری اش با 
مردم چنان عميق است که احيای پروژه شکست خورده برجام نميتواند 
به داد جمهوری اسالمی برسد، همانطور که در دوره اوباما نتوانست 

بخشی محدودی از جامعه که در سيمای ترامپ و . ياری دهنده اش باشد
را جستجو می کرد، با "  رهائی از حکومت اسالمی"سياستهايش 

شکست اين اتوپی ناچار است برای رهائی واقعی از جمهوری اسالمی 
با شکست ترامپ مهمترين اتفاق در صفوف .  روی پای خودش بايستد

نيروهای .  اپوزيسيون بورژوائی ايران افتاد، اميدشان به ياس بدل شد
راست اپوزيسيون و طرفدار رژيم چينج اعم از مجاهدين، سلطنت 
طلبان، ناسيوناليستهای فدراليست و قومی، فاشيستهای فرشگرد و کليه 
کسانی که هوادار ترامپ بودند، بی افق شدند و تا اطالع ثانوی 

ملی اسالمی ها و مغضوبين حکومتی که به اردوی .  کمرشان شکست
طرفداران رضا پهلوی و ترامپ پيوسته بودند، بخشا سريعا خود را 

امروز جريانات .  تطبيق دادند و به صف هواداران بايدن ملحق شدند
سياسی طبقه بورژوازی ايران، که در توهم حمايت ترامپ و فشار 
رسانه ای کمی زير نور رفتند، همراه با سقوط ترامپ آنها نيز به چاه 

اما فراتر از بن بست و .  بن بست و بی افقی استراتژيک سقوط کردند
سردرگمی سياسی آنها، آنچه قابل توجه تر است، ماهيت سياستهای 
راست و ارتجاعی اين نيروها است که در چهار سال گذشته با افتخار 

در کنار فاشيسم و راسيسم جهانی قرار گرفتند و نمايندگان سياستهای دست 
راستی و نژادپرستانه و ضد زن ترامپ در فردای تحوالت سياسی ايران 

کارگر و مردم آزاديخواه که اهداف و منافع متمايزی اردوی طبقه .  بودند
را دنبال می کنند، الزمست بيش از پيش سياستهای ضد جامعه و ارتجاعی 

برای اردوی کارگر و .  اپوزيسيون بورژوايی را رسوا و منزوی کنند
کمونيسم و آزاديخواهی که هيچ زمان سرنوشتش را به سياستها و تغيير در 
هيئت حاکمه آمريکا گره نزده است، يکبار ديگر اين حقيقت برجسته 
ميشود که با اتکا به اراده آگاهانه و سازمانيافته جنبش کارگری و توده ای، 
نيروی بيشتری را حول راه واقعی تعيين تکليف با جمهوری اسالمی و 

 . سرمايه داری حاکم بر ايران بسيج و بميدان بکشد
 

انتخابات آمريکا و تبليغات حول آن در مدت نسبتا طوالنی با هزينه های 
نجومی و روشهای پوپوليستی و شوهای هاليوودی، اين واقعيت را برای 
هزارمين بار تاکيد ميکند که در دمکراسی تمايالت و اراده واقعی 

دمکراسی .  شهروندان نمايندگی نميشود و نقشی در سياست جاری ندارند
مکانيسمی برای دست بدست شدن قدرت از مجرای انتخابات دوره ای و 
نظام پارلمانی برای تداوم انقياد سياسی و اقتصادی اکثريت عظيم 
شهروندان و مشروعيت دادن به ديکتاتوری اقليت ناچيز طبقه بورژوا 

دمکراسی در قلمرو سياست همان بيحقوقی ای را نهادينه ميکند و .  است
 . قانونيت ميبخشد که سرمايه در قلمرو اقتصاد متکی به آنست

 
طبقه کارگر در آمريکا و اروپا برای برون رفت از موقعيت اسارتبار 
کنونی خويش و بازکردن افقی متمايز در جامعه، ضروری است به 
چهارچوبهای فراپارلمانی فکر کند و آلترناتيوی متمايز از کل طبقه 

اين طبقه کارگر   در فقدان چنين آلترناتيوی،.  بورژوازی را بميدان بياورد
است که قرار است بار ديگر برای تحقق روياهای ارتجاعی بورژوازی 

 .  آمريکا جانفشانی کند
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٠نوامبر  ١٢ – ١٣٩٩ آبان ٢٢

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٦٩شماره    

 انتخابات آمريكا

ترامپ شكست خورد، بايدن راه حل 

 ...نيست 

 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 

در كارخانه ها و محالت ! همه جا برپا كنيد

امروز شورا ارگان !  شوراها را برپا كنيد

!مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  



 ٥٦٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

تجربه دوازده روز اعتراض و تجمع .  اخراج و سرکوب شکست خورد
گسترده کارگران در دفاع از نمايندگان کارگری نشان داد که اتحاد 

 . کارگری چه ظرفيت عظيمی دارد
 

. اينروزها، کارگر هفت تپه سمبل اميد در جامعه و ميان طبقه کارگر بود
بار ديگر اين پيروزی را به .  اينروزها هفت تپه همه جا مطرح بود

زنده باد رزم و !  کارگران هفت تپه و طبقه کارگر ايران تبريک ميگوئيم
 !اتحاد کارگران هفت تپه

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
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آبان، پانزده کارگر اخراجی در ميان استقبال و  ٢١امروز چهارشنبه 
روز اعتراض متحدانه  ١٢.  احترام همکارانشان به سر کار برگشتند

کارگران هفت تپه همه موانع را درهم کوبيد و راه اين پيروزی را 
ما صميمانه اين پيروزی را به کارگران هفت تپه تبريک .  هموار کرد

 .می گوئيم
 

. مسئله اصلی اما داستان حمله و ضد حمله در يک جنگ قديمی تر بود
کشمکشی که دستکم از سال نود و هفت برای لغو خصوصی سازی 
شروع شد، در اعتصاب سه ماهه اخير به اوج رسيد و نهايتا به خلع يد 

روحانی و جهانگيری و حاميان حکومتی اسدبيگی .  اسدبيگی منجر شد
برای اينکار در درون .  ها تالش داشتند مسئله خلع يد را منتفی کنند

شرکت به جان کارگران افتادند و سعی کردند شرايطی ايجاد کنند که 
! کرده تا بگويند؛ مشکل کارگرانند و نه کارفرما"  ناامن"هفت تپه را 

بيرون کردن آميلی قائم مقام کارفرما از شرکت توسط کارگران، بهانه 
ابتدا چهار نفر . ای شد و سناريوی شکايت از فعالين کارگری را کليد زد

" اخالل در کار"از نمايندگان کارگران با توهين در منازلشان بجرم 
بازداشت شدند و بالفاصله نيروی انتظامی را در هفت تپه مستقر 

اينبار سياست تحريک و ايجاد درگيری و سرکوب قرار بود بداد . کردند
کارگران اما با اعتراض همکارانشان را بعد از شش .  کارفرما برسد

کارفرما دو ساعت بعد از آزادی کارگران .  روز از زندان آزاد کردند
حکم اخراج پانزده نفر از فعالين را صادر و برای اجرا دست استاندار 

وظيفه نيروی انتظامی نيز جلوگيری از ورود .  و مقامات قضائی داد
با اين اقدام اعتراضات کارگران وسيع تر شد و بجز .  آنها به شرکت بود

خواست بازگشت به کار همکاران، بحث خلع يد را برجسته تر و به 
هزاران کارگر هر روز در .  پادگانی کردن محل کار اعتراض کردند

حمايت از همکاران اخراجی در بيرون شرکت اجتماع کردند تا کل 
کارگران هيچ راه بينابينی را .  نقشه کارفرما و حاميانش را خنثی کنند

نپذيرفتند، نيروی انتظامی و تحريکات را مديريت کردند، استاندار و 
مقامات استان و مجلس و وزارت کشور را تحت فشار قرار دادند و 

آنها سعی کردند عقب نشينی شان را با جای دادن کلماتی .  عقب راندند
وساطت "و "  بازگشت مشروط"، "تعهد دادن کارگران: "در اخبار مانند

واقعيت اينست که فقط قدرت .  توضيح دهند"  شورای تامين و امام جمعه
اعتراض متحد کارگران و پتانسيل اين مبارزه در جامعه بود که 

اعتراضات کارگران و برخورد هوشمندانه شان، .  پيروزی را رقم زد
طرح کارفرما و استاندار و حکم قضائی را يک به يک باطل کرد و 

 . کشمکش در هفت تپه را به صدر اخبار رسانه ها و سياست ايران راند
 

نهايتا قدرت اتحاد و اعتراض کارگران، موجب شد عصر ديروز سه 
شنبه حکم اخراج پانزده کارگر و ممنوع الورود بودن آنها به شرکت را 
لغو و اعالم کنند که کارگران از روز چهارشنبه ميتوانند به کارشان 

امروز چهارشنبه کارگران اخراجی در ميان استقبال و شادی .  برگردند
ادارات و بخشهای مختلف مجتمع با .  کارگران هفت تپه به کار بازگشتند

. انتشار پيامهای تبريک از بازگشت نمايندگان کارگران استقبال کردند
بار ديگر تالشهای مذبوحانه کارفرما و مقامات برای تحريک و تشنج و 

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 پيروزی كارگران هفت تپه

 

كارگران در اعتراضات به مجمع 
! عمومى متكى شويد  

 

جنبش مجمع عمومى كارگری را 
!گسترش دهيد  



جنايات تکان دهنده اخير تروريستهای اسالمی در فرانسه و افغانستان و 
اتريش اين واقعيت تلخ را دوباره يادآوری کرد که تروريسم به گوشه 

در قبال اين زخم عميق بر .  ثابت زندگی در عصر ما تبديل شده است
زمينه ها و .  پيکر انسانيت، سئواالت کهنه و جديد دوباره مطرح شده اند

علل اين تروريسم کجا است؟ ريشه در چه نظم و مناسباتی دارد؟ 
هيوالی تروريسم اسالمی چگونه برپا شد و نقش دولتها و قدرتهای 
غربی در اين ماجرا چيست؟ راه موثر مقابله با تروريسم چيست؟ اينها 
و سئواالت متعدد ديگر نه تنها در مقابل اليت سياسی، بلکه در مقابل 
. شهروندان جوامع بشری امروز خود را مطرح کرده و پاسخ ميطلبند

برای جواب به اين سئواالت و مسائل در نگاهی فشرده علل و عوامل و 
 . بستر رشد و گسترش تروريسم اسالمی را بررسی ميکنيم

 

 تروريسم و کاپيتاليسم

پنج سال قبل در خالل حمله پليس فرانسه به خانه ای در محله سن دنی 
 ٢٠١۵پاريس برای دستگيری عامالن ترورهای سياه سيزده نوامبر 

اين محله جزو "يکی از خبرنگاران، گذرا و در حاشيه اشاره کرد، که 
گروههای "محالت فرانسه و پاريس است که "  فقيرترين و محرومترين

همين اذعان حاشيه ای گزارشگر ".  تروريستی اينجا رشد زياد داشته اند
مديای رسمی و نان به نرخ روز دولتهای غربی، سرنخی به زمينه 
واقعی شکلگيری تروريسم اسالمی در دنيای معاصر است که عامدانه 
از جانب دولتها، ايدئولوگها و رسانه ها و مفسران با وجدان بورژوايی 

آنها برای تطهير نظم ضد انسانی حاکم اين .  مسکوت گذاشته ميشود
رشد ايدئولوژی "واقعيات را مسکوت ميگذارند و رشد تروريسم را به 

به روی نامبارک .  گره ميزنند"  عصر حجری  يک عده انسان خرافی
فقر و تبعيض و "خود نمياورند که چگونه تروريسم اسالمی از همين 

ميخواهند .  ناشی از نظم جهنمی سرمايه نيرو ميگيرد"  محروميت
فراموش شود که جنبش اسالم سياسی و تروريسم آن بنا به نياز نظم هار 
سرمايه و منفعتها و مصلحتهای قدرتهای غربی پروبال گرفت و اينچنين 

از خاورميانه و افغانستان و ايران و ديگر .  ابعاد خطرناک پيدا کرد
کشورهای اسالم زده، تا پاريس و نيويورک و لندن و مادريد و وين و 
پايتخت ديگر کشورهای اروپايی تروريسم اسالمی ماهرانه از تبعيض، 
نابرابری عميق اقتصادی و سياسی، فقر و بيکاری و بی امکانی تحميل 
شده بر جوامع بشری توسط نظم ضد انسانی سرمايه داری بهره 

محله . برداری ميکند و آن را مبنای رشد و گسترش خود قرار داده است
ها و گتوهای ايجاد شده در شهرهای بزرگ اروپا به مرکز استيصال و 
درماندگی و له شدن اراده انسانی بخشهای وسيعی از مردم و مشخصا 
نسل جوان سرخورده تبديل شده، که متاسفانه در غياب راه حل و 
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آلترناتيو راديکال و انسانی و سوسياليستی، 
جنبش ارتجاع اسالم سياسی با وعده 
دروغين رهايی از اين وضعيت ناهنجار از 
ميان آنها نيرو ميگيرد و شبکه های 
تروريستی و انتحاری خود را سازمان 

اين مکانيسم است که بخش عمده ای .  ميدهد
از جوانان تا مدتی قبل ديسکو برو و غير 
خرافی  و غير اسالمی با توهم مقابله با 

تبعيض و نابرابری و احيای کرامت و "
جذب داعش و طالبان و القاعده و النصره و حزب هللا "  حرمت انسانی

نطفه گرفتن جريانات تروريست .  شده و به اقدامات انتحاری دست ميزنند
برای اسالمی و لذا تروريسم دنيای معاصر، برخالف پروپاگاند وارونه 

افکار عمومی و ادعای پوچ سران مرتجع جهان سرمايه، نه مهندسی 
نتيجه ابتکارات و قدرت جاذبه ايدئولوژی خرافی و ضد انسانی مشتی آدم 

قرن قبل، بلکه ريشه در نظم  ١۴خرافاتی و پشمالوی از گور برخاسته 
ضد انسانی سرمايه داری معاصر و تبعيض و استثمار و ستم تحميل شده 

تروريسم معاصر جزو الينفک .  بر صف انسانيت و بشريت امروز دارد
کاپيتاليسم معاصر و مبارزه قطعی با آن بخش الينفک مبارزه ضد 

 . کاپيتاليستی اين دوره است

 

 تروريسم اسالمی و مسئله فلسطين

. يک بعد مهم منبع تغذيه تروريسم اسالمی مسئله حل نشده فلسطين است
بيش از نيم قرن اشغال فلسطين توسط دولت جنايتکار اسرائيل مورد 
حمايت آمريکا و فرانسه و انگليس و ديگر کشورهای غربی، رنج و 
محنت و مصائب غير قابل تصور مردم فلسطين عامل مهم قدرت گيری 
اسالم سياسی و تروريسم اسالمی در خاورميانه و کشورهای اسالم زده 

اقدامات و سياستهای فوق ارتجاعی و ضد انسانی دولت تروريست .  است
اسرائيل با حمايت هيات حاکمه آمريکا  و دولتهای غربی و به ويژه در 
چهارسال اخير با پشتيبانی صد درصدی ترامپ فاشيست، عليه مردم 
فلسطين مساعدترين شرايط را برای تقويت تروريسم اسالمی از جمله 

و القاعده و داعش و طالبان و کل تروريسم اسالمی حماس و جهاد 
همدستی آمريکا و غرب با .  اسالمی در خاورميانه فراهم کرده است

اسرائيل در پايمال کردن حقوق مردم فلسطين موجب نفرت عميق و ايجاد 
حس انتقام جويی است که چند دهه است اسالم سياسی و تروريسم اسالمی 

سياستهای دولت تروريست اسرائيل و .  بر آن سرمايه گذاری ميکند
حمايت آمريکا و غرب مستقيما موجب گسترش تروريسم اسالمی در 
خاورميانه و جهان بوده و قدرتهای غربی و دولت تروريست اسرائيل 
نورچشمی آنها در پيدايش و گسترش پديده تروريسم اسالمی عليه جوامع 

حماس و جمهوری اسالمی و .  بشری مجرمين مهم و قابل مجازاتند
عربستان سعودی و طالبان و القاعده و داعش و حشد شعبی اين دشمنان 
بشريت هرکدام به سهم خود از زخم عميق مردم فلسطين بهره برده و 

لذا يک فاکتور مبارزه جدی عليه تروريسم اسالمی .  تقويت شده اند
شکست سياستهای جنايتکارانه دولت اسرائيل و حاميان غربی آن در قبال 

اراده مردم فلسطين برای تحقق اهدافی اندن مردم فلسطين و به کرسی نش
در .  است که بيش از نيم قرن است برای آن مبارزه ميکنند
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!اعدام قتل عمد دولتى است  

 



قدم اول حل قطعی مسئله فلسطين و استقرار دولت فلسطينی همطراز 
دولت اسرائيل در خاورميانه کليد مسئله است که تاکنون دولت قومی 
تروريستی اسرائيل با اتکا به حمايت آمريکا و غرب از اين راه حل 

تا اين اتفاق نيفتد تروريسم اسالمی .  کارساز و ساده سرباز ميزند
 .  کماکان بريک منبع مهم تقويت خود اتکا دارد

 

 !تروريسم اسالمی، کمربند سبز و جنگ سرد

نضج گرفتن تروريسم اسالمی در بطن مصائب نظم سرمايه و به 
عالوه تقويت آن بربستر تبعيضات و اشغالگری و سرکوب مردم 
فلسطين توسط اسرائيل، هنوز تروريسم اسالمی را به هيوالی درنده 

اتفاقات بعدی به دست آمريکا . امروزی در ابعاد جهانی تبدل نکرده بود
و غرب و متحدان منطقه ايش موجب گسترش عروج اسالم سياسی و 

عروج اسالم سياسی و .  تروريسم اسالمی در ابعاد خطرناک امروز شد
تروريسم آن با شاخه های مختلف جنايتکارش محصول دوران جنگ 
سرد و تقابل آمريکا و غرب در مقابل شوروی و بلوک شرق سابق 

اين را سران قديم و جديد دول غربی و آمريکا بر زبان ميرانند و . است
در پايان دهه هفتاد ميالدی و آغاز دهه هشتاد در .  از آن شرم ندارند

، آمريکا و متحدانش با دکترين "غرب و شرق"بطن تقابل دو بلوک 
ايجاد کمربند سبز در مقابل شوروی، در دو اقدام تقريبا همزمان موجب 

اوال در جريان تحوالت سياسی ايران سال .  عروج اسالم سياسی شدند
و سقوط رژيم سلطنت آگاهانه و نقشه مند به استقرار جمهوری ١٩٧٩

اسالمی ايران کمک کردند که به منبع الهام بخش اسالم سياسی در دنيا 
دوما در .  و گسترش تروريسم اسالمی در ابعاد بين المللی تبديل شد

افغانستان مجاهدين اسالمی را در مقابل دولت مورد حمايت شوروی 
با پول و اسلحه پنتاگون و دولتهای متحد و .  در آن کشور شکل دادند

مرتجع آمريکا در منطقه جانوران اسالمی را به نيروی قدرتمند نظامی 
و سياسی تبديل کردند، موجب سقوط دولت مورد حمايت شوروی در 

به قدرت رسيدن جريانات تروريستی مجاهدين افغان و .  افغانستان شدند
سپس طالبان و القاعده بدون کمک دولت جنايتکار آمريکا و متحدان 

م در نتيجه عروج اسالم سياسی و تروريس.  غربی اش ممکن نبود
در ايران و افغانستان با حمايت آمريکا و غرب، ابتدا پايه های اسالمی 

خود را در خاورميانه کوبيده و مرحله به مرحله خود را تقويت کرد و 
امروز به قيمت رنج و محنت انسانهای بيشمار به تهديد بزرگ عليه 

 . انسانيت تبديل شده است

 

 !زورآزمايی تروريسم اسالمی و تروريسم دولتی غرب: يازده سپتامبر

ديری نپاييد تا تروريسم اسالمی ساخته و پرداخته دست آمريکا و 
واقعه .  غرب، اينبار گريبان سازندگان خود در غرب را بگيرد

اوج عکس العمل تروريسم  ٢٠٠١جنايتکارانه و دلخراش يازده سپتامبر
اسالمی در مقابل تروريسم دولتی آمريکا و غرب و کارکرد آنها در 
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تروريسم اسالمی با هدف .  کانونهای بحرانی دنيای امروز و خاورميانه بود
قرار دادن شهروندان بی آزار در برجهای دوقلوی نيويورک  و با به لرزه 
درآوردن ساختمان پنتاگون اولين نيرويی بود که جنگ را به خاک آمريکا 

آمريکا و .  کشاند و خود را به عنوان قطب تروريستی جهانی مطرح کرد
با "  بوش پسر"ميليتاريسم و تروريسم آن تحت رهبری گانگستری جانی، 

همراهی دولت انگليس و به خط کردن بخش عمده دولتهای غربی و منطقه 
ابتدا .  خاورميانه به تکان درآمد تا به قول خود تروريسم را شکست دهند

افغانستان و سپس عراق به ميدان جنگ و لشگرکشی آمريکا و انگليس و 
سقوط طالبان در ضرب اول موقعيت جهانی تروريسم . متحدانشان تبديل شد

اسالمی را تضعيف کرد، اما برخالف ادعاهايشان نتوانستند اين جريان را 
شکست دهند، برعکس موجوديت امثال طالبان و القاعده نهادينه و ماندگار 
شد، و اکنون طالبان با حمايت مستقيم دولت فاشيست ترامپ در مسير 

اشغال عراق، سقوط صدام و حاکم .  بازگشت به قدرت در افغانستان است
شدن سناريوی سياه غير قابل کنترل برای خود اشغالگران و دولت مذهبی 
قومی که حاکم کردند، فرصت تعيين کننده را برای تروريسم اسالمی و 
القاعده و سپس داعش مهيا کرد، که اتفاقا با حمايت مستقيم متحدان منطقه 
ای غرب، امثال عربستان و ترکيه و قطر و حمايت غير مستقيم خود غرب 

در قدم بعدی سناريوی .  بار ديگر و قدرتمند در صحنه ابراز وجود کنند
سياه حاکم شده در سوريه فرصت بسيار مهمتر را در اختيار تروريسم 
اسالمی و مشخصا داعش قرار داد، تا مدتهای زياد با کنترل بخش مهمی از 

خود را اعالم کند و "  خالفت اسالمی"جغرافيا و امکانات مادی آن کشور 
در نتيجه در بررسی .  بخشی از جغرافيای عراق هم را به خود ضميمه کند

اين پديده می بينيم گسترش تروريسم اسالمی مستقيم و غير مستقيم ماحصل 
حمايتها و يا جنگ و دخالتگريهای نظامی آمريکا و غرب در خاورميانه، 
افغانستان، عراق، سوريه و در يک کالم عمدتا محصول تروريسم دولتی 

اين واقعيت انکارناپذير را در سالهای اخير .  غرب به رهبری آمريکا است
تونی بلر جنايتکار و همدست بوش پسر و هيالری کلينتون و ايدئولوگهای 

 .   دولتهای غربی اعتراف کرده اند

 

در نتيجه، در بررسی چرايی عروج تروريسم اسالمی به اين نتيجه 
ميرسيم، کاپيتاليسم و قدرتهای بزرگ آن خود سرمنشاء تروريسم و ايجاد 

خودشان هيوالی تروريسم اسالمی را ايجاد .  ناامنی جهان معاصر هستند
کردند و به جان شهروندان جامعه در خاورميانه و اروپا و آمريکا و آفريقا 
و اقصی نقاط جهان انداختند و سران قدرتها و دولتهای غربی در کنار 

 . سران تروريست اسالمی خود مجرم و قابل مجازاتند

 

در مقطع يازده سپتامبر به روشنی اعالم کرديم جنگ و لشگرکشی و 
اقدامات نظامی آمريکا و غرب چيزی جز تشديد اقدامات قطبهای 
تروريستی نيست و نه تنها به تروريسم پايان نميدهد، بلکه عميق تر و 

مبارزه .  گسترده تر از قبل آن را ماندگار ميکند و امروز آن را می بينيم
راديکال و موثر عليه تروريسم بايد همه جانبه عليه همه زمينه ها و ريشه 

. ها و آکتورها و نيروهای اين پديده ضد انسانی قد علم کند و به ميدان بيايد
 . اينکار بشريت آزاديخواه است تا به تروريسم پايان دهد

 

*** 

 ٢٠٢٠نوامبر  ١٢

 تروريسم و كاپيتاليسم

 ... سازندگان تروريسم اسالمى 



دنيای امروز در کنار انقالبات تکنولوژيک و انفورماتيک در عين حال 
در جهانی که غرق ثروت است بيش از .  دنيای عقبگردهای وسيع است

يک ميليارد نفر گرسنه اند و سرمايه داری تعداد بسيار بيشتری از 
رشد توان .  بشريت کارگر را به بيحرمتی و بيحقوقی محکوم کرده است

علمی و تکنولوژيکی و قدرت توليدى و خالقيت بشر، که علی القاعده و 
با هر منطق ساده ای بايد به رشد رفاه و تعالی و آزادی عمل انسانها 
ترجمه شود، در مناسبات سرمايه داری به ابزار انقياد سياسی و 

آنچه در مقابل .  اقتصادی و واپسگرائی فکری و فرهنگی تبديل شده است
چشمان ما رژه ميرود، اعم از جنگ و تروريسم و فعال مايشائی مشتی 
اقليت زورگوى بورژوا و دولتها و سخنگويانشان، اگر يک وجه آن 
تداوم مناسبات استثماری و قانون بردگی مزدی است، وجه ديگر آن 
مديون شکست انقالب اکتبر و پسرفت جنبشی است که برای دهه های 

 .متمادی در بخش اعظم جهان به بورژوازی افسار زده بود
 

سرمايه داری بدون جنگ، بدون توسعه طلبی امپرياليستی، بدون اعمال 
تبعيض و ايجاد تفرقه در اردوی بشريت کارگر، بدون استفاده از نهاد 
مذهب، و بدون اتکا به پليس و نيروی سرکوب و بوروکراسی هيچوقت 

دهه اخير و بويژه روندی که با سالهای دهه چند اما .  معنی نداشته است
هشتاد شروع شد، روندی که مشخصه اش تعرض راست افراطی در 
قلمرو سياست و اقتصاد و فرهنگ و ايدئولوژی به هر دستاورد و ته 
مانده جنبش سوسياليستی طبقه کارگر بود، چهره جهان را تماما دگرگون 

بازار آزاد افسار گسيخت، هر نوع حق و امنيت اجتماعی پوچ .  کرد
اعالم شد، سرمايه و سود حرف اول و آخر هر بورژوا و روشنفکران 
بورژوا شد و جنگی تمام عيار عليه طبقه کارگر و آرمانهای شريف 

دنيا را به محل تاخت و .  سوسياليستی و کمونيستی کارگری شروع شد
تاز تروريسم عنان گسيخته زير پرچم دمکراسی تبديل کردند و کرور 

آنها که توانسته بودند در جنگ .  کرور انسان بيدفاع قربانی سرمايه شد
شوند، در "  پيروز"درون طبقاتی دو بلوک سرمايه داری شرق و غرب 

ادامه تالش کردند برای هميشه کارگر و آرمان کارگری تغيير انقالبی 
جهان را زير آوار ديوار برلين مدفون کنند و عقربه ساعت جهان را به 

يادمان هست که چگونه نان به نرخ روز .  قرون وسطی برگردانند
خورهای سياست رو به قبله تاچريسم و ريگانيسم و بازار آزاد بخط 
شدند، در دانشگاهها و هر تريبونی به کمونيسم و آرمان کارگری ليچار 
گفتند، و حتی ساده ترين اصول ليبراليسم و مدرنيسم را با ترهات پست 

   .مدرنيسم زير پا له کردند
 

اين دوره اگر از نظر سياسی بعد از چند سال به ته رسيد اما از نظر 
اقتصادی به يمن بازارهای تازه فتح شده بلوک شرق سابق و تهاجم به 
طبقه کارگر دوره طوالنی تری نياز داشت که به بن بست و بحران 

راست افراطی در متن تسليم و شکست سرمايه داری دولتی در .  برسد
شرق و کينرگرايان سوسيال دمکرات در غرب، و مهمتر روی دوش 

، "پايان تاريخ"تهاجم به سازمانهای کارگری و عاشورای ضد کمونيستی 
اما با بحران اقتصادی جهانی .  هنوز ميتوانست سود سرمايه را تامين کند
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 ٢٠٠٧که بارقه های آن از سال 
شروع شد جشن راست افراطى بازار 

معلوم شد .  آزادی هم بپايان رسيد
و شکست خورده "  پيروز"بورژوازی 

معلوم شد که .  حرفی برای زدن ندارند
چگونه حتی در اوج فالکت عمومی 
صدها ميليارد دالر از جيب کارگران 
خالی و به جيب سرمايه داران و 
بانکداران و سيستمی واريز ميشود که 

. خود مسبب تمام مشقات بشر امروزند
معلوم شد دمکراسی و صدور آن به جهان سوم تنها با موشک کروز و 

معلوم شد تحفه .  تروريسم هوائی و نابودی کل يک جامعه ممکن است
چيزی بيشتر از نيروهای پس مانده تاريخ و " نظم نوينی"های دمکراسی 

انواع ارتجاع قرون وسطائی که تنها در چنين اوضاع درهم ريخته ای 
تعرض راست افراطی از دهه  .ميتوانند به مردم تحميل شوند نيستند

هنوز .  هشتاد با ريگان و تاچر شروع شد و به ترامپ و جانسون رسيد
تاثيرات بحران اقتصادی دامنگيرشان است که در انتظار بحران وخيم 
تری هستند و پاندمی کرونا بمثابه کاتاليزوری برای بالفعل شدن آن عمل 

 .  می کند
 

شکست راست افراطی در آمريکا و برخی کشورهای ديگر و جلو آمدن 
جناح مرکز با وعده های پوچ و تداوم همان پالتفرم فقر و فاقه، تنها 
بيانگر اين حقيقت است که مستقل از اينکه چه جناحی از طبقه حاکم 
سرکار است و چه وعده ای ميدهد، سرمايه داری برای خروج از بحران 
تنها يک راه دارد و آن کوبيدن طبقه کارگر و به اين اعتبار نابودى کل 
لنگر انسانی و حقوق و حرمت در جامعه و سازماندهی يک بردگی تمام 

واقعيات زندگی بشريت کارگر در پايان دهه دوم قرن بيست .  عيار است
و يکم، تحوالت تکنولوژيک و تغييراتی که در چند دهه اخير اقتصاد و 
سياست و سازمان کار از سر گذرانده است، ناامنی اقتصادی و اجتماعی 

 . مزمنی را به زندگی ميلياردها نفر در کره خاکی تحميل کرده است
 

به اين اعتبار است که بار ديگر مارکس با کمال احترام به صحنه وارد 
ميشود و اعتبار نقد مارکسی به دنيای موجود بيش از پيش حقانيت پيدا 

کارنامه سياه و گندابی که سرمايه دارى در چهار گوشه جهان بپا .  ميکند
کرده است، همينطور اثبات عملی و عينی سراب بودن وعده های 

است که زرادخانه تبليغات ضد "  آزادی"دمکراسی و بورژوازی برای 
اما اينها هنوز از تک و تا نيافتاده .  کمونيستی بی ارزش و پوچ ميشود

از ژوکرهای سياست و کسانی که نقش شان اينست برای سرمايه و .  اند
انتخابات های مسخره اش بازار گرمی کنند تا سينه چاکان اين بارگاه که 
آرزوی کسی شدن در نهاد سياسی و اداری بورژوازی را در سر می 

. پرورانند، هنوز بدون ضديت با کمونيسم نميتوانند خود را تبئين کنند
هنوز حمله به انقالبيگری و رهبران کمونيست و انقالبی يک شغل نان و 
آب دار برای بسياری و يک شاخص مهم تعلق به اردوی وسيعتر راست 

اين برای هزارمين بار اثبات ميکند که مادام که سرمايه داری .  است
برجاست و مادام که قرار است سرمايه روی دوش بردگی کارگر 
ارتزاق کند، مادام که خطر بالقوه يک انقالب کارگری در دنيای امروز 
رفع نشده است، آنوقت يک حزب جهانی اعالم نشده آنتی کمونيستی 

اين صنعت .  وجود دارد که شغل آن توليد دروغ و اشاعه خرافه است
مانند هر صنعت ديگر برای بورژوازی و تداوم حاکميت سرمايه و 

کوبيدن کارگر مهم است و در کنار نهاد مذهب نقش 
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 .مهمی را در بقای وضع موجود ايفا ميکند
 

 کمونيسم کارگری 
اعتبار و حقانيت انتقاد مارکسيستی اما مادام که به پرچم سياسی طبقه 

اگر با .  کارگر تبديل نشود سرمايه داری از جايش تکان نميخورد
فروپاشی سرمايه داری دولتی شوروی و بلوک شرق و سوسيال 
دمکراسی در کشورهای غربی اين نوع سوسياليسم بورژوائی بپايان 
رسيد و بی اعتبار شد، با بن بست و شکست افق راست بازار در خود 
کشورهای غربی امکان بازگشت به جناح مرکز و چهارچوبهای اقتصاد 

اين جنبشها منشا هر نوع بسيج نيرو .  نيمه دولتی و کينزی وجود ندارد
در دوره بی افقی و فقدان آلترناتيو برای نيروهای طبقه حاکم شوند، اما 
 .نميتوانند منشا بسيج طبقه کارگر برای و تحت نام سوسياليسم باشند

برنی ساندرزها و جرمی کوربين ها و آلکسيس سيپراس ها و خطوط 
سخن می گويند اما "  سوسياليسم"چپ تر جناح مرکز، بخشا با نام 

ميخواهند دولت حاضر و آماده بورژوازی و مبارزات پارلمانی و قانون 
اين خط يا به نفع .  بردگی مزدی را برای رسيدن به اهدافشان استفاده کنند

راست خودش کنار رفت و يا با رسيدن بقدرت دولتی مجری سياستهای 
 . راست شده است

 
امروز بيش از هر زمان کمونيسم بعنوان جنبش سياسی طبقه کارگر بايد 

. پراتيکی مارکسيستی برای تغيير جهان متکی شود  -به پرچم انتقادی 
امروز بيش از هر زمان کمونيسم تنها بعنوان کمونيسم کارگری، 
کمونيسم خود طبقه کارگر که افق نابودی و واژگونی سرمايه داری و 
برقراری نظامی برتر و متکی بر رفع نيازهای انسانها را هدف خود 

اين کمونيسم نه برای .  قرار داده است، ميتواند موضوعيت داشته باشد
تفسير فلسفی جهان، نه برای تحبيب بخشی از بورژوازی، نه برای 
اهداف قسمتی و دمکراتيک و ناسيوناليستی، نه برای برپائی سرمايه 
دارى دولتی تحت عنوان سوسياليسم، نه برای رفرم در بازار و مقيد 
کردن مجدد آن به قوانين، نه برای کنترل بانکداران و سفته بازان، نه 

، نه "قوم"و "  خلق"و "  ملت"برای آزادی و استيفای حقوق اين و آن 
سياسی "  برتری جوئی"و يا هر نوع "  نژاد کارگر"برای اثبات برتری 

. ، بلکه امرش تغيير جهان و آزادی کل جامعه است"ايدئولوژيک"و 
کمونيسم مارکسی، کمونيسم کارگری، کمونيسم پراتيک، جنبش واقعی و 

اين کمونيسم .  عينی و انقالبی طبقه کارگر برای نفی وضع موجود است
نيازمند حزب سياسی طبقه کارگر، حزب کمونيستی کارگری است که 
در هر کشور بطور عينی قادر باشد سوسياليسم را بعنوان يک آلترناتيو 

آلترناتيوی انقالبی .  سياسی ممکن و مطلوب در مقابل کل جامعه بگذارد
که بزير کشيدن کل حاکميت طبقه بورژوازی همراه با دستگاه سرکوب 
و بوروکراسی و قوانين تبعيض گرش را هدف بالفصل خود قرار دهد و 

 .افق يک دنياى بهتر را به روی بشريت بگشايد
 

ترديدی نبايد داشت که همراه با رشد اعتراضات کارگری و محبوبيت 
بيشتر سوسياليسم در قلب کشورهای صنعتی، بار ديگر جنبشهای شبه 

مادام که .  سوسياليستی و غير کارگری در اشکال جديد به صحنه می آيند
بورژوازی در دفاع از منافع و امتيازات سياسی و اقتصاديش ميجنگد، 
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نه فقط با نيروی ضد شورش در خيابانها بلکه با اتکا به جريانات جناح 
چپ اش و روی دوش سياستهاى ضد کارگری تالش ميکند مبارزه طبقه 

جنبش کمونيستی .  کارگر برای آزادی و رهائی را به شکست بکشاند
طبقه کارگر در هر کشور برای پيروزی بايد تماما افق و سياست خود را 
از جنبش طبقات ديگر متمايز کند و با پرچم سوسياليستی و کارگری 

اين تنها راه سازماندهی يک جنبشی سياسی و قدرتمند .  خود بميدان بيايد
کارگری است که نهايتا بايد جائی پرچم پيروزی اش را در اين کره 

 .خاکی بر زمين بکوبد
 

 بسوی اکتبری ديگر
انقالب کارگری اکتبر عليرغم شکست آن در مرحله تعيين کننده، يعنی 
اجرای فرمان اقتصادی انقالب سوسياليستی، مهمترين واقعه قرن بيستم 

اين انقالب جنبش طبقه ما برای تغيير جهان بود و همه افتخارات و .  بود
اين انقالب .  محدوديتها و کمبودهايش هم بر عهده طبقه و جنبش ماست

بر حقانيت عمل حقانيت داشت و بايد در سالروز اکتبر قبل از هر چيز 
انقالبی و دورخيز کارگر و کمونيسم برای خلع يد سياسی و اقتصادی از 

اين انقالب و رگه لنينی حزب بلشويک، در تقابل .  تاکيد کرد بورژوازی
با سنت رايج و مسلط آندروان يعنی سنت دترمينستی احزاب 
انترناسيونال دوم که بر عمده رهبران حزب بلشويک نيز تسلط داشت، 
بر نقش اراده انقالبی و سياست و پراتيک انقالبی و امکانپذيری 

تزهای آوريل لنين فقط يک مجموعه عقايد و .  سوسياليسم تاکيد ميکند
تبئين سياسی و تاکتيک انقالبی نبود بلکه يک خط مشی سياسی و يک 

پراتيکی و يک شم سياسی تيز و يک درک   -متدولوژی ماترياليستی 
امری که هر حزب قدرتمند کمونيستی .  موقعيت و قاپيدن فرصت هم بود

لنين برخالف .  بدون آن ميتواند شکست را برای هميشه از آن خود کند
خزعبالتی که عده ای راجع به او ميگويند، اعم از بورژواهائی که 

نام ميگذارند تا شبه سوسياليستهائی که از "  کودتا"انقالب اکتبر را 
اکثريت "موضع دمکراسی بورژوائی و در بهترين حالت انقالب را کار 

ميدانند، با توسل به اقليتی با نفوذ از طبقه کارگر قيام "  طبقه کارگر
و در ماههای  ١٩١٧در تابستان .  کارگری را سازمان داد و پيروز شد

نفرشان  ١٠۵نماينده تنها  ٨٠٠ژوئن و ژوئيه در شوراها از ميان 
و منشويک بودند و کمتر از يکماه قبل از "  اس آر"بقيه .  بلشويک بود

قيام اکتبر، آنهم طى يک واقعه سياسی يعنی شکست کودتای ژنرال 
کورنيلوف، بلشويکها تنها در دو شورای مسکو و پتروگراد اکثريت پيدا 

حزب بلشويک حزبی کارگری بود اما نه اکثريت طبقه .  کرده بودند
کارگر روسيه و نه اکثريت مردم را در آنزمان و قبل از قيام اکتبر با 

اما اين مسئله باعث نشد که لنين از موضع دمکراسی .  خود نداشت
شرايطی که امکان گرفتن قدرت هست را نبيند، و قدرت 
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منصور حكمت را بخوانيد و به ديگران 
 !معرفى كنيد
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اقدام .  را به اقليت زورگو بورژوا متشکل در دولت کرنسکی واگذار کند
کسانى که مخالف بحث حزب و .  بلشويسم بود شرط اکثريت شدنلنين 

در واقع مخالف  ٬قدرت سياسى و حزب و جامعه منصور حکمت هستند
 . سياست لنين هستند

 
بدون انقالب .  بدون انقالب اکتبر مهمترين واقعه قرن بيستم رقم نميخورد

اکتبر الگوی آزادی طبقه کارگر و الگوی قيام بلشويکی در طول قرن 
بدون انقالب اکتبر بسياری .  بيست به پرچم آزادی در جهان تبديل نميشد

. از تغييرات و رفرمها در قلمروهای مختلف به بورژوازی تحميل نميشد
ايدئولوژيکی جهان به سمت  -بدون انقالب اکتبر موازنه فکری و سياسی 

بدون انقالب اکتبر سر کار آمدن طيفی از .  چپ بطور کلی نمی چرخيد
دولتهای رفاه در اروپای غربی که يک هدف آن جلوگيری از تکرار 

بدون انقالب اکتبر طيف متنوع .  الگوی اکتبر بود ضروری نميشد
جنبشهای ناسيوناليستی، صنعت گرا، استقالل طلب، دمکرات و 

نمی "  سوسياليست"رفرميست، و انواع افسران کودتاچی خود را 
انقالب اکتبر جنبش سوسياليستی بين المللی را در موقعيت جديد .  خواندند

تبديل کرد و " مد روز"و هژمونيکی قرار داد و عقايد سوسياليستی را به 
اين جنبشهای غير .  سوسياليست بودن برای بسياری منشا افتخار شد

سوسياليستی با شکست و فروپاشی شوروی، و حتی از اواخر دهه هفتاد، 
چون .  ديگر خود را سوسياليست نمی ناميدند بلکه به دمکراسی چرخيدند

امروز و در .  بود"  مد روز"دمکراسی خواهی دست باال پيدا کرده بود و 
شرايطی که سرمايه داری جهان را به گند کشيده و ميلياردها نفر را به 
گرسنگی، بيکاری، بيماری، فقر، سرکوب و زندگی تحت تروريسم 
. محکوم کرده است، بيش از هر زمان جهان نيازمند اکتبر ديگری است

امروز بيش از هر زمان جهان نيازمند احزاب کمونيستی کارگری و 
احزابی که تجربه و محدوديتهای فکری و .  رهبرانی چون لنين است

سياسی و عملی اين انقالب و کل جنبش موسوم به سوسياليستی قرن 
بيستم را جمعبندی کرده، احزابی که سواالت امروز و موئلفه های دنياى 
امروز را ميشناسند، کمبودهای انقالب اکتبر را ميشناسند، از تکرار آن 

 .اجتناب و برای تکرار اکتبر ديگری تالش ميکنند
 

برای ما کمونيستهای کارگری سالروز انقالب اکتبر و نگاهی به تاريخ و 
مسائل آن انقالب نه يک برخورد نستالژيک و يادواره شبه مذهبی، نه 
شانه باال انداختن در مقابل تفاوتهای امروز با آندوران، نه تعميم 
دلبخواهی چهارچوبهای اجتماعی و تاريخی انقالب روسيه به ايران 
امروز و يا هر کشور ديگر، نه چشم بستن به محدوديتها و کمبودهای آن 
انقالب، بلکه تالش برای تکرار اکتبر ديگری در چهارچوب موئلفه های 

 .دنيای امروز است
 

در سالروز انقالب اکتبر شهامت و فداکاری جمعی و فردی بلشويکها و 
ميليونها کارگر سوسياليست و کمونيست را که برای آزادی بشر تالش 

در اينروز از حقانيت عمل انقالبی جنبش طبقه مان .  کردند ارج مينهيم
در اينروز بر ضرورت عروج .  در هر گوشه کره خاکی دفاع ميکنيم

مجدد لنين ها و رهبران هشيار و انقالبی کمونيست طبقه کارگر تاکيد 
. بشريت امروز برای رهائی راهی جز انقالب عليه سرمايه ندارد.  داريم
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انقالب اکتبر الهام بخش طبقه ما برای تکرار اکتبر ديگرى عليه نظام 
منحط و گنديده سرمايه داری و برپائی يک جامعه آزاد و مرفه 

 !زنده باد اکتبر سرخ. سوسياليستى است
 

*** 

 !زنده باد اكتبر سرخ
 ... اكتبر ديگری نياز دارد جهان به 



والت  شور در تح ن ک اه اي ت و جايگ ه موقعي ر ب ا نظ انتحابات در آمريک
ادی  ل و تفاسير زي وده و تحلي ه ب منطقه ای و جهانی، همواره مورد توج

رين و .  حول آن صورت گرفته است اما انتخابات اخير يکی از جنجالی ت
ه  ت، ن وده اس ا ب ال گذشته در آمريک پر حاشيه ترين انتخابات در صد س
ودش  ه خ بختی ب ا روی خوش دن دني اب باي ا انتخ اصوال به اين دليل که ب

خير، بلکه اساسا به دليل اينکه چهار سال حاکميت ترامپ بر !  خواهد ديد
ه  ا جامع ه تنه ت، ن ش گرف ه در پي تهايی ک مقدرات کشور آمريکا و سياس
ه در  دان داد، بلک امريکا را قطبی تر کرد و به راسيسم و راستگرايی مي
ن و  ه چي انی از جمل ای جه ا رقب ت ب ش و رقاب سياست خارجی او نيز تن

 .روسيه را دامن زد و انزوای بيشتر آمريکا را موجب شد
 

ری  اح ديگ ده جن دن نماين شت باي دتا پ پ، عم الفين ترام ل مخ ن دلي ه اي ب
ات  ن انتخاب پ را در اي ا ترام ازسرمايه داری بزرگ امريکا بخط شدند ت

د ست دهن ه و .  شک وز نپذيرفت پ هن م ترام ست را تي ه شک ود اينک ا وج ب
د،  رده ان مراحل قضايی رسيدگی به شکايات تقلب در انتخابات را آغاز ک
ست  ا از شک شرو دني ی پي اما پيروزی بايدن رسميت يافته و افکار عموم

د .  ترامپ خوشحال است ست، ض ترامپ يک سرمايه دار و کالش، راسي
ات .  زن و مورد تنفر بود ن انتخاب پ در اي ست ترام ه شک ست ک کی ني ش

ری  ل ت ل تحم ای قاب ا دني پ ه دون ترام ا ب ت و دني حالی اس ث خوش باع
ود د ب ر .  خواه اع تغيي دن اوض دن باي ا آم ه ب رد ک وش ک د فرام ا نباي ام

رد د ک ردم نخواه ع م ه نف دن در دوره .  چشمگيری ب ه باي رود ک ان ن يادم
ه  ندرز ک رات، س زب دمک ود در ح ب خ ل رقي تبليغات انتخاباتی در مقاب
ه  ار توج ير و بيک چپ تر و به پائين جامعه و بيمه درمانی برای مردم فق
ب  دن عق ع باي بيشتری داشت، با اهداف او مخالفت کرد و نهايتا وی به نف

 .نشينی کرد
 

ت  واه سرنوش رات و جمهوريخ زب دمک واره دو ح ا هم اريخ امريک درت
انی،  الف جري ت خ زب و سياس چ ح د و هي م زده ان ا را رق ردم امريک م
ای  رمايه ه شی از س خارج از اين دايره قدرت که هر کدام از حمايت بخ
ضور در  بزرگ در اين کشور برخوردارهستند، امکان ابراز وجود و ح

ستی و . رقابتهای انتخاباتی را نداشته است تهای ناسيونالي ا سياس پ ب ترام
انزواگرايانه و وعده هايی که به جامعه امريکا داد، محصول راستگرايی 
ا از دو  ه امريک ستگی جامع صول خ عميق و تاريخی در اين جامعه، مح
ا در  ت امريک ول موقعي صادی و اف سامانی اقت صول ناب اکم، مح حزب ح

ود ريحا .  سطح جهان ب شا ص ه و بخ شات انزواطلبان ن گراي ه اي پ ب ترام
رد بی ک ش قط ش از پي ا را بي ه امريک ن زد و جامع ت دام  ٧٠.  نژادپرس

پ و  ه ترام ون رای ب ق  ٧۵ميلي دال دو اف ان ج دن بي ه باي ون رای ب ميلي
ن  ا در اي ن افقه دن اي بی ش ا و قط ت آمريک بورژوائی برای احيای موقعي

ر .  انتخابات مشخص است ا دوره پ ات ب ن انتخاب د از اي جامعه امريکا بع
ت شی روبروس ه و .  تن رش انزواطلبان ا نگ ورد ام ست خ پ شک ترام

حنه  ری در ص کال ديگ ده و در اش پروتکشنيستی و نژادپرست تقويت ش
 . سياسی حضور می يابد
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ته  ال گذش ار س ول چه پ در ط ترام
ری  سير ديگ ه م ا را ب تهای امريک سياس

او يک جانبه از توافق برجام . هدايت کرد
د ارج ش رح .  خ سطين و ط سئله فل در م
اعی  رن"ارتج ه ق ب "  معامل ا جان تمام

ای . دولت اسرائيل را گرفت ده ه از معاه
اريس و  ی پ ق اقليم ه تواف انی از جمل جه

د ارج ش ش .  سازمان جهانی بهداشت خ تن
و رقابت را باچين و روسيه تشديد کرد و 

يری  رای جلوگ ا ب ک و امريک ن مکزي در سياستهای داخلی ديوارکشی بي
از ورود مکزيکی ها به امريکا، تقويت افراطی گری و راستگرايی عليه 
ه  پ جامع شی ترام در من ير زن و قل تان، تحق ن پوس ان و رنگي خارجي

ا .  امريکا را در دست انداز جدی قرار داد ا ب دمی کرون ن پان ر اي عالوه ب
ل  ا تحمي ه امريک ه جامع ه ب تلفات باالی انسانی، فقر و بيکاری وسيعی ک
کرد و از طرف ديگر القيدی و بی توجهی آشکار دولت ترامپ نسبت به 
ه  ه ب د ک ی بودن ه عوامل ران، هم ن بح ردم در اي المتی م شت و س معي

رد ک ک دن کم يروزی باي پ .  پ ست ترام دن و شک يروزی باي ع پ در واق
ا  ل امريک صوص در داخ اعی بخ محصول اين سياستهای پرتنش و ارتج

د و . بود ی بازگردان اع قبل ه اوض ن سياستها را ب ه اي دولت بايدن بايد هم
ر  اری و فق صادی، بيک ی و اقت ب روان ا و عواق دمی کرون بخصوص پان
ش  ده، چال ل ش ا تحمي ه امريک ه جامع ه آن ب ه در نتيج يعی ک سيار وس ب

ود د ب رو خواه ا آن روب دن ب د .  بزرگی است که دولت باي ال نباي ه هرح ب
ای  ات دني ر واقعي دن ب يروزی باي ا و پ ات در امريک ه انتخاب ازه داد ک اج
ردم در  ه م پيرامون؛ فقر، بيکاری، جنگ، آوارگی و رنجهای فراوانی ک

دازد ايه ان ستند س ت .  جوامع مختلف از جمله امريکا با آن روبرو ه واقعي
م و  سامانيها ک ن ناب اين است هر گوشه جهان را که نگاه می کنيد، همه اي
رمايه داری و سياستهای  بيش وجود دارد، وضعيتی که محصول نظام س

دن .  دولتهای امپرياليستی در گوشه گوشه جهان است ت باي سياستهای دول
 . نيز بر همين روال خواهد بود

 
ا را در  ٢٠٠٨بحران اقتصادی  رعت دني ه س د و ب که از امريکا آغاز ش

شورهای  ثر ک ه اک اری وسيعی را ب ی و بيک ه خراب برگرفت، فقر و خان
ت .  جهان تحميل کرد ر راس ران کم ن بح ار اي شار ب ر ف ا از زي هنوز دني

ری  نکرده بود که نهادهای اقتصادی جهانی از آغاز بحران اقتصادی ديگ
ل . خبر دادند ٢٠٢٠و بمراتب سخت تر در سال  پاندمی کرونا روند بالفع

رايط  ا ش انی را ب ه جه شيد و جامع رعت بخ صادی را س شدن بحران اقت
ويژه، تلفات باالی انسانی، متوقف شدن بخش مهمی از فعاليت اقتصادی، 

رد رو ک ی روب دها ميليون اری ص رمايه .  فقر و بيک ا، س دمی کرون در پان
ار دارد،  ه در اختي ی ک ات و ثروت داری از جمله در امريکا با تمام امکان
ت  م منفع ا ه يزد و همينج دمی برخ ا پان ه ب ه جانب ه هم ه مقابل ست ب نتوان

د د از .  سرمايه حرف اول را می زن ان بع ت جه شخص اس ال م ه هرح ب
ست،  پايان پاندمی کرونا، که در کوتاه مدت چشم اندازی برای پايان آن ني

جوامع بشری و سرمايه داری جهانی با . به قبل از کرونا برنخواهد گشت
ت صادی روبروس رو اقت صوص در قلم زرگ بخ شهای ب ق .  چال مطاب

ردم  ر دوش م ران را ب ار بح شترين ب ه بي رد ک د ک الش خواهن ول ت معم
د ع بگذارن ن جوام ش اي شريت .  کارگر و زحمتک ه ب ت ک ن اس ت اي واقعي

شتی  ورژوا و م اچيز ب ت ن ک اقلي رمايه داری و ي ت س ا حاکمي روز ب ام
جهان به يک تغيير .  انگل همچون ترامپ روی خوش به خود نخواهد ديد

از دارد ادی ني ال و بني ات .  راديک ا راه نج سم تنه سوسيالي

 انتخابات آمريكا و جمهوری اسالمى
 

 سعيد يگانه

 

  ١٠صفحه   



 بارآوری كار و بيكاری 

توماتيک ى ا بهبود تكنيک و افزايش بارآورى و قدرت مولده كار، به معنى جايگزينى هرچه بيشتر نيروى كار زنده با دستگاهها و ماشين آالت و سيستم ها                         
اما در جامعه   .  در يک جامعه انسانى و آزاد اين قاعدتا به معناى فراهم شدن فرصت بيشتر براى فراغت و لذت بردن از زندگى براى همه است                          .  است

ن نساسرمايه دارى، كه نيروى كار و وسائل كار صرفا كاالهايى هستند كه سرمايه با هدف كسب سود در اختيار گرفته است، جايگزينى ماشين بجاى ا                            
پيدايش يک ارتش ذخيره از كارگران      .  بصورت بيكارى و بيكارسازى دائمى بخشى از طبقه كارگر، و محروم شدنش از امكان تامين معاش، نمودار ميشود                 

بيكار، كه حتى امكان فروش نيروى كار خويش را ندارند، يک نتيجه جبرى روند انباشت سرمايه است كه در عين حال خود يک شرط وجودى توليد                             
وجود ارتش ذخيره اى از بيكاران، كه اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته ميشود، رقابت در صفوف                      .  سرمايه دارى را تامين ميكند    

اين ارتش ذخيره همچنين امكان ميدهد سرمايه با سهولت نيروى كار           .  طبقه كارگر را تشديد ميكند و سطح دستمزد را در حداقل ممكن پائين نگاه ميدارد              
بيكارى، يک عارضه جانبى بازار و يا نتيجه سياست غلط اين يا آن دولت نيست،                .  مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاى بازار كاهش يا افزايش بدهد            

 . بلكه جزء ذاتى كاركرد سرمايه دارى و جريان انباشت سرمايه است

 از يک دنيای بهتر، برنامه حزب 

 .بشريت از اين منجالب است
 

 جمهوری اسالمی و انتخابات امريکا
ا  بات ب م مناس دن تنظي ت باي م دول صافهای مه ی از م ک يک دون ش ب

ت ام اس ق برج ی از .  جمهوری اسالمی و چگونگی بازگشت  به تواف يک
المی در  وری اس ا جمه ذاکره ب ه م وعده های انتخاباتی بايدن بازگشت ب
ق در  ن تواف رای اي ه ب رطهايی ک ش ش ا پي چهارچوب توافق برجام اما ب

صد . نظر گرفته شده است دام ق چ ک روشن است نه ترامپ و نه بايدن هي
ی  ت نم ت حرک ن جه ا در اي ته و ي سرنگونی جمهوری اسالمی را نداش

وری اسالمی مطابق سياستهای .  کنند ردن جمه ده رام ک الم ش هدف اع
ه . امريکا با اعمال فشار و تحريمهای اقتصادی است از قبل معلوم بود ک

ع  رای رف دن ب يروزی باي ر پ اح ب سران جمهوری اسالمی از هر دو جن
د رده ان از ک ساب ب ام ح ق برج ه تواف ا ب شت امريک ا و بازگ . تحريمه

برخالف گزافه گويی های سران رژيم بخصوص خامنه ای که انتخابات 
ده و  زار ش ات برگ ه انتخاب ون ک د، اکن امريکا را بی اهميت جلوه داده ان
انی و  ت روح صوص دول م بخ ران رژي ت، س ده اس يروز ش دن پ باي
دن  ت باي ه دول د ک ه اميدوارن ان هم سخنگوی دولت ربيعی، اصالح طلب
ام  ق برج ه تواف د، ب ار کن برخالف سياستهای ترامپ در مورد ايران رفت

د و کن صادی را لغ ای اقت ردد و تحريمه ه .  برگ ت ک ه داش د توج ا باي ام
ام  ه تم د ک ن زن ضا دام ن ف ه اي د ب ی کن الش م جمهوری اسالمی دارد ت
ا  ای امريک ل تحريمه ه دلي د ب ردم در آن گرفتارن بدختيها و مشقاتی که م

ت.  است دود .  تحريم بهانه توجيه وضعيت و تهاجم اقتصادی به مردم اس
ت م .  دوستی و دشمنی اين دولتها هميشه تو چشم مردم رفته اس ريم ه تح

ه  ا هزين ای اوبام ک ذره از پوله ر ي ت، مگ ن اس ردم همي نباشد وضع م
ستاد و آن  مردم شد؟ بايد عليه اين توجيهات جمهوری اسالمی همواره اي

وری .  را افشا کرد م، جمه ران رژي واقعيت اينست برخالف پروپاگاند س
ق  ا و تواف ر تحريمه ا برس اسالمی بيشتر از هر زمان به توافق با امريک
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از دارد ام ني ال .  برج ام در س ق برج ق و ٢٠١۵تواف دون تواف ش "، ب نرم
م "  قهرمامانانه از رژي ن ني روز اي يد و ام رانجام نمی رس ه س خامنه ای ب

 .بيشتر به چشم می خورد
 

واقعيت مهمتر اينست که موقعيت جمهوری نسبت به سالهای گذشته بسيار 
ج .  شکننده تر است المی را فل بحران اقتصادی و سياسی سراپای رژيم اس

ارج .  کرده است م خ ترل رژي ه و از کن سترش يافت فقر و بيکاری بسيار گ
ت ده اس ار .  ش رده و ب ج ک ردم را فل دگی م ا زن دمی کرون د پان وج جدي م

ت رده اس ر ک د براب شتی را چن شکالت معي صادی .  م ران اقت ا بح تحريمه
ت رده اس شديد ک المی را ت م اس ه .  رژي المی در منطق م اس ت رژي موقعي

شدت .  تضعيف شده است دت ب ن م مهمتر از همه جامعه ايران در طول اي
ن  ش از اي ارگر و زحمتک ردم ک ت م صوص اکثري ت، بخ متحول شده اس
ی  يزش انقالب شرايط به تنگ آمده اند و انفجاراجتماعی عظيمی همچون خ

رار .  آبانماه را پشت سر دارند ضات ق جمهوری اسالمی در منگنه اين تناق
روج از  ای خ ی از راهه ا را يک ع تحريمه ا و رف ا امريک ق ب دارد و تواف

ت ر .  بحران ميداند و به آن اميد بسته اس روز از ه المی ام م اس ای رژي بق
معادله ای برای سران رژيم مهمتر است اگرچه با کرنش در مقابل امريکا 

 .و بار ديگر با نوشيدن جام زهر همراه باشد
 

رد د ک اد نخواه ردم ايج . امريکا با بايدن هم تغيير چشمگيری در زندگی م
ع  ا موان د و ب ر نميرس ه نظ اده ب دان س رفع تحريمها و توافق برجام که چن
ات  رنگونی نج ران س المی را از بح وری اس ت، جمه ی روبروس فراوان

ت . خانه از پايه ويران است. نخواهد داد انع چف ه م آن تناقضات پايه ای ک
د ده ان شديد ش ا و ت ان پابرج وده کماک وری اسالمی ب ا جمه . کردن مردم ب

صادی و  ران اقت وری اسالمی، بح شروعيت جمه دم م ی، ع بحران سياس
يل  نه آش ت، پاش ان اس ه گريب ت ب ا آن دس المی ب م اس ه رژي ی ک فرهنگ

ن . جمهوری اسالمی است المی از اي توافق برجام راه نجات جمهوری اس
ت .  بست سياسی نيست نی اس دن رفت جمهوری اسالمی با بايدن يا بدون باي

 .و بايد گورش را گم کند
 

 ٢٠٢٠نوامبر  ١٢

 ...انتخابات آمريكا و جمهوری اسالمى 



!اعدام قتل عمد دولتى است  
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سربازان خط اول .  ريزش سينه چاکان رژيم اسالمی شتاب گرفته است
، منتقدين امروز حکومت اسالمی شده "سازمان مجاهدين انقالب اسالمی"

اين .  می نامند و از استبداد سخن می گويند"  شر زمانه"خامنه ای را .  اند
پهن "  سفره انقالب"روزهای اولی که .  تغيير ريل به خاطر مردم نيست

روزها .  بود و همه می خوردند، حکم اعدام و شکنجه و زندان می دادند
که گذشت و جايشان تنگ شد و کم کم به حاشيه رفتند، فيلشان ياد 

با  .است"  ريزشی ها"ابوالفضل قديانی يکی از اين .  هندوستان کرد
 . هستند و نان دوره سابق شان را می خورند" خودی"اينحال هنوز 

 
جستجويی کوتاه .  امثال قديانی در حکومت اسالمی به وفور پيدا می شود

اين ليست را پر از آدمهايی "  حکومت"در اينترنت و پيدا کردن منتقدين 
می کند که زمانی پونز بر سر زنان می زدند، تير خالص می زدند، 
شکنجه می دادند و تا پايان جنگ در کردستان چکمه هايشان را از پا در 

چهار دهه از ظلم و جورشان به مردم که گذشت، تازه به ياد .  نياوردند
تازه پشت سر خود را نگاه کردند و فجايع خود را . آوردند که چه کرده اند

ستونهای پلی که از رويش گذشتند، گوشت و استخوان مخالفين .  ديدند
جامعه را به لجن کشاندند، فقر و فالکت و بيکاری را به اوج .  رژيم است

رساندند، تن فروشی را به داخل دبستانها بردند، کارگر را به خودسوزی 
چهل سال الزم بود تا ببينيد که چه بر سر جامعه می آوريد؟ .  وا داشتند

باور همين هم مشکل است، مگر ميشود کسانی که خود را متفکرين يک 
جريان ميدانند چند دهه برای فهميدن مسائل ساده و مثال مفهوم جنايت 

آينها مردم را چه فرض کردند؟ طنز ماجرا !  وقت الزم داشته باشند؟
ديگر .  می زند"  سکوالريسم"دم از "  مجاهد انقالب"اينجاست که اين 

ريل عوض می کنند و پيشنهاد می کند که .  دکان دينشان، خريدار ندارد
آنقدر در دنيای هپروتی شان غرق اند که .  رفراندومی هم برگزار شود

نفری می "  چهارده"بازهم از سر اسالم و اسالمی بودنشان بيانيه های 
 .دهند

  
 به قديانی و قديانی ها

مگر کوريد و نمی بينيد که مردم اين جامعه چهل سال است از هر 
را  ٩٨و آبان  ٩۶ديماه .  فرصتی برای مبارزه عليه شما بهره می گيرند

اعتراضات و اعتصابات کارگری در هفت تپه و فوالد و جای .  نديديد
مردم از دست شما، از حکومت شما، از .  جای اين جغرافيا را نمی بيند

يک روز سرنگونی زودتر شما .  رهبر شما و از رژيم شما تنفر دارند
مگر کوريد و .  برابر با يک روز درد و رنج کمتر برای اين جامعه است

. کارتن خوابها و گورخوابها، پشت بام خواب و کانکس خواب را نمی بيند
نماينده مجلس شما همين .  فقر و تنگدستی و فالکت در جامعه بيداد می کند

اين برکت .  امروز گفت که مردم ديگر توان خريد نان و پنير را هم ندارند
اين آب و برق رايگان از مجاهدتهای شما .  و سفره نکبت اسالمی تان بود

 . نشات می گيرد" مجاهدين انقالب اسالمی"
 

مگر کوريد و نمی بينيد که دانش آموزان بی بضاعت برای نداشتن پول 
رژيم اسالمی، "  مدارس رايگان"خريد موبايل و اينترنت و حضور در 

 !سكوالر مى شودوقتى يک حزب اللهى 
 پاسخى به ابوالفضل قديانى

 

 سيوان كريمى

کشته شدن .  دست به خودکشی می زنند
روزانه دهها کولبر را در مرزهای شرق 
و غرب نمی بينيد؟ مگر کوريد و تجمع 
بازنشستگان و کارگران و زحمتکشان 
جامعه برای حداقل حقوقشان را نمی 
بينيد؟  مگر کريد و صدای اعتراضات 
جامعه را نمی شنويد؟ صدای شعار مرگ 
بر ديکتاتور، پايان ماجرای اصالح طلب 
و اصولگرا را نشنيده ای؟ صدای زجه 

هزاران بيمار کرونا که به خاطر بی کفايتی و بی مسئوليتی رژيم 
اسالمی، از کمبود اکسيژن رنج می برند را نمی شنوی؟ صدای گريه 

را با چشمانشان ديدند، با گوشت و  ۶٧و  ۶٠هزاران مادری که تابستان 
پوست و استخوان لمس کردند و با گوشهايشان صدای تيرباران را 

برادران "شنيدند، نمی شنويد؟ صدای تک تک تيرهای خالصی که 
هم کور و "  سفره انقالب" شليک کردند را فراموش کردی؟"  مجاهدت

جيک تان .  چهل سال، الم تا کام صحبت نکرديد. هم کر و هم اللتان کرد
اين ديگر .  حاال که خروش دی و آبان را ديديد، معترض شديد.  درنيامد

 ! خريدار ندارد
 

 دوباره برای قديانی و قديانی ها 
سکوالريسمی که .  متوهم هم نيستيم.  ما می دانيم که چه می خواهيم

پرچمدارش شاگرد ديروز خامنه ای و خمينی باشد، روی ديگر اسالم 
چيزی شبيه مجاهدين خلقی که تا رسيدن به قدرت .  سياسی است

اعتراضات و تظاهراتهای باشکوه آبان .  ميخواهد اسالم را ميک آپ کند
و دی، اعتراضات کارگری هفت تپه و فوالد، اعتراض سراسری 
معلمان، تجمعات پرستاران در سراسر کشور و تجمعات بازنشستگان به 

جامعه از جمهوری اسالمی .  صورت روزانه نشان از يک افق دارد
اين .  عبور کرده است، حتی اگر کماکان جمهوری اسالمی سر کار باشد

عبور از رژيم اسالمی و با تجربه دوره پهلوی، انتخاب هايی را در 
ما خواهان يک جامعه برابر و بدون تبعيض .  برابرمان قرار می دهد

نه تبعيض قومی و نه تبعيض دينی برای نسل من، برای اکثريت .  هستيم
رژيم اسالمی و امثال شما با باد زدن اين .  جامعه قابل پذيرش نيست

بخش از هويتهای کاذب برای مردم و قدرتگيری نيروهايی از اين  
برای ما، هيچ کدام از اين هويتها .  سياست، جامعه را چند پاره کرده ايد

برابری انسانها بدون نگاه به .  نمی تواند جای هويت انسانی را بگيرد
اولين ويژگی دوران بعد از رژيم اسالمی ...  عقيده، زبان، فرهنگ و 

ما خواهان تعيين سرنوشت تمام لحظات زندگيمان هستيم و .  خواهد بود
. آبان و ديماه محصول اين خواست است.  برايش مبارزه می کنيم

. بود"  شورايی"مبارزات کارگری آبانماه و ديماه برای يک زندگی 
 . برای حق تعيين سرنوشت و تصميم برای زندگيمان

 
جناب ديروز خشکه مقدس و فاالنژ حزب اللهی و بعد اصالح طلب و 

شما برويد و دنبال عکس امامتان در ماه !  حاال تازه سکوالر نيمبند
بگرديد و مشغول راز و نياز با خدای سرمايه باشيد، کارهای زمينی را 

 ! به ما زمينی ها و سازندگان هر روز جامعه واگذار کنيد
 

   ٢٠٢٠نوامبر  ١٢
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آنان .  کارگران هفت تپه، هفته غرور انگيزی را پشت سر گذاشتند

توانستند پانزده نماينده شريف و شجاع خود را که به ناحق توسط 
اگر .  از کار بيکار شده بودند به آغوش خود بازگردانند" کارآفرين نمونه"

حضور پر رنگ نيروهای نظامی و امنيتی را هم در نظر بگيريم که 
برای ممانعت از ورود اين پانزده نفر کارخانه را به محاصره درآورده 
بودند، آنگاه اهميت اين موفقيت و شادی ناشی از آن نزد ما دو چندان 

 .خواهد شد
 

اينکه راز اين موفقيت غرورانگيز کارگران در اتحاد و يگانگی آنان بوده 
کارگران متحد و متشکل نه .  است مطلبی نيست که بر کسی پوشيده باشد

فقط می توانند حقوق های پرداخت نشده را از حلقوم مفتخوران بيرون 
بکشند و رفقای اخراجی شان را به کار بازگردانند، بلکه همچنين قادر به 
لغو پروژه سرمايه دارانه خصوصی سازی و اعمال نظارت و کنترل بر 

اينها اهداف بعدی است که کارگران می توانند و .  شرکت نيز خواهند بود
بايد گام به گام و با توجه توازن قوا و درجه تشکل و سازمان يابی بدان 

 .نايل آيند
 

اينجا می خواهم بر آن نکته ای تاکيد کنم که تقريبا در سخنان تمامی 
می خواهم .  رهبران کارگری جاری بود و بالتبع مورد تاييد کليه کارگران

بر آن مشکل ريشه ای، آن درد اصلی و اساسی تاکيد کنم که هر کارگری 
. همانا به صرف کارگر بودن آن را تا اعماق وجود خود حس می کند

آری درست حدس زده ايد، نگاه ابزاری و تحقيرآميز به کارگر و الجرم 
واقعيت تلخ ليکن غيرقابل کتمان اين است که سرمايه دار .  به انسان

جماعت، کارگر را نه به مثابه يک انسان بلکه همچون کااليی می داند در 
و تازه کااليی که می .  رديف ساير ماشين االت و مواد خام و مصرفی

شود عندالزوم دستمزدش را نپرداخت، حقش را باال کشيد، اخراجش 
 .کرد، شالقش زد، فريبش داد و هزار بال و مصيبت ديگر

 
واکنش مسئولين اعم از کارفرما، امام جمعه، نماينده مجلس، رييس 
جمهور و شخص رهبر در مقابل اين مشکل ريشه ای هرچه باشد، تا 
سيستم سرمايه داری و مالکيت بورژوايی باقی است در بر همين پاشنه 

اين ديگر زاده تفکر يک جناح معين يا حتی يک دولت .  خواهد چرخيد
معين نيست که بشود درون چارچوب نظام و با چک و چانه يا اشکال 

اين بينش ابزاری .  مختلف و خشن تر مبارزه آنرا حل نمود؛ حاشا و کال
محصول کل مناسبات بورژوايی و ضرورت تدوام اين شيوه معين توليد 

توليد برای سود و انباشت سرمايه در .  در تمام جهان سرمايه داری است
هر کارگر .  همه جا روی ديگرش يعنی اولويت برای انسان در هيچ کجا

صنعتی خوب می داند حياتی ترين و ضرورتی کاال برای جامعه اگر 
حامل سود مکفی نباشد بالفاصله از چرخه توليد خارج می شود و جای 
آن را توليد مخرب ترين سالح ها می گيرد همانا چون در خدمت انباشت 

. اين است ديکتاتوری بورژوايی.  اين است منطق سرمايه   .سرمايه است

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم، » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 

 منصور حكمت

 اساس سوسياليسم انسان است
 برای كارگران هفت تپه

 

 جاويد حكيمى

دست کشيدن از اين نگاه ابزاری و حفظ 
حرمت و کرامت کارگر توسط فالن 
سرمايه دار و فالن دولت بورژوايی از 

اگر چنين چيزی شدنی .  محاالت است
بود ما هرگز شاهد دو جنگ جهانی 
ويرانگر و صدها جنگ منطقه ای و 
محلی، دهها کودتا و اشغال و آزاد 
سازی شهرها و کشورها، قيام ها و 

از خود بيگانگی، .  انقالبها نمی بوديم
مسخ انسان و تهی شدن انسان از انسانيت خويش چنان در رگ و پوست 
و تن اين مراودات معين اجتماعی ريشه دوانيده که به مضمون کليه آثار 

جالب اينجاست همان دولت .  ادبی و هنری جدی تبديل شده است
بورژوايی که فلسفه وجودی اش حفاظت از مناسبات ضد انسانی است 
رياکارانه به هنرمندان منتقد اين مناسبات، جايزه می دهد تا هم منفذی 
باشد جهت خروج خشم برحق انسان و هم داعيه آزادی بيان و عقيده اش 

 . را اثبات نمايد
 

انچه مسلم است انسان به انسانيت خويش بازنمی گردد مگر در 
جايی که ابزار توليد اشتراکی است نه خصوصی، حاصل .  سوسياليسم

، از آِن توليد کنندگان و برای رفع  زحمِت انسان، محصول است نه کاال
حوائج انسان است نه متعلق به اقليتی خاص و برای فروش و کسب 

در سوسياليسم است که نيروی کار، و در واقع خالقيت انسان و به . سود
اعتباری خود انسان ديگر کاال نيست تا قابل خريد و فروش، قابل 

کارگر اگر می خواهد نه چون کااليی قابل .  استخدام و اخراج باشد
مصرف و دور ريختنی بلکه به مقام انسانی خود تائل آيد بايد برای 

 . تحقق سوسياليسم بکوشد
 
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به .  اساس سوسياليسم انسان است"

 "!انسان است
 

  ٢٠٢٠نوامبر  ١٢
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نويد افکاری قبل از اعدام شدنش توسط جمهوری جنايتکاِر اسالمی گفته 
اين ".  دنباِل گردن برای طناِب دارشان ميگردند"آنها، حکومتيان، :  بود

گفته بشکِل بسيار موجزی ماهيِت انسان ستيز جمهوری اسالمی را 
حکومِت اين جالدان از بدو حياتش، هميشه دنباِل گردن .  توصيف ميکند

در دهه شصت هزاران هزار انساِن .  استبرای طناب دارشان بوده 
شريف و دوست داشتنی که مثِل نويد بودند و بحق، سهِم خودشان را از 
. زندگی طلب ميکردند به طنابهای دار و جوخه های اعدامشان سپردند

نويد .  هيچ کدام از آنها هيچ جرمی را مرتکب نشده بودند درست مثِل نويد
آئينه تمام نمای سرنوشِت تلخی است که جمهوری اسالمی برای ما مردم، 

نويد آرزوی قهرمانی . که سهم خود را از زندگی ميخواهيم، رقم زده است
جهانی ُکشتی را کنار گذاشت و به کارگری پرداخت تا به مادر و خانواده 

چند ميليون نفر از ما مجبور شده ايم خيلی از آرزوهای .  اش کمک کند
برحق و انسانی مان را کنار بگذاريم صرفآ به اين خاطر که فقر به ما 
اجازه اين کار را نميدهد؟ چند ميليون نفر از مادراِن ما در وضيعيتی 
مشابه وضعيِت مادر نويد افکاری قرار دارند که هميشه هشت شان در 
گرِو نه شان است و دائمآ در اضطراِب اينکه با کيِف پوِل خالی، چگونه 

 برای فرزندانشان غذا تهيه کنند؟ 
   

در زمانی نه چندان دور، پنج دهه پيش، اين فقط در کتابهای درسی تاريخ 
می خوانديم که به عنوان نمادی از غارت، "  بربرها"بود که در مورِد 

چپاول، تجاوز، جنگ، بی رحمی، قصاوت، ُکشت و ُکشتار، بی فرهنگی 
در يک کالم بربرها وحشيانی بودند که به هرکجا ورود .  بودند...  و 

ميکردند ويرانی و مرگ و نابودی را به همراه خود به ارمغان می 
 .آوردند

 
حال اين حکايِت جمهوری اسالميست که چهار دهه پيش دولتهای غربی 
به سرکردگِی آمريکا، دوران رياست جمهوری جيمی کارتر از حزب 
دمکرات، روی دوش بورژوازی اسالم زده و شرق زده ايران برای 

، که اميالی آزاديخواهانه و برابری طلبانه داشت، "٥٧انقالِب "مقابله با 
ويروس جمهوری اسالمی را از اعماِق تاريک و سياه تاريخ بيرون 

و نجاِت نظامشان يعنی سرمايه "  انقالب"کشيده و با هدِف سرکوِب آن 
ويروس .  داری، به جان جامعه و مردم نگون بخت ايران انداختند

جمهوری اسالمی، اقيانوس عظيمی از چرک و خون و کثافت و شقاوت 
و به قرار داد و بيرحمی را در عصر حاضر در مقابِل چشم جهانيان 

صورت زنده آنچه را که بربرها در ذهِن عامه به آن مشهور بودند يعنی 
از پشت بامها انسانهای .  وحشی گری تمام عيار، به نمايش گذاشتند

بريدِن سِر انسان و .  معترض را با فرياد هللا و اکبر به پائين پرتاب کردند
هزاران هزار .  به نمايش گذاشتن آن در انظار جهانيان را باب کردند

انسان را در بيدادگاههای دو الی سه دقيقه ای به جرِم حق طلبی و آزادی 
زنان و کودکان را به .  خواهی به مرگ محکوم کرده و به قتل رساندند

. غنيمت گرفته و همچون احشام در بازاِر برده فروشی به فروش رساندند
تجاوز به کودکان را رسميت بخشيده و آن را به قانون جامعه تبديل 

براستی حکومت جمهوری .  ليست جنايت اين رژيم طوالنی است.  کردند
چنانچه بربرها در دوراِن معاصر .  اسالمی روی بربرها را سفيد کرد

 باز هم در باره تشكل محالت
 

 مهدی طاهری

زنده بودند حتمآ در برابر اين رژيِم انسان 
ستيز و جنايتکار و حاکمانش سر تعظيم 

حقيقتآ لغات و واژه ها .  فرود می آوردند
برای توصيِف اين همه توحش و قساوت 

زندگی يک جامعه هشتاد و چند .  عاجزند
 . ميليونی را به گروگان گرفته اند

 
اما عليرغم تماِم بربريِت اين جنايتکاران، 

مردم آزاديخواه ايران، طبقه کارگر، زنان و جوانان معترض هيچوقت 
در مقابِل حکومِت سرمايه و مذهِب کثيف شان تسليم نشدند و به مبارزه 

تاريخِ وقايع اين چهل و دو سال گواهی . برای عقب راندن آن ادامه دادند
اعتصابات کارگری، اعتراضاِت خيابانی، جنبش .  اين ادعا است

هميشه در صِف مقدِم مبارزه ...  خالصی فرهنگی، جنبِش آزادی زن و 
بر عليه رژيم جمهوری اسالمی بوده و قربانيان زيادی در اين راه داده 

جنبِش سرنگونی رژيم را وارِد  ٩٨و آباِن  ٩٦اعتراضات دی .  اند
مرحله نهايی خود کرد و مسئله تعيين تکليف با قدرت سياسی را در 

امروز روزانه بخش های مختلِف طبقه .  دستور روز قرار داده است
کارگر، برای بدست آوردن حق و حقوق خود در اعتصاب و اعتراض 

دهها ميليون بيکار، پانزده ميليون حاشيه نشين، ميليونها .  بسر ميبرند
کارگری که حقوقهايشان با ماه ها تآخير پرداخت ميشود، چند ميليون تن 

تازه بايد قيد کرد که اين ...  فروش، پنجاه ميليون زير خط فقر و 
آمارهای خوِد رژيم ميباشد که معموآل کمتر از ميزان واقعی است تا 

در يک کالم بايد گفت که جمعيتی چند ده .  مشکل را کوچک جلوه دهند
ميليونی از کِل جمعيت کشور تا ِخرِخره از وضعيتی که حکومت به آنان 

با اين لشگِر .  تحميل کرده، منزجرند و خواهاِن تغيير زندگی شان هستند
عظيم خيلی کارها قابل انجام دادن است، اما اين لشگر هنوز متحد 

متحد کردن و سازمان دادن اين .  نيست، سازمان ندارد و پراکنده است
نيروی عظيم دست آزاديخواهان و برابری طلبان و فعالين عملی 

 .کارگری را ميبوسد
 
ترجماِن زمينی اين آمار يعنی اينکه ما کارگران، کارکنان، زنان و  

به اين .  مردان در هر محله و محِل کار اکثريِت مطلق را تشکيل ميدهيم
اعتبار بسيجی ها و ديگر نيروهای سرکوبگر رژيم در محالت در اقليِت 

چنانچه ما متحد و سازمان يافته باشيم آنوقت ميشود .  محض هستند
محُالت را از وجود نحِس بسيجی و امنيتی، حکومتی ها و همکارانش 

حکومتی که رهبرش، خامنه ای، خود در زمان بدست گرفتن .  پاک کرد
ملتی که وی رهبرش باشد بايد خون به حالش گريست، :  قدرت ميگويد

رئيس قوه قضائيه اش معروف است به آيت هللا اعدام و يکی از آمرين و 
عاملين اعداِم ده ها هزار انسان است، رئيِس قوه مقننه اش فرمان پرتاب 
دانشجويان از روی پشِت بامها با فرياِد هللا و اکبر و اختالسهای ميليارد 
دالری را در پرونده اش دارد، رئيس قوه مجريه اش، حسِن روحانی، 

در مالَ عام ميباشد، با زبان خوش قدرت را "  مجرمين"خواهاِن اعدام 
 . تحويل نخواهد داد، آنها را بايد با زور به زير کشيد

 
بايد بدون از دست دادن فرصت شوراها را در مراکِز کار و زيست 

االن دوره ايست که يک . اين عملی و ممکن است. تشکيل و گسترش داد
فعال عملی و آکتيويست آزاديخواه و برابری طلب و هر کسی که 
خواهاِن سرنگونِی انقالبی حکومت است، خيلی راحت بايد بتواند، 
همچون ماهی در دريا، در ميان اين لشکر عظيِم گرسنگان حرکت کند، 

بايد صريحآ و .  سازمان بدهد و چسِب اتحادشان شود

 

  ١٤صفحه   



 

مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه 

. مليت از اين نظر به مذهب شبيه است.  و  تاريخ  انسان است

اما برخالف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمـال  

بعنوان فرد نميتوان به مليت خـاصـى     .  هم انتخابى نيست

 .گرويد و يا از آن بريد

 منصور حكمت، 

 ملت، ناسيوناليسم و برنامه كمونيسم كارگری
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مستقيم به مردم گفت فقط با بزير کشيدِن حکومت بدست خوِد ماست 
از هر محله و مکانی .  که ميشود نقطه پايانی بر اين کابوس گذاشت

که رد ميشوند بايد رِد پای خود را با تشکيِل يک جمع، که نبض 
محله در دستشان است و اين جمع خود بيشترين ارتباطات را با 

در محالت بنا به نياز و .  اعضای محل دارند، بر جای بگذارند
اولويت مبارزه ميتوان گروه های کاری متعددی با وظايِف مختلف 
مثِل گروه ارتباطات با ديگر محالت، گروهای شناسائی عوامل رژيم 

، گروه )که خيلی هاشان همين امروز برايمان شناخته شده هستند(
در متن روابط طبيعی ...  های ضربت، تدارکات، اطالع رسانی و 

 . بوجود آورد
 

درمياِن اين لشگر عظيم استعدادها و توانايی های نهفته است که در 
صورِت بکار گرفته شدن و يک کاسه کردِن آن ميشود به جنگِ 
نيروهای سرکوب جمهوری اسالمی در محالت رفت و بيرونشان 

با سازماندهی در محله خيلی کارها ميشود کرد، از جمله از .  کرد
بايد محالت را از .  طرق مختلف ميتوان فضا را بر آنها تنگ کرد

خيلی از بسيجی ها و حراستی ها در .  وجوِد کثيفشان پاک کرد
آگر اينها، در .  محلهای کار و محالت برای مردم شناخته شده هستند

کارخانه ها و ادارات تعدادی معدود و شناخته شده هستند، به طريِق 
اولی در محالت در مقابِل چند هزار ساکنيِن هر محل از آن هم کمتر 

 . خواهند بود
 

برای سرنگونی انقالبی رژيم بايد متحد شد و بايد تآکيد کرد که اتحاد 
فقط با متشکل شدن و سازمان دادن خود و ديگران معنای واقعی و 

بدوِن اتحاد، يعنی بدون سازمان يافتگی موثر، بر .  عملی پيدا ميکند
ما که خواهاِن برچيدن بساِط ظلم و نابرابری هستيم، همان خواهد 

و خيزِش  ٥٧همانطور که انقالِب . رفت که در آباِن ساِل گذشته رفت
رفتِن جمهووری اسالمی محتوم است اما بايد .  نشان داد ٩٦دی 

متشکل شدن ضامِن پيروزی .  نيروئی آنرا بياندازد، خودش نمی افتد
اين تنها سازمان يافتگی حکومت است . ستجمهوری اسالمی اما بر 

که به آنها اين امکان و اجازه را ميدهد که با نيروی بسيار کم شان 
بتوانند بر ما که اکثريِت مطلِق جامعه را تشکيل ميدهيم حکومت کنند 

. و دنباِل گردن برای طنابهای دارشان بگردند و از ما قربانی بگيرند
از قديم گفته اند .  لزوم متشکل شدن ما هم از همين جا ناشی ميشود

مشت در مقابِل مشت، به اين اعتبار سازمان انقالبی در مقابِل قدرت 
                                                                            .. ارتجاعی

در اين خيِل عظيم ده ها ميليونِی لشگر ما کارگران، آزاديخواهان، 
برابری طلبان و نيروی انسانِی متنفر از حکومت، هزاران هزار 
سازمانده توانا، هزاران هزار آدم مبتکر در زمينه های مختلف، 
هزاران هزار نفر انساِن پُر شور، پُر انرژی و پُر از ابتکار برای 
جنگهای خيابانی و رودررويی با نيروهای سرکوبگِر رژيم پيدا 

. خواهد شد که برای پيروزی بر جمهوری اسالمی به همه نياز داريم
محالت يک قلمرو کشمکش و مبارزه با حکومت است، بايد 

در محالت و مراکز کار .  تشکلهای انقالبی محالت را ايجاد کرد
 .  شوراها را ايجاد کنيم

 
 ٢٠٢٠نوامبر  ٢٠

 ...باز هم در باره تشكل محالت 

 اعتصاب كارگران خط و ابنيه فنى راه آهن 
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ه  ١٢امروز  ت ک ال اس بر دو س نوام
ه،  زم دمحم يگان رزم عزي رادر و هم ب

ان" ازار گي ست"ن ا ني ان م . ، در مي
سان  ن ان ت دادن اي درد از دس
ت  ت داشتنی هيچوق بزرگوار و دوس

جايش در ميان ما . التيام نخواهد يافت
ج  ودنش رن ت و از نب بسيار خالی اس

زان .  می بريم ت دادن عزي غم از دس
ه  ت ک بسيار سخت است و طبيعی اس
رای  دگی را ب سانی روزی زن ر ان ه

د،  ی کنن سانها م ه ان ابی ک دگی و انتخ وع زن ا ن د، ام هميشه وداع می گوي
ه در  د، چ تاثيراتی که در محيط زندگی و پيرامون خود به جای می گذارن
الش و  خ، ت يرين و تل اطرات ش رگ، خ د از م ه  بع ات و چ ان حي زم
ر  ه ه ه ب سانی ک سانها و ک اطره ان ود، در خ ان خ رای همنوع داکاری ب ف

ست ه .  مناسبتی با او رابطه داشته اند ماندگار و فراموش شدنی ني دمحم يگان
و  ود را از ن دگی خ ادی از زن ش زي ه بخ ود ک سانهايی ب از زمره چنين ان
ش  ای زندگي رين روزه ا آخ ناخت ت ودش را ش ه خ ی و از روزی ک جوان

رد ت ک شان داش ه دوست سانی ک ردم و ک ه م وب .  صرف خدمت ب دمحم محب
ی  ترام خاص ورد اح خانواده و اطرافيان و در محيطی که زندگی ميکرد م
سانی و  يات ان بود و اين جايگاه ناشی از خوش قلبی، مهربانی و خصوص

کسی که . انقالبی و برابری طلبانه ای بود که در دمحم به وفور وجود داشت
ار  د از رفت ی تردي ت ب ت داش ست و برخاس ا دمحم نش ار ب ن ب رای اولي ب

 .انسانی، احترام آميز، خوش قلبی و مهربانی او تاثير می گرفت
 

د ١٣٣١دمحم سال  د ش هر سنندج متول ير در ش سبتا فق او .  در خانواده ای ن
ود ا ب انواده م . سومين فرزند خانواده و يکی از موثرترين ها در زندگی خ

نفر را تامين  ٩پدر ما ميوه فروش و تنها نان آور خانواده و هزينه زندگی 
ائين و در . می کرد ه از سنين پ وديم ک ار ب ا ناچ ه م به اين دليل دمحم و هم

اس  ه لب امين هزين دوره نوجوانی  تابستانها به شاگردی و کارگری برای ت
ار .  و مخارج مدرسه تالش کنيم و يا به پدرمان کمک کنيم ه ک ستانها ک زم

ت  سيار تح انواده ب و کاسبی خراب بود، پدرم برای تامين هزينه زندگی خ
ن .  فشار بود ه اي ود ب هر سنندج ب ک ش اد نزدي لوات آب مادر ما اهل ده ص

ود اد ب ا زي نزل م ه م ادرم ب وام م ل و اق ه فامي ه مراجع ی .  دليل روزان يک
ه  اج ب ا احتي دند و ي ی ش ريض م ا م ساعتش يا راديوش خراب می شد و ي

رد و .  دکتر داشتند ی ک يدگی م دمحم اولين کسی بود که به مشکالت آنها رس
برای کمک به فاميلهای مادرم که عموما فقير و تنگدست بودند سنگ تمام 

ی .  می گذاشت از انجايی که دمحم آدم فنی کاری بود برای تعميرات، احتياج
رد عالوه .  به مخارج اضافی نبود، دمحم خودش اين مشکالت را رفع می ک

سانی  تان ان نايان و دوس ان آش دگی، در مي بر اين دمحم در محله و محيط زن
 . بسيار محبوب و جای باور و اعتماد و قابل اتکا بود

 

 به ياد برادر عزيزم 

 "نازار گيان"محمد يگانه 
 

 سعيد يگانه 

رحش  اال ش طور ب ه در س ی ک ه داليل ب
ختی  ه س ا ب صادی م دگی اقت ت، زن رف

د ی ش پری م ر .  س رد ه الش ميک درم ت پ
ن  ه س ه ب ی  ١۶کدام از ما ک ا م الگی پ س

ی  رای گروهبان ش ب ه ارت تيم، ب گذاش
ه  دگی بقي امين زن د در ت ا بتوانن تد ت بفرس

ند زرگ .  خانواده کمک پدرم باش رادر ب ب
ه دوره  ١۶ما در سن  د از اينک سالگی بع

ا  رد ب ام ک طه را تم ل متوس دايی و اوي ابت
ن .  تشويق پدرم گروهبان ارتش شد ه همي م ب الس نه دمحم بعد از مدرک ک

ش  ف پاي ه ک ل اينک ه دلي ط ب رد و فق ه ک ی مراجع ترتيب به نيروی هواي
درم را  يد و پ ه داد او رس ص ب ن نق ت و اي واب ردی گرف ود ج صاف ب

 .من هم که زير بار نرفتم و به تحصيل ادامه دادم. نااميد کرد
 

هری  ير ش ای فق انواده ه ی از خ ه در خيل ا ک انواده م ا در خ ه تنه البته ن
رار  رای ام ر ب ل فق ه دلي ا ب شان را عموم تقريبا رسم شده بود که جوانان

دمحم عزيز بعد از اين واقعه به تحصيل ادامه داد . معاش به ارتش بفرستند
ت "او دوره ديپلم وظيفه .  و ديپلم را در رشته طبيعی به پايان رساند خدم

ربازی ال "  س شاه در س هر کرمان ل  ١٣۵٣را در ش ه دلي رد و ب ام ک تم
ام  د از اتم ت بع ی داش ار تکنيک ه ک ری ب ه واف اينکه آدم فنی کار و عالق
د  وان کارمن ه عن هر سنندج ب ابرات ش خدمت سربازی در بخش فنی مخ

ر . استخدام شد انواده و تاثي تخدامی خ ن اس دمحم بعد از برادر بزرگم دومي
د انواده ش در و خ . زيادی بر زندگی اقتصادی ما داشت و در واقع اميد پ

و ماههای بعد از آن تا شکل گيری  ۵٧سال تا شروع قيام  ۴دمحم به مدت 
سازی ادارات  تان و پاک ه کردس شيانه ب ه وح المی و حمل ت اس حکوم

د اقی مان ابرات ب ابرات .  دولتی، کارمند مخ تخدامی در مخ د از اس او بع
 .ازدواج کرد و صاحب يک فرزند شد

 
ابرابری  دمحم از دوران نوجوانی به دليل فقر در خانواده و بی عدالتی و ن
ت و  ه سياس ود ب رده ب ه ک ود تجرب يرامون خ دگی و پ ط زن ه در محي ک

وی روی آورد م پهل ا رژي ت ب ال .  مخالف ام س ل در قي ن دلي ه اي و  ۵٧ب
ان در  شوق جوان ت و م رکت داش ه ش اه فعاالن اعتراضات عليه رژيم ش

ود وی ب م پهل رنگونی رژي رای س ارزه ب ف مب ه ص تن ب د از .  پيوس بع
ه  ه اينک اهی ب ا اگ سرنگونی رژيم پهلوی و قدرت گيری رژيم اسالمی ب
وری اسالمی  ه جمه ارزه علي ه مب ت، ب به اهداف و آرزويش نرسيده اس

ان . ادامه داد يری از جوان داد کث ل تع دگی دمحم مث د زن از اين تاريخ به بع
ال .  انقالبی شهرهای کردستان زير و رو شد اه س رداد م ا  ١٣۵٨در م ب

حمله وحشيانه ارتش و سپاه به شهرهای کردستان به فرمان خمينی جالد 
نگر  رين س شاندن آخ ست ک ه شک تان و ب امی کردس غال نظ رای اش ب

الب  ده از انق ارزه و ۵٧باقيمان ه مب ر ب ان ديگ راه جوان يز هم ، دمحم ن
ه  ازه ب م ت شانه رژي شيانه و ددمن ورش وح ل ي سلحانه در مقاب مقاومت م

هر .  قدرت رسيده اسالمی دست زد امی ش او قبال در حمله به  پادگان نظ
ز  سنندج قبل از حمله نظامی به کردستان در کنار جوانان شهر سنندج ني

 .نقش فعالی ايفا کرد
 

د از  وری  ٢۴بع شی جمه ای وح ر نيروه ونين در براب گ خ روز جن
اسالمی و قبل از اشغال نظامی شهر سنندج توسط سرکوبگران اسالمی، 

ت  دمحم نيز همچون ساير جوانان انقالبی برای ادامه مقاوم
ازمان  ه س فوف کومل در برابر نيروهای سرکوبگر به ص

 

 

  ١٦صفحه   



 

 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده          "

كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است، كه در           

آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان سعودى      

و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛ 

آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به امر اعاده         

شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره          

 ".ميخورد

 منصور حكمت                                                                                                                                                         
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قبل از خروج از شهر، در جنگ . کردستان حزب کمونيست ايران پيوست
شيانه  ٢۴ ه وح ورد حمل وا م روزه شهر سنندج که شهرمدام از زمين و ه

د،  سرکوبگران اسالمی قرار داشت و صدها نفرجان خود را از دست دادن
ردم ه در ب الم ب ان س ل .  من نيز در حمله به پادگان اين شهر زخمی و ج قب

ه  تم ب اهی، از دمحم خواس ات کوت هر، در مالق ارج از ش ه خ از انتقال من ب
ک  دش کوچ رده و فرزن د، ازدواج ک دليل اينکه خانواده به او احتياج دارن

د.  است در شهر بماند ل .  او در جواب گفت که همه خانواده دارن ا مث خيليه
دهم ه مي ارزه ادام وب .  من همسر و بچه دارند من نمی مانم و به مب ه خ چ

رگ  ت م الد و هيئ الی ج ط خلخ د و توس ی ش تگير م ر دس د، اگ ه نمان ک
الهای  داقل س ت، ح ی گرف دام نم م اع تان حک المی در کردس جمهوری اس
المی  وری اس دانهای جمه ی در زن وان انقالب دها ج ون ص ی همچ طوالن

 . حبس طوالنی می گرفت
 

با اشغال نظامی شهر توسط اوباشان اسالمی تا سال  ١٣۵٨از مرداد سال 
دت  ١٣٧٠ د، دمحم بم ده ش شور پناهن فوف  ١٢که به خارج ک ال  در ص س

ه داد ت ادام ه فعالي دت او در .  کومله و حزب کمونيست ايران ب ن م در اي
ه  شکيالت کومل دارکات در ت ابرات و ت واحدهای نظامی، بخش فنی و مخ
ت،  ای فعالي ه ه ن عرص ش از اي ر بخ ت و در ه سئوليت داش ال و م فع

ود گر ب اد و تالش ا و اعتم ل اتک ر، قاب ر ثم سانی مثم فوف .  ان دمحم در ص
کومله انسانی محبوب و مورد اعتماد همرزمانش بود به اين دليل خيلی از 

 .صدا می کردند" عزيزجان" "نازارگيان"رفقا او را 
 

د  ت و بع دمحم در خارج کشور دست از فعاليت انقالبی و کمونيستی برنداش
ارگری  از جدايی از حزب کمونيست ايران در صفوف حزب کمونيست ک
ه  ی علي ی و انقالب ت سياس ه فعالي ت ب صور حکم بری من ه ره ران ب اي

ه، در .  جمهوری اسالمی ادامه داد در تظاهراتها، در مناسبتهای اول ماه م
زب را  الی ح اظ م ه لح ال و ب دگيش فع ل زن ی در مح فعاليت روتين حزب

سانی، .  ياری می داد ی، ان ان خصوصيات انقالب شور هم ارج ک دمحم در خ
اه  وب و جايگ ل محب ن دلي ه اي رد و ب ظ ک بی را حف خوشرويی و خوش قل
ش  ط زندگي ان در محي تان و اطرافي ی و دوس ای حزب ان رفق ی مي خاص

فوف .  داشت ران، در ص ارگری اي او بعد از جدايی در حزب کمونيست ک
ه   -حزب کمونيست کارگری  ی  ادام حکمتيست به فعاليت سياسی و انقالب

 .داد
 

اری  دانش رفت ا کارمن احبکاران ب رخالف ص ود و ب ار ب احب ک دمحم ص
ان"او را دوست داشتند و . انسانی و خارج از نرم داشت ا ج دايش "  آق ص

به درد و مشکالت آنان رسيدگی می کرد و هيچوقت به عنوان . می کردند
ورات  شبرد ام ابال دمحم را در پي ا متق رد و آنه ی ک اه نم ا نگ ه آنه ارگر ب ک
خ  شان تل رگ دمحم براي ه م وری ک د، بط ی کردن روزانه صميميانه کمک م

ود شان ب اق در زندگي رين اتف ه .  ت ی ب ای منته ه در روزه اد دارم ک ه ي ب
دانش روی  ی از کارمن ود يک ستری ب تان ب ه در بيمارس انی ک رگش زم م

 ".سرش می زد و گريه می کرد و می گفت پدرم را از دست دادم
 

 به ياد برادر عزيزم 

 " ...نازار گيان"محمد يگانه 

ود ل .  دمحم دريايی از مهر و محبت و دوستی و تالش و اميد ب دمحم در مقاب
ن و  بور و متي سانی ص الفينش ان ر مخ اطع، در براب سانی ق منانش ان دش

ود ده ب اری دهن ان و ي ت مهرب شان داش ه دوست سانی ک ه ک سبت ب دمحم .  ن
ه .  انسانی انقالبی، آزاديخواه و برابری طلب بود ايی ک به انسانها، به آنه

ی  شق م رد ع ارزه ميک شان مب رای آزادی و سعادت ت و ب دوستشان داش
د ا .  ورزي ود و ت ابرابری ب ض و ن ه تبعي ست، علي سانی سوسيالي دمحم ان

د  سان از قي آخرين دقايق زندگيش به آرمان و عقايدش که همانا آزادی ان
 .و بند بردگی و نابرابری و تبعيض است وفادار ماند

 
دگيش را  ای زن رين روزه ود و آخ اری ب ستر بيم دمحم زمانی هم که در ب

رد ظ ک يات را حف ن خصوص ان اي رد همچن ی ک پری م البت، .  س ص
ا دمحم .  استواری و اميد و خوشرويی کسانی که شانس آخرين مالقات را ب

ودی دمحم  ه بهب د ب د و امي ی کردن ه م د و گري داشتند، نگران حال او بودن
ی داد و از  داری م ان را دل ان آن رو و مهرب داشتند، او مثل هميشه خوش

 .مشکالت و گرفتاری در زندگی آنان می پرسيد
 

دمحم عزيز، ستاره ای درخشان در آسمان انسانيت بود و خوب درخشيد و 
مراسم . او سراسر زندگيش تالش و فداکاری بود. زندگی پر باری داشت

سيار  تداران دمحم   ب يع دوس رکت وس اری و ش ه ي ه او ب ادبود و بدرق ي
ت . پرشور و با شکوه برگزار شد وار و دوس سان بزرگ ن ان ياد عزيز اي

ا . داشتنی هميشه در قلب ما ماندگار خواهد بود دم، ب زرگ ش من با دمحم ب
رديم الش ک ارزه و ت م  مب وديم.  ه ده ب م عقي ر و ه م فک ال در  ١٢.  ه س

ا  دگيش، ت ات زن رين لحظ ا آخ رديم و ت ارزه ک م مب ا ه خت ب رايط س ش
ت و  ودم، دوس رگش ب ستاد و شاهد م ش اي آخرين دقايقی که قلبش از تپ

ديم ن .  رفيق و همرزم باقی مان دگی م ی در زن رگ دمحم خالء بزرگ ا م ب
 .ايجاد شد

 
 .ياد دمحم عزيز و دوست داشتنی هميشه زنده و گرامی است

 
 ٢٠٢٠نوامبر  ١١
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به موازات قتل فجيع ساموئل پتی، بار ديگر بحث قديمی آزادی بيان و 
ترديدی نيست که مسئله برسر عدم درک آزادی .  دامنه آن طرح شده است

بيان از سوی مخالفين نيست، اين يک پالتفرم سياسی برای اهداف مادی 
تقابل آزادی بيان با "و زمينی است که خود را در صورت ظاهر 

اين يک عمل سياسی است و بايد بطرق .  و غيره تبئين می کند"  مقدسات
با اينحال بايد روشن باشد که اين نوع استدالل ها .  سياسی پاسخ داده شود

به کدام منافع خدمت می کنند و فی النفسه تا چه اندازه غير جدی و 
 . سطحی اند

 
" آزادی بيقيد و شرط بيان و نقد"مقوله  ١٣۵٧در ايران بدنبال قيام بهمن 
اما بتدريج به يک بند .  توصيف ميشد"  ليبرالی"بشدت غريب بود و حتی 

امروز .  برنامه سياسی اکثر نيروها و جريانات چپ اپوزيسيون تبديل شد
، کشيدن سيم خاردار دور تعصبات عقبمانده "مقدسات"اما، تراشيدن 

تحت عنوان  یو واکنش به هر مسئله ابعنوان حوزه های غير قابل بحث، 
مسئله "  توهين به مقدسات"يا "  توهين به يک گروه يا قوم يا ملت يا دين"

اگر اوضاع به همين روال پيش برود، بايد .  را بسيار پيچيده کرده است
برپا کنيم و دهن مختلف "  مقدسات"در فردای ايران هزاران مجسمه از 

به "  توهين"بيش از نود درصد مردم را به اين دليل که حرفشان ميتواند 
اين ارتجاع محض است و کمونيسم و  !عده ديگری تلقی شود، ببنديم

 . جنبش طبقه کارگر مطلقا نبايد با آن سازش کند
 

مبارزه قاطع عليه هر نوع تبعيض نژادی و ":  برنامه کمونيستی ما از
ممنوعيت هر نوع تبليغ نفرت مذهبى، ملى و قومى، "و "  نژادپرستی

ممنوعيت ايجاد احزاب و گروه هاى سياسى که برترى .  نژادى و جنسى
ملى، قومى، نژادى، مذهبى و جنسى گروهى از مردم بر ديگران، جزو 

، سخن ميگويد که مصداق آنها روشن "اصول رسما اعالم شده آنها باشند
توهين به عقايد و مقدسات "يا "  توهين به مردم"ما مقوله ای بنام .  است
 . سردبير. نداريم" مردم

 
 آزادى بيان

تا به خود بحث آزادى بيان بطور کلى برميگردد، بيان قيد و شرط ندارد، 
نيست، هيچ گروه و قدرت " مقدساتى"مرز ندارد، تابع هيچ نوع تبصره و 

و دولت و حکومت و مذهب و آتوريته و عشيره اى نميتواند غل و زنجير 
ما برای تحقق .  نقد يک وجه مهم آزادى بيان است.  بپاى آزادى بيان ببندد

آزادى کامل و بى قيد و شرط انتقاد و نقد، آزادى انتقاد به کليه جوانب "
سياسى، فرهنگى و اخالقى و ايدئولوژيکى جامعه، لغو هر نوع ارجاع 
در قوانين به باصطالح مقدسات ملى و ميهنى و مذهبى و غيره بعنوان 
عامل محدود کننده آزادى نقد و اظهار نظر مردم، ممنوعيت هر نوع 
تحريکات و تهديدات مذهبى و ملى و غيره عليه بيان آزادانه نظرات 

 . مبارزه ميکنيم "افراد
 

کسى که از نقد سياسى به هر شکلی برآشفته ميشود و يا واکنشهاى غير 
چنين کسانى .  طبيعى نشان ميدهد، بايد بدواً به طبيب اش مراجعه کند

  آزادى بيان؛
 "توهين به مقدسات"، "توهين به مردم"

 

 سياوش دانشور

صالحيت دفاع از آزادى بيان ندارند چون 
هنوز دامنه تحمل سياسى شان از خشکه 

شبه .  مقدس های اسالمى فراتر نرفته است
که در صورت مسئله "  اپوزيسيونى"

جمهورى اسالمى شريک است و بحث 
شکاف در جامعه ايران "اش اينست که 

بين بى دينى و ديندارى نيست بلکه بين 
، به دين و "دمکراسى و ديکتاتورى است

خرافه نياز دارد، به دمکراسى لويه جرگه 
چنين کسانى وقتى احساس فشار کنند دوباره قمه و پونز .  اى نياز دارد

 .جيب ميگذارند و مخالفين شان را مشمول الطاف اسالمى ميکنند
 

يک رگه عمومى در بحث آزادى بيان اينست که مسئله امروز مردم 
مردم ايران چى هست و چى نيست و البته خود جواب ميدهد که مسئله 

استداللها متنوع و متلون اند اما اين تنوع و تلون .  تهاجم به دين نيست
ميان طيفهاى يک بستر سياسى واحد است که با نفس تهاجم انتقادی به 

همه اينها انواع ادله براى ما رديف .  دين و مذهب و اسالم مسئله دارد
حساب اسالم را از آخوند و حکومت اسالمى "ميکنند که کوتاه بيائيد، 

سکوالر باشيد نه ضد "، "به باورهاى مردم احترام بگذاريد"، "جدا کنيد
مردم "، "منتقد صلحجو باشيد نه منتقد ايدئولوژيک و ستيزه جو"، "دين

توهين با آزادى بيان "، "عينى باشيد نه ذهنى"، "ايران صدقه ميدهند
و صف طويلى از "!  کارگران امرشان اينست و آن نيست"، "فرق دارد

و مالحظات و بايدها و "  اما"استداللهائى که در بحث آزادی بيان، 
 .نبايدهاى خود را دارند

 
اسالمى "  مقدسات"دارند، اگر در "  مقدسات"اين طيف سياسى خودشان 

شريک نباشند دستکم به مذهب بعنوان ابزارى مهم و ضرورى 
برخى شان مانند ناسيوناليستها مخالفت شان با اسالم برسر .  مينگرند

هژمونى اسالم يا ناسيوناليسم است و نه مخالفت با وجود مذهب و 
اينها طبق تاريخ سياه دورانهاى قديم شان، .  دستگاه واتيکان اسالمى

مذهب و سلطنت را دوقلوى ضرورى اى ميبينند که يکى سلطان و هديه 
بخشى ديگر .  خدا به مردم است و ديگری توجيه گر الهى قدرت سلطان

که دمکراسى ميخواهد، بدون اسالم و حکومت اسالمى و مشارکت با 
سکوالرهايشان مرتبا تاکيد .  اسالميون نميتواند دمکراسى را تعريف کند

در طيف راديکال تر و ".  آنها سکوالرند و نه ضد دين"ميکنند که 
تابعى از نفى "، "مبارزه با مذهب امرى تاريخى است"جوانان اينها، 

، و بحث "مبارزه طبقاتى مهم تر است"، "سرمايه دارى بطور کلى است
به اتحاد طبقه کارگر "تقابل با مذهب انحرافى نابخشودنى است که 

اين استداللها البته يک اپسيلون پايشان روى زمين واقعى ". ضربه ميزند
و طبقاتى و تاريخى نيست و تنها زبانى متفاوت براى سياستى محافظه 

تالشی بيهوده برای روتوش اشتراک سياست .  کار در مقابل مذهب است
با ناسيوناليستها و جمهوريخواهان و اسالميون متفرقه در بحث آزادی 

 . بيان است
 

پاسخ ما به کل اين طيف های متفاوت که در بحث آزادی بيان کمابيش 
بسادگى اينست که آزادى بيان و نقد و ابراز ، در يک صف ايستاده اند

وجود در اشکال مختلف، اوال حق هر کسى است، ثانيا مبصر و مجمع 
تشخيص مصلحت و اداره ارشاد نميخواهد، ثالثا مرز ندارد و هيچ 

هر "  مقدسات"محدوده اى مصون از آن نيست، رابعا به اعتقادات و 
کسى برميخورد بايد تحمل داشته باشد و حق ندارد 

 

  ١٨صفحه   
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. شانتاژ کند، فتوا دهد، تهديد و ارعاب کند، روانکاوى و نشر اکاذيب کند
انسانها يکبار بدنيا مى آيند و حق دارند در اين يکبار هرچه دلشان 
ميخواهد و با هر چهارچوبى که ميخواهند بگويند و هيچ قانون و دولت و 

قانون نهايتا بايد اين حق را برسميت بشناسد و .  قدرتى نبايد مانع آن شود
 . مانع تعرض به آزادى بيان به هر بهانه اى شود

 
 باورهاى مردم

وسيله اى است که هر کسى که مخالف حرف انتقادى "  باورهاى مردم"
اين حرف "من و شماست پشت آن سنگر ميگيرد و اعتراض ميکند که 

"! به باورهاى مردم احترام بگذاريد"، "شما عليه باورهاى مردم است
بگذاريد بپرسيم که باورهاى مردم در کدام مرجع و نهاد و اداره مورد 
توافق عموم ثبت شده است؟ آيا بجز اينست که حکومتهائی مانند جمهوری 
اسالمی و داعش و طالبان با زور شمشير و قانون اسالم همه مردم را 
ملزم کرده که به اين باورها گردن بگذارند؟ مردم باورهاى مختلفى دارند 
. و اين باورها قبل از اينکه باور خودشان باشد باور طبقات حاکم است

" ملت ايران"اگر سلطنت در ايران حاکم باشد من و شما به اجبار جزو 
شان چنين و "  مقدسات"و "  باورهاى ملت ايران"محسوب ميشويم و لذا 

اگر اسالم قدرت را در دست داشته باشد من و شما جزو .  چنان ميشود
باورهاى امت اسالمى "سرشمارى ميشويم و "  امت اسالمى ايران"

اگر عشاير و .  طور ديگرى تعريف ميشود"  مقدسات اسالمی"و "  ايران
اقوام و فدراليستها حاکم شوند، باورهاى مردم صد جور ميشود و هر کدام 

و صد "  سوسمارخور"، "شوونيست"، "تازى"، "پست"ديگرى را 
به جنگ داخلى و "  باورهاى رسمى مردم"ناشايست ديگر ميداند و تثبيت 

اگر دمکراسى حاکم باشد، از کل اين ماتريال عهد .  نتايج آن گره ميخورد
باور "عتيقی نمونه بردارى ميکنند و تناسب و تقسيم قدرت بين آنها را 

 . نام ميگذارند" مردم
 

در اين ميان اين خود مردم اند که بى تقصير اند، کسى نظرشان را 
نميپرسد، جائى دسته جمعى اعالم نکردند که چه باورى دارند، چه باورى 
ندارند، و در قبال انتقاد و اعتراض چه ميگويند و چگونه ميخواهند عمل 

کاغذ کادو و چهارچوبى است که هر "  باورهاى مردم"و "  مردم"کنند؟ 
مرتجعى تالش ميکند عقايد خود را بر اين اساس موجه جلوه دهد اما در 

به نام "  مردم"دنياى واقعى عليه عناصر و آحاد و گروههاى همان 
پاسخ به همه اين طيف اينست که مردم !  مى ايستد"  باورهاى مردم"

باورهاى مختلفى دارند، فرهنگ هاى مختلفى دارند، عقايد و سنتهاى 
مختلفى دارند، آرمانهاى مختلفى دارند، مردمى يکدست و يک جور با 

پشت مردم سنگر نگيريد، .  عقايد و باورهاى يکسان وجود خارجى ندارد
داور جهان نباشيد، عقايد خودتان را بگوئيد و براى آن مبارزه کنيد و 

 .نيرو جمع کنيد
 

وانگهى چرا بايد به هر باور مردم احترام گذاشت؟ اين توقع بسيار 
افراد و گروهها برای "  حق"برسميت شناسی و دفاع از .  ناموجهى است

هر .  آنها خيلى فرق دارد"  احترام به باور"برخورداری از آزادی بيان با 
کسى حق دارد به هر خرافه و به هر ارتجاعى باور داشته باشد و با 

ما مدافع صداى بلند آنرا اعالم کند، دولت بايد اين حق را تضمين کند و 

  آزادى بيان؛
 " ...توهين به مقدسات"، "توهين به مردم"

آزادی و امکان مادی بروز ارتجاعی ترين و ناهنجارترين باورها و 
اما چرا بحث حق داشتن را به بحث سکوت در .  عقايد سياسی هستيم

بسط ميدهيد؟ "  احترام به باور مردم"مقابل عقايد ارتجاعى تحت عنوان 
آيا دليل اين نيست که تحت اين پوشش ميخواهيد از همان ارتجاع سياسى 
دفاع کنيد؟ ما نه کالنتر باورهاى مردم هستيم و نه به باورهاى عهد 

نه فقط احترام نميگذاريم بلکه .  عتيقى و ضد آزادى احترام ميگذاريم
آزادی بيان رابطه ای .  براى تغيير آنها مستمرا تالش و مبارزه ميکنيم

قانون . است بين قدرت فائقه و شهروندان و نه رابطه شهروند با شهروند
بايد آزادى بيان را براى همه برسميت بشناسد اما شهروند در مقابل 

باالخره بايد نفس .  شهروند موظف نيست در مقابل عقايد ديگر سجده کند
حق وجود داشته باشد و آزادى بيان و نقد باورهاى ديگر رايج و فرض 
باشد تا جامعه بتواند بين عقايد درست و غلط انتخاب واقعى اش را 

تصور اينکه جامعه اى بدون نقد و بدون عبور از خرافه بتواند .  بکند
 .جلو برود تصورى غير تاريخى و مذهبى است

 
 "توهين به عقايد مردم"

اگر عده اى ميگويند بايد به عقايد مردم احترام بگذاريد، عده بيشترى در 
اين آزادى بيان نيست، توهين به عقايد "مخالفت با هر نقدى ميگويند 

"مردم است ابزارى براى ايجاد مناطق "  توهين به عقايد مردم"! 
است که قرار است از "  ناموسى"ممنوعه نظامى و امنيتى و حيثيتى و 

اسالم پديده اى را توهين ميداند، .  هر نقد و بررسى مصون بمانند
ميتراشد بدنبال آن "  مقدسات"هر کسى که .  ناسيوناليسم پديده ديگرى

وانگهى توهين با افترا .  را غير مجاز اعالم ميکند"  توهين به مقدسات"
توهين يک قلمرو خاکسترى .  به افراد حقيقى و حقوقى بسيار فرق دارد

است و معنی آن برای هر فرد بيشتر تابعى از فرهنگ سياسى، نوع 
نگرش به پديده ها، درجه وسعت نظر، عقب ماندگى و جمود فکرى و 

مثال شما ميتوانيد با کاريکاتور در خيلى .  فاکتورهاى فرهنگى است
کشورها افراد و شخصيتهاى سياسى و هنرى و مذهبى را مسخره کنيد، 
در صورتى همين کار در ايران و عراق با يک الم شنگه و چه بسا 

شما ميتوانيد حرفى و .  شورش و تحريک ملى و مذهبى روبرو شود
طرحى را سکسيستى، ضد زن و غيره بناميد در صورتى که بخشى 
ديگر در جامعه آنرا امرى عادى، پيش و پا افتاده، و حتى صورتى از 

شما ميتوانيد مولتى کالچراليسم و .  آزادى بيان و ابراز وجود تلقی کند
غير "و "  اصيل"تقسيم انسانها به مارکهاى قومى و ملى و مذهبی و 

. را يک پيشرفت بدانيد و يکى ديگر آنرا عين راسيسم بداند"  اصيل
ظاهرا حرف دومى ميتواند براى اولى راسيستى باشد و برعکس، و در 

 !شده است" توهين"هر دو حالت به عقايد دو طرف 
 

سنگر ميگيرند، و يا "  توهين به عقايد مردم"کسانى که پشت بحث 
فالنى : "کسانى که در مقام توجيه گر و کارمند اداره سانسور ميگويند

همه در يک اصل مشترک "  قصد توهين نداشته و عملش توهين نبوده،
اما توهين چيست؟ کجا مردم جائی آگاهانه پذيرفته اند که !  توهين:  اند

است بجز کسانى که ميخواهند با اين چماق "  توهين"اقدامى يا سخنی 
نگذارند من و شما حرف بزنيم؟ اصال فرض کنيم کسى آگاهانه خواسته 

من .  شما آگاهانه فحش و بد و بيراه گفته است"  مقدسات"توهين کند، به 
! ميپرسم چه ايرادى دارد؟ اگر شما نمى پسندى خوب اينکار را نکن

و باورهاى اين طرف توهين کنى و "  مقدسات"شما هم ميتوانى به همه 
اين که لشکر کشى و قشون راه انداختن نياز !  خودت را خالى کنى

  .ندارد
 

  ١٩صفحه   



!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 ٥٦٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٩صفحه    

 !نداريم" مقدسات"
ثانيا آنچه که برای .  نداريم"  مقدسات"اوال ما بعنوان کمونيست کارگری 

ثالثا .  نيست"  مقدس"است برای بقيه مردم جهان "  مقدس"فرد يا افرادی 
دنيا نميتواند برای تحقق يک حق بديهی و پايه ای بشری مانند آزادی بيان 

در دنيای "  مقدسات"همين طرفداران .  در جنگ مقدسات منجمد شود
عده ديگری را لگدمال و چه بسا نابود "  مقدسات"امروز هر دقيقه 

در جنگ "  ناموس"مگر نديده ايد که طرفداران پر و پا قرص .  ميکنند
دشمنان شان است؟ مگر نديده ايد که "  ناموس"يک ابزارشان تجاوز به 

در جنگ و ترور "  مقدسات مذهبی"مذهبيون دو آتشه و پرچمداران 
يکديگر را منفجر ميکنند؟ مگر نديده ايد ناسيوناليستهای "  اماکن مقدس"

رقبايشان " مقدسات ملی"هر روز " هويت مقدس ملی"دو آتشه و طرفدار 
پشت و روی "  توهين به مقدسات"و "  مقدسات"را نابود ميکنند؟ کلمه 

سکه يک ارتجاع سياسی برای تحديد آزادی بيان، کنترل مردم در جامعه 
 . و سلب آزادی آنهاست

 
" توهين به مقدسات"مشترکی ندارند لذا "  مقدسات"ميلياردها مردم جهان 

نقد و هجو و مسخره کردن و توهين . يک جز الينفک از آزادی بيان است
اما .  و باورهای فرد هنوز در چهارچوب آزادی بيان است"  مقدسات"به 

تسری  خود فرد صاحب عقيدهوقتی اين نقد و توهين و تمسخر عقايد به 
به پيدا ميکند، يعنی وقتی نقد از حوزه تقابل آرا و افکار بيرون ميرود و 

  آزادى بيان؛
 " ...توهين به مقدسات"، "توهين به مردم"

، اينجا ديگر با راسيسم و تهاجم به حرمت و تماميت فرد حمله ميکند
حقوق فرد و يا افراد ديگری روبرو هستيم و بايد به همين عنوان راجع 

ما بايد بروشنی بدانيم راجع به چه مسئله ای بحث .  به آن بحث کرد
مثال کسی نميتواند و مجاز نيست تحت پوشش آزادی بيان به فرد . ميکنيم

در چنين مواردی قانون ميتواند فرد .  بزند تهمت و افتراحقيقی و حقوقی 
خاطی را نه بخاطر اظهارات و عقايدش بلکه بخاطر تهمت زدن و افترا 

جامعه در کنار تضمين آزادی .  به فرد ديگری تحت تعقيب قرار دهد
بيان و نقد، موظف به تضمين و دفاع از حرمت و حقوق فردی و 

جامعه و قانون موظف به دفاع از امنيت .  اجتماعی هر شهروند است
جانی شهروندان است و بايد در مقابل تهديدها و تحريکات مذهبى و ملى 

 . و غيره عليه بيان آزادانه نظرات افراد بايستد
 

در يک جامعه آزاد، در جائى که آزادى همه برسميت شناخته شده است، 
در جائى که سرکوب سياسى و فقر و ناامنى وجود ندارد، احترام انسانها 

در يک جامعه آزاد .  به همديگر بيشتر و همبستگی انسانی باال ميرود
و "  توهين"، معنى "عقايد مردم"شعور و فرهنگ حاکم، مرزهاى کهنه 

دين بعنوان دکانى براى لفت و ليس و آخوند . همه چيز زير و رو ميشود
. رنگ ميبازند"  مقدسات مذهبى"و "  قديس"و خاخام و کشيش بعنوان 

وضع قوانين جديد و .  فرهنگ با شرايط اجتماعى تدريجا متحول ميشود
آزاديخواهانه خود منشا ايجاد فرهنگ جديدى ميشود و اين استدالل هاى 

امروز، تا به بحث .  عهد بوقى و محافظه کار تدريجا بى معنى ميشوند
آزادى بيان مربوط است، بايد از تماميت آن دفاع کرد و تسليم سيم 

اين چهارچوبها .  خاردارهاى اسالمى و ناسيوناليستى و دمکراتيک نشد
 . ضد آزادى بيان و خود صورت مسئله امر آزادى و رهائی بشريت اند

 
*** 



!زنده باد سوسياليسم  

 ٥٦٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢٠صفحه    

 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا . حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است -حزب كمونيست كارگری
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

 

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه   .  منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .دريافت شده باشند

 :دولت را موظف كنيم  

                 بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای بهداشتى، اقتصادی، تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه

 ! را تامين و تضمين كند

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد ! 

              تداوم فعاليت مراكز ضروری و اورژانس،      .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 !بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد

 حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود ! 

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

  معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كندنيازهای! 

                     كودكان كار، زباله گردها، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين نيازهای

 !معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

 وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود! 

 پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره  و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران لغو شود! 

 كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود! 
  

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 ١٣٩٨اسفند 


