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 بياد کارگران خاتون آباد
روز گراميداشت    .   بهمن است       ۴فردا    

اواخر ديماه سال      .  کارگران خاتون آباد     
، کارگران گرسنه مس خاتون آباد       ١٣٨٢

عليه بيکارى و اخراج دست به اعتراض        
کارگران همراه بخش وسيعى از          .  زدند

خانواده ها در مقابل فرمانداری شهر                 
چند روز اعتراض    .  بابک اجتماع کردند   

. و جاده بستن و تحصن ادامه داشت                    
اعتراض کارگران خاتون آباد به                          
اعتراض يکپارچه مردم محروم شهر               

طولى نکشيد که           .  بابک تبديل شد          
نيروهاى سرکوبگر و نان خور سرمايه           
داران با گلوله پاسخ کارگران گرسنه را          

نيروهاى رژيم به وحشيانه ترين و       .  دادند
سبعانه ترين شکل از جمله با هليکوپتر             
به مردم شليک کردند و اعتراض برحق          

دراين جنگ  .  کارگران را بخون کشيدند     
نابرابر چهار نفر از کارگران بنامهاى              
مهدوى، رياحى، جاويدى، مومنى، و                
دانش آموزى به نام پورامينى جان                       

تعداد زيادى در اين سرکوب               .  باختند
وحشيانه رژيم زخمى شدند که کارگران         
بيشتر آنها را در منازل نگهدارى                          

فضاى بشدت امنيتى متعاقب          .  ميکردند
اين رويداد با دستگيريهاى وسيع و                      
اخراج جمعى و اعمال فشار گسترده بر           
کارگران و خانواده هاى جان باختگان و         

جمهورى اسالمى    .  زندانيان همراه بود      
مبارزه کارگران خاتون آباد را قلع و قمع        
و سرکوب کرد اما جنبش کارگرى ايران        

 . با قامتى افراشته تر قد علم کرد

ياد کارگران جان باخته خاتون آباد                       
طبقه کارگر و جنبش             .  گرامى است    

آزادى جامعه، پرونده هاى جنايت رژيم          
اسالمى سرمايه داران را مفتوح نگاه                

کشتار خاتون آباد تا سرکوب هر       .  ميدارد
اعتصاب و اعتراض    

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 نياز به يک جنبش اجتماعی 
 سکوالريست راديکال

 ١٨صفحه گفتگو با آذر ماجدی                    
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  ٢١صفحه 
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 ٧صفحه على طاهرى                               

      مسئله حداقل دستمزدها  و تشکل کارگرى
 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى
 ٢صفحه 

 روز جهانى زن 

 گفتگو با پروين کابلى

 ۵صفحه 

 قطع گاز و سرما شديد
 تفاوت دو طبقه در ايران فاحش است

  ۴صفحه سيامک مرادی                          
 

 کارگران افغان
 داستان يک تراژدى

  ۶صفحه غزال اميری                             

  

        قانون کار و دستمزدها      قانون کار و دستمزدها
   ما کارگران چطور زندگى کنيم؟ ما کارگران چطور زندگى کنيم؟

  ٩صفحه دادا آمون                       
 آغاز بکار دفتر حمايت از پناهندگى     

٢٨صفحه                                        



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 به ماههای          :يک دنيای بهتر          
. پايانی سال نزديک ميشويم                   

معموال مساله دستمزدها به يک            
مساله مبارزاتی در اين دوران              

امسال اوضاع       .  تبديل ميشود      
چگونه است؟ چه تحرکی در اين          
زمينه مشاهده ميشود؟ شما بر                

 کدام سياستها تاکيد داريد؟ 
 

 هر سال در         :نسرين رمضانعلی  
اين موقع  شاهد مباحثی در                       
مطبوعات و رسانه ها هستيم و              
در اين ايام سران رژيم ژست می         
گيرد و آمارهائی از جيب شان در       
ميآورند و براين اساس بحث                   

طبقه .  حداقل دستمزد طرح ميشود   
کارگر کمتر نقشی در جدال                     

در .  حداقل دستمزد داشته است          
مراکز کارگری مبارزه برای                

در .  افزايش دستمزد بوده است          
سالهای گذشته کمپينهائی فراخوان    
داده شد و اعالم کردند حداقل                  

 500  و        400دستمزد کارگران     
پارسال از  .  هزار تومان ميخواهيم  

جانب بخشی از فعالين کارگری           
کمپين حداقل دستمزد در مراکزی      

 هزار تومان هم     600طرح شد و     
 . درخواست شد

 
اول اجازه بدهيد بحثم را با گفته             
وزير رفاه و تامين اجتماعى                    

ايشان می گويد            .  شروع کنم     
 400 يا        100چنانچه خط فقر           

هزار تومان باشد، به چه دردى             
 آار آرد؟ وی       ميخورد و بايد چه    
 خط فقر در              می گويد محاسبه      

انواع تقسيمي خود براى برنامه           
ريزان آشور خوب است، اما اين          

 300آه به مردم بگوييم اگر                     
هزار تومان حقوق بگيريد، فقير          

جز آنكه از نظر رواني         هستيد، به 
آند،    ها مساله ايجاد مي          براي آن  
اي دارد؟ اين ترهات                چه فايده   

جناب وزير نشان می دهد برای            
دولت ابدا سرنوشت مردم و طبقه        

بنابرين با کمال   .  کارگر مهم نيست  
بيشرمی ميگويد اصال از خط فقر       

خط فقر به چه           !  "حرف نزنيد   
را با تاکيدات     "  دردی می خورد    

زيادی  طی مصاحبه اعالم                      

محاسبه نرخ تورم، نرخ مسکن        
 . حساب نشده است

 
 500در حال حاضر خط فقر             

. هزار تومان اعالم شده است            
در حالی که بخش عظيمی از              
کارگران در ايران حقوقشان              

تمام .   هزار تومان است          183
تکاپو دولت و کارفرما در                    
رابطه با تعيين حداقل دستمزد           
اين نيست که کارگران قدرت             
خريد داشته باشند بلکه اينست            
که همانقدر داشته باشند که                   
بتوانند فردا سرکار حاضر شوند     

براى .  و شيره جانشان را بکشند    
دولت اسالمى بحث حداقل                   
دستمزد اساسا موضوعى در             
مورد رفاه و بهبود وضعيت                

بحث اصالح      .  کارگر نيست     
قانون کار و تبصره ها و غيره           
در مورد حقوق و مزايا و بيمه           
کارگران نيست، بيشتر ژست            
است و اساسا بازکردن دست              
سرمايه دار براى راه انداختن            

بقول يکی از    .  بردگى تمام عيار   
فعالين کارگری اينها برای اينکه     
بتوانند در سازمانهائی مثل                  
سازمان جهانی کار حضور                
خود را تامين کنند، هر سال                 
بحث  حداقل دستمزدها را طرح       

در حالی که مطلقا               .  ميکنند
نمايندگان کارگران در اين                   

حتی .  زمينه حضور ندارند           
همان شوراهای اسالمی خود            
حکومتى ها هم در مراکز                     
بزرگ کارگرى وجود ندارند يا       
حق تشکيل ندارند و آنجا هم که         
هستند از جانب کارگران به                

برای .  رسميت شناخته نشده اند      
همين کارگران نماينده واقعی            

 .  خود را در مذاکرات ندارند
سال گذشته بر سر حداقل                       
دستمزد ميان همين نمايندگان             
استثمار طبقه کارگر بحثها و              

 هزار  180يکی  .  اختالفاتی بود 
تومان را بعنوان حداقل دستمزد       

 250اعالم کرد، يکی می گفت         
هزار تومان، آخرين نرخ برای        

که .   بود   300حداقل دستمزد        
 هزار تومان را              180همان     

 مسئله حداقل دستمزدها  
 و تشکل کارگرى

 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى

شکی نيست ايشان برای            .  ميکند
چرا که   .  حقوق خود نگران نيست      

اينها خود از سرمايه گذاران و                   
بنابراين .  صاحبان سرمايه هستند       

معضل .  بايد چنين تاکيدی بکنند           
اساسى اينست که کارگران ايران            
بطور متشکل و از طريق                             
نمايندگانشان در مبحث و کشمکش        

. تعيين حداقل دستمزد درگير نيستند     
اساسا به اين دليل که تشکل مستقل          
کارگرى ندارند تا نمايندگان منتخب      
شان در مذاکرات و انعقاد                             
قراردادهاى دسته جمعى شرکت             

برای مثال در کشورهای             .  کنند
اروپائی نمايندگان اتحاديه کارگری      
با نماينده اتحاديه کارفرمايان و                 

در .  دولت به مذاکره می پردازند          
ايران که کارگران تشکلی ندارند و        
نماينده ای ندارند، بحث حداقل                  
دستمزد برای کارگران تنها                        
موضوعی برای مسخره کردن                

مثال در ايران مراکز       .  دولت است  
 600 ميليون     2ثبت شده کارگری       

هزار واحد است و از اين مجموعه        
 و  ۵ هزار آن زير     400 ميليون و    2
يعنی شامل   .   نفر کارگر دارند      ١٠

 200تنها    .  قانون کار نمی شوند         
هزار مرکز کارگرى شامل قانون          

تازه همين هم        .  کارگر می شود       
اين فعال بجاى خود       .  اجرا نميشود  

که اين قانون سراپا ضد کارگرى            
معنای اين آمار اينست که            .  است

 هزار کارگاه   400 مليون   2دستمزد  
. را کارفرما در محل تعيين می کند        

اما حداقل دستمزد چگونه و برچه           
اساسى تعيين می شود؟ دولت رسما      

 19اعالم کرده است نرخ تورم                 
درصد است در حالی نرخ واقعی            

در هفته های       .  خيلی باالتر است      
 30 تا      25گذشته نرخ تورم بين            

درصد و بعضا بيشتر از منابع و              
رسانه های خبری ايران اعالم شده        

البته کميسيون تعيين حداقل        .  است
 کاال که      310دستمزد ميگويد که         

مايحتاج زندگی بخور نمير                          
و .  کارگران است حساب می شود        

قابل توجه اينکه يکی از اساسی                
ترين و سرسام آورترين هزينه                 
کارگران هزينه مسکن است که در        

٣۴شماره   
اما در يک      .  رسما اعالم کردند     

بررسی معلوم شد که اکثريت                 
قريب به اتفاق کارگران همان                

.  هزار تومان را نمی گرفتند       180
مسئله زمانی ابعاد واقعا                              
وحشتناک تر به خود می گيرد که         
دستمزد نيروی کار ارزان زنان           

بخش .  را هم در نظر بگيريم               
هزار 100زيادی از  زنان کارگر       

تومان و زير آن حقوق دريافت              
 .کردند

 
دراين ميان پارسال بخشى از                  

 600کارگران در اين کشمکش            
هزار تومان را بعنوان حداقل                 

در گوشه    .  دستمزد اعالم کردند      
کناری شاهد اعتراض و مبارزه           
کارگران عليه حداقل دستمزد                 

از .  تعيين شده توسط دولت بوديم       
جمله در اول مه بازتاب اين                      

اما از آنجا     .  موضوع روشن بود    
که کارگران درايران با يک                     
مشکل جديتر روبرو بودند، يعنى        
ابزار مبارزه جمعى و تشکل                   
مستقل کارگرى نداشتند، مبارزه         
برای حداقل دستمزد در سطح                

البته در      .  محدودی باقی ماند          
مراکز بزرگ صنعتی کارگران          
توانستند تا حدودی موفقيتهای                

اما در ساير بخشها     .  بدست آوردند 
 180 و زير       180متاسفانه همان     

بنابراين .  هزار تومان پرداخت شد   
در حال حاضر اگر بگوئيم که                
شاهد يک کشمکش وسيع بين                 
نمايندگان کارگران و دولت و                 
کارفرما برسر تعيين حداقل                     

در .  دستمزد هستيم، واقعيت ندارد    
روزهای گذشته اعالم شده است           
که نمايندگانی از کارفرما، دولت،      
خانه کارگر و يکی دو نفر از                   
مسئولين دولتی بر سر تعيين                   

. حداقل دستمزد در مذاکره هستند       
دارند برسر زندگى کارگر تصميم      
ميگيرند و طبقه کارگر نقشی در          

 .  اين ميان ندارد
 

در ميان کارگران و محافل                       
کارگری و مراکزی بحث حداقل          
دستمزد طرح شده است و                          
کارگران می خواهند امسال                     
اقداماتی جديتر نسبت به سال                  
گذشته انجام بدهند تا بتوانند که در       
تعيين حداقل دستمزد تاثير                        

خود اين اقدامات هم             .  بگذارند
بستگی دارد به ابعاد اعتراضات          
در مراکز کارگری و در عين                 

  ٣صفحه حال تضمين         



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

امنيت شغلی کارگران در اين                   
شخصا فکر می کنم موانع       .  مراکز

اساسی پيش پای کارگران قرار              
دارد که تا اين موانع بر داشته                    
نشود نخواهند توانست در تعيين             

امروز .  حداقل دستمزد موثر باشند    
بيش از هر زمان ديگری طبقه                 
کارگر به ضرورت ايجاد                            
تشکلهای مستقل خود آگاه است و           
دراين راه تالشهاى زيادى هم                  

مسئله امروز  .  صورت گرفته است  
شکل تشکلى است که کارگران               
بتوانند به آن اتکا کنند و همين                   
بحثها و خواستهايشان را از جمله          
تعيين حداقل دستمزد را بتوانند                
توسط نمايندگانشان به کرسى                   

به نظر من بجز مجمع              .  بنشانند
عمومى در مراکز کارگرى و به            
ميدان آوردن اراده عمومى                        

اين .  کارگران راهى وجود ندارد        
تنها ابزار موثر و ممکن امروز              

فعالين کارگری و رهبران         .  است
عملی امروز بايد سازماندهى                  
تشکيل مجامع عمومى را در                    

اگر .  اولويت کار خود بگذارند            
کارگران متشکل به ميدان بيايند،           
تعيين عدد و ميزان حداقل دستمزد        

اين عدد را با        .  کار سختى نيست    
توجه به شاخصهاى اقتصادى و             
تامين رفاه کارگران و خانواده                 

 . کارگرى ميتوان تعيين کرد
 

 يکی از مسائل        :يک دنيای بهتر     
تشکالت "ديگر بحران عمومی             

کارگری خارج از محيط کار و               
اين مساله بنظر اين     .  است"  زيست

اتحاديه کارگران   "روزها گريبان      
را گرفته است    "  بيکار و اخراجی   

و اين تشکل متاسفانه از تحرک و          
سوخت و ساز سابق برخوردار              

 نيست؟ ارزيابی شما چيست؟ 
 

در رابطه با      :  نسرين رمضانعلی  
اين تشکلهاى فعالين کارگرى که            
در چند ساله اخير تشکيل شده                   
است، شايد بخاطر موقعيت و                   
اوضاعی که بر جامعه ايران حاکم       
است، شاهد مباحث زيادی                          
پيرامون اين تشکلها و پراتيک آنها       

از .  و اشکاالت و موانع شان هستيم   
جمله حزب اتحاد کمونيسم                          

اما توضيح دهنده ضعف اصلی        
 . نيست

 
يک ضعف ديگر اتحاديه اينبود        
که نتوانست معضل بيکارى را        
بعنوان معضل طبقه کارگر و نه      

اينرا از   .  کارگران بيکار ببيند     
نظر تئورى نميگويم بلکه از              

يعنى .  جنبه عملى منظورم است    
بيکارى معضل طبقه کارگر              
است و بيکاران بدون اتحاد با             
شاغلين، که هر روز در                         
معرض بيکارى قرار دارند،             

. نميتوانند به تنهائى کارى بکنند      
چون اهرم اقتصادى در دست            

ناتوانى در ايجاد اين            .  ندارند
رابطه، يعنى تشکلى در اتحاد با       
کارگران شاغل، ناچارا پيمودن       
همان راهى را به اتحاديه تحميل      
کرد که کميته ها و تشکلهای                

معضل بيکاری و   .  ديگر پيمودند 
اخراج يکی از جديترين                         
معضالت طبقه کارگر در ايران      

اما مبارزه عليه آن و               .  است
متشکل کردن اين خيل وسيع از        
کارگران مبارزه ای متشکل از        
کارگران شاغل و بيکار را                  

اساسنامه اين تشکل           .  ميطلبد
تعريفی دقيق و روشن از اين              
رابطه نداده است که کارگران           
شاغل اتفاقا بايد تشکيل دهنده و         
بيشترين نيروی اين اتحاديه را          
تشکيل بدهند و بر سر                              
ضرورت اينکه اين تشکل بايد          
پايگاهی مادی در مراکز                       
کارگری پيدا کند و خود را حتی        
در مراکز کارگری موجوديت          

يعنى معلوم نيست که           .  ببخشد
بايد با کدامين ابزار در مقابل              

. اخراج و بيکاری مبارزه کند           
براى ما بعنوان حزبی که                      
سازماندهی طبقه کارگر عليه            
نظام سرمايه داری را امر مهم          
و عاجل خود می دانيم، پرداختن      
به اين تشکلها صرفا براى                    
ارزيابى و نشان دادن نقاط قوت       
و ضعف نيست، بلکه و مهمتر          
اينست که راه برون رفت از اين       
وضعيت و تقويت و تشکل کل           

 .طبقه را تسهيل کنيم
 

 آيا اصوال         :يک دنيای بهتر        
تشکلی برای مبارزه با اخراج و      
بيکاری ميتواند بدون در بر                
داشتن بخش شاغل کارگران به        
اهداف خود نائل آيد؟ مساله                  
اتحاد کارگران شاغل و بيکار           

 مسئله حداقل دستمزدها  
 ...و تشکل کارگرى

کارگری به نقد و ارزيابی اين                  
شخصا وجود  .  تشکلها پراخته است  

اين تشکلهای کارگری را ماحصل       
مبارزات طبقه کارگر در ايران             
می ببينم و موفقيتهائی که طبقه                
کارگر در ايران با مبارزات خود          
در سالهای اخير به دست آورده              

کميته هاى مختلف در ابتداى    .  است
ايجادشان امری را برای خود                  
تعريف کردند و آن  تالش در                    
ايجاد تشکلهای مستقل کارگرى در     

اما از آنجا که         .  مراکز کار بود     
خود اين تشکلها متشکل از فعالين         
کارگری با گرايشات محتلف و               
درعين حال بريده از محيط کار و         
دور از سوخت ساز درون  طبقه            

بحرانهای "کارگر بودند، با                      
، آنچه که درمباحث از آن         "هويتی

. نام برده می شود، دچار شدند                 
امروز اتحاديه هم با بحران                        

که کميته    .  مشابهی روبرو است      
هماهنگی يا پيگيری يا شواری               
همکاری تشکلهای کارگری با آن         

سازمان کارگرى که    .  روبرو است 
در سوخت ساز و محيط کار و                 
زيست طبقه کارگر نباشد، معلوم          
است نمی تواند نقش اساسی ايفا              

دليل اينکه اين تشکل هم مثل         .  کند
بقيه فقط فراخوان می دهد و يا                  
اطالعيه خبری صادر می کند، اما       
پراتيک روشنی در امر متشکل             

. کردن کارگران ندارد، همين است    
برای اينکه ناخواسته به نقطه                   

. گريز از مرکز پرت شده است              
اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار      
تالش داشت قدمی فراتر از کميته         
پيگيری و کميته هماهنگی بردارد        
و بتواند آن ظرف متحد کننده و                
سازمانده بخشی از طبقه کارگر             

در ابتدا توانست بخشی از           .  باشد
کارگران را حول اين پالتفرم جمع       

اما از آنجا که اتحاديه ربط             .  کند
مستقيمی به محيط کار و زندگی             
کارگران نداشت و با اسمی ديگر          
پراتيکی را آغاز کرد که قبال                    
تجربه شده بود، امروز اتحاديه هم       

. در همين معضل گرفتار است               
گاها کم کاری فعالين دليل می                   
شود، گاها مشکالت مالی و                       
پراکندگی، که البته اينها نيز می              
تواند واقعی باشد و واقعی هستند،         

٣۴شماره   
اين .  يک اصل تخطی ناپذير است     

نقطه ضعف چه تاٽيری در                       
سرنوشت و جايگاه اين تشکل                

 داشته است؟ 
 

 ببينيد اگر          :نسرين رمضانعلی     
قرار باشد کارگر فقط بعد از                    
اخراجش عليه اخراج مبارزه کند        

بقول .  کمی غيره منطقی است            
معروف قبل از وقوع حادثه بايد           
جلوی آن را گرفت را نه وقتی                

اتحاديه زمانی می        !  اتفاقا افتاد   
توانست موفق باشد که همين                    
تشکل را در محيط کار و زندگی          
کارگران بوجود می آورد و آن              
رابطه منطقی بين کارگر شاغل و       
بيکار و اخراجی را بعنوان                      
بخشهاى يک طبقه واحد ايجاد                

يعنى اگر قرار بود                  .  ميکرد
کارگری اخراج شود، در همان            
مرکز، همکاران او دسته جمعی          
عکس العمل نشان بدهند و اجازه          
ندهند کافرما کارگران را اخراج          

من اين تشکلها و        .  يا بيکار کنند    
سايتها و فعاليتشان را دنبال می             

بنظرم امروز اتحاديه خود          .  کنم
نيز متوجه شده است که بايد                      
اساس و نقطه اتکا را جائی می               
گذاشت که نقطه قوت جنبش                    

بايد مبارزه را        .  کارگری است   
آنجا شروع کرد که قوى هستى و          
طبقه کارگر وقتی قوی است که            

در عين حال مبارزه       .  متحد است  
عليه بيکاری و اخراج يعنی                     
مبارزه برای امنيت شغلی که يکی      
از خواستهای طبقه کارگر است و       
حول همين خواست می شود                   
کارگران در محيط کار را                         

 . سازمان داد
 

متاسفانه امروزی وقتی کارگری        
بيکار می شود و سراغ اين تشکل        
می رود، گاها بعنوان يک نهاد              
خيريه يا مشاوره به آن نگاه ميکند       
نه تشکلى براى گرفتن بيمه                      
بيکارى يا مبارزه براى بازگشت         

اما می گويند ماهی را هر      .  به کار 
. وقتی از آب بگيری تازه است              

عليرغم تالشهای زيادی که                     
شاهدش هستيم، عليرغم اينکه               
ميدانيم چقدر اين فعالين اتحاديه             
مدام دوندگی می کنند، کارشان             

. بازدهی محدودى داشته است              
براى نشان دادن اين ارزيابى                  
ميتوان از ابتداى تشکيل اتحاديه و       
روآوری به آن تا موقعيت                          

۴صفحه امروزش را           



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

. اين انرژى نبايد هدر رود             .  بررسى کرد   
بنظرم بايد هر چه سريعتر اتحاديه مجمع                   
عمومی فراخوان بدهد، در اساسنامه تغييرات       
جدی بدهند، و درعين حال خود را بازتعريف        

موفقيت اين جمعهاى کارگرى و عبور          .  کنند
از مشکالتشان در گرو باز کردن افقى روشن        

 . بر کارشان است
 

 عليرغم اين ضعفهای پايه         :يک دنيای بهتر    
ای چه اقداماتی را اتحاديه ميتواند به پيش                  
 ببرد؟ چگونه اين تشکل ميتواند به جلو برود؟

 اتحاديه با توجه به                    :نسرين رمضانعلی     
نيروئی که در آن متشکل شده بود ميتوانست            
مجموعه ای از پروژه های جدی را در                        

برای مثال سازمان     .  دستور خود قرار بدهد      
دادن کمپين برای دريافت بيمه بيکاری                        

تعريف .  مکفی، يا مثال بيمه درمانی کارگران      
سياست و نقشه براى شرايطی که دولت                      
کارگرانی را که بعد از اتمام مدتی که بيمه                 
بيکاری به آنها تعلق می گيرد رها ميکند، و              
سازماندادن مبارزه ای همه جانبه برای تامين        

ايجاد .  زندگی کارگران از طريق اين تشکل          
امکاناتی برای کودکان کارگران بيکار و                  

کال آموزش بايد در دسترس همه             .  اخراجی
باشد اما تا تحقق آن نبايد کودکان کارگران                 
بيکار از پرداخت شهريه معاف باشند؟ يا                   
تالش برای به ميدان آوردن خانواده های                   
کارگری برای رسيدن به يکسرى از خواستها       

وقتی آمار کودکانی که در         .  و مطالبات آنها    
سال جاری مجبور به ترک تحصيل شدند را            
نگاه ميکنيد، روشن ميشود که اين تعداد                      
اساسا از کودکان خانواده های کارگری بوده          

بخشی اساسی از کارگران بيکار توان             .  اند
سير کردن شکم خود را ندارند چه رسد به                 
اينکه شهريه مدرسه فرزندش را پرداخت                

اتحاديه می توانست با برگزاری                      .  کند
سمينارها در مورد آشنائی کارگران با                         
حقوقشان، سازماندهى نهادهاى مختلف در              
محالت، امور آموزشى و تفريحى را در                    

اتحاديه ميتوانست مبارزه با       .  دستور بگذارد  
. فقر را در سطوح مختلف سازمان دهد                       

ميتوانند با ارزيابی دقيق تر از اعتراضات و           
اعتصابات براى هدفمند تر و با برنامه پيش             

اتحاديه براى اينکه        .  بردن آنها کار کنند           
خانواده هاى کارگرى را درگير کند بايد                     
آگاهانه يک رکن مهم فعاليتش را در محالت           

اميدوارم که فعالين          .  کارگرى قرار دهد         
اتحاديه بتوانند بازبينی جدى در پراتيک خود         
بکنند و بتوانند اتحاديه را به ابزارى موثر در         

 .*خدمت مبارزه طبقه کارگر تبديل کنند
 

گوش کن چه زيبا است وقتی پايت را         !  صدا نکن 
فاصله !  روی برف می گذاری و صدا می دهد             

جائی که من با اين خانم و آقا زندگی می کنم زياد 
. شايد کمتر هم     .  متری باشد  1000شايد   .  نيست

زندگى ما کارگران اين از ما بهتران هم در                       
در خانه اى در    .  مجاورت اينها دنيائى ديگر است    

. پايين حياط، يک اطاق هست با يک دستشوئی             
هر .  من و همسرم  در اين اطاق زندگی می کنيم           

من نگهبان   .  دو برای اين خانواده کار ميکنيم             
من نگبهان  .  هستم، نگهبان خانه اين از ما بهتران      

باغ و باغچه ها هستم تا در هر فصل از سال                     
. حياط را خوب و زيبا کنم و برايشان لذت بخش            

نيمه شبها اگر خوابم برد و خوابم عميق بود، بايد           
سريع با صدای ماشين بيرون بروم و در بزرگ            

ها "  از ما بهتر   "آخر اين    .  اين قصر را باز کنم      
سردشان خواهد شد از ماشين بيرون بيايند و                    

در اين قصرهای        !  خودشان در را باز کنند             
برای خودشان   "  از ما بهتران     "بزرگ که اين        

درست کردند، در حالی که لوله کشی گاز،                         
شوفاژ گازوئيل، و برق دارند، حاضر نشدند                   

در اين  .  برای اين اين اطاقکها را لوله کشی کنند         
سرمای شديد امسال، مجبور شديم توصيه احمدى       

با پوشيدن هر آنچه لباس        "نژاد را قبول کنيم و          
سراسر وجودم  ".  که داشتيم خودمان را گرم کنيم      

نفرتی که تنها با مبارزه عليه       .  نفرتی عميق است  
تنها با  .  اين نظام ارتجاعی می شود کنترلش کرد        

مبارزه ما بردگان عليه اين نظام کثيف و                             
بزيرکشيدن آنست که ميتوان با ايجاد يک دنيای            

 .* بهتر و انسانى جای اين تنفر را به عشق داد

 مسئله حداقل دستمزدها  
 ...و تشکل کارگرى

روزنامه ها را نگاه می کنيد مرتب گزارش             
از مشکالت مردم است که با قطع گاز و يا                 

اينکه .  کم بود گاز دست و پنچه نرم می کنند           
چند نفر بر اثر سرما جان سپردند، چه تعداد             

و .  بر اثر گاز گرفتی در خواب جان سپردند          
بايد اضافه کرد در هفته گذشته فشار باال و                
پايين بودن گاز باعث حادثه های ناگوارتر               

تعدادی نيز زندگيشان را در شعله آتش             .  شد
سوخت و در اين سرما تنها اميدشان سقفی                
است که روی سرشان است که اين هم از بين           

از ما   "اما بگذاريد از زندگی            .  رفته است  
که "  از ما بهترانی   .  "برايتان بگويم "  بهتران

هوای تهران برايشان آلوده و قابل زندگی                  
که "  از ما بهترانی     .  "کردن برايشان نيست     

وقتی ميليونها نفر در صف گاز و نان هستند،          
بعد از بازى به             .  اسکی بازی می کنند           

ويالهايشان در بهترين مناطق می روند و در         
گرمای شوفاژهايشان، شومينه ای هم برای             
زيبا و رومانيک کردن فضای خونه روشن             

 .می کنند

 

خونه اين از ما بهتران نه تنها گرم است،                    
. چراغانی است، مشکل برق هم ندارند                      

ژنراتورها آماده هستند که حتی يک لحظه هم        
اين ويالها فضاى طبيعى و        .  بی برق نباشند   

آنها با لذت روی برف      .  باغهای بزرگ دارند  
قدم ميزنند و طبيعت را زيبا به تصوير                         

صدای يکی از اين خانمها را                     .  ميکشند
! آرام"  ميشنوم که به دوست پسرش می گويد        

٣۴شماره   

صبح روز گذشته يکی از کارگران شرکت اتوبسرانی تهران وحومه در حين انجام کار جان خود را                  
 .از دست داد

 شرکت واحد   4در اين حادثه ملک علی کريمی، کمک بکسل منطقه          ”به گزارش خبر نگار دسترنج،    
وی در زمان حادثه مشغول      .  پس از آنکه از ناحيه کاسه سر مجروح شد، جان خود را از دست داد                  

 .شارژ کردن  باطری اتوبوسی بود که به دليل سرد شدن بيش از حد دمای هوا از کار افتاده بود 
 

اين کارگر در نتيجه حرکت ناگهانی يک دستگاه اتوبوس متوقف شده و برخورد با اتوبوس خراب                       
سطح چرب محل وقوع حادثه و عدم رعايت فاصله در زمان توقف                 .  از ناحيه سر دچار حادثه شد       

 .“اتوبوسها دليل وقوع اين حادثه عنوان شده است

 

. ما درگذشت ملک على کريمى را به خانواده و همکارانش و طبقه کارگر ايران تسليت ميگوئيم                           
در ايران محيط کار به      .  قربانيان محيط کار به اندازه يک جنگ بزرگ از کارگران قربانى ميگيرد              

مبارزه براى ارتقا استانداردهاى ايمنى کار و بازرسى مرتب                   .  قتلگاه کارگران تبديل شده است         
 . * نمايندگان مستقل کارگرى ميتواند وقوع اين تراژديهاى هولناک را کاهش دهد

 قطع گاز و سرما شديد
 تفاوت دو طبقه در ايران فاحش و ضد انسانی است

 سيامک مرادی 

!يک کارگر شرکت واحد در محل کار بقتل رسيد  



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

 صد سال از           :يک دنيای بهتر      
 مارس به عنوان روز             ٨اعالم    

اين تاريخ    .  جهانی زن ميگذرد       
صد ساله را در مبارزه برای                  
حقوق زن چگونه جمع بندی                   

 ميکنيد؟ 

 

 صد سال تاريخ يک     :پروين کابلی 
. مبارزه بسيار طوالنی است                  

راستش نميدانم بشود يک                          
جمعبندی از اين صدسال بطور            

اين صد سال خود به        .  کوتاه کرد 
. دوره های مختلفی تقسيم ميشود         

دوره هائی که ميشود گفت بسيار         
موفق و پيشروی زنان برای                   
تحقق امر برابری سريع پيش                 
رفته و دوره ای که اين پيشروی           

به نظر من بهترين     .  کند شده است  
مالک سنجيدن اين دوره نگاهی           
به جنبش های اجتماعی است و             

. چگونگی روند اين جنبش ها                
جنبش زنان برای حقوق برابر              
بعنوان يک جنبش اجتماعی برای       
برابری متاثر از همين جنبش ها           

بطور مثال دوره بعد       .  بوده است  
از انقالب اکتبر دوره موفقی                   

. برای مبارزه حقوق برابر ميباشد     
مثاثر از امر رهائی زنان در                   
شوروی جنبش برابرى طلب                 
وارد دوره ای برای کسب                         
موفقيت های زيادی شد و در                   
بسياری از کشور و بويژه در                  
غرب ميتوان تاثير اين اتفاق را             

کمترين آن حق رای       .  بخوبی ديد  
برای زنان و آزادی جنسی يک             

. مشخصه  ويژه اين دوران ميباشد     
پرچم برابرى زن و مرد يک                  
سنت سوسياليستى است و                         
پيشروى و پسروى اين جنبش                
معين رابطه مستقيمى دارد با                  
موقعيت عمومى جنبش                              

ترديدى نيست که        .  سوسياليستى
مبارزات و تالشهاى زيادى براى       
بهبود وضعيت زنان توسط ديگر        
جنبشها که آنها هم بنوعى متاثر             
از عقايد سوسياليستى بودند                     
صورت گرفته است و هنوز در            

روى کاغذ          .  جريان است         
دستاوردهائى ثبت شده و خيلى              

جسمی، رنگين پوست، و                      
. مهاجر و غيره تقسيم ميشود             

اينها فرض است  و بعد براساس  
اين فرضيات حقوق تعريف                

هرچند رفع اين تبعيض      .  ميشود
ها هنوز سرمايه دارى را تهديد        
نميکند، اما اين تقسيم بندی برای      
تعميق نابرابری در جامعه و              
ايجاد تفرقه و رقابت در خدمت         

زنان، تاريخا      .  سرمايه است     
اگرچه مورد ستم قرار گرفتند            
اما امروز قربانيان جامعه                    

اما اين    .  سرمايه داری هستند       
نظام همراه با تبعيض عليه                   
زنان، فرهنگ عقب مانده را هم       

ناموس پرستی و      .  دامن ميزند  
. زن کشی را رواج ميدهد                     

مردساالرى و تجاوز به حق و           
به .  حريم زن را رواج ميدهد           
در .  زن حقوق کمتری ميدهد          

برخى جاها ظاهرا با فحشا                   
ميکند و آنرا ممنوع        "  مبارزه"

ميکند، اما خريد و فروش سکس      
را در اشکال ديگرى سازمان            

وقتى بحران دارد اول          .  ميدهد
ياد .  زنها را خانه ميفرستد               

اهميت نقش مادری در خانواده         
در جاهائى مثل ايران      .  مى افتد 

، "بهشت را زير پايش ميگشايد    "
اش قيمت    "  ناموس"اما برای       

ميگذرد و پرچم  مليت و خدا را         
به جنسيت اش آويزان ميکند تا          

. بتواند در انقياد نگه اش دارد            
همه اينها تارهای تنيده به هم               
هستند که زنان را خواسته و                
نخواسته، به خواست خودش و         
يا عليرغم ميلش، قبل از تولدش        
و يا هنگام رشدش، از وی زن           

در نتيجه وجود يک      .  می سازد 
جامعه نابرابر، بقای تحت ستم          
بودن زنان گارانتی و بازتوليد           

اما مقاومت و قبول               .  ميکند
نکردن هم طرف ديگر قضيه            

عليرغم همه اينها آنجا که      .  است
امکان مبارزه وجود داشته است      
زنان پيشرويهايی بدست آورده        

اگر چه با امکانات و                   .  اند
خالقيتهاى بشر امروز و آنچه           
که ممکن است، اين پيشرويها            

به نظر   .  هنوز بسيار کم است        
من وضعيت زنان را در جامعه        
امروز، با پذيرش پيشرويهائی         
اينجا و آنجا، هنوز مهر بردگى         

 . و انقياد را برخود دارد

 

 ارزيابی شما     :يک دنيای بهتر    

 روز جهانى زن 
 

 گفتگو با پروين کابلی 

جاها حقوق زن تابع سنت و دين و           
قانون کشورى و منطقه اى شده                

زمانى جهانشمول بودن             .  است
حقوق زنان حرف بديهى بود                      

بايد براى    .  امروز اينطور نيست       
برخى فعالين حقوق زن اين بديهيت       

دولتها و        .  را يادآورى کرد              
گروههاى ارتجاعى که جاى خود           

دوره کنونی و دوره بعد از           .  دارد
پايان جنگ سرد را بايد  دوره يک          
افول جدی برای جنبش برابری                

دوره ای که در    .  زنان ارزيابی کرد  
آن جريانات دست راستى به جامعه       
و از جمله زنان هجوم بردند و                   
معيارهای عقب مانده و مرد ساالر        
را تحکيم کردند و يا به رشد آن                  

مستقل از مشکالت        .  ميدان دادند   
امروز، اين تاريخ امروز به بخشى        
از آگاهى زنان و ضرورت تغيير            

سوال اينست که      .  تبديل شده است     
چرا بايد يک قرن برابرى برابرى         
و رفع تبعيض براساس جنسيت                
جنگيد و قربانى داد؟ منشا اينهمه             
مقاومت چيست  و چگونه ميتوان و        
بايد آن را درهم شکست؟ اين هنوز         
سوالى است که پس کله هر فعال               
 . جنبش برابرى حقوق زن بايد باشد

 

 علت اصلی بقای      :يک دنيای بهتر   
اين نابرابری را در چه ميدانيد؟                
چرا تاکنون اين حقوق انسانی                    

 متحقق نشده اند؟ 

 

موقعيت نابرابر زنان   :  پروين کابلی 
در جوامع انسانی رابطه مستقيم               
دارد با مناسبات دنياى امروز و                

. نابرابرى بنيادى موجود در جامعه     
در همه جوامع کنونی اين سرمايه           
و سرمايه داران هستند که قدرت را       

ويژگی جامعه     .  در دست دارند        
امروز اين است و کسی که قدرت           
و ثروت را در اختيار دارد، جامعه        
را براساس منفعت اش سازمان                

در نتيجه در چنين موقعيتى       .  ميدهد
انسانها بجز در صورت ظاهر                  

بلکه به  زن،       .  انسان برابر نيستند    
،  "اقليت مذهبی و قومی        "کودک،   

پير، جوان، عقب مانده ذهنی و                 

٣۴شماره   
از موقعيت اعتراضی در جامعه          

 مارس امسال   ٨ايران چيست؟ در     
چه پيشرويهايی ممکن است؟ بر          

 چه سياستهايی بايد تاکيد کرد؟ 

 

 اگر من ميخواستم        :پروين کابلی  
بعنوان يک ناظر خارجی، نه                 
کسی که در ايران بهرحال متولد          
شده و با مبارزه در آن جامعه                  
درگير است، نظر ميدادم؛                         
ميتوانستم بالفاصله بگويم که از           
همان اخبار ناقص و از زير تيغ            
سانسور اسالمی در رفته نشان              
ميدهد که تحول عظيمی در ايران        

البته .  در حال اتفاق افتادن است          
ممکن است که گفته شود اين                    
حرف را سالهاست که ميگوئيد و         
هيچ اتفاقی هم نيفتاده و جمهوری         
اسالمی هنوز سرجا خود نشسته          

به نظر من اين يک                      .  است
قضاوت و تحليل واقع بينانه از              
جنبش های اجتماعی مختلف در           

يک نگاه به سير          .  ايران نيست   
تحوالت نشان ميدهد که حرکتهاى      
اعتراضى مختلف مثل جنبش                 
دانشجوئی، جنبش کارگرى،                  
جنبش آزادى زن در حال گسترش      
هستند و انسجام و روشنی                         

. بيشتری را از خود نشان ميدهند         
همين حرکت دانشجوئی امسال             
خود نشان ميدهد که چقدر درجه           
آگاهی، روشنگری سياسی باال             
رفته، و حرکت بعدی يعنی اينکه         
جامعه در مقابل دستگيری ساکت        
ننشست و در اشکال ويژه                          
اعتراض نمود، خود نشان ميدهد         
که تحوالتی جدی در متن جامعه           

اعتراض .  در حال رخ دادن است      
و پيگيری خانواده های                                
دانشجويان دستگير شده يک                   

جنبش زنان هم بيشتر    .  نمونه است 
رهبران .  در حال پااليش است           

جوان و راديکال در حال شکل              
اينان ديگر دچار       .  گيری هستند   

بد "توهمات اصالح قانون و                   
بلکه .  فالن آخوند نيستند   "  فطرتی

بيشتر کليت رژيم را برای تغيير           
راديکال در موقعيت زنان نشانه          

اينکه امسال چه            .  گرفته اند     
 8پيشرويهايی ممکن است در                

مارس اتفاق بيفتد بايد منتظر بود          
که همين رهبران جوان چگونه             

 مارس را           8ميخواهند سنت           
بعنوان يک روزاعتراض عليه             
نابرابری به پيش ببرند و چگونه          

  ۶صفحه ميخواهند از         



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

. تجربيات سالهای گذشته برای پيشروی استفاده کنند          
اگر بخواهم يک مقايسه موجز بکنم، در مقايسه با                  
جنبش دانشجويی جنبش زنان بسيار بسيار جوانتر و           

در نتيجه فاقد سنت هائی است که مثال          .  نو پاتر است  
البته .  بخشا در جنبش دانشجويی جاافتاده است                     

فرموش نکنيم که جامعه بسرعت از تالش همديگر              
در دانشگاه نقش زنان بسيار برجسته      .  تاثير مى پذيرد  

در نتيجه اين يک وظيفه رهبران آگاه و پيشرو             .  بود
جنبش دانشجويی است که بتواند تجربياتی را که                    
دارند به اين جنبش که نزديکی بسياری با آنها دارد                

 مارس  ٨در مورد اينکه مشخصا در        .  را منتقل کنند   
برکدام سياستها تاکيد کرد، بطور کلى بايد نفى                          
تبعيض براساس جنسيت را نشانه گرفت، عليه                        

بر .  آپارتايد جنسى و قوانين زن ستيز حرف زد                    
برابرى زن و مرد تاکيد کرد و عليه تعديها و                              

به نظرم هشت مارس      .  سرکوب زنان اعتراض کرد     
امسال بايد پرچم دفاع از دانشجويان و خواست                        
آزادى کليه زندانيان سياسى را با صدار بلند مطرح              

 . کرد

 

 پيام شما به فعالين حقوق زن در               :يک دنيای بهتر    
 مارس    ٨ايران و زنان و مردم آزاديخواه برای                     

 چيست؟  

 

 من فکر ميکنم که تا حدی زيادی                     :پروين کابلی  
من .  جواب اين سوال را در پاسخ سوال شما دادم                  

فکر ميکنم که هرچه زمان بيشتری ميگذرد جنبش                
های اجتماعی مختلف در ايران ويژگيهای خود را                
بيشتر نشان ميدهند و با طرح شعارهای خود نشان                

جنبش زنان هم در حال        .  ميدهند که کجا ايستاده اند       
ديگر براى همه روشن    .  گذراندن چنين دگريسی است   

شده به فالن آيه آويزان شدن و دنبال فالن دريچه                     
قانونى گشتن و يا دخيل بستن به اين و آن آيت اله                      

تنها سياستى براى     .  مرتجع ضد زن، جواب نيست         
هدر دادن و به شکست کشاندن جنبش براى نفى نظام          

فعالين حقوق زنان در ايران و         .  آپارتايد جنسی است   
مردم آزاديخواه بايد بدانند که برای اينکه بتوان مثل              

نميتوان سرو ته قوانين     .  انسان زيست بايد برابر بود      
مختلف را که بر اساس يک نظام تبعيض جنسى ضد            
زن بنا شده زد و چند خط قانونی را عوض کرد شايد            

اگرقرار بود فرجی شود ميبايستی تا            .  فرجی بشود  
بايد برعليه خشونت قانونی و دولتی         .  حاال شده باشد   

برای اين سازمان   .  بر زنان در ايران اعتراض نمود       
شبکه هائى  .  يابی و ايجاد شبکه های اعتراض است         

که بر اساس اعتراض به آپارتايد جنسی و حجاب و               
ما بايد به اين فکر کنيم که چگونه            .  جدا سازی است   

يک جنبش اعتراضی وسيع و غير قابل کنترل زنان            
چه براى   .  در ايران برای رهائی را سازمان دهيم             

تغيير قانون و بهبود به نفع زنان و چه براى تغيير                   
 مارس  8.  اين نظام ضد زن اين جنبش بايد برخيزد            

 . * بهترين روز براى برافراشتن اين پرچم است

اينکه اين پول را تهيه خواهد کرد از                           
در مسير توسط    .  بيمارستان خارج می شود     

وقتی .  نيروهای رژيم دستگير می شود               
متوجه می شوند افغانی است او را برای                 

. اخراج از کشور به زندان منتقل می کنند              
بعد از دو روز مادر که بيمارستان است                  

. نگران است چرا همسرش برنگشته است           
مادر از پرسنل بيمارستان خواهش می کند           
به او اجازه بدهند از بيمارستان خارج شود           

در بيمارستان     .  و سراغ همسرش برود            
نوزاد وی به گروگان گرفته می شود تا وی           

مادر بالفاصله به طرف منزل               .  برگردد
وقتی در خونه را باز می          .  حرکت می کند   

 ساله روبرو    8 و    6کند با جنازه دو کودک        
! بچه ها از تنهائی و ترس مردند         .  می شود 

مادر با ديدن اين صحنه همانجا سکته می               
تحمل نديدن  مرگ جگر گوشه هايش           !  کند

چند هفته   !  به زندگی او هم خاتمه می دهد           
با .  مرد از زندان آزاد می شود         .  می گذرد 

اين تعهد که دست همسر و بچه ها را می                 
بعد از  .  گيرد و به افغانستان برخواهد گشت      

آزادی وقتی به خانه برمی گردد يکی از                  
همسايگان ماجرا را برای مرد تعريف می            

نوزادش را از گرو بيمارستان در می         .  کنند
آورد و ديگر هيچ کسی از اين مرد و                          

 !نوزادش خبری نداشتند

 

 ساله  45اشکها به پهنای صورت اين خانم           
از اين جريان يکسالی می       .  و من می ريزد    

اما اين واقعه تکان دهنده هنوز بر               .  گذرد
دوست دارم بگويم     .  روانم سنگينی می کند      

نبايد ساکت    .  ما بايد از آنها حمايت کنيم               
شهروندان .  بنشينيم و تماشاچى باشيم                 

افغانستانی شايسته بيشترين حمايتها از                    
در مقابل تعرض رژيم        .  جانب ما هستند        

جمهوری اسالمی به افغانستانی ها، ما                    
موظفيم و بايد در صف مقدم دفاع از اين                  

 . *شهروندان قرار بگيريم

 ...روز جهانى زن 

اين چند سطر و واقعه هولناک را به ياد               
قربانيان شهروندان افغانستانی که در                  
توحش ارتجاع اسالمی قربانی شدند و                
 . شايد کسی صدای آنها را نشنيد، مينويسم

معموال .  تازه وارد اين محل شده بودم               
وقتی تازه وارد محله ای می شويد، مردم           

البته .  کنجکاو هستند و سراغت می آيند           
شايد اين هنوز بيشتر در ميان انسانهائی             
هست که احساس همدردى ی کنند و                      

با زنى   .  سريع درد دلها شروع می شود          
 سال داشت  45اين زن که حدود . آشنا شدم 

. واقعه ای هولناک را برايم تعريف کرد             
وقتى شنيدم انگار ضربه ای تو سر من                
زده بودند، احساس می کردم الل شدم،                

اخيرا باز تهاجم به    .  نمی دانستم چه بگوئيم   
مهاجرين افغانی شروع شد و باز من ياد             
سال گذشته افتادم، وقتی اين خانم در ميان         
اشکهايش سرنوشت يک خانواده را                     

 :تعريف می کرد

 

خانواده ای کامال فقير و در عين حال با               
دنيائی از مهربانی که ميشد آن را در                     

رنج و مشقت در                  .  صورتشان ديد     
 6دو بچه داشتند     .  چشمانشان موج می زد    

خانمه حامله بود برای بچه            .   ساله  8و   
درد زايمان نيمه شب شروع می               .  سوم
همسرش او را به بيمارستان می برد     .  شود

در خونه را می بندد      .  و بچه ها در خواب     
 .و راهی بيمارستان می شود

 

وقتی وارد بيمارستان می شوند ابتدا پول           
می خواهند و طبق معمول ليستی که بايد            

همسرش .  سريع توسط همراه آماده شود         
ليست و اين مقدار پول را همراه داشته و             

دکترها اعالم می کنند       .  پرداخت می کند    
همسر شما بايد سزارين شود و تا پول                   
عمل و وسايل مورد نياز پرداخت نشود ما        

مرد بيچاره به قصد    .  نمی توانيم عمل کنيم   

٣۴شماره   

 کارگران افغان؛ داستان يک تراژدى 
 غزال اميری  

 تلويزيون  برای يک دنيای بهتر
  ظهر بوقت ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک تهران  
 

دار است                .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است         ب ان ست، ج ي يطرف ن . ب
رای يک        .   مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت انسانها است           ا ب م

ه    . جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم  لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را ب
 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

تقديم به زنان کمونيستی که                    (
حماسه آذر ماه سرخ را با مشت            

. ها و قدمهای کوبانشان رقم زدند        
تقديم به همه آنهايی که صحن                  
دانشگاه را با طوفان کمونيسم                

تقديم به مادرانی که       .  درنورديدند
امروز به جای فرزندانشان در              

درود .  صحنه مبارزه ايستاده اند       
به شما عزيزان که قلدرى مذهب          
و سرمايه را پذيرا نشديد و                        
حرکت شورنگيزتان اميد دنيايی         

با .  بهتر را به جامعه نويد داد               
قدرت اتحاد و تشکل وسيعتر خود       
ميتوانيم اين بنای کثيف را با هم             

 .)از ريشه بر کنيم

  

خانه من جايی است که مبارزه با        
بی عدالتی در آن جا جريان                      

 مادر جونز.    داشته باشد

مری هريس جونز معروف به               
 در      1837مادر جونز سال                  

خانواده ای روستايی در ايرلند              
در پنج سالگی همراه        .  متولد شد  

. خانواده به آمريکا مهاجرت کرد       
پس از پايان تحصيالت در                       
ميشيگان معلم شد اما چون دوست       
نداشت نقش آقا باال سر بچه ها را         

. بازی کند به خياطی روی آورد          
 در ممفيس با يکی      1861در سال   

از کارگران عضو سنديکای فلز          
کاران ازدواج کرد و صاحب                 

اما  شيوع تب       .  چهار فرزند شد    
 همسر و        1867زرد در سال           

فرزندانش را از او گرفت و آتش          
سوزی بزرگ شيکاگو در سال             

 نيز او را از هستی ساقط            1871
بنا بر اين در چهل سالگی           .  کرد

يکه و تنها نا گزير شد زندگی را           
به زودی با      .  از صفر آغاز کند       

جنبش کارگری ارتباط پيدا کرد و       
" شواليه های کار          "به گروه           

پيوست که بعد ها در تبديل آن به            
سازمان کارگران صنعتی جهان          

نقش مهمی بازی   )  ای دبليو دبليو  (
 . کرد

 

مادر جونز در مقام مربی و                     
سازمان دهنده ی اعتصاب های           

گرفت، او را به دفتر استاندار            
اويل دعوت کردند تا با راکفلر          

اين .  رو در رو به گفتگو بنشيند       
کالقات راکفلر را برانگيخت که      
از معادن کلرادو بازديد کند و             
دست به اصالحاتی بزند که                 

 .مدت ها انتظار آن ميرفت

  

 بار ديگر مادر جونز         1924در
را به اتهام تهمت و افترا و                     
تحريک به شورش به دادگاه               
احضار کردند و سال بعد هم با           
شکايت سردبير نشريه ی تازه          
تاسيس شيکاگو تايمز، حکم غير     

 هزار دالری عليه     350منتظره  
در اوايل سال       .  او صادر شد      

 شبی که در خانه ی                    1925
دوستی سکونت داشت با دو                
مرد که به خانه هجوم برده                   

يکی از دو      .  بودند گالويز شد     
مهاجر گريخت و ديگری به                
شدت ناکار شد و در نهايت به             
دليل زخمی که مادر جونز با              
چکمه خود به او وارد کرده بود        

پليس بالفاصله جونز    .  درگذشت
را دستگير کرد، اما به زودی با        
شناسايی هويت مهاجمان که               
مزدور يکی از سرمايه داران           

 .سرشناس بودند آزاد شد

  

مادر جونز تا اواخر دهه                         
 تا حدود نود سالگی،                 1920

فعاليت های سازمان دهی خود         
در اتحاديه کارگران معادن را           
رها نکرد و پس از آن نيز تا                 
هنگام مرگ به حمايت فعاالنه           

تجربيات مادر  .  از آن ادامه داد     
جونز در جنبش کارگری                      
امريکا در قالب زندگی نامه ی          

او .   منتشر شد  1925او در سال    
 در صد سالگی        1930به سال     

در گذشت و در گورستان                      
اتحاديه کارگران معادن در ايلی      
نويز، کنار معدن چيانی که در           

 کشته شده      1898شورش سال      
پسران "بودند و او آن ها را                  

می ناميد به خاک سپرده        "  خود
 .شد

  

اينک فصلی از کتاب مادر           ...  
 جونز

 زن ها در زندان 

  سرود می خوانند

 زن ها 
 در زندان سرود ميخوانند

 على طاهرى

کارگری در همه جای کشور                      
بيش از همه با         .  فعاليت می کرد     

اتحاديه کارگران معادن و حزب              
. سوسياليست آمريکا پيوند داشت           

مهارت او در سازمان دهی اتحاديه       
ها به ويژه سازماندهی زنان و                   
فرزندان کارگران اعتصابی برای        

. حمايت از آنها بسيار چشمگير بود      
 کودکان کارگر         1903در سال         

معادن را متشکل کرد تا با شعار               
می "و  "  ما وقت بازی می خواهيم    "

از "  ميخواهيم به مدرسه برويم            
پنسيلوانيا تا نيويورک مقابل خانه           
تئودور روزولت رئيس جمهور              

هرچند .  وقت راهپيمايی کنند              
روزولت از مالقات با راهپيمايان          
خودداری کرد اما اين واقعه بحث           
کار کودک را به صحنه اجتماعی           

 فرماندار   1902در   .  جامعه کشاند  
ويرجينيای غربی مادر جونز را که      
به دليل نقض دستور ممنوعيت                 
مالقات با کارگران اعتصابی                    
بازداشت شده بود خطرناک ترين           

او با  :  ((زن آمريکا لقب داد و گفت      
چرخش انگشت خود بيست هزار           
مرد گوش به فرمان را وا ميدارد             
که ابزار کار را زمين بگذارند و              

 )).بيرون بروند

  

 در جريان اعتصاب    1913در سال   
کابين گريک در ويرجينيای غربی        
مادر جونز به همراه چند تن از                  
رهبران اعتصاب به اتهام توطئه            
برای قتل محکوم شد و تحت                       

. بازداشت خانگی قرار گرفت                  
دستگيری او غوغايی بپا کرد که به       
آزادی سريع او انجاميد و پس از              
آن هم مجلس سنای امريکا دستور          
تحقيق درباره شرايط کار در معادن      

 .منطقه را صادر کرد

  

چند ماه بعد در کلرادو در جريان             
سازماندهی کارگران معادن ذغال         
سنگ بار ديگر مادر جونز را                   
بازداشت کردند و در ماههايی که           

منتهی شد زير    "  الدلو"به قتل عام      
پس از کشتار الدلو که          .  نظر بود  

به کار  "  راکفلر"جونز آن را عليه       

٣۴شماره   

معدن چيان گرينزبورگ، در                 
ايالت پنسيلوانيا، برای گرفتن                 
دستمزد بيشتر دست به اعتصاب         

سطح دستمزدشان به  نحو         .  زدند
در جواب   .  شرم آوری پايين بود      
مزدورهای "اين فريادخواهی               

پنسيلوانيا را به                  "  ايرلندی
يک روز زن   .  سراغشان فرستادند 

های خشمگين جلوی معدن جمع           
شدند تا دزدها را، که نان بچه                  

. هايشان را بريده بودند رسوا کنند      
کالنتر همه شان را به جرم برهم          

. زدن نظم عمومی  بازداشت کرد       
به زن ها گفتم روزی که گفتند                 
بياييد دادگاه، شيرخوره هايتان را        

همين کار را    .  هم با خود بياوريد     
وقتی قاضی داشت         .  هم کردند    

حکم محکوميت آنها را می                       
خواند، بچه ها آنچنان جيغ و دادی       
راه انداخته بودند که صدای                     
پيرکرد به زور به گوش کسی می        

قاضی غرولند کنان گفت         .  رسيد
مگر کسی را نداريد که بچه                      

 !هايتان را پيشش بگذاريد

  

: تو گوش زن ها گفتم که بگويند            
زن های کارگر معادن که دايه                

 !ندارند

دو پاسبان را صدا زد که زن ها             
 12زندان    .  را به زندان ببرند          

سوار .  کيلومتر آنطرف تر بود          
اتوبوسشان کردند دو مامور پليس       
هم همراهشان فرستادند تا مبادا             

اتوبوس به          ...  فرار نکنند         
گرينزبورگ رسيد و زن ها در              
تمام مدتی که اتوبوس از تو شهر          
رد ميشد، يک لحظه از سرود                 

جمعيت .  خواندن دست نکشيدند       
زيادی سرود خوانان به دنبال                 

وقتی که زن    .  اتوبوس راه افتادند   
های بچه بغل جلوی زندان پياده            

شدند،  مردم          
  ٨صفحه 



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

کالنتر زن ها را برد طبقه باال و تمامشان را کرد             .  کلی برای آنها دست زدند    
به زن ها   .  توی يک اتاق دنگال و به من اجازه داد مدت زيادی پيششان باشم               

هر وقت خسته شدين يا صداتون گرفت             .  تمام شب سرود بخونين      :  ((  گفتم
روز بخونين، شب بخونين، يک نفس بخونين و اصال ساکت               .  نوبتی بخونيد 

من برای کوچولو ها    .  بگين برا خوابوندن بچه هاتون آواز می خونين       .  نمونين
 .))از سرود خوندن غافل نشين. شير و ميوه ميارم

بار ها پيش زن ها رفت بلکه بتواند         .  زن کالنتر مثل بچه گربه عصبانی بود        
کالنتر فرستاد پی ام  و از من          .  يک لحظه هم نتوانست بخوابد     .  ساکتشان کند 

ميگن برای  .  از دست من کاری بر نمياد       :  گفتم.  خواست آن ها را ساکت کنم       
شما به قاضی تلفن کن و ازشون             .  خوابوندن بچه هاشون بايد آواز بخونن          

 .بخواه آزادشون کنه

سيل شکايت از هر طرف سرازير شد؛ از هتل ها، از خانه های مسکونی و                 
اين زن ها کنسرت مداومی از      :  يکی از هتل دار ها به من گفت     . از هر طرف 

قاضی آدم سرتق  و درنده خويی بود و با          .  ميو ميو گربه ها به راه انداخته اند       
. خشم و غضب دو پايش را کرده بود توی يک کفش که حکم بايد اجرا شود                    

 روز بی خوابی تمام اهالی شهر دستور داد         5اما بالخره کوتاه آمد و به قيمت        
 . *چون هيچ کس از پس بستن دهن آن ها بر نمی آمد. زن ها را آزاد کنند

 !اين جنايت نبايد بى پاسخ بماند
 سنندج؛ قتل يک دانشجو زير شکنجه

ابراهيم لطف اللهی، دانشجوی دانشگاه پيام نور            
سنندج، چهارشنبه شب زير شکنجه بازجويان                

ابراهيم لطف   .  آشته شد  اداره اطالعات سنندج        
اللهی به دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج، بعد           

 ١۶ازخروج از جلسه امتحان در روز يکشنبه                
 بازداشت و به بازداشتگاه اداره           ١٣٨۶دی ماه     

خانواده ابراهيم  .  اطالعات سنندج منتقل شده بود       
بدنبال .  لطف اللهی روز چهارشنبه گذشته موفق به ديدار با او شدند               

اين ديدار کوتاه تا خبر قتل او، به خانواده ابراهيم لطف اللهی عليرغم             
مراجعات مکررشان اطالعى از دليل بازدداشت و محل زندان او                    

مسئول بازجويی وی در       "طبق گزارشات منتشر شده         .  قرار ندادند  
با نام    "  مهدی موالولی   "اداره اطالعات سنندج، شخصی به نام                   

موالولی جانشين رئيس اطالعات سنندج و           .  است"  هاتفی"مستعار   
 ".مسئول گزينش وزارت اطالعات در استان کردستان می باشد

آشته شدن يک دانشجو زير شکنجه نگرانيهاى زيادى در مورد ديگر           
تالش رژيم اسالمى اينست که با             .  دانشجويان در بند ايجاد ميکند         

ارعاب خانواده ها و بخشا دستگيرى پدران و مادران، از گسترش                   
اعتراض و تجمع و خبررسانى خانواده ها و دانشجويان جلوگيرى                   

اما سياست سکوت تنها دست رژيم اسالمى را در مقابل تداوم                  .  کند
تنها در  .  شکنجه دانشجويان در بند و تکرار اين جنايات باز ميگذارد            

دو روز گذشته، نيروهاى امنيتى جمهورى اسالمى گروهى ديگر از             
 -  ٣امين قضائی،      -  ٢سروش دشتستانی،      -١دانشجويان از جمله؛      

محمد     -  ۶مرتضی خدمتلو،      -  ۵آناهيتا حسينی،      -  ۴بيژن صباغ،    
سروش   -  ٩بهزاد باقری،      -  ٨بيتا صميمی زاد،        -  ٧پور عبداهللا،    

مرتضی اصالحچی  را در تهران دستگير کردند و در                  -  ١٠ثابت  
 !  سنندج ابراهيم لطف اللهی را زير شکنجه کشتند

دانشجويان و خانواده هاى زندانيان و مردم آزاديخواه بايد آگاهانه اين            
مسئله قتل يک دانشجو زير            .  سياست رژيم را بشکست بکشانند           

خبر اين جنايت را بايد به دنيا رساند         .  شکنجه يك جنايت هولناك است    
و رژيم اسالمى را براى آزادى فورى و بيقيد و شرط دانشجويان و                   

مردم در  .  کليه زندانيان سياسى تحت گسترده ترين فشارها قرار داد            
سنندج و ديگر شهرها الزم است خانواده و بستگان ابراهيم لطف                      

در .  اللهی را در حلقه همدردى انسانى و همبستگى خود قرار دهند                 
مراسمهائى از اين دانشجوى جان باخته تجليل کنند، يادش را گرامی              
بدارند، رژيم جنايتکار اسالمى را محکوم کنند، و خواهان معرفى و              

مردم شهر سنندج ضرورى    .  مجازات قاتلين ابراهيم لطف اللهی شوند     
متوقف کردن اين   .  است به قتل اين دانشجو واکنش درخور نشان دهند        

جنايات و آزادى عزيزان دربند به تالشهاى متحدانه امروز ما گره                   
 . خورده است

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به خانواده و دوستان ابراهيم لطف                     
. اللهی و دانشجويان و مردم آزايخواه ايران صميمانه تسليت ميگويد              

دانشجويان و مردم آزاديخواه ايران و بويژه مردم در سنندج نبايد اين             
بايد گسترده ترين اعتراضات را       .  جنايت رژيم را بى پاسخ بگذارند        
بايد فضا را بر اين اوباش اسالمی        .  در افشای اين جنايت سازمان داد      

روزی آه رژيم اسالمی سرنگون شود، تمامی سران                .    تنگ آرد  
آن روز   .  رژيم را بخاطر تك تك اين جنايات محاآمه خواهيم آرد                  

 !دور نيست

  !مرگ بر جمهوری اسالمی

  حزب اتحاد آمونيسم آارگری

 ٨۶ ديماه ٢٧

 عروسان کودک و روياهای برباد رفته
 کريم نورى

عروسان کودک و روياهای برباد رفته عنوان مطلبی در                         
روزنامه آفتون بالدت سوئد بود که هفته کذشته روياهای بر باد         

 ساله را در افقانستان را به                  11رفته غالم حيدر دختری            
داستان زندگی غالم حيدر داستان زندگی             .  تصوير می کشد    

مليونها کودک در جای جای جهان است که کودکان در آن جز              
رنج و سختی، جز فقر و گرسنگی، جز بهره کشی و آزار و                    

بر اساس بر آوردهای محققين امر از هر              .  تحقير سهمی از زندگی ندارند       
هفت کودک يک کودک در کشورهای که جهان سومی ناميده می شوند                            

در افقانستان، سومالی، مصر،      .  سرنوشتی تراژيک چون غالم حيدر دارند         
يمن، بنگادش، ايران و ديگر کشورهای اسالمزده اين تراژدی انسانی                             

 روزانه در جريان است
 

آری دنيايی آه ما درآن زندگی می کنيم  دنيای آآنده ازتوحش ، بربريت                          
جهانی وارونه آه درآن اتحاد      .  وبرسميت نشناختن حقوق پايه ای انسان است       

نامقدس  سود سرمايه ، مذهب و ناسيوناليسم  دست در دست هم چيزی را                        
و بی شک کودکان  بعنوان آسيب پذيرترين        .  سرجای خود باقی نگذاشته است    

نظم وارونه ای که فرصت      .  قشر جامعه اولين قربانيان اين دنيای وارونه اند         
کودکی را از کودکان سلب نموده است و کودکان بجای طعم شيرين کودکی                  

پديده عروسان کودک لکه ننگی بر            .  مجبورند طعم تلخ بردگی را بچشند           
 .پيشانی حافظان و پاسداران اين دنيايی  وارونه است

 

پديده عروسان کودک برده داری نوين امروز و تجاوز آشکار به کودکان                      
حتی در کشورهای اروپايی نيز      .  است که با سنتهای کپ زده توجيه می شود          

با صنعت مذهب و استادان سياست نسبيت فرهنگی اين پديده زندگی کودکانی            
که جرمشان اين است که در خانواده ای مذهب زده بدنيا آمده اند را تهديد می             

امن ترين پناهگاهها برای اين کودکان تبديل به ميدان هجوم وتعرض به              .  کند
بايد به اين بربريت قرون           .  جسم، روان و حرمت انسانی وی می گردد                 

وسطايی پايان داد و دست مذهب و سنن توحش را از زندگی کودکان کوتاه                    
 . * کرد

٣۴شماره   

 ...زن ها در زندان سرود ميخوانند



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

حقوق و مزاياي حين آار حقوق و مزاياي حين آار 
آارگران دائم و موقت مشمول آارگران دائم و موقت مشمول 

    13861386قانون آار در سال قانون آار در سال 

 

به استناد بخشنامه شماره              به استناد بخشنامه شماره                  --11
  20/12/8520/12/85 مورخ                مورخ               154053154053

وزارت آار و امور اجتماعي                وزارت آار و امور اجتماعي                
حداقل مزد روزانه آارگران                 حداقل مزد روزانه آارگران                 
مشمول قانون آار در سراسر               مشمول قانون آار در سراسر               

 با نرخ        با نرخ       13861386آشور در سال           آشور در سال           
يکسان برای کليه کارگران                     يکسان برای کليه کارگران                     

اعم از      اعم از      ((مشمول قانون کار                 مشمول قانون کار                 
مبلغ مبلغ )  )  قرارداد دائم و موقت               قرارداد دائم و موقت               

  .. ريال می باشد ريال می باشد000/61000/61

 ساير     ساير    13861386از اول ســال          از اول ســال              --22
سطوح مزدي نيز به ميزان                     سطوح مزدي نيز به ميزان                     
روزانه ده درصد نسبت به آخرين      روزانه ده درصد نسبت به آخرين      
مزد ثابت يا مبنا به نسبت سال               مزد ثابت يا مبنا به نسبت سال               

 افزايش می يابد مشروط            افزايش می يابد مشروط           13851385
بر آنکه مزد روزانه هر کارگر            بر آنکه مزد روزانه هر کارگر            

 ريال مندرج در       ريال مندرج در      6100061000از مبلغ    از مبلغ    
 ..بند يک اين بخشنامه کمتر نگرددبند يک اين بخشنامه کمتر نگردد

نرخ پايه سنوات آارگران در       نرخ پايه سنوات آارگران در           --33
 ريال    ريال   12501250 روزانه      روزانه     13861386سال   سال   

مي باشد آه با گذشت يكسال از             مي باشد آه با گذشت يكسال از             
دريافت آخرين پايه سنواتي و يا           دريافت آخرين پايه سنواتي و يا           
پس از گذشت يكسال از تاريخ               پس از گذشت يكسال از تاريخ               

در مورد آساني آه از        در مورد آساني آه از        ((استخدام  استخدام  
به به )  )   استخدام شده اند       استخدام شده اند      13851385سال   سال   

 ..آنان تعلق مي گيردآنان تعلق مي گيرد

ضوابط مربوط به       ضوابط مربوط به         :    :  11تبصره    تبصره    
نحوه اعمال افزايش مقرر در بند         نحوه اعمال افزايش مقرر در بند         
يك بخشنامه در مورد                                  يك بخشنامه در مورد                                  
آارگاههائي آه داراي طرح طبقه     آارگاههائي آه داراي طرح طبقه     
بندي مشاغل مي باشند و نيز در           بندي مشاغل مي باشند و نيز در           
مورد آارگران آارمزدي و                   مورد آارگران آارمزدي و                   
همچنين چگونگي ارتقاء طبقه             همچنين چگونگي ارتقاء طبقه             
شغلي بموجب دستورالعملهاي             شغلي بموجب دستورالعملهاي             
اداره آل نظارت بر نظامهاي               اداره آل نظارت بر نظامهاي               

 ..جبران خدمت خواهد بودجبران خدمت خواهد بود

به آارگران فصلي به    به آارگران فصلي به      :    :  22تبصره  تبصره  
نسبت مــــدت آارآرد شان در             نسبت مــــدت آارآرد شان در             

 ميزان مقرر در اين      ميزان مقرر در اين     13861386ســـال  ســـال  
يا تبصره يک آن حسب                يا تبصره يک آن حسب                ((بند    بند    
 ..تعلق مي گيردتعلق مي گيرد) ) موردمورد

براي پرداخت بن آاالهاي           براي پرداخت بن آاالهاي               --44
  13861386اساسي آارگران در سال         اساسي آارگران در سال         

 . . باشدباشد

 

 درآمد يك آارگردرآمد يك آارگر

) بند يك
  ريال1830000=61000/30

در بند يك اعمال شده        )  بند  دو   
 است

در بند يك اعمال شده          )  بند سه  
 است

 200000)  بند چهار و شش           
 ريال

قابل ( ريال          800)  بند هفت    
قيمت يك عدد آدامس             :  توجه

 1000خروس نشان در ايران           
 )ريال ميباشد

اگر آارگر بينوا   )  بند هشت و نه   
دو سال سابقه داشته باشد                       

  ريال366000

 

: جمع دريافتي
1830000+200000+800+

  ريال2396800=366000

.  ريال 167776%  =  7ماليات  
 2229024الباقي دريافتي                  

البته اگر آارفرمايان            .  ريال
 .قوانين آار را رعايت آنند

 

 هزينه هاي آامال معلوم

-40يعني يك دخمه    :  اجاره خانه 
.  ريال  1200000=   متري    50

اگر آسي آمتر سراغ داره جان        
 !پدرش خبر آنه

: پول آب و برق و تلفن و گاز              
  ريال300000حداقل ماهي 

: هزينه اياب و ذهاب خانواده             
  ريال90000

 

هزينه مواد غذائي براي همان           
چهار نفر آه در قانون کار آمده         

از خوانندگان محترم            :  است
تقاضا ميكنم با يك آارشناس               
تغذيه مشورت آنند آه اين                    
خانواده چطور سوء تغذيه                    

 نگيرد و بتواند زنده بماند؟

 

: گوشت ماهي دو آيلو                            
 ريال130000

  قانون کار و دستمزدهاقانون کار و دستمزدها
  ما کارگران چطور زندگى کنيم؟ما کارگران چطور زندگى کنيم؟

  

  دادا آمون

بابت هر آارگر اعم از متاهل يا               بابت هر آارگر اعم از متاهل يا               
مجرد بايستی ماهيانه مبلغ                           مجرد بايستی ماهيانه مبلغ                           

يکصد هزار      يکصد هزار      (( ريال            ريال           000/100000/100
توسط آارفرما به حساب           توسط آارفرما به حساب           )  )  ريالريال

 ..عامل توزيع واريز گرددعامل توزيع واريز گردد

آارفرمايان مكلفند ساليانه دو         آارفرمايان مكلفند ساليانه دو             --55
دست لباس آار متناسب با نوع آار       دست لباس آار متناسب با نوع آار       

در اختيار آارگران قرار         در اختيار آارگران قرار         “  “  مجانامجانا
 ..دهنددهند

آمك هزينه مسكن براي                   آمك هزينه مسكن براي                       --66
آارگران مجرد و متاهل مبلغ                    آارگران مجرد و متاهل مبلغ                    

يکصد هزار      يکصد هزار      (( ريال            ريال           000/100000/100
 ..در ماه مي باشددر ماه مي باشد) ) ريالريال

آمك هزينه خواروبار براي           آمك هزينه خواروبار براي               --77
  400400آــارگران مجرد ماهيانه                 آــارگران مجرد ماهيانه                 

و براي     و براي     )  )  چهارصد ريال    چهارصد ريال    ((ريال     ريال     
 ريال    ريال   800800آارگران متاهل ماهانه       آارگران متاهل ماهانه       

 ..مي باشدمي باشد) ) هشتصد ريالهشتصد ريال((

آمك عائله مندي براي هر                آمك عائله مندي براي هر                    --88
فرزند سه برابر حداقل دستمزد               فرزند سه برابر حداقل دستمزد               
آارگر ساده و حداآثر تا دو فرزند          آارگر ساده و حداآثر تا دو فرزند          
بيمه شده مي باشد آه بايد بــوسيله          بيمه شده مي باشد آه بايد بــوسيله          
آارفرما در موقع پرداخت مزد با           آارفرما در موقع پرداخت مزد با           

. . حقوق به بيمه شده پرداخت گردد         حقوق به بيمه شده پرداخت گردد         
 : : مشروط بر اينكهمشروط بر اينكه

بيمه شده حداقل سابقه                   بيمه شده حداقل سابقه                   )  )  الفالف
پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست          پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست          

 ..روز آار را داشته باشدروز آار را داشته باشد

سن فرزندان از هيجده سال            سن فرزندان از هيجده سال            )  )  بب
به به “  “  آمتر باشد و يا منحصرا                 آمتر باشد و يا منحصرا                 

تا تا ((تحصيل اشتغال داشته باشند               تحصيل اشتغال داشته باشند               
و يا در اثر بيماري      و يا در اثر بيماري      )  )  پايان تحصيل پايان تحصيل 

يا نقص عضو طبق گواهي                         يا نقص عضو طبق گواهي                         
آميسيونهاي پزشكي موضوع ماده      آميسيونهاي پزشكي موضوع ماده      

 قانون تامين اجتماعي قادر به            قانون تامين اجتماعي قادر به           9191
 ..آار نباشندآار نباشند

بيمه شده زن و مردي آه در              بيمه شده زن و مردي آه در                  --99
يك واحد يا واحدهاي جدا از هم                يك واحد يا واحدهاي جدا از هم                
آار مي آنند و صاحب فرزند                    آار مي آنند و صاحب فرزند                    

 هردو   هردو  88هستند با داشتن شرايط بند       هستند با داشتن شرايط بند       
حق حق ((حق دريافت آمك عائله مندي        حق دريافت آمك عائله مندي        

در ســـال جاري     در ســـال جاري     .  .  را دارند  را دارند  )  )  اوالداوالد
ميزان حق اوالد يك فرزند                           ميزان حق اوالد يك فرزند                           

يکصد يکصد (( ريال    ريال   000/183000/183مــــاهيانه  مــــاهيانه  
و دو   و دو   )  )  و هشتاد و سه هزار ريال          و هشتاد و سه هزار ريال          

سيصد و   سيصد و   (( ريال      ريال     000/366000/366فرزند   فرزند   
می می )  )  شصت و شش هزار ريال             شصت و شش هزار ريال             

٣۴شماره   
مرغ دو عدد با وزن متوسط                     

 21000 از قرار آيلوئي          1.800
  ريال75600= ريال 

آيلوئي :  برنج ماهي ده آيلو                
  ريال110000=11000/10

 آيلو با قيمت        5حداقل   :  حبوبات
 15000متوسط  هر آيلو گرم                

 ريال75000= ريال 

 180 عدد، ماهي         6نان روزي      
=   ريال      400عدد با قيمت                    

  ريال72000

:   آيلوئي     5روغن يك قوطي                
  ريال76000

 

تايد و شامپو و صابون و خمير               
دندان و نمك و فلفل و زرد چوبه            

  ريال   25000= و آبريت و غيره 

 

نوشابه و شير   .  حرفشو نزن:  ميوه
و ماست و پنير و آره و غيره رو          

 .هم خوابشو ببين

 

با همون  !  به ما نميرسه:  سبزيجات
سيب زميني و پياز اگر سر کنيم،          

 . ريال75000=   آيلو 15ماهي 

تا حاال جمع بزنيم ببينيم چقدر شده       
: تا هزينه هاي بعدي چه آنيم                   

  ريال2228600

 

 ريال آه اين رو        424باقي مانده    
 !هم ميندازن تو صندوق صدقات

 

حاال حساب آن هزينه تحصيل و          
پزشكي و پوشاک و مسافرت و             
آادو براي مهمانيها و غيره رو از       
آجا بياريم؛ شما فكر نمي آنيد آه         
ما آارگران مي توانيم با اين تورم        
و هزينه ها با اين درآمد زندگي را      

معجزه امام سيزدهم    "پيش ببريم،    
 باشد؟ " و واليت فقيه

 

خواهشمندم در صورتي آه از اين      
آمتر ميشود هزينه آرد را هر                

. آس بلده به ما آارگران ياد بدهيد       
تو رو جون ننه باباتون ما منتظر          

 . نظر و پيشنهاد شما هستيم

 

 .*با تشكر



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

 نقش و جايگاه        :يک دنيای بهتر    
منصور حکمت در جنبش                         
کمونيسم کارگری و کاربست                 
نقطه نظرات او يکى ديگر از                 
نقاط گرهی است که در ميان                   
بخشهاى مختلف کمونيسم                         

. کارگرى مورد مشاجره است              
عبور از منصور    "مثال نوعى از      

که صريحا اعالم نميشود    "  حکمت
به يک سياست در حزب                            
کمونيست کارگری تبديل شده                

شرايط تغيير     :  "ميگويند.  است
با اتکا به خودتان       "،   "کرده است  

حرف جديد       "،       "حرف بزنيد      
از منصور حکمت نقل       "،   "بزنيد

متدولوژی "،           "قول نياوريد          
و "  منصور حکمت را بکار ببنديد    

در مقابل اين نوع استداللها      .  غيره
 نظر شما چيست؟ 

 

 آنچه که در اين            :علی جوادی      
مجموعه از نظرات بيان ميشود           

فاصله گيری از      در حقيقت نوعی   
چهارچوب فکری، سياستها و خط      
مشی معينی در جنبش کمونيسم            

داليل، بهانه ها، و    .  کارگری است 
اما هر   .  توجيهات بعضا متفاوتند    

چه باشند، جوهر و هسته اصلی            
عبور از      :  "مساله يکی است          

و "!  کمونيسم منصور حکمت          
حقيقت مساله اين است که ما                    

عبور انقالبی و                  "سياست         
از کمونيسم منصور      "  کمونيستی

سياستها، !  حکمت نداريم             
چهارچوب فکری، متدولوژی و         

نگرشی که تاکنون توسط                           
منصور حکمت بيان و ارائه شده         
است، از نقطه نظر من                                
راديکالترين و پيگيرترين گرايش      
درون جنبش کمونيسم کارگری            

اما قبل از اينکه به جزئيات       .  است
دوست دارم     .  بيشتری بپردازم    
اساسا "  گسست"تاکيد کنم که اين        

بازتاب شکل گيری يک پراتيک         
پراتيکی .  اجتماعی متفاوت است     

که هر چه بيشتر از پيشبرد                       
ضروريات امر انقالب کارگری         

تنها با اين نگرش     .  فاصله ميگيرد 
ميتوان به حقيقت ارزيابی از اين          

. شرايط عرضه ميکند     "  تغيير"
ما هيچوقت به منصور حکمت         

و "  جامد"به عنوان يک پديده          
خارج از شرايط        "و    "  ايستا"

. نگاه نکرده ايم   "  زمان و مکان   
خود منصور حکمت هم به                   
تئوری و مارکسيسم اصوال                 

مساله اما  .  چنين نگرشی نداشت   
اين است که اين حرکت پرچم             
تغيير سياستهايی است که اتفاقا         

. شرايطشان عوض نشده است         
همان شرايط به قوت خود باقی         

سياستهای اين جريانات       .  است
. مثالی بزنم   .  تغيير کرده است      

مساله فلسطين در شرايط حال           
از همان مبانی ای برخوردار             
است که قبال و در دوران حيات         

. منصور حکمت برخوردار بود     
اعالم اين سياست توسط حميد           
تقوايی که حل مساله فلسطين              

منوط به تسويه حساب با                     "
پيش از آنکه    "  اسالميستها است 

اذعان به واقعيت تغيير يافته ای        
باشد، اعالم سياست جديدی                 

اين سياست در همان              .  است
زمان هم اگر دستش باز بود و            

نميکرد، به احتمالی      "  سکوت"
يا اينکه . به چنين نتايجی ميرسيد

جنگ دارای خصلت دو گانه              
است، هم فرصت کش است هم         
فرصت ساز، ناشی از تغيير               
شرايط و خصلت ارتجاعی                 
جنگ دو قطب تروريسم جهانی       

ناشی از تغيير موضع          .  نيست
اما .  سياسی گرايش معينی است     

اين تحول از آنجائيکه کماکان            
ميخواهد از سرمايه سياسی                 

بهره برداری  "  منصور حکمت "
کند، نتيجتا خود در چنين قالبی          

اين نگرش فاصله      .  بيان ميکند  
کمونيسم منصور    گيری خود از   

حکمت را بعضا با تقليل جايگاه        
 . او به پيش ميبرد

 

بطور خالصه اين تعرض چپ         
سنتی به کمونيسم کارگری                  
پيگير و راديکال را ما بايد چه           
در عرصه نظری و سياسی و            
چه در عرصه پراتيک اجتماعی   

 در باره برخى مسائل جنبش کمونيسم کارگری
 بخش دوم

تمام نقدی که        .  پی برد   "  عبور"
امروز چه در حزب کمونيست                  
کارگری و چه در بيرون حزب                
کمونيست به منصور حکمت و                 
چهارچوبهای فکری و سياسی اش        
بيان ميشود در پايه ای ترين سطح          
بيان نظری اين جهتگيری متفاوت         

اما اين مساله يک        .  پراتيکی است  
پروبلماتيک نظری جديدی در                  
جنبش کمونيستی علی العموم                    

بخش اعظم پروبلماتيک          .  نيست
های نظری در سنت مارکسيسم               

. ريشه در اين واقعيت زمينی دارند       
ما با چنين واقعيتی در زمان پس از        
حيات مارکس و لنين و ساير                       
متفکرين عظيم کمونيسم کارگری و     

هيچ .  مارکسيسم مواجه نبوديم            
مارکسيستی که امرش پيشبرد همه        
جانبه امر انقالب کارگری بود با             

" عبور از مارکس و لنين          "پرچم   
حرکت خود را در دوران پس از              

. حيات مارکس و لنين تداوم نبخشيد      
اين پروبلماتيک را گرايشات                     
سياسی ديگر اجتماعی در مقابل              

امروز اين  .  جنبش ما قرار داده اند      
به "  چپ سنتی    "پرچم تعرض          

کمونيسم کارگری راديکال و پيگير      
است، بخشهايی از جنبش کمونيسم        
کارگری هم تحت تاثير اين گرايش        
حرکات مشابه ای را در دستور                

 . خود قرار داده اند

  

خفيف ترين شکل اين نقد خود را              
متدولوژی منصور  "در بسته بندی      

ارائه "  حکمت را بکار ببنديد               
اين حرکت از قرار خود را        .  ميکند

به مبانی فکری و متد کمونيسم                  
. منصور حکمت وفادار حس ميکند     

شدن و   "  کهنه"اما مساله را در            

٣۴شماره   
ما برای کسانيکه         .  عقب بزنيم    

پرچم عبور از کمونيسم منصور          
حکمت را بدست گرفته اند،                     

نقدشان .  مانعی ايجاد نميکنيم            
جايگاه حرکتشان را بر          .  ميکنيم

دوری شان از امر         .  مال ميکنيم  
. انقالب کارگری را نشان ميدهيم        

نقدشان به کمونيسم منصور                     
حکمت و مارکسيسم انقالبی را با        
پراتيک اجتماعی کمونيستی                  

 . روشنی پاسخ ميدهيم

 

 شما امروز اگر     :سياوش دانشور 
از کادرهاى حزب کمونيست                  
کارگرى يا حزب حکمتيست                   
بپرسيد که در مورد منصور                    
حکمت چه فکر ميکنند، به شما              
پاسخ خواهند داد که حزبشان                  
پرچم منصور حکمت را در دست       

آنجا هم که فکر کنند بايد              .  دارد
سياستهاى جديدى بياورند و يا                
سياستهاى منصور حکمت را                
ناکافى ميدانند، توضيحشان اين            

عبور از منصور   "نيست که دارند    
بنابراين بايد      .  ميکنند"  حکمت

سوال را اينگونه طرح کرد که               
" عبور از منصور حکمت     "بحث  

به چه سياستى و چه منافعى                      
خدمت ميکند و فى الحال درچه             

. اشکالى خود را بروز داده است         
طبعا هر طرفى استداللها و نکات        
تاکيد خود را دارد و ممکن است            
رفقائى اساسا منصور حکمت را         

عبور .  "براى امروز ناکافى بدانند   
به معانى     "  از منصور حکمت        

مختلفى ميتواند طرح و تعبير                  
متدولوژی "يکى که ميگويد     .  شود

" منصور حکمت را بکار ببنديد          
منظورش اينست کليشه اى                       

حال آيا هر            .  برخورد نکنيد     
سياستى را ميتوان با استدالل                  

کليشه اى برخورد               "درست        
با "توجيه کرد؟ يا بحث         "  نکردن

، "اتکا به خودتان حرف بزنيد               
از منصور  "،  "حرف جديد بزنيد  "

، مثال    "حکمت نقل قول نياوريد         
مارکسيسم نقل  "ميخواهد بگويد با     

مخالفم و حرفهاى من جديد      "  قولى
است و اين کاربرد واقعى منصور      

ممکن است يکى       .  حکمت است   
واقعا حرف جديدى بزند و قصد            

را "  عبور از منصور حکمت          "
نداشته باشد و يا برعکس تنها با             

" عبور از منصور حکمت                    "
حرف .    "حرفش معنى داشته باشد   

  ١١صفحه ، "جديد بزنيد      



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

معموال در متنى طرح شده که                
تحليلها و سياستها از يک واقعه             
معين تفاوت داشته و بخشا با                    
سياستهاى قبال اعالم شده حزب            

. در همان مورد را نفى کرده است      
شرايط تغيير  "مدافع اين بحث تز       

آيا کسى مدعى    .  بوده است "  کرده
است زمان منجمد شده و تحوالتى       
که گوشه هائى از آن بر صفحه              
تلويزيونها رژه ميروند را انکار          

يا ميگويند در     .  ميکند؟ فکر نکنم    
! شده ايد "  منجمد"منصور حکمت   

در جائى که نميتوان با استدالل              
سياستهاى قبال اعالم شده حزب            
را ناکافى دانست و از سياست                
جديد دفاع کرد، به نظر من                       
ضرورت ندارد براى اثبات                    
وارونه خود طرف مقابل را                    

الزم نيست بخاطر      .  وارونه کنيد  
گرفتن حقانيت براى بحث و                    
سياست تان، طرف مقابل را                   

منجمد در منصور      "و   "  مکتبى"
و غيره   "  نقل قولى  "و   "  حکمت

حاال براى طرف        .  خطاب کنيد   
روشن است که ما کادرهاى اين            
جنبش و حزبى معين، اولين                    

تصوير "کسانى بوديم که عليه              
حرف "  مکتبى و مکتب سازى          

زديم و بر کمونيسم پراتيک                     
مارکس و منصور حکمت تاکيد           

سياست و متد منصور             .  کرديم
حکمت را باالخره پراتيک اثبات        
ميکند، امرى عرفانى و در قلمرو       

 .  ايده نيست

 

به نظر من در يک نگرش                         
اجتماعى تر، کمونيسم کارگرى و      
منصور حکمت از هم غيرقابل             

هر پراتيک کمونيستى . تفکيک اند
کارگرى مثل سايه منصور                      
حکمت را همراه خود دارد و از            

و .  آن نيرو براى پيشروى ميگيرد     
متقابال هر کسى متد و سياست و           
نگرش منصور حکمت را اتخاذ           
ميکند خود را در متن مبارزه                  
انقالبى و پيشرو و کمونيستى                 

شما اگر ميتوانيد    .  کارگران ميبيند 
مارکس را از کارگر و کمونيسم           
جدا کنيد، حتما ميتوانيد منصور           
حکمت را هم از کارگر و                          

و "  درافزوده به آن   "يا  "  حکمت
غيره ميدانند و منشا جنگ و                
کشمکش برسر تفاوت اين                    

 . ديدگاهها ميشوند

 

خصوصيت کمونيسم منصور          
حکمت تالش براى تغيير و                 
همواره انتقادى بودن به                         
وضعيت موجود در تماميت آن         

من ايرادى نميبينم کسى           .  بود
بگويد اين سياست منصور                   
حکمت نادرست است و                         
کمونيسم کارگرى مثال بايد اين         

همه گوش    .  سياست را بگيرد      
ميدهيم و اگر ضرورت و                      
اهميت آن را حس کرديم دخالت       

ترجيح و توصيه من           .  ميکنيم
اينست هر کسى بگويد اينها                 
نظريات من است و براى آن               

قضاوت اينکه   .  نيرو بسيج کند     
هر بحثى با مارکسيسم و                        
منصور حکمت نزديک است يا       

. دور را بعهده خواننده بگذارد          
اما وقتى کسى مى آيد و صحت          
سياستش را با اتکا به منصور            
حکمت ميخواهد نشان دهد و چه      
بسا آنرا پيشرفته تر و يا                          

و "  تغيير شرايط "امروزى تر با    
غيره ميداند، بايد انتظار داشته          

: باشد که بغل دستى هم بگويد             
رفيق من نه مارکس و نه                        
منصور حکمت اينگونه نگفتند         
و يا متدشان اين نيست و از                   
صحت نظريات مارکس و                   
منصور حکمت در مقابل                      

. نظريات مطرح شده دفاع کند          
همينطور کسى که رجوع به               
مارکس و منصور حکمت را             

ميداند، بهتر   "  جنگ نقل قول     "
نقل قول   "است بجاى نصيحت        

متدولوژی منصور    "و    "  نکنيد
، بيايد    "حکمت را بکار ببنديد         

اول نشان دهد که متد مارکس و         
منصور حکمت بکار برده نشده       

حتما .  است و بعد ادعا کند                
 . اينگونه گوش شنوا پيدا ميکند

 

يک مورد ديگر تبئين و دادن              
رنگ خصوصيات فردى به               

اين .  اختالفات سياسى است           
بنظر من روشى بشدت سطحى        

اگر اين روش را قبول            .  است
کنيم، بايد تاريخ را براساس                 
خلقيات و خصوصيات و جاه             

. طلبى هاى فردى تبئين کنيم               

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

منصور حکمت  .  کمونيسم جدا کنيد   
اصيل ترين و انقالبى ترين قرائت          
از مارکسيسم به اضافه درافزده               
هائى مهم به آن مطابق                                     

اين نقد   .  خصوصيات زمانه است     
انقالبى و کمونيستى در جنبش                   
کمونيسم کارگرى نميتواند کنار               

عبور "به اين معنى        .  گذاشته شود  
عبارتى نيست  "  از منصور حکمت   

که در اين سطح خود را فرموله                
کند، و در موارد زيادى، استداللى          

. بى تناسب با موضوع بحث است          
عبور از   "اما بطور واقعى کسى           

را آگاهانه اتخاذ     "  منصور حکمت  
ميکند که منصور حکمت بدردش           

با امر سياسى اش خوانائى       .  نخورد
مسئله اين نيست که         .  نداشته باشد  

" رويزيونيست"در اين ميان کسى        
شده است، البد هرکسى ميرود                  
تئورى و چهارچوبى را تبئين                    
ميکند که توضيح دهنده و در                      

ابدا .  خدمت سياستهايش باشد              
عبور از منصور                "موضوع        

" نفهميدن"معرفتى يا            "  حکمت
نگرش منصور حکمت نيست و يا          
با تجديد نظر در عقايد نميتواند                  

بدوا بايد به         .  توضيح داده شود        
پراتيکى اشاره کرد که سياستها و           
اهداف و نتايج و تئورى متناظر به          
آن با منصور حکمت و کمونيسم              

اين ميتواند  .  کارگرى خوانائى ندارد  
هر نوع کمونيسمى باشد، ميتواند            
متاثر از کمونيسم کارگرى باشد اما       
مشخصات و تعينات جنبشى و                   
اجتماعى و طبقاتى کمونيسم                       

تنها به  .  کارگرى را نمايندگى نکند     
اين اعتبار ميتوان چرخش در                    

عبور از منصور           "سياستها و           
در غير   .  را توضيح داد     "  حکمت

اينصورت موضوع قالبى مکتبى و       
ميگيرد، بنفع          "  ايدئولوژيک"

کمونيسم کارگرى و منصور                      
 .  حکمت نخواهد بود

 

به نظر من معضل اينست که اتفاقا          
حرف "  بنام خودشان       "آدمها        
منظور اين نيست که                .  نميزنند

امضايشان را پاى مطلب                               
نميگذارند، بلکه اينست که حرفشان      

ادامه حرف منصور              "را يا              

٣۴شماره   

ترديدى نيست فرد و خودويژگى          
فردى را نميتوان از پروسه                      
تاريخى حذف کرد، اما بحثهائى           

و غيره،     "  قدرت طلبى    "مثل     
توضيح دهنده هيچ اختالف                      

در يک     .  سياسى واقعى نيستند        
حزب سياسى بايد تنوع افراد را با       
منشها و روشهاى مختلف فرض          
گرفت و بر سنتهاى قوى و کارا             

آنچه که يک       .  حزبى متکى شد      
جنبش سياسى را دچار تکانهاى            
شديد ميکند اينها نيستند، بلکه                  
مجموعه سياستها و منافعى واقعى      
هستند که در حزب سخنگويان و          
پرچمداران خود را پيدا کرده                  

جاه طلبى هاى فردى تنها به . است
اين اعتبار نقش دارند و نه بطور          

 . قائم بذات

 

تا به جريانات کمونيسم کارگرى          
برميگردد، و مشخصا به اين نوع        
استداللها در حزب کمونيست                 
کارگرى مربوط است، بنظر من          

" عبور از منصور حکمت     "بحث  
بخشا استداللى است که گوينده اش    
معنى اش را نميداند و بخشا                      
سنتهاى چپ راديکال و سياستهاى      
آنست که خود را اينجا و آنجا با              
سنت و ديدگاههاى منصور                      

بسيارى .  حکمت در تناقض ميبيند    
از اين توجيهات در واقع پوشاندن       
تناقض و تفاوت اين سياستها با               
ديدگاه منصور حکمت و درعين          
حال تالش براى نشان دادن                      

اما پاسخى که به     .  انطباق با آنست  
آن ميتوان داد اينست که هم از                 
حقانيت سياستها و نظرگاههاى             
منصور حکمت دفاع اصولى و             
مستدل و اثباتى کرد و هم در                    
پراتيک کمونيستى نشان داد اين           
سياستها جوابگو و تر و تازه                    

بجز اين به نظر من ما را            .  است
در اتالف وقت و حساسيتهاى                 
ناالزم و تنه زدن به تلقيات مکتبى        

  ١٢صفحه  .   مياندازد



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

اين عبارات بعضا       :  آذر ماجدی   
برخی از اين   .  ظاهر معتبری دارد  

اما مساله     .  احکام اشتباه نيست       
اينجاست که بايد ميان خطوط را           

اين عبارات را اگر در             .  خواند
خالء بررسی کنيم، ايرادی ممکن      

اما .  است به آنها وارد نباشد                 
زمانی که آنها را درمتن تاريخ               
معين ح ک ک تحليل می کنيم،               

 . آنگاه به نتيجه ديگری ميرسيم

 

اين احکام همه در برابر نقد های          
ما به نوآوری های کهنه تئوريک        

هر .  حميد تقوايی مطرح شده است    
زمان که تحليل های وی را با                  
ارجاع به تئوری ها و تحليل های         
منصور حکمت در مورد مسائل          
مختلف، شرايط سياسی،                            
استرانژی حزب برای کسب                  
قدرت يا مباحث ديگر مورد نقد             
قرار ميداديم، يکی از اين احکام           

اين .  در مقابلمان قرار داده ميشد        
احکام قرار بود دهان منقد و                    

زمانی .  گوش شنونده ها را ببندد        
که به سير چند سال اخير نگاه                 

 –بياندازيد و تحليل های سياسی           
تئوريک ارائه شده توسط حميد             
تقوايی را مورد بررسی قرار                 
دهيد، متوجه ميشويد که                             
متدولوژی ايشان ربط چندانی به         
متدولوژی منصور حکمت ندارد        
و در چهارچوب بينش و متد                    

 . پاخورده چپ سنتی قرار دارد

 

 26ما در نقدی که پيش از پلنوم             
ارائه داديم، اعالم کرديم که                     

عبور از منصور                "پروسه        
در حزب و در ميان               "  حکمت

. بخشی از رهبری آغاز شده است      
اين مساله با هياهوی بسيار از                
جانب اين بخش از رهبری                       
روبرو شد و بسيجی در تشکيالت       
عليه نظرات، نقد و شخص ما                 

ظاهرا رفقا از     .  سازمان داده شد    
اين مساله بسيار برآشفته شده                  

: بودند، چرا که بقول يکی از رفقا       
در حزب منصور حکمت، عبور     "

از منصور حکمت اتهام بسيار              
اما در اين            ."  سنگينی است      

برآشفتگی حقيقت صميمانه                     

مورد شورش در آذربايجان نيز اين اختالف بسيار روشن خودنمايی                 
در مورد جنگ دو قطب تروريستی، مساله فلسطين، موضع                    .  کرد

حزب در قبال خطر حمله آمريکا به ايران، تحليل از اوضاع سياسی                  
جامعه و اجتناب ناپذيری انقالب از نظر حميد تقوايی، توصيف جنبش             
سرنگونی بعنوان يک جنبش انقالبی و استراتژی قدرت گيری حزب،             
مساله حزب رهبر، حزب سازمانده، اينها مسائل گرهی ای بود که متد             
متفاوت حميد تقوايی از منصور حکمت را آشکارا به نمايش                                    

" اما حميد تقوايی در تمام اين موارد، با پرتاب اين حکم که             .  ميگذاشت
متدولوژی "و من    "  حرف خود را بزنيد     "،  "شرايط تغيير کرده است     

 .  در مقابل نقد ما می ايستاد" منصور حکمت را بکار ميبندم
 

کمونيسم منصور حکمت يک دستگاه فکری، تئوريک و سياسی                          
حکمتيسم، آنگونه که من اين دستگاه فکری را خطاب                .  منسجم است 

ميکنم، برداشتی نوين و متفاوت از مارکسيسم و کاربست آن برای                      
منصور حکمت درافزوده های با ارزشی به                     .  تغيير جهان است      

بيش از همه مارکسيسم پراتيک را بسط داده             .  مارکسيسم داشته است   
ملزومات و استراتژی قدرت گيری کمونيسم در شرايط نوين را            .  است

اين دستگاه کامال با دستگاه فکری سنتی            .  بسط و گسترش داده است       
ميتوان آن را پذيرفت يا رد کرد، اما               .  چپ از هر نوع مغاير است          

نميتوان و نبايد تحت نام او همان تئوری های پاخورده پوپوليستی را                   
. در عبارات قرض گرفته از کمونيسم کارگری به بازار عرضه کرد                

 .ما در مقابل اين روش قاطعانه خواهيم ايستاد
 

 جايگاه منصور حکمت به لحاظ تئوريک،                            :يک دنيای بهتر         
متدولوژيک و سياسی برای آينده جنبش ما چيست؟ به دستاوردهاى                   
فکرى منصور حکمت چگونه بايد برخورد کرد؟ مستقل از                                      
استداللهائى که منصور حکمت و تئوريهايش را در سايه ميبرد، يک                
برخورد اصولى و مارکسيستى به مسئله چگونه است و از چه بايد                      

 پرهيز کرد؟ 
 

 منصور حکمت بطور پايه ای با کمونيسم کارگری                   :علی جوادی     
نميتوان تاريخ اجتماعی،    .   گره خورده و تفکيک ناپذير است           معاصر

نظری و سياسی کمونيسم کارگری را در ايران و عراق به نگارش در             
آورد، اما به نقش، جايگاه، در افزوده ها و تالش منصور حکمت                          

چنين تاريخ نگاری ای ذره ای از حقيقت را در بر                          .  اشاره نکرد  
به اين اعتبار پرداختن به منصور حکمت اذعان به                  .  نخواهد داشت  

واقعی و  .  فرقه ای نيست   .  مذهبی نيست .  واقعيتی سياسی معينی است     
برای درک عميقتر اين مساله بايد تاکيد کرد که کمونيسم             .  حقيقی است 

در اينجا اشاره ام به      (سنتی پيش از کمونيسم کارگری منصور حکمت         
) چهارچوب فکری و نظری و نگرش عمومی کمونيسم آن زمان است            

اين پديده نشان داد    .  يک پديده شکست خورده و اکنون حاشيه ای است          
گرايشی .  که ربط چندانی به امر انقالب کارگری در اين دوران ندارد             

به لحاظ عينی و مکان و        .  غير مارکسيستی است   .  غير کارگری است   
 . جايگاه اجتماعی اعتراض طبقات و اقشار غير کارگری است

 

کمونيسم کارگری اما، نقد اين گرايش شکست                      

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

هياهويی .  چندانی وجود نداشت           
زيرا .  برای منزوی کردن منقد بود        

حميد تقوايی معتقد بود که خالق                   
درافزوده های بسيار مهمی به                     
تئوری منصور حکمت است،                     
تئوری منصور حکمت را بسط داده        

 . است و از او جلوتر رفته است

 

ايشان معتقد است که يک دستگاه               
فکری منسجم تئوريک ارائه داده             

نفس اين امر از نظر من                  .  است
مساله اينجاست که       .  ايرادی ندارد   

روی پای خود        "اگر قرار است            
" بايستيم و حرف خود را بزنيم                   

خوب همين کار را بکنيم و تئوری            
های خود ساخته خويش را به                       

هر .  منصور حکمت منتسب نکنيم        
انسانی مجاز است که تئوری ارائه          

. دهد و برای اشاعه آن تالش کند               
اقناع کند و انسان هايی را حول                   

اين يک    .  تئوری خود بسيج کند           
 –بخش اساسی مبارزه سياسی                    

در عوض اين نيز حق      .  فکری است 
هر انسان سياسی جدی ديگر است           
که اين تئوری و سيستم فکری را نقد     

 . کند
 

جدايی حميد تقوايی از تئوری                      
منصور حکمت در زمينه های                    

بطور نمونه   .  مختلفی مشهود است     
درک حميد تقوايی از مساله ملی، بر       

منصور .  مبنای تئوری لنين است          
حکمت نظری کامال نوين در اين              

بارها و     .  زمينه ارائه داده است           
بارها اين مبحث در ميان ما، خود              
من با حميد تقوايی، مطرح شده                   

زمانی که جالل طالبانی به           .  است
رياست جمهوری عراق رسيد، بحث     
ما درباره مساله ملی در کردستان             

در .  عراق يک نمونه بارز است             

٣۴شماره   

 مجمع عمومى
!ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است  

!مجامع عمومى منظم خود را برپا کنيد! کارگران  

  ١٣صفحه 



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

عين حال مولفه ها و       خورده و در   
سياستهای اثباتی پيشبرد پراتيکی         
است که هدفش پيروزی عاجل                
انقالب کارگری و استقرار يک              

به اين  .  جامعه آزاد کمونيستی است   
اعتبار کمونيسم کارگری يک                  

مقابل، قرائت ديگر، و در نقطه               
قرائت تروتسکيستی و مائوئيستی،      
و استالينيستی و ارو کمونيسم از            

شما .  مارکسيسم و کمونيسم است        
ميتوانيد اکنون ادبيات اين کمونيسم      
در مورد موجوديت عينی                           
سوسياليسم، دولت، دولت در دوره      
های متفاوت، انسان، رهايی                     
انسان، نگرش به مذهب، ملت و             
ناسيوناليسم، دمکراسی و جنبشهای    
بورژوايی، جايگاه و نقش حزب و       
حزبيت، چگونگی سازماندهی               
کارگری و اجتماعی و مجموعه             
ای از مسائل حاد سياسی را مورد          
بررسی قرار دهيد و ببينيد که در            

. تمام اين زمينه ها چه ميگويد                  
پرداختن به منصور حکمت از                
نقطه نظر من پرداختن به چنين               

بخش .  مسائل و مشغله هايی است       
اعظم اين مبانی و نگرش سياسی           
توسط يک شخص معين با نام                   
سياسی و قلمی منصور حکمت               

. فورموله و بيان و تثبيت شده است       
يک دنيای بهتر، مانيفست                           
کمونيست، جهان پس از جنگ                

 . سرد است

 

من عميقا بر اين باورم که                            
کمونيستهای غير کارگری، انواع        
کمونيسم سنتی و بورژوايی،                    
شانسی برای پيروزی و تاثير                   

. گذاری بر سرنوشت جامعه ندارند    
و اگر   .  عمرشان سپری شده است      

شانسی برای کمونيسم باشد، که به        
نظرم دقيقا هست، در پراتيک                  
اجتماعی و هدفمند کمونيسم                      

منصور حکمت به    .  کارگری است 
اين تحول و حرکت اجتماعی تعلق       

اين جايگاه منصور حکمت        .  دارد
منصور حکمت نظريه             .  است

پرداز انقالب کارگری در عصر           
تنها رگه کمونيستی    .  معاصر است 

است که شرايط و ملزومات                       

کارگر زير دست و پاى                          
سوسيال دمکراسى و                               
ناسيوناليسم و ايده هاى                           

در .  ارتجاعى زنجير شده بود         
ايران خلق و اسالم و حزب                  
توده و ناسيوناليسم ضد                           
امپرياليستى و آرمان صنعتى            

. بود"  مارکسيسم"شدن ايران        
امروز خوشبختانه نگرش و نقد       
ضد کاپيتاليستى و مارکسى                 
کارگر با تالش منصور حکمت        
و اين جنبش در جامعه سنت و            

اين سنت  .  بستر اصلى چپ است   
اين سنت   .  بايد افق جامعه شود      

. بايد کماکان پرچم مقاومت بماند    
اين سنت بايد افق پيروزى                    
کمونيسم در ايران را ميان                    
ميليونها خانواده کارگرى و هر        
کسى ببرد که آزادى و برابرى          

اين .  و حرمت انسانى ميخواهد      
سنت بايد صالحيتش را در                  
پيشروى همين امروز جنبشهاى      
آزاديخواهانه تا رهبرى                         
سرنگونى و استقرار حکومت          

اين سنت    .  کارگرى نشان دهد      
تنها شانس مردم ايران براى               

 . آزادى است

 

دستاوردهاى سياسى منصور           
حکمت سالح استراتژيک جنبش    

نگرش انقالبى و                .  ماست
پراتيک و دخالتگر منصور                
حکمت به ما امکان ميدهد پاسخ        
سواالت جديد و معضالت جديد       

. را بدهيم و راهمان را پيدا کنيم        
به نظر من بايد مارکس و                       
منصور حکمت را در متن                   
فعاليت انقالبى و کمونيستى                
مرتبا آموزش داد و حقانيت و             
صحت مارکسيستى                                  
ديدگاههاىشان را مرتبا نشان           

مارکسيسم و نگرش انتقادى    .  داد
پراتيکى کمونيسم کارگرى          –

مارکسيسم و         .  زنده است        
کمونيسم منصور حکمت با هر         
نوع تعابير چپ راديکال و                   
ايدئولوژيک و مکتبى از                       
کمونيسم بعنوان يک جنبش                 

ما موظفيم        .  اجتناب ميکند       

 برخى در باره 
 مسائل جنبش کمونيسم کارگری

سياسی و نظری پيروزی و                         
پيشروی امر انقالب کارگری را             

کمونيسم کارگری آن   .  در خود دارد  
جنبشی است که ماتريال سياسی و          
فکری پيروزی کمونيسم کارگری         
را در ايران و منطقه در اختيار                 

يک ماده انفجاری عظيم است     .  دارد
که در تالش برای نشان دادن                      

ما !  ظرفيتهای تاريخی خود است        
تعلق .  اين پرچم را در دست داريم         

ما، حساسيت ما  به جايگاه و نقش            
و اهميت منصور حکمت امری               
ناشی از عالقه فردی و شخصی به        
يک رفيق گرانقدر نيست، مساله در      
شناخت شرايط پيروزی امر طبقه          
کارگر و رهايی انسان از کثافت               

. جامعه سرمايه داری است                         
کمونيسم منصور حکمت برای ما          

کمونيستها .  پرچم چنين تالشی است   
عار دارند عقايد خود را پنهان                   

 !کنند

 

اما مساله ای که امروز اين حرکت         
ما را تهديد ميکند، در درجه اول              
تعرض چپ سنتی به اين پرچم                  

تالشهايی است که خود را           .  است
عبور از منصور             "در قالب             

بيان ميکنند، بيان خجوالنه    "  حکمت
 .اين حرکت است

 

 منصور حکمت      :سياوش دانشور  
از .  در مغز استخوان جنبش ماست      

کمونيسم کارگرى و سنت                             
سوسياليستى طبقه کارگر تفکيک           

از برابرى طلبى و          .  ناپذير است   
از .  رفع تبعيض تفکيک ناپذير است 

مدرنيسم سوسياليستى و انسانگرائى    
و آرمان رهائى از نظام طبقاتى                

نميتوان .  تفکيک ناپذير است              
مارکسيسم را پذيرفت و منصور             
حکمت را بعنوان يک مارکسيست        
و کمونيست برجسته و نظريه                    
پرداز رفع موانع پيروزى انقالب           

اما بايد   .  کارگرى و کمونيسم نديد       
يادمان باشد که مارکسيسم مدتها در       
کتابها و کتابخانه ها خاک ميخورد         
و سنت اجتماعى اى که اين پرچم            

. را بدست بگيرد در انزوا بود                   

٣۴شماره   
بعنوان کمونيست و مارکسيست           
از حقانيت مارکسيسم و کمونيسم         

موظفيم .  کارگرى دفاع کنيم             
سياست و تاکتيک و استراتژى              
کمونيستى کارگرى را در جنگ          
فى الحال موجود اتخاذ کنيم و در          
پراتيک صحت و حقانيت آن را            

ما تاکنون محدوديتها و   . اثبات کنيم 
نگرش وارونه چپ راديکال را            

. در موارد مشخصى نقد کرديم             
نشان داده ايم که چرا برخى                      
سياستها عمال نتوانستند و                          
نميتوانند راه برون رفت و                        

اين کار   .  پيشروى را ترسيم کنند      
. مرتبا الزم است اما کافى نيست          

ضرورى است که يک پراتيک و        
سنت اجتماعى غير کارگرى را           
اثباتا با پراتيک اجتماعى کارگرى     
و سوسياليستى نقد کرد و کنار                

بايد منسوخ بودن آنرا           .  گذاشت
بثبوت رساند، هم در قلمرو نظرى      

. و هم در قلمرو تالش اجتماعى            
اين وظيفه واقعى و پاسخ همه                 

 . جانبه ماست

 

همانگونه که در باال      :  آذر ماجدی 
اشاره کردم کمونيسم منصور                 
حکمت يک دستگاه نظری،                     
فکری و سياسی بسيار منسجم                

روشن است که   .  مارکسيستی است 
نميتوان ابعاد متنوع اين تئوری را      

بنظر من  .  در چند خط توضيح داد     
يکی از ويژگی های با ارزش                 
تئوری منصور حکمت بسط                   

فالسفه .  "مارکسيسم پراتيک است   
جهان را تعبير کرده اند، مساله              

يکی از     "  اما تغيير آن است،            
تزهای مارکس در نقد فوئرباخ،           
جايگاه بسيار رفيعی در ديدگاه              

لذا نقش    .  منصور حکمت دارد       
انسان انقالبی و اراده او، جايگاه          
تحزب کمونيستی، آگاهی و                     
ديسيپلين انقالبی، يافتن ابزار ها و      
مکانيزم هايی که قدرت گيری در        
اين جامعه به آنها الزام می يابد،            
اينها مقوالتی بود که منصور                  
حکمت سال های آخر عمر بر آن         

در اين زمينه      .  تمرکز کرده بود     
منصور حکمت درافزوده های             
بسيار با ارزشی به کمونيسم و                

تکيه بر    .  مارکسيسم داشته است     
اين تئوری و استراتژی برای                 
پيروزی کمونيسم کارگری الزامی    

 . است

 
  ١۴صفحه 



١۴صفحه  يک دنياى بهتر   

يک وجه مهم ديگر کمونيسم                     
منصور حکمت انسانگرايی عميق      

چپ سنتی عموما             .  آن است      
. فاتاليست و پراگماتيست است                

آرمانش هر آنچه که در راه رسيدن    
. به آن انجام ميدهد را توجيه ميکند       

اين روش ربطی به مارکسيسم                 
منصور حکمت يک گسست    .  ندارد

. اساسی از اين روش ارائه ميدهد         
تاکيد های بسياری بر انسان گرايی      

هدف وسيله را     .  "مارکسيسم دارد  
يکی از نکات         !"  توجيه نميکند    

اساسی روش سياسی منصور                  
آگاهی، انسانگرايی،  .  حکمت است 

اراده و تصميم آگاهانه اينها نکاتی        
کليدی در روش مبارزه سياسی و          
تحزب کمونيستی منصور حکمت        

کمونيسم برای پيروزی و          .  است
حفظ قدرت به اين اصول اساسی            

 . نيازمند است

 

استخراج تئوری جنبش های                     
اجتماعی از مارکسيسم، نقش و               
جايگاه آن ها در تکامل و تحول               
جامعه و شيوه برخورد اصولی              
کمونيستی به آن يکی از                                
دستاوردهای منصور حکمت                  

اين روش در چپ سنتی، و         .  است
حتی در لنينيسم بسيار حاشيه ای و        

برخورد .  بعضا ناموجود است          
اصولی به جنبش های اجتماعی در      
هر عصر و جامعه ای در                            
چهارچوب کمونيسم کارگری                 
جايگاه مهمی در استراتژی قدرت        

منصور .  گيری کمونيسم دارد           
حکمت کاربست کليشه دو قطبی            

پرولتری به جنبش           /  بورژوايی
های اجتماعی را به کناری                         
ميگذارد و مکانيزم برخورد خالق       
کمونيستی در يک مبارزه زنده               
برای متحول کردن جامعه را                   

کاربست اين  .  بجای آن قرار ميدهد    
متد نيز يکی از ملزومات مهم                   

 .پيروزی کمونيسم است

 

و باالخره مساله حزب رهبر،                  
حزب سازمانده که از مباحث سال        
های آخر عمر منصور حکمت                

منطقى و تعميق يافته مارکسيسم      
آيا بين ايندو يک     .  انقالبی ميداند 

پيوستگی وجود دارد يا يک                
گسست؟ چرا؟ اصوال اين نوع          
ارزيابى از نظر سياسى چه                 

 نتايجى دارد؟ 

 

 آنهائيکه         :علی جوادی                   
را ادامه    "  کمونيسم کارگری   "

مارکسيسم "منطقی و يا تکامل          
ميدانند حتی مورخين       "  انقالبى

کمونيسم .  خوبی هم نيستند            
کارگری يک نگرش انتقادی              
حتی نسبت به مارکسيسم انقالبی     

منصور حکمت به اين           .  است
سئوال پاسخی همه جانبه داده            
است و من ناچارم برای                         
پاسخگويی به آنها مراجعه کنم و 
يکبار برای هميشه به اين مساله       
پاسخی پايه ای از جانب خود              

در پاسخ به سئوال مشابه        .  دهيم
البته اين نحوه ای      ":  ای ميگويد 

است که خيلی از رفقا دوست              
دارند فکر کنند، چرا که به                    
نحوی بحث امروز را در امتداد       
بحث ديروزشان نشان ميدهد و         
پيوستگی تاريخی حزب را                  

 بنظر من         .محفوظ نگهميدارد    
کمونيسم کارگری حاوی انتقاد        
نظری جدی ای به چهارچوب           
فکری موسوم به مارکسيسم            

 تاکيد هر دو    .انقالبی ايران است  
بر مبتنی بودن به ارتدوکسی              
مارکسيسم برای يکی فرض               
کردن اينها حتی از نظر                         

مساله .  تئوريک کافی نيست          
تماما بر سر برداشت متفاوت ما       
از اين مارکسيسم و اين                           

به عبارت      .  ارتدوکسی است     
ديگر، کمونيسم کارگری بعنوان     
يک جمعبندی در موضع                       
انتقادی جدی ای نسبت به گذشته      
فکری و سياسی خود ما قرار             

منصور حکمت،         (."ميگيرد
و در رساله            )  تفاوتهای ما     

حزب کمونيست، کومه له و             "
: ميگويد"  کمونيسم کارگری       

حزب ما در دورن يک سنت            "
سنتی .  ضد پوپوليستی ساخته شد   

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری
 بر آن با    14است و بويژه در پلنوم       

ديدی نقادانه قاطعانه پای ميفشرد،         
يکی ديگر از درافزوده های                       

در اين   .  کمونيسم پراتيک او است      
زمينه در مورد مقوالت بسياری              

مقوله ای که     .  ميتوان صحبت کرد    
اثباتی در ميان کمونيسم       –به سلبی   

کارگری معروف شده است، بطور       
نمونه يک عرصه بسيار مهم ديگر        

اين .  کمونيسم منصور حکمت است    
بنظر .  را بايد به جای ديگری سپرد      

من کمونيسم منصور حکمت يا                 
حکمتيسم جايگاه بسيار تعيين کننده       
و حياتی برای جنبش کمونيسم                   

بايد .  کارگری و پيروزی آن دارد         
بر اين تئوری استوار شد و با                      
متدولوژی آن جامعه را تحليل کرد        

 . و راه پيشروی را مشخص نمود

 

اجازه دهيد در پايان به اين نکته                
ما را   .  بسيار بديهی نيز اشاره کنم        

متهم ميکنند که برخوردی دگم به            
تئوری منصور حکمت داريم و بايد      

اين حکم را    .  برخورد خالق داشت   
مساله اينجاست که   .  کسی رد نميکند  

بايد ديد در عمل اين برخورد خالق        
تکيه بر     .  چه جهتی پيدا ميکند            

تئوری منصور حکمت، همانگونه        
که يک مارکسيست به مارکس تکيه      
ميکند برای جنبش کمونيسم                        

در اين      .  کارگری حياتی است          
چهارچوب قطعا هر نوع خالقيتی          

اما .  مورد استقبال قرار ميگيرد           
آنچه ما تاکنون درون جنبش يا                   
احزاب کمونيسم کارگری با آن                 
مواجه بوده ايم، نه بسط خالقانه                
منصور حکمت، بلکه نوآوری                 
هايی در چهارچوب نظری چپ              

و اين بدرست       .  سنتی بوده است      
 .مورد نقد ما است

 

 تفاوت های           :يک دنيای بهتر          
مارکسيسم انقالبی و کمونيسم                    
کارگری يک مساله ديگر مورد               

يک نظر کل جنبش       .  مشاجره ست  
مارکسيسم انقالبی را به جنبش چپ       

گرايش .  راديکال متعلق ميداند           
ديگری کمونيسم کارگری را ادامه        

٣۴شماره   
که ما به آن مارکسيسم انقالبی نام         

اما اين سنت ضد             .  داده بوديم    
پوپوليستی، بخصوص آنجا که              
خود را در اشکال سازمانی شکل        
داده بود، فی الحال حاصل تالقی          
دو سنت مبارزاتی اصلی در                   

... .  درون سوسياليسم ايران بود        
اين مارکسيسم انقالبی جريان               
حزبی و سازمانی سوسياليسم              
کارگری ايران نبود، بلکه از نظر        
اجتماعی انتهای راديکال چپ               

چپ ترين جناح آن          .  ايران بود   
 جناحی بود که برای نخستين        .بود

بار در تاريخ دوره اخير                             
موجوديت چپ ايران پرچم                      
نظريات و سياستهای کارگری را       
در تقابل با طبقات ديگر و احزاب        
سياسی که با تببين های خلقی                  
فشار طبقات ديگر را منعکس                

جريان .  ميکردند، بر افراشت          
مارکسيسم انقالبی در تقابل با تمام      
روايات خرده بورژوايی و                       
بورژوايی از مارکسيسم، مدافع           
ارتدوکسی مارکسيسم و تفسير              

اما .  لنينی از تئوری مارکس بود        
اين جريان همچنان ايستگاه آخر           
راديکاليزه شدن چپ راديکال               

حوزه اجتماعی فعاليت   .  ايران بود 
اين جريان  .  اين جريان همان بود     

نيز نه از محيط اعتراض کارگری       
مايه گرفته بود و نه در ارتباط               

. ويژه ای با آن قرار داشت                       
اولويتها و مشغله های اين                      
جريان نيز همچنان کمابيش در            
چهارچوب غير کارگری محدود          

مارکسيسم "به اين ترتيب       ...  .بود
خود يک          "  انقالبی ايران         

چهارچوب موقت فکری و سياسی     
برای دو سنت مبارزاتی متفاوت          

سوسياليسم کارگری و               .  بود
راديکاليسم چپ غير کارگری               

شکافهای ميان اين دو سنت     .  ايران
تا مقطع طرح مباحث کنگره اول         
اتحاد مبارزان کمونيست هنوز             
مشهود نشده بود و برای فعالين              
اين جريان ملموس و قابل درک            

 استباط و درک منصور              ."نبود
حکمت در قبال اين دو حرکت                

جايی برای    .  کامال روشن است      
 . تعبيرات خود ساخته نيست

 

گرايشی که ميخواهد کمونيسم                
کارگری را در نئوپوپوليسم خود         

کمونيسم کارگری را    .  تحليل ببرد 
" تعميق"ادامه منطقی و                             

  ١۵صفحه مارکسيسم 



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

اين گرايش حميد       .  انقالبی ميداند   
اين يک گرايش          .  تقوايی است    
اين گرايش در حال      .  وارونه است 

حاضر هر چه بيشتر تمايزات                  
حزب کمونيست کارگری با چپ           

گرايش .  راديکال را کمرنگ ميکند   
ديگری به درست معتقد است که            
مارکسيسم انقالبی به لحاظ                         

ايستگاهی در سنت         "  اجتماعی"
ايران بود، اما        "  چپ راديکال   "

استنتاجات سياسی و تاکتيکی                   
اساسا درستی که مارکسيسم                      
انقالبی از مارکسيسم بدست ميداد         

فراموش ميکند  .  را کمرنگ ميکند   
تا همين امروز تک تک                 "که     

مواضع اين جريان در قبال گره              
گاهها و مسائل سياسی دوره                      
انقالب و پس از آن به قوت و                     

منصور   ("صحت خود باقی است      
اين گرايش   )  حکمت، تفاوتهای ما    
ما اين جدل    .  کورش مدرسی است   

را از قاعده اش بر زمين گذاشته             
 . ايم

 

 اين تعابير به           :سياوش دانشور   
نظر من نادرستند اما تا آنجا که                

. اند مشکلى ايجاد نميکند      "  تعبير"
مشکل آنجا شروع ميشود که                     
پيوستگى هر سياست امروز را با         
يک تاريخ بيست و چند ساله نشان         
داد و يا براى اثبات سياست امروز       
دستاودهاى يکدوره را از پنجره            

بحث گرايشات     .  بيرون انداخت    
اجتماعى مختلف در حزب                         
کمونيست ايران و نتايج و                            
محصوالتى که ببار آوردند، نشان        

تعميق مارکسيسم  "ميدهد که بحث      
تا "  انقالبى به کمونيسم کارگرى         

منصور !  چه اندازه درست است        
حکمت خودش که نود و چند                      
درصد کمونيسم کارگرى توسط او       
تبئين شده، و همينطور به همين               
اندازه آثار دوره مارکسيسم انقالبى     
توسط خود او نوشته شده، چنين              

سياستها و مشغله ها     .  ادعائى ندارد 
و نقدهاى مارکسيسم انقالبى در              
انقالب ايران سياستهائى اصولى،        

. مارکسيستى و قابل دفاع اند                     
بسيارى از آن آثار اسناد معتبر                

يا تماما      .  خود را نگهدارد           
ميکند و يا ناچار است        "  عبور"

بى سر و صدا در هر قدم                        
شکست سياستهايش را وصله و       

اما مسئله به اينجا ختم       .  پينه کند 
اين تمايالت چپ              .  نميشود

راديکال مابه ازا اجتماعى ندارد     
و نميتواند ديدگاههايش را روى       

. منافع جنبش معينى استوار کند       
مهم .  چپ راديکال آينده ندارد        
چپ .  نيست چه پرچمى دارد          

راديکال با هر اعتراض                        
اجتماعى و حتى انسانى خود را        
توضيح دهد، نميتواند رهبر و           
سازمانده سوسياليسم کارگرى          
باشد و به اين اعتبار برابرى               
طلبى عميق در جامعه را                      

اينجا قلمرو نقد       .  نمايندگى کند   
مارکسيستى و پراتيک اجتماعى     

چپ .  کمونيسم کارگرى است        
راديکال و سنتى آينده اش در              
بهترين حالت از گروه فشار به          
کمونيسم کارگرى فراتر نخواهد     

اينها البته اثباتا معنى اش       .  رفت
اينست که کمونيسم کارگرى و          
گرايش مارکسيستى وظيفه و             

 . نقش شايسته خود را ايفا کند

 

من با ارجاع به          :  آذر ماجدی   
مباحث خود منصور حکمت به        

منصور .  اين سوال پاسخ ميدهم     
حکمت بسيار صريح و روشن          

مارکسيسم "  تفاوت های ما   "در  
انقالبی و کمونيسم کارگری را         
بمثابه دو جنبش متفاوت تعريف       

مارکسيسم انقالبی از          .  ميکند
نظر او، عليرغم تاکيد اش بر              
ارتدوکسی مارکسيسم و بقول            
خود او درستی و صحت                        

در قبال گره گاهها     "مواضع آن    
و مسائل سياسی دوره انقالب و        

از نظر اجتماعی      "  پس از آن     
" انتهای راديکال چپ ايران           "

کمونيسم کارگری فی             .  بود
الواقع نقدی جدی و عميق به               

. مارکسيسم انقالبی نيز هست           
نقل قول های بيشتری در پاسح       (

علی جوادی وجود دارد که من          
. از تکرار آنها اجتناب ميکنم             

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

اما اين  .  جدلهاى مارکسيستى هستند  
تالشها و دفاع از مارکسيسم و                   
منافع طبقه کارگر در بستر چپ               
راديکال و ضد پوپوليست ايران              
صورت ميگرفت و نه در بستر و            

. سنت اعتراض سوسياليستى کارگر   
کمونيسم کارگرى سنتى متفاوت             
است که خود را در بستر اعتراض         
ضد سرمايه دارى کارگر تعريف و       
تبئين ميکند، گرايش مارکسيست            

نقطه .  کمونيسم طبقه کارگر است        
رجوع اجتماعى اش مبارزه ضد             
سرمايه دارى طبقه کارگر، و مابه         
از اين سنت در درون طبقه گرايش        
معينى، يعنى گرايش راديکال و               

. سوسياليست کارگران، است                   
مارکسيسم انقالبى و کمونيسم                    
کارگرى شباهتشان يک وجهى و            
در قلمرو نقد مارکسيستى است، و          

اين .  تفاوتشان چند وجهى است            
حرکتى در متن جنبش طبقاتى عليه        
سرمايه است که نوع تحزب،                     
تئورى آن، بافت آن، سنتهاى                      
اعتراضى، رابطه با طبقه،                         
نگرشش به تاريخ کمونيسم، به                 
پديده شوروى و سوسياليسم                         
موجود، برنامه اش و سنتهاى                    
سياسى و مبارزاتى اش اساسا                    

نقد مارکسى و ضد       .  متفاوت است  
کاپيتاليستى پيوند ايندو، و نقطه                
رجوع طبقاتى و بسترهاى                           
اجتماعى و طبقاتى مختلف گسست        

 . ايندو است

 

به نظر من در کوتاه ترين بيان،                 
ديدگاههائى که شما طرح ميکنيد در     
اساس همزيستى چپ راديکال با             
کمونيسم کارگرى را تئوريزه                    

نتايج اين نگرش در قلمرو       .  ميکنند
سياست اينست که روى اعتبار                 
سنت کمونيستى کارگرى ميايستد           
اما سياستهاى قديمى و نقد شده چپ        

من ترديد  .  راديکال را اتخاذ ميکند     
ندارم که چپ راديکال در ايندوره          
خيلى نميتواند اين االکلنگ را ادامه       

شتاب اوضاع و ضرورت           .  دهد
دخالتگرى کمونيستى، چپ                        
راديکال را به بن بستى ميرساند که       
روى باالنس امروزش نميتواند                

٣۴شماره   
اين نقل قول ها بروشنی موضع             
منصور حکمت را نسبت به اين            

 .)دو جريان توضيح ميدهد

 

دو گرايشی که در سوال به آنها              
. اشاره ميشود هر دو در اشتباه اند       

منصور حکمت بعنوان تئوريسين      
هر دو جريان، کسی که از نظر             
نظری، سياسی و جنبشی اين دو           
جريان را فرموله و مطرح کرده          
است، بنظر من بهترين قاضی در        

جالب اينجاست    .  اين جدال است      
که پاسخ او بسيار صريح و                       
روشن است، ولی اين دو گرايش          
همچنان بر مواضع خود پافشاری       

 . ميکنند

 

بنظر من منافعی زمينی و سياسی        
اين پافشاری را ضروری ساخته         

سابقه اين جدال به پس از           .  است
مرگ منصور حکمت در حزب           

. کمونيست کارگری برميگردد            
جدالی که در عمل به شکل جدال           
حميد تقوايی و کورش مدرسی و          
در مبارزه بر سر ليدرشيپ  تبلور       

به شکل پوشيده ای مساله          .  يافت
بر سر سابقه های هر دو کانديد              

لذا سابقه حضور و مبارزه          .  بود
مشترک با منصور حکمت به يک      
فاکتور تعيين کننده در کمپين                   

يکی در دوره   .  انتخاباتی بدل ميشد  
مارکسيسم انقالبی در کنار                       
منصور حکمت بود و در زمان             
کمونيسم کارگری به کنار رفته             

ديگری در زمان مارکسيسم       .  بود
انقالبی به خظ پوپوليسم متعلق بود   
و منقد مارکسيسم انقالبی، اما در         
دوره کمونيسم کارگری نزديک           

بنظر من   .  تر به منصور حکمت      
اين کمپين انتخاباتی بر بحث                    
رابطه مارکسيسم انقالبی و                      
کمونيسم کارگری سايه انداخته             

مساله ای که بعدا در رابطه       .  است
با بحث حکمتيسم نيز از جانب               

.  حميد تقوايی شاهد آن بوديم                    
ممکن است اين برداشت بسيار              

. بنظر برسد    )  بدبينانه(سينيک     
بنظر من مارکسيست هايی که               
تالش ميکنند همه چيز را صرفا با      
اختالف بحث در سياست توضيح        
دهند و فاکتورهای ديگر که ممکن      
است بعضا شخصی باشند را نمی       
بينند، ديدی خشک و بعضا ساده           

اين .  لوحانه از خود بروز ميدهند       
واقعيت را در      

  ١۶صفحه 



١۶صفحه  يک دنياى بهتر   

جدال های پس از مرگ منصور             
حکمت در حزب کمونيست                       

 . کارگری شاهد بوديم

 

حال اين خلط کردن چه تاثير                     
مضری بر پيشروی جنبش                        
کمونيسم کارگری دارد؟ روشن             
است که اگر اين مساله صرفا يک         
بحث آکادميک بود، نمی بايست              
جايگاه مهمی در مباحث و                          

يک اختالف  .  مجادالت ما ايفاء کند   
نظر صرفا آکادميک تاثيری در             
پيشروی فعاليت کمونيستی ما                  

اما مساله گسست و درجه          .  ندارد
رابطه مارکسيسم انقالبی و                        
کمونيسم کارگری در پيشروی                
کمونيسم کارگری تعيين کننده                  

مارکسيسم انقالبی با تمام           .  است
صحت نظری و مواضع سياسی            

. آن يک جريان راديکال چپ است      
اين مساله از کنگره اول اتحاد                  
مبارزان کمونيست و بحث سبک          
کار کمونيستی به روشنی مطرح           

 .ميشود

 

کمونيسم کارگری، همان جنبش             
تمايز .  سوسياليستی کارگری است    

اين دو جنبش نه فقط در تئوری،              
بلکه بويژه در سبک کار خود را            

اگر به سبک کار ح       .  نمايان ميکند 
ک ک کنونی نگاه کنيد، همان                   
سبک کار چپ راديکال را مشاهده       

آژيتاسيون، تبليغ و ترويج      .  ميکنيد
مدام .  اساس کار اين حزب است          

دارند مردم را به شورش و انقالب        
در انتظار انقالب       .  فرا ميخوانند   

نشستن، يکی ديگر از ويژگی های       
امر سازماندهی و    .  اين سنت است   

رهبری جايی در اين سبک کار و          
اينجاست که اهميت       .  سنت ندارد   

اين تفکيک برای کمونيسم                          
 . کارگری تعيين کننده ميشود

 

رهبری " آرايش     :يک دنيای بهتر    
هر دو از          "  ليدر"و     "  جمعی

ويژگی های تشکيالتی هستند که            
. منصور حکمت مطرح کرده است    

نشاندهنده مزايا و مطلوبيت اين       
شکل از آرايش رهبری در                  

. تحزب کمونيسم کارگری است      
هرچند که ما هنوز با طرح                   
منصور حکمت در زمينه                     

. آرايش جمعی فاصله داريم                
تاکيد منصور حکمت بر آرايش       

يک حقيقتی است که        "  نشسته"
امروز من قدر آن را بيشتر                  

هيچ نوع تکنولوژيی،     .  ميشناسم
نميتواند جايگزين حضور                    
فيزيکی و از نزديک رفقايی               
باشد که در مقام رهبری يک               
حزب کمونيستی خالف جريان        

قبال چنين        .  فعاليت ميکنند       
رفقای .  احساس عميقی نداشتم      

حزب حکمتيست که در ابتدا               
" ليدر"تاکيد بسياری بر طرح           

داشتند، اکنون تغييرات                          
محسوسی در اين طرح ايجاد             

بيشتر طرحشان به        .  کرده اند   
نزديک است تا     "  جمعی"طرح   
از .  بطور اخص  "  ليدر"طرح   

پوسته ای را          "  ليدر"طرح     
اما رفقای حزب     .  نگهداشته اند  

کمونيست کارگری در جهت              
عمال .  متفاوتی حرکت کردند        

به تنها رکن رهبری             "  ليدر"
نقش .  حزب تبديل شده است            

دفتر سياسی در حزب کمونيست     
کارگری بطور عملی کامال تابع      

 . اختيارات ليدر است

 

 متاسفانه بحث   :سياوش دانشور 
و جدال برسر ليدر موجبات                

. شکاف در حزب را فراهم کرد       
ليدر براى يک حزب کمونيستى      
جاافتاده با سنت قوى و داراى            
فراکسيونهاى مختلف، خيلى هم       

اما براى حزب         .  خوب است    
کمونيست کارگرى بعد از                    
درگذشت منصور حکمت ابدا           

خود منصور حکمت   . خوب نبود 
در آخرين پلنومى که شرکت              
کرد، پلنوم چهارده، طرح                    
رهبرى جمعى را آورد و براين        

منافع دراز مدت    "تاکيد کرد که     
ايجاب ميکند که به               "  حزب

. آرايش رهبرى جمعى برگرديم     

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

خود اين مساله در جنبش ما مورد            
. اختالفات و مشاجرات بسياری شد      

تجربيات تلخ گذشته را چگونه                  
ارزيابی ميکنيد؟ تجربه حزب اتحاد     
کمونيسم کارگری در پيشبرد                     

 آرايش جمعی را چگونه می بينيد؟ 

 

" رهبری" آرايش       :علی جوادی       
مقوله ای پايه ای در تئوری                         
مارکسيسم و کمونيسم کارگری                

لباسی است که در هر                  .  نيست
شرايطی بر قامت رهبری                            

طرح .  تشکيالت دوخته ميشود           
آخرين طرحی     "  رهبری جمعی   "

بود که به لحاظ سازماندهی                          
منصور حکمت برای سازماندهی         
دراز مدت رهبری حزب کمونيست      

اين طرح بر      .  کارگری ارائه داد     
يک شکل      "خالف طرح ليدر                

سازماندهی دراز     مطلوب برای          
 حزب کمونيست             مدت رهبری      
) منصور حکمت  "  (کارگری است  

" دراز مدت "و مايلم که زير کلمه         
امروز که به         .  خط تاکيد بکشم        

واقعيت پنج سال گذشته نگاه ميکنم         
بايد اذعان کنم که حق با منصور              

تجربيات چند ساله        !  حکمت بود   
اخير بخشهای مختلف کمونيسم                
کارگری نشان داده است که طرح           
رهبری جمعی مناسبترين طرح              
برای آرايش رهبری در احزاب               

ضرباتی .  کمونيستی کارگری است   
که جنبش و حزب ما به علت                       
تنشجات ناشی از جدال برسر اين           
دو طرح خورده است تاسف آور و         

. بعضا جبران ناپذير است                           
: همانطوريکه پيش بينی شده بود            

در غياب ملزوماتش     "  ليدر"طرح   
بر شکنندگی حزب افزود و خود به        
يکی از رگه های شکاف در حزب         

تاريخ .  کمونيست کارگری تبديل شد   
" ليدر"نشان دادن که کانديداهای            

هيچکدام قادر به تامين وحدت و               
و حزب  .  انسجام تمامی حزب نشدند   

کمونيست کارگری از اين مجرا هم       
 . دچار شکاف و انشقاق شد

تجربيات اخير حزب اتحاد کمونيسم     
کارگری، هر چند محدود، اما                    

٣۴شماره   
بحث منصور حکمت برسر                    
مطلوبيت يا نگرش و سنت حاکم           
بر هر کدام ازاين شيوه ها در                   
مقابل ديگرى نبود، بحث اش                  

نگران .  برسر اتحاد حزب بود           
شکافى بود که بحث ليدر ميتواند          
در باالى حزب ايجاد کند و                       
مخاطراتى که براى حزب بدنبال         

اين پيش بينى منصور                .  دارد
. حکمت متاسفانه بوقوع پيوست          

ضربات اين ماجرا اگر غيرقابل          
جبران نباشد، تعيين کننده بود و             
بايد امروز دسته جمعى براى                 

 . جبرانش تالش کرد

 

مضافا اينکه بعد از انشعاب مسئله      
ليدر و اصطکاکهاى ناشى از آن،        
در هر دو حزب خونريزى ايجاد          
کرد و به سهم خود همين پروسه            

حزب حکمتيست،    .  را ادامه داد      
هرچند بنظر ميرسد که تلفيقى از          
دو طرح آرايش رهبرى جمعى و         
ليدر اتخاذ کردند، اما نگاه دقيق             
تر به اساس نامه جديدشان و                    
آرايش کنونى رهبرى حزب،                 
نشان ميدهد که يک نوع طرح                
جمعى با اصالحاتى را جايگزين         

برگشت اين    .  طرح قبلى کردند       
رفقا به اين آرايش، مستقل از                   
اينکه چه بحثها و تحليلهائى از هر       
سو باشد، نشان ميدهد که طرح              
سابق نتوانسته ادامه اتحاد حزب          

تجربه ما در         .  را تضمين کند        
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
نيز، که هنوز اجراى دقيق طرح          
جمعى نيست، تاکنون با معضل             
کاهش سرعت عمل سياسى مواجه     

کار حزب در مدت         .  نشده است  
کوتاه تشکيل اش، چه در زمينه             
ساختن حزب و ارگانهايش و چه          
در زمينه کار در ايران و جامعه،         
با اشتها و سرزندگى پيش رفته               

تازه ما هنوز نصف نيروى      .  است
حزب را هم بطور مفيد بکار                   

ما همينطور از همان      .  نگرفته ايم 
روز اول، ديدگاههاى مختلف و            
سايه روشنهاى مختلف را در                  

آگاهانه .  نشريه منعکس کرديم         
وارد بحث شديم و تالش کرديم              

تبديل "  مشغله درونى   "بحث به       
نگرش انتقادى را بيش از         .  نشود

پيش به سنت و سبک رابطه                     
حزب با جامعه و جنبشهاى                       
سياسى تبديل کرديم و در اين ميان    
حزب را از جامعه مستثنى                       

  ١٧صفحه نکرديم و يا            



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

محدوديتهاى ويژه اى در حزب               
اين روش نه تنها موثر     .  قائل نشديم 

بود بلکه روحيه تحزب را تقويت           
ما تالش کرديم گوشمان را          .  کرد

براى هر نقد سياسى باز و بازتر             
بحث کنيم و درعين حال               .  کنيم

موازين، نرمها، استاندارهاى                  
. پيشرو و انسانى را تقويت کنيم              

روشن است که سرمنشا مشکالت         
احزاب صرفا آرايش رهبرى                   

در مواردى سياستهائى           .  نيست
مرگبارند و هر حزبى را قطبى               

روشهاى کار، فضاى حاکم     .  ميکند
برحزب و شادابى و عدم شادابى            
آن، داشتن خط و سياست روشن،           
نتيجه گرفتن از اتخاذ سياستها و             
روشها، بررسى و جمعبندى مرتب     

در اتحاد حزب و         ...  سياستها و      
. تقويت سنت حزبى اساسى است          

آرايش رهبرى گوشه اى در اين             
آرايش يک حزب     .  مجموعه است  

کمونيستى انقالبى، همواره تابعى         
از شرايط و الزامات مبارزه                      

براى کار امروز    .  کمونيستى است 
ما رهبرى جمعى هنوز مناسبترين       

 . است

 

رهبری حزب        :  آذر ماجدی        
کمونيست کارگری از ابتدای                   

 کم و     1999تشکيل تا حدود سال         
بيش به  همان روش سابق بود، فی        
المثل روشی که در حزب                            

رهبری .  کمونيست ايران هم داشتيم  
. حزب در دست دفتر سياسی بود           

يک تيم دبير و معاون نيز به                       
کارهای روزمره و عاجل می                  

تالش برای مدرنيزه           .  پرداختند
کردن اين سيستم تا بتواند به                       
نيازهای يک حزب گسترده سياسی     
و شرايط سياسی روز پاسخگو                
باشد، تغييراتی را در اين سيستم             

دبير نقش بيشتری         .  موجب شد    
يافت که جمعی را بعنوان هيات              
دبيران انتخاب ميکرد و برای آنها        
از دفترسياسی رای اعتماد                         

سياست های جديدی هم       .  ميگرفت
که توسط دبير اتخاذ ميشد بايد به             

. رای دفتر سياسی گذاشته ميشد             
بيک معنا رهبری دو رکنه شد،               

تغيير طرح سابق        )  کرده بود   
الزم بود؟ منصور حکمت از             
يک موقعيت ويژه درون نه تنها       
حزب کمونيست کارگری، بلکه      
در جنبش کمونيسم کارگری و           
حتی در حزب کمونيست ايران         
و مارکسيسم انقالبی برخوردار      

اين موقعيت ويژه با قرار و      .  بود
بخشنامه و از طريق باصطالح        

. بوروکراتيک کسب نشده بود          
اين يک موقعيت کامال سياسی،        
نظری و به يک اعتبار معنوی          

مرجعيت فکری، تئوريک،   .  بود
سياسی و تشکيالتی منصور               
حکمت به يک امر داده برای              
تمام کادرهای اين جريان تبديل         

 –اعتماد سياسی           .  شده بود     
تئوريک بااليی که منصور                 
حکمت از آن برخوردار بود               
پذيرش طرح ليدر شيپ را از             
نظر کادرهای رهبری و ديگر          
کادرهای حزب امری بسيار              

بدون .  ساده و مطلوب ميکرد         
اين مرجعيت فکری، بدون اين         
اتوريته سياسی و تئوريک،                
بدون يک اعتماد خدشه ناپذير           
که در طول يک ربع قرن                      
مبارزه سياسی و نظری و                    
تشکيالتی توسط منصور                      
حکمت کسب شده بود، طرح              

. ليدر بنظر بسيار شکننده ميامد       
ميشد ديد که ادامه اين طرح                 

. حزب را شکننده خواهد کرد            
منصور حکمت اين مساله را             

طرح جمعی نه       .  تشخيص داد   
يک پاسخ ايده آل، که                                
مطلوبترين پاسخ در آن شرايط         

بايد در نظر          .  بنظر ميرسيد    
داشت که هيچ روش ايده آلی               

بقول .  برای رهبری وجود ندارد   
منصور حکمت، موفقيت هر             
طرح به پيشبرنده گان آن متکی        

 .است

 

پس از مرگ منصور حکمت             
بخشی در رهبری حزب، از               
جمله رحمان حسين زاده و                   
کورش مدرسی خواهان                        
بازگشت به طرح ليدرشيپ                 

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

شايد بتوان آن را با دو قوه مجريه             
اين روش    .  و مقننه مقايسه کرد          

بخصوص .  کارآيی بيشتری داشت     
در شرايط متحول سياسی جامعه،          
رشد وسيع حزب و لزوم                                
جوابگويی سريع به مسائل بويژه            
در حزبی که دفتر سياسی آن بسيار        
گسترده شده و در يک محل                          

طرح کامال با بر           .  متمرکز نبود   
اصول دموکراتيک دخالت کل                 
رهبری در تصميم گيری ها و                    
جوابگو بودن دبير به دفترسياسی و      
پلنوم کميته مرکزی و حسابرسی            

 اصالحيه  13در پلنوم    .  استوار بود 
ای در اين طرح وارد شد که نام                 

الزم است  .  دبير به ليدر تغيير يافت     
اشاره کنم که اين اصالحيه با اکراه         

اين .  منصور حکمت تصويب شد        
تغيير نام در چهارچوب مبحث                 
حزب و جامعه و بدليل سياسی                   

ليدر هيچ نقش و             .  انجام گرفت    
 .حقوق بيشتری از دبير دارا نبود

 

در پروسه جانشين سازی در                      
حزب، امری که منصور حکمت از      

 به آن مشغول بود      3پيش از کنگره    
در پلنوم   )  يعنی پيش از بيماری        (

 که امر جانشين سازی از                      14
مبرميت بسيار بيشتری برای حزب      
برخوردار شده بود و بدنبال يک              
بحث مفصل و همه جانبه در ميان           
کميته مرکزی و مشاورين، بحثی           
که توسط خود منصور حکمت به            
آن دامن زده شد، منصور حکمت            
طرح جديد رهبری جمعی را به               

اين طرح ميکوشيد    .  پلنوم ارائه داد   
که در عين حفظ خصلت                                 
پاسخگويی سريع و کارآيی و مساله      
تمرکز رهبری، يک جمع را بجای        

. ليدر و هيات دبيران تعريف کند             
هيچ فردی در اين طرح از حقوق            
ويژه در هيچ زمينه ای برخوردار          

 .نبود

 

چرا اين طرح ضروری شد؟ چرا           
آنگونه "  (غيبت نادر  "در صورت     

که منصور حکمت ضرورت                    
بازبنی طرح رهبری را معرفی               

٣۴شماره   
عده ای مردد و ممتنع                 .  شدند

من در  .  بودند، بخشی نيز مخالف     
ميان مخالفين سرسخت اين                      

باالخره .  بازگشت تشکيالتی بودم    
همانگونه که منصور حکمت پيش      
بينی کرده بود، طرح ليدر شيپ            
به يک افتراق عميق و جدی در             
ميان رهبری حزب دامن زد که تا        

در .  حد يک انشعاب به پيش رفت       
 رهبری حزب کامال به         17پلنوم   

اختالفات .  دو دسته تقسيم شده بود     
سياسی در بحث رهبری ضرب           
شد و به يک جناح منسجم پشت              
بحث ليدر و يک بخش نامنسجم             

در اين پلنوم        .  ديگر تقسيم شد       
رحمان حسين زاده از بحث ليدر           
شيپ دفاع کرد و من از بحث                   

متاسفانه رهبری   .  رهبری جمعی  
جمعی شکست خورد و طرح ليدر      

اين انتخاب نادرست    .  تصويب شد 
.  منجر شد   2004به انشعاب اوت     

پس از آن ما تالش کرديم که                     
دوباره طرح جمعی را در پلنوم            

 مطرح کنيم که با مخالفت                  26
بسيار شديد حميد تقوايی و بخشی         
از رهبری مواجه شد و اين                       
مجادله تا تشکيل فراکسيون اتحاد        
کمونيسم کارگری و بعد جدايی ما        
و تشکيل حزب اتحاد کمونيسم               

 .کارگری ادامه يافت

 

ما در عمل نيز به اين حقيقت پی            
برديم که بهترين شيوه حفظ                      
وحدت و انسجام رهبری و به تبع         
آن حزب اتخاذ رهبری جمعی                

همين سياست را ما در               .  است
کنفرانس کادرهای حزب تصويب      

البته با تغييراتی که برای        .  کرديم
. حزب خود مناسب تر ميديديم               

بنظر من و به شهادت توافق کل             
کادرهای حزب اين شيوه مناسب         

ما توانسته ايم     .  ترين روش است    
که در عين حفظ کارآيی و                          
پاسخگويی سريع به مسائل،                    
وحدت و انسجام سياسی حزب را        

دخالت کليه اعضای       .  حفظ کنيم   
رهبری در امر تصميم گيری و             
دو اصل حسابرسی و پاسخگو               
بودن تاکنون بخوبی پيش رفته               

 . * است

به حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى 
!کمک مالى کنيد  



١٨صفحه  يک دنياى بهتر   

شما اخيرا در       :  يک دنيای بهتر      
يک کنفرانس متعلق به جريان                 
اومانيستهای سکوالر در لندن                 

هدف از اين            .  شرکت کرديد     
کنفرانس چه بود؟ چه کسانی در             
آن شرکت داشتند؟ اهداف اين                   

 جريان چيست؟ 

  

اين کنفرانس افتتاحيه    :  آذر ماجدی 
دفتر لندن يک مرکز تحقيقاتی                  
سکوالريست است با نام                               

تم .  اختصاری سی اف آی                    
سکوالريسم در يک          "کنفرانس     

محدوديت :  جامعه چتد فرهنگی        
سی اف  .  بود"  های مدنی تولرانس   

آی در چندين ايالت آمريکا و در              
چند کشور ديگر دارای شعبه                    

اين مرکز توسط فيلسوف           .  است
در سال     "  پل کرتز    "آمريکايی     

سی .   بنيان گذاشته شده است    1987
اف آی عمدتا يک انستيتوی                       

آکادميک است که     -تحيقاتی، علمی 
در مورد مذهب، اخالق و                           
سکوالريسم تحقيق ميکند و نشريه       
هايی در اين رابطه منتشر ميکند            

 هزار تيراژ آن            100که حدود        
بنظر ميرسد در سال های           .  است

اخير که جنبش های مذهبی رشد            
چشمگيری داشته اند، اين انستيتو         
نيز فعاليت های خود را گسترش            

افتتاح دفتری در لندن        .  داده است  
. در پاسخگويی به اين نياز است            

رياست هيات مشاورين اين دفتر            
را ريچارد دوکينز، استاد دانشگاه         
آکسفورد در تکامل و نويسنده                   
کتاب های متعددی در مورد تکامل      
و آتئيسم که آخرين آن در ميان                  
پرفروش ترين کتابهای بريتانيا و          

 .آمريکا قرار داشت، بعهده دارد

 

همانگونه که جنبش های مدهبی             
در دنيا رشد چشمگيری داشته                 

راديکال، چپ، آزاديخواه و                
برابری طلب در اين جنبش                 
سکوالريستی شرکت فعال                  
داشته باشد و اجازه ندهد که                 
مبارزه عليه مذهب، اسالم يا              
اسالم سياسی در دست راست            

نقش ما به اين معنا       .  قبضه شود 
البته بشرطه    .  بسيار مهم است     

آنکه ما در اين مبارزه هوشيار          
باشيم که راست ما را با خود                
نبرد و بر سياست های ما تاثير          

زيرا اين جريان راست     .  نگذارد
با امکانات بيکران مادی ای که        
در اختيار دارد ميکوشد مبارزه       
ما عليه مذهب و اسالم سياسی           

کند "  های جک  "را باصطالح     
 ).بربايد(

 

سی اف آی يک جريان                            
اومانيست نيز هست و لذا،                    
حداقل آشکارا از سياست های           
راست حمايت نميکند و خصلتی      

سخنرانان عمدتا  .  آکادميک دارد 
آکادميسين بودند که درباره                  
سکوالريسم از زاويه فلسفی و          

 . بعضا حقوقی صحبت کردند

  

تم سخنرانی    :  يک دنيای بهتر      
شما ضرورت يک مبارزه جدی      
و همه جانبه برای مقابله با                    
تعرض مذهب در کشورهای             

کمی .  غربی و اروپايی بود             
درباره نکات اصلی اين                         

استقبال از اين   .  سخنرانی بگوئيد 
سخنرانی چگونه بود؟ با چه               

 واکنشهايی مواجه شديد؟

  

پيام اصلی         :  آذر ماجدی        
سخنرانی من فراخوانی برای            
تشکيل يک جنبش وسيع                        

در .  اجتماعی سکوالريست بود    

 نياز به يک جنبش اجتماعی 
 سکوالريست راديکال

 گفتگو با آذر ماجدی 

جنبش های سکوالريستی و آته                 
. ئيستی نيز به تکاپو افتاده اند                     

هراس از رنسانس مذهب و جامعه        
مذهبی اين فعاليت ها را گسترده تر        

هم .  و هماهنگ تر کرده است                
اکنون وب سايت های سکوالريست     
و آته ئيست بسياری براه افتاده                   

اين بنظر من يک روند مثبت      .  است
انقالب کبير فرانسه در قرن        .  است

هجده ضربه بزرگی به نهاد مذهب        
پس از آن        .  و کليسا وارد کرد           

جوامع ديگر غربی مذهب را تا                
حدودی حاشيه ای کردند، بدون                

به .  آنکه تا حد فرانسه به پيش روند       
اين ترتيب تنها کشور اروپايی                   
سکوالر بمعنی واقعی کلمه فرانسه       

در ساير کشورها با وجود           .  است
اينکه نقش مذهب و کليسا در دولت        
و جامعه کاهش يافته، اصل مهم               
جدايی دولت از مذهب اجراء نشده         

 .است

 

پس از فاجعه يازده سپتامبر تالش           
برای مبارزه با رشد جنبش                          
اسالميست به تکاپوی سکوالريستی    

. ويژگی ضد اسالمی بخشيده است        
اين خصلت ضد اسالمی يکی از              
مسائل گرگاهی مباحث جنبش                   

جنبش .  سکوالريست است             
سکوالريست دارای يک گرايش            
بسيار راست است که بويژه در                 

جالب .  آمريکا چشمگير است             
اينجاست که جريانی که به نئو                   
کنسرواتيو معروف شده، عليرغم          
گرايشات عميق مذهبی، بطور                 
نمونه دولت بوش، ميکوشد اين                
جنبش سکوالريستی را زير بال و          

جريان دست راستی   .  پر خود بگيرد  
پرو اسرائيل نيز در اين ميان بسيار       

آنها اما صرفا بر اسالم      .  فعال است 
از اين رو       .  تاکيد و تکيه دارند          

بسيار مهم است که کمونيسم                        
کارگری بعنوان يک جريان                       

٣۴شماره   

اين رابطه من به خصلت بيش از          
علمی جنبش       –حد آکادميک          

سکوالريست اشاره و بر فقدان              
شور و تعهد برای گسترس                       

گفتم که   .  سکوالريسم تاکيد کردم     
از کتابخانه ها بيرون بياييد و به            

گفتم کمی از    .  درون جامعه برويد   
جنبش های مذهبی بايد بياموزيم           
که چگونه برای گسترش جنبش            

بايد جلوی    .  شان مبارزه ميکنند      
اضافه .  رشد مذهب را بگيريم           

کردم که ما نبايد صرفا در عرصه   
مذهب و بشکل علمی با اين جنبش     

اين ضمنا يک       .  ها مبارزه کينم      
مبارزه سياسی و ايدئولوژيک نيز      

در اين زمينه به اسالم               .  هست
سياسی و به رشد چشمگير آن نه           
تنها در خاورميانه، بلکه در محيط      
های اسالمی در غرب اشاره                  

نقش سياست های آمريکا و      .  کردم
اسرائيل در تحکيم و گسترش                 

يک .  اسالم سياسی را برشمردم        
ايدئولوژيک   –مبارزه سياسی          

عليه هر دو قطب ضرورت                     
و باالخره   .  فعاليت امروز ماست    

گفتم که ما نبايد در مقابل هيچ                   
مذهب و عقيده ای که حقوق                     
انسان، حقوق زن و حقوق کودک        
را زير پا ميگذارد يا آزادی بيان            
و نقد و تشکل را محدود ميکند،             

حقوق انسان  .  تولرانس نشان دهيم   
در جامعه بايد بر مبنای حقوق                
شهروندی تعيين شود و نه حقوق          
محيط های معين مذهبی يا                         

مولتی کالچراليسم و          .  فرهنگی
نسبيت فرهنگی يک مقوله                        

 .راسيستی است

 

اين سخنرانی با کف زدن های                
در .  ممتد حاضرين روبرو شد           

تمام طول کنفرانس شرکت                       
کنندگان به سراغ من ميامدند و در       

. مورد سخنرانی صحبت ميکردند     
بسياری گفتند که حق با من است           
و ما بايد چنين جنبشی را سازمان         

يک شور وشعفی در ميان         .  دهيم
. حضار بوجود آمده بود                             

سکوالريست ها و اومانيست های      
هلند، اسکاتلند     

  ١٩صفحه 



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

و رومانی مرا برای سخنرانی                 
در اين جمع ضمنا       .  دعوت کردند  

فرصتی پيش آمد که من کتابم را             
به عده ای عرضه کنم که تعدادی            

 .از آن بفروش رسيد

 

در مجموع اين کنفرانس قدمی                 
مثبت در جهت رشد جنبش                         
سکوالريستی در بريتانيا بود که            
اسالميست ها بخصوص در آن               

و اميد است که      .  بسيار با نفوذ اند     
ما بتوانيم در اين زمينه نقش                       
موثری در راديکاليزه کردن اين            

 .جنبش داشته باشيم

  

جمعی که در آن      :  يک دنيای بهتر   
سخنرانی کرديد اساسا جمع                       

فکر ميکنيد چه        .  آکادميک است   
تاثير و نقشی چنين جمعی ميتواند          
در مبارزه عليه مذهب در اروپا              
داشته باشد؟ مبارزه عليه مذهب             

 نيازمند چه ملزوماتی است؟ 

  

مساله اينجاست که       :  آذر ماجدی   
بخش اصلی و فعال جنبش                           
سکوالريستی در اروپا، بغير از            
فرانسه را اين بخش از جامعه                   

به همين خاطر من     .  تشکيل ميدهند 
اعالم کردم که بايد کتابخانه ها را          

. رها کنيم و به درون جامعه برويم       
ما بايد از اين اهرم موجود بنفع                
ساختن يک جنبش سکوالريست            

بعالوه .  توده ای استفاده کنيم                
آکادميست ها امکان بيشتری برای       
نفوذ در رسانه های بستر اصلی             

اين ميتواند يک وجه مثبت        .  دارند
رسانه های بستر اصلی ما          .  باشد

بعضا اين     .  را سانسور ميکنند         
سانسور زير فشار حضور فعال و        

بايد از   .  با نفوذ ما شکسته ميشود        
مکانيزم های جنبش فعلی برای راه    

ضروری شد و در مجموع يک        
تيتر اين     .  ماه بطول انجاميد        

زنان ايرانی در مقابل    "مصاحبه  
است که توسط جيمز         "  مال ها  

. گالزو سردبير نشريه انجام شد      
قصد گالزو اين بود که با من               
بعنوان رئيس سازمان آزادی             
زن، که يک سازمان شناخته              
شده در سطح بين المللی است،          
عليه جمهوری اسالمی و اسالم        
سياسی و درباره جنبش حقوق           
زن در ايران و مبارزه آن با                 

بايد .  رژيم اسالمی مصاحبه کند    
اشاره کنم که اين نشريه و                      
نويسندگان اصلی و سردبير آن         
به يک جريان دست راستی                 
طرفدار نئو کونسرواتيسم و                

اگر .  راست اسرائيل تعلق دارند    
مصاحبه را مطالعه کنيد متوجه       
ميشويد که با چه شوری از                   
اسرائيل، از سياست های                      
آمريکا در خاورميانه و حتی از        

 .حمله به ايران حمايت ميشود

 

از نظر نشريه و جيمز گالزو             
مصاحبه با من قرار بود که به            
يک ماشين تبليغاتی عليه اسالم         
سياسی، اسالم و رژيم اسالمی          
به نفع راست، آمريکا و اسرائيل      

صحبت های من        .  خدمت کند   
باروتی عليه اسالم و جمهوری        
اسالمی باشد که حمله نظامی به       

. ايران و اسرائيل را توجيه کند         
اما اين نقشه آنها نقش بر آب                 

بايد اعتراف کنم که من              .  شد
مطالعه چندانی در مورد                       
سياست های اين نشريه نکرده           

من مواضع خود را                 .  بودم
توضيح ميدادم و روشن است که      
اين مواضع عليه هر دو قطب             

در تحليل از      .  تروريستی است  
موقعيت اسالم سياسی من به               
سياست های ميليتاريستی آمريکا  

 نياز به يک جنبش اجتماعی 
 ...سکوالريست راديکال

. يافتن به اين رسانه ها کمک گرفت      
يک راه توده ای کردن جنبش                     
استفاده از مکانيزم های اجتماعی           

ضمنا .  موجود در جامعه است             
آکادميسين ها در ميان جامعه از               
يک اعتبار و احترامی برخوردارند     
که حضورشان در يک جنبش                    
سکوالريستی و ضد مذهبی کار را        

مبارزه .  تا حدودی تسهيل ميکند          
عليه مذهب يک وجه مهم مبارزه            
ما برای يک دنيای بهتر، برابرتر           

پيشبرد اين مبارزه   .  و آزاد تر است    
ما بايد  .  در اين دوره بدوش ماست       

 .رسالت خود را دريابيم

 

مساله کليدی اما هشياری سياسی            
بايد به اين اصل مهم توجه         .  ماست

داشته باشيم که ما ميخواهيم                         
راديکاليسم مان را توده ای کنيم، نه       
اينکه برای توده ای و شناخته شدن         

. راديکاليسم مان را رقيق کنيم                  
. اتفاقی که هم اکنون شاهد آن هستيم      

بنظر من جريان ايکس مسلم يک             
نمونه تاسف آور و برجسته اين                 
رقيق کردن و کرنش در مقابل                   

 .راست است

  

شما در ضمن يک    :  يک دنيای بهتر 
فرانت پيچ     "مصاحبه مفصل با             

 يک نشريه پر خواننده             "مگزين،
اين جريانی دست     .  اينترنتی داشتيد  

موضوع گفتگو چه      .  راستی است  
بود؟ اين گفتگوها چه جايگاهی                 

 برای اين جريانات دارد؟ 

  

اين مصاحبه در اوايل     :  آذر ماجدی 
دسامبر آغاز شد و قرار بود که                 
ظرف چند روز تمام شده و                           

اما در    .  بالفاصله به چاپ برسد         
طول مصاحبه رفت و برگشت های      
بسياری از نظر هر دو طرف                     

٣۴شماره   

و تجاوز و سرکوب اسرائيل                    
بعنوان نيرويی در جهت تقويت            
اسالم سياسی و موقعيت بين                    
المللی جمهوری اسالمی اشاره             
کردم و اين سر قرقره بحث را                

سردبير يک بحث           .  باز کرد     
مفصل در دفاع از آمريکا و                     
اسرائيل کرد و ميخواست برگردد      
به موقعيت زنان که من نيز الزم           
ديدم نظرم را راجع به صحبت او         

بهرحال پس از چندين      .  اعالم کنم 
رفت و برگشت و کوتاه کردن                
بعضی از نظرات من مصاحبه             

 .هفته پيش بچاپ رسيد

 

اين مصاحبه بالفاصله در بيش از       
ده وب سايت ديگر درج شده است       
و بعضا در مورد آن بحث کرده             

تعدادی از خوانندگان چپ            .  اند
نوشته های من در آمريکا به من            
برای مصاحبه با يک نشريه دست      

عده ای  .  راستی اعتراض کرده اند   
ديگر برايم هورا کشيده اند که                
جيمز گالزو را بقول آنها سر                  

 . جايش نشانده ام

 

برای خود من اين استقبال جالب           
من .  توجه و غير قابل انتظار بود        

به اين دوستان گفتم که ما از هر             
تريبونی برای ابراز نظراتمان              

و بايد اين کار را       .  استفاده ميکنيم 
بکنيم و گرنه منزوی و در حاشيه         

اين منزه     .  جامعه باقی ميمانيم        
طلبی چپ سنتی سياستی غير                 

. اجتماعی و بسيار مضر است              
باين ترتيب ما به کسانی دسترسی        
می يابيم که در حالت عادی                      

نقد .  برايمان امکان پذير نيست          
سياست های اسرائيل و آمريکا در      
اين نشريه اگر نه برای اولين بار،       

. جزو موارد انگشت شمار است          
باين ترتيب ما ميتوانيم به آن دست       
از انسان های ضد مذهب که از             
دست دفاع چپ از اسالم سياسی و    
اسالميست ها خسته شده اند و به           
راست گرايش پيدا کرده اند، يک         
آلترناتيو سوم، يک قطب سوم را          

 *.معرفی کنيم
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آکادميک   –موسسه تحقيقاتی             
 Centre for Inquiry(  سکوالر  

(CFI         توسط پل         1987در سال 
کرتز، فيلسوف آمريکايی که                    

" پدر اومانيسم سکوالر       "بعنوان    
اين .  شناخته شده، بنيان گذاشته شد      

موسسه در چندين ايالت آمريکا و          
در چندين کشور دارای نمايندگی           

دفتر لندن اين موسسه                 .  است
 18بتازگی افتتاح شده و در روز           

ژانويه به اين مناسبت کنفرانسی             
در کانوی هال لندن با شرکت                    

 نفر و با تم                              150حدود        
سکوالريسم در جامعه مولتی               "

): چند فرهنگی             (کالچرال              
" محدوديت های مدنی تولرانس            

اين کنفرانس با            .  برگزار شد     
شرکت سيزده سخنران از ساعت          

.  شب ادامه داشت      9 صبح تا       11
پل کرتز، جوزف هافمن، سيمون          
بالک برن و ابن وراق در ميان                

تم سخنزانی ها      .  سخنرانان بودند  
در رابطه با سکوالريسم و                          
اومانيسم از زاويه تاريخی و                     

آذر ماجدی يکی از          .  فلسفی بود   
 .سخنرانان اين کنفرانس بود

 

آذر ماجدی در سخنرانی خود                   

هيچ ايده و ايدئولوژی ای که به         
حقوق انسان، به حقوق زنان، به       
حقوق کودک و به آزادی بيان و        
عقيده احترام نميگذارد تولرانس     

مولتی کالچراليسم    .  نشان دهيم   
. يک مقوله راسيستی است                  

جامعه بايد به حقوق شهروندان        
احترام گذارد، نه حقوق اقليت            
ها و محيط های گوناگون                      

آذر ماجدی   .  مذهبی و فرهنگی    
در طی صحبت به رشد اسالم            

وی گفت که   .  سياسی اشاره کرد  
بايد تشخيص دهيم که مبارزه ما       
صرفا مبارزه عليه مذهب                    

اين مبارزه همچنين يک      .  نيست
مبارزه سياسی و ايدئولوژيک          

بايد در نظر داشته باشيم         .  است
که سياست های آمريکا، حمله           
به عراق و لبنان و وضعيت                 
خاورميانه و همچنين راسيسم           
در رشد اسالم سياسی بسيار               

نسل زنان     .  موثر بوده است        
جوانی که چه در غرب و چه              
در خاورميانه زير حجاب                    
ميروند، به خاطر گرويدن به             
مذهب نيست، علت اصلی آن             

. ايدئولوژيک است      –سياسی     
حجاب بسياری از اين زنان                 
جوان يک اعالم موضع سياسی       

 :آذر ماجدی در کنفرانس افتتاحيه سی اف آی در لندن

برای مقابله با مذهب به يک جنبش وسيع اجتماعی 
 !سکوالريست نيازمنديم

درباره لزوم شکل دادن به يک                
جنبش اجتماعی سکوالريست                 
بمنظور مقابله با پيشروی های               
جنبش های مذهبی در دوره اخير          

وی تاکيد کرد که          .  صحبت کرد  
ضروی است سکوالريست ها با           
شور و تعهد بسيار بيشتری در اين        

آتئيست ها و        .  راه گام بردارند       
سکوالريست ها بشکل يک                       

به "  مودب"جمعيت ساکت و               
آگاهگری و دانش آموزی علمی            

در حاليکه باندازه کافی       .  مشغولند
دانش سکوالريستی و آتئيستی                

مشکل کمبود دانش     .  موجود است  
نيست، مشکل کمبود شور و                      
تحرک سياسی برای ساختن يک           

بايد .  جنبش اجتماعی وسيع است        
کتابخانه ها را رها کرد و بدرون           

همه آگاهيم که در          .  جامعه رفت  
طول تاريخ بيشترين تعداد انسان           
تحت نام خدا و مذهب کشته شده              

همين چند سال اخير ما شاهد          .  اند
رشد چشمگيری در اين جهت بوده       

اما هنوز جامعه با احتياط زائد      .  ايم
الوصفی با مذهب رفتار ميکند و            
نگران جريحه دار شدن احساسات       

همه چيز را ميتوان   . مذهبيون است 
اين وضعيت   .  نقد کرد، اال مذهب      

ما نبايد نسبت به    .  را بايد تغيير داد   

٣۴شماره   
عليه آمريکا و سياست های                      

 .تجاوزگرانه آن است

 

سخنرانی آذر ماجدی با کف زدن         
های ممتد و استقبال گرم                             

در تمام     .  حاضرين مواجه شد        
طول کنفرانس حضار با آذر در            
مورد سخنرانيش گفتگو ميکردند        
و نظرش را مورد تائيد قرار                   
ميدادند و در مورد اينکه چگونه           
بايد به اين مهم دست يافت، با او             

مهمانان .  به بحث ميپرداختند           
سکوالريست از هلند، اسکاتلند و        
رومانی آذر را برای سخنرانی              

آذر فرصت يافت تا    .  دعوت کردند 
: کتاب تازه منتشر شده اش                       

حقوق زنان در تقابل با اسالم               "
را معرفی کند و تعدادی        "  سياسی

 .از آن به فروش رسيد

 

در خاتمه کنفرانس، ريچارد                    
دوکينز، استاد رشته تکامل در               
دانشگاه آکسفورد که آخرين                     
کتابش در ميان پر فروش ترين              
کتاب ها در آمريکا و انگلستان              
است، و رياست افتخاری سی اف        
آی لندن را بعهده دارد، به                          

 .سواالت حاضرين پاسخ گفت
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کارگران تا ترور و شکنجه و                   
زندانى کردن رهبران کارگرى،           
گوشه اى از تلفات طبقه ما در                   

و به    .  جنگ عليه سرمايه است          
همين خالصه نميشود؛ به ميزان            
يک جنگ بزرگ و خونين طبقه            

. ما در محيط کار تلفات ميدهد                  
ملک علی   آخرين آن کشته شدن            

 کارگر شرکت واحد در               کريمی
اين قتل عام     .  روزهاى اخير است    

و سرکوب و فقر و فالکت                            
کارگران الزم شده تا چرخ بردگى        
مزدى بگردد و سرمايه و دولتهاى        

اين .  ارتجاعى اش سرپا بماند              
جنگ هر روز در جريان است و           
پايان آن براى طبقه کارگر بجز               
درهم پيچيدن نظام ضد کارگرى و        
ضد بشرى سرمايه دارى ممکن             

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

 . بداريم
 

تالش براى آزادى زندانيان                       
 !سياسى را گسترش دهيم

دانشجويان دستگير شده زير                    
شکنجه مستمر شکنجه گران رژيم       

ابراهيم لطف الهى        .  اسالمى اند   
 ساله را در سنندج زير          ٢۴جوان  

اين وحشى ها حتى     .  شکنجه کشتند 
جرات ندارند مسئوليت جنايت شان     

اخبارى دريافتى  .  را بعهده بگيرند   
حاکى از اينست که سر ابراهيم                
لطف الهى را در طول شکنجه به           
ديوار کوبيدند و براثر خونريزى و      

. سکته مغزى جان سپرده است               
زندانى را زير شکنجه ميکشند و           

! کرده است  "  خود کشى  "ميگويند   
زندانى را لت و پار ميکنند و                     
جنازه اش را گوشه اى در بيابان و        

ترهاتى مانند    !  ميکنند"  پيدا"سد    
و پرونده   "  اقدام عليه امنيت ملى      "

سازى براى دانشجويان و                           
اعترافات و سناريوهاى استوديوى      
بازجويان کيهان و اوين، بحدى نخ        
نما است که برادران خودشان هم           

تکليف مردم روشن    .  قبول نميکنند 
رژيم اسالمى با دستگيريها       .  است

و حمله مداوم به فعالين عرصه                
هاى مختلف تالش دارد از جنبش          
آزاديخواه و برابرى طلب و پيشرو      

زعماى اسالم نميرسند، اطالق        
به اين نمايش       "  انتخابات"نام    

هدفى جز برسميت شناسى                   
جمهورى اسالمى و فريب مردم      

براى طبقه کارگر و              .  ندارد
اکثريت مردم که در منگنه فقر          
و گرسنگى و سرما و بيمارى و        
زندان و شکنجه و اعدام                         

. اسيرند، توهمى در کار نيست         
کسى به فکر اين نيست که اينبار   
ترکيب ديگرى از قاتلين و                    
مسببين فقر و سرکوب مردم را        

اين .  بفرستد"  مجلس"به        
حتى مجرائى براى     "  انتخابات"

ايجاد شکاف و تضعيف رژيم و        
به اين اعتبار کند کردن لبه تيغ           

. دستگاه سرکوبش نيست                      
بازيگران اصلى اين مضحکه           
تنها جنايتکارترين پاره هاى تن        

 . رژيم اند
  

براى طيف راست تر حکومت         
که موقتا درپس معامالت با                  
آمريکا در عراق و کمتر شدن            
فشارهاى غرب و يا دستکم                  
ايجاد شکاف در آن نفسى                       
ميکشد، استراتژى در دست                
داشتن مجلس و حذف رقبا در            

امرى که مورد       .  دستور است   
براى .  حمايت خامنه اى است         

کمپ سابق دو خرداد اکثريت             
شدن در اين مجلس لفت و ليس،        
دورنماى پس گرفتن کرسى                

. رياست جمهورى است                        
استراتژى اينها تکرار نوار                 
دوره خاتمى است؛ فتح مجدد             

. قدرت در قوه مقننه و مجريه            
مسئله مرکزى و مشترک هر دو      

بقا و ايجاد      :  جناح عبارتند از     
براى نظام شان و     "  مشروعيت"

دعوت مردم به شرکت در اين           
مضحکه، گرفتن ابتکار عمل            
در کنار آمدن با آمريکا، و                    
سرکوب و به خانه فرستادن                
طبقه کارگر و مردم معترض             

 . است

 

در حالى که رژيم اسالمى هر            
روز از مردم قربانى ميگيرد             
جست و خيز بخشهائى از                      
اپوزيسيون پرو رژيم در دفاع           

براستى شنيع     "  انتخابات"از     
اينها البته دچار نسيان            .  است
ضربان قلب سياسى اين      .  نشدند

جريانات با جناحهائى از                       
جمهورى اسالمى ميزند و هر           

قصد دارند اين         .  قربانى بگيرد     ...يادداشت سردبير
مثل هميشه    .  جنبش را خفه کنند        

سرکوب و ارعاب براى عقب                 
راندن و وقت خريدن براى نظام،          
تنها راهشان در روياروئى با                   
آزاديخواهى و برابرى طلبى                    

 . جامعه است
 

وظيفه فورى هر نيروى                              
آزاديخواهى اينست که براى بسيج       
و به ميدان آوردن صفوف                          
اعتراض عليه جمهورى اسالمى با     
هدف آزادى دانشجويان و کليه                

. زندانيان سياسى تالش کند                       
اقدامات ارزنده اى در چهار گوشه      
جهان تاکنون صورت گرفته است       
و اين تالشها با تحصن و اجتماع            
در لندن و کانادا و دانمارک و                   
تداوم جلب حمايت و همبستگى               

از امروز     .  جهانى ادامه يافت         
چهارشنبه تحصنى در استکهلم              
شروع شده است و برنامه هاى               
ديگرى در همين ماه در دستور               

بايد يک تالش گسترده بين         .  است
المللى براى نجات زندانيان سياسى     
در داخل و خارج کشور سازمان           

بايد نگاهها را به زندانهاى            .  داد
. جمهورى اسالمى توجه داد                    

دانشجويان و زندانيان سياسى را           
. بايد از دست اين قاتلين درآورد            

متاسفانه تاکنون اين تالشها به                  
فعالين سازمانهاى چپ و                             

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

بايد دسته جمعى          .  حياتى است    
تالش کنيم موانع يک واکنش موثر      

ما مردم آزاديخواه را      .  را برداريم 
به شرکت فعاالنه در اعتراضات و      
اجتماعاتى که در اين زمينه                       

 . برگزار ميشوند دعوت ميکنيم
 

 "انتخابات"مردم و 

رژيم "  انتخابات مجلس "دور هشتم   
اين .  اسالمى نزديک است                

نمايشى از      .  نيست"  انتخابات"
قلدرى و عوامفريبى اسالمى و               

در .  تحقير شعور مردم است               
جامعه اى که، کمونيستها و                        
نمايندگان طبقه کارگر و مردم                 
سهل است، طيفى از جنايتکاران           
بنام حکومتى در دوره هاى                       
مختلف حاکميت اين نظام براى              

" تائيد"شرکت در اين مضحکه به       

٣۴شماره   
تالش جناح متبوعشان در                         
حکومت اينها را در اپوزيسيون به   

معضل اين   .  تحرک درمى آورد     
نيروها اينست که حتى بى نظير            
بوتو هم نيستند که برگردند و                   
مشرف ايران اجازه دهد جلسه اى       
بگيرند و دفتر و دستکى راه                     

هراندازه به عمارت          .  بياندازند
بوى خون گرفته اسالم قسم                       
ميخورند و به آن سيگنال ميدهند،        
بازهم بايد در خارج نهايتا بروند           
سفارت جمهورى اسالمى و به              

! آخوندهاى ليست شان راى بدهند      
اينها کارچاق کن هاى بساط                     
انتخابات رژيم در ميان ايرانيان           

البته دراين   .  خارج کشور هستند     
زمينه هيچوقت موفق نبودند و               
هميشه از سرنگونى طلبان و                  

ما .  کمونيستها شکست خوردند        
دشمنان جمهورى اسالمى و                    
مدافعين آزادى و برابرى و                      
سوسياليسم تضمين ميکنيم اينبار         

 . شکست ديگرى متحمل شوند

 

اين .  مردم انتخابشان را کرده اند        
اين رژيم را   .  بساط بايد جمع شود    

بايد پائين کشيد و سرانش را بجرم       
جنايت عليه مردم سيويل و قتلهاى       

کارگران .  بيشمار به محاکمه کشيد   
و مردم محروم بشدت عصبانى            

تعرض رژيم به دانشجويان و      .  اند
فعالين کارگرى و قتلها و زير                 
شکنجه کشتن ها و شليک به مردم       

مردم فعال توسط       .  پاسخ ميگيرد   
سرما اسير شدند و در صف نفت          
و پيدا کردن دارو و تهيه لقمه اى           
نان و نجات کودکان شان                            

يک لحظه فحش به             .  گرفتارند
رژيم و مسببين اين وضعيت از             

اين بغض و    .  زبان مردم نمى افتد    
. نفرت فروخورده سرريز ميکند        

به "  فرصتى"اگر مقطع انتخابات      
مردم بدهد، اينست که جمهورى           
اسالمى و سرمايه داران قاتل و             
شکنجه گر بساط وعده به مردم را       

برايشان مشکل است    .  پهن ميکنند 
شرکت "همزمان که مردم را به            

دعوت ميکنند، به      "  در انتخابات  
. سرکوب گسترده آنها دست بزنند      

اين شرايط با درجه اى خالصى            
مردم از سرماى شديد و مسئله بقا         
فورى، فرصتى است که صحنه           
اين مضحکه را به اعتراضات              
گسترده عليه رژيم فقر و نکبت و         
سرکوب اسالمى سرمايه داران            

 . *تبديل کرد



٢٢صفحه  يک دنياى بهتر   

زندگی قريب به يک و نيم                     
مليون تن از مردم غزه در اٽر           
سياستهای ضد انسانی دولت              
اسرائيل به تدريج در حال                     

زندگی در غزه      .  نابودی است  
در اٽر اين سياستها مترادف با           

محاصره اقتصادی  .  فاجعه است 
اين مردم، بستن تمامی راههای       
ارسال کمکهای مادی بين                    
المللی، قطع انتقال برق مورد            
نياز مردم و تحريم سوختی،               
بستن مرزهای تردد به                           
اسرائيل، تحريم مالی و بانکی و      
اقتصادی تنها گوشه ای از                   
فجايعی است که دولت اسرائيل        
به بهانه مقابله با تروريسم                    
اسالمی بر مردم غزه تحميل              

جنگ و بمباران هر    .  کرده است 
روزه اين مردم جزء ٽابت و               
گوشه ديگری از سرکوبگری          

تنها .  دولت اسرائيل است              
 از   ٣٠درهفته گذشته بيش از          

اين مردم در اٽر بمباران اماکن        
تعدادی .  مسکونی کشته شده اند     

کودک نيز در زمره قربانيان             
 . اين بمبارانها بودند

 
دولت اسرائيل مدعی است که           
در مقابله با پرتاب راکت توسط       
حماس دست به اين اقدامات ضد      

اين يک بهانه   .  انسانی زده است  
قربانيان .  ارتجاعی بيش نيست     

حمله و عمليات نظامی و تحريم       
اقتصادی گسترده نه حماس و            
حاکميت ارتجاع اسالمی بلکه          
مردم عادی، کودکان و                           
انسانهای بيگناهی هستند که نه         
تنها قربانی بمبارانها و                           
سرکوبگری دولت اسرائيل بلکه    
همچنين قربانی دستجات                      
تروريستی اسالمی و                              
ناسيوناليستی مرتجع موجود در     

اسالميستها از  .  اين منطقه هستند 
زخمی که اين دولت بر مردم             
فلسطين ايجاد کرده است، بهره        

. برداری و تغذيه ميکنند                       
سرکوبگری دولت اسرائيل                

کارگران کاغذ سازی کارون      
و خانواده هايشان در                         
اعتراض به اخراج برخی از       
کارگران وهمچنين عدم                  
پرداخت دستمزدهای                        
کارگران دست به اعتراض          
در مقابل فرمانداری شوشتر       

حضور و دخالت              .  زدند
خانواده های کارگری در اين      
اعتراض کامال برجسته و             

 . چشمگير بود

 
کارگران کاغذ سازی کارون      
شوشتر چندين ماه است که            
حقوق و مزايای خود را                   

تعدای از   .  دريافت نکرده اند    
کارگران در اين مدت اخراج      

اين کارگران تاکنون    .  شده اند 
بارها برای خواستهای خود         
دست به اعتراض زده اند و           
هر بار کارفرمايان و مقامات      
دولتی با تهديد و وعده و                   
وعيد از تن دادن به خواست          

 .کارگران سر باز زده اند

 
عدم پرداخت حقوق و مزايای     
کارگران، اخراج کارگران،       
گوشه ای از عملکرد ضد               
انسانی سرمايه و دولت                    
. اسالمی عليه کارگران است     

اخراج کارگران بايد ممنوع         
عدم .  و غير قانونی باشد             

پرداخت دستمزد و مزايای           
کارگران برابر با صدور               
حکم فقر و گرسنگی و                      
فالکت برای خانواده کارگری   

واقعيت اين است که          .  است
مادام که سرمايه بر حيات و          
زندگی انسانها حاکميت دارد،     

سياست نابودی تدريجی مردم غزه 
 !توسط دولت اسرائيل محکوم است

عمال باعٽ گسترش نفوذ                       
مرتجعين اسالمی در اين منطقه       

 . است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری           
قويا سياستهای ارتجاعی و                   
فاشيستی دولت اسرائيل را                   

سرکوب و کشتار   .  محکوم ميکند 
مردم بيگناه در جنگ دو نيروی       
تروريستی يک اقدام ضد انسانی      

تحريم اقتصادی و به              .  است
گروگان گرفتن اقالم زندگی و           
معيشت و امکان تردد و                          
محاصره اقتصادی يک سياست       

 . تمام عيار ارتجاعی است
 

بشريت متمدن، انسانهای                      
آزاديخواه، نبايد در مقابل اين              

نبايد شاهد  .  توحش ساکت بنشينند  
مرگ و نابودی تدريجی مردم            

بايد دولت اسرائيل    .  فلسطين بود 
و آمريکا و ساير متحدين بين               
المللی اش را تحت گسترده ترين      

 . فشارها قرار داد
 

حل مساله فلسطين در درجه اول      
منوط به برسميت شناسی کشور       
مستقل و برابر و متساوی                      

صلح در  .  الحقوق فلسطينی است  
فلسطين مستلزم کنار زدن و                
حاشيه ای کردن جريانات قوم            
پرست و مذهبی و مرتجع در              

. هر دو سوی اين تخاصم است          
يک صلح پايدار تنها ميتواند                
مبتنی بر نوعدوستی و                             
انسانگرايی عميق و                                  

اين .  انترناسيوناليسم استوار باشد  
 .کار بشريت متمدن است

 
 زنده باد انترناسيوناليسم
 !زنده باد سوسياليسم

 
 حزب

  اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ٢٠٠٨ ژانويه ٢١

٣۴شماره   

مادام که انسانها برای تامين            
مايحتاج خويش ناچار به                   
فروش نيروی کار خود و                 
انجام کار برای سرمايه و                 
صاحبان وسايل توليد و توزيع      
معاش مردم در جامعه هستند،      
مادام که نظام مزدبگيری و             
خريد و فروش نيروی کار               
انسانها برقرار است، اين                  
سرنوشت کارگر و جامعه               

 . است

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری      
از مبارزات کارگران کاغذ            
سازی قاطعانه حمايت ميکند و     
حضور و دخالت خانواده های      
کارگران در اعتراضات را            
يک اقدام مهم در پيشبرد امر          

اين .  اعتراض کارگری ميداند    
اقدام کارگران بايد بمٽابه                   
الگويی در اعتراضات طبقه          

در کنار  .  کارگر برجسته شود   
اين اقدام مهم ما بار ديگر بر            
متکی کردن اعتراض                         
کارگران بر مجامع عمومی           

تشکيل .  کارگری تاکيد ميکنيم    
منظم مجامع عمومی کارگری     
يک فاکتور تعيين کننده در               
پيشبرد موفق مبارزات                      
کارگری و تامين امر تشکل و       
 .   اتحاد صفوف کارگری است

 

زنده باد مجمع عمومی 
 !کارگری

 !زنده باد سوسياليسم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ ژانويه ١٩ – ١٣٨۶ دی ٢٩

 يک دنياى بهتر
! برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را بخوانيد  

اعتراض کارگران کاغذ سازی کارون 
و خانواده هايشان در مقابل 

 !فرمانداری شوشتر



٢٣صفحه  يک دنياى بهتر   

ايران پرست     (  ايران دوست         "
 )" سابق 

پاسخ سوال خود      .   سرور گرامی  
يک   "33را در نشريه شماره               

از اين که       .  خواندم"  دنيای بهتر   
اشتباه ما را در خصوص استفاده            

به ما    "  ايران پرست   "از عنوان       
گوش زد کرديد از شما سپاس                   

ايران "زين پس از عنوان        .  گذارم
، نه به معنای دوستدار                "دوست

خاک وطن، بلکه به معنای                         
دوستدار تمدن و فرهنگ غنی                  
کشورمان که با آب و خاک و                     
مردم آن گره خورده است، استفاده        

  .خواهم کرد

 

 عزيز، " ايران دوست"

خوشحالم که نکات من مفيد واقع            
شده و برخورد منطقى شما قابل              

من واقعا قصد مته به     .  احترام است 
خشخاش گذاشتن را ندارم، اما                 
سوال من اينست چرا نميتوان                   

ايران "و    "  ايران دوست   "بجاى    
بود، "  انسان دوست "و غيره،   "  بان

کمونيست و سوسياليست و برابرى     
طلب بود، و اين مرزهاى تصنعى         
و تحميلى جغرافيائى و اين                          
پرچمهاى ملى را برسميت                         
نشاخت؟ و سوال ديگر من از شما         

دوستدار تمدن و     "دوستان اينست     
يعنى چه؟ من را هم     "  فرهنگ غنى 

فرهنگ و اخالقيات         .  قانع کنيد    
مسلط در هر جامعه، فرهنگ و              

جامعه .  اخالقيات طبقه حاکم است      
ايران مثل هر جامعه ديگر داراى          
طبقات و جنبشهاى اجتماعى و                

. سنتهاى سياسى مختلف است                 
دراين جامعه انواع فرهنگ از                
ارتجاعى و عتيق تا پيشرو و                     

در يادداشت    .  انسانى وجود دارد      
قبلى اشاره کردم که مقوله                           

و "  تاريخ ملى   "،    "فرهنگ ملى   "
هويت "کال هرآنچه که سس ساالد        

است، مقوالتى دست ساز و        "  ملى
مقوالتى اند براى    .  غير واقعى اند   

اسارت فکرى و فرهنگى جامعه            
. حول منافع سياسى طبقات دارا             

مقوالتى هستند براى پرده پوشى            

در ايران توليد ميشود در بازار       
به .  جهانى فروخته ميشود            

سلطنت و شاهان ايران افتخار        
کنيم؟ شاهان و حکومتهاى                 
ايران در دوره هاى مختلف               
بحدى جنايت کردند که روى            
ديگر  ديکتاتورها را سفيد                  

" انوشيروان عادل  "از   .  کردند
بگيريد تا کوروش و داريوش و      
نادرشاه و اميرکبير و شخص          

! رضا شاه و محمد رضا پهلوى     
تمدن و فرهنگ        "چى ديگر        

است؟ منظور که غرمه       "  غنى
سبزى و آبگوشت و فسنجون           
نيست؟ امروز همه جاى دنيا             
شما ميتوانيد به رستوران هاى        
مختلف برويد و غذاهاى                      

. مختلف کشورهاى را ميل کنيد     
به به چه            "کسى نميگويد            
کسى ذائقه   "!  فرهنگ غنى اى    

. را به سياست ارتقا نميدهد                
آنچه ميماند آثار شعرا و ادباى         

در مورد آثار ادبى    .  ايران است 
و فرهنگى ايران، ممکن است         
بگوئيد که غناى اين هنر و                  
ادبيات در مقايسه با آثار ادبى           
و هنرى جامعه غربى                            
کدامست؟ اگر از استثناهائى            
بگذريد، آيا بجز مردساالرى و       
نستالژى و منتاليته جهان                     

فرهنگ "سومى چيزى در اين       
سراغ داريد؟ آيا مثال            "  غنى

رمانهاى ايرانى بازارهاى                
کتاب را قبضه کردند؟ آيا                    
موسيقى اصيل ايرانى توانسته        
پاپ و جاز و رگه و هوى متال         
و بلوز و تکنو و غيره را به ته          
صف براند؟ راستى چرا رژيم        

" غربزدگى"اسالمى اينهمه از      
مردم مينالد؟ آيا فيزيک و                    
شيمى و پزشکى امروز مبناى        
ايرانى دارد؟ آيا ليبراليسم و               
سوسياليسم و حتى ناسيوناليسم       
و وطن پرستى منشا ايرانى               
دارند؟ آيا ناسيوناليسم ايرانى           
اوج افتخارش همراهى با                    
مدرنيته و چهارچوبهاى                      
سرمايه دارى نبوده است؟                  

؟ به هرچه که دست            ....  آيا   
غناى "ميبريد واقعا از اين                 

چيزى "  فرهنگى و تمدن             
و اين    .  دستگيرتان نمى شود      
فرهنگ .  البته ويژه ايران نيست   

و تمدن در آن مملکت و امثال           
ايران هرچه بوده و هر کسى            
هر افتخارى به آن ميکند، نهايتا  
حقوق زن و کودک و شهروند         

 نامه ها، 
 سياوش دانشور 

تضادها و منافع متخاصم طبقاتى و      
توجيه حکومت و قدرت سياسى و        
اقتصادى اقليتى سرمايه دار به نام        

شما ميتوانيد توضيح   ".  کل جامعه "
يعنى چه؟ آيا    "  فرهنگ ملى "دهيد  

فرهنگ اسالمى خمينى و ارتجاع        
از گوربرخاسته را شامل ميشود؟         
آيا فرهنگ فاشيستى و پان                          
ايرانيستى را شامل ميشود؟ آيا                
فرهنگ عشيره اى و مردساالر و         
ضد زن را شامل ميشود؟ آيا                      
فرهنگ شاهان ايران و قتل عام و         
نوکر منشى و ديوانساالرى را                
شامل ميشود؟ آيا فرهنگ تعصب         
و تحجر مذهبى را شامل ميشود؟           

؟ سوال ديگر اينست               ....  آيا     
با آب و خاک    "چگونه اين فرهنگ    

گره ميخورد؟ اين را           "  و مردم   
ميتوانم بفهمم که تاثيرات تبليغات          
ناسيوناليستى در دوره طوالنى              
باعث ميشود که عده اى از مردم            
بعنوان آگاهى وارونه آن را تکرار      
کنند و به نادرست فرهنگ را قالب 

فرهنگ غنى و   "بزنند، اما   "  ملى"
چطور با آب لوله          "  تمدن ايران   

کشى و غير لوله کشى و خاک و             
 سيمان و آجر گره ميخورد؟ 

 

در "  فرهنگ و تمدن غنى         "اين    
دنياى واقعى چيست؟ اينترنت؟              
نوع و استيل زندگى؟ لباس؟ غذا؟         

؟ آثار ادبى   "علم ايرانى "موزيک؟  
کداميک از اينها تعين    ... و هنرى؟  

ملى و ايرانى دارند؟ شما به                       
هرگوشه زندگى، روش زندگى،           
طرز لباس پوشيدن و رابطه با                 
بغل دستى، و هرچه که نگاه                      
ميکنيد خصلت مميزه ايرانى                   

لباس قديم ايران  که جبه             .  ندارد
صد دکمه دوره قاجار و عبا و                  

همان رضا شاه    .  امثالهم بوده است   
آمد و کاله شاپو و کت و شلوار تن          
مردم کرد و آن لباسها را از دور             

کت و شلوار و دامن و      .  خارج کرد 
جين و ميدى و ماکسى و غيره که           

! است، ايرانى نيست         "  فرنگى"
قلمرو اقتصاد هم که وضعش                   

عمده نياز مردم از        .  روشن است  
بازار جهانى تهيه ميشود و آنچه             

٣۴شماره   
و غيره را با استبداد پايمال و                     

چرا بايد من و      .  توجيه کرده است   
شما و نسل جوان امروز که دنيائى        
از دستاورد علم و دانش و تئورى           
پيشرو و تجارب بشر امروز را در       
اختيار دارد، بايد در زندان                         
ناسيوناليسم ايرانى يا هرنوع                    
ناسيوناليسم غير ايرانى اسير شود؟     
از خودتان نميپرسيد که اين                        
تبليغات ناسيوناليستى به کدام منافع      
سياسى و اقتصادى و طبقاتى                    

 خدمت ميکند؟ 

 

دوست عزيز، ناسيوناليسم، هر              
نوعش، عظمت طلب و کشورگشا        
تا قومى و يا بقول شما                                     

که چيزى      –"  ناسيوناليسم ملى   "
 -بنام ناسيوناليسم غير ملى نداريم         

بيان ايدئولوژيک منافع اقليتى                  
منافع "سرمايه دار است که بعنوان      

در .  جا زده ميشود              "  مردم
ناسيوناليسم سر سوزنى عنصر              

ايده .  پيشرو و مترقى وجود ندارد        
اى است تماما ارتجاعى، چون                
متکى بر تامين منافع قشرى                       
محدود و سرکوب اکثريتى عظيم           

ناسيوناليسم در عين حال            .  است
يک جنبش سياسى است که                         

و "  هويت ملى    "مقوالتى مانند         
را براى  "  فرهنگ ملى "و  "  ملت"

ايران مانند بسيارى   .  مردم ميتراشد 
از کشورها وقتى مناسبات                          
پيشاسرمايه دارى و فئودالى و                 
عشيره اى را پشت سر گذاشت،              

. نيازمند بازار داخلى واحد شد                
ملت در      –شکل دادن به دولت            

ايران و ديگر کشورها پديده خيلى         
قديمى نيست، مربوط به تاريخ                 

" ملت"مردم زمانى   .  معاصر است 
حتى .  بودند"  امت"نبودند بلکه        

فردا .  زمانى عشيره و قبيله بودند        
ميتوانند در جامعه اى سوسياليستى      

هويت .  هيچکدام از اينها نباشند           
انسانى و جهانشمول مبناى تعريف       

ما .  حق و آزادى و غيره باشد                
. تصميم نگرفته ايم کجا بدنيا بيائيم        

اين گوشه يا آن گوشه کره خاکى و         
بيمارستان محل تولد نبايد منشا اين       

اين .  همه قشقرق ملى باشد                   
زنجيرها و طوق لعنت را پرت                
کنيد و انسان دوست و نوعدوست          
و آزاديخواه و برابرى طلب و                  

موفق و پيروز    .  سوسياليست باشيد 
 . باشيد

 
  ٢۴صفحه 



٢۴صفحه  يک دنياى بهتر   

 " ايران بان"

فرض کنيد حکومت ايران تغيير            
کرده، شما به ايران باز گشته ايد و         
قدرت و حکومت را در دست                   

در زمان حکومت شما       .  گرفته ايد 
دولت امارات برای تصرف                     
جزيره هميشه ايرانی ابوموسی              

اگر جزيره ابوموسی را ايرانی            (
نمی دانيد، جزيره قشم را در نظر          

به اين منطقه نيرو اعزام        )  بگيريد
عکس العمل شما به             .  می کند    

عنوان رهبر، رئيس جمهور،                  
نخست وزير يا فرمانده کل ارتش          

چه خواهد بود؟ به مردم ايران      ...  و
 چه پاسخی خواهيد داد؟

 

 عزيز، " ايران بان"

" ايران دوست "لطفا به پاسخ سوال   
: در مورد سوالتان   .  نيز توجه کنيد   

اوال جامعه سوسياليستى توسط يک     
کنگره .  نفر بنام رهبر اداره نميشود    

سراسرى شوراها باالترين نهاد             
واضح .  حکومت کارگرى است        

است که ايران سوسياليستى از هر        
ذره حاکميت مردم و آزادى و                   
حکومت شوراها دفاع ميکند و هر       
تهاجم به حکومت کارگرى را                 

به نظر من،    .  قاطعانه پاسخ ميدهد   
ايران سوسياليستى ميتواند در                 
مورد مناطقى که مورد مشاجره             
است در تالشى صلح آميز و                      
عادالنه منطقه اى يا جهانى به                  

ايران و خيلى             .  توافق برسد      
کشورهاى ديگر سابقا اين نبودند           

تاريخ را البته کسى    .  که فعال هستند  
ميتواند نبش قبر کند و امروز مثال         
ادعاى ارمنستان و تاجيکستان را          

اما تا به امروز         .  هم داشته باشد     
برميگردد، ايران کشورى است             
متعلق به مردمانى که در آن                       
زندگى ميکنند و نه ناسيوناليسم               

تالش جنبش   .  ايرانى و قوميگرى    
کمونيستى کارگرى اينست که اين        
مردم نه فقط از يک زندگى مرفه            
و آزاد و باسواد و مدرن و انسانى           
برخوردار باشند، بلکه تالش                   
کارگر و سوسياليسم اينست که پيام       
آور صلحى پايدار در منطقه و                 
پرچمدار الگوى قرن بيست و                  
يکمى آزادى در همه جاى جهان             

کمبود و گرانى و سرما و                     
تلفات انسانى، سرمايه داران           
يک ذره کمبود ندارند و اين               
اخبار حتى اوقاتشان را مکدر          

در همين هفته ابراهيم       .  نميکند
لطف الهى را زير شکنجه در           

جوانى را در        .  سنندج کشتند   
و .  کامياران به قتل رساندند           

ماشين سرکوب بدون وقفه کار       
ماموران رژيم در                .  کرد

اينروزها نگران حجاب زنان          
در صف يخبندان نان و گاز و           

البته در يک مورد      .  نفت بودند 
هم از مردم عصبانى کتک                

پاسخ اين وضعيت         .  خوردند
جارو کردن رژيم اوباش                     

اقدام فورى و       .  اسالمى است   
ضرورى سازماندهى اعتراض    
دسته جمعى در مقابل دوائر              
مربوطه دولتى و خواست                  
تامين فورى نيازها و مايحتاج         

اين جنايت نيز در      .  مردم است 
 . پرونده اين جانيان ثبت ميشود

 

 ا.مهدى 

رفيق گرامى على جوادى، با            
سالم و عرض ارادات در راه          

ميدانم .  تحقق آرمانهاى انسانى    
که شما با حزب تازه اى که                 
ساختيد کارهاى زيادى هست          

فکر ميکنم   .  که پيش رو داريد      
يکى از اين کارها پاسخ به                  
بحثهائى است که در جنبش                

هم در رابطه با     .  مطرح ميشود 
کميته هماهنگى و مسائل                     
کارگرى و هم در رابطه با                 

فکر ميکنم از        .  مسائل ديگر   
کانال بحثهاى کارگرى بايد               
جواب بسيارى ناروشنى ها را        

حزب شما مسئله اتحاد            .  داد
کمونيسم کارگرى را در دستور     
گذاشته ولى هنوز معلوم نيست       
که چه برنامه روشنى براى               

تاريخ کمونيسم    .  اينکار داريد   
کارگرى را رضا مقدم با                     
کتابش و کارها و بحثهاى                    

. ديگرشان دارند تحريف ميکنند   
همه اتفاقات سالهاى اخير اين          
نقش را داشته است و سوالى             
که براى بسيارى هست اينست        
که چه دفاعى از نقش منصور         
حکمت دارد ميشود؟ آنها که              
دفاع ميکنند زياد نيستند ولى             
آنها که در مخالفت مينويسند             

رضا (اينها   .  ....  خيلى هستند  

 ... نامه ها
به اين اعتبار از هر ذره               .  باشد

آزادى و حاکميت سوسياليستى               
خود در مقابل هرنوع لشکر کشى         

موفق و  .  احتمالى دفاع خواهد کرد    
 . سربلند باشيد

 

 على طاهرى

طبق خبری که هم اکنون به دستم           
رسيد دختر دانشجوی جوانی به نام  
مهرنوش بر اثر سرما زدگی در            

اين دختر   .  شهر بابل جان سپرد        
دانشجو که اهل گرگان بوده و                  
برای تحصيل در رشته مورد                  
عالقه اش، عمران به شهر بابل              
آمده بود، بر اثر سرمای شديد                  

پخش اين  .  دچار سنکوب شده است   
خبر موجی از تاسف و نفرت را             
در ميان دانشجويان باعث شده                

هم اکنون بعد از يک ماه              .  است
تازه جانيان شياد رژيم  گاز را با             
فشار ضعيف روانه خانه ها کرده         

اما کمبود گاز هم چنان قربانی       .  اند
وجود رژيم سرمايه         .  می گيرد    

داری از زلزله به حال جامعه بد             
همه ما شاهد بوديم که           .  تر است  

 روزه حزب اهللا با      14برای جنگ   
لبنان رژيم اسالمی چه هزينه                   

مرگ بر اين رژيم        !  سنگينی داد  
مردم هيچ ثانيه    !  جانی و جنايتکار   

! ای از دست اين ها امان ندارند             
اگر !  هر دقيقه بايد قربانی بدهند          

آزاده باشند به پای چوبه دار می             
اگر آزاده و سوسياليست           !  روند

باشند در زندان به آنها تجاوز                   
اگر سراغ درس بروند           !  ميشود

در برابر اين   !  بايد از سرما بميرند   
! واقعه نبايد ساکت نشست                         

کمونيست ها، انسان های                            
بپا !  آزاديخواه و برابری طلب            

خيزيد و اين نظام جور و ستم را             
 ! در هم پيچيد

 

 على عزيز،

يادداشت شما را روز جمعه                       
مرگ مهرنوش     .  دريافت کرديم    
صدها نفر مانند       .  دلخراش است   

مهرنوش قربانى سرما در مملکتى      
شدند که روى گاز و نفت خوابيده          

همينطور در همين وضعيت     .  است

٣۴شماره   
از طريق    )  مقدم و ايرج آذرين          

اينترنت خودشان را بزرگ ميکنند      
تا ادعا کنند که در ايران زياد                     

البته اينها بسيار کم نفوذ            .  هستند
هستند و مسئله برخورد با اينها                

ولى بحث اثباتى در         .  مهم نيست  
دفاع از نقش منصور حکمت در            
کمونيسم ايران هنوز کار مهمى              
است که اميدوارم فرصت کنيد به          

 . سرفراز باشيد. آن بپردازيد

 

 مهدى عزيز،

همانطور که بارها تاکيد کرديم،             
پروژه اتحاد کمونيسم کارگرى               
امرى فراتر از اتحاد نيروهاى                 
متشکل آنست و هدفش را کل                    
جنبش کمونيستى طبقه کارگر قرار     

اين بحث تاکنون در          .  داده است   
ايران با استقبال نسبى نيروهاى              

. اين جنبش روبرو شده است                     
همينطور در صفوف احزاب                    
کمونيستى کارگرى وزن برخورد       
مثبت به اين ايده از برخوردهاى            

. سکتاريستى بيشتر بوده است                 
پروژه اتحاد کمونيسم کارگرى يک     
اولويت سياسى ماست اما هويت             

نظر .  حزب ما را تعريف نميکند         
من اينست نيازهاى عينى و مادى           
جنبش ما، بويژه با شتاب تحوالت،       
منطق خود را ديکته ميکند و امر            
وحدت نيروهاى اين جنبش را                  

همينطور در اين        .  مطرح ميکند   
مسير سياست و خط و ويژنى از             
کمونيسم کارگرى که مقبوليت                 
اجتماعى وسيعترى پيدا ميکند در         
سرنوشت اين پروژه نيز مهم                    

در اينمورد بايد در شماره           .  است
 . هاى آتى نشريه بيشتر حرف بزنيم

 

دفاع از منصور حکمت و مقابله با        
تحريفاتى که به چه به نام او و چه           
در ضديت با او صورت ميگيرد،          

. يک وظيفه تعطيل ناپذير ما است        
سياست ما اينست که هر مورد                 
معين را مطابق با اهميتى که دارد          

اما حق با شماست که        .  پاسخ دهيم 
بايد مباحث اثباتى ترى را ارائه               

 . داد

 

تاکيد کنم که بخشى از نامه تان را           
بنا به محضورات نشريه درج                  

اما تا به جزوه آقاى مقدم          .  نکرديم
برميگردد، به       
  ٢۵صفحه نظر من ايشان      



٢۵صفحه  يک دنياى بهتر   

دراين کتاب حرفى براى زدن                  
" المثنى"اين صحبتها           .  نداشتند

حرفهاى قبال تکرار شده ديگر                 
نکته قابل    .  دوستان قديمى ماست      

ذکر کل نوشته ايشان اينست که               
منصور حکمت استراتژى گرفتن        
قدرت بدون طبقه کارگر را مطرح       

اين مطلقا حقيقت ندارد    .  کرده است 
بقيه ساختمان  .  و جعل صرف است   

و روتوش گذشته و آن انشعاب                 
. روى اين صورت سوار شده است     

هرکسى که واقعا غرضى ندارد             
لطفا يکبار بحث حزب و قدرت               
سياسى منصور حکمت را گوش           

. دهد و نتيجه اش را بگيرد                          
منصور حکمت در اين سخنرانى          
در کنگره دوم حزب، يک شرط             
قدرتگيرى حزب را همراهى بخش     
رهبران بانفوذ و پر سر و صداى           
طبقه کارگر، همان بخش راديکال        
و سوسياليست طبقه که در بحثهاى       
کمونيسم کارگرى به تفصيل در              

منظور .  موردش سخن گفته، ميداند   
آقاى مقدم شايد اينست که حزب               
کمونيستى بانفوذ در طبقه هم نبايد         
بسوى قدرت خيز بردارد و کار              
حزب کمونيستى اينست که طبقه            
را صرفا از پشت به جلو هل                      

اين البته بحث کل چپ سنتى       !  بدهد
و راست هم بوده و به همين عنوان        

. لنين و بلشويسم را مالمت ميکنند        
؟ !ميگويند" کودتاچى"حتى به لنين 

البته جائى نديديم که آقاى مقدم به            
بورژوازى اعتراض کند که وقتى        
قدرت را گرفتيد آيا کل طبقه                      
بورژوا و مردم را با خود داشتيد يا   
نه؟ اين اعتراض ويژه کمونيستها         

يک اکونوميسم منشويکى        .  است
. است و ايشان هم تکرار ميکند               

بگذاريد اين نکته را هم طرح کنيم         
که در يک وضعيت فرضى که                
مسئله قدرت باز است و جامعه                
براى سرنگونى خيز برميدارد،             
اگر طبقه کارگر به صورتى که مد        
نظر رضا مقدم است، به هر دليل           
قادر نشد رهبر سرنگونى و کسب         
قدرت باشد، بايد چکار کرد؟ يک          
حزب کمونيستى فرضى اگر توان        
گرفتن قدرت يا بخشى از قدرت را       
داشت بايد ميدان را براى                             
کورنيلوف ها و رضا شاه ها خالى        
کند؟ به نظر ميرسد جواب آقاى               

همانطورکه می دانيد، اخيرًا              
مهران محبوبی ازحککا به                  
مناسبت ملحق شدن مهرنوش            
موسوی به آن حزب نامه ای به         
وی نوشته و در قسمتی از اين            

من می  :  "نامه چنين آورده است    
خواهم جمله منصور حکمت را       
بياد بياورم که در جايی شنيدم             
که به ديگران رو کرد و گفت              
چکمه ها را از پايتان در                         

صد البته که حزب             !  نياوريد
کمونيست کارگری چنين است و     
در چنين راهی قدم برمی                       

 " . دارد

 

پس از آن علی جوادی و آذر                
ماجدی نامه هايی به رهبری              
حککا نوشته و نقل قول مهران          
محبوبی از منصور حکمت را          
نادرست، تحريف شده و جعلی         

نامه رفيق           .  خوانده اند          
انتساب "آذرماجدی باعنوان            

جعليات ارتجاعی به منصور             
!" حکمت را متوقف کنيد                    

بصورت سرگشاده منتشرشده          
اين موضوع با نامه                .  است

مفصلی که مهرنوش موسوی            
جوابی به جنگ نقل       "باعنوان   

قولی علی جوادی و آذر                         
 نگاشته ادامه يافته و            "ماجدی

ظاهرًا پايان داستان هنوز هم              
از نظر من      .  فرا نرسيده است     

طرح انتقاد رفقا،علی جوادی و        
آذر ماجدی، به اين شکل                        
ضرورتی نداشته و کمکی به             
حل مشکالت و معضالت جنبش     
کمونيستی و اتحاد احزاب اين            

به نظرمن   .  جنبش نکرده است     
اگرچه مهران محبوبی در نقل           
يکی ازگفته های منصورحکمت    
دچاراشتباه شده، اما از مطالعه         
نوشته وی کوچکترين نشانه ای       
از قصد به تحريف و جعل و يا           
مقايسه منصور حکمت با بنی            
صدر، به ذهن خواننده متبادر            

ناگفته نماند که به          .  نمی شود   
اعتقاد من، در خوشامدگويی              
مهران محبوبی به مهرنوش               
موسوی، اساسًا چنين نقل قولی         
مورد و موضوعيت نداشته و             
بنظر ميرسد که وی ميخواسته          
ازاين طريق مهرنوش موسوی        
را بيش ازحد تهييج و تشويق              

عکس العمل منطقی             .  نمايد
نسبت به چنين پديده ای تنها  می  

توانست يک    

 ... نامه ها
پاسخ منصور    .  مقدم مثبت است       

حکمت و کمونيسم کارگرى اينست     
که شايد نتوان حکومت اکثريت              
پارلمانى را با اقليتى انداخت، اما           
چرا نميشود حکومت مرتجع و               
نامشروع عده اى لمپن اسالمى را        

 با هر اقليتى انداخت؟ 

 

حمله به منصور حکمت و تحريف       
ديدگاههاى کمونيسم کارگرى، چه       
در زمان حيات منصور حکمت و         
چه بعد از درگذشت او و انشعاب           
در حزب، يک روش ثابت                         
مخالفين کمونيسم کارگرى بوده             

هدف اينست که اعتبار و            .  است
اتوريته منصور حکمت در                       

. کمونيسم ايران را پائين بياورند           
اين ظاهرا ديوارى است که رد                
شدن از آن منشا احترام و قدرت             

ما به اين     .  در برخى محافل است      
موضوع در بحثى جداگانه و مورد      

اين را بايد     .  بمورد جواب ميدهيم    
اينجا اشاره کنم که نفوذ و جايگاه            
و نقش منصور حکمت بسيار                   
بيشتر و قويتر از آنست که با اين            
نوع تحريفات خدشه اى به آن                   

کمونيسم مارکسى و       .  وارد شود   
ضد کاپيتاليستى در ايران از                     

 تا امروز محصول کار      ۵٧انقالب  
منصور حکمت و احزابى بوده               
است که منصور حکمت در                      

 ٩٠بيش از   .  رهبرى آن بوده است   
درصد آثار ايندوره را منصور               

حتى ترم     .  حکمت نوشته است        
کارگر و استقالل طبقاتى کارگر            
را اين خط وارد ادبيات چپ ايران        

قبل منصور حکمت بجز             .  کرد
خلق و امپرياليسم و بورژوازى             
ملى و چريک و حزب توده خبرى        

سوسياليسم خلقى و                    .  نبود
ناسيوناليستى ايران کارگر در ته           
جدول اش بود و يا آرمان کارگرى       
و سوسياليسم برايش معبدى بود که      
ستايشش ميکرد اما همزمان به               
بورژوازى و ارتجاع سياسى                  

ما به هر نقد سياسى     .  سوارى ميداد 
ديدگاههاى کمونيسم کارگرى توجه    

بطريق .  ميکنيم و پاسخ ميدهيم           
اولى هر تحريف منصور حکمت         
را که اهداف معلوم سياسى را                  
دنبال ميکند بى پاسخ نخواهيم                  

 .موفق و پيروز باشيد. گذاشت

 

 مهرداد، تهران

 به سياوش دانشور عزيز

٣۴شماره   

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

علی جوادی، (هيات داير دفتر سياسی 
 )سياوش دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.co
m 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

mahahmadi@yahoo.com 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – 
N. America 

Routing Number : 121 000 
248 

Account Number: 36 48 46 
88 52 

 آثار 

 منصور حکمت 
!را بخوانيد  

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

.                غنی آموزش است  
                

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

www.m-hekmat.com/ 

  ٢۶صفحه 



٢۶صفحه  يک دنياى بهتر   

تذکرعادی برای اصالح يک                   
فارغ از ساير              .  اشتباه باشد      

موضوعات و مجادالت سياسی که      
 . مدتی است شاهد آنيم

 

اما در مورد مهرنوش موسوی و           
نوشته ايشان، حاشيه های موضوع      
اصل مطلب را کامًال تحت الشعاع        
قرار داده و به زعم مهرنوش،                  
علت العلل اعتراض علی جوادی          
و آذرماجدی، همانا حب و بغض            
اين رفقا نسبت به الحاق مهرنوش          
موسوی و تعداد ديگری از                         
کادرهای حزب حکمتيست به                  
حککا و همچنين برخورد و                       
ظرفيت سياسی و اجتماعی بوده             
که رهبری حککا در معرض                   

رفيق .  قضاوت مردم گذاشته است     
مهرنوش که بيش از اندازه اسير            
ذهنيات غير واقعی خويش شده و           
تحت تاثير نامه مهران محبوبی هم       
قرار گرفته، مباحثی کامًال بی ربط      
وانتزاعی درنامه خود مطرح                  

 .ساخته است

خالصه کنم؛ به اعتقاد من                            
موضوعات و مطالب طرح شده از      
طرف همه رفقا درمجموع فاقد               
شاخصهای يک پلميک سياسی               
بوده؛ به شرايط حساس کنونی و             
وظايفی که در پيش روست توجهی      
نداشته، از موضوعی بی اهميت           
هياهويی برپا ساخته و بدون اينکه        
راه حلی درجهت رفع معضالت            
جنبش کمونيستی ارائه کند، بر                
موانعی که سر راه اتحاد احزاب             
اين جنبش وجود دارد، افزوده                  

درعين حال، در اين نامه ها       .  است
و نوشته ها اتهامات سياسی                        
سنگينی به يکديگر وارد شده،                 
تاجائيکه يک طرف، طرف مقابل        
را عمًال جزو نيروهای خارج                  
ازجنبش کمونيسم کارگری،                     
درسراشيب عبور از اين جنبش و         
در کنار راست ترين نيروها                      
قرارداده و متقابًال طرف ديگر نيز       
در پاسخگويی به اين موارد با                  
بهره گيری کامل از تمسخر و                   
طعنه و کنايه، سنگين بودن پرونده       
های طرف مقابل و توطئه گری              

. آنها را به رخ کشيده شده است                
ً جای تاسف است که رفقا به            واقعا

را روى نقاط گرهى متمرکز              
ترديدى نيست بدون اشتباه       .  کند

تفاوت ما در اين      .    هم نبوده ايم   
زمينه براى همه قابل ديدن                   

در مورد اشاره شما به            .  است
اين مورد معين، من با نقطه                 
عزيمت و منافع استراتژيکى که      
در ديدگاه شما هست کامال                    
موافقم و در جلسات رهبرى                
حزب مداوما برآن تاکيد شده               

ما تاکنون به موارد                 .  است
زيادى فرعى برخورد کرديم يا        

من معتقدم  .  اساسا توجه نکرديم   
که موارد بيشترى را بايد فرعى       

اما يک وظيفه مهم ديگر         .  کرد
اين حزب خود را موظف     .  داريم

به دفاع از منصور حکمت                   
دفاع از حقانيتش، دفاع        .  ميداند

از کمونيسم اش، دفاع از سنت           
انسانى اش، دفاع از نظراتش             
در مقابل تحريفات و تهاجماتى         
که ميتواند عواقبى منفى چه                 
براى جنبش ما و چه براى                    
تصوير کمونيستى منصور                 

ممکن است  .  حکمت داشته باشد   
دفاعى خوب نباشد و يا ميشد               

دراين شکى    .  بهتر دفاع کرد       
اما اين نفس دفاع ما را           .  ندارم

روشن است نبايد   .    منتفى نميکند 
در دفاع از کمونيسم کارگرى و        
منصور حکمت وارد هر مورد        

مجادالت ما بايد به       .  خردى شد  
اندازه عظمت اهداف اجتماعى        

. ما متين و پخته و مستدل باشد           
حفظ اين باالنس در تمام لحظات      
شايد ساده نباشد، اما بايد تالش          

 .کرد

 

و توضيح اين نکته را ضرورى       
ميدانم که نامه دوم در دستور ما        

انتظار طبيعى ما اين بود         .  نبود
که رفقاى حزب کمونيست                   
کارگرى، مستقل از هر                          
تصورى که در مورد ما دارند،        
مسئوالنه تذکر ميدادند که                     
منصور حکمت چنين چيزى              

اين شايد در هر          .  نگفته است   
موردى مصداق ندارد، چون به       
طور قطع برداشت ها و حتى              
نقل قولها از منصور حکمت               

اما در     .  هميشه دقيق نيست         
موارد خاصى که ميتواند                      
تصوير خشن و غير واقعى از           
چهره کمونيسم انسانى منصور        
حکمت بدهد، و اينجا مورد                  
چکمه که در سياست ايران                  

 ... نامه ها
راحتی چنين اتهاماتی بيکديگر              
وارد ساخته و در نوشته های خود        
از ادبياتی استفاده می نمايند که               
قطعًا ادبيات کمونيسم کارگری و          

اين نه نقد      .  منصورحکمت نيست  
شفاف، بلکه عين سکتاريسم است        
و مسئوليت آن طبعًا بعهده خود               

درعين حال، رهبران      .  رفقا است  
دو حزب وهمه رفقايی که شاهد و         
ناظر براين وقايع اند نيز وظيفه              
دارند با برخوردهايی ازاين دست        
مبارزه کرده و با جديت تمام در              

 . پايان دادن به آن بکوشند

کار سخت وخطيری در راه است         
. و موانع و مشکالت بسيار زياد            

بنظر من، پيشبرد جنبش کمونيسم         
کارگری، در دست گرفتن                          
سازماندهی و رهبری اين جنبش،        
سرنگونی جمهوری اسالمی و               
برپايی سوسياليسم با اين شيوه و            
رفتار سياسی هرگز مٌيسر و                     

به قول       .  مقدور نخواهد بود            
منصورحکمت عزيز، کسانی که         
می خواهند مردم و جامعه را آزاد         

. کنند، ابتدا بايد خود را آزاد سازند       
پيشروان جنبش کمونيستی                        
بطورقطع توان و ظرفيت اين مهم        
را خواهند داشت و اين کار تنها و          

 .تنها کار خود آنهاست

  2008 ژانويه 20تهران،  -مهرداد

 

 مهرداد عزيز، 

با تشکر از عکس العمل مسئوالنه        
يک نقطه عزيمت سياسى             .  ات

گرايش ما و حزب اتحاد کمونيسم          
کارگرى از ابتدا اينبود که وارد              
مباحث خرد و ادبيات فرقه اى                 

ما دوام و بقاى اين روشها         .  نشويم
را نه صرفا تبعات سنت غير                    
کمونيستى کارگرى تحزب، بلکه         
از کمرنگ شدن مشغله هاى                     
اساسى و امر سازماندهى                           
کمونيستى در جامعه ميدانستيم و           
براى رفع آن فراکسيون تشکيل              

از منظر اتحاد و انسجام             .  داديم
سياسى و کمونيستى جنبش ما، اين       

من فکر ميکنم       .  تالشى مهم بود      
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                
بدرجه زيادى دراين امر موفق               
بوده است و تالش کرده نيرويش           

٣۴شماره   
معرفه است، بايد بيشتر حساس             

نفس مخالفت با ما مسئوليت        .  بود
اين رفقا را در قبال منصور                      

در جائى که   .  حکمت کاهش نميداد  
تحريف منصور حکمت و منتسب      
کردن عقايد عجيب به او در ميان         
چپ غير کارگرى باب است، که          
در شماره هاى آتى نشريه به تک         
تک آنها مستدل جواب ميدهيم،              
حزب کمونيست کارگرى بايد                

. حساسيت بيشترى را نشان ميداد       
هدف نامه دوم پاسخ به اين عدم              

منصور حکمت     .  حساسيت بود    
خوشبختانه مکتوب در دسترس           
عموم قرار دارد و هر انسان بى            
غرض که ميخواهد مستقال نتيجه         
اش را بگيرد ميرود و مطالعه                

اما و متاسفانه او خودش          .  ميکند
زنده نيست که از خودش دفاع                
کند، و اين بدوش کسانى ميافتد که        
خود را موظف به دفاع از                          
اصوليت و نظرات مارکسيستى و       
کمونيستى کارگرى منصور                   

با اينحال يک      .  حکمت کرده اند     
مورد به نظر من بايد قطبنماى               
کار ما باشد؛ دفاع عميق از                       
منصور حکمت معنى اش کوبيدن       
پرچم کمونيستى کارگرى اش در         
راس اعتراض طبقه کارگر و                

قوى کردن مدام         .  جامعه است    
. جنبش کمونيسم کارگرى است            

دفاع از عقايد هرچند الزم است            
اما جاى اين دومى را پر نميکند             

. بلکه گوشه اى از اين پديده است         
دسته جمعى تالش کنيم با تقويت           
جنبش وسيع کمونيسم کارگرى و         
تالش در رفع موانع پيشروى اش،      
بهترين و شايسته ترين دفاع را از        
حقانيت منصور حکمت بعمل                

با آرزوى تندرستى و               .  آوريم
 .    موفقيت شما

 

 درد دلهاى يک جوان

 ساسان سپهرى

اخيرا با يکی از کادرهای حزب           
شايد اتفاقی بود،      .  شما آشنا شدم     

نمی دانم چطور بود اعتماد بوجود      
تقريبا هر شب کامپيوترم را        .  آمد

روشن می کنم و سايتهای خبری           
سايت شما     .  را نگاه می کنم              

خوشبختانه فيلتر نيست و می شود       
به آخرين اخبار و در عين حال               

. مطلبهای متنوع دسترسی داشت       
و دوستی که جوابگوی نه تنها                

سواالت است      
  ٢٧صفحه 



٢٧صفحه  يک دنياى بهتر   

در يکی از اين شبها همين دوست به         .  بلکه شنونده حرفها و درد دلها است       
از احساسهايم، دردهايم،     .  من پيشنهاد داد که چرا شروع نميکنم بنويسم               

انگيزه هايم، آرزوهايم، و تصورهای روزمره که اين حکومت می خواهد              
شايد .  تصميم گرفتم شروع کنم به نوشتن       .  ما جوانها را به آن عادت بدهد         

خيلى ها همين   .  قلمی شيوا نداشته باشم ولی تصميم گرفتم بنويسم برای شما          
حرفها را دارند اما شايد و بيگمان دسترسی ساده نداشته باشند به نوشتن با                

وظيفه خودم می دانم وقتی با شما آشنا شدم و اهداف انسانی شما              .  کامپيوتر
را می دانم، بنويسم و صدای هم نسلهای خودم را به گوش همدردان ديگر                 

صحبتهای من تنها حرف من نيست حرف       .    برسانم و قطره ها را دريا کنيم   
 . هزاران جوان شهرمان سنندج و جوانهای ايران است

 

هزاران جوان در ايران آه به خاطر بيكارى و بدبختي و مشقت، بجاي                       
اينكه از شور و نشاط جواني برخوردار باشند، از همان سن جواني به                         
اندازه پيرمردى ساخورده از هر نظر، چه قيافه و چه حرف زدن شكسته                  

البته جوونهاى ما هيچوقت نااميد نميشند و تا سرنگونى اين رژيم              .  شده اند 
چون معتقدند حتی اگه خودشان در اين راه                  .  تالش خودشان را ميكنند       

بميرند ولي نسل بعدمون راحت هستند و می توانند در آمال آسايش زندگي              
واقعا جوونهاى ما يه     .  آنند و آزادنه هر آاري آه دلشان مي خواهد بكنند             

به اطرافشون خوب نگاه آنند آه دارند چه                  .  آم بايد به خودشون بياند         
جونهاي ما بايد هوشيار باشند و نگذارند آه محيط          .  بالهائي سرشان ميارن  

بايد .  دانشگاها آه جاى يادگيرى علم است، به خانه هاى فحشا تبديل بشه                  
جوانهاى ما هوشيار باشند و دنبال مواد مخدر و انواع قرصهاى توهم زا                   

جوانها بايد هوشيار باشند و بدانند آه         .  آه االن تو مملكت بيداد ميكنه نرن        
چرا بايد جونهاى ما بيكار باشند و سران اين             .  حقشون چيه تو اين مملكت      

رژيم از همه نعمت ها و خوشی ها برخوردار هستند؟ نه مشکل اشتغال                     
 .دارند نه پول و هر کدام صاحب چند کارخانه و کارگاه هستند

 

البته فكر  .   ساله برايتان بنويسم   24بگذاريد صحبتها را از زبان يک جوان         
. ميكنم اين بخش آوچي از مشكالت جوانان در سنندج و تمام ايران باشه                   

آودآي را در نظر بگيريد آه وقتي ازش مي                :  خوب اينجور شروع آنم     
پرسي چه آرزويي دارى و ميخواى در آينده چيكاره بشى؟ ميگه دآتر،                       

ولي اين آودك هر چه بزرگتر ميشه آرزوهاش                      ...  مهندس، خلبان و      
. يعني وقتي بزرگ بشه به پرستارى ساده هم رضايت ميده  ! آوچيكتر ميشه 

تا حاال اين سوال را از خودتون پرسيديد که چرا هر چه جوونهاى ما                             
بزرگتر ميشن آرزوهاشون آوچيكتر ميشه؟ خوب به چند دليل آه باعث                   

جوانها به خاطر اينكه از     .  اين آار ميشه اشاره مي آنم؟ اول، عدم امكانات         
گرسنگي نميرند مجبور به ترك تحصيل و روآوردن به آارهاى معمولي                 

به خاطر  .  البته نه فقط پسرها بلكه دخترها هم         .  مثال دستفروشي مي شوند    
مشكالت مالي جوانانى آه مي توانستند در دانشگاه درس بخوانند ترك                       

تازه اونائى هم آه با هزار شور و شوق به دانشگاه                      .  تحصيل آرده اند    
ميرن، اينقدر در دانشگاه براشون مشكل درست ميكنند، آه يا مجبور به                    

االن خيلى ها انگيزه درس           .  ترك تحصيل بشن يا بعد دانشگاه بيكارند               
 . چون فکر ميکنند  خودشان را سر آار ميزارن. خوندن ندارند

حاال در کار کردن هم خبرى            
در حال حاضر زيادند        .  نيست

جوانهائى که به خاطر بيكارى        
 30مجبورند در سرماى زير           

درجه آنار خيايان بايستند و              
واقعا خيلي    .  دستفروشى آنند   

زجر آوره آه دخترى معصوم        
آنار خيابان دستفروشى آنه و         
بعضي ها چند شغل داشته                   

سران اين مملكت، در         .  باشند
حالى که مردم اينچنين در فقر          
به سر مي برند، ميليونها دالر          
به حزب اللهى هاى فلسطين،           
لبنان،عراق و آشورهاى ديگه       

چرا بايد ما در         !  آمك ميكنند  
مملكتي زندگي آنيم آه داراى          
انواع ذخاير نفتي و گازى و              
انواع معادن است اما مردم                
براى نان شب محتاج اند؟ من           
نميفهمم چرا بايد در مملكتي آه       
از نظر گاز جز چند آشور اول       
دنيا محسوب ميشه، مردم در            

 درجه گاز        30سرماى زير        
نداشته باشند؟ و حاضر بشن             
براى يک بشكه نفت به                          

 هزار تومان     70صورت آزاد     
پرداخت آنند؟ واقعا با هيچ                

در اين   .  عقلي ساز گار نيست      
مملكت ما نميتوانيم آزادانه                 

تا .  حرف دلمان را بزنيم                
بخواهى حرف بزني به جرم            

 ... نامه ها
٣۴شماره   

سياسي بودن سر از زندان در                   
جوانها را با مواد مخدر           .  ميارى

آشنا آردند، آزادانه مواد مخدر را         
در اختيار جوانها گذاشتند تا بدبخت  
تر شوند؟ بدبختيهاى مردم خيلي             

اين تنها گوشه    .  بيشتر از اينهاست   
اى از زجرهاى ماست آه از دست        

دلم گرفته،      .  اين رژيم ميكشيم          
 . *حرف زياد دارم، اما براى بعد

 

 ساسان عزيز،

اين .  از آشنائى با شما خوشحاليم          
حقايق ساده که به معضلى بزرگ          
در زندگى روزمره مردم و نسل             
جوان تبديل شدند، مسبب اش                    
سرمايه دارى و اين نظام منحوس          

: پاسخ روشن است    .  اسالمى است  
يا بايد پذيرفت و له شد و يا بايد                  
گردن نگذاشت و عليه اين                           

بيشتر براى    .  وضعيت بپاخواست   
دوستانتان را جمع    .  نشريه بنويسيد 

اين بغض    .  کنيد و متشکل شويد         
هاى گرفته در گلو را بايد فرياد                

بنا به مقدورات و امکانات           .  کرد
دست بکار شويد و صف مبارزه            
براى دنيائى عارى از ستم و                      
استثمار و فقر و نابرابرى و                       

آينده از آن    .  طبقات را تقويت کنيد     
موفق و پيروز        .  اين نسل است       

  . * باشيد

تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند، 
!حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست  
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  نشريه 

 يک دنياى بهتر 
را بخوانيد و به دوستانتان توصيه 

با نشريه مکاتبه کنيد، سواالت و ! کنيد
!نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  



٢٨صفحه  يک دنياى بهتر   

حمايت از پناهندگان در                  .  ب
 ، ترآيه             ،آشورهای همجوار      

 پاآستان و عراق
دادن تائيديه به پناهندگان در           .  پ

 صورت لزوم
مبارزه و مقابله با ديپورت              .  ث

 پناهندگان 

 

 دفاع اجتماعی از پناهجويان -٢
 

افشای جمهوری اسالمی و         .  الف
شرايطی آه موجب فرار مردم از         

 ايران ميشود
افشای سياستهای ضد پناهندگی    .  ب

دولتها و سازمان ملل و آمپين                  
 عليه تعرض به پناهندگان

مقابله و افشای جريانات راست . پ
و راسيست در آشورهای پناهنده          
پذير و همكاری با ديگر                                

 سازمانهای محلی در اين رابطه 
سازمان دادن خود پناهجويان        .  ث

حول آمپين های مشخص عليه               
 ... راسيسم و غيره،ديپورت

دفتر بين الملل خود را جزئی از              

" دفتر حمايت از حقوق پناهندگی     "بدينوسيله آغاز به کار      
اهداف و طرح عمومی فعاليت اين دفتر         .  را اعالم ميکنيم  
 : از اين قرار است

 
از آنجايی آه آماآان در مقياس وسيع مردم از ايران                       
بعنوان پناهجو به آشورهای همجوار و آشورهای                          

 .اروپايی و امريكای شمالی ميروند

 
از آنجايی آه امر پناهندگی يك عرصه مهم دخالت در                    
زندگی اجتماعی ايرانيان در خارج از آشور و يک                         

 . مبارزه انسانی است

 
از آنجايی آه حمايت از حقوق پناهجويان بخشی از يك                  

 عليه راسيسم    ،مبارزه عمومی تر عليه جمهوری اسالمی       
 . و تعرضات راست در غرب است

 
جهت پيشبرد وظايف    "  دفتر حمايت از حقوق پناهندگی       "

 :زير تشكيل ميشود

 

 ـ آمك به پناهجويان در امر پناهندگی ١
 

دادن اطالعات در زمينه پناهندگی به همه آسانی آه         .  الف
 از ايران گريخته اند 

٣۴شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 دفتر حمايت از حقوق پناهندگی 
 !فعاليت خود را آغاز ميکند

جنبش عمومی تر در دفاع از حقوق         
جهانشمول پناهندگان ميداند و به                
استقبال هر نوع همكاری و                            

 گروههای پيشرو  مشارآت با ديگر       
اين .  ايرانی و يا غير ايرانی ميرود         

دفتر يك نهاد خيريه نيست، يک نهاد        
مبارزاتی است و تالشش بر اين                 
است آه از طريق سازمان دادن                  
مبارزه خود پناهجوان به نيازهای            

عضويت در  .  عاجل آنها پاسخ گويد     
دفتر با شرط قبول اهداف باال برای          

 . همگان آزاد است

 
اين دفتر با توجه به نيرو و اعضای           
فعال خود در هر آشور آه ممكن               
باشد دفتر محلی خود را ايجاد خواهد    

 . آرد

 

 ٢٠٠٨ ژانويه ١۵

 
محمود احمدی، جليل بهروزی،                
سعيد مدانلو، سيروان قادری، مريم       
کوشا، نسرين رمضانعلی، بهرام             
نظری نيا،  فريد حبيبيان فرد، مجيد        
عباسی، شهال نوری، کريم نوری،         
بهزاد وٽوق، مجيد پستنجی، هيرش      

 .جعفرى، نياز قائدى

براى آزادى دانشجويان دربند و 
!کليه زندانيان سياسى تالش کنيم  
آزادى محسن غمين، انوشه آزادبر، 
فرشيد فرهادی آهنگران، امير حسن 
مهرزاد، روزبه صف شکن، و ايلناز 
جمشيدى به خانواده اين دوستان و 
تمام آزادی خواهان و برابری طلبان 

!تبريک می گوئيم   


