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 !چشم اندازها ،گرانى و فقر
 

برخى ديدگاهها کمى زمان ميخواهد تا براى همگان به                
اگر حزب اتحاد کمونيسم           .  فرضى قاطع تبديل شود          

کارگرى اولين جريانى بود که با سند رسمى و تحليل                     
چشم انداز شورش گرسنگان در ايران و                               ،روشن

امروز    ،همينطور اجتناب از مخاطرات آنرا اعالم کرد           
وحشت از اين پديده و اعالم علنى آن تا دخمه هاى                            

آيت اهللا هاى رژيم اسالمى در قم رسوخ                    –دايناسور   
کيهان جمهورى اسالمى البته مثل هميشه              .  کرده است  

کيهان تهديد امنيتى ميکند     .  صورت مسئله را پاک ميکند      
که رسانه ها و ابواب جمعى رژيم اسالمى راجع به                         

کيهان فقط يک نکته را درست       .  گرانى نگويند و ننويسند    
ديده و آن اينست که فضاى روانى گرانى و کمبود خود                 
تحريک کننده است و  صورت مسئله را بيشتر زير نور              

اما شعور امنيتى اين روزى نامه خود را به                        .  ميبرد
نفهمى ميزند که پاک کردن صورت مسئله حتى خراشى            

 . به نفى وجودى آن نميزند
 

حکومت اسالمى از يکسو سوبسيدها را حذف ميکند و از       
پروژه اعمال رياضت اقتصادى و مجازات جمعى                         
کارگران و مردم محروم در سرميز ديپلماسى اتمى بهره           
ميجويد و از سوى ديگر در جنگ باندهاى حکومتى                      

دعواى .  برسر سهم لفت و ليس به سر و کله هم ميکوبند             
اوباش اسالمى در مجلس و دولت برسر مدت زمان                       

يکى ميگويد بسرعت    .  خوراندن اين سم به جامعه است         
است "  مرگ يکبار و شيون يکبار     "اجرا کنيم و شعارش      

و ديگرى از تبعات اوجگيرى گرانى و تورم و سقوط                   
گرانى عنوانى گويا      .  اقتصادى و اجتماعى مى هراسد          

قيمت ها افسار      .  براى واقعيت جارى در ايران نيست            
هر روز پول مملکت بى ارزش ميشود و در          .  گسيخته اند 

نتيجه دستمزدهاى واقعى مزدبگيران     

  ،يادداشت سر دبير
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 طليعه های مذهب زدايی و روشنگری
 

 جدال اسالميون و المذهب ها
 

 ٨صفحه آذر ماجدی                                                   

٢صفحه   

 کارگران شرکت نفت و گاز ايتوک ايران

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

 اطالعيه در باره 
 سايت حزب

 

: مردم به فقر نه می گويند
 انتخابات در اروپا

 

 پاسخ چيست؟ دموکراسی يا سوسياليسم
 

 ١١صفحه آذر ماجدی                                     



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

کاهش و قدرت خريد آنها پائين تر        
هيچ چشم اندازى براى         .  مى آيد  

. کنترل اين اوضاع وجود ندارد            
نميشود هم قيمتها را آزاد کرد و به        
مکانيزم بازار آزاد سپرد و هم                
اداى اقتصاد دستورى درآورد و با       

 –"  بازرسى کنترل قيمتها    "تعيين   
از   –بخوانيد باجگيران دولتى             

جلوگيرى "  گرانى مصنوعى       "
نهايت هنر کارشناسان             !  کرد

اقتصادى شان اينست که راجع به         
رشد تورم و بى فايده بودن                         
پرداخت شندرغاز يارانه ها در             
صورت اجراى سريع طرح حذف      

خودشان .  سوبسيدها هشدار بدهند    
نميدانند حلقه هاى بعدى اين روند         
با توجه به مجموعه اوضاع                      
اقتصادى حکومت چگونه خواهد        

آيا اين سيستم به معنى اخص        .  بود
حتى اگر مردم                           ،اقتصادى

ميتواند تعادلش    ،صدايشان در نيايد  
را حفظ کند و يا کوالپس ميکند و           

 فرو ميپاشد؟  

 

 ...چشم اندازها  ،گرانى و فقر
 

براى جمهورى اسالمى هيچ            
موقعيتى بهتر از شرايط جهانى      
امروز وجود ندارد تا تهاجم              
همه جانبه به معيشت طبقه                 

بحران .  کارگر را پيش ببرد          
اقتصادى و سياست و پالتفرم          
واحد جهانى سرمايه عليه                   

اين فرصت را به              ،کارگران
حکومت اسالمى هم ميدهد که         
طرح حذف سوبسيدها را که             
گوشه اى از طرحى وسيعتر و        
قديمى تر و جهانى تر است                

اين طرحى صرفا       .  اجرا کند   
ابزارى           ،اقتصادى نيست         

اعمال فقر و    .  سياسى هم هست   
مجازات جمعى کارگران                   
ابزارى سياسى براى زمينگير       
کردن و نابودى توان واقعى              

يکى از        .  کارگران است       
پيامدهاى بالفصل اين طرح             
بستن بسيارى از کارخانه جات      
و صنايع توليدى و                                    

. بيکارسازيهاى گسترده است        

٢۵۵شماره   
امرى که نيروى طبقه را از زير                
سقف واحدهاى توليدى به حاشيه               
اقتصاد و توليد ميراند و به توده اى           
فقر زده و در جستجوى نان تبديل              

پيامدهاى اين سياستهاى            .  ميکند
اقتصادى در کشورهاى ديگر                     
آزموده شده اند و در ايران با کمى             
افت و خيز نتايج يکسانى ببار مى              

 . آورند
 

پيامدهاى اجتماعى گرانى و فقر اگر       
 ،نباشد"  انقالب براى نان  "بالفاصله  

شورش گرسنگان در شهرهاى                  
ديگر .  بزرگ ايران خواهد بود             

ما گرسنه        ،ما بيکاريم   "فريادهاى    
را نميتوان با دستورات دينى           "  ايم

آدم "از قديم گفته اند           .  کنترل کرد  
". گرسنه که دين و ايمان ندارد                   

هشدارهاى حکومتى ها وحشت از          
واقعياتى اجتماعى است که پيامدهاى   

و اين تفاوت عربستان   . سنگينى دارد
يکى .  با جمهورى اسالمى است            

ميتواند شکم مردم را سير کند و                  
اختناق اسالمى و بساط سربريدن را       
سرپا نگهدارد و ديگرى ميخواهد هم      
گرسنه نگهدارد و هم به رويشان               

اين سياست خيلى سريع      .  شليک کند 
 . شکست ميخورد

 

در اين شماره نشريه مجددا                      
. قطعنامه حزب منتشر شده است         

قطعنامه حزب بر محدوديتهاى             
شورش کور گرسنگان بروشنى          
واقف است و تالش دارد موانعى          
را برطرف کند که شورش کور            
را به شورش آگاهانه عليه فقر و            
بردگى سرمايه در ايران تبديل              

اين قطعنامه بيش از هر                .  کند
زمان بيانگر واقعيت اجتماعى و          
اقتصادى در ايران است و                        
مواجهه روزمره با فقر و گرانى           
بيش از هر زمان مسئله توده هاى        

 . وسيع طبقه کارگر است
 

اگر حکومتى ها و رسانه هاى بين       
المللى دست راستى آشکارا به                
پيامدهاى اجتماعى فقر و گرانى           

 ،در ايران واکنش نشان ميدهند             
رهبران کارگرى و کمونيستهاى         
کارگرى بايد وظايف سياسى                  
فورى امروزشان را بيش از هر           

 . زمانى درک کنند
 

واقعيت بحدى عريان است که                
باالئى ها در پارلمانها ويولون               

وقت رقص مردم در                   ،ميزنند
 ! *خيابانها فرا رسيده است

 

 اطالعيه در باره سايت حزب 
 

مراجعه کنندگان ميتوانند به سايت     .  مشکالت فنى روبرو شده است    با   www.wupiran.orgبه اطالع ميرسانيم که يکى از سايتهاى حزب      
 . مراجعه کنند www.wupiran.netحزب يعنى ديگر 

 

net.wupiran.www 
 

 روابط عمومى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١٢مه  ١۵

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و 

.ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
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يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

گرسنگى    ،گسترش فقر و فالکت        -١
گرانى سرسام آور و              ،و سوتغذيه   

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از               
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                    

گسترش بيکار سازيها و اخراج                   
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش     ،قراردادى و سفيد امضا           
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين            
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،               
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم             
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان        

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

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

و مردمى ناراضى و                ،کرده است   
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز              

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

 .است
 
با تشديد گرانى و گسترش فقر و            -٢

بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                     
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را           
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد            

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

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                       "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه          
نسخه اى براى درمان اين اوضاع              
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج                   
کردن مسبب واقعى اين وضعيت،                
يعنى نظام سرمايه دارى و کل                         
حکومت مرتجع اسالمى از تيررس           
تعرض و اعتراض کارگران و مردم           

در عين حال طرح اين        .  گرسنه است 
سياستها تالشی برای پاسحگويی به        
فشار پائينى ها از جانب باالئى ها                 
است که به سهم خود به جدال درون           
حکومتى برسر کنترل اوضاع و نفس       

جمهوری .  بقاى حکومت دامن ميزند     
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند اين        

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

تحميل فقر  .  اوضاع را تخفيف دهد   
و فالکت يک سياست رژيم                        
اسالمی برای بزانو درآوردن                 
 .کارگران و مردم زحمتکش است

 
نه فقط جمهورى اسالمى،              -٣

بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى            
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای       

. براى نابودی فقر ندارند                           
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                 
وعده بهبود اين اوضاع را                        
نميدهد، بلکه چند نسل از                          
کارگران را به جان کندن براى               
بازسازی سرمايه دارى و                         

خرابيهاى ناشى از عملکرد                "
. فرا ميخواند   "  حکومت اسالمى   

اسالمى اپوزيسيون  -جريانات ملى
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در         
خدمت جنگ جناحى می بينند و             
عموما سياستهاى ناسيوناليستى       

برخی از      .  را مطرح ميکنند           
يا "  چپ رايکال       "جريانات        

گسترش فقر را ابزارى در خدمت        
شورش و عصيان مردم عليه                 
رژيم تلقی ميکنند يا با طرح                     
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از         
سازماندهى توده اى و کارگرى             

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

بدرجه اى که        .  و مردم ميداند       
طبقه کارگر و جنبشهاى                             
اعتراضى بتوانند حاکميت سرمايه    
و رژيمشان را در تحميل فقر و               

به      ،فالکت بيشتر عقب برانند             
همان درجه شرايط براى                            
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى       
يک انقالب عظيم کارگرى عليه            

 .وضع موجود فراهم تر ميشود
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        -۴

و جنبش سوسياليستى طبقه                   
کارگر، نظام سرمايه داری را                 
مسبب مستقيم فقر و فالکت و                 
بيکارى و گرانى و گرسنگى و               
مصائب اجتماعى ناشى از آن                 

٢۵۵شماره   
رژيم اسالمى، حکومت مشتى        .  ميداند

نظامى و باندهاى         -کانگستر سياسى   
اقتصادى مافيائى است که بر تمام                     

. امکانات جامعه چنگ انداخته اند                   
مافياى "مساله اين نيست که گويا                   

نميگذارد دولت کارش را          "  اقتصادى
بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده              

اين حکومت مافيايی سرمايه و         .  است
سران رژيم     .  اسالم در ايران است            

اسالمی خود از بزرگترين سران                       
. مافياى اقتصادى در ايران هستند                   

کارگران و مردم گرسنه در اين جدال              
نبايد به دنبالچه کشمکش و رقابت                   

. بخشهاى مختلف سرمايه تبديل شوند        
کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل                  
طبقاتى اش از سرمايه و جناحهاى                  
دولتى و غير دولتى بورژوازی، بر                 

و بر      ،جنبش و راه حل مستقل اش              
مطالبات و نيازهاى فورى خود و                      
اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين                 

 ،مبارزه عليه فقر   .  اوضاع تاکيد ميکند   
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى فوری    

درعين حال        ،کارگران و مردم است          
جبهه مهمى از مبارزه عليه حکومت و        
قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه در            

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

 .ميکند
 
مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط         -۵

دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                 
اعتراض و شورش عليه                    .  است

وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل        
اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است         

در اين شرايط مخاطراتى مبارزات                   
طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری           
و رفاه را تهديد ميکند که کمونيسم و              
کارگران پيشرو و سوسياليست بايد               
آنها را بشناسند و راه حل واقعى و                   

 . عملى در مقابل آن ارائه دهند
 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و           
گرسنگى، بدون سازمان و بدون                      
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق          

به   ،روشن سياسى در مقياس سراسرى
. تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود         

نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى       
. که دارد، سرکوب و شکست است                  

ارکان سياست و تاکتيک حزب در                     
متشکل کردن      ،مواجهه با اين اوضاع      

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

بعنوان سه رکن مهم تضمين            ،رهبرى
تبديل .  پيشروى و پيروزى است                 

شورش کور به شورش آگاهانه و              
سازماندهی اعتراض عليه وضعيت         
موجود درگرو تامين اين سه رکن               

 .اساسى است
 
کمونيسم و طبقه کارگر بايد در             -۶

راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و         
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                  

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

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

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                
تمامی نيازهای انسانی برخوردار             

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

ايجاد سازمانهاى     .  سياست ماست    
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع         
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد       
مواد غذايی و نيازهای مردم،                        
برگزاری مجامع عمومی در محالت         
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن              
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                        
گرسنگى و فقر، شرط اساسی                       
پيشبرد چنين استراتژی و سياستی           

بايد در هر گوشه جامعه                  .  است
پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی           

 .برافراشت
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى              -٧

رهبران   ،توجه پيشروان طبقه کارگر    
 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                

فعالين اردوى آزادى و برابرى و                
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                

 . ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه           
کارگر و مردم آزاديخواه را به                       
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و          
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه              
دارى و حکومت اسالمى                                   

 !فراميخواند
 
 

 مصوب پلنوم سوم حزب 
  ،به اتفاق آرا

 
 ٢٠٠٨ژوئن 
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پنج سال پيش          :يک دنيای بهتر     
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                

. فعاليت خود را رسما آغاز کرد            
اين موقعيت فرصتی است برای            
بررسی جايگاه و فعاليتهای                      
تاکنونی حزب و راهی که بايد                 

در اين زمينه مسائل      .  پيموده شود 
زير نيازمند بررسی و ارزيابی             

 :اند
  

چه زمينه ها و مسائلی باعث      :  الف
جدايی از حزب کمونيست                         
کارگری و پايه گذاری حزب اتحاد   
کمونيسم کارگری شدند؟ آيا راهی       
برای جلوگيری از انشقاق وجود           
نداشت؟ آيا همان مسائل کماکان بر      

ويژگی :  قوت خود باقی اند؟  ب           
های حزب اتحاد کمونيسم                          
کارگری که اين حزب را از ساير         
احزابی که تحت نام کمونيسم                   

کدام     ،کارگری فعاليت می کنند          
حزب اتحاد کمونيسم        :  است؟ ج   

کارگری چه سنگرهايی را فتح              
کرده است؟ موفقيتها و نقاط                      
ضعف اين حزب کدام است؟ چه            
راه حلهايی برای مقابله با آن در             

چرا بايد به       :  دستور داريد؟  د         
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                

 پيوست؟
 

شکلگيرى ما      :نسرين رمضانعلى  
محصول يک جمعبندى سياسى             

حزب بعد از منصور حکمت      .  بود
دچار مشکالت جدى اى شد که               
تاثيراتش فقط درون حزبى نبود             
بلکه جنبش کمونيسم کارگرى و            
سياست ايران را تحت تاثير قرار          

ادامه اين روند انشعاب بود و        .  داد
حتما .  چرخش براست هاى مکرر     

هر کسى توجيه خود را داشت و             
حق با آنها     "شايد هنوز فکر کنند         

ما تالش کرديم جلوى ضرر     "!  بود
را بگيريم اما با سد منافع خرد                  

. جناح هائى در حزب روبرو شديم     

 

 در سالروز تشکيل حزب
 با هيئت دائر حزب

 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى

ما با تشکيل فراکسيون اتحاد             
کمونيسم کارگری ابتدا تالش           
کرديم پالتفرمى و چهارچوبى        
براى تداوم فعاليت حزب ارائه       

در ادامه به ارزيابی               .  کنيم
. پرداختيم     2004انشعاب سال    

اگر پرچم منصور حکمت در          
آندوران نمايندگى ميشد ميشد           
جلوى انشعاب را گرفت يا                  
ضربه اش را کمتر کرد و                   
جلوى دو شقه شدن حزب را             

متاسفانه اين پرچم در        .  گرفت
. آن دوره خطير نمايندگى نشد         

ما نظرمان اينبود که ميشود               
اختالف سياسی داشت اما در           

اتفاقا اين      .  يک حزب بود          
تحليلها و مباحث برای اين بود        
که سنتهاى فرقه اى را نقد کنيم        
و مانع انشعابی ديگر در حزب       

همين .  منصور حکمت بشويم      
مباحث ميان فعالين و کادرهاى      
اين جنبش در داخل و خارج              
توجه جلب کرد و اميدواريهائى     

اما برای رهبری       .  ايجاد کرد   
وقت حفظ موقعيت مهمتر از            
آينده حزب و جنبش کمونيسم            
کارگری بود و اين تناقض راه         
را براى تداوم همان سياستها و        

. پيامدهاى آن فراهم کرد                     
سياست شان اين شد که تصفيه         

در فاصله دو پلنوم تصميم . کنند
شان را گرفتند و دست به هر             
بى اخالقى زدند تا اعمال شان         

ديگر بحث     .  را توجيه کنند        
برسر سياست و نقد سياسى                

بحث برسر بسيج                          ،نبود
فاالنژيسم براى زدن بخشى از        

و "  دشمن"حزب بود که گويا         
! بود"  پليس"و حتى      "  خائن"

حتى تکرار اينها شرم آور و              
برای همين   .  آزار دهنده است     

پنج عضو دفتر         27در پلنوم      
سياسى حزب که عضو                        
فراکسيون بودند را دسته جمعى   

٢۵۵شماره   
پائين کشيدند و در طول پلنوم در                
خروج از حزب را بارها نشانمان             

آرزو ميکردند که ما برويم و        .  دادند
نميدانم .  کارى ميکردند که ما برويم      

چه را ميخواستند تقسيم کنند و اصال        
 ميفهميدند که دارند چکار ميکنند؟

 
برای من و همه ما دوران بسيار                 

حزبی که چه در خارج       .  سختی بود 
کشور و چه در داخل کشور تاثير              
مستقيم داشت و مهر خود را بر                   
جنبشهای اعتراضی و کارگری زده       

حزبی که هر کجا حضور                    ،بود
داشت جا پايش را راحت ميتوانستی       

حزبی منسجم و قدرتمند که             ،ببينی
بعد از مرگ ليدرش از هم پاشيده               

 ،براى کسب مجدد آن موقعيت        .  شد
فکر ميکنم زمان و انرژی و سياست    
کمونيستى و نيروی زيادى الزم                

در ايندوران و روزهای               .  است
انشعاب ما ديديم و شنيديم که                         

اين "!  سياست پدر و مادر ندارد           "
ديگر شعار بعضی از رهبران وقت        

لذا از هيچ بی پرنسيبی و         .  شده بود 
اعالم .  بی اصولی دريغ نکردند            

وفادارى به رهبرى وقت در آندوره        
برای من      .  سياست واقعى بود           

راستش تا قبل از دو پلنوم آخرى که         
 ٢٧و      ٢۶يعنى پلنومهاى           ،بوديم

هنوز حزب با تمام کمبودها حزب            
اما با اين      .  کمونيست کارگری بود     

رويدادها و آنچه ديديم اگر جدائى              
شخصا ادامه فعاليتم        ،اى هم نميبود    

را در چنين حزبی غير ممکن                      
ديگر براى من اين حزب        .  ميدانستم

منصور حکمت نبود که قرار است          
حزبی که   .  قدرت سياسی را بگيرد      

اساس سوسياليسم     "شعار اصليش         
را کنار گذاشت ديگر       "  انسان است  

جريانی بی ربط به کمونيسم و                     
سوسياليسم و سنتهای حزب منصور      

 .ايندوره اما تمام شد. حکمت بود
 

اما اين تالشهاى فرقه اى مقدمه                   
سياستهاى ديگرى بود که با وجود            

با قرار   .  ما پيشبرد آنها آسان نبود         
انحالل فراکسيون ما و تصفيه درون      

زمان زيادی نگذشت که        ،تشکيالتى
. پروژه های جديد روى صحنه آمدند     

حزب کمونيستى و کادرهايش را به        
. حزب مسلمانان سابق تبديل کردند         

. بسرعت همه چيز تغيير کرد                
پوپوليسم و انقالبيگرى سطحى            
جاى خود را به کمونيسم کارگرى       

. و نظرات منسجم گذشته داد                   
آزادمنشى تشکيالتى جايش را به         
تبعيت از ليدر و شلوغ بازيهاى             

در اولين  .  مسخره و بى محتوا داد     
تند پيچ تاريخی با کله به دامن                  
موسوی و کروبی افتادند و زير            

پرچمهای .  پرچم سبز رفتند              
سرخشان رنگ باخت و سفيد شد          

ديگر صحبت   .  و ديگر سفيد ماند     
از کمونيسم و سوسياليسم و                      

فرقه اى و          "انقالب کارگری          
اما شعار       .  شد"  ايدئولوژيک

سطحى و راست و غير طبقاتى             
انقالب انسانی براى حکومت             "

راديکاليسم و      "نشان      "  انسانی
همه سياستها  .  شد"  اجتماعى شدن 

و سنتهاى کمونيسم کارگرى                   
همراه با کسانى که منافع ديگرى          
و تمايالت و مشغله هاى ديگرى           
را دنبال ميکردند رنگ باخت و            

. به آن تبديل شد که همه ميبينند               
ديگر موسوی برايشان آن                         
جنايتکاری نبود که سالها در                   
جنايت عليه ميليونها انسان در               
زندانی به نام ايران جز سران پايه       
اول اون حکومت بود و حتى                   
رفقاى خود ما را اينها کشته                      

 .بودند
   

در يک کالم شخصيتهاى سياسى         
وقت ماهيت واقعی خود را نشان          

. دادند و اين چيز عجيبى نبود                 
گرايش واقعى و خفته شان همين          

وضعيتى فراهم شد که اين           .  بود
گرايش نمايندگی شود البته با                  
شخصيتها و سياستها و سنتها و              

درست يادم است         .  سخنگويانش
حزب بحث اصلی پلنوم       24پلنوم  

اين بود که گرايشات اجتماعی               
۵صفحه ديگر رنگ         
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خودشان را به ما زدند بدون اينکه        
ما کمترين تاثيری بر اين                             

بنظرم .  گرايشات داشته باشيم           
همين گرايشها بشدت از طرف               
بخشی از رهبری که به لحاظ                   

. سياسی هم افق بودند حمايت ميشد     
تقويت   ،اين گرايشات حمايت شدند    

شدند و در فاصله هر پلنوم شاهد            
فاصله گرفتن اينها با کمونيسم                 
کارگری منصور حکمت را بيشتر      

ديگر طوری     .  احساس ميکرديم    
شده بود فاکت آوردن از                               
چهارچوبهاى کمونيسم کارگرى          
منصور حکمت با اين مواجهه                

که در منصور حکمت              "ميشد     
و البته سياستهای      "!  منجمد شدی  

! نام گرفتند "  درافزوده"راست هم    
ما در ايندوره ديدم که در اين                    
حزب  بخشى از رهبری وقت                 
چقدر شيفته حقوق بشر و                            
دمکراسی غربی بود و امروز                

. علنا اين شيفتگى را اعالم ميکند         
شايد برخى نهادهاى دول غربى            
هم گوشه چشمی در اين سير                     

اين جنبه    .  تحول به اينها داشتند         
 ،حتى اگر بدرجه اى واقعى باشد          

هميشه براى اينست که بعنوان                
در مقابل     "  درس عاقل شدن         "

کمونيسم راديکال و افراطى                     
گذاشته شود که راه حل همان                   

چيزى که برخى   .  بورژوازى است 
 . هيچوقت نفهميدند

 
ما بناچار جدا شديم تا از نو شروع        

پرچم و سياست ما روشن            .  کنيم
ما به کمونيسم مارکس و               .  بود

منصور حکمت وفادار بوديم و              
چهارچوب سياسى بهتر و                          
راديکالترى نمى شناختيم و                       

. حزبمان را بر اين اساس ساختيم         
در عين حال با اين اغتشاش و                  
تاثيرات منفى جدائيها و شانتاژها          
ميدانستيم که راهمان خيلى سخت         

اعتمادهائى که ريخته بايد         .  است
زمان ميخواست که            ،احيا ميشد   

 در سالروز تشکيل حزب
 با هيئت دائر حزب

 

 ...گفتگو با نسرين رمضانعلى 

تفاوت در سبک کار و سياست        
. براى همه عيان شود                            

بخصوص که از نظر ابعاد                
کوچکتر بوديم و اين فاکتور به        

. سختى کار ما مى افزود                     
تفاوتهاى ما بسيار سريع روشن     

ما بعنوان جريانى با                 .  شد
فوکوس کارگرى و تحرک در        

. ميان کارگران معرفى شديم           
هنوز از   "بعنوان جريانى که         

 ،"منصور حکمت دفاع ميکند        
بعنوان جريانى با سياستهاى             

. مربوط و راديکال و منسجم           
در .  اينها هنوز کافى نيست            

مورد تفاوتها با ديگر جريانات       
که تحت اين نام فعاليت ميکنند         
بحث و سند و نقد زيادى وجود         

نشريات ما منظما اين           .  دارد
تفاوتها را در سياست و                         

راه .  پراتيک نشان داده است         
در رويدادهاى        ،دورى نرويم   
حزب کمونيست        ،اخير ايران   

کارگرى در کنار جنبش ملی            
اسالمی و سلطنت طلبان قرار         
گرفت که خودشان را جنبش             

حزب حکمتيست   .  سبز ناميدند  
هم کشف کرد که جمهورى                
اسالمى متعارف ميشود و اون        
خيزشهای عظيم توده ای را دو       
دستی تقديم دو جناح حکومت          

خودش هم رفت و خانه          .  کرد
عاقبت هر دوى اين           .  نشست

. سياستها امروز روشن شدند          
زمانی کوروش مدرسی اعالم        

سوسياليسم مردم را رم        "کرد   
و حميد تقوائی يک قدم       "  ميدهد

بعدتر با عوض کردن شعارها        
. و سياستها همين را عملی کرد      

اين دو پشت و روى يک سکه          
بودند و جنس جنگ شان هم               

حزب اتحاد کمونيسم    .  يکى بود 
کارگری اين افتخار را دارد که       
راديکاليسم و کمونيسم اش را          

در سياستهايش      ،بايگانى نکرد  
با سر افراشته از        ،آب نريخت 

٢۵۵شماره   
اصول و  موازين و استراتژی                     
کمونيستى اش دفاع کرد و براى آن          

به کسى  .  در شرايطى نابرابر جنگيد    
ما ضعف زياد   .  آوانش نداد و نميدهد   

داشتيم و هنوز داريم اما حزبی                    
بوديم که متناسب با توانمان                           
نگذاشتيم پرچم و سنت سياسى                     

 .  کمونيسم کارگری زمين بيافتد
 

ما با اتکا به کوه ادبيات کمونيستى             
کارگرى منصور حکمت و کاربرد         
اين نگرش و متد تالش کرديم و جلو        
آمديم و هدفمان اينست و اصرارمان       
اينست که ميشود کمونيسم را به                  

ما تالشمان را          .  پيروزی رساند    
ميکنيم و پيروزى در گرو رفع                    
محدوديتها و معضالت جنبش مان           

در گرو پاسخ دادن به سواالت . است
اساسى جنبش مان و جامعه در دوره       

ما داريم حزب را     .  هاى خطير است  
بعنوان يک ابزار و يک سنت                      
سياسى در سنگرهاى واقعى                         

مشکل و ضعف هم زياد          .  ميسازيم
برخالف دوستان قديمی که         .  داريم

ماه هم دوام نمياورند                6ميگفتند    
امروز با افتخار اعالم ميکنيم که               
حزبمان وارد پنجمين سال فعاليت            

ديگر دوست و         .  خود شده است        
دشمن ميداند تفاوتها و تمايزها بين            
شاخه هاى موسوم به کمونيسم                     

عده اى با         .  کارگرى کدامست    
حرافى و فحاشى و متلک پرانى و       

ما   ،پرونده سازى هنوز خوش اند      
کارمان را ميکنيم و وقعى به اين          

نفوذ فکرى و      .  مسائل نميگذاريم  
سياسى ما در قياس با پنج سال                

حاال هر  .  پيش قابل مقايسه نيست     
کسى که ميخواهد با سکتاريسم و         
روشهاى کهنه خود را به نديدن             

واقعيت اما    .  بزند خودش ميداند      
 . اينست

 
به اين مناسبت دعوت ميکنم که             
کمونيستها و سوسياليستها و                    

. آزاديخواهان به حزب ما بپيوندند     
هر کسی به انقالب کارگری و               
يک جامعه آزاد و برابر و مرفه            

. فکر ميکند بايد به ما ملحق شود          
هر کسى که نميخواهد به                            
دمکراسى و حقوق بشر باج بدهد         

هر کسى که   .  بايد به ما ملحق شود    
فکر ميکند سوسياليسم و انقالب            

 21کارگری پاسخ بشريت قرن            
  .است بايد به اين حزب بپيوندد

 
سالروز تشکيل حزب را به همه           
کمونيستهاى کارگرى طرفدار              
مارکس و منصور حکمت تبريک      

 . *ميگويم

 

را از کنترل کارگرى کتاب   

!سايت  حزب دريافت و توزيع کنيد  

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
  ،تفسير کرده اند

!حال آنکه مسئله بر سر تغيير آنست  
 

کارل مارکس                      



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

اخيرا خالد حاج محمدی از اعضاء 
محفل کورش مدرسی مطلبی تحت     

 ،تحريم و فضای جنگی        "عنوان   
نوشته است که   "  چپ و آلترناتيوها  

سرنخهای مهمی از سياست دفاع         
طلبانه خجوالنه اين جريان از                 
رژيم اسالمی در تقابل و جنگ               
احتمالی دو اردوی تروريستی               

 . جهان معاصر بدست ميدهد
 

تزهای ايشان بطور فشرده از اين         
تهديدات جنگی عليه   ((:  قرار است 

 ،حکومت اسالمی باال گرفته است      
اين تهديدات يکطرفه گوشه ای از        
قلدری آمريکا و اسرائيل در قبال          

در اين شرايط     ،رژيم اسالمی است
اپوزيسيون راست و چپ به                      

فضای کاذب اميد به رفتن                       "
 ،دل بسته اند     "  جمهوری اسالمی  

منتظر بهره برداری از ثمرات               
تحريم اقتصادی و حمله نظامی              

از اينرو مشغول آلترناتيو          ،هستند
پرو "اين تالشها        ،سازی شده اند    

 ،است"  آمريکائی و پرو پنتاگونی     
ضد منافع طبقه کارگر و صف               

و تنها اين               ،آزاديخواهی است    
جريان و هم محفلی شان يعنی                  

در مقابل اين حرکت        ،بهمن شفيق 
  .))ايستاده اند

 
هدف از نقد اين مطلب نشان دادن         

ضد   -دفاع طلبی              "ماهيت       
اين تزها و استنتاج       "  امپرياليستی

اين .  منطقی اين سياستها است            
جريان در صورت پايفشاری بر           
اين تزها خود را در کنار و در                 
حاشيه رژيم اسالمی در متن جدال       
دو قطب تروريستی حاضر خواهد      

 چگونه؟ . يافت
 

اما پيش از پرداختن به نقد اين                  
تزها و نشان دادن جايگاه آن بايد            

. به يک نکته اساسی اشاره کرد             
خالد حاج محمدی يکی از اعضای      

 

" ضد امپرياليستی –دفاع طلبی "چگونه 
 در کنار رژيم اسالمی قرار ميگيرد؟

 

 على جوادى

حزب "جريان کودتاچی در              
ايشان به     .  است"  حکمتيست

همراه چند تن ديگر از اعضای      
دفتر سياسی اين حزب زمانيکه      
رهبری منتخب پلنوم و دفتر             
سياسی با پالتفرم دفاع از                    
کمونيسم منصور حکمت و               
تسويه حساب با سياستهای                 
راست و شکست طلبانه کورش     

به يکباره    ،مدرسی به جلو آمد     
از سر استيصال دست به يک           

ارگانهای .  کودتای سازمانی زد  
 ،حزبی را تصرف کردند                   

رهبری منتخب باالترين                     
ارگانهای حزب را بدون                     

غير "کوچکترين شرم و حيايی      
اعالم کردند و از              "  قانونی

" خلع صالحيت "رهبری حزب   
اين جريان در حال            .  نمودند

حاضر هم کماکان با نام و آرم          
فعاليت "  حزب حکمتيست       "

افشای اين سياست و نقد      .  ميکند
کودتای سياسی اين جريان يک      
وظيفه جرياناتی است که از              
اصول و پرنسيپهای سازمانی         
کمونيستی و انقالبی دفاع                   

به خالد حاج محمدی و       .  ميکنند
 . تزهايشان برگرديم

 
تقابل دو قطب تروريستی يا              

و "  قلدری امپرياليستی        "
 معصوميت رژيم اسالمی؟

يک رکن مهم تزهای ايشان               
ارزيابی از ماهيت کشمکش و        
تخاصم ميان رژيم اسالمی و            

در .  آمريکا و اسرائيل است          
 ،نزد اين محفل شکست طلب           

تقابل آمريکا و رژيم اسالمی            
تماما به پروژه اتمی رژيم                  

رسما .  اسالمی خالصه ميشود    
"تاکيد ميکنند که     مسئله خطر   : 

همچنانکه بارها        ،ايران اتمی   
بهانه ای در دست              ،گفته ايم   

غرب برای مقبوليت دادن به            

٢۵۵شماره   
در .  يک دخالت امپرياليستی است        

 ،حقيقت اين دعوا به هر جا بينجامد         
و آن قلدری                 يک طرف دارد          

امپرياليستی غرب و در راس آن               
(دولت آمريکا است     تاکيد از من     ." 

 )است
 

اينکه دول تروريست غربی در                  
مقابله شان با خطر اتمی شدن رژيم          
آدمکشان اسالمی تنها و تنها                         
رياکاری و قلدری خود را به نمايش        

نيرويی .  ترديدی نيست       ،ميگذارند
که اولين و تنها استفاده کننده بمب              
اتم بوده و در يک چشم بهم زدن                  
چند صد هزار نفر را به خاکستر                

نميتواند مدعی        ،تبديل کرده است       
ايمنی و مصون داشتن بشريت از              
خطر انفجار و فاجعه اتمی توسط              

اما مساله تقابل    .  رژيم اسالمی باشد   
دو قطب تروريستی دوران حاضر          
نه به مساله اتمی شدن رژيم اسالمی        
خالصه و محدود ميشود و نه از اين        

تاريخ حيات و   .  تقابل آغاز شده است   
موجوديت رژيم اسالمی در عين               
حال تاريخ تقابل رژيم اسالمی و                

واقعيت مهم  .  آمريکا و اسرائيل است   
ديگر در اين بستر فاجعه خونين                 
يازده سپتامبر است که کليد تقابل کل       
جنبش اسالم سياسی و تروريسم                
اسالمی از يکسو و تروريسم دولتی        

منصور .  را از سوی ديگر زد                 
 : حکمت در اين زمينه ميگويد

 
در دو سوى اين کشمکش ضد                   "

بشرى، دو ارودى اصلى تروريسم          
بين المللى قرار گرفته اند که مهر              
خونين خود را به زندگى دو نسل از         

در يک   .  مردم جهان ما کوبيده اند         
قطب، عظيم ترين ماشين تروريسم         
دولتى و ارعاب و باج خورى بين             

متشکل از     .  المللى ايستاده است         
هيات حاکمه و دولت آمريکا، تنها             
نيرويى که سالح اتمى عليه انسان            
بکار برده و صدها هزار مردم                    
بيخبر و بيگناه هيروشيما و                            
ناکازاکى را در ظرف چند ثانيه                 
خاکستر کرده است، ميليونها نفر را        
در ويتنام بقتل رسانده و سرزمينشان      
را با بمباران شيميايى براى سالها             

. سوزانده و بيمصرف کرده است             
ناتو و ائتالفهاى دولتهاى غربى که          
از عراق تا يوگسالوى خانه و                      

مدرسه و بيمارستان مردم را بر           
سرشان خراب کرده اند و نان و            
داروى ميليونها کودک را گروگان     

بورژوازى و دولت        .  گرفته اند   
اسرائيل، که اشغال ميکند،                       
تصرف ميکند، کشتار ميکند،                

اينها به            .  محروم ميکند           
اردوگاههاى آوارگان بمب و                  
راکت ميزنند و به کودکان دهساله       
پناه گرفته در آغوش پدر و در                

از .  صف مدرسه شليک ميکنند         
هيروشيما و ويتنام تا گرانادا و               
عراق، از ميدانهاى تيرباران در          
اندونزى و شيلى تا قتلگاههاى                
فلسطين، کارنامه و پرونده اين              
قطب جهانى تروريسم دولتى و             
قدر قدرتى امپرياليستى، عيان و          
غير قابل انکار جلوى چشم                      

 .جهانيان است
 

در قطب مقابل، تروريسم اسالمى      
و جنبش ارتجاعى و کثيف اسالم          

اينها که  .  سياسى قرار گرفته است    
زمانى خود دست پرورده و                     
مخلوق آمريکا و غرب در جنگ         
سرد و ابزار سازماندهى ارتجاع        
بومى عليه چپ در جوامع                         
خاورميانه بوده اند، اکنون به يک       
قطب فعال تروريسم بين المللى و         
يک پاى جنگ قدرت بورژوايى          

تاريخ .  در خاورميانه بدل شده اند      
ضد انسانى اسالم سياسى، از                 
ايران و افغانستان و پاکستان، تا            
الجزاير و فلسطين ليست طويلى          
از نسل کشى ها و جنايات تکان             

از .  دهنده را در بر ميگيرد                  
کشتارهاى دولتى و شبه دولتى در       
ايران و افغانستان، تا جنايات                  
روزمره گروههاى ترور اسالمى      
در اسرائيل و الجزاير و قلب                   
اروپا و آمريکا، از سرکوب                    

٧صفحه خونين   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

مخالفان فکرى و سياسى، تا حاکم         
کردن قوانين ارتجاعى و ضد                  
بشرى اسالمى بر مردم و بويژه             
بر زنان، از سر بريدن ها و دست         
بريدنهاى شرعى، تا بمبگذارى و         
قتل عام در اتوبوسها و کافه ها و            
ديسکوتک ها، اقالم کارنامه اين           

(مرتجعين است            منصور ." 
 ،سپتامبر  ١١دنيا پس از        ،حکمت

 )جنگ تروريستها: بخش اول
 

حاد شدن تخاصم اين دو اردوری          
ارتجاعی تنها در متن چنين                       
وضعيتی قابل درک و ارزيابی              

اين کشمکش از هر دو سو         .  است
هم رژيم اسالمی     .  ارتجاعی است  

و هم دولتهای آمريکا و اسرائيل و        
متحدين شان آتش افروزان اين               

هر دو سوی اين     .  جدال خونين اند   
معادله نيازمند جدال و کشمکش            

هرگونه تقليل اين تخاصم دو         .  اند
جانبه به حمله و تجاوز يک اردو           
نتيجتا و منطقا جريان مذکور را             
خواه ناخواه در همسويی با اردوی      

همانطور که    .  مقابل قرار ميدهد      
نيروهای اپوزيسيون پروغربی            
اين جدال را به تعرض و تجاوز             
رژيم اسالمی و اسالم سياسی به            

غرب قلمداد     "  تمدن"غرب و          
و از اين رو در کنار و                 ،ميکنند

همسوی اردوی تروريسم دولتی           
همانطور نيز       .  قرار ميگيرند      

اين "  ضد امپرياليست   "جريانات    
کشمکش را به تعرض و قلدری             

به ايران       "  امرياليسم آمريکا      "
قلمداد ميکنند و نتيجتا در کنار و            
همسوی رژيم اسالمی قرار                     

و نتيجتا به درجه ای که        .  ميگيرند
در پيشبرد عملی اين سياست                    
ارتجاعی کوشا باشند به همان                 
اندازه نيز در قطب مقابل حل و               

و اين سرنوشت تلخ    .  جذب ميشوند 
جريانی است که شکست طلبی               
همواره يک رکن سياستش بوده             

اين شکست طلبی امروز           .  است

 

" ضد امپرياليستی –دفاع طلبی "چگونه 
 ...در کنار رژيم اسالمی قرار ميگيرد 

اين جريان را دارد در کام                   
منجالب همسويی با رژيم                   

خالد حاج   .  اسالمی فرو ميبرد    
محمدی و جريان متبوعش دقيقا     

 . در اين راه گام برميدارند
 

تعيين روش اصولی سياسی در      
قبال جنگ و تقابالت جهانی             
يکی از اساسی ترين مولفه                
های استواری بر سياست                   

ما .  کمونيستی و راديکال است     
تاکنون شاهد سقوط جريانات           
بسياری در پس اين تخاصمات       

نمونه ها در دوران        .  بوده ايم  
. جنگهای امپرياليستی بسيارند      

در جنگ          ،راه دور نرويم         
ارتجاعی ايران و عراق هم               

قربانی "  چپ"برخی جريانات     
شدند و   "  دفاع طلبی  "سياست   

ديديم که چگونه رژيم اسالمی         
 . پاداش اين سياستشان را داد

 
از سوی ديگر شاهديم که لنين          
بدون اتخاذ يک سياست                        
راديکال و کمونيستی در قبال          
جنگ امپرياليستی نميتوانست        
به لنين يعنی رهبر يک انقالب        
عظيم کارگری در تاريخ تبديل       

بدون اتخاذ سياست              .  شود
سرنگونی انقالبی دولت خودی     
در قبال جنگ امپرياليستی لنين      
نميتوانست قيام کارگری را               

بدون .  سازمان و رهبری کند        
گره زدن سياست مقابله با                   
جنگ امپرياليستی با سياست           

اعم از    ،سرنگونی دولت خودی  
بلشويکها      ،تزار و کرنسکی         

نميتوانستند در پس اين                          
کشمکش تاريخی سازمانده يک     

در .  حرکت عظيم تاريخی شوند   
آن دوران هم همتايان خالد حاج      
محمدی در روسيه نيز لنين و           
بلشويکها و کل جنبش عظيم              
کمونيسم کارگری وقت را به           
همراهی و همسويی با                           

٢۵۵شماره   
آن .  امپرياليسم آلمان متهم ميکردند       

مرتجع نيز  "  دفاع طلبان "زمان هم    
فعالين کمونيسم و کسانی که در پس         
يک جنگ امپرياليستی برای                       
تصرف قدرت سياسی خيز برداشته       
بودند را متهم به همسويی و                           

" امپرياليسم متجاوز    "همراهی با         
آن زمان هم کسانيکه تن          .  ميکردند

دفاع از دولت   "به سياست ارتجاعی     
تهاجم "در قبال                        "  خودی

نداده بودند و تقابل            "  امپرياليستی
خود با جنگ امپرياليستی را به                   
سياست سرنگونی انقالبی دولت               

مورد تعرض          ،خودی گره زدند        
ناسيوناليستی کور خود قرار                        

همان زمان هم کسانيکه            .  ميدادند
تسليم سياست عوامفريبانه                             
ناسيوناليسم نميشدند و از کارگران          
ميخواستند که گوشت دم توپ جنگ        

اسلحه ها را از        ،امپرياليستی نشوند 
اين شانه به آن شانه کنند و با                          
سرنگونی دولتهای خودی سرنوشت     

مورد    ،جوامع را در دست بگيرند         
تعرض اين جريانات شکست طلب          

 . قرار ميگرفتند
 

خالد حاج محمدی هم امروز همين            
سياست را در قبال کمونيستهايی که        
مقابله با تخاصم دو اردوی                             
تروريستی و تحريم اقتصادی و                 
جنگ احتمالی شان از کانال                          
سرنگونی رژيم اسالمی از يکسو و        
در هم شکستن سياست قلدری و                  
زورگويی تروريسم آمريکا و                     

اتخاذ کرده       ،اسرائيل دنبال ميکنند     
و خواه ناخواه و مستقل از هر       .  است

نيتی که داشته باشد سرنوشتی                      

مستقل از اين جريانات شکست             
خورده و محکوم تاريخ در                       
صورت پايفشاری بر اين سياست       

 . نخواهد داشت
 

اما ارزيابی ارتجاعی از جنگ دو      
اردوی تروريستی تنها يکی از             
مولفه های سقوط به منجالب                  
همسويی شرم آگين با اردوی                  

سئوال .  تروريسم اسالمی است        
مهمتر اين است که کدام مسائل و          
تغيير و تحوالت سياسی زمينی و        
عينی اين جريان را به چنين                     
تحليل و موضعگيری ارتجاعی           
رسانده است؟ چگونه شد جريانی        
که مدعی پرچمداری از                             

بود امروزه در مقابله     "  حکمتيسم"
با سياست راديکال و کمونيستی            
منصور حکمت به پرچمداران اين     
صف می تازد؟ طی چه پروسه             
ای اين محفل سياست کمونيستی           

: منصور حکمت مبنی بر اينکه            
ما براى سرنگونى رژيم اسالمى     "

و عليه برقرارى نظم نوين                        
ارتجاعى در سطح جهانى هر دو         

براى کمونيسم     .  مبارزه ميکنيم    
" همسويى"کارگرى تنها يک                

ممکن است و آن با منفعت انقالب        
را ."  کارگرى و امر آزادى است       

به کناری زد و در همسويی با                 
جريان اسالمی به مقابله با کسانی        
بلند شده است که نميخواهند اجازه       
دهند جنگ تروريستها سرنوشت        
و مقدرات جامعه و توده های                  

 مردم را تعيين کند؟ چرا؟ 
 

 ...ادامه دارد

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

رژيم اسالمی بيش از سی سال با           
توسل به ارعاب و جنايت يک                 

ميليونی را به گروگان        ٧٠جامعه  
يک زندان بزرگ        .  گرفته است   

ساخته و وحوش اسالمی خود را           
به جان شهروندان اسير شده ايران       

حجاب سياه اختناق     .  انداخته است  
بر سر جامعه کشيده است؛ کوشيده      
است زنان را با شالق و زندان در         
حجاب اسالمی بپوشاند و آپارتايد         
جنسی را با راه انداختن جوی                  
خون بر جامعه حاکم کند؛ در                    
مدارس و دانشگاه ها و از راديو و        
تلويزيون جهل و خرافه بخورد              
مردم می دهد؛ از محمد و قرانش          
زن ستيزی و انسان آزاری، و از          
علی امام اولش خون ريزی و                  

اما .  جنايت را بخوبی آموخته است    
اکنون پس از سه دهه اختناق و                
سرکوب، خفقان و جنايت، شکنجه      
و سنگسار، جهل و خرافه، با يک         
جنبش عظيم آزاديخواهی و                      
برابری طلبی، جنبش توده ای                 
آزادی زن، خالصی فرهنگی نسل      
جوان، سکوالريسم و مذهب                    

مردمی که    .  زدايی روبرو است      
سالها است حکم مرگ اين رژيم            
را صادر کرده اند، چنگال های             
خود را هر روز بر گلوی آن تنگ         

اين پروسه دفع اين        .  تر می کنند    
مردم .  نظام خونين و سياه است           

تمام ارکان اين نظام، از سياست،          
اقتصاد، ايدئولوژی و فرهنگ آنرا      

 .هدف گرفته اند
 

فسيل های از گور برخاسته نان              
خور رژيم در هراس از هجوم                
خانمان برانداز مردم عليه تمام               
هستی شان، فتوا صادر می کنند؛          
غافل از اينکه فتوای آنها به ضد             
خود بدل می شود؛ هر فتوايی يک        
وجب گور آنها را عميق تر و                   
شتاب پروسه مرگ آنها را تسريع        

ترانه نقی شاهين نجفی که    . می کند
حقانيت مذهب را به زير سوال               

 

 طليعه های مذهب زدايی و روشنگری
 

 جدال اسالميون و المذهب ها
 

 آذر ماجدی

می برد، با دريافت فتوای                   
ارتداد و مرگ اين فسيالن،                
يکشبه مشهور شد و خود فتوا           
با هجوم وسيع مردم به تنگ              

 -آمده از حاکميت نظام اسالمی      
مذهبی و خواهان آزادی                      

اينها اينقدر ابله     .  روبرو گرديد  
اند که هنوز متوجه نشده اند،             
هر حرکتشان نفرت و انزجار         
مردم را صد چندان می کند؛             
متوجه نشده اند که مردم از آنها     
منزجرند و در تب و تاب                     
سرنگونی آنها شب را روز می      
کنند؛ هنوز نفهميده اند که                    
جامعه ايران آبستن يک جنبش        
وسيع و راديکال ضد مذهب             
است؛ جنبشی که بسيار وسيعتر     
از جنبش عصر روشنگری              
انقالب کبير فرانسه نه تنها                 
اسالم را در ايران به حاشيه               
جامعه روانه خواهد کرد، بلکه       
ضربه ای مهلک در کل                       
خاورميانه و آفريقای شمالی بر      

. آن وارد خواهد ساخت                        
سرنگونی انقالبی رژيم                       
اسالمی در ايران با اسالم و               
دستگاه مافيايی آن چنان خواهد      
کرد که انقالب کبير فرانسه با          

  .مسيحيت و کليسا انجام داد
 

اما اگر فسيالن حکومتی از               
پتانسيل جنبش ضد مذهبی در          
ايران غافلند و هنوز                                
کورانديشانه تصور می کنند که     
با صدور فتوا و دميدن در آتش        
تروريسم اسالمی می توانند              
پايه های لرزان حاکميتشان را        
تحکيم کنند، مدافعين اصالح            
طلب اين رژيم ابعاد و گسترش       
جنبش مذهب زدايی و                           
روشنگری را در جامعه عميقا       
درک کرده اند و از عواقب آن         

. لرزه بر اندامشان افتاده است         
آنها به اين فسيالن هشدار می           

که دست   !  دهند که آرام باشند       

٢۵۵شماره   
نه از  "از قشری گری بردارند واال        

تاک نشان می ماند، نه از تاک                      
به يکی دو مورد از اين                ".  نشان

 :هشدارها توجه کنيد
 
هايی از    آنچه اين روزها در بخش       "

ی ايران جاری است، شواهد          جامعه
صدور .  کند  پرخطری را آشکار می    

فتوای ارتداد عليه برخی ايرانيان از       
های افراطی سياسی و        سوی راست 
های مذهبی چسبيده به                  ارتدوکس

سو، و    ای از حکومت، از يک       زاويه
موجی از طعن و توهين و اهانت و           
  تمسخر عليه باورهای مذهبی بخش       

مهمی از جامعه ايران توسط برخی         
مخالفان افراطی جمهوری اسالمی،      
از سوی ديگر، برای نيروهای ملی         

 .دوست، هشداردهنده است      و انسان 
... 

 

اتفاقی که اين روزها در قالب                       
دعوای آهنگ شاهين نجفی و مبلغان      
و پيگيران ارتداد و قتل وی برجسته        
شده، بيش از هر چيز واجد                             
مالحظات پرخطری برای                            

چه .  داران ايران است                 دغدغه
فراوانند سکوالرهايی که عميقا باور     

ی ايران    دارند بخش مهمی از جامعه    
دهند و هيچ      ها تشکيل می     را مذهبی 

تحول اجتماعی در روند گذار به                
دموکراسی بدون در نظر داشتن                

های جامعه شناختی ايران،           واقعيت
و چه     .  وافی به مقصود نيست              

باورانی    ها و دين        پرشمارند مذهبی  
که پيوسته پيوند دين و حقوق بشر و         

شوند و در     دموکراسی را يادآور می    
مقام تبليغ آن، و نيز ترويج مدارا و            

 .کوشند تسامح می
 

ترين نيروهای  »ملی«واقع    اينان، به 
و .  شوند  اجتماعی ايران محسوب می   

ها و      آنها که بر طبل نزاع مذهبی            
از هر دو     -کوبند      ها می     ضدمذهبی

اقدامی بس ضدملی را آگاهانه          -سو
. دهند       يا ناآگاهانه، ترويج می                  

توجهی به نزاعی که بالقوه وجود         بی
دارد و امکان شعله کشيدنش را اين          

کند، غفلت کوچکی     روزها فرياد می  
باوران   سهم سکوالرها و بی     .  نيست

به دين و سهم متدينان در منتفی                   
اگر .  ساختن فاجعه، يکسان است          

صاحبان قدرت و تشنگان اقتدار                
نام دين، بذر عداوت و          نامشروع به 

پراکنند، و        نزاع در ايران می           
هايی جاهل يا وابسته يا                    گروه
اعتنا به لوازم حقوق بشر و                 بی

دموکراسی، بذر کاشته شده را آب      
(دهند       و کود می             مرتضی " 

نزاع بنيادگرايان و        "کاضميان،    
 )در روز آنالين" ضدمذهبی ها؟

 
اين نمونه ای از هشدار اصالح             
طلبان حکومتی عليه رشد جنبش         

اينها .  ضد مذهب در ايران است         
جزء آن دسته از مدافعين رژيم              
اسالميند که آنقدر هوشنمند هستند       
که سقوط قريب الوقوع نظام                   
محبوبشان را می بينند و در نقش          

ظاهر شده اند   "  خردمند"مبصر و   
کنند؛ تا مذهب    "  کنترل آسيب "تا  

و اسالم را از زير حمله بدر                     
برند؛ به روش پا خورده جدا                    
کردن حساب قشريون                                  

از مذهبيون معتدل      )  بنيادگرايان(
و روايت های مختلف از اسالم              

غافل از اينکه     .  متوسل می شوند    
مردم ايران از اين مراحل عبور           
کرده اند؛ همه جور اسالم و                      
اسالمی را آزمايش کرده اند،                  
اکنون در ايران عصر روشنگری      

. و مذهب زدايی فرا رسيده است          
هيچيک از اين ترفندهای پاخورده      

مردم .  قادر به نجات اسالم نيست       
مدتها است که اين گفته منصور             
حکمت را با گوشت و پوست خود       

 : لمس کرده اند
 
فرد در اسالم، چه راستين و چه         "

غير آن، بی حقوق و بی حرمت             
. زن در اسالم برده است           .  است

کودک در اسالم در رده احشام               
عقيده آزاد در اسالم                   .  است

معصيت است و مستوجب عقوبت      
سکس، .  موسيقی فساد است  .  است

٩صفحه بدون جواز و     



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

بدون داغ مذهب بر کپل                               
اين .  مرتکبينش، گناه کبيره است       

دين مرگ و خون و عبوديت                    
. راستش همه اديان همين اند    .  است

اما بيشتر اديان را بشريت آزاد               
انديش و آزاديخواه در طول صدها      

اين يکی  .  سال در قفس کرده است     
. را هرگز نگرفتند و مهار نکردند       
  ".چرخ می زند و نکبت می آفريند

 
ما مدتی است که علت و ماهيت              
دفاع نيم بند اين دار و دسته                         
اصالح طلب حکومتی از                           

. سکوالريسم را افشاء کرده ايم              
اينها نفرت مردم از مذهب را به             
چشم خود ديده اند، و باالجبار در          
تالش برای حفظ اسالم، به سنگر          
سکوالريسم نيم بند عقب نشسته             

سکوالريسم برای آنها سنگری    .  اند
در حفظ موجوديت اسالم و مذهب       

از يکسو می        .  در جامعه است       
کوشند جنايت و سرکوب رژيم               

تحت پوشش  "اسالمی را تحرکاتی    
بنامند؛ اعالم کنند که روايت      "  دين

مصدران امر از اسالم قشری و             
نادرست است و روايت اصالح             

مدرن، حقوق      "طلبان روايتی            
" بشری و مطابق با دموکراسی             

(است بگذريم که اينها دچار               . 
فراموشی دوره ای شده اند و                    
اسالم ميرحسين موسوی، نخست         
وزير صد هزار اعدام، خاتمی و           
کروبی خادمين هميشه دست بوس       

و پاسدار هايی که       "  امام خمينی  "
اکنون ژورناليست و فيلسوف شده       

چرا که    .  اند را بياد نمی آورند            
دروغ : "يکی از دروس مهم اسالم    

مصلحت آميز به از راست فتنه              
اين گفته را از             ."  انگيز است    

بچگی در گوشهايمان کردند تا                
پاسخ تمام دروغهايی را که شب و        
روز در ذهنمان می کردند را از            

از سوی ديگر      .)  پيش داده باشند     
مردم ايران را بشيوه ای اختياری         
مذهبی می نامند و طليعه های                  
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جنبش مذهب زدايی که عيان            
شده است را حرکتی بر ضد              

  .مردم
 
عملکرد مخرب حکومتی که        "

مدعی بسط اصول ديانت و                
ارزش های مذهبی است و                 
اعمال استبدادی مخوف در               
زير پوشش دروغين دين                     
بخشی از جامعه روشنفکری           
را در پنداری غلط به سمت                
ارزش تلقی کردن دين ستيزی        

گويی به سخره      .  کشانده است  
گرفتن ارزش ها و باور هايی          
که بخشی مهم از مردم به آنها           
معتقدند عملی ساختار شکن و         
مترقی است و جامعه را به                 
ساحل رهايی رهنمون می                 

 !سازد
 

پيامد آن دامن زدن به فضای             
تخاصم و ستيز و تنش در                    
جامعه است و از منظر                         
کارکرد گرايی آرامش جامعه          

در .  را مختل می سازد                   
سرمشق مدرنيته احترام به                
فرهنگ و مقدسات فرق، اديان       
و آئين ها معيار مدنيت و رفتار        

. متمدنانه بشمار می رود                    
بنابراين ترانه فوق می تواند             
عملی غير مدنی نيز تلقی                    

(شود ترانه "علی افشاری،       ." 
جنجالی و نفی خشونت و                     

 )روزآنالين" اهانت
 

اين طليعه های مذهب زدايی            
بيانگر وجود يک جنبش                      
گسترده عليه مذهب در عمق            

اين جامعه است      .  جامعه است  
که دارد باين شيوه مذهب را              

يکبار در تاريخ      .  دفع می کند     
مدرن ايران برخی روشنفکران    
و ادبا تالشهايی روشنگرانه             

اکنون .  عليه مذهب انجام دادند     
نه تنها مردم تمام آنها را از                 

٢۵۵شماره   
زير آوار بيرون کشيده اند، بلکه در         
ترانه ها، در هنر و جوک های                    
روزمره تمسخر و تحقير مذهب و            

. دستگاه مافيايی آن موج می زند               
تعداد جوک ضد اسالم، در تمسخر          
دستورات مضحک دينی و دستگاه          
مافيايی آخوند و مال آنچنان وسيع              
شده که حساب آن از دست خارج               

پخش جوک های ضد اسالمی      .  است
و در ريشخند و تحقير اسالم و بنيان         
های آن در ميهمانی ها، تاکسی و               
کوچه و خيابان و در اينترنت آنچنان       
گسترده است که اگر ده برابر اينهم           
رژيم نيروی سانسور به استخدام               

. دربياورد قادر به کنترل آن نيست          
ترانه ها و کارهای هنری صرفا                
بخشی از ابزار بيان و ابراز وجود           
اين جنبش وسيع ضد مذهبی و                     

 .روشنگری است
 

جنبش ضد مذهبی و روشنگری                 
فرهنگی اين     -ارکان ايدئولوژيک      

. نظام خونين را هدف گرفته است            
 -نوين ملی          "  روشنفکران"اين     

اسالمی خوب تشخيص داده اند،                
اسالم را دارند   .  اسالم در خطر است   

از جامعه می روبند؛ بقول امامشان         
هدف گرفته شده         "  بيضه اسالم    "

اين هشدارها مانند آن فتواها         .  است

استيصال .  از روی استيصال است   
اسالمی و قشری در دفاع از      -ملی  
  .اسالم

 
سکوالريسم صرفا يک خواست          

نظام آتی ايران بايد     .  سياسی است 
يک نظام سکوالر باشد؛ يعنی                
حکومت و لذا آموزش و پرورش،      
قوانين و هويت فردی افراد بايد             

اما مبارزه عليه   .  از دين جدا باشد    
. مذهب بهمين جا ختم نمی شود             

اين جنبش وسيع ضد مذهب بايد            
به يک جنبش تمام عيار مذهب               

بايد .  زدايی و روشنگری بدل شود    
آنچه در طول تاريخ با اسالم انجام 
نگرفته است را يکبار برای                     

اسالم را نيز بايد    .  هميشه انجام داد  
مهار کرد و در قفس کرد تا مردم          
بتوانند يک نفس راحت بکشند؛ تا        
زنان بتوانند راه رسيدن به آزادی        
و برابری کامل و واقعی را                      
هموار کنند؛ تا آزادی بی قيد و                
شرط بيان، ابراز وجود، عقيده،           
تشکل و نقد برسميت شناخته                   
شود؛ تا بتوان يک جامعه آزاد و           

مذهب زدايی يکی     .  برابر ساخت  
از جنبش های اجتماعی مهم در            

 * .جامعه آزاد ايران است
 

 

 زنده باد جنبش 
!مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى   
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 
مجمع عمومى ! عمومى متکى شويد

ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده 
! کارگران است  

 

جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت 
!و گسترش دهيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

انتشار نامه رفيق جالل پنجوينی           
بوسيله رفقا عبداله          )  1لينک     (

شريفی و داريوش نيکنام که در              
آرشيو آذر ماجدی وجود دارد، تير      
خالصی به گرايشی است که                    
امروز تالش ميکند تا از چهره               
کسانی که امروز ديگر در ميان ما       
نيستند تا از خود دفاع کنند تاريخ           

 . تازه ای بسازند

 

انتشار اين نامه بهانه ای شد تا به            
اين سوال پاسخ داده شود که اين             
گرايشات و جريانات ناسيوناليستی     

امروز با            ،و طرفدار آمريکا          
حساب باز کردن بنام  رفقای جان         
باخته در صفوف کمونيست ها               

 دنبال چه هستند؟

 

زمانيکه حزب کمونيست ايران             
تشکيل شد گرايش ناسيوناليستی و       
عقب مانده پوپوليستی درون کومله     
ناچار به عقب نشينی شد و                          

. سنگرهای زيادی را از دست داد        
بسياری از چهره های محبوب و           

و   57مردمی آن دوره که از قيام          
 ،انقالب ايران تاثير گرفته بودند           

به حزب          ،بويژه در کردستان         
کمونيست ايران به مانند به ثمر              
رسيدن تالشهای خود نگاه                         

بسياری از اين رفقا به          .  ميکردند
جالل خود را کمونيست       .  مانند ر  

ميدانستند و در آن مقطع برای                 
سوسياليسم و به ثمر رسيدن اين             

. آرمان تالش کردند و جان باختند        
اما گرايشات قوم پرستی که                      
امروز بناحق خود را مالک همه           

تالش ميکنند    ،گذشته کومله ميداند   
با تحريف تاريخ نه تنها مبارزات          
اين دوره را باز تعريف کنند و                 

بلکه اين    ،مهر خود را بر آن بزنند     
بار در لباس وکالت رفقای جان              
باخته هم ظاهر شده اند و از                       
طرف آنها اين وظيفه را به عهده           
گرفته اند که تاريخ مبارزات آنها          
را به سرمايه اى در منجالب داد            
و ستدهای واشنگتنی ناسيوناليسم         

 .  تبديل کنند

 

 در دفاع از تاريخ کمونيستها
 !ممنوع" شهيد خورى"

 

 پروين کابلى

اينان چرا اين کار را ميکنند؟           
چگونه ميشود برای کسانی که        
در راه بهترين آرمانها جان                
خود را از دست دادند پرونده            

 ،ديگری باز کرد؟ يا درست تر      
 پرونده سازی کرد؟

 

شهادت و شهيد نگری در                    
تاريخ مذاهب همواره وجود             

اين سياست و         .  داشته است    
نگرش روشى قديمى است و            

. رسالتی خاص را بعهده دارد         
از کسانی که برای آرمان                    
خاصی مبارزه ميکنند و جان           
ميبازند چهره های قدرقدرت و       

شهدا .  ماورا انسان می سازند       
طوری تصوير می شوند  که             
از انسان و انسانيت جدا می               
شوند و فرای همه خصوصيات      

به اسالم  .  انسانی قرار ميگيرند   
هزار و اندی           ،که نگاه کنيد      

سال هنوز برای شهيدان کربال       
سينه ميزند و توده های مردم            
را هر ساله و هر ماه به                          
خيابانها می کشاند تا تحميق               
شان کند و به سينه زدن                         
عادتشان دهد تا دنبال جواب             

. سوالهای امروزشان نگردند         
و "  ملت هميشه عزادار است      "

در عشق شهيدايی که                              
معصومانه کشته شدند آه و ناله        

 . سر ميدهد

  

اين اساس همان داستانی است         
که گرايشات ناسيوناليست و             
قومپرست دنبالش هستند و                 
تصوير کاذبى است که                          
ميخواهند برای اين رفقای جان      

شهيد پروری     .  باخته بسازند    
هرگز سنت کمونيست ها نبوده       

غم از دست دادن اين      .  و نيست 
اما چه  .  رفقا هميشه خواهد ماند   

کسی بياد نمی آورد که عليرغم       
همه تلفاتی که در مقاطع                       
مختلف پيش می آمد اين هميشه       
روحيه مبارزاتی بود که باالتر       
بود و ادامه راه اين رفقا را                  

٢۵۵شماره   
از رفقای       .  ممکن می ساخت            

جانباخته چنان تصويری ساخته شده      
است که ديگر آن انسانهای صميمی        
و کمونيست در اين سايه روشن ها           

رفقايمان و   .  انگار رنگ باخته اند       
چهره های عزيزشان يادمان رفته            

هرچه هست آرم روی سينه و       .  است
در .  صورت است که ديده ميشود           

" ياد شهيدان  "مسئله      ،سطحى ديگر  
نه ارجاع به آرمانهاى سوسياليستى        
شان و تاکيد بر آن بلکه بيانگر يک           
انفعال و بی افقی سياسى و به وسيله         
ای برای تبليغ در صفوف خودی               

 .تبديل گرديده است

 

اکنون جريانات قوم پرست و                       
پادوهای حکومت پنتاگونى کردستان    

به عنوان وکالی جانباختگان راه               
آزادی و سوسياليسم تصميم گرفته            
اند که تاريخ زندگی اين رفقا را                   
عوض کنند و اينان را به صفوف               

تاريخ .  ناسيوناليستى خود بچسپانند     
فواد .  کومله را عوض کرده اند               

مصطفی سلطانی را که صاحب                
اکنون ميخواهند به تاريخ             .  شدند

ديگران دست بياندازند تا  کيف های        
ديپلماسی شان را از عکسهای اينان        
پر کنند و در ميز بند و بست با آنها             

ياد آنها و آلبوم جان            .  معامله کنند  
باختگان وسيله ای برای نگهداشتن         
تشکيالت و گروهها تبديل شده                    

 . است

 

نگاهی به صفحات اينترنتی اين                 
جريانات نشان ميدهد که اين رفقای         
جانباخته نيست که قرار است ديده            

بلکه اين آرم فالن سازمان و         .  شوند
دار و دسته ناسيوناليستی است که             
همه جا بالفاصله نگاه بيننده را جلب       

صورت اين رفقا در بسياری      .  ميکند
. از اين عکسها قابل تشخيص نيست       

حتی يک امانتداری هم در اين مورد       
نشده است که حداقل عکسهايشان              

 . بدرستی در اينترنت گذاشته شود

 

از آنجايی که  دنيای امروز دنيای              
 ،اينترنت و فيسبوک وسايتها است           

تبليغات اين شهيد پروران هزينه                
اگر نه    .  زيادی را محتمل نميشود        

چگونه به خانواده ها و دوستان اين          
رفقا ميشود جواب داد که محل دفن           
رفقای گردان شوان و بوته در حال          
زوال است و کسانی که از اين محل         
های بازديد ميکنند جز تاسف و                   

اندوه چيزی همراه خود نمی                    
هيچ گروه و سازمانی خود      .  آورند

را مسئول نميداند که حداقل باز             
سازی  مزار اين رفقا را بعهده               

اين کمترين کاری است که     .  بگيرد
به نظر ميرسد     .  ميشود انجام داد    

که معامالت با دولت کردستان              
. عراق در اين مورد الزم است             

اگر ميشود برای بسياری مسائل با      
حکومت کردستان به توافق رسيد       
چرا نميشود در اين مورد کاری            
کرد؟ چه مصلحتی در کار است           
که اين همه مدت حزب کمونيست        
ايران که اين رفقا در صفوفش                
جانباخته اند تاکنون در اين مورد         

 سکوت کرده است؟ 

 

عليرغم هر تالشی از طرف هر           
گروه و گرايشی ميشود، عليرغم         
اينکه امروز چرخيدن به راست           
به يک گرايش عمومی در ميان             
بسياری از اين گروه ها که زمانی       
خود را متعلق به چپ و گرايش              
سوسياليستی ميدانستند تبديل                  

اين وظيفه ما                  ،گرديده است     
کمونيست های کارگری است که         
اجازه ندهيم  اين رفقا وسيله                      
معامله ناسيوناليستها شوند و                   

 . تاريخ جعلى برايشان بتراشند

 

بايد .  بايد يادشان را گراميداشت        
اجازه نداد که فراموش شوند و               
بايد نامشان به عنوان پيشروان              

راه آزادی و سوسياليسم در تاريخ         
 . *جنبش سوسياليستی باقی بماند

 

  1لينک  
/com.b-azadi.www://http
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گرامى باد ياد جانباختگان 
! راه آزادى و سوسياليسم  



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

" دموکراسی، تعابير و واقعيات        "
 ١٩٩٣را منصور حکمت در سال      

سال پس از فروپاشی      ۴-٣نوشت،  
بلوک شوروی، يعنی نظام سرمايه     
داری دولتی که بعنوان                                 

ناميده می    "  سوسياليسم موجود   "
در اين اثر منصور حکمت            .  شد

واقعيات پايه ای در مورد نظام               
دموکراسی را به رشته تحرير                
درآورد و توهمات عام و متداول           

او .  درباره دموکراسی را باز نمود    
 : نوشت

 
بهرحال دموکراسى، به اين معنى     "

اى که ميگويند امروز پيروز شده         
است، آنتى تز ظلم و استبداد                      
نيست، بلکه فقط به معنى وجود              
نوعى مجلس سراسرى نمايندگان        

و نه   (بر مبناى انتخابات عمومى         
اين حتما به       .  است)  لزوما آزاد   

حکومت علنى ارتش و پليس                    
ترجيح دارد چون حتى تظاهر                 
بورژوازى به آزاد بودن جامعه             
هم از نظر سياسى و فکرى فرجه         
هايى براى طبقه کارگر و اقشار            
محروم و مدافعان آزادى فراهم              

اما اين در آن حد نيست که         .  ميکند
رقص و پايکوبى اى الزم داشته            

ما از آزادى حرف             …  .  باشد
ميزنيم و اين يک مقوله محورى            

اما دموکراسى،      .  براى ماست     
همانطور که قبال هم گفته ام، تبيين        
طبقاتى خاص و يک درک                         

مشخص از مفهوم وسيع      -تاريخى  
دموکراسى مقوله  .  تر آزادى است   

اى است که بخش معينى از جامعه       
بشرى در بخش معينى از تاريخ             
از مجراى آن مفهوم وسيع تر                   

. آزادى را تجسم کرده است                      
بنابراين تعبير من از دموکراسى          
فقط ميتواند يک تعبير ابژکتيو و            

يک ليبرال يا            .  تاريخى باشد     
دموکرات، کسى که دموکراسى            

 

 انتخابات در اروپا: مردم به فقر نه می گويند
 

 پاسخ چيست؟ دموکراسی يا سوسياليسم
 

 آذر ماجدی

يک ايده آل و آرمانش را                      
تشکيل ميدهد، ميتواند تعبيرى        

و سوبژکتيو از اين         "  داخلى"
مقوله بدهد، ميتواند بگويد که           
از نظر او دموکراسى واقعى            

اما يک  .  چه هست و چه نيست     
مارکسيست، بنظر من، بايد              
معنى تاريخى و پراتيکى                    
دموکراسى و عملکرد اجتماعى    

دموکراسى، نه  .  آن را بحث کند   
بعنوان يک لغت در اين يا آن            
رساله قديم بلکه بعنوان واقعيتى 
که مردمان جامعه معاصر با            
آن مواجه شده اند، محصول              

. عروج سرمايه دارى است              
دموکراسى نگرش بورژوا به         

منظورم ابدا   .  امر آزادى است    
اين نيست که تنها يک روايت           
از دموکراسى وجود دارد و              
تاريخا تنها بورژوازى                         
دموکراسى خواسته و يا آن را          

اتفاقا، .  تبيين کرده است               
بخصوص در طول زندگى دو        
نسل گذشته، دموکراسى در              
موارد زيادى خواست طبقات و     
اقشار فرودست بوده و توسط           
متفکران و جنبشهاى اين                     
طبقات و اقشار به اشکال                    

اما .  مختلف تفسير و تبيين شده      
اين نه غير بورژوايى بودن اين      
مفهوم، بلکه برعکس سلطه              
ايدئولوژى و ترمينولوژى                 
بورژوايى بر مبارزه براى               
آزادى و رهايى را نشان                       

جامعه بورژوايى موفق    .  ميدهد
شده مقوله دموکراسى را جاى         
آزادى و آزاديخواهى بنشاند و         
به اين اعتبار حد نهايى تعرض       
آزايخواهانه طبقات فرودست و     
شکل نهايى پيروزى آنها را از        

شما براى    .  پيش تعريف کند       
آزادى ميجنگيد و پس از                      

، پارلمان و                         "پيروزى"

٢۵۵شماره   

  ."تحويل ميگيريد         "  پلوراليسم"
دموکراسی، "منصور حکمت،               (

مجموعه   ٨تعابير و واقعيات؛ جلد         
 ).٧١-٧٠آثار، صص 

 
در آن مقطع بسياری از جرياناتی             
که پيش از اين خود را کمونيست يا           
مارکسيست می ناميدند، يکشبه به            

" حقيقت جاودانه برتری                              "
دموکراسی پی بردند؛ تغيير سياست       
و نام دادند؛ اسامی مختلفی با پسوند         
يا پيشوند دموکرات بر خود نهادند؛         
مردمی که در کشورهای بلوک                  
شرق سابق، برای بهبود زندگی                 
مبارزه می کردند، عموما به زير              
پرچم جنبش های دموکراسی طلبی         
با جهت گيری روشن بسمت                         
آمريکا، خزيدند، انقالبات                              
رنگارنگ، نارنجی و بنفش و                     

جريانات .  مخملی شکل گرفت             
طرفدار بازار آزاد با برنامه سياسی        
محافظه کار در راس قدرت در اين          

مردم عادی،       .  کشورها نشستند      
کارگر و زحمتکش در اين جوامع            
روز بروز بيحقوق تر شدند؛ سطح          
معيشت شان بشدت نزول کرد؛                  
حکومت های جديد بسرعت بجان            
سيستم بيمه های اجتماعی افتادند؛            

. فاصله فقير و غنی چندين برابر شد       
اين مردم در عمل به واقعيات تلخ              

برخی .  سيستم دموکراسی پی بردند     
به نوستالژی دوران سابق مبتال                  

 .شدند و برخی به ياس و دلسردی
 

در دو سه سال اخير تمام جهان با               
بحران عميق سرمايه داری مواجه          

فقر و فالکت بخش            .  گشته است   
اعظم مردم را در تنگنا قرار داده               

اعتراضات توده ای،                  .  است
اعتصابات کارگری، شورشها،                
خيزشها، جنبش اشغال ميادين و                
مراکز دولتی دنيا را فرا گرفته                    

کنترل کارگری دارد بيک           .  است

آلترناتيو در ميان جنبش کارگری        
ابتدا يونان و    .  اروپا بدل می شود     

اکنون فرانسه بارقه های مهمی از      
اين حرکت کارگری را به نمايش         

 . گذاشته است
 

مردم از دموکراسی روی                         
حکومت ها و          .  برگردانده اند    

دولت ها، نه فقط از نوع استبدادی       
و نظامی در خاورميانه و شمال            
آفريقا، بلکه از نوع دموکراسی            
در اروپا و آمريکا مشروعيت                
خود را نزد توده مردم از دست              

زمانی که اسپانيا، ايتاليا      .  داده اند 
و آمريکا و سپس ديگر کشورهای      
اروپايی از مدل خيزش توده ای            
در مصر و الگوی التحرير                      
پيروی می کنند، دارند اين                        
واقعيت را بيان می کنند که ديگر          
به انتخابات و صندوق رای برای        

 -تعيين سرنوشت سياسی                          
نقد .  اقتصادی شان اميد نبسته اند       

دموکراسی در دو سال اخير به              
. زبانهای مختلف رايج شده است         

اکثر مردم دموکراسی پارلمانی را     
دموکراسی .  زير سوال برده اند        

پارلمانی مشروعيت خود را از             
دولت های حاکم    .  دست داده است   

در کشورهای دموکراسی با                    
. بحران مشروعيت روبرو شده اند    

در نقد دموکراسی پارلمانی چپ          
جامعه دموکراسی مستقيم را                   

اين نهايت نقد اين          .  مطرح کرد   
 .چپ راديکال به نظام حاکم است

 
انتخابات اخير در فرانسه، يونان،       
انگلستان و آلمان، بويژه يونان،            
يک رای اعتراضی به سياست              
های دولت های سرمايه داری                

بزرگ به    "  نه"يک    .  حاکم بود   
مردم .  سياست های رياضت کشی    

١٢صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

به فقر و بيکاری گسترش يافته ای        
که نتيجه بحران سرمايه داری و           
سياستهای بورژوازی برای برون      
رفت از بحران است، قاطعانه                 

در انتخابات فرانسه       .  گفتند"  نه"
احزابی که چپ و راست                             

ناميده می شوند،               "  افراطی"
باخت .  آرايشان افزايش يافت            

سارکوزی را همه بعنوان يک                
رای سلبی به سياست رياضت                

اوالند رئيس    .  کشی تعبير کردند      
جمهور جديد اعالم کرده است که         
با سياست رياضت کشی مقابله می      

آينده نشان خواهد داد که وی         .  کند
تا چه ميران بر اين قول خويش               

 .پايبند خواهد ماند
 

در يونان دو حزب راست و چپ            
، يعنی   ١٩٧۴مرکز که از سال            

پس از سقوط حکمت سرهنگان،           
دولت را در دست داشته اند                       
شکست مفتضحانه ای خوردند؛            
يک نيروی چپ ائتالفی تحت نام          

که ائتالفی از نيروهای      "  سيريزا"
چپ راديکال است، موقعيت دوم          

. را در انتخابات نصيب خود کرد         
/ ٨٧دموکراسی نوين       -١بترتيب   
آراء   ٪١  ۶/  ٧۶، سيريزا        ٪١٨

را بخود اختصاص داده اند؛ دو              
حزب چپ ديگر حزب کمونيست         
و حزب دموکراتيک چپ نيز                  

درصد آراء    ١۵رويهم نزديک به     
را بدست آورده اند و يک حزب             

آراء را    ٪١/  ٢ضد سرمايه داری     
چنين نتيجه ای     .  کسب کرده است    

سه چهار سال پيش در يونان به               
. ذهن احدی خطور نمی کرد                    

احزاب چپ کامال حاشيه ای                    
اما اکنون چپ رويهم رفته        .  بودند

يک سوم آراء را نصيب خود                   
 . کرده است

 
دستگاه حکومتی کوشيد که يک             
دولت ائتالفی با شرکت چپ                     
تشکيل دهد و با قدری تغيير به                

 

 انتخابات در اروپا : مردم به فقر نه می گويند
 ...پاسخ چيست؟ دموکراسی يا سوسياليسم 

همان سياست های رياضت              
اما رهبر     .  کشی ادامه دهد         

حزب سيريزا پس از دو روز           
تالش برای تشکيل دولت، از           
مذاکره خارج شد و اعالم کرد         
که اينها مشروعيت چپ را                
برای سياست های رياضت              
کشی می خواهند و ما بهيچوجه      
به چنين عملی دست نخواهيم            

مردم عليه رياضت کشی        .  زد
لذا مذاکرات     .  رای داده اند         

برای تشکيل دولت به بن بست        
کشيده شد و قرار است                           
انتخابات ديگری در نيمه ماه            

بسياری بر   .  ژوئن شکل گيرد    
اين نظرند که آراء چپ در                  
انتخابات بعدی افزايش خواهد        

 .يافت
 

يونان، اين کشور کوچک در           

حاشيه اروپای واحد، نقش                 
مهمی در سياست ضد رياضت      

اکنون دو    .  کشی داشته است       
سال است که مردم عليه اين               
سياست ها قاطعانه ايستادگی            

مبارزات مردم و        .  کرده اند   
کارگران يک روز متوقف                

در برخی          .  نشده است         
بيمارستان ها و مکان های                 
توليدی کارگران کنترل را                 
بدست گرفته اند و فعاليت                    

٢۵۵شماره   

توليدی و اداری را از طريق مجامع        
اينها .  عمومی به پيش می برند                

سياست هايی است که اگرچه در                
دهه های اول قرن بيست تجربه شده        
بود، در دهه های اخير اثری از آن           

کنترل کارگری،    .  باقی نمانده بود      
سياست تشکيل مجامع عمومی در            
برخی واحدهای توليدی در فرانسه         

اين سياست    .  نيز تجربه می شود         
های راديکال کارگری باعث هراس      
بسيار بورژوازی نه فقط يونان،                

مردم .  بلکه کل اروپا و جهان است         
به شکل پراتيک و روزمره در نفی          
مشروعيت حکومت و پارلمان، به          

 -تجارب تاريخی کارگری                            
اين آن   .  کمونيستی دست می برند        

روندی است که در واقعيت امر می         
تواند جوابگوی اين فقر و فالکت و           

 .سرکوب خشن بورژوازی باشد
 

اما عليرغم ريختن هر نوع توهمی           
به نظام حاکم، هنوز جناح چپ                    
بورژوازی يا چپ غيرکارگری با           
برافراشتن پرچم دموکراسی مستقيم،    
سياستهای ناسيوناليستی، دفاع از             
دولت رفاه و دولتی کردن، بيک                 
معنا سرمايه داری کنترل شده                     

دولتی، که هيچ چيز جز يک                    
رفرميسم عقيم نيست، مانعی جدی     
در مقابل راديکاليزه شدن                          
مبارزات مردم کارگر و                             
زحمتکش برای نفی کل سيستم              
سرمايه داری و دموکراسی                     

مانع اصلی دستيابی به            .  هستند
يک سياست راديکال کمونيستی          
کارگری حاکميت آراء و افکار             
ناسيونال رفرميستی بر چپ                    

مردم به اين چپ          .  جامعه است   
متمايل شده اند؛ در يونان از اين            
صحبت می شود که نيروی                      
ائتالف چپ راديکال می تواند               
نيوری اول انتخابات دور دوم                

ممکن است بتواند دولتی بر      .  باشد
. مبنای سياست هايش تشکيل دهد       

قطعا اين يک پيروزی برای مردم      
اما مساله کليدی . عليه راست است

اينجاست که بايد از اين سياست ها  
بحران سرمايه داری    .  فراتر رفت 

راه   -١:  دو راه حل بيشتر ندارد        
حل بورژوايی که به قيمت                        
گرسنگی دادن و تحميل فقر                     
گسترده تر بر طبقه کارگر است؛         

راه حل کارگری که بمعنای             -٢
واژگونی نظام سرمايه داری،               
اجتماعی کردن وسايل توليد و لغو      
کار مزدی تحت يک نظام                         

 . شورايی است
 

ائتالف چپ راديکال حتی اگر به         
تنهايی بقدرت برسد، قصد از                 
ميان بردن سرمايه داری را                     
ندارد؛ مخالف سياست رياضت            

آنچه بسيار محتمل        .  کشی است   
است، شکست نهايی مردم تحت           
حاکميت آراء و ايدئولوژی                       
رفرميسم، ناسيوناليسم و                            

بايد اين   .  دموکراسی طلبی است     
موانع مهم را از مقابل طبقه                      

پاسخ سوسياليسم  .  کارگر کنار زد   
بايد برای اين پاسخ متحد و        .  است

صف آرايی در مقابل     .  متشکل شد 
کليت بورژوازی برای سرنگونی      
نظام بورژوايی تنها راه پيروزی         

 * .است

 

ائتالف چپ راديکال حتی اگر به تنهايی بقدرت برسد،                
قصد از ميان بردن سرمايه داری را ندارد؛ مخالف                        

آنچه بسيار محتمل است،       .  سياست رياضت کشی است      
شکست نهايی مردم تحت حاکميت آراء و ايدئولوژی                    

بايد اين  .  رفرميسم، ناسيوناليسم و دموکراسی طلبی است      
پاسخ .  موانع مهم را از مقابل طبقه کارگر کنار زد                        

. بايد برای اين پاسخ متحد و متشکل شد        .  سوسياليسم است 
صف آرايی در مقابل کليت بورژوازی برای سرنگونی            

  .نظام بورژوايی تنها راه پيروزی است

 

!سوسياليسم راه نجات بشريت است  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

 

 "کمونيست کارگرى"به حزب 
آيا شما مسئوليت اين آبرو ريزى سياسى را 

 بعهده ميگيريد؟
 

 سياوش دانشور
 

کادر حزب شما تحت عنوان نماينده حزب کمونيست                       
کارگرى در برنامه تلويزيونى آزاد همراه با مدافع                            
جمهورى اسالمى حسن اجاللى در آمريکا مى نشيند و                  
حتى تاکيد ميکند اگر بجاى او احمدى نژاد هم بود بهتر                   

 "!چون من ميبرم"بود 
 

حزبى و کسانى که استراتژى سرنگونى جمهورى                           
با رژيميها بحث        ،اسالمى دارند با رژيميها نمى نشينند           

در يک رابطه خصمانه و جنگى هستند و نه                       ،نميکنند
آيا شما   !  خطاب کردن نماينده رژيم      "  دوست"ديالوگ و     

با خامنه اى    "  دفاع از آزادى بيان    "حاضريد تحت عنوان     
چرا    ،و رادان و امثالهم بنشينيد و جدل کنيد؟ اگر آرى                   

سياست ما در کنفرانس برلين اينبود که گنجى و جالئى                  
پور از کنفرانس بيرون بروند تا ما با بقيه در مقابل                            

چرا صالحى نيا نامى      ،دوربينها و علنى بحث کنيم؟ اگر نه      
در برنامه اى که مجرى اش از اعتماد بنفس حسن اجاللى            
رژيمى تمجيد ميکند به نام حزب کمونيست کارگرى در               

 ،برنامه تلويزيونى مينشيند؟ اين ديگر آزادى بيان نيست              
. بقول منصور حکمت اين آزادى بيان از نوع دوم است                

آزادى بيان فرش قرمز پهن کردن براى نمايندگان رژيمى          
نيست که از فتواى قتل آگاهانه و عامدانه دفاع ميکنند و به  

 ! کمونيستها و لنين قاتل ميگويند
 

آيا شما مسئوليت اين آبرو ريزى سياسى را بعهده                               
ميگيريد؟ اگر نه صدايتان دربيايد و از حيثيت کادرها و                

 ،و اگر سکوت عالمت رضاست            ،اعضايتان دفاع کنيد    
سياستهاى ارتجاعى تان را وثيقه بردن آبروى کمونيسم                

 . *کارگرى و انقالبيون نکنيد

٢۵۵شماره   
 

 کارگران شرکت نفت و گاز ايتوک ايران
 !ماه دستمزد معوق 6اخراج گسترده، 

نفر از کارگران شرکت       500از آغاز سال جديد تا امروز بيش از             ،بنا به خبر دريافتى   
اکثريت اين کارگران قراردادهای      .  نفت و گاز ايتوک از کار اخراج و بيکار شده اند                 

کاريشان در پايان اسفند ماه سال گذشته به اتمام رسيده و تاکنون کارفرما با اجتناب از                      
تمديد قراردادها و بهانه هايی مانند تحريم اقتصادی و بحران مالی شرکت اين تعداد                          
وسيع از کارگران را از کار و به عبارتی از حق زندگی و معيشت بسيار ناچيز و                                

تا   2هر يک از کارگران اخراجی دارای         .  چندين برابر زير خط فقر ساقط نموده است         
ماه دستمزد    6تا    4سال سابقه کاری بوده و هم اکنون عالوه بر اخراج از کار از                      10

مراجعات و شکايات کارگران اخراجی به ادارات فرمايشی                     .  معوق نيز طلبکارند     
حکومت اسالمی از جمله اداره کار برای بازگشت به کار و مهمتر از آن حتی برای                         

 . دريافت دستمزدهای پرداخت نشده تا اين لحظه عمال بدون نتيجه بوده است
 

مالک و مدير کارخانه در تبانی با اداره کار و با پشتگرمی به ديگر مراکز                        "  ترابی"
فساد و دزدی حکومت اسالمی همچنان از پرداخت دستمزدهای کارگران اخراجی                         

ترابی هرگونه صدای برحق و اعتراضی کارگران را با اخراج                    .  خودداری ميورزد  
گذشته از معضالت الينحل کارگران اخراجی هم اکنون بيش از                 .  فوری جواب ميدهد   

ماه گذشته آبان،      6نفر ديگر از کارگران فعال شاغل هم دستمزدهای مربوط به                    600
ترابی از  .  آذر، دی، بهمن، و اسفند پارسال و همچنين فروردين ماه امسال را طلبکارند               

طريق تشديد فضای ترس و ارعاب روانی بخصوص با تهديد کارگران به اخراج در                      
و از طريق عدم       ،از طريق افزايش فشار و حجم کار تحميلی به کارگران                ،سال جديد 

پرداخت دستمزدها با شمشير خونين سرمايه و اسالم مشغول ثروت اندوزی و انهدام                      
افزايش فشار کاری و استثمار وحشيانه تر عليه کارگران در             .  خانواده های کارگريست  

سال جديد، تحميل فقر و فالکت و محروميت روز افزون به خانواده های کارگری از                      
جمله وصايای جانی و خون آشام بزرگ آخوند خامنه ای برای نجات کشتی به لجن                           

 .نشسته اسالم و سرمايه داری در ايران است
 

 3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای         600شرکت نفت و گاز ايتوک ايران با بيش از            
ماهه سفيد امضا و يکطرفه و ساعت کاری عمدتا شبانه روزی و زندگی در                     9و    6و  

مجری احداث      ،کمپهای آلوده و فاقد هرگونه امکانات غذايی و بهداشتی و رفاهی                          
کارگران شرکت هم اکنون در       .  ساختمانی انواع پروژه های نفت و گاز و معادن است             

سايت ساخت پااليشگاه نفت و گاز الوان، در سايت ساخت ايستگاه فشار قوی گاز در                      
. اصفهان و شيراز و در ساخت ساختمان معادن مس در اطراف تبريز مشغول به کارند                

 .دفتر مرکزی شرکت در خيابان ونک تهران واقع است
 

 ١٣٩١ارديبهشت  ٢۴ – ٢٠١٢مه  ١٣ -حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 کمونيسم کارگرى
نقدى از  .  اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است                    

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

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده                       .  در رابطه با توليد و مالکيت است        
اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان          .  پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد              

فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق                                       
پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر                      .  آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد            

کمونيسم .  اجتماعى است   -برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس اقتصادى              .  وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود       
کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و                                     

اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى               .  اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند                     
 . بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه    ٢۵۵شماره    
 

 يک دنياى بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان  

ه بشرى                 ع خ جام اري هميشگى انسانها در طول ت
ه و         .  بوده است ان راي درگ عليرغم رواج ايده هاى ق

اى    ي خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دن
ه             ه هريک ب ى ک باصطالح مدرن امروز، ايده هاي
ودن وضع موجود          نحوى عالج ناپذيرى و مقدر ب
ره                 عى و عمل روزم دگى واق را تبليغ ميکنند، زن
توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و   
اب                           ن ى اجت رى و حت ذي ه امکان پ باور عميق ب

 . ناپذيرى يک آينده بهتر است
 

ا و       اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ه
مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد،  
اين اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعى و      
ر       وث ردا م چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى ف
ه       ع است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جام
ردم را     است که زندگى و حرکت توده هاى وسيع م

 .جهت ميدهد

 

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

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته              -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون                 .  است

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته       .  دست بکار بزير کشيدن آن هستند        
مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و             
کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده               

 . ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده                      -٢
سازماندهى مبارزه      ،اين ارگانها ابزار متحد شدن         .  کارگران و مردم است       

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى                          
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام       .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است       

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

 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده                -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است                  .  ای است 

 .وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر اتحاد   .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند            -۴
تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را                 ،صفوف کارگران 

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته                 .   تسهيل ميکند  
کارگران   .جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                               
 . سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

. شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است                  -۵
 ،تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن               

بايد .  پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است            
کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج                      

 .  کرد
   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

 

 به حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگرى
!کمک مالى کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

برای نخستين بار در تاريخ ايران         
و جهان، مردمی ظلم ديده و تحت          
ستم، که شاهد يکی از فجيع ترين          
جنايات تاريخ معاصر بشری و              
کشتار يک نسل از مبارزان                      

در -سياسی در زندان بوده اند                  
حالی که دادگاه ها و نهادهای                    
حقوقی و قضائی بين المللی از                

 -رسيدگی به آن اجتناب می کنند           
پرچم دادخواهی و رسيدگی به آن         

 .  را به دست گرفته اند
  

چهار سال پيش، اواخر شهريور           
، ٢٠٠٧برابر با سپتامبر           ١٣٨۶

جمعی از اعضای خانواده های              
جان سپردگان دهه شصت و جان          
بدربردگان از کشتار زندانيان                 
سياسی در اين دهه، با ياری و                 
همراهی فعاالن عرصه های                   
سياسی و اجتماعی، حرکتی را              
آغاز کردند که در بدو امر تصوير       

. و آينده آن به روشنی امروز نبود        
می دانستيم رسيدگی مردمی به              
هولناک ترين کشتار تاريخ                        
معاصر ايران، کار بسيار دشوار         

با دست   .  و صعب العبوری است      
خالی و تنها با اتکا به انگيزه و                 
تالش مشترکمان، می خواهيم                 
جمهوری اسالمی را به خاطر                
کشتار بيش از پانزده هزار زندانی      
سياسی در دهه شصت به محاکمه         

 . مردمی بکشيم
 

چهار سال تالش بی وقفه مردمی          
مصمم برای رسيدگی به کشتار              
زندانيان سياسی در دهه شصت به       

اين دادگاه مردمی،        .  بار نشست   
رژيم جمهوری اسالمی ايران و            
رهبران و دست اندرکاران کشتار       
زندانيان سياسی را، که از                          

آغاز و    60روزهای پايانی خرداد     
به اوج رسيد، به          67در تابستان     

ارتکاب جنايت عليه بشريت                    

کشتار .  محاکمه خواهد کرد         
مخالفان در زندان در دهه                   
شصت، مصداق جنايت عليه           

هيچ يک از ده        .  بشريت است  
ها هزار زندانی سياسی، چه آن      
ها که اعدام شدند و چه آن                    
هائی که جان سالم بدر برده و           
از زندان بيرون امدند، درهيچ        
دوره ای از دهه شصت به                  
وکيل و تسهيالت و مشاوره               
حقوقی و خانواده خود                           
دسترسی و حق دفاع از خود             

محاکمات بدون طی        .  نداشتند
پروسه حقوقی با ملزومات يک      
دادگاه واقعی، تنها با طرح چند       
سئوال و در اغلب اوقات تنها با   
ابالغ اتهامات به زندانی                      
برگزار می شد و وی را طی             
چند دقيقه به اعدام محکوم می          

کشتار زندانيان سياسی     .  کردند
در دهه شصت، هم چنين به               
لحاظ جغرافيائی، تعداد و تنوع       
گرايشات سياسی و عقيدتی               
گسترده و طبق قوانين جزائی          
بين المللی مصداق جنايت عليه       

طبق .  بشريت محسوب می شود   
آمارها و شواهد موجود،                     
جمهوری اسالمی به فاصله              

، حدود     63تا          60سال های    
هزار زندانی سياسی؛                   15

روزانه به طور متوسط                        
چهارده نفر و هر دو ساعت               

. يک نفر را اعدام کرده است           
جمهوری اسالمی به فاصله ماه      

،  67های خرداد تا اسفند                      
چهارهزار زندانی سياسی؛              
روزانه به طور متوسط حدود         

نفر و هر دو ساعت يک               15
نفر را مخفيانه اعدام و در نهان       
در گورهای دسته جمعی دفن           

 .  کرد
 

دادگاه جمهوری اسالمی در دو      
. مرحله برگزار می شود                    

٢۵۵شماره   

مرحله اول به مدت پنچ روز، از                 
در مرکز    ٢٠١٢ژوئن       ٢٢تا    ١٨

حقوق بشر سازمان عفو بين الملل            
مرحله .  در لندن برگزار می شود           

دوم، چهار ماه بعد از آن، در ماه                 
. اکتبر در الهه برگزار خواهد شد            

دادگاه مردمی ايران تريبونال،                   
بزرگترين و بی سابقه ترين پروژه           
دادخواهی مردمی است که در تاريخ   
معاصر، با حضور بيش از صد                 

 .  شاهد، برگزار می شود
 

يک تيم بين المللی حقوقی، متشکل           
از سرشناس ترين و مجرب ترين             

حقوقدانان بين المللی و ايرانی؛                   
پرفسور جان کوپر، پروفسور                    
ريچارد فالک، سير جفری نايس،             
پروفسور اريک ديويد، پرفسور پيام      
آخوان، دکتر نانسی هورماشيا، دکتر     
هدايت متين دفتری و پروفسور                  

در اثر        2011زوئيه    (کادر اسمال   
، اين دادگاه     )سکته قلبی در گذشت       

مردمی را سازماندهی کرده و با                
دعوت از شخصيت های حقوقی و           
غيرحقوقی و قضات سرشناس                   
جهانی همراه با يک تيم دادستانی              
متشکل از هشت حقوقدان ايرانی و          
غيرايرانی به سرپرستی پرفسور             
پيام اخوان و سير جفری نايس، آن            

 .را برگزار می کنند
 

اين دادگاه، بخشی از مبارزه توده             

رنچ کشيده مردم ايران عليه                     
تاريک انديشان کوردل و                          
جنايتکار حاکم بر ايران است، که       
وظيفه آن نه تنها رسيدگی به                    
کشتار زندانيان سياسی و محاکمه       
جمهوری اسالمی به جرم جنايت         
عليه بشريت است، بلکه اين                    
وظيفه را نيز دارد که اين تراژدی       
انسانی را به قضاوت افکار                     
عمومی جهانيان بگذارد و آن را           
در تاريخ ايران و جهان برای                 

 . آيندگان به ثبت برساند
 

 شرکت در دادگاه

حضور در هر دو مرحله دادگاه            
. برای عموم آزاد و رايگان است         

اما، براي حضور در آن ها ثبت            
عالقه مندان   .  نام ضروري است     

به شرکت در هر يک از مراحل            
اين دادگاه مردمی، يا هر دو                     
مرحله، مي توانند از طريق تماس      
با آدرس ايميل زير، با ذکر نام و           

 . نام خانوادگی ثبت نام نمايند
 

 کارزار مردمی ايران تريبونال
 ب ٢٠١٢آوريل  10جمعه 

 ١٣٩١فروردين  ١١رابر با 
 

info@irantribunal.com  

 com.irantribunal.www 

 

کليه سران و دست اندرکاران جنايت 
نه بخاطر عقايد  ،عليه مردم ايران

ارتجاعى شان بلکه بدليل جنايت و قتل 
بايد در دادگاههاى منتخب و  ،نفس

!عادالنه و علنى مردم محاکمه شوند  

 

 دادگاه جمهوری اسالمی ايران برگزار می شود
 ٢٠١٢ژوئن  ٢٢تا  ١٨لندن 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

نزديک به ده سال از درگذشت                
. نابهنگام منصور حکمت ميگذرد     

ده سال است که جنبش کمونيسم          
کارگری اين متفکر بزرگ                         
مارکسيست و تئوريسين و                       
سازمانده برجسته خود را از                  

زمانی که چشم     .  دست داده است    
از اين جهان فروبست گويی طبقه       
کارگر و بشريت متمدن گوشه ای        
از روشنايی و تيزبينی و چراغ              
راهنمايی خود را از دست داده               

 . است
 

. جای خالی اش پر نشدنی است            
اما گنجينه سياسی و نظری اش            
راهنمای ما برای پيروزی                        
کمونيسم و کارگر و آزاديخواهی         

 . در جامعه است
 

منصور حکمت فقط به ما فعالين          
به .  کمونيست کارگری تعلق ندارد    
به .  طبقه کارگر جهانی تعلق دارد      

آزاديخواهی و تالش برای                
آزادی و رهايی جامعه تعلق             

به تمامی کسانی متعلق        .  دارد
 ،است که تالش اش                                

زندگی   ،نظراتش  ،سياستهايش
و افق سياسی و توقع آنها را           
از خود و از زندگی دگرگون              

 . کرده است
 

در دهمين سالگرد درگذشت            
منصور حکمت که در هفت               
ژوئيه در هايگيت لندن توسط        

" بنياد منصور حکمت                    "
. شرکت کنيد       ،برگزار ميشود   

اين مراسم را به مکانی بزرگ       
و شايسته برای گراميداشت            
ياد و دست آوردهای اين                     
متفکر بزرگ مارکسيسم و               

. کمونيسم کارگری تبديل کنيم        
از تمامی عالقمندان و                          
دوستداران منصور حکمت              
انتظار ميرود که سهم خود را          

٢۵۵شماره   

در برگزاری موفق اين رهبر                       
کمونيست و دوست داشتنی ايفا                

 . کنند
 

 ،اين مراسم در لندن برگزار ميشود       
اما همزمان در هر گوشه ای از اين         
دنيا که هستيم ميتوانيم يادش را در        

از مراکز   .  اين روز گرامی بداريم        
کار و زندگی گرفته تا دانشگاهها و         

به هر    ،هر کجا که هستيم    .  خيابانها
 . شکلی که ميتوانيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از               
از        ،همرزمان منصور حکمت             

از                   ،کارگران کمونيست                  
و از        ،از انقالبيون       ،دوستدارنش

همه کسانى که تحقق آزادى را در            
دعوت ميکند که     ،کمونيسم ميجويند 

در مراسم يادبود و بزرگذاشت                   
دهمين سالگرد او که توسط بنياد             
منصور حکمت سازمان داده شده           

 .  است شرکت کنند

 زنده باد 

 کمونيسم منصور حکمت

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢آوريل  ٢

 

 

 

 !در مراسم دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت شرکت کنيد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 
 ٢٠١٢مه   ١۵: تاريخ

 

 دعوت به مراسم بزرگداشت منصور حکمت
 

 رفقای عزيز
 

دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت، اين انسان بزرگ و ليدر سياسی تئوريک کمونيسم کارگری                        ٢٠١٢ژوئيه    ۴همانطور که مطلع هستيد       
ظهر در گورستان هايگيت آغاز می        ١٢مراسم ساعت   .  ژوئيه در شهر لندن، انگلستان برگزار می کند ٧بنياد منصور حکمت مراسمی را روز . است
 .پس از جمع شدن در مقابل تنديس وی در هايگيت و نثار گل به سالنی خواهيم رفت و مراسم را با زنده کردن ياد او ادامه می دهيم. شود

 
خواهشمنديم که شرکت يا عدم شرکت خود را       . از شما دعوت ميکنيم که در مراسم ياد بود منصور حکمت شرکت کنيد تا با هم ياد او را گرامی بداريم

  .هر چه سريعتر بما اطالع دهيد
 

  ،با احترام
 

 آذر ماجدی
 مسئول بنياد منصور حکمت
www.azarmajedi.com 


