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 سياوش دانشور 

 
 

 بيدادگاههاى اسالمى
 

چهارمين جلسه نمايش بيدادگاه اسالمى بخشى از دستگير         
موضوع بخش چهارم اين          .  شدگان اخير برگزار شد         

اين .  سعيد حجاريان بود  "  اعترافات"و  "  ارشاد"مضحکه  
بيدادگاهها گوشه اى از جدال قدرت و تصفيه درون                        
حکومتى است که قرار است نتايج آن به حذف اليه اى از      

مبنى "  دادستان"درخواست  .  حکومت اسالمى منجر شود    
بر انحالل حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب                 

 يک نتيجه اين همه عرق ريختن و شکنجه                        ،اسالمى
بايد ته اين     .  کردن و داستان نوشتن شکنجه گران است            

 و يا مطيع     ، غير قانونى  ، ايزوله ،پروسه نيروهائى حذف  
انزجار و پشيمانى و طلب حالليت و          "اعالم  .  شده باشند 
هدفى است که      "  رهبر معظم  "و قسم به سر           "  بخشش

قرار است هژمونى و          .  دراين نمايشات دنبال ميشود         
سياست يک خط در جمهورى اسالمى براى بقا تثبيت                  

 . شود

 

ابدا براى کسى مهم نيست که اين سريال مشمئز کننده                    
چند بخش دارد و در هر بخش چه کسى را مى آورند و                  

سر و ته اين شوى اسالمى برهمه                  .  چه خواهد گفت     
اکثريت عظيم مردمى که شاهد اين قبيل               .  روشن است  

قبل از  .  نمايشات بوده اند با تمام وجود از آن منزجرند               
هر کسى کمونيستها و طبقه کارگر از اين بيدادگاههاى                

نه به اين دليل که نميدانند           .  ننگين اعالم انزجار ميکنند      
ميشوند خود از بانيان اين        "  دادگاهى"کسانى که امروز      

نه .  بيدادگاهها عليه کمونيستها و مخالفين سياسى بوده اند         
به اين دليل که نميدانند برخى از همين افراد جزو اولين                
سازمانده گان اين شوهاى مضحک در جمهورى اسالمى         

بلکه به اين دليل که در بنياد با نظامى که                        .  بوده اند  
 ، از هر کسى و به هر دليلى           ،شکنجه و اعترافگيرى را    

مبناى اعمال حاکميت خود قرار داده است شديدا مخالف             
کمونيستها و طبقه کارگر نه فقط          .  اند

جنبش " فصل مشترک های 
و " ناسيوناليسم راست پرو غربی

 "جناح سبز حکومتی"
 

 "حفظ نظام در مرحله کنونی گزينه ای واقعگرايانه است"
 

 ۴صفحه على جوادى                                                                            

٢صفحه   

 در صفحات ديگر؛ 
 

ران            ه ران در ت  ،پخش پيام حزب به کارگ
ا          وراه اد ش ده ب ور آزادى       ” ،زن ش ن  ،م

سه گفت و           “   ، رفاه ،برابرى اطالعيه جل
سم                  ي ون م اد ک ح شنود با رهبرى حزب ات

برگ          ن وت ه         ” ،کارگرى در گ ان ب م چشم
 “!جمهورى کارگرى روشن

  ،يادداشت سردبير

 اعالم خطر مزدوران سرمايه 
 از عروج اعتراضات جنبش کارگرى

 

 ١٢صفحه سياوش دانشور                                                                    

 

 عروج و افول اسالم سياسى
 

  با منصور حکمت"پرسش "ى مجلهگفتگو
 

 ٧صفحه 

حقوق متهمين و  ،موازين محاکمات
  لغو مجازات اعدام،مجرمين

 ايتکو پرس-مهرکام پارس  -ايران خودرو
 دستمزدهاى پرداخت نشده کارگران و دزديهاى کالن سرمايه داران 

  ،ستون آخر
 

 !"ما همه ترانه هستيم"
 

 سياوش دانشور 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عليه اين بيدادگاهها با صداى بلند         
اعالم انزجار ميکنند بلکه عليه             
تاريخ سى ساله جمهورى اسالمى      
و ساواک شاهنشاهى و کل سيستم        
شکنجه و اعترافگيرى در هر                
گوشه جهان اعالم انزجار ميکنند        
و هدفشان را برپائى جامعه و                  
نظامى قرار داده اند که ازاين                 
توحش تاريخى عبور کند و نقطه         

 . پايانى بر آن بگذارد

 

سخن و حرف هيچ کسى را در               
شرايط زير فشار و شکنجه نبايد           
پذيرفت و يا براى آن کوچکترين         

که "  حقيقتى.  "مشروعيتى قائل شد  
 نه    ،شود"  کشف"زير شکنجه        

 و نه   ، نه براى راوى    ،براى مردم 
حتى براى شکنجه گران مفت نمى      

اکثريت عظيم قربانيان           .  ارزد
 در يک شرايط آزاد و               ،شکنجه
 عليه آنچه که بر آنها گذشته           ،امن

اگر امروز   .  است سخن گفته اند       
احمدى نژاد و رادان و فيروز                 
آبادى و هر شکنجه گر                                 

را يکدور زير             "  متخصص"
پروسه سيستماتيک شکنجه در             

 شک نکنيد که به     ،اوين قرار دهند  
. ميکنند"  اعتراف"هر چيزى           

ميکنند "  اعتراف"شک نکنيد که       
که عامل مسقيم خود موساد و سيا         

سوال اينست اگر اين          .  بوده اند   
نمايش استيصال کسى را مجاب           
نميکند و تاثيرى دگرگون کننده             
در افکار و حرکت مردم ندارد              

 چرا ادامه دارد؟  

 

داستان شکنجه در زندان هاى                
 مستقل از       ،دولتى و خصوصى      

اينکه کجاى اين کره خاکى لجن            
 ،گرفته هر روز صورت ميگرد          

يک ابزار حفظ قدرت ارتجاع و           
براى "  قدرت نمائى  "يک ابزار      

ارعاب جامعه و مخالفين و حتى           
غير سياسيون و مجرمين جنائى           

 ،هدف شکنجه ايجاد وحشت   .  است
 ،انهدام هويت فردى و جمعى                 
. تحميل سلطه و حفظ قدرت است        

همينطور بر همه روشن است که         
 و   ، ادوات شکنجه     ،نفس شکنجه  

موقعيت جمهورى اسالمى ادامه       
خواهد يافت و قربانيان بيشترى         

اين جنگ اما         .  خواهد گرفت    
هدف اساسى اش منکوب کردن         
مردم سرنگونى طلبى است که با       

از "  اغتشاش گران   "اسم رمز       
معضل .  آنها نام برده ميشود             

اينست که بيدادگاههاى اسالمى          
قابليت ارعاب دهه شصت را               
ندارند و همراه با تجاوز و قتل             
عام جوانان به وسيله بى                           
اعتبارى مطلق حکومت تبديل            

اما اين حکومت راهى       .  شده اند  
 ،ديگر را بروى خود باز نميبيند        

اختناق و وحشت اسالمى با                   
همين روشها سرکار آمد و با                 
همين روشها ميخواهد سرپا                  

هر کسى در اين نظام يک       .  بماند
ذره اين تاريخ سى ساله را هم               

 ،بزند بوى تعفن بلند ميشود                   
مرتضوى ها و احمدى نژادهاى        
هر دوره و شخص شخيص خود        

" حضرت امام " و به    ،را مى يابد  
 ،و همه اين را ميدانند           .  ميرسد

چه مردمى که سه دهه قربانى              
اين اوضاع بوده اند و چه حتى             
آنهائى که ميخواهند از قربانيان         
امروز همين دستگاه که خود                
افتخار تاسيس و برپائى اش را            

و يک     "  قهرمان"دارند يک          
 .بسازند" اسطوره"

 

در يک مقياس تاريخى اما همه           
و "  ناقهرمانان"اينها جزو               

مجريان قتل عام کمونيستها و              
کارگران و مردم آزاديخواه و              

اين .  مخالفين سياسى بوده اند           
تاريخ جمهورى اسالمى است و        
آنها که دراين نظام بودند همه               
برسر يک سفره خونين نشسته            

تفاوتى اگر هست اينست که        .  اند
اين قطار امروز براى تداومش          

ما .  نيازمند جراحى درونى است     
اين جراحى را به تاريخ واقعى            
نابودى مخالفين سياسى دراين            

ما در مقابل   .  نظام ضميمه ميکنيم  
کسانى که ميخواهند تاريخ را از        

 ،بنويسند"  قربانيان وقايع اخير     "

 

 ...بيدادگاههاى اسالمى 

آن امرى         "  علمى"روشهاى         
نيست بلکه   "  اسالمى"و   "  ايرانى"

جهانى و       -يک تحفه تاريخى              
 و در     ،ميراث نظامهاى عهد عتيق      

دنياى سرمايه دارى محصول                    
مهمترين سازمانها و سرويس هاى         

روشها و      .  امنيتى جهان است           
آموزشها و تجاربى که توسط هر              
امام و فرقه و شاه و ديکتاتورى و             

 براى حفظ        ،حتى مهد دمکراسى       
موقعيت خود و تحميل آن بر جامعه        

. مورد استفاده قرار ميگيرد                         
 درست    ،بورژوازى دراين زمينه       

 هيچ    ،مانند استثمار و بهره کشى            
فوقش اختالف       .  اختالفى ندارد      

مجاز و غير     "برسر دامنه شکنجه       
اختناق با ارتش و           .  باشد"  مجاز

زندان و شکنجه و قوانين و                           
اش جزو ضرورى تامين       "  دادگاه"

منافع سياسى و اقتصادى طبقه اى           
ساواک .  است که حکومت ميکند          

شاه و زندانهايش اساسا روى دوش         
مدلها و تجارب موساد و سيا برپا              

سازمان اطالعات جمهورى         .  شد
اسالمى مضاف بر اينها از آخرين           

جهانى در اين             "  دستاوردهاى"
 . زمينه بهره ميجويد

 

نه فقط جامعه بطور کلى اين                         
شوهاى مضحک و پرونده سازيها          
را جدى نميگيرد بلکه حتى در                   
چهره خود برپا دارندگان اين                       
نمايشات شنيع ذره اى از اطمينان            

. خاطر و مشروعيت ديده نميشود           
اين .  تماما نمايش استيصال است          

نمايش بن بست رژيمى است که                
براى بقا ناچار است نه فقط از                     
مردم معترض قربانى بگيرد بلکه           

را به  "  خوديها"هر روز اليه اى از      
واضح است  .  بيرون نظام پرت کند     

اين مسير هميشه به نتايج مورد                  
در بسيارى    .  دلخواه نرسيده است      

موارد رژيمهاى سياسى در متن آن         
بزير کشيده شدند و در مواردى با             
کودتاهاى خونين و قتل عامهاى                
وسيع دوره اى براى خود وقت                  

 . خريده اند

 

جنگ درون حکومتى به حکم                     

١١۵شماره   
کل اين سيستم توحش و بربريت            
اسالمى سرمايه داران را نفى                  

بايد نظام و سيستمى را            .  ميکنيم
برپا کرد که بطور عينى نفعى در          
سازماندهى شکنجه و قتل و حذف        
مخالف سياسى نداشته باشد و هر          
نوع اين اعمال قانونا جرم جنائى          
سنگين و قابل پيگرد محسوب                 

مسئله بسادگى اينست که            .  شود
جامعه امروز بر پايه يک خشونت       
و نابرابرى بنيادى تر استوار                   

جامعه ای که بر اساس کار        .  است
مزدی هر روز بزرگترين بی                 
حرمتی و خشونت را عليه اکثريت      

 جبرا      ،عظيمى سازمان ميدهد           
سيستم قضائى و قانونش نيز                     
انعکاسى از اين واقعيت است و             

. شکنجه هم يک ابزار کارش است     
پايان دادن قطعى و ريشه اى به               
خشونت سازمانيافته و سيستماتيک    
و مناسبات مبتنى بر زور و                       

 در عين حال       ،اطاعت و استثمار    
به معنای نابودی کار مزدی و                 
مناسبات اجتماعى متکی بر آن               

 .است

 

مردم ايران روزى مسببين قتل و          
شکنجه و ترور را در دادگاههاى          
منتخب و عادالنه و علنى محاکمه         

چنين محاکماتى نه      .  خواهند کرد  
بدليل عقايد افراد بلکه بدليل عمل          
مشخصى است که هر فرد معين            
انجام داده و موجب نفى حيات و             
نابودى و ضربات جبران ناپذير به      

. شهروندان ديگرى شده است                 
هدف چنين محاکماتى نه انتقام                
بلکه کشف حقيقت و عبور از                   

جامعه اى که   .  دوران وحشت است  
مجازات اعدام و شکنجه و جرم             
سياسى و زندانى سياسى و حبس           

 بدوا         ،ابد را نفى ميکند                          
بيدادگاههاى اسالمى و سلطنتى و        
عدالت شکمى و دلبخواهى طبقه           

اين شرط    .  حاکم را نفى ميکند           
ورود جامعه ايران به يک تاريخ           
جديد است که انسان و حرمت و             
حق او محور مناسبات اجتماعى           

 . * باشد

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 موازين محاکمات

اصل در کليه محاکمات بر برائت        
 .متهم است

 

محاکمات بايد بدور از تحريک و        
پيشداورى و در شرايط منصفانه         

محل محاکمه،       .  برگزار شود      
قاضى و هيات منصفه بايد به                  
نحوى تعيين شوند که اين شرايط          

 .تامين گردد

 

متهم و وکيل او حق دارند قبل از           
محاکمه از کليه ادله و مدارک و            
شهود دادستان، و يا طرف شاکى،       
مطلع شوند و آنها را بازبينى                   

 .کنند

 

حکم هر دادگاهى حداقل يکبار              
قابل فرجام خواهى توسط متهم،           
دادستانى و يا هر دو سوى دعاوى       

 .حقوقى است

 

ممنوعيت دامن زدن به پيشداورى      
عمومى نسبت به محاکمات و                 
افراد درگير در آن مادام که                      

 .محاکمه خاتمه نيافته است

 

ممنوعيت محاکمه افراد در                      
شرايط و محيطى که فشار افکار          
عمومى امکان يک محاکمه                     
بيطرفانه را سلب و يا خدشه دار           

 .کرده باشد

 

شهادت پليس در محاکمات                       
ارزشى معادل شهادت ساير شهود     

 .دارد

 

قاضى و دادگاه بايد کامال از روند       
. بازپرسى و تحقيق مستقل باشند         

صحت قانونى پروسه تحقيق بايد         
توسط قضات ويژه اى مورد                   

 .نظارت و تائيد قرار بگيرد

 

هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقير        
و اعمال فشار فکرى و روانى             
بر افراد بازداشتى، متهمين و              
محکومين مطلقا ممنوع است و          
مبادرت به آن جرم جنايى                       

 .محسوب ميشود

 

کسب اعتراف با تهديد و تطميع          
 .ممنوع است

 

مقاومت غير خشونت آميز در             
برابر دستگيرى، تالش غير                 
خشونت آميز براى فرار از                   
زندان و يا اجتناب از دستگيرى         

 .به خودى خود جرم نيست

 

نيروهاى انتظامى بدون کسب             
اجازه از خود فرد و يا از مرجع          
قضايى صاحب صالحيت حق            
استنطاق و بازرسى شهروندان و     
يا ورود به اماکن خصوصى آنها       

 .را ندارند

 

استقالل پزشکى قانونى و                       
نهادهاى تخصصى و                                 
البراتوارهاى فنى و علمى و                
پزشکى که وظيفه بررسى                     
مدارک عينى جرم را برعهده              
ميگيرند، از پليس و مراجع                   

اين نهادها بايد تابع            .  انتظامى
 .دادگسترى باشند

 

مرجع دريافت و بررسى شکايت      
از پليس بايد مرجعى مستقل از            

. پليس و نيروهاى انتظامى باشد        

 

حقوق متهمين و  ،موازين محاکمات
  لغو مجازات اعدام،مجرمين

در قوانين جزايى تعدى و تجاوز به         
جسم و آسايش روحى انسان ها،                
خشونت عليه کودکان، خشونت                

عليه "  ناموسى"عليه زنان، جرائم       
زنان، جرائم ناشى از تعصب و                 
نفرت گروهى و جرائم توام با                     
اعمال خشونت و ارعاب بايد جرائم       
بسيار سنگين ترى در قياس با تعدى       
به حقوق ملکى و اموال اعم از                    

. خصوصى و دولتى محسوب گردند    
مجازات هاى انتقامى و باصطالح          
عبرت آموزانه بايد با مجازات هاى       
معطوف به اصالح مجرم و مصون       
داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم            

 .جايگزين شود

 

 حقوق متهمين و مجرمين

 ساعت    ٢٤بدون اعالم جرم فقط            
اين .  اجازه بازداشت وجود دارد           

بازداشتگاه موقت نبايد زندان باشد،       
بلکه بخشى از مقر نيروى انتظامى        
 .است که تسهيالت متعارف را دارد

 

قبل از دستگيرى بايد حقوق فرد                
 .بازداشتى به اطالع او برسد

 

هرکس حق فراخواندن وکيل و يا             
شاهد براى دستگيرى و بازجويى            

هرکس حق دارد        .  خود را دارد       
حداکثر تا يکساعت پس از بازداشت   
دو بار تلفنى با وکيل و نزديکان                 
خويش و يا هرکس که صالح ميداند       

 .تماس بگيرد

 

ماموران انتظامى قبل از اعالم جرم      
حق ندارند بدون اجازه فرد از او               
انگشت نگارى کنند، عکس بگيرند        
و يا آزمايش هاى پزشکى و تست             

 .هاى کروموزومى بعمل بياورند

 

به مجرد دستگيرى بايد بستگان                
درجه يک بازداشتى و يا هرکس که       
خود او تعيين کند از بازداشت وى           

 .مطلع شوند

 

١١۵شماره   
نتايج تحقيقات اين مرجع بايد علنا        

 .به اطالع عموم برسد

 

کل پرونده ها و اطالعات                          
نيروهاى انتظامى در مورد هر             
فرد بايد به سهولت براى او قابل           

 .دسترسى و مطالعه باشد

 

ناظر بودن قوانين کار و امور                
اجتماعى و رفاه و بهداشت                       
عمومى بر شرايط زيست و                     

 .فعاليت اقتصادى زندانيان

 

اداره زندانها بايد بر عهده                          
نهادهاى مستقل از پليس و                         
نيروهاى انتظامى و تحت نظر              

 .مستقيم دادگسترى قرار گيرد

 

هيات هاى بازرسى منتخب مردم        
حق دارند به تشخيص و انتخاب            
خود ولو بدون اطالع قبلى از                  
 .زندان ها بازديد و بازرسى نمايند

 

 لغو مجازات اعدام

مجازات اعدام بايد فورا لغو                    
اعدام يا هر نوع مجازات         .  گردد

متضمن تعرض به جسم افراد                
نقص عضو، تنبيه بدنى، و                     (

تحت هر شرايطى ممنوع        )  غيره
همچنين مجازات حبس ابد       .  است

 .بايد لغو شود
 

برنامه حزب يک دنياى بهتر از 
 اتحاد کمونيسم کارگرى

 وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد 
دقيقا بداند که چه چيز ميخواهد و چه چيز 

ما خواهان انقالب کارگرى عليه . نميخواهد
کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه 

. سرمايه دارى هستيم  
 

ما خواهان انقالب کمونيستى هستيم که 
!جامعه موجود را از بنياد دگرگون ميکند  

 

 منصور حکمت



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

گفتگوی داريوش همايون با                    
حاوی مطالب و نقطه           "  تالش"

نظرات جديد در زمينه سياست             
يک گرايش از جريانات                             
ناسيوناليسم محافظه کار طرفدار        

 ،"جنبش سبز    "غرب در قبال             
اهداف اين جنبش در مرحله                     

در "  رهبران مذهبی " نقش   ،کنونی
 سياست اين   ،جريان سبز حکومتی  

گرايش در رابطه با نقش و                        
جايگاه مذهب و دستگاه مذهب در       

به اين سياستها بايد       .  جامعه است  
اما پيش از آن ضروری      .  پرداخت

است به نکته ای در زمينه نقد و             
افشای چنين سياستهايی اشاره               

  .مختصری بکنم

 

چرا بايد سياستهای اين گرايشات      
 را بطور همه جانبه ای نقد کرد؟ 

شايد پاسخ به اين سئوال برای                 
بسياری بيش از حد روشن و                   

مگر کسانی که برای    .  واضح باشد 
 برابری و حکومت                   ،آزادی"

" يک دنيای بهتر      "و    "  کارگری
مبارزه ميکنند ترديدی در نقش و         
اهميت نقد اين سياستها دارند؟ اما        

. پاسخ دقيقا در همينجا نهفته است       
متاسفانه گرايشاتی در طيف                    

نه تنها در نقد اين                       "  چپ"
گرايشات راست و محافظه کار            
ارتجاعی کوتاهی ميکنند بلکه               
اساسا مشغول سر هم بندی کردن         
و ارائه طرحهای در زمينه                      

با اين گرايشات متعدد اين     "  اتحاد"
اين .  جنبش دست راستی هستند         

شدن "  چپ"ناشی از   "  هماهنگی"
جريانات راست و يا تغيير                        
سياست عملی و تغيير مواضع               

بر عکس     .  سياسی شان نيست        
حاصل چرخش به راست و نتيجتا       
همسويی با اين جريانات راست            
طرفدار غربی در چنين شرايطی        

سياست های اخير جريان         .  است
حزب کمونيست       "موسوم به             

نشان يک چنين                "  کارگری
اگر زمانی         .  گرايشی است        

ليدرشيپ اين حزب مدعی بود که        

بدون دخالت همه جانبه دستگاه           
.  تالش ميکنند      ،مذهب و اسالم      

اين دو تالش برای دو آينده کامال       
نقطه سازش و يا       .  متفاوت است  

فصل مشترکی در اين مبارزه             
هرگونه کمرنگ   .  موجود نيست  

کردن اين هدف مبارزاتی نشان         
عريان و بالفعل شدن گرايش                

. راست در اين جريانات است             
جنبش کمونيسم کارگری يک              

راه .  جنبش خالف جريان است        
خود را همواره با نقد و کنار                  
زدن گرايشات راست و مسلط             

تالش .  در جامعه هموار ميکند        
برای روشن کردن تمايزات                 
آلترناتيوهای متفاوت اجتماعی          
در جامعه و نيروهای سرنگونی       
طلب يک رکن جلب و روی                  
آوری توده کارگر و مردم                       
زحمتکش به صفوف کمونيسم            

  .کارگری است

واقعيت اين است که اتحاد                       
گرايشات سرنگونی طلب نه                

 نه مطلوب      ،امری واقعی است     
کنار زدن نقطه   .  است و نه ممکن   

سازشها و ايستگاههايی که                    
جريانات راست و محافظه کار           
در مقابل مبارزات توده های                
مردم قرار ميدهند يک وظيفه              

با اين  .  دائمی ما کمونيستها است    
مقدمه به نقد نقطه نظرات                       

 .داريوش همايون ميپردازيم

 

فصل مشترکها با جريان سبز              
 حکومتی 

 مدافعين جنبش     ،ميپرسد"  تالش"
سبز بسيار متنوع و از نظر                    
جهانبينی متنوع و افکار و                      

در اين    .  آرمانها متفاوت است       
مقطع معنای پيروزی برای اين          
نيروهای متنوع چيست؟ داريوش    

شکست .  "همايون پاسخ ميدهد       
احمدی نژاد اولويت اين مرحله          

: و اضافه ميکند     ".  جنبش است  
جنبش سبز پشتيبانان بی شمار         "

در هر سطح دستگاه حکومتی و         

 فصل مشترک های
 "جناح سبز حکومتی"و " جنبش ناسيوناليسم راست پرو غربی" 

 

 "حفظ نظام در مرحله کنونی گزينه ای واقعگرايانه است"
 

 على جوادى

جنبش سرنگونی طلبانه توده های           
مردم دارای هويت و محتوای                     
سوسياليستی است و نتيجتا به اين             
بهانه بهايی به نقد گرايشات دست             

 و متعاقبا خطر اين          ،راستی نميداد  
گرايش و نفوذ اين جريانات در                  
مبارزه بر سر قدرت سياسی را                 

امروز عمال اين       .  کمرنگ ميکرد   
تئوريهای ساده انگارانه پوپوليستی       
و يا به عبارت ديگر چوبدستی ها و        
زرورق چپ تئوريهای خود در اين       
زمينه را به کناری انداخته و در                
جريان عمل واقعی و بدنبال تعميق          
شدن در سياست راست به دنبال                
همراهی و متحد کردن جريانات               
متعدد سرنگونی طلب و از جمله              

. جريانات راست پرو غربی  است         
ده فرمان  "اخيرا اعالم کرده اند که        

طرح و پالتفرمی برای           "  انقالب
اتحاد همه نيروهای سرنگونی طلب      
اعم از ناسيوناليست پرو غربی تا            

به نظر       .  جريانات سبز است            
را قرار   "  منشور سرنگونی شان     "

است با نيروهای نامتنجانس اردوی       
سرنگونی طلبی اعم از راست پرو         
غربی تا بخشی از جريانات ملی               

و چرا که    .  اسالمی پايه ريزی کنند     
نه؟ مگر نه اينکه اگر جناح موسوی       
قول دهد با جناح خامنه ای و                         

 اين جريان    ،احمدی نژاد مقابله کند     
" همراهی با مردم  "هم نشان افتخار     

 را نصيب شان خواهد کرد؟

 

اما مستقل از تالشهای ناشی از                  
چرخش به راست برخی گرايشات         
چپ باز هم بايد بر ضرورت  نقد              

واقعيت .  اين جريانات تاکيد کرد           
ساده اين است که ما برای يک                    

 برای يک              ،حکومت کارگری      
جامعه آزاد سوسياليستی مبارزه               

جريانات دست راستی اعم       .  ميکنيم
از ناسيوناليست پرو غربی و يا                 
جريانات سبز برای يک حکومت            

 متکی بر بازار آزاد       ،سرمايه داری 
و رقابت و سلطه سرمايه بر                         
شئونات زندگی کارگر و توده های         

 حال با اسالم يا            ،مردم زحمتکش  

١١۵شماره   

شرطش .  ...  رهبری مذهبی دارد    
آن است که آنها از خود جنبش                  

و در   ."  سبز احساس خطر نکنند       
حضور :  "جای ديگری می افزايد     

 از بهترين     ،بخشی از همين نظام      
های اين جنبش          )  جنبه(سويه     
اين بيانات صريح موضع       ."  است

يک گرايش قوی جنبش                               
ناسيوناليسم غربی در قبال اهداف        
و چشم انداز نيروهايی است که              

  .هستند" جنبش سبز"تشکيل دهنده 

 

 در نقد و بررسی ابتدائا بايد                -١
حساب مردم سرنگونی طلبی را           
که از شکافها و مجاری                                
کشمکشهای جناحهای رژيم                     
اسالمی و برای سرنگونی آن                  
تالش ميکنند از حساب جريانات و      
نيروهايی که دارای افق و سياست       
مشترکی با جناحی از حاکميت               

موسوی بهانه  .  " جدا کردند  ،هستند
اين "   هدف کل نظام است          ،است

بيان واقعی حرکت مردم                             
سرنگونی طلب در استفاده مقطعی     
از اين شکافها برای حضور                     
گسترده و ميليونی در سياست                 
جامعه و در دستور روز قرار                 

. دادن تصرف قدرت سياسی است      
مردم رژيم اسالمی را در هيچ                

از .  شکل و شمايل آن نميخواهند         
جدال جناحها استفاده ميکنند اما             
بازيچه و يا سياهی لشکر يک                  
جناح در مقابله با جناح ديگر                    

تالش جناح سبز حکومت       .  نيستند
اسالمی برای سوار شدن بر                     
جنبش سرنگونی طلبانه توده های        
مردم و قالب زدن بر آن يک اقدام          

. از پيش شکست خورده است                 
مردم شايد به سوت اين جريانات           
به ميدان اعتراض روی آورند اما        
بدون ترديد با سوت اين جريانات          
از ادامه مبارزه خود و پيشروی            

بعالوه اين    .  دست نخواهند کشيد      
نقش ابزاری جدال جناحهای رژيم      

اسالمی به هر        
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ميزان که توازن قوای جامعه به            
نفع مردم و مبارزه علنی ميليونی         

 مردم نيز اين مجاری         ،تغيير کند  
غير مستقيم پيشبرد مبارزه خود           
را با مجاری مستقيم مبارزه                     
متناسب با توازن قوای سياسی              

در حال    .  تعويض خواهند کرد       
حاضر نيز مردم به دنبال جناح             
اصالح طلب حکومتی روانه                 

.  واقعيت بر عکس است           ،نيستند
 –کروبی      –اين جناح موسوی          

خاتمی است که برای بقاء خود در       
حاکميت اسالمی ناچار به دنبال            

روانه شده   .  مردم روانه شده اند       
روانه .  اند تا کنترل و مهارش کنند 

شده اند تا آن را منحرف و در                  
راستای اهداف ارتجاعی جناحی        

   .خود قرار دهند

 

 دفاع حزب مشروطه و                        -٢
داريوش همايون از جريان                      
اصالح طلب حکومتی يکباره و           

اين حزب در     .  تعجب آور نيست    
دوران عروج خاتمی به دفاع از           
جنبش ارتجاعی دوم خرداد                     
پرداخت و اميد و آرزوهای خود          

در آن   .  را به اين جنبش گره زد          
زمان روشن و بی مهابا از يک              
جناح رژيم در مقابل جناح ديگر           

سياست شرکت  .  رژيم دفاع کردند   
در مضحکه انتخاباتی را در                   

بی .  دستور جامعه قرار دادند             
آبرويی مفرط و تضعيف سياسی          
محصول چنين سياستهای                         

بطوريکه بعدها     .  ارتجاعی بود    
بسياری از ادبيات آن روز را از           

اما تاريخ     .  انظار پنهان کردند        
فقط ما نميدانيم         .  تکرار ميشود    

مارکس احتماال چه لقبی برای               
تکرار چند باره يک رويداد                     
تراژيک و تکرار مضحک آن              
ميداد؟ امروز هم همان سياست را       
در اساس دنبال ميکنند با اين                    

جنبش "تفاوت که ويژگی های               
به آنها اجازه ميدهد راحت        "  سبز

تر اين سياست ارتجاعی را دنبال        
  .کنند

 

 داريوش همايون يک نظريه           -٣

از .  دارای يک رکن واقعی است     
اين رو که جريانات ملی اسالمی       
با سراشيبی سقوط رژيم اسالمی       
تجزيه شده و افق خود را در                  

. جامعه از دست خواهند داد                  
نتيجتا بخشهايی از اين نيروها             

اين .  جذب اين جنبش خواهند شد      
آن نوری در انتهای تونل است            
که اين جريان به آن اميد بسته               

   .است

 

 سرنگونی رژيم اسالمی بر           -۴
خالف خواست توده های مردمی      
که در ابعاد ميليونی به ميدان                

 هدف فوری اين                   ،آمده اند      
رسما و بدون       .  جريانات نيست   

پرده پوشی اعالم ميکنند که                  
شکست احمدی نژاد اولويت اين  "

شکست و   ."  مرحله جنبش است    
نه حتی سرنگونی قطعی اين                
جناح از رژيم آدمکشان اسالمی        
هدف جامعه از نقطه نظر اين              

اما از نقطه نظر        .  جريان است  
اين جريان خواست و يا مطالبه           
سرنگونی کليت رژيم اسالمی            

است "  شعار و راه افراطی    "يک  
که بايد توده های مردم را از آن           

اگر جريانات سبز   .  برحذر داشت 
حکومتی تالش ميکنند                              
اعتراضات جامعه را به سنگری      
برای بقاء خود و حفظ مناسبات           

 اين    ،رژيم اسالمی تبديل کنند          
جريانات ميکوشند مردم را کم            

انتظارات آنها را به        .  توقع کنند  
اهداف کوچک و ناچيز محدود           

 با اهداف         ،مردم متوقع    .  کنند
واالی سياسی و راديکال و                    
انسانی هدفی است که بايد مورد         

در اينجا    .  تعرض قرار بگيرد       
فصل مشترک اين گرايش                      
محافظه کار دست راستی و                  
سياست ارتجاعی جريانات توده        
ايستی و اکثريتی در اين مقطع             

اين امری    .  قابل مشاهده است       
ناشی از منافع      .  تصادفی نيست  

مشترک طبقاتی و اجتماعی اين         
دو جنبش ارتجاعی طبقات                    

  .حاکمه در جامعه است

 

 يک مطلوبيت جريان سبز              -۵
حکومتی از نقطه نظر جريانات        
ناسيوناليست سلطنت طلب وجود     

جنبش "در     "  رهبران مذهبی    "
وجود بخشی از         .  است"  سبز

 -جريان کثيف دستگاه مذهبی              

 فصل مشترک های
و " جنبش ناسيوناليسم راست پرو غربی" 

  ..."جناح سبز حکومتی"
پرداز جنبش ناسيوناليسم محافظه           

تالش ميکند راه جنبش        .  کار است  
ميداند که  .  خودش را به جلو باز کند     

نميتوانند ديگر به توپ و تانک و              
سياست نظامی آمريکا و متحدين              

ميدانند .  اش اميد چندانی داشته باشند    
که اين جوانان و مردم در                               
خيابانهای شهرها با رژيم تا دندان           
مسلح درگير نشده اند تا يک                         
شاهزاده سوار بر کالسکه سلطنتی          

. در خيابانهای تهران رژه برود                
" پراگماتيست"و      "  فهيم"اينقدر      

اين .  هستند که به دنبال راهی باشند       
جنبشی است که فاقد قدرت                            

 –سازماندهی و بسيج سياسی                     
فعال .  تشکيالتی در جامعه است           

هر چند  .  عملی و رهبر محلی ندارد     
که نفوذ آراء ارتجاعی اش کماکان          
اين جنبش را به يک نيروی تعيين            
کننده در سرنوشت تحوالت جامعه         
تبديل کرده است اما ضعفهای آنها           

بعالوه اين   .  پايه ای و مهلک است        
جريانی است که مردم يکبار بزير           

.  سرنگونشان کرده اند         ،کشيدنشان
جامعه قرار نيست در مقابله با رژيم      
اسالمی به يک گذشته ارتجاعی و           

نتيجتا .  سلطنتی دنده عقب بگيرد          
چشم اميدشان به جدال جناحهای               
رژيم اسالمی و نيروهای جنبش               

برای اين    .  اسالمی است     –ملی    
نيروها جدال جناحها دريچه و                    
مجرايی است که امکان دست به               
دست شدن قدرت در باال و بدون               

. دخالت موثر مردم را فراهم ميکند        
 تغيير  ،دست به دست شدن حکومت     

جنس آن هدف گام به گامی است که         
. راه ديگری هم ندارند   .  دنبال ميکنند 

در اين راه حقارت و حمايت يک              
طرفه از جناحی از حاکميت                        

و "  سختی"ارتجاعی اسالمی              
راهی است که در مقابل          "  هزينه"

از طرف ديگر يک           .  خود دارند   
رکن تالششان رسيدن به توافق و             
هماهنگی با نيروهای متعدد ملی              
اسالمی ها از جنس اکثريتی و توده         

اين جريانات همانطور   .  ای ها است  
 را بر دوش      ۵٧که غرب تحوالت      

جريانات ملی اسالمی سوار کرد به        
اين اميدند که بتوانند پروژه نزديکی       
به قدرت خود را بر شانه های اين            

اين سياست   .  جريانات استوار کنند    

١١۵شماره   
حکومتی در اين جريان از قرار            

. يک نقطه قوت اين صف است              
صريح و بدون لکنت زبان و فکر         
اعالم ميکنند که وجود مرتجع                 

مراجع "ترين مرتجعان يعنی                  
حکومتی يک نقطه قوت       "  مذهبی

اين ارزيابی     .  اين جنبش است         
نشانگر نقش و جايگاهی است که          
کال دستگاه مذهب و آخوندهای              
کثيف حکومتی در سيستم                           
حکومتی مورد نظر اين جريانات        

مذهب .  و در اين جنبش ايفا ميکند       
همواره يک رکن حاکميت دستگاه       

. سلطنت و طبقه حاکمه بوده است        
در بند و بست و سازش و بده                     
بستان با متوليان دستگاه مذهب              

فوت و فن اين معامالت          .  استادند
کثيف را طی ساليان همکاری با            

مذهب .  يکديگر بخوبی آموخته اند    
سم و زهری است که اين جريان            

. برای حاکميت به آن نيازمند است      
نياز سرمايه   .  افيون توده ها است      

. برای تداوم حاکميت سياسی است      
بدون مذهب نميتوانند توده های             

 مصائب  ،مردم را به کم قانع کنند        
ناشی از حاکميت يک نظام                        
استثمارگر را در اذهانش موجه و        

" مشيت اللهی    "بخشا ناشی از             
اما هر درجه تاکيد بر      .  قلمداد کنند 

نقش مذهب و قرار دادن مذهب در       
پروژه اين جريانات صرفا به                  
معنای قرار دادن اين جريانات در        
مقابل مردمی است که برای بزير         
کشيدن حکومت اسالمی و جريان        
اسالمی حاکم بر جامعه در ابعاد            

 .ميليونی پا به ميدان گذاشته اند

 

 داريوش همايون بمنظور جلب       -۶
به صف جناح      "  رهبری مذهبی  "

شرطش :  "سبز حکومت ميگويد      
آن است که آنها از خود جنبش                  

و بايد   ".  سبز احساس خطر نکنند     
" فداکاريهايی"پرسيد که ايشان چه     

احساس "بمنظور برطرف کردن        
اين اوباش مذهبی در                "  خطر

دستور کار سياسی حزب و جنبش        
بنظر .  متبوعشان قرار خواهد داد      

پاک کردن پرونده جنايت آنها يک       
گوشه از اين تالش ارتجاعی                    

اعالم وفاداری به نقش و            .  است
جايگاه و باز گذاشتن دست اين                
بزرگان گله اوباش مذهبی در                  
غارت اموال و زندگی مردم بخش       

احساس "ديگری از اين رفع                    
در عين حال بايد          .  است"  خطر

منتظر 
۶صفحه   



  ۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر 

بيشتر اين جريانات       "  ابتکارات"
  .بود

 
حفظ نظام در مرحله کنونی                   "

 "  گزينه ای واقعگرايانه

مردم برای بزير کشيدن رژيم                
مرگ بر  .  اسالم به ميدان آمده اند      

 مرگ بر خامنه ای و            ،ديکتاتور
مرگ بر جمهوری اسالمی                      
شعارهايی است که در خيابانها در   
مقابل دستجات مسلح و چاقوکش          

 در عين     ،رژيم فرياد زده ميشود      
حال اين جريان وقيحانه اعالم               

حفظ نظام در مرحله        "ميکند که     
" کنونی گزينه ای واقعگرايانه             

اين سياستی است که حتی         .  است
جريانات دنبالچه اصالح طلب              
حکومتی مانند جريانات توده ای          
و اکثريتی کمتر با چنين صراحتی      

اما اين      .  آن را بيان ميکنند               
جسارت و شفافيت ارتجاعی از            
کجا مايه ميگيرد؟ برای پاسخ بايد       
به جوهر تالشهای اين جنبش در          
مقابله با تالش کمونيسم و طبقه              

واقعيت اين    .  کارگر اشاره کرد      
است که ضديت اين جريان با                  
تالش طبقه کارگر و کمونيسم در         

 برابر و مرفه    ،برپايی نظامی آزاد  
و ايجاد يک حکومت کارگری               
متضمن چنين شرايطی و يک                
وجه مهم تقابل اين جريانات در             

ما .  کشمکشهای جامعه است            
همواره تاکيد کرده بوديم که يک           
پايه تالش اين جريانات برای کنار      
زدن رژيم اسالمی قرار گرفتن             
در موقعيت مناسب تر بمنظور              
مقابله با تالش کارگر و کمونيسم          

از قرار بايد        .  در جامعه است       
اضافه کرد يک رکن ديگر فعاليت   
اين جريانات بمنظور مقابله با                
کمونيسم و کارگر چنانچه نتوانند         
خود در راس قدرت سياسی قرار        

 حفظ اين قدرت                              ،بگيرند
اين .  سرکوبگر و آدمکش است         

نيرو در دوره های گذشته همواره       
هر زمان که تهديد خطر جنگی              
افزايش پيدا ميکرد با صراحت             
اعالم ميکرد که در صورت                    

دست به پشتيبانی    "  حمله نظامی "
اما .  از رژيم اسالمی خواهند زد        

به هر حال تاکنون در مقابله با              
کودنان اصالح طلب حکومتی           
گفته ميشد که حقوق مدنی و                   
آزاديهای فردی انسانها در                     
جامعه با حکومت اسالمی و                 

. قوانين اسالمی در تناقض است       
رسيدن به هر درجه از آزادی و          

 برابری زن و         ،برابری انسانها  
 در هم شکستن آپارتايد                 ،مرد

جنسی مستلزم بزير کشيدن و               
سرنگونی حکومت اسالمی                 

اکنون مشاهده ميکنيم که        .  است
درست در گرماگرم اعتراضات       
و خيزش توده های مردم اين                 
جريان اعالم ميکند که راه                      
رسيدن به اهداف ادعايی شان از       
سرنگونی رژيم اسالمی                          

اين !  به همين سادگی     .  نميگذرد
مساله از يکطرف نشان نزديکی       
های نفرت انگيز بنيادهای نظام         
طبقاتی مورد نظر اين جريان و          

از .  نظام حکومتی اسالمی است     
طرف ديگر نشان هراس اين                
جريانات از پتانسيل و توان                   
جنبش سرنگونی و شکل گرفتن         
يک انقالب عظيم اجتماعی و               
  .کارگری از دل اين جنبش است

 

 يک نتيجه خيزش عظيم توده        -٣

 فصل مشترک های
و " جنبش ناسيوناليسم راست پرو غربی" 

  ..."جناح سبز حکومتی"
امروز در گرماگرم تالش مردم                
برای سرنگونی رژيم نيز اعالم                

برايشان "  حفظ نظام  "کرده اند که        
الزم نيست به     .  است"  گزينه"يک   

عمق .  کنکاش اين سياست پرداخت      
کثافت چنين سياستی نيازی به                    

اما اين بار بهانه        .  موشکافی ندارد  
شان نه جنگ احتمالی بلکه اين                  

ويرانه جمهوری     "است که بر               
نميتوان به ليبرال                  "  اسالمی

 دمکراسی دست يافت؟ 

 

مسلما نميتوان ادعای کسب                   -١
جريان سلطنت   "  ليبرال دمکراسی  "

جريانی که   .  طلب را جدی گرفت       
را پايه گذاشته       "  حزب رستاخيز   "

است هر چقدر هم رنگ عوض                 
ليبرال "کرده باشد نميتواند مدعی           

جريانی .  در جامعه باشد  "  دمکراسی
که خواهان ابقای يک نظام سلطنتی        
مادام العمر در جامعه است نميتواند       

و "  دمکراسی"مدعی هيچ نوع             
مشروعيت و يا سلب مشروعيت از        
حکومت سلطنتی در يک پروسه              

جريانی که      .  باشد"  دمکراتيک"
هنوز بند نافش از مذهب و دستگاه           

 از هم اکنون    ،مذهب قطع نشده است   
اعالم ميکند که حاضر به هر                      
معامله و بند و بستی با اين گله                     

 ،آخوندهای دزد و مفت خور است          
چنين جريانی نميتواند مدعی                       

يا نه؟   .  در جامعه باشد    "  ليبراليسم"
شايد بايد بپذيريم که اين عين                        

در دوران      "  ليبرال دمکراسی     "
و "  ايرانی"معاصر و نوع                     

به هر حال      .  اش است  "  سلطنتی"
. کاسه داغ تر از آش نميتوان شد               

نتيجتا بايد گفت روشن است که                  
بلکه "  دمکراسی"مساله مردم نه          

آزادی و رهايی و خالصی از قيد و         
 عقب   ، حکومت اسالمی    ،بند اسالم  

ماندگی و اسارت و محدوديتهای              
  .طبقاتی حاکم بر جامعه است

 

 سياست جريانات راست در                  -٢
ايران ويژگی های تعجب انگيز                

: خودشان ميگويند    .  بسياری دارد    
اشاره ای   .  است"  بی پدر و مادر      "

. به روش سياسی جنبش شان است          

١١۵شماره   
های مردم در جامعه تشديد                        
پالريزاسيون سياسی و قطب                   

به .  بنديهای اجتماعی است                
اعتباری گرايشات سياسی و                    
اجتماعی در کوران محک سياسی      

در چنين     .  قرار داده شده اند              
شرايطی حشو و زوائد سياسی               

. شان به کناری زده شده است                  
نظرات داريوش همايون و حزب         
مشروطه را تنها در چنين                           

  .چهارچوبی ميتوان توضيح داد

 

اسالمی "  گزينه حفظ نظام         "-۴
اگرچه امروز بمنظور مقابله با              
جنبش سرنگونی و تالشهای مردم       
بپاخواسته برای اين جريان يک            

 اما برای مردم                 ،گزينه است     
 برای   ،آزاديخواه و برابری طلب       

مردمی که سی سال تحت حاکميت       
اين ارتجاع سياه قرار داشته اند              
تنها موضوع سرنگونی و نابودی        

اگر جريان سبز حکومتی          .  است
نميتواند مردم را به سازش بکشاند       
و اعتراضات را در مجاری قانون       
اساسی و برای حفظ رژيم اسالمی       

 اين جريان به طريق           ،سوق دهد  
اولی چنين شانسی برای تداوم                 
حاکميت سياه مذهبی بر جامعه               

 *  .نخواهد داشت

 

 پخش پيام حزب 
 به طبقه کارگر در تهران

 

 مناطقی از    ، ديروز يکشنبه اول شهريور ماه         ،بنا به گزارش دريافتى     
شهر تهران تحت پوشش يکی از تيمهای تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم              

 . کارگری قرار گرفت
 

خيابان هاى کارگر شمالی، فاطمی، محالت اطراف اداره آمار و                           
 و بخشهايی از        ، کوچه محل جان باختن ندا آقا سلطان                ،سازمان آب  

رفقاى تيم  .  اطراف پارک الله تحت پوشش تبليغات حزبى قرار گرفت            
تبليغاتى حزب در اين مناطق صدها نسخه از پيام حزب به کارگران را              

در بسياری موارد فعالين حزب با استقبال پر شور                       .  توزيع گرديد  
 . جوانان و مردم روبرو شدند

 

حزب تالش و ابتکار انقالبی همرزمان کمونيست را ارج مينهد و به                    
 .  آنها خسته نباشيد ميگويد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ شهريور ٢ – ٢٠٠٩ اوت ٢۴



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 تعبير شما از مفاهيمى             :پرسش
چون بنياد گرايى اسالمى و اسالم       
سياسى چيست؟ تفاوت اين دو                

 عبارت چيست؟

 

 من عبارت بنياد      :منصور حکمت 
گرايى اسالمى را بکار نميبرم               
چون بنظر من تعبير دست راستى       
هدفدارى است که عامدانه تصوير     
گمراه کننده اى از اسالم و                         
جنبشهاى اسالمى معاصر بدست        

آنچه واقعى است عروج         .  ميدهد
اسالم .  اسالمى سياسى است            

سياسى بنظر من يک جنبش                     
ارتجاعى معاصر است و جز در         
فرم خويشاوندى اى با حرکتهاى          
اسالمى اواخر قرن نوزده و اوائل      

از نظر محتواى   .  قرن بيستم ندارد  
اجتماعى -اجتماعى و امر سياسى      

و اقتصادى اى که دنبال ميکند،             
اين جنبش جديد کامال در جامعه           

تکرار همان   .  معاصر ريشه دارد   
اين حاصل    .  پديده قديمى نيست       

شکست و يا بهتر بگويم عقيم و              
نيمه کاره ماندن پروژه                                
مدرنيزاسيون غربى در                             
کشورهاى مسلمان نشين                            
خاورميانه از اواخر دهه شصت          
و اوائل هفتاد ميالدى، و همراه آن       

ناسيوناليستى -افول جنبش سکوالر  
اى بود که مجرى اصلى اين                    
مدرنيزاسيون ادارى و اقتصادى         

بحران حکومتى   .  و فرهنگى بود    
و ايدئولوژيکى در منطقه باال                 

جنبش اسالمى در اين             .  گرفت
خالء ايدئولوژيک سياسى و                    
سردرگمى بورژوازى بومى اين        
کشورها بعنوان يکى از                              
آلترنانيوهاى راست براى تجديد          
سازمان حاکميت بورژوايى در            
مواجهه با چپ و طبقه کارگرى            
که با عروج کاپيتاليسم رشد پيدا            

با اينحال  .  کرده بود به ميدان آمد       
 در  ١٩٧٨-٧٩بدون تحوالت سال    

ايران، اين جريانات بنظر من                 
هنوز شانسى نداشتند و حاشيه اى        

در ايران بود که اين              .  ميماندند
جنبش خود را در يک حکومت             
سازمان داد و اسالم سياسى را در       
کل منطقه به يک نيروى قابل                  

 تا چه حد بقدرت رسيدن      :پرسش
اسالميست ها بيانگر عقبگردى         
مذهبى است؟ آيا اين يک برگشت     
مذهبى در اين جوامع است؟                  
رجعتى به ارزشها و باورهاى            
دينى در زندگى فردى و                           

 اجتماعى؟

 

 اين بنظر من          :منصور حکمت   
ريشه در احياى اسالم به مثابه             

اين .  يک دستگاه اعتقادى ندارد       
اسالم فقهى نيست، بلکه اسالم             

مبناى آن معادالت    .  سياسى است 
بديهى است  .  سياسى معينى است   

که با باال گرفتن قدرت اسالم                 
سياسى فشار براى احياى ظواهر     

. مذهبى در جامعه شدت ميگيرد       
. اما اين يک فشار سياسى است          

مردم به اين فشار بعضا تمکين           
" رنسانس"پشتوانه اين      .  ميکنند

. اسالمى خشونت و ترور است         
در الجزاير به يک شکل و در              

در ايران   .  ايران به شکل ديگر       
واقعيت اين است که برعکس، به      
تناسب عروج اسالم سياسى و             
حاکميت دينى، موج بازگشت              
ضد اسالمى در سطح معنوى و          
عقيدتى و در زندگى شخصى               
مردم به طرز خيره کننده اى                 

عروج اسالمى   .  باالگرفته است  
سياسى در ايران مقدمه اى بر              
يک انقالب فرهنگى ضد اسالمى     
و ضد دينى شده در اذهان مردم          
و بويژه نسل جوان شده است که         
با يک انفجار عظيم جهان را                 
متوجه خود خواهد کرد و شيپور       
پايان عملى اسالم سياسى در کل        
خاورميانه را به صدا در خواهد         

 .آورد

 

 اروند آبراهاميان در              :پرسش
همين ميزگرد ميگويد سقوط                 
جمهورى اسالمى ميخ آخر به             
تابوت جنبش اسالمى نخواهد              
بود، چون گرايشات ديگر،                    
بخصوص غير شيعى ها،                       
ميتوانند اين شکست را بپاى خود      

آيا با اين ارزيابى                .  ننويسند
 موافقيد؟

 

 بنظر من              :منصور حکمت       
حرکت اسالمى با سقوط رژيم             
اسالمى در ايران در خاورميانه        
و در سطح بين المللى از نفس               

 عروج و افول اسالم سياسى
  با منصور حکمت"پرسش "ى مجلهگفتگو

 .اعتنا و مطرح تبديل کرد

 

اسالم سياسى از نظر من عنوان                
عمومى آن جنبشى است که اسالم            
را ابزار اصلى يک بازسازى دست       
راستى طبقه حاکمه و يک نظام                  
حکومتى عليه چپگرايى در اين                 
جوامع ميداند و به اين اعتبار در                
رقابت بر سر سهم خود از قدرت              
جهانى سرمايه با بخشهاى ديگر و           
بخصوص با قطبهاى هژمونيک              

. جهان سرمايه دارى کشمکش دارد      
اين اسالم سياسى لزوما محتواى              
اسکوالستيک و فقهى داده شده و              

اسالم سياسى لزوما     .  متعينى ندارد  
از .  بنيادگرا و دکترينر نيست                

انعطاف پذيرى سياسى و                               
پراگماتيسم عقيدتى خمينى تا محافل       
خشکه مقدس در جناح راست                     
حکومت ايران، از نهضت آزادى و       
مهدى بازرگان و امل و نبيه برى              
مکال و کراواتى تا طالبان، از                     
حماس و جهاد اسالمى تا يا                            

امثال "  پروتستانيسم اسالمى         "
سروش و اشکورى در ايران، همه         
بخشهاى مختلف اين اسالم سياسى          

 .اند

 

قدرتهاى غربى، و مديا و دنياى                 
دانشگاهى شان، مقوله بنياد گرايى         
را پيش کشيده اند تا رگه هاى                       
تروريستى و ضد غربى اين جريان       
اسالمى را از شاخه هاى پرو غرب        

ضد .  و اهل سازش آن جدا کنند               
غربى ها را بنياد گرا مينامند و                   
بنيادگرايى را ميکوبند تا اسالم                  
سياسى بطورکلى را که از نظر آنها       
فعال يک رکن غير قابل جايگزينى          
حاکميت دست راستى و ضد                        
سوسياليست در منطقه است                         

اما جريانات ضد غربى       .  نگهدارند
لزوما جناح خشکه مقدس و                          
متعصبين فقهى در اين جنبش                      

بنيادگراترين بخشهاى          .  نيستند
اردوى اسالمى، نظير طالبان و                
عربستان سعودى، نزديک ترين              

 .ياران غرب هستند

 

١١۵شماره   

بحث بر سر اين نيست که         .  ميافتد
ايران اسالمى يک مدل شکست             
خورده خواهد بود که ديگران                  

. ميتوانند خود را از آن مبرا بدانند        
شکست جمهورى اسالمى در متن       
يک خيزش سکوالريستى عظيم           

. توده اى در ايران رخ خواهد داد         
خيزشى که دست به بنيادهاى تفکر      
ارتجاعى اسالمى ميبرد و آن را            
در افکار عمومى جهان نه فقط بى        
اعتبار، بلکه محکوم و رسوا                   

شکست رژيم اسالمى            .  ميکند
چيزى از نوع سقوط آلمان نازى           

هيچ فاشيستى نميتواند    .  خواهد بود 
بسادگى با صرف فاصله گذارى           
مکتبى و سازمانى ميان خود و اين       
قطب فروريخته مواضع و                        

کل اين  .  موقعيت خود را حفظ کند     
. جريان دهها سال به رکود ميکشد       

شکست اسالم سياسى در ايران،           
يک پيروزى آنتى اسالميستى                 
است که در محدوده ايران متوقف        

 .نميشود

 

 شما توصيف کشورهايى       :پرسش
مانند ايران بعنوان کشورهايى               

 چرا؟. را نميپذيريد" اسالمى"

 

 هر تقسيم بندى و      :منصور حکمت 
تيتر گذارى اى هدفى را دنبال                 

اسالم در ايران هزار و             .  ميکند
چهارصد سال چرخيده و طبعا                
رنگ خود را به چيزهايى زده                

اما اين فقط يک مولفه در            .  است
. ترسيم سيماى اين جامعه است              

همانطور که استبداد، سلطنت،               
حکومت پليسى، عقب ماندگى                
صنعتى، قوميت، زبان، خط،                  
پيشينه تاريخى، تاريخ سياسى،              
رسوم پيشا اسالمى، مشخصات            
جسمى مردم، قد، قيافه و رنگ و           
رو، تماس و مراودات بين المللى،       

جغرافيا و آب          
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هوا، وضع تغذيه، طول و عرض        
کشور، درجه تراکم جمعيت،                 
مناسبات اقتصادى، نظام سياسى،      
درجه شهر نشينى، آرشيتکتور و        

همه اينها        .  غيره و غيره               
مشخصاتى واقعى از آن جامعه را      

حال اگر کسى اصرار    .  بيان ميکند 
دارد از ميان صدها مولفه اى که           
بين ايران و پاکستان و فرانسه و            
ژاپن تفاوتهايى ايجاد ميکند، بر            
حضور اسالم در برخى جوانب           
زندگى اين جامعه انگشت بگذارد       
و اين اسم را به پيشانى همه ما                 
مردم، از ضد دين هايى مانند من          
و شما و دشتى و هدايت تا اکثريت  
عظيمى که نه خود را مومن                     
ميدانند و نه براى اسالم و آخوند           
تره خرد ميکند، بچسباند حتما                

. هدف خاصى را دنبال ميکند                
. ايران جامعه اى اسالمى نيست           

اسالم .  حکومت، اسالمى است        
يک پديده تحميلى در ايران است،        
نه فقط امروز بلکه دوران سلطنت      
هم، و به ضرب زدن و کشتن سر         

ايران يک جامعه    .  کار مانده است  
بيست سال است      .  اسالمى نيست  

ميخواهند بزور اسالمى اش کنند         
اسالمى ناميدن       .  نتوانسته اند      

جامعه ايران، بخشى از يک جهاد       
ارتجاعى براى اسالمى کردن آن        

 .است

 

 آيا اسالم سياسى را يک         :پرسش
نيروى ماندگار در ساختار سياسى     
کشورهاى مسلمان نشين                            
خاورميانه و شمال آفريقا تلقى               

 ميکنيد؟

 

 ماندگارى يک        :منصور حکمت   
باالخره زمانى  .  مقوله نسبى است   

خواهد رسيد که اين منطقه اسالم          
را به تمامى دفع کند و به يک                   
پديده عتيقه تبديل کند که اگر چه            
هنوز براى تماشا و مطالعه وجود       
دارد و حتى پيروانى دارد، عمال          
نقشى در زندگى مردم بازى                    

اما اينکه اين زمان کى            .  نميکند
فرا ميرسد تماما به روندهاى                  
سياسى در اين جوامع و بطور                

اعراب و اسرائيل و مساله                      
" دشمن"فلسطين و وجود يک             

امپرياليستى که                 -دينى-قومى
ناسيوناليسم و سکوالريسم عرب      
در مقابل آن زانو زده است يک          
رکن عروج حرکت اسالمى                 
بعنوان يک آلترناتيو مدعى                   

سوال مهم تر         .  حاکميت است    
اينست که در غياب مساله                       
فلسطين، در غياب پيدايش کشور      
اسرائيل در اين سرزمين معين،         
روندهاى ايدئولوژيکى، سياسى       
و فرهنگى جهان قرن بيستم                   
کشورهاى عرب نشين و مسلمان      
نشين خاورميانه را به چه سمتى        
ميبرد و تا چه حد اين منطقه هم            
مانند آمريکاى التين و آسياى               
جنوب شرقى امکان انتگره شدن       

را "  غربى"در يک نظم جهانى        
ميداشت؟ تا چه حد کاپيتاليسم،             
تکنولوژى، صنعت و سرمايه             
غربى با تمام عملکرد يکسان               
ساز و شبيه ساز ادارى و                         
فرهنگى اش در اين منطقه رشد         
ميکرد؟ تا چه حد اسالم مانند                
ساير اديان در قرن بيستم به يک         
رگه برسميت شناخته شده،                    
مدرنيزه شده، تعديل شده و ادغام       
شده در روبناى سياسى يک                  
کاپيتاليسم جهانى تبديل ميشد؟             
سوال اين نيست که آيا مساله                 
فلسطين و اين کشمش باعث                  
عروج اسالم سياسى نوين شده            

که بنظر من سهم بسيار زيادى          (
، سوال اين است که       )داشته است 

که تا چه حد اين کشمکش مانع             
انتگره شدن مسلمانان و                           
کشورهاى مسلمان نشين در                 
پيکره قرن بيستم و در نظم                     
کاپيتاليستى جهان شده است، تا           
چه حد مساله رشد اقتصادى،               
انتقال تکنولوژى، انتگراسيون با     
فرهنگ غربى مسلط در جهان،         
پيدايش ارکان يک جامعه مدنى          
کاپيتاليستى، رشد نهادهاى                    
سياسى و ادارى منطبق با الگوى      
غربى و رشد رگه هاى فکرى و         

از جمله        (فرهنگى غربى                
سکوالريسم و مدرنيسم و                       

در اين کشورها از           )  ليبراليسم
وجود مساله فلسطين تاثير منفى         

روند .  پذيرفته است                  
مدرنيزاسيون، سکوالريزاسيون     
و غربيگرايى در کشورهاى                
اسالم زده از اوائل قرن بيست             
آغاز شده بود و تا دهه شصت               
ميالدى به نتايج زيادى هم رسيده      

 عروج و افول اسالم سياسى
 ... با منصور حکمت "پرسش "ى مجلهگفتگو

مشخص به مبارزه براى آزادى و            
هنوز .  سوسياليسم گره خورده است     

نسلهاى بيشترى ممکن است ناگزير      
به تحمل اين اسالم باشند و حتما                 
علما و محققينى هم اسالم را ابدى             

اما هيچ چيز ابدى      .  خواهند پنداشت 
و ساختارى اى در اسالميت                         

جنبشهاى .  خاورميانه نيست           
انساندوست و آزاديخواه ميتوانند              

در ايران  .  پرونده اسالميت را ببندند   
مقطع خالصى از اسالم ميتواند                

بنظر من   .  بسيار سريع فرا برسد        
جمهورى اسالمى در جريان حذف         
شدن است و همراه آن اسالم سياسى       

و .  در ايران در هم کوبيده ميشود           
اگر فشار سياسى اسالم و اسالميت         
حذف شود، آنوقت پوکى و بى                     
عمقى آنچه سلطه فرهنگى اسالم بر       
جامعه اى مانند ايران قلمداد ميشود        

ايران در     .  بسرعت عيان ميشود       
ظرف چند سال از پايگاه قدرت                 
اسالم سياسى به مرکز و رهبر                   

 .مبارزه با آن تبديل خواهد شد

 

يکى از اشکال بقاء اسالم سياسى             
. در منطقه بنظر من تروريسم است       

مبارزه عليه تروريسم اسالمى بنظر     
من تا چندين سال پس از پيروزى             
سياسى بشريت بر اسالم در منطقه          

. همچنان ادامه خواهد داشت                       
برچيدن گروههاى ترور اسالمى به      
 .وقت بيشترى احتياج خواهد داشت

 

 شما قبال در نوشته هايى             :پرسش
تجديد حيات جنبش اسالمى را تا               
حدود زيادى به مساله فلسطين و               
جدال اعراب و اسرائيل مرتبط                  

شرکت کنندگان ديگر در      .  کرده ايد 
اين ميزگرد در اين تاکيد ويژه شما           
بر جايگاه اين کشمکش شريک                 

 .نيستند

 

 بنظر من استاتيک     :منصور حکمت 
سوال فقط اين   .  به مساله نگاه ميکنند   

نيست که جنبش اسالمى در پاسخ به       
چه معضالت و بر محور کدام                    

هرچند .  تنشها عروج کرده است          
حتى در همين محدوده هم جدال                 

١١۵شماره   
اما غرب، بدليل مساله                  .  بود

فلسطين، بدليل وجود يک                           
کشمکش منطقه اى که سايه اى از        
يک قطب بندى اساسى جهانى در         
دوران جنگ سرد بود، بدليل اتحاد      
استراتژيک اش با اسرائيل، کل             
مساله انتگراسيون کشورها و                 
جوامع عرب نشين و مسلمان                   
نشين خاورميانه در اردوى جهانى      
کاپيتاليسم غربى را ناميسر و                   

پاسخ واقعى به      .  منتفى تلقى کرد     
ارتجاع مذهبى فقط از سوسياليسم        
بر ميايد، اما عروج اسالم سياسى         
ميليتانت در خاورميانه حاصل               
شکست ناسيوناليسم و سکوالريسم     
و مدرنيسم بورژوايى در اين                   
کشورهاست که منطقا ميتوانست و     
حتى ميرفت اسالميت را هضم               

حتى اگر سخنى از                        .  کند
پروتستانيسم اسالمى نبود، اين              
روند ميتوانست اسالم را در اين            
جوامع در حداقل در همان                          
جايگاهى قرار بدهد که                                 

اما .  کاتوليسيسم در ايرلند دارد           
شرط اين پيروزى بورژوايى،               
رشد کاپيتاليسم، رشد صنعت و              
انتقال تکنولوژى و سرمايه بود که       
بدليل وجود کشمکش اعراب و               
اسرائيل در متن جنگ سرد،                    

. غرب تمايلى به آن نداشت                       
خاورميانه و مردم آن در فرهنگ         
سياسى غرب، شيطانى تصوير             

اين ها از پرسوناژهاى        .  شده اند  
منفى اصلى در فرهنگ سياسى             

. غرب پس از پيدايش اسرائيل اند        
خاورميانه براى غرب مانند                    
آمريکاى التين و آسياى جنوب               

يک منطقه ممنوعه     .  شرقى نيست  
بى ثبات است، مخاطره             .  است

آميز است، غير قابل اتکاء است،          
اسالم سياسى در      .  خصمانه است  

. اين حفره سياه عروج کرده است        
اگر مساله اسرائيل نبود، مشکالت      
مصر و ايران و عربستان و                      
عراق، از قماش مشکالت برزيل         

حتما اسالم  .  و پرو و مکزيک بود     
سياسى وجود ميداشت، اما يک              
حرکت حاشيه اى و فرقه اى                     
ميماند و به بستر اصلى سياست              

 .در اين کشورها وارد نميشد

 

 شما سکوالريسم را                    :پرسش
چگونه تعريف ميکنيد؟ حدود                  
ابراز وجود مذهب و حرکتهاى              
مذهبى در قلمرو سياست و                        

فرهنگ در يک    
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .نظام سکوالر چه ميتواند باشد

 

 سکوالريسم را       :منصور حکمت   
بايد همانطور تعريف کرد که                 

راديکاليسم زيادى     .  رايج است    
. نميشود به اين مقوله الصاق کرد        

سکوالريسم يعنى جدايى مذهب از     
جدا .  دولت و آموزش و پرورش        

بودن مذهب از هويت شهروندى         
و تعريف حقوق و اختيارات و                

تبديل مذهب   .  وظايف شهروندان  
وقتى .  به يک امر خصوصى             

مذهب فرد در تعريف مشخصات        
اجتماعى و سياسى او و در تالقى         
فرد و دولت و فرد و بوروکراسى        

به اين اعتبار    .  وارد تصوير نشود   
سکوالريسم يک مجموعه شرايط       

من، براى مثال،         .  حداقل است    
نميتوانم تمام موضع خود در قبال        
جايگاه مذهب در جامعه را در               

من فقط    .  اين مقوله جاى بدهم           
خواهان سکوالريسم نيستم، بلکه         
خواهان مبارزه آگاهانه جامعه با         

خواهان آنم که          .  مذهب هستم     
همانطور که بخشى از منابع                    
جامعه صرف مبارزه با ماالريا و       
وبا ميشود، همانطور که عليه زن        
ستيزى، نژادپرستى، کودک                  
آزارى آگاهانه سياستگذارى                   
ميشود، نيرو و امکاناتى در                     

. جامعه صرف مذهب زدايى بشود    
منظورم از مذهب، البته دستگاه           
مذهبى و اديان تعريف شده است           
و نه انديشه مذهبى و با حتى باور         

من يک  .  به مذاهب کهنه و موجود    
فرد ضد مذهبى هستم و خواستار         
آنم که جامعه محدوديت بسيار                
بيشترى، به نسبت يک مناسبات           
صرفا سکوالر، بر مذهب                        

" صنايع دينى     "سازمانيافته و            
اگر قانون اديان را          .  اعمال کند   

موظف کند که خود را به صورت       
شرکتهاى انتفاعى و موسسات               
خصوصى ثبت کنند، ماليات                  
بدهند، بازرسى بشوند، قانون                
کار، قوانين ناظر به ممنوعيت              
تبعيض جنسى، حقوق کودکان،            
ممنوعيت نشر اکاذيب، ممنوعيت      
افترا و تحريک، قوانين حمايت            
حيوانات و غيره را رعايت کنند،        

کارتل مواد مخدر مدى ئين                    
و مثلت هاى چينى      )  اسکوبارها(

) و آمريکا     (و مافياى ايتاليا                
انگشت کوچک اديان سازمان            

صحبت من از        .  يافته نميشوند   
مبارزه مشروع و سازمان يافته         
يک جامعه آزاد و باز عليه اين            

در عين   .  نهادها و بنگاه هاست       
حال اعتقاد به هرچيز، حتى                  
عقب مانده ترين و ضد انسانى             
ترين احکام، را حق انکار ناپذير       

 .فرد ميدانم

 

 سکوالريسم، و مذهب         :پرسش
زدايى مورد نظر شما، چقدر در        
کشورهاى دايره نفود اسالم در           
خاورميانه زمينه دارد؟ چقدر              
سکوالريسم در اين جوامع قابل         
پيدا شدن است؟ اروند ابراهاميان      
از امکان اسالمى ماندن و در               
همان حال سکوالر بودن سخن           

منشاء سکوالريسم در       .  ميگويد
اين جوامع کدام جنبشها هستند و         

 چقدر شانس پيروزى دارند؟

 

 بنظر من              :منصور حکمت       
خستگى نظرى چپ و ضرباتى          
که آرمان خواهى و انديشه نقاد و       
راديکال از اواسط دهه هفتاد به          
اينسو متحمل شده است، بسيارى       
از نظريه پردازان چپ و                        
خيرخواه را هم به نگرش مرحله       

تاکتيکى و تدريجى گرايى           -اى
تاسف بارى در قبال افق تحقق             
آرمانهاى ابتدايى انسان دچار              

 . کرده است

 

صد سال قبل بشريت آوانگارد به      
اينکه رهايى بشر بدست کشيشان      
و از راه تعديل مذهب و عروج            
روايات و تعابير جديد از درون          

امروز .  کليسا بدست آيد ميخنديد     
محققان و انديشمندان حرفه اى            
ميتوانند نسخه بپيچند که زن                  
ايرانى فعال ميتواند سکوالريسم        
را با اضافه شدن رنگ سرمه اى    
به رنگهاى هاى مجاز دولتى                

اين بنظر  .  براى حجاب معنى کند   
من نديدن ديناميسم تغيير و                     

جهان .  انقالب در جامعه است         
تاکنون از طريق زير و رو شدن        

دگرگونى .  ها جلو رفته است           
هاى خيره کننده و سريع در                   
تفکر، در تکنيک، در مناسبات          

 عروج و افول اسالم سياسى
 ... با منصور حکمت "پرسش "ى مجلهگفتگو

مانند "  صنعت مذهب     "اگر با            
رفتار بشود،     "  صنعت دخانيات    "

آنوقت تازه ما به يک موقعيت                     
اصولى در قبال حدود ابراز وجود          

 .مذهب در جامعه نزديک شده ايم

 

 شايد فرق اينجاست که                 :پرسش
مذهب زدايى ميتواند سرکوب                    
باورهاى معتقدان به اين مذاهب                

چطور ميتوان   .  معنى يا تلقى بشود      
مرز اين موضع فعال ضد مذهبى             
را با نقض آزادى انديشه و بيان                  

 ترسيم کرد؟

 

 همانطور که گفتم       :منصور حکمت  
صنايع "من از مذهب سازمانيافته و      

صحبت ميکنم و نه باور               "  دينى
هرکس ميتواند هر اعتقادى     .  مذهبى

داشته باشد و آن ابراز و تبليغ کند و          
سوال اينست  .  گرد آن سازمان بدهد    

که جامعه چه مقرراتى براى                       
جامعه .  محافظت خود وضع ميکند      

امروز سعى ميکند کودکان را از              
تبليغات صنعت دخانيات مصون             

در مورد تبليغات صنعت                .  کند
مذهب هم عين همين کار را ميشود          

آدم سيگارى همه حقوق خود         .  کرد
را دارد و ميتواند هر نهاد و انجمنى        
در تبليغ خواص توتون و اتحاد اهل        

اما اين به معنى     .  دخانيات ايجاد کند  
کارت سبز به صنعت دخانيات                   

دستگاه مذهب اسالم و اديان      .  نيست
مسيحيت، يهوديت،    (اصلى ديگر        

، انجمن هاى       ))هندوئيسم و غيره      
داوطلبانه معتقدين به انديشه هاى             
معينى نيستند، نهادهاى سياسى و             
بنگاه هاى مالى بسيار عظيمى                    
هستند که هرگز بطور واقعى                      
حسابرسى نشده اند، تابع قانون                  
سکوالر جامعه نشده اند و در قبال           
اعمال خود مسئوليت قبول نکرده            

هيچکس حاجى روح اهللا خمينى      .  اند
را براى دادن فتواى قتل سلمان                  

تحريک به   .  رشدى به دادگاه نبرد       
قتل در همه کشورهاى جهان جرم           

و اين تنها گوشه کوچکى از         .  است
يک شبکه قتل و نقص عضو و                   
ارعاب و آدم دزدى و شکنجه و                 

بنظر من      .  کودک آزارى است          

١١۵شماره   
 .اجتماعى

 

بنظر من آنچه براستى تخيلى و               
غير ممکن است، تعديل اسالم و            
تبديل تدريجى رژيمهاى اسالمى          

آنچه .  به حکومتهاى سکوالر است    
واقعى است، محتمل است، و در            
مورد ايران ديگر ناگزير است،             
تحقق سکوالريسم از طريق                     
خيزش ضد مذهبى مردم، عليه               
حکومتهاى موجود و تمام تعابير و      

 .قرائتها از اسالم است

 

 کدام نيروهاى اجتماعى يا     :پرسش
جنبش ها ميتوانند مبشر                               
 سکوالريسم در خاورميانه باشند؟

 

 قاعدتا اين               :منصور حکمت       
ميبايست رسالت تاريخى جنبشهاى    
بورژوايى و کاپيتاليسم نوخاسته           

. اين کشورها در قرن بيستم باشد          
ليبراليسم، ناسيوناليسم، مدرنيسم و     

براى دوره اى تصور      .  غربيگرى
ميشد که اين روند ولو آهسته، نيم          

اما .  بند و ناقص، در جريان است        
اين جنبشها تا اواسط دهه هفتاد               
ديگر از پا افتاده بودند و پروژه              
توسعه غربى به رکود کشيده شد و       

. بحران حکومتى باال گرفت                    
جنبشهاى استقالل طلبانه در                     
خاورميانه در اکثر موارد دولتهاى     

سقوط .  پرو غرب ايجاد نکرد             
خاندانهاى سلطنتى منجر به                      
پيدايش دولتهاى نظامى شد که                 
بخش عمده شان در جدال شرق و          
غرب در حيطه نفوذ شوروى                  

کاپيتاليسم و صنعت     .  قرار گرفتند  
در کشورهاى خاورميانه مجموعا      
از طريق دولتهاى ناسيوناليست و        

يک .  مستبد اشاعه يافته است              
. جامعه مدنى بورژوايى پا نگرفت     

ليبراليسم و مدرنيسم بورژوايى             
جنبشهاى قابل اعتنايى در                          

ناسيوناليسم .  خاورميانه نيستند       
مسلط، چه طرفدار شوروى و چه        
غربى، مجموعا در يک ائتالف             

 .سياسى با اسالم بسر برده است

 

بهرحال سکوالريسم بعنوان يک          
محصول فکرى، سياسى و ادارى        
رشد کاپيتاليسم در خاورميانه                  

بنظر من بورژوازى     .  پديدار نشد  
منطقه فاقد يک      

١٠صفحه   
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دستور کار سکوالريستى و يا                
حتى توان يک موضعگيرى                   

برقرارى يک      .  اينچنينى است     
نظام سکوالر ديگر کار جنبشهاى      

و .  سوسياليستى و کارگرى است      
اين بنظر من امرى است که                     
پيروزى چپ در منطقه، و الاقل           
بفوريت در ايران، را به يک                   
احتمال واقعى و مادى تبديل                     

مردم يک نظام سکوالر          .  ميکند
ميخواهند، و در غياب يک                       
اردوى سکوالريست راست،                 
مردم حول پرچم چپ کمونيست           
که آماده يک مبارزه اساسى با                
حاکميت مذهب باشد گرد خواهند        

 .آمد

 

 تا چه حد سکوالريسم را        :پرسش
در اين جوامع قابل پياده شدن                  

 ميدانيد؟

 

 در جهان                :منصور حکمت        
امروز، با اين ارتباط اطالعاتى            
ميان بخشهاى مختلف آن، بنظر            
من سرپا نگاهداشتن يک روبناى        
اسالمى در منطقه اى به اين                     

جلوى .  وسعت، غير ممکن است      
عروج سکوالريسم در خاورميانه      

من فکر ميکنم    .  را نميتوان گرفت   
سکوالريسم نه فقط قابل تحقق                
است، بلکه پس از تجربه ايران و         
افغانستان و الجزاير، نياز و                    

مشکل .  خواست مردم منطقه است   
. هنوز اساسا مساله فلسطين است        

اين تضاد همانطور که جناحهاى         
مرتجع مذهبى در خود اسرائيل را    
تقويت ميکند و قدرتى بسيار                    
بيشتر از وزنه اندک شان در                   
فرهنگ و عقايد مردم به آنها                   
ميدهد، در جبهه مقابل به طول               
عمر اسالم سياسى و هويت                      

هرچه .  اسالمى اضافه ميکند           
زودتر کشور مستقل فلسطين                  
ايجاد بشود، پنبه اسالم و اسالميت      
 .در منطقه زودتر زده خواهد شد

 

 نظرتان راجع به تز                  :پرسش
ى ساموئل             "جدال تمدنها            "

در کشمکشهاى مادى اجتماعى          
است که خود بر سر اسالم و                  
تمدن اسالمى و تقابل آن با                      

جريان .  فرهنگ غربى نيست         
يوگسالوى برسر اختالف تمدن         
مسيحى غربى با مسيحيت                      

که (ارتدوکس شرقى نيست                   
" تمدن"معلوم نيست در اين ميان      

اسالمى در بوسنى و کوسووو             
چرا سرش را روى بالش                        

يا !).  غربى گذاشته      "  تمدن"
دهسال تخريب عراق محصول          
جدال تمدن غربى و اسالمى                 

صحنه .  دنيا طبقاتى است   .  نيست
صحنه .  مبارزه طبقاتى است          

رقابت جناحها و بخش هاى                   
مختلف طبقه سرمايه بر سر                  
قدرت سياسى و منافع مادى و              
سود و حيطه نفوذ و قلمرو                      

صحنه مبارزه     .  استثمار است    
. براى آزادى و رفع تبعيضاست        
. صحنه جدال چپ و راست است      

و .  صحنه نبرد تمدن ها نيست           
باالخره، سخن گفتن از تمدن                
اسالمى، آنهم بعنوان چيزى که           
گويا در شرق آن خطى که آقاى           
هانتينگتون روى نقشه کشيده               

نه اسالم   .  حاکم است پوچ است       
يک تمدن است، نه در آن                         
کشورها حاکم است و نه در                   

 عروج و افول اسالم سياسى
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هانتينگتون چيست؟ قاعدتا شما بايد        
پيدايش يک امپراطورى شر تحت          

 .پرچم اسالم را منتفى بدانيد

 

 مقاله و تز                    :منصور حکمت      
هانتينگتون از نظر علمى و                          
مضمونى بينهايت بى ارزش و                  
توخالى بود و فورا و به تفصيل از            
طرف بسيارى تحليلگران پاسخ                

تعابير دلبخواهى، وفق دادن     .  گرفت
واقعيات با تلقى هاى ذهنى نويسنده،      
تحريف فاکت هاى غير قابل انکار          
و متدولوژى فوق العاده فقير و                   
عقب مانده در تحليل، جايى براى             

. جدى گرفتن اين بحث نميگذاشت          
 ١٩٩٣مطلب هانتينگتون در سال          

ارائه شد، بعد از سقوط شوروى و           
پايان "و    "  پايان کمونيسم   "اعالم    
. در مديا و آکادمى غربى           "  تاريخ

براى دهها سال تمام انديشه و                      
خودآگاهى سياسى بورژوازى غرب    
حول وجود يک دشمن جهانى، يک        
قطب جهانى و قدرتمند متخاصم،             

در .  ساخته و پرداخته شده بود                
سالهاى آخر و در دوران ريگان،             
اين تقابل حتى يک تبيين کامال                    

. هاليوودى پيدا کرده بود                                
جنگ "،              "امپراطوى شر             "

مقوالتى در اين فرهنگ       "  ستارگان
بعد از حذف شوروى    .  سياسى بودند 

و موضوع   "  دشمن کيست  "مساله   
بازتعريف وظايف ناتو و سازمان           
سيا، سياست خارجى آمريکا و رشد       
مجدد انزواطلبى در شاخه هاى از           

. جمهورى خواهان باال گرفت                   
يک پاسخ جنجالى،     "  جدال تمدنها  "

در متن همان فرهنگ هاليوودى، به      
 .اين سواالت بود

 

من با اين نکته گراهام فولر کامال             
قالبى "  تمدنى"موافقم که اختالفات       

براى بروز اختالفات اجتماعى فى         
مقوالت .  الحال موجودى هستند          

در تبليغات جنگى و                "  تمدنى"
بازاريابى سياسى براى اين منافع            

اما در خود کشمکش         .  نقش دارند  
اسالميت و        .  جايگاهى ندارند       

تبيينهاى اسالمى و تعصبات                        
اسالمى ابزارهاى بسيج اجتماعى           

١١۵شماره   
ظرفيت ايفاى نقش امپراطوى                

تبليغات روزمره    .  شيطانى است   
در غرب، بخصوص وقتى                       
کلينتون و بلر و ناتو دهان باز                   
ميکنند، اين تصوير را ميدهد که            
گويا صدام حسين در يک قدمى              
فتح جهان است و ما زندگى مان             
را مديون ناتو هستيم که تا اين                  
لحظه جلوى اين هيوال با چنگ و           

! دندان مقاومت کرده است                        
تحريک افکار عمومى غرب عليه      
مردم خاورميانه منافع مادى                    
زيادى براى محافل مختلفى دارد،        
اما ربطى به صفبنديهاى حقيقى در  

بهرحال .  جهان امروز ندارد             
مطلب هانتينگتون عمال نفوذى پيدا     
نکرد، هرچند ممکن است به                    
کارير هانتينگتون و بودجه                       
موسسه تحقيقات استراتژيک                  

در دانشگاه هاروارد خير        "  الين"
 .زيادى رسانده باشد

 
به نقل از انترناسيونال هفتگى شماره        

 اوت  ٣١  -  ١٣٨٠ شهريور    ٩  -  ٦٩
٢٠٠١ 

 

 ٣نخستين بار در پرسش شماره                     
 . منتشر شده است١٣٧٩زمستان 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
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 کارگران     ،بنا به خبر دريافتى            
ايران خودرو برای دريافت                     
دستمزدهاى ناچيزشان با                          

. مشکالت جدی روبرو هستند              
 نفر از کارگران        5000بيش از      

شرکت مهر کام پارس تاکنون                
مبالغ مربوط به حق  آکورد و                  

 3)  پاداش اضافه توليد      (رکورد    
 که برای هر       ،ماه گذشته خود را     

 200يک از کارگران مبلغی بين         
 ، هزار تومان است                 250تا      

دستمزدهای .  دريافت ننموده اند       
ماهيانه با تاخير و انواع کار                    

بن ها و   .  شکنی پرداخت می شود    
کمک های ناچيز غير نقدی را که        
هر ماهه به کارگران پرداخت می       
شد چند ماهی است بطور کامل              

در عين حال با تقليل       .  قطع کردند 
 2 شيفت به       3شيفتهای کاری از       

شيفت و با سرشکن نمودن حجم            
کار يک شيفت کاری حذف شده            
بين دو شيفت کاری موجود بر               
شدت و حجم کار کارگران افزوده       

 . اند

 

قطع و کاهش مزايای ناچيز                     
کارگران و افزايش هر چه بيشتر         
شدت کار و استثمار، اين سياست         
و شعار هميشگی سرمايه داران و       
حکومت اسالميشان برای رسيدن      

اين .  به سودهای نجومی است            
سياستى است که سرمايه داران             
برای انهدام و نابودی هر چه                   
بيشتر خانواده های کارگری پيش       

يک دليل و توجيه                    .  ميبرند
نپرداختن دستمزد و مزاياى                    
کارگران مسئله بحران و                           
ورشکستگی اقتصادی و                           

اين .  توجيهاتى دراين زمينه است     
در حالى است که براى دزديهای          
کالن باندهای مزدور حکومت              
اسالمی در ايران خودرو                          

! محدوديت و بحران وجود ندارد        
کارگران مرتبا به عدم پرداخت            
دستمزدهايشان و نچرخيدن                     
زندگى فالکت بارشان بعناوين              

زرکش .  مختلف اعتراض کردند     
مدير مهر کام پارس و عوامل                 
همدستش اين روز ها در برابر              
اعتراضات مکرر کارگران با              

! روزهای آينده هم بايد صبر کنيد     
اين روزها بعلت فشار و شدت             
کار، ساعات طوالنی کار و عدم        

 اوضاع در      ،پرداخت دستمزدها  
ميان کارگران ايتکو پرس بشدت      

 . ملتهب و بحرانی است

 

 !کارگران ايران خودرو

نجم الدين و زرکش و محرابى و        
ديگران جزو باند احمدى نژاد و         

آنها .  نوکيسه هاى امروز هستند      
سر سوزنى براى ما خانواده                 
هاى کارگران و فقر و گرسنگى         

در عين  .  مان اهميتى قائل نيستند    
حال وحشت اينها از گسترش               
اعتراضات کارگرى حد و حصر     

همين چند اعتراض              .  ندارد
کارگرى دو ماه اخير باعث شده         

خطر راه افتادن       "است که از          
به همديگر هشدار        "  موج آبى   

دهند و دشنه هايشان را نشان                
اين اوباش را        .  کارگران دهند   

 )ايتکو پرس –مهر کام پارس  (ايران خودرو
 ! دزدی مديران، دستمزدهای پرداخت نشده کارگران

عوامفريبی فقط وعده امروز و فردا       
دادند و با مظلوم نمايی کارگران را         

می "  صبر و برد باری     "دعوت به    
البته در بسياری موارد هم             !  کنند

کارگران معترض را به اخراج از          
 .کار تهديد نموده اند 

 

جالبتر و شنيدنی تر از همه اينها                
 ميليارد    27دزدی کالن و جديد               

تومانی زرکش و و همدستانش می          
باشد که در روزهای اخير بد                       
جوری افشا شده و خبر اين دزدی             
کالن همچنان دهان به دهان در                  
ميان کارگران گرسنه و معترض             

چندی پيش پس از رو              .  ميچرخد
 نجم الدين       ،شدن اين دزدی کالن         

مدير ايران خودرو شخصا به مهر          
کام پارس آمد و پس از جلسه چندين        
ساعته ای که پشت درهای بسته با            
زرکش و ديگر مديران مهر کام                

 ابتدا اعالم شد                  ،پارس داشتند     
اما روزهای  .  زرکش برکنار ميشود  

بعد اعالم نمودند زرکش مرتکب             
دزدی نشده فقط شر کت مهر کام               
پارس دچار کسری بودجه شده و تا         
جبران اين زيان های مالی زرکش          

 ؟!در پست خود ابقا خواهد شد

 

شر کت مهر کام پارس با بيش                     
 نفر کارگر قرار دادی سفيد          5000

 شيفت    2امضا و يک طرفه در                
فشرده و سنگين کاری واقع در                   
جاده مخصوص کرج از مراکز                
اصلی و مهم توليد و تهيه انواع                  
سپر و داشبرد و ديگر قطعات و                

 . لوازم جانبی خودرو می باشد

 

 ايتکو پرس

کارگران سايتهای يک و دو ايتکو           
 روز  3پرس تا اين لحظه با گذشت         

از پايان ماه هنوز موفق به دريافت          
دستمزدها و مبالغ اضافه کاری                 

امروز .  مرداد ماه خود نشده اند             
سوم شهريور عوامل کارفرما با                
گستاخی در جواب جمعی از                       
کارگران معترض که خواهان                   

 ،دريافت دستمزدهای خود بودند             
گفتند همينه که هست تا هفته و                     

١١۵شماره   
تنها با قدرت متحد کارگران                      

کارگران .  ميتوان سرجايشان نشاند  
ايران خودرو با اتکا به تجارب               
غنى شان ميتوانند در وضعيت               
سياسى کنونى و هرج و مرج                   
درون حکومتى يک گام بزرگ             

 . بجلو بردارند
 

شوراها و کميته هاى کارخانه را          
به مجمع عمومى        .  تشکيل دهيد   

 هر جا ممکن است چه           ،کارگرى
 ،در محل کار يا محل زندگى                   

کارگران بخشهاى     .  متکى شويد    
مختلف را هماهنگ کنيد و وارد            
اعتراض براى خواستهاى پايه اى       

چرا بايد اين     .  و ديرينه تان شويد      
همه پول براى دزدى کارفرماها و       
روسا و نيروى سرکوب مردم                
باشد اما براى پرداخت دستمزد و         
نان خشک کارگر نه؟ کدام منطق         
و عقل سليم اين را قبول ميکند؟               
متحدانه عليه اين دزدان سرمايه            
دار و سرکوبگر اعتراض کنيد و          
حقوق تان را او حلقوم شان بيرون        

 .  بکشيد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ شهريور ۴ – ٢٠٠٩ اوت ٢۶

برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی در مجامع بين  -
  ،المللی

 

برای منجمد کردن حسابهای بانکی سران رژيم  -
  ،اسالمی

 

برای محاکمه سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه  -
 مردم ايران

 

!دادخواست زير را امضا کنيد  
http://www.petitiononline.com/mk072009/

petition.html 

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

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

!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جهان نيوز از ارگانهاى حکومتى       
 مرداد مطلبى با عنوان         ٣١روز   

جنبش آبی ها در حال پيوند به              "
به قلم محسن مهديان     "  آشوب سبز 
اين مطلب با اشاره به     .  منتشر کرد 

يک سرى از اعتراضات                           
 از جمله در                 ،کارگرى اخير     
 الستيک سازى         ،نساجى بوکان    

 نيشکر هفت     ، پرريس سنندج    ،دنا
از کنترل  جوانبى  تپه و اشاره به        

کارگرى توصيه ها و خطرهائى          
اين يادداشت    .  را گوشزد ميکند      

فورا هشدار قوچانى و نشريه                 
شهروند را در مورد فعاليت                    
مارکسيستها در دانشگاه تداعى             
کرد که متعاقب آن هجوم گسترده         

 آذر به    ١٣اى بدنبال اعتراضات      
دانشگاهها شروع شد و طيفى از          
دانشجويان چپ را دستگير و زير       

 . شکنجه بردند

 

مهديان از رکود اقتصادی رو به          
 نارضايتى     ،وخامت در کشور         

سرمايه داران و اتاق بازرگانى             
فعاالن "که از آنها با نام مستعار            

 و   ،اسم ميبرد  "  بخش خصوصى  
باال رفتن ريسک اقتصادى و                  

. سرمايه گذارى سخن ميگويد               
 ، درصدى نرخ بيکارى    ٣افزايش  

 کارگر تنها در           ١۶۴۶بيکارى    
  بحران و          ،يکماه و نيم گذشته         

رکود در شرکتهاى آلمينيوم و                
فوالد به ترتيب با کاهش توليد                 

 ، ٪      ۴۴٪ و بازدهى منفى            ۵٠
تعطيلى بيشتر کارخانه هاى شکر       
و کار کردن با ظرفيت پنجاه                    
درصدى کارخانه هائى که هنوز         

٪ از  ۶٠ تعطيلى    ،تعطيل نشده اند   
 توقف  ،صنايع توليد لوازم خانگی    

٪ مسکن و ساختمان    ۶٠و تعطيلى   
 هزار      ۵۶  ،سازى در تهران          

 سقوط  ،ميليارد تومان بدهی بانکی   
 و     ، شرکت بورسى        ١۵٠ممتد     

٪ از مبادالت نظام             ۴٢کاهش     
بانکى بصورت چک از جمله                
آمارهاى مهديان در اين يادداشت        

 .  است

بر گسترش و شکلگيرى                          
اعتراضات کارگران داللت                 

مهديان هشدار ميدهد که          .  دارد
 ورشکستگى  ،ادامه وضع کنونى   

 و بيکاريهاى                    ،کارخانجات
گسترده موج اعتراضات آبى را        

 .به راه خواهد انداخت

 

دادگاهها را براى آبى ها برپا               
 !کنيد

مهديان موج اعتراض جنبش               
کارگرى را خطرناک تر از                  

" براندازى نرم  "و   "  موج سبز  "
اعتراض طبقه    .  و غيره ميداند      

تر نام     "  متعصب"کارگر را         
تنها مچ  "ميگذارد چون بزعم او       

بند سبز نيست که جای خود را             
انگيزه .  به يقه های آبی می دهد        

اصلی اين حرکت خودجوش                
نگرانی از گرسنگی خانواده و           
شير خشک فرزند نوزاد و اجاره      
مسکن آخر ماه و ادامه تحصيل           

او "  .فرزند و درمان همسر است     
به اوباش حکومتى و همپالگى            
هايش هشدار ميدهد که اعتراض       
کارگران و جنبش يقه آبى ها                 
کامال جدى است و توصيه                      

به نظر می رسد با               ":  ميکند
ادامه روند کنونی الزم باشد                 
دادگاه سبز و مخملين خود را              
برای دادگاه آبی غير مخملين              

بايد از خلسه پراندوه      .  مهيا کند 
سبز و مخملين خارج شد و                   
بيشتر نگران خروش آبی ها و           
سياهی فقر و قرمزی فساد                    

 ". بود

 

 !حاج آقا صباح الخير

ما منتظر آمار و ارقام کارشناس        
امنيتى جهان نيوز            -اقتصادى

نبوديم که بفهميم اوضاع                          
اقتصادى رژيم اسالمى چگونه          

همينطور منتظر نبوديم که     .  است
يا پرچم خونين          "  موج سبز    "

احمدى نژاد دردى از کارگران و     
. اکثريت مردم محروم دوا کند            

 اعالم خطر مزدوران سرمايه 
 از عروج اعتراضات جنبش کارگرى

 

 سياوش دانشور 

او شايد از سر سادگى رابطه                        
تنگاتنگ اقتصاد و سياست در                    
جوامعى مانند ايران را بروشنى               
بيان ميکند و از جمله از زبان                      

همزمان با   "ميگويد که     "  مسئولين"
برگزاری دادگاههای سبز و مخملين     
می توان با چرخش متغير نقدينگی،       

 ؟ "!اقتصاد را متحول کرد

 

او در عين حال که اذعان ميکند                 
٪ حجم نقدينگى در                ٢٧کاهش      

 با    ٨٧ تا دى            ٨۶فاصله اسفند        
 ٪ قدرت خريد        ٢۵احتساب تورم      

 با  ، ٪ پائين آورده است    ۵٢مردم را   
اينحال افزايش نقدينگى را از منظر       

فعاالن "سرمايه داران يا همان                  
تنها راه کوتاه        "  بخش خصوصى   

مدت ميداند و براى خالى نبودن                 
با افزايش        "عريضه ميفرمايد               

نقدينگی کنترل و مهار تورم به                  
شيوه قبل از انتخابات ديگر ممکن           

 يعنى به طرف همان        ."نخواهد بود 
پرتگاه ميروند که محسن رضائى            

اش "  انقالب اقتصادى "قرار بود با     
 . مانع آن شود

 

نکته اساسى اما در صحت و دقت            
 ،آمار و ارقام دولتى مهديان                         

 نرخ  ،وضعيت واقعى صنايع کشور    
تورم و بيکارى و روش بررسى               
تحليل اقتصادى مطلب جهان نيوز          

نکته اساسى اين نتيجه است       .  نيست
که بشکل محتومى نتيجه اين بحران       

 که مهدويان    ،عميق اقتصادى رژيم   
رکود و ورشکستگى پياپى           "آنرا    

 افزايش           ،مينامد"  کارخانجات
بيکاران و سقوط کارگران به                      

است که بالقوه      "  سطح زير طبقه    "
نيز "  زير طبقه .  "آماده شورش است  

اسم رمز اسالمى و آخوندى خيابان        
خوابى و گرسنگى و تن فروشى                

و از نظر ايشان اتفاقا دولت و  .  است
حکومت سوراخ دعا را گم کرده               

. است چون خطر واقعى را نميبيند          
او ميگويد اين نيروى ميليونى                     

. کارگران گرسنه خطر مهمى است       
چون در چند ماه گذشته همه اخبار           

١١۵شماره   
وضعيت عينى سياسى و اقتصادى      

 شکاف طبقاتى عميق و فقر       ،ايران
 و اختناقى    ،و گرسنگى وحشتناک   

که تاکنون توانسته اين حکومت را       
 حکم بر برآمد             ،سرپا نگهدارد    

جنبش کارگرى عليه وضع موجود     
وقتى همه راههاى باالئى        .  ميدهد

 ،ها به بست و تالشى ميرسد                     
پائينى ها براى ورود به صحنه با          

. پرچم مستقل آماده تر اند                           
سالهاست که فعالين جنبش                         
کارگرى در بيدادگاههاى اسالمى        
و زندانهاى ايران زير فشار و                 
شکنجه و گرو کشى مالى و تهديد          

. و ترور و شالق بوده اند                            
سالهاست که جنبش کارگرى با              
خواستها و آمال خود حضورش را      
به همه شما نان خوران از جيب              

کارگر .  طبقه کارگر فهمانده است     
وقتى بعنوان يک طبقه بميدان بيايد      
چندين برابر جمعيت کنونى به                

اگر حاج آقا      .  حمايتش برميخيزد  
تازه بيدار نشده باشند و به کشف            

اعتراض واقعى و                "  خطر"
اجتماعى طبقه کارگر نائل نشده            

 دارند به اوباش سپاهى و               ،باشد
گانگسترهاى مافيائى اقتصادى             
ميگويند که سهم جماعت اتاق                  

فعاالن بخش         "بازرگانى و                 
 مجبوريد          ،نرسد"  خصوصى

دادگاه پشت دادگاه راه بياندازيد و         
کارگران هم دردى   "  تواب سازى "

در متن جنگ و        .  را دوا نميکند     
جدال برسر سهم و منافع اقتصادى       
باندهاى سرمايه داران مسئله بقاى      

 .حکومت مطرح است

 

و اين نکته گفتنى است که اين                   
دولت احمدى نژاد است که خود             
را براى تهاجم به کارگران آماده           

دولتى که بزعم تحليل هاى      .  ميکند
راى اش را از       "بى پايه بسيارى       

مبناى اين  .  گرفته است "  کارگران
تحليل ها قبول صورت ظاهر                  
همان عوامفريبى هاى تبليغاتى              

اين دولت      .  احمدى نژاد است          
بعنوان کارگزار باندهاى اقتصادى     
و تراستهاى مختلف با نيروى                  
مجهز سرکوب بطور علنى عليه          
کارگران گرسنه اعالم جنگ کرده      

اگر ماموريت مهديان با            .  است
صغرا کبرى اقتصاديش اينست که      
به کارگران و فعالين کارگرى                
بگويد اگر تکان بخوريد                              

 کور     ،بيدادگاههايتان آماده است        
شکم .  خوانده اند 

١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چند ميليون را ميخواهيد به کهريزک      .  گرسنه که اين حرفها سرش نميشود     
ها و بيدادگاههايتان ببريد؟ نميتوانيد صف اعتراض خانواده هاى کارگران           

معرفى کنيد و به طرف شان شليک            "  آشوب عوامل آمريکا   "گرسنه را    
شما مجبوريد به نام دفاع از          .  اين توجيه يک هفته دوام نمى آورد           .  کنيد

و دولت اسالمى با باندهاى نظامى اش به                   انگل   منافع سرمايه داران        
اما با همين کارتان شيپور انقالب و قيام کارگرى              .  کارگران شليک کنيد   

 . *  عليه نظم کثيف سرمايه دارى اسالمى بصدا در مى آيد

اعالم خطر مزدوران سرمايه از 
 ...عروج اعتراضات جنبش کارگرى

١١۵شماره   

٣صفحه   

 

ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

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

 . در سراسر جامعه است
 

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

سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و            
. مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                       

بايد .  شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند               
 در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها               ،همه جا 

 . را سازمان داد
 

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

 .های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

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

شوراها امکان حضور طبقه کارگر      .    کنترل کارگرى را تسهيل ميکند     
بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را                     

کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در                .فراهم مياورد  
 . محيط زيست و کار باشند

 

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

 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه             ،مبارزاتى در آن   
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى                   .  تظاهرات شبانه است      

 .  اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

ى در              ون ن پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز ک
ه              ايران قبل از هر چيز منوط به اين است که اوال، طبق
رچم                             ل و تحت پ ق روى مست ي وان يک ن ن ع کارگر ب
درت                  ر سر ق ارزه ب ب سوسياليستى خود پا به ميدان م
ون راست و                وزيسي ات اپ انيا جريان سياسى بگذارد، 

ا،                  –ملی   ال رده و ث اسالمی را ايزوله و حاشيه ای ک
ه                اخاست پ توده وسيع مردمى که عليه رژيم اسالمى ب
وان              ن ع ى ب اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليست
ل                  اب ه و ق ان ن ي ب يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقع

ا              .   تحقق بنگرند  ى م ات ي ه ح ف تحقق اين ملزومات وظي
 . است

 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب را بخوانيد و وسيعا 

!تکثير و توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر
برنامه طبقه کارگر براى آزادى 

!جامعه است  

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
حزب براى پيشبرد پروژه . کمک مالى کنيد

!هاى جديدش نيازمند کمک مالى شماست  



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

!!!“ چشممان به جمهوری کارگری روشن”  
 

رق را از سر                     ى ب ست ي بحث حکومت کارگرى و جمهورى سوسيال
مطلبى دريافت  .   عده اى آريائى و طرفدار رژيم سلطنت پرانده است        

ا    “     ! ! ! چشممان به جمهوری کارگری روشن  ” کرديم با عنوان     که ب
اشاره به شعار اطالعيه پخش پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در           
ه         تهران به رقباى  جمهوريخواه تذکر ملوکانه ميدهد که از پس گردن

ده                 “   جمهورى ايرانى ” شعار   دا ش ي ارگرى پ سر و کله جمهورى ک
ا را آب و                   !   چشمتان روشن .   است ه ج م د و ه ي ن پنجره ها را باز ک

 !جارو کنيد

 

ورژوا                              ده و منش سخيف ب ن ن زجر ک ن ات م اين متن مملو از ادبي
روت در               امى ث جماعت در برخورد به کارگران و توليد کنندگان تم

ه        .   جامعه است  در شماره بعد اين مطلب را منتشر ميکنيم و راجع ب
ى در جدال                       ست ي ال ي مطلوبيت حکومت کارگرى و جمهورى سوس

 . آلترناتيوهاى اجتماعى و طبقاتى در ايران بيشتر خواهيم نوشت
 

  ،سردبير

١١۵شماره   

 منشور 
  آزادی، برابری و رفاه

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

 آزادی

لغو کليه  .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش        :  سکوالريسم  -١
آزادی مذهب و بی          .  قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند                  

 .مذهبی
 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات،                   :  آزادی بيان    -٢
 .اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

  
، لغو  "جرم سياسى "لغو مقوله    :  آزادی تمامی زندانيان سياسی       -٣

مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات متضمن                        
 .تعرض به جسم و روان افراد

 

 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى منتخب               -۵
 .و عادالنه مردم

 

 برابری

برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد در              :  برابری زن و مرد      -۶
 .لغو جدا سازيها و آپارتايد جنسی. لغو حجاب. حقوق مدنی و فردی

 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان، صرفنظر         :  برابری حقوقی   -٧
 . از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه

تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان               :  حداقل دستمزد    -٨
در شرايط کنونی حداقل دستمزد بايد        .  تشکل های سراسری کارگری    

 .يک ميليون تومان باشد
 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد بيکار         :  بيمه بيکاری   -٩
پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد              .  و آماده به کار        

 .رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                          -١٠
هزينه مسکن   :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان              
 . نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

گفت و شنود با رهبری حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 

  ،چشم انداز تحوالت سياسی
  ملزومات پيروزی،جنبشهای اجتماعی

 

 ) آذر ماجدی، سياوش دانشور،علی جوادی(
 

 زمان 
  سپتامبر٤ جمعه ، بعد از ظهر٦ساعت 

 

 سوئد   -گوتنبرگ: مکان
 

 خانه مردم  
(Folkets Hus, Olof Palme Platsen) 
از عموم عالقه مندان براى شرکت و نبادل نظر در 

 . اين جلسه دعوت ميکنيم
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فرضهاى مشترک اخالقى و                   
فرهنگى با جمهورى اسالمى را          
دور بريزيم و صدايمان را از هر         

اگر قربانيان بيشمار   .  سو بلند کنيم  
 چه مرد   ،تجاوز جنسى در زندانها   

 صدايشان  ،و چه زن فرقى نميکند     
را بلند کنند و با اعتماد بنفس                     
بگويند که من قربانى شکنجه                  

 من قربانى              ،اسالميون هستم      
 من قربانى      ،تجاوز جنسى هستم     

 من هم ترانه         ،گنگ ريپ هستم     
 آنوقت  ، همه ما ترانه هستيم    ،هستم

اين ديوار مشترک و مفروضات          
منحط مشترک فرهنگى                             

جمهورى اسالمى       .  فروميريزد
هرچند تاکنون براى تجاوز در              
زندانها و تن فروشى توجيهات              

 اما در    ،اسالمى سرهم کرده است    
وضعيت کنونى اش نميتواند علنا         

افشاى .  از تجاوز جنسى دفاع کند      
گسترده تجاوز به زندانيان بعنوان      
يک سياست و روش آگاهانه                    
شکنجه در زندانهاى ايران طى            

 کمر اسالميت و     ،يکدوره طوالنى 
در "  اخالق اسالمى    "اسطوره     

 . ايران را ميشکند

 

 ،ممکن است طرح شود که باشد          
 اما  ،تجاوز يک نوع شکنجه است     

خوشبختانه ما همه قربانى تجاوز        
جنسى حتى بعنوان شکنجه نبوديم       

ما همه   "و در نتيجه بيان اينکه             
نه معقول است و نه      "  ترانه هستيم 

پاسخ من اينست که همه          .  واقعى
ما گلوله نخورديم اما اعالم کرديم       

ما همه اعدام   "!  ما همه ندا هستيم   "
نشديم اما با اعداميها و خانواده               
هايشان احساس قوى سمپاتى                  

ما همه شکنجه نشديم اما با       .  داريم
قربانيان شکنجه عميقا احساس             

آنچه که   .  همدردى انسانى داريم     
مانع ميشود يک کمپين و جنبش            
واقعى و خستگى ناپذير برسر               
مسئله تجاوز در زندانها بعنوان            

 آنچه که         ،يک شکنجه پابگيرد        
مانع ميشود که حکومتيها اين                  

عده اى   "اسکاندال اسالمى را با         
 همين      ،سرهم بياورند     "  خاطى

تفاوت نگرش به کابل و گلوله و            
ظاهرا عده اى حمله     .  تجاوز است 

من براى درهم شکستنم تست               
شده است و از جمله به من                       

ترانه تنها     .  تجاوز شده است         
ترانه ها و رضاها                  .  نيست

بايد با صداى بلند اعالم      .  بسيارند
کرد که ما قربانيان شکنجه به               
رژيمى که ميخواست ما را درهم      
بکوبد تف ميکنيم و اعالم کرد             

اتفاقا .  که ما شکست نخورده ايم       
اگر قربانى شکنجه و خانواده               
هاى آنها به چيزى نياز دارند                
محبت و احساس همبستگى                   

جامعه اى که   .  عميق جامعه است  
نتواند با قربانيانش بمثابه انسان          
رفتار کند و آنها را در آغوش               
گرم محبت و همدردى عاطفى و        

 هنوز اسير               ،انسانى بگيرد       
هيچ انسان  .  ارتجاع سياسى است   

نرمالى قربانى تجاوز را با                    
آنهائى .  عينک تجاوزگر نميبيند     

که به هر دليل به فرهنگ مسلط          
 ،دراين مورد تمکين ميکنند                  

آگاهانه و ناآگاهانه به همين بساط      
نيرو ميدهند و يا دستکم ارتجاع          
سياسى از وجود اين اخالقيات و        
فرهنگ منحطى که گسترانده              
است به نفع سرکوب استفاده                 

 . ميکند

 

ها طى سه   "  رضا"ها و   "  ترانه"
بايد !  دهه گذشته بايد برخيزند          

 

 !"...ما همه ترانه هستيم"
به تماميت فرد و حتى کشتن و                     
اعدام فرد را تجاوز به حقوق پايه             
اى و حق حيات نميدانند اما تجاوز           
جنسى در روند شکنجه و بازجوئى        

و تازه همين هم بايد بنا به         !  را چرا 
مالحظات سياسى و فرهنگى مهر و      
موم شود تا حکومت تجاوزگران              

 !قربانيان بيشترى بگيرد

 

 !جنبش ترانه ها بايد برخيزد

براساس آنچه که مختصرا اشاره             
 برخاستن قربانيان تجاوز                    ،شد

جنسى بعنوان قربانيان يک نوع                
 کل اين       ،شکنجه با اهداف خاص        

هدف را زمين ميزند و رژيم                        
اسالمى را بشدت ضربه پذير                     

و مسئله اينجا صرفا برسر         .  ميکند
سدى قديمى و         .  افشاگرى نيست    

مانعى کهنه و گنديده به طول                        
اعصار را براى ما بعنوان ميراث           
باقى گذاشته اند که بايد آنرا درهم              

درهم شکستن اين سد يک       .  شکست
راه پيشروى فکرى و فرهنگى                   
جامعه ايران و جنبش آزاديخواهانه        

اين ديوارى مشترکى         .  اش است    
است که ارتجاع سياسى و فکرى و         
فرهنگى با جنبش آزاديخواهانه که         

. ميخواهد جلو برود بپا کرده است           
خشتهاى اين ديوار در طول دهه               
هاى متمادى به ايجاد فصل                           
مشترکهاى سياسى و فرهنگى بين           
مردمى که ميخواهند خالص شوند         
و جنبشهائى که ميخواهند آنها را               

. اسير نگه دارند روى هم چيده است      
هاى فرهنگى و اساسا                       "تابو"

 فرهنگ و      ،مردساالر و ضد زن        
 نگرش به امر             ،اخالقيات مسلط    

آزادى توسط نيروهاى کمپ ارتجاع     
از جمله حلقه هائى است که                           
سيستمهاى موجود براساس آن                  
سياستها و اهداف خود را پيش برده        

 . اند

 

هيچ شرم اخالقى و فرهنگى نبايد             
براى قربانى شکنجه وجود داشته            

کسى داوطلبانه به شکنجه گاه      .  باشد
ميتوان و  .  نرفته تا شکنجه اش کنند      

بايد بسادگى اعالم کرد که من                     
 انواع شکنجه روى     ،شکنجه شده ام   

١١۵شماره   
آخرين برگ اين حيوانات وحشى         
و ضد جامعه را طى سه دهه بر              

بايد .  فرق حکومت شان کوبيد            
اجازه نداد هواداران هم جنس اين         
حکومت از اين وقايع بعنوان                   

. نام ببرند   "  موارد"و    "  تخلفات"
بايد اجازه نداد اين فرهنگ گنديده         
شرقى اسالمى هنوز ما را در                  

تجاوز .  اسارت خويش نگه دارد        
بعنوان شکنجه يک پاشنه آشيل              
حکومت اسالمى و همه کسانى              
است که ميخواهند اين ارتجاع                

بايد .  قرون وسطائى را بزک کنند      
با پايبندى به حقيقت ابعاد اين                    
شکنجه ويژه را افشا کرد تا                       
آغازى باشد بر فرياد شدن                          
صداهائى که در خلوت به سکوت        
کشيده شدند و چه بسا در متن                    
تناقضات فکرى و اخالقى خود را       

نگذاريم قربانيان تجاوز   .  نابود کنند 
. خود چوبه دار خود را برپا کنند           
 ،راه واقعى اينست که فرياد زد              

 و    ، اعالم جرم کرد          ،حرف زد   
عليه فرهنگ عتيقى که تعداد                   
زيادى را به سه کنج رانده است              

بايد هر    .  شوريد و خالص شد           
کسى در ميادين و تظاهراتها با               

. افتخار بگويد همه ما ترانه هستيم       
" ترانه"تنها به اين شکل ميتوان            
وقت .  ها را از زمين بلند کرد               

! آنست که جنبش ترانه ها برخيزد       
* 

 يک دنياى بهتر
!را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد  

سواالت و نظرات تان را با نشريه در 
! ميان بگذاريد  
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برخى رويدادها تاثير ناگوارى بر      
. جسم و روان آدمى ميگذارد                  

بعنوان يک زندانى سياسى سابق         
 ،که با اين جانوران آشنائى دارم           

قتل تراژيک ترانه تاثيرات عميق       
ترى از موارد مشابه بر من                      

حتى از اينکه اين خبر و        .  گذاشت
بطور کلى مسئله تجاوز در                      
زندانها اوائل حتى در ميان رسانه       
هاى اپوزيسيون کمتر زير ذره             

. بين رفت برايم آزار دهنده بود             
معلوم بود که سدى وجود دارد که        
شکستن آن اراده اى محکم                        
ميخواهد و يا شايد هنوز بر                       
اهميت تعيين کننده آن وقوف کافى      

قتل و شکنجه دو          .  وجود ندارد   
کلمه اند و متاسفانه ايندو کلمه                 
براى ما که بيش از يک قرن                    
است در اسارت ديکتاتورى پشت       

. ديکتاتورى هستيم غريبه نيست         
هر کدام ما يا از نزديک و يا کمى         
دورتر شاهد قتلها و شکنجه ها و           

کمتر .  جنايات بيشمارى بوديم          
کسى در ايران وجود دارد که                 
مستقيم و غير مستقيم صابون اين         

. رژيم بر تنش نخورده باشد                    
اتفاقات بيشمار و هولناکى رخ               

فرهنگى مشترک و      داده اند که         
 .  مانع بيان آنستالبته منحط

 

نکته اى که مدتى است ذهن من              
را بخود مشغول کرده است                      
اينست که چرا وقتى نداى عزيز           

 ،را با گلوله به زمين انداختند                  
بسرعت برق و باد همه جا گفتيم           

 عکس و نام    ،!"ما همه ندا هستيم   "
ندا را بعنوان سمبل اعتراض نسل      

 اما ظاهرا        ،جديد جهانى کرديم       
همه با همان سهولت حاضر                    

ما همه ترانه     "نيستند که بگويند        
چه عاملى اين سوبسيد         !"  هستيم

سياسى را به رژيم اسالمى                       
 ميدهد؟ 

هر جا ديوارهاى                .  ميکنند
و ناگفته اى بين ما و        "  مشترک"

ارتجاع سياسى و فکرى و                      
 آن ديوارها   ،فرهنگى وجود دارد  

روز خودش برسر ما ويران                 
و امروز کمابيش چنين        .  ميشود

 . شده است

 

 جمهورى اسالمى فهميد که      ،ثانيا
با گلوله و اعدام و شالق زدن                
خيابانى و شکنجه هاى مخوف            
هنوز نميتواند اراده نسلى را                 
درهم بکوبد که عليه اش بميدان          

لذا وسيعا دست به ابزارى      .  آمدند
برد که تحت سه دهه حاکميت               
منحوسش حدادى کرده و سخن           

ى عامه   "تابو"گفتن از آنرا به           
عده اى در       .  تبديل کرده است      

محاصره اين فرهنگ منحط                 
 ،اند"  آبروى خانواده    "نگران     

عده اى فکر ميکنند بيان اين                  
" بى حرمت   "مسئله در انظار           

عده اى از جانشان       !  شان ميکند  
. ميترسند و عده اى کوچ ميکنند         

اما هر کسى هر دليلى دارد اين            
رژيم اسالمى است که نفعش را          

جمهورى اسالمى فکر         .  ميبرد
نميکرد که قربانيان تجاوز جنسى     
لب بگشايند و در باره آنچه بر              

و .  آنها گذشته است سخن بگويند      
البته تعداد زيادى هنوز يا سخن           
نگفته اند و يا در خلوت خود به            
فکر خالصى از اين موضوع              

سوال اينست که چگونه بايد       .  اند
اين حربه را از رژيم اسالمى               
 گرفت و به ضد خود تبديل کرد؟ 

 

 تجاوز را عده اى بعنوان             ،ثالثا
يک شکنجه که مسئول آن                       
شکنجه گر و نظام مبتنى بر                   
شکنجه است نمى بينند بلکه آنرا        
استثنائى بر قاعده که بايد روى            

. آن سرپوش گذاشت مينگرند              

  ،ستون آخر

 !"ما همه ترانه هستيم"
 

 سياوش دانشور 

فرهنگ مسلط اينست که اگر من و          
شما را زير شکنجه له و لورده                    
کرده باشند و اسرارمان را حفظ                

. لقب ميگيريم "  قهرمان"کرده باشيم   
حتى اگر زير فشار کسى چيزى                
غير واقعى بر زبان آورده باشد و يا        
عليه وجدان و عقايد واقعى خود                

 از نظر ما               ،سخنى گفته باشد          
هر .  حکومت اسالمى متهم است          

آدمى با عقل متوسط ميتواند بفهمد           
که اعتراف زير شکنجه ارزشى               

همه ما ميتوانيم از روشها و         .  ندارد
انواع شکنجه ها بگوئيم و ذره اى             
نه فقط احساس بدى نداريم چه بسا            
انتظار داريم که سمپاتى جامعه                  
بخود و نفرت شان به رژيم را                     

در دنياى واقعى نيز      .  نتيجه بگيريم 
هر انسان با شرفى از شکنجه و                 
آزار جسمى و روانى منزجر است          
و به قربانيان شکنجه عليرغم اينکه        
چه دورى و نزديکى با آنها دارد                
احساس سمپاتى و از بانيان اين                  

اما همين  .  اقدامات شنيع نفرت دارد    
فرهنگ مسلط در مورد تجاوز در           

. زندان واکنش اساسا متفاوتى دارد        
دليل اين وارونگى فکرى و                          
فرهنگى همان اشتراک در فرهنگ       
منحطى است که مردساالرى و                 
اسالم در آن جامعه تحميل کرده                

 . است

 

 تجاوز در زندان براى                         ،اوال
زندانبان و سيستم امنيتى صرفا                 

بلکه همه  .  بروز يک لمپنيسم نيست    
 به هر        ،جاى دنيا از اين روش              

 بعنوان خرد کردن هويت     ،درجه اى 
درسى فراموش     "فردى و دادن              

. به زندانى استفاده ميکنند       "  نشدنى
 ،آنها حکومت شان را دارند                         
 ،فرهنگ مسلط شان را دارند                     

 و   ،ارزشهاى منحط شان را دارند         
هر روز توسط دستگاه مذهب و                
رسانه ها و سيستم آموزشى و                      
خانواده آن را ترويج و بازتوليد                 

١١۴شماره   
يک زندانى که کت بسته در اختيار       
تيم بازجوها در جائى است که                  
صدايش به هيج جا نميرسد چه                 
اختيارى دارد؟ در چنين شرايطى         
ممکن است هر بالئى برسر                       

. زندانى بيايد و به وفور آمده است         
تا "  متعارف"از شکنجه هاى               

تحقير و آزار جنسى و شکنجه                  
. يعنى تجاوز      "  غير متعارف      "

فرهنگى که قربانى شکنجه و                    
تجاوز را حال به هر دليلى وادار            

 به شکنجه گر         ،به سکوت ميکند     
اين .  متجاوز سوبسيد ميدهد               

سياستى است که راه گسترش اين           
اقدامات را هموار ميکند و                          
جمهورى اسالمى هم از جمله                  
همين هدف را از تجويز گسترده            
اين نوع شکنجه در دوره اخير                 

 . دنبال ميکند

 

 اپوزيسيون اسالم زده و                ،رابعا
شرق زده ايران که خود نهايتا                  
دنبال نوعى حکومت اسالمى از            

 تالش دارد اين           ،نوع دوم است      
افراد خاطى و خود    "اقدامات را به    

اين خطى است     .  مرتبط کند  "  سر
 –که در داخل و خارج جريان ملى     

هدف اين    .  اسالمى دنبال ميکند       
سياست همراه با آخوندها و آيت              

 جدا کردن     ،اهللا هاى سنگين وزن       
سفره اسالم از حکومت اسالمى             

آنها تالش دارند با اين                  .  است
سياست ناجى حکومتى شوند که             
خود گوش تا گوش به ارکان و                  
اساس آن قسم خورده اند و                           

جنبشى که هيچ اشتراکى     .  متعهداند
با اين اهداف ارتجاعى ندارد دليلى       
بر سکوت و کرنش به اين فرهنگ       

 .  ارتجاعى ندارد

 

ما اما نفعى نه در اختناق و نه در             
فرهنگ مردساالر و ضد زن و نه         
در تداوم سلطه ارزشهاى عتيق               

من وارد  .  فکرى و فرهنگى نداريم    
تاثيرات روانى تجاوز بر فرد                   
قربانى نميشوم و تحليل اين امر را        
از نگرشى علمى و انسانى و                     
چگونگى برون جستن سريعتر از        

. آنرا به متخصصين واگذار ميکنم       
مسئله .  بحث من سياسى است              

بسادگى اينست       
که ما بايد                     

٣صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

١۵صفحه   


