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 سياوش دانشور

 

 ؛٨٨ آبان ١٣
 شکست جنگ روايتها

 

اينکه انسانها در سير تالش براى تغيير چشمى به تاريخ              
هميشه تجارب تاريخى     .  گذشته دارند ابدا عجيب نيست        

اما اين رجوع تاريخى در         .  مورد رجوع قرار ميگيرند      
 ،بهترين حالت خود تالشى براى درس گرفتن از گذشته             

 و هدفش پراتيکى درخور و انقالبى           ،رفع کمبودهاى آن   
در زمانه اى جديد براى رفع تناقضات و حل معضالت               

اما اين تنها روش اصولى و مارکسى                   .  جديدى است   
بسيارى از رجوع به      .  برخورد با گذشته تاريخى نيست       

تاريخ هدفشان بازسازى گذشته در حال و آينده است و                  
اين نامى جز نستالژى سياسى ندارد و به لحاظ تاريخى                

 . تالشى عبث و بيهوده و ارتجاعى است

 

.  مناسبتى براى جنگ روايتها از اينروز شد         ٨٨ آبان   ١٣
 در منزوى      ۵٨ آبان      ١٣جمهورى اسالمى و وارثان           

را "  مرگ بر آمريکا    "ترين ابراز وجود سياسى پرچم            
" راه سبز اميد      "موسوى و کروبى و             .  بدست گرفتند   

رساند و در ادامه     "  امام"روايتش را از اينروز به تبعيد          
مبارزه با  " و روز    ۵٨ آبان   ١٣تبئين حکومت اسالمى به     

تغييرى که آنها خواستند بدهند اينبود که         .  رسيد"  استکبار
گل به نيروى سرکوب          "،"سکوت ميکنيم  "در اينروز     

مسالمت و  " و نمايش    ،"شعار راديکال نميدهيم    "،"ميدهيم
مبارزه با   "يعنى در روز          .  ميدهيم"  مرگ بر هيچکس    

مرگ بر خامنه    "و  "  مرگ بر آمريکا   "شعار  "  استکبار
 . و غيره نميدهيم" اى

 

 و روز دانش     ۵٧ آبان    ١٣چپها به زبانهاى گوناگون از        
آموز شروع کردند و در ادامه تبئين چپ ضد                                       

امپرياليستى و افق سياسى انقالب                 

  ،يادداشت سردبير

  ،در بيستمين سالروز فروپاشى ديوار برلين

      پايان جنگ سرد و 
 چشم اندازهاى کمونيسم کارگرى

   KFPKراديو  –مصاحبه سوزى وايسمن  با منصور حکمت 

دام       :   در صفحات ديگر   ان اع ي احسان فتاح
د ران             ١٣  ،ش ه ى از ت زارش ان گ  ، آب

ران              ه ردوس ت وار ف ول رى در ب ي  ،درگ
ن    ،درگيرى ارتش با دستفروشان سنندج      ب

ه    ،هاى کارگران ايتکو پرس     معلمان منطق
ران    ۵ ه ان             ، ت ع زن ي رى وس ي گ ت  ، دس

 . و نامه ها ... ،گزارشى از لندن

فرو ريختن هيبت حکومت مرکزی در : "شمس الواعظين
 !"ايران به سود هيچ دولت مرکزی در ايران نخواهد بود

 !صراحت تا حد وقاحت: سران سبز اسالمی
 

  ٩صفحه آذر ماجدی                                                    

  ٢صفحه 

 

 محمد مصطفايی و احسان فتاحيان
  جرم، مذهب، جزای دينی ... به قول فرويد

 

 ١۴صفحه شهال نوری                                                

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 
 "حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

 

 ١۶صفحه سياوش دانشور                                                                    

 زنده باد ،انقالب اکتبر شکست خورد
                                    )٢( !انقالب کارگری

 

 ١١صفحه على جوادى                                                 

در " حکمتيست"در حاشيه موضع حزب 
  آبان١٣قبال اعتراض توده ای 

پز انقالبی، سياست 
 !ارتجاعی

 

٢٢ صفحه آذر ماجدی                       



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پنجاه و هفت به گراميداشت روز         
و بازسازى آن در      "  دانش آموز "

تفاوت چپ  .   رسيدند ٨٨ آبان    ١٣
راديکال و راست اسالمى اينبود          

از نظر هر    "  اصلى" آبان    ١٣که  
کدام فرق داشت و هدفشان را پس        
گرفتن روزى و سنگرى در                    
گذشته و برپا کردنش در جدال               

 .امروز قرار دادند

 

 ،ما اين جنگ روايتها را مضر             
 ناهمخوان با                ،غير تاريخى       

ويژگيها و مولفه هاى جامعه                   
 و  ،امروز و اوضاع سياسى جديد      

بويژه ناهمخوان با درک تاکتيک         
امروز مردم در برخورد با رژيم         

ما بر تاکتيک        .  اسالمى دانستيم   
 مردم عليه حکومت     ضد تظاهرات 

و نه جنگ برسر مالکيت و                  -
 آبان   ١٣مضمون و ماهيت روز         

به .  (تاکيد کرديم      -در گذشته        
 جنگ روايتها      ، آبان  ١٣"مطلب   

 ١٢۴در شماره      "  برسر چيست؟  
 .)نشريه رجوع کنيد

 

 را همه      ٨٨ آبان      ١٣و باالخره      
 برخالف تمايل   ٨٨ آبان   ١٣.  ديديم

مبارزه با  "دو جناح رژيم نه روز       
سکوت و  " نه روز     ،شد"  استکبار

 ،شد"  هديه گل به نيروى سرکوب     
 ،شد"  مرگ بر هيچکس   "نه روز    

 نه    ،شد"  دانش آموز   "نه روز        
 در مقابل    ۵٧ آبان    ١٣روز اعاده    

 و نه اساسا           ، شد   ۵٨ آبان       ١٣
منطق حرکت جامعه و نيازهاى           
پيشروى اش کوچکترين روى              
خوشى به اين جنگ روايتها نشان       

مرگ بر  " روز    ٨٨ آبان    ١٣.  داد
شعارى که جديد     .  شد"  خامنه اى  

نبود اما در اينروز به شاخص                
سياسى اعتراض به جمهورى               
اسالمى و نفى حکومت اسالمى            

 روز     ٨٨ آبان         ١٣.  تبديل شد    
پيشروى جنبش سرنگونى طلب           

 ؛٨٨ آبان ١٣
 ...شکست جنگ روايتها 

. در تحوالت سياسى ايران شد                   
روزى که داد همه اردوى اسالم                
زده را در پوزيسيون و اپوزيسيون         

" خطر"يکجا درآورد و جملگى از         
تداوم تظاهراتهاى مردمى و                        

" جنگ داخلى "و  "  فروپاشى ايران "
 !سخن گفتند

 

رجوع به تاريخ اگر هدفى در                      
امروز و تغيير وضعيت انسان                   
امروز نداشته باشد، به يک يادواره        
شبه مذهبى و بى مصرف تبديل                 

 نستالژى سياسى اساسا بر           .ميشود
تلقى مذهبى از تاريخ مادى تکيه               

 نشان داد    ٨٨ آبان    ١٣تجربه  .  دارد
انقالب "  ضد امپرياليستى "که سنت    

 آبان   ١٣ در جنگ روايتها از            ۵٧
جملگى به تخت سينه ديوار سخت           
واقعيات مادى و اجتماعى امروز            

 درس    ،بويژه براى چپ      .  خوردند
گرفتن از اين تجربه و نقد                               
متدولوژى وارونه اى که به                         
نستالژى سياسى و احضار ارواح           

 ،گذشته در تالش امروز اتکا دارد          
و بى تاثيرى و نامربوطى اجتماعى       

 بدون شک    ،اش بار ديگر عيان شد      
يک پيشروى است و از هرز شدن           
نيرو در تالش امروز جلوگيرى               

 . خواهد کرد
 

 بار ديگر نشان داد که        ٨٨ آبان   ١٣
تعميم ناموجه رويدادها و                               
چهارچوبهاى تاريخى گذشته به                

 نه فقط از      ،شرايطى اساسا متفاوت   
درک شرايط امروز و پاسخ به                   
نيازهاى مبارزه امروز عاجز است       
بلکه در صورت اتخاذ تنها                            

. دورنماى شکست را پيش رو دارد       
 به تالقى جنگ روايتها     ٨٨ آبان   ١٣

در ميان جناح هاى مختلف سنت               
 ،تبديل شد "  ضد امپرياليستى "واحد  

 آبان   ١٣اما تجربه واقعى و مادى           
 بر اين جنگ روايتها تماما مهر        ٨٨

 . *    شکست زد

١٢۶شماره   
 

 آبان نمايش قدرت جنبش توده ای براى سرنگونی ١٣
 عجز دو جناح رژيم در مقابل جنبش آزاديخواهی مردم

 

. به روز حضيض جمهوری اسالمی بدل شد       "  شکوه" آبان از روز     ١٣
رژيم اسالمی هر سال در اين روز تظاهرات ضد آمريکايی به راه                       

سران رژيم بادی به غبغب انداخته و در اين روز برای                         .  مياندازد
 آبان امسال،    ١٣.  آمريکا، غرب و دشمنان اسالم خط و نشان ميکشند            

در اين روز ايران بار ديگر به راس اخبار              .  اما، روزی متفاوت بود     
 ليکن نه بخاطر مانور ضد آمريکايی حکومتی يا            ،بين المللی راه يافت    

تهديدهای تروريسم اسالمی، بلکه بعلت اعتراضات توده ای ضد                         
 آبان تظاهرات و تجمعات وسيع ضد رژيمی در            ١٣.  حکومت اسالمی 

 ، اهواز  ،تهران، تبريز، شيراز، شهر کرد         .  چندين شهر برگزار شد       
اصفهان، رشت و چند شهر ديگر شاهد تظاهرات وسيع، زد و خورد و              

در برخی نقاط تجمع            .  درگيری نيروهای انتظامی با مردم بود                  
اعتراضی مردم به يک جنگ و گريز خيابانی تمام عيار با اوباش                         

 .اسالمی بدل شد
  

در اين روز جمهوری اسالمی تظاهراتی در سی امين سالگرد اشغال                
. سفارت آمريکا و گروگان گيری کارکنان سفارت سازمان داده بود                   

مردم از اين فرصت برای تجمع و تظاهرات عليه رژيم اسالمی                             
از ساعات اوليه صبح تا نزديکی های شب، تهران                    .  استفاده کردند  

نيروهای .  شاهد تظاهرات و جنگ و گريز مردم با اوباش اسالمی بود             
انتظامی افسار گسيخته و وحشيانه با باتوم، کابل و لگد به جان مردم                    

 بی محابا بر سر و صورت، کمر و دست  و پای مردم                                    ،افتادند
ميکوبيدند، گاز اشک آور در ميان مردم پرتاب ميکردند و به آنها                         

در اثر حمالت وحوش اسالمی به مردم، چند              .  تيراندازی می نمودند   
صدها نفر نيز توسط اوباش اسالمی دستگير        .  صد نفر مجروح شده اند    

طبق .  شدند که تا نيمه های شب خبری از وضعيت آنها در دست نبود                 
گزارشات فقط در يک مورد مردم مشاهده کردند که يک اتوبوس پر                   

 .از دختران و زنان دستگير شده را به زندان منتقل ميکردند
 

رژيم از چندين روز پيش خود را برای اعتراضات مردم آماده کرده                   
سران حکومتى و سپاه پاسداران به مردم هشدار و اولتيماتوم داده             .  بود

 عليرغم چند ماه سرکوب خشن و                      ،عليرغم اين تهديدات       .  بودند
وحشيانه، دستگيری و شکنجه صد ها نفر و کشته شدن ده ها نفر در                     

 آبان  ١٣ مردم در جمعيت های وسيع روز           ،تظاهرات يا در زندان ها      
به خيابان ها آمدند و شجاعانه دست به اعتراض زدند و به دادن شعار                 

تصاوير درگيری ها و جنگ و گريز        .  عليه رژيم و سران آن پرداختند      
مردم با نيروهای سرکوب حکايت از يک اعتراض وسيع و توده ای و              

 .درگيری های شديد ميان مردم و رژيم اسالمی دارد
 

مردم نه تنها به اولتيماتوم های جمهوری اسالمی وقعی نگذاشتند، بلکه            
حفظ "به رهنمودها و استغاثه های جناح اصالح طلب دولتی برای                       

. نيز اعتنايی نکردند       "  گل دادن به نيروی انتظامى              "و    "  سکوت
ميرحسين موسوی از مردم خواسته بود که بر لبان خود نوار سبز                         

موسوی و ساير سران جناح       .  بزنند و بدون دادن شعار تظاهرات کنند         
اصالح طلب دولتی اکيدا از مردم خواسته بودند که از دادن شعار                         

مردم همانگونه که عکس خامنه ای را به زير                .  راديکال پرهيز کنند   
 درخواست سکوت و آرامش موسوی و       ،کشيدند و آنرا لگد کوب کردند     

زندانی سياسی آزاد بايد        "شعارهای   .  شرکاء را نيز زير پا گذاشتند           
پول نفت گم شده،     "،  "توپ، تانک، کهريزک ديگر اثر ندارد       "،  "گردد

جنتی "،  "حسين حسين شعارشه، تجاوز افتخارشه   "، "خرج بسيجی شده 
، "بسيجی حيا کن، مفت خوری رو رها کن          "،  "لعنتی، تو دشمن ملتی    

، "دانشجو ميميرد، ذلت نميپذيرد        "،   "ستاره دانشجو، مدال افتخاره        "
  ٣صفحه معاويه حيا   "،   "ای رهبر آزاده، خمينی چشم براته         "

 

 

! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مرگ "،  "کن، سلطنت رو رها کن    
مرگ بر  "،  "بر اصل واليت فقيه     

مرگ بر           "،           "خامنه ای          
نه هاشمی نه                "،        "ديکتاتور

، "احمدی، لعنت به بيت رهبری          
رهبر ما جوعلقه، واليتش                     "

ننگ ما، ننگ ما، رهبر      "،  "معلقه
محمود جنايت ميکنه   "،  "الدنگ ما 

شعار "،      "رهبر حمايت ميکنه          
، "ملت ما، دين از سياست جدا               

رهبری، رهبری، ننگ به                     "
نيرنگ تو، خون جوانان ما                      

پليس ضد  "،  "ميچکه از چنگ تو    
از "   احمدی را بشورش      ،شورش

. جمله شعارهاى اينروز بود                   
شعارهائى که داد همه اصالح                
طلبان حکومت و اپوزيسيون را           
درآورده و همه از گرايش قوى به       

که اسم بهداشتى    "  ساختار شکنى "
. سرنگونى است سخن ميگويند            

 آبان  ١٣مشخصه اصلى و مسلط       
 .نخواستن رژيم اسالمى بود

 

فضای اين تظاهرات کامال نسبت        
به تجمعات اعتراضی پيشين                  

شعارها کامال        .  متفاوت بود       
راديکاليزه شده و مردم با روحيه         
ای تعرضی نسبت به نيروهای              

روحيه .  سرکوب عمل ميکردند       
همبستگی ميان مردم بسيار باال و        

وبالگ های  .  تحسين برانگيز بود   
مختلف پر است از ابراز                            
احساسات هيجان انگيز بسياری          
از مردمی که در اين حرکت                    

. گسترده اعتراضی شرکت کردند     
اين حکايات همگی نشان از يک          
روحيه مقاومت و تعرضی بسيار        

اين .  باال در ميان مردم دارد                
تظاهرات ديگر کامال به اثبات               
رساند که سياست ارعاب                          
جمهوری اسالمی به شکست                  

ارعاب تاثير    .  کشيده شده است       
خود را از دست داده و مردم بی            
اعتناء به سرکوب خشن و                         
وحشيانه به خيابان ها آمده و تنفر         
و انزجار خود را از اين رژيم به           

 آبان يک       ١٣.  نمايش ميگذارند   
نمايش قدرت عظيم و تحسين                  
برانگيز از نيروی مردم و جنبش         
 .سرنگونی طلب و آزاديخواه بود

 

  آبان نمايش قدرت جنبش توده ای براى سرنگونی ١٣
 ...عجز دو جناح رژيم در مقابل جنبش آزاديخواهی مردم

مردم در اين روز نه تنها رژيم                    
 بلکه  ،اسالمی را به مصاف طلبيدند     

 –يکی از ارکان اصلی سياسی                  
ايدئولوژيک اين رژيم و جنبش                 

. اسالم سياسی را به لرزه درآوردند       
سی سال پيش در اين روز بخشی              
از جمهوری اسالمی با اشغال                    
سفارت آمريکا نه تنها رژيم را از            
تهديد اعتراضات روزافزون                     

 بلکه همچنين        ،اپوزيسيون رهانيد   
ضد آمريکايی گری کور را به يکی       
از ارکان ايدئولوژيک نظام                         

اين ضد    .  سرکوب خود بدل کرد         
آمريکايی گری يک ابزار مهم رشد       
جنبش تروريستی اسالمی در منطقه     
و در سطح جهان طی سی سال                   

مردم ايران با به     .  گذشته بوده است   
سخره گرفتن ضد آمريکايی گری           
اين رژيم و جنبش سياه، اين حربه            

 .را از دست آنها خارج کردند
 

جمهوری اسالمی به عجز افتاده               
راهی در مقابل خود نمی              .  است
اين العالجی فقط معضل جناح     .  بيند

جناح اصالح طلب   .  هار حاکم نيست  
دولتی نيز که خواهان ايجاد                          
اصالحاتی ناچيز در نظام و معامله        
با جناح راست برای بازيابی قدرت        
از دست رفته است، در مقابل سيل           
خروشان جنبش اعتراضی و                      

. آزاديخواهانه مردم آچمز شده است     
آنها باران ميخواستند، سيل دريافت        

آنها خوب ميدانند که مردم          .  کردند
ديگر تا رژيم اسالمی را به زير                

مرگ .  نکشند، آرام نخواهند نشست     
رژيم اسالمی بمعنای مرگ جناح            

. اصالح طلب دولتی نيز هست                 
بدون رژيم اسالمی، جريانی که               
قصد اصالح آنرا دارد نيز محلی از        

هر دوجناح   .  ارعاب نخواهد داشت    
رژيم با يک بن بست کامل روبرو            

. موقعيت شان العالج است     .  هستند
. دارند نبرد آخرشان را انجام ميدهند  
. هر دو جناح محکوم به شکست اند        

اين حکم مردم آزاديخواه ايران                  
 .است

 

 !مردم

در اين روز ما به قدرت اتحاد و                 
همبستگی خود در شکستن ديوار             

١٢۶شماره   
. ترس و ارعاب واقف شديم                   

آنجايی که متحدانه مقاومت کرديم     
و به ياری يکديگر شتافتيم، ترس       
را در چشمان و تک تک خطوط         

. صورت اين اوباش بعينه ديديم          
در جنگ و گريز و درگيری با             
اوباش اسالمی اعتماد به نفس               
غرور آميزی در خود احساس             

اينها همه دستاوردهای         .  کرديم
مهمی است که به قيمت مبارزه            

اين .  ای سخت بدست آمده است         
دستاوردها را بايد به تخته پرشی        
برای يورش مداوم به رژيم                    

بايد هر روز     .  اسالمی بدل کنيم    
يک عقب نشينی جديد به آن                    

هر تک سنگر           .  تحميل کنيم     
کوچکی که در اين مبارزه                       
نابرابر فتح ميکنيم، به قدرتی                
عظيم برای نبرد نهايی ما بدل               

 . خواهد شد
  

در اين روز صدها نفر دستگير و       
بايد برای آزادی    .  زندانی شده اند   

بايد .  آنها سريعا دست بکار شويم     
اعتراضات گسترده ای را برای         
آزادی آنها و کليه زندانيان                       

تجمعات .  سياسی سازمان دهيم       
وسيع در مقابل زندان ها سازمان       

به خانواده های زندانيان          .  دهيم
سياسی برای آزادی عزيزان شان     

نبايد اجازه دهيم که اين       .  بپيونديم
رژيم و سران جنايتکارش حتی           

. يک روز آرامش داشته باشند             
خواب آرام را بايد برای هميشه           

 .از آنها بگيريم
 

برای ادامه مبارزه و برای تقويت      
آن نيازمند گسترش سازماندهی و      

. ايجاد تشکالت خود هستيم                    
مبارزات ما بدون تشکل و                       
سازمان کارآيی نخواهد داشت و        
با درد و مشقت بسيار بيشتری              

بايد در محيط    .  مواجه خواهد شد   
کار و محالت تشکالت خود را            

تشکيل شوراهای محالت   .  بسازيم
و محيط کار بهتری و موثرترين         
شکل سازماندهی است و به                    
بهترين شکلی اعمال اراده                      

شوراها .  همگانی را تامين ميکند     
را بر مبنای مجامع عمومی در            

 در دانشگاه ها و                ،محيط کار   
 . محالت سازمان دهيم

 

 !جوانان

قهرمانی ها و شجاعت شما در             
اين چند ماه اخير دنيا را به                       

همه با     .  تحسين واداشته است        

تحسين و هيجان مبارزات شما را        
برای پيشبرد هر چه    .  دنبال ميکنند 

موفق تر و سريعتر مبارزه برای         
 برابری، رفاه،                                ،آزادی

سکوالريسم، عليه آپارتايد جنسی       
و حجاب اسالمی و برای خالصی      
فرهنگی تشکالت راديکال خود           

تشکالتی که قابليت       .  را بسازيد   
شکوفا کردن استعدادها، ابتکارات    
و سنت شکنی جوانان راديکال و         
آزاديخواه را داشته باشد،                           
تشکالتی که به سرعت جوانان             

. راديکال و چپ را بخود جلب کند   
در محالت، در مدارس و دانشگاه       
ها شوراهای سرخ ها را تشکيل            

شوراهای سرخ ها بسرعت     .  دهيد
ميان جوانان توده گير خواهد شد          
و ميتواند بعنوان يک آلترناتيو               
بسيار موثر در جامعه، در مقابل          
رژيم اسالمی و آلترناتيو های                
محافظه کار و راست روانه ای             
که ميکوشند مبارزات شما را                 

 . بايستد،مهار کنند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با          
تمام قوا برای تقويت مبارزات               
آزاديخواهانه سرنگونی طلبانه             

حزب .  مردم فعاليت ميکند               
ميکوشد تا افق راديکال،                            
آزاديخواهانه و برابری طلبانه را       

. بر مبارزات مردم بگستراند                 
حزب ميکوشد تا سياست های هر       
دو جناح برای به تسليم کشاندن              
مبارزات مردم را افشاء و منزوى      

مردم خواهان آزادی،                .  کند
حزب .  برابری و رفاه هستند              

پرچم اين مبارزه را به اهتزاز                
حزب برای جامعه   .  درآورده است 

ای مبارزه ميکند که ميتواند اين            
خواست های مردم را تامين و                

سرنگونی رژيم      .  تضمين کند     
اسالمی از طريق يک انقالب                 
کارگری و برقراری جمهوری             
سوسياليستی بر ويرانه های اين           
رژيم وحشی و ارتجاعی بهترين         
و کم مشقت ترين راه تامين                       

. خواست های واقعی مردم است          
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
تمام مردم آزاديخواه را دعوت              
ميکند که به حزب بپيوندند، تا با            
هم برای يک دنيای بهتر، برای             
يک جامعه آزاد و برابر و مرفه            

 .مبارزه کنيم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ نوامبر ۵، ١٣٨٨ آبان ١۴



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اينروزها بيستمين           :  توضيح
سالروز فروپاشى ديوار برلين              

در اين زمينه گفتگوى                 .  بود
سوزى وايسمن با منصور حکمت      

 مسائل    ،را در باره اين واقعه               
 و پيامدهاى جهانى             ،مارکسيسم

فروپاشى بلوک شرق به اين                    
اين سند    .  مناسبت منتشر ميکنيم      

بعد از بيست سال حرفهاى زيادى       
براى گفتن دارد و نتايج اين سالها         
را در اين بررسى ميتوان دنبال             

 .  سردبير. کرد
 

شما پايان جنگ    :  سوزى وايسمن 
سرد را چگونه ميبينيد و تأثير آن          
در مبارزه براى عدالت اجتماعى        
 در بخشهاى ديگر جهان چيست؟

 

 پايان جنگ سرد     :منصور حکمت 
اساسا در کوتاه مدت تأثير منفى            
بر فعاليت سوسياليستى و جنبش           

در ابتدا  .  سوسياليستى داشته است   
بايد بگويم که من از آن                                 
سوسياليستها و کمونيستهايى هستم     
که هرگز عقيده نداشت که بلوک           
شوروى کمونيسم را نمايندگى               
ميکرده يا اقتصاد و جامعه                        

. سوسياليستى را توسعه داده است      
معهذا، اين مانع نشده که غرب از        
اين واقعه عليه کمونيسم و هر                 
نوع ايدئولوژيى که مدافع عدالت         
اجتماعى، برابرى انسان و امثال         

حداقل در  .  آنها باشد، استفاده نکند    
کوتاه مدت، با موقعيت سختى                

آنچه که در     .  روبرو خواهيم بود    
جريان است نه فقط تعرضى عليه        

هاى   کمونيسم مدرن بلکه عليه ايده     
بسيار پايدار و قديمى برابرى                 
انسان، آزادى و حقوق انسانى                

اما اين وضعيت سپرى             .  است
اين اوضاع سردرگمى،       .  ميشود

هايى ايجاد    تعارضات و رودرويى  
ميکند اما من مطمئنم که ما اين را         

 .از سر ميگذرانيم

 

 شما کامال حق        :سوزى وايسمن  

 پايان جنگ سرد 
 و چشم اندازهاى کمونيسم کارگرى

 KFPKراديو   –مصاحبه سوزى وايسمن با منصور حکمت 

و واضح است که شما                   .  داريد
همراهان زيادى در جهان داريد، از       

 ميليون نفر مردم در              ٢٥٠جمله    
خود اتحاد شوروى که ميگويند آنچه      
که آنجا حاکم بود کمونيسم و                         

اما اين مسأله          .  سوسياليسم نبود    
. دارترى را مطرح ميکند                  دامنه

بعضى استدالل ميکنند که جنگ               
سرد کمتر درباره تهديد از سوى               
اتحاد شوروى و بيشتر در مورد               
خطر سوسياليسم در جهان بويژه در      

اشاره شما اين    .  اروپا و آمريکا بود    
بود که قدرتهاى جهانى ميتوانند از          
سقوط اتحاد شوروى بعنوان بخشى        
از زّرادخانه خود در تعرض عليه           

اى که اتحاد شوروى بر مبناى            ايده
آن ظهور کرد اما قادر به توسعه آن         

 .نشد، استفاده کنند

 

 اين عارضه کوتاه      :منصور حکمت 
مدِت آنچيزى است که اکنون در                

اما .  اروپاى شرقى در جريان است      
سوسياليسم امروز يا سوسياليسم               
آينده، اين امتياز را دارد که به                     
راحتى با بلوک شوروى که رقيب           
غرب و با قدرت نظامى و غيره                 
بود، تداعى نميشود، و در واقع                  
بشکل جنبش کارگرى در همان                 
کشورهايى ظهور ميکند که اکنون          
ظاهرا بر سوسياليسم بلوک شرق            

. اند       غلبه کرده و فاتح شده                          
سوسياليسم آينده امتياز عروج در            
ساختار جوامع غربى را دارد و به          
راحتى نميتوانند با عناوينى مانند             
امپراطورى شيطان که سابقا با آن           
سوسياليسم را تصوير ميکردند،              

از اين رو من فکر         .  تحريفش کنند  
ميکنم که اوضاع در دراز مدت به           
نفع سوسياليسم طبقه کارگر،                       
سوسياليسم برابرى طلب،                             
سوسياليسمى که عليه کار مزدى              
است و خواهان تجديد ساختار                    
اقتصاد جامعه در جهت محو طبقات      
و سود و غيره است، امکان به                    
ميدان آمدن و ايفاى نقشى بسيار                 
مؤثرتر از دوران جنگ سرد را               

 .ميدهد

 

١٢۶شماره   

ما اکنون چنين    :  سوزى وايسمن 
شرايطى را داريم که شما گفتيد            
يک پديده انتقالى و گذرا است،             
که پيروزى ايدئولوژى بازار               
آزاد درون بخشهاى مختلف اتحاد      
شوروى و جاهاى ديگر است که        
مردم همه چيز خود را بخاطر              
بازار از دست داده و چيزى                   

کارگران .  اند       بدست نياورده      
شوروى اين واقعه را بمثابه                   
مکانيسمى تلقى ميکنند که از                 
طريق آن از قدرت ماشين دولتى        
و وزرا و کسانيکه سالها آنها را           

. سرکوب کردند خالص شوند             
آنها بمثابه يک تاکتيک به اين                
مسأله نگاه ميکنند تا اينکه واقعا          
عالقمند به زندگى کردن تحت آن       

سؤالى که من دارم نسبتا          .  باشند
با در نظر گرفتن         .  پيچيده است  

اينکه سقوط کمونيسم شوروى با        
سقوط ايده کمونيسم تداعى ميشود      
و زبان رهايى بخشى که به                     
کارگران فراخوان سرنگونى               
سيستم کاپيتاليسم را ميداد، بى               
اعتبار شده، چگونه در آينده                   
مردمى که خواهان يک جامعه            

اى   عادالنه و برابر هستند، جامعه     
که اقتصاد آن در خدمت مردم               
باشد نه براى منافع صاحبان                  
وسايل توليد، ميتوانند پيش بروند       
اگر بخواهند از اين زبان و                      
فرهنگ رهائى بخش استفاده                

 .کنند

 

 روشى که مردم     :منصور حکمت 
عموما با ايدئولوژى و تئورى               
اجتماعى رفتار ميکنند بسيار                

اگر تئورى  .  ابژکتيو و مادى است   
اجتماعى و ايدئولوژى قادر باشد        
نقش محورى در مبارزه برابرى       
طلبانه مردم در آينده پيدا کند بايد         
در تاريح تفکر بشر ريشه داشته          
باشد و مسأله اعتبار و بى                         

. اعتبارى جايى نخواهد داشت             
چنين تئورى بايد به اندازه کافى           
بسط يافته و بشکل عميقى بيان             

الحال   چنين تئورى فى   .  شده باشد 
وجود دارد و من فکر نميکنم که          

بى اعتبارى سوسياليسم نوع                   
شوروى بتواند بر اين واقعيت                
سايه بيندازد که يک تِرند فکرى           
در جامعه موجود بشرى خود را           

هايى که مارکس مطرح               با ايده   
بدنه چنين    .  کرد، تداعى ميکند       

تئورى انقالبى و برابرى                           
الحال وجود دارد و          اى فى     طلبانه

مردم اين ابزار قدرتمند براى                 
تحول اجتماعى را ُدور نميزنند تا        
چيزى نامعلوم که تحت عنوان               

بندى شده باشد، پيدا          ديگرى بسته  
هاى      من فکر ميکنم ِترم           .  کنند

سوسياليسم، کمونيسم و مارکسيسم     
زمانى که طبقه کارگر چه در                 
غرب و چه در شرق خود را در            
تعارض شديدترى با اقتصادهاى         
بازار بيابند، دوباره بدست گرفته         

بشر ظرفيت دارد که     .  خواهند شد 
برود و دوباره به تاريخ خود نگاه         
کند، آن را اصالح کند، همانطور        

من .  که امروز اينکار را ميکند          
 .درباره اين جنبه نگران نيستم

 

نکنه ديگر اينکه اين باصطالح             
هايى پديده      بى اعتبارى چنين ِترم      
هاى رسمى    قابل مشاهده در رسانه   

من .  و محافل روشنفکرى است         
اين تأثير را که سوسياليسم به                  
عنوان يک ايدئولوژى در جنبش          

اعتبار شده    طبقه کارگر آنطور بى    
و يا مارکسيسم آنچنان در جنبش           
طبقه کارگر در حالت دفاعى باشد       

 .را نميبينم

 

تأثير سقوط      :  سوزى وايسمن     
کمونيسم بر همزاد آن در جامعه           
کاپيتاليستى يعنى سوسيال                         
دمکراسى و ايدئولوژى سوسيال         
دمکراتيک چيست؟ چون هر دوى     
آنها بسيار همزمان با هم عروج            

کردند و يکى         
  ۵صفحه 



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فکر ميکنيد   .  مخالف ديگرى بود    
سوسيال دمکراسى بخاطر بى               
اعتبار شدن کمونيسم لطمه خواهد      

 خورد؟

 

 سوسيال             :منصور حکمت            
دمکراسى لطمه خواهد خورد                

ايى را دارد     چون همان اصول پايه   
ترى     که کمونيسم بشکل پيوسته          

اگر شما معتقديد که    .  مطرح ميکند 
جامعه در قبال فرد مسئول است يا  
انسانها با هم برابرند يا فقر بد                  
است و ابتکار فردى نبايد                           
تفاوتهاى طبقاتى و محروميت را        
توجيه کند و سوسيال دمکراسى           

اى و به     به چنين چيزهايى تا اندازه    
صورت کمرنگى معتقد است،               
آنوقت شما هم لطمه ميخوريد                 
چون تعرض راست عليه کمونيسم     
عليه يک سکت يا ايدئولوژى                  
مشخص نيست بلکه عليه برابرى       

اين .  طلبى در جامعه بشرى است      
تعرض عليه اين اعتقاد است که            
بشر ميتواند برابرتر و آزادتر                

اساس اقتصاد بازار      .  زندگى کند  
اين است که شما را تنها ميگذراند        
که براى بقاى خود بجنگيد و                    
عوارض و عواقب آن را تحمل             

سوسيال دمکراسى تا               .  کنيد
اى اين را رد ميکند و                       اندازه

خواهان اين است که جامعه در              
قبال سرنوشت فرد سهمى از                  

سوسيال .  مسئوليت داشته باشد         
دمکراسى در پيشروى اين تهاجم        
 .دست راستى لطمه خواهد خورد

 

 با در نظر                :سوزى وايسمن     
گرفتن اينکه تاريخ سوسيال                     
دمکراسى با تاريخ کمونيسم                    
شوروى تا حدود زيادى به نوعى         
عجين شده، اگر به جنبش عظيم            
دوران انقالب و تقسيم کمونيستها        

اى   به منشويک و بلشويک و نحوه      
که اين تقسيم در اروپا در مقابل             
کشورهاى بلوک شرق اتفاق افتاد       
برگرديم، بسيارى ممکن است               
فکر کنند که زوال کمونيسم به                
نوعى پيروزى سوسيال دمکراسى    
است و منشويکها هميشه حق                  

 

پايان جنگ سرد و چشم اندازهاى 
 ...کمونيسم کارگرى 

و اگر ما به سابقه دولتهاى          .  داشتند
سوسيال دمکراتيکى که در دهه                
گذشته در جنوب اروپا به قدرت                
رسيدند نگاه کنيم ميبينيم که آنها                 

اى      چهره“ِکشى را با                   رياضت
به .  اند  به مردم تحميل کرده   ”  انسانى

عبارت ديگر سوسيال دمکراتها               
آمدند تا چيزهايى که بازاِر آزاديها           
ميخواستند انجام بدهند، بکنند، آنها         
اينکار را کردند اما اين را به نوعى        
به نمايندگى از طرف طبقه کارگر           

يک نمونه که در              .  انجام دادند    
لهستان، مجارستان، چکسلواکى و         
اتحاد شوروى به عنوان مدلى که              

. خواهان آن هستند، مدل سوئد است      
اى   آيا فکر ميکنيد سوئد مورد ويژه        

است و توضيح شما در باره نقشى            
که سوسيال دمکراسى در اين زمينه      

 ميتواند بازى کند، چيست؟

 

 سوسيال مکراسى     :منصور حکمت  
هايش چيزى مربوط به گذشته       و ايده 
ِترند به سمت گسست بين              .  است

سوسيال دمکراسى و جنبش                         
مشکل .  هاى کارگرى است       اتحاديه

سوسيال دمکراسى در اروپا تا                   
آنجايى که من ميتوانم ببينم اين است       
که از پايگاه اجتماعى خود جدا شده        
بدون اينکه بتواند چيز ديگرى را             

اين يک   .  جايگزين آن کرده باشد        
جنبه ديگر اين است که       .  جنبه است 

هايى که سوسيال دمکراسى                  ايده
عليرغم تفاوتهايى که بين مدل                    
سوئدى و فرانسوى و انگليسى آن            
وجود دارد، همگى تا حدودى به               

. نقش دولت در اقتصاد متکى هستند      
اعتبارى اين نقِش دولت بخشى             بى

از تعرض راست عليه اتحاد                        
سوسيال دمکراسى     .  شوروى بود    

قادر نبوده آلترناتيو اقتصادى                      
ديگرى که تا اين حد به دولت                       

من فکر  .  وابسته نباشد، را ارائه کند    
ميکنم اگر سوسيال دمکراسى                    
بخواهد بماند بايد تجديد نظرى در            

در .  تفکر سوسيال دمکراتيک بکند     
حال حاضر بنظر ميآيد شايد بر                  

اى عليه    العمل توده   مبناى يک عکس  
هاى افراطى تعرض راست،            جنبه

موردى براى فعاليت احزاب چپ            
در دفاع از سطح رفاه اجتماعى                 

١٢۶شماره   
اما .  موجود، وجود داشته باشد         

اينها مادام که مدلى براى دولت            
خود نداشته باشند و به صورت            
اپوزيسيون تدافعى عمل نکنند              
نميتوانند دفاع مؤثرى از سطح            

من .  رفاه اجتماعى موجود بکنند      
نقش چندانى براى سوسيال                     
دمکراسى نميبينم مگر اينکه                 
برخى از مکاتب فکرى سوسيال        
دمکراتيک بتوانند بر اشکاالت و      
کمبودهاى تئورى سوسيال                     
دمکراسى و پايگاه اجتماعى آن          

 .غلبه کنند

 

 شما در مورد         :سوزى وايسمن  
يک مسأله حياتى که نقش دولت           

اگر چيزى  .  در اقتصاد است گفتيد   
در سراسر جهان از شرق تا                   

اعتبار شده،            غرب کامال بى          
در اتحاد    .  اقتصاد دولتى است       

شوروى حتى باصطالح چپها هم       
زدايى کردن اقتصاد              از دولت    

به عبارت ديگر از    .  حرف ميزنند 
تحويل وسايل توليد به کلکتيوهاى     
کارگرى يا گروههاى غير                      

اينکه در       .  متمرکز کوچکتر      
گذشته گمان ميرفت مالکيت                  
دولت بر وسايل توليد يک سيستم        

تر را تضمين         اقتصادى عادالنه  
اعتبار شده و     ميکند، به نوعى بى    

حتى در غرب هم حتى از احزاب      
سابقا کمونيست و سوسياليست هم     
فراخوان به دولتى کردن وسايل          

فکر ميکنيد    .  توليد را نميشنويد      
مارکسيستها بايد در باره نقش               
دولت و مالکيت دولتى تجديد                
نظر کنند و شايد بيشتر به تمرکز        

 زدايى فکر کنند؟

 

 من عمرى است     :منصور حکمت 
که مارکسيست هستم و هيچوقت         
خودم را بعنوان کسى که معتقد به    
نقش دولت در اداره اقتصاد و يا           
در رابطه با مالکيت باشد نديده             

آموزش مارکسيسم کالسيک      .  ام
در مورد مالکيت جمعى و فعاليت   
جمعى طبقه توليد کننده يا                         
شهروندان بطور اعم در پروسه         
توليد و در تصميم گيرى سياسى          

تنزل اين، به دولتى کردن        .  است
هايى بود که تجربه        يکى از جنبه   

شوروى را از سنت مارکسيستى        
و آنچه که من سنت سوسياليسم             
کارگرى مينامم جدا و متمايز                

بنابراين، اين هيچگونه       .  ساخت

سردرگمى براى مارکسيستهايى         
ما پيش  .  از نوع من ايجاد نميکند       

از اين هم وظيفه سازمان دادن               
سيستم اقتصادى مبتنى بر مالکيت      
اشتراکى و نه مالکيت دولتى را            

اين يکى از       .  در دستور داشتيم      
. تفاوتهاى ما با مدل شوروى بود         

اما ميفهمم که بخش عمده                           
باصطالح کمونيستها، دولت را            
در محور تئورى اقتصادى خود           

فکر ميکنم بخش       .  قرار ميدادند   
زيادى از اين سردرگمى براى              

فکر نميکنم آنها     .  آنها خواهد بود    
ايده روشنى در اين مورد داشته             

 .باشند

 

ايده تمرکز زدايى در کنترل                    
مالکيت تا حدود زيادى عليه                    

. پيشرفتهاى تکنولوژيک ميشود         
اى   شما ميتوانيد چيزها را تا اندازه      

که بتوانيد آنها را مجددا به يک               
کلّيت اجتماعى متصل کنيد،                    
تمرکز زدايى کنيد، در غير                      
اينصورت پاسخ دادن به نيازهاى        
گوناگون جمعيت انسانى چندان            

ما نميتوانيم به     .  ساده نخواهد بود    
گيريهاى در مقياس        سيستم تصميم  

خـُرد برگرديم و از تکنولوژى              
سطح بااليى که در دسترس ماست     
و براى زندگى راحت مردم الزم         

 .است، استفاده کنيم

 

 خوب، اين يک       :سوزى وايسمن  
جنبه واقعا مهم آن چيزى است که        

هاى    ما ميتوانيم ماندنى بودن ايده        
. سوسياليستى در آينده بناميم                   

ملزومات يک اقتصاد مدرن که            
آشکارا به معنى اتصاالت درونى،     

ريزى و کنترل                        و برنامه       
من فکر  .  دمکراتيک از پايه است    

ميکنم اين به مسأله مالکيت                       
پس وقتى شما         .  مربوط ميشود    

ميگوئيد مالکيت اشتراکى، فرض      
ميکنم درباره آنچه مارکس                       
اشتراکى کردن وسايل توليد                    

اين .  ميناميد، صحبت ميکنيد            
چگونه عمل ميکند، دولت در                 
مقابل کلکتيو، دولت در مقابل                

 .دمکراسى و غيره

 

آنچه که من         :  منصور حکمت    
اى که    ميفهمم اين است که بدرجه       

سيستم کار مزدى را لغو ميکنيد،          
سيستمى که در     

  ۶صفحه 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آن فرد نيروى کارش را به کسى           
خارج از خود و براى استفاده او           
عرضه ميکند، فقط به همان                     
ميزان شما ميتوانيد از کنترل                  
اشتراکى و مالکيت اشتراکى و              

. گيرى جمعى حرف بزنيد         تصميم
براى من قابل تصور نيست که              
مزد را به عنوان يک مقوله                      

اى در اقتصاد نگهداريد و                  پايه
گيرى سياسى را به کسانى         تصميم

که مزد را پرداخت ميکنند،                     
اقتصاد سوسياليستى  .  واگذار نکنيد 

بايد اقتصادى بدون مزد باشد و              
نيازها ثبت ميشوند و واحدهاى             
کارى آگاه در مورد پاسخگويى به      

فکر .  اين نيازها تصميم ميگيرند       
ميکنم ممکن است و بسيار                        
خوشبين هستم که با پيشرفتهاى             
عظيم در سيستمهاى کامپيوترى و      
تکنولوژى ارتباطات براى جامعه     
انسانى خيلى دشوار نباشد که از           
قبل در مورد نيازهاى يک پريود         
مثال يکساله چه بايد باشد و وظيفه        

. توليد آن بر دوش کى خواهد بود         
اما براى   .  اينها امکان پذير است      

تحقق آن بايد آن وضعيت سياسى         
را که در آن سيستم کار مزدى                 

 .بتواند لغو شده باشد، ايجاد کنيم

 

 در مورد طرف      :سوزى وايسمن 
ديگر مسأله، طرفى که همه در              

هاى اصلى در رابطه با                 رسانه
شوروى از آن نام ميبرند، که                  
آنچه فروپاشيده نه توليد بلکه                   

فکر ميکنيد توزيع      .  توزيع است  
در يک جامعه نوين که بر پايه                
کلکتيوهاى کوچکتر دمکراتيک         
است که در آنها سيستم کارمزدى         
لغو شده، مشکل باشد؟ و در                     
ارتباط با آن، چگونه نيازهاى                
مصرفى جمعيت درنظر گرفته            

 شده و برآورده ميشوند؟

 

توزيع چند جنبه    :  منصور حکمت 
از نظر تکنيکى يعنى                 .  دارد

رساندن توليدات به دست کسانى          
که قرار است آنها را مصرف                 

. کنند، فکر نميکنم مشکلى باشد            
اى به خاطر ناتوانى           هيچ جامعه  

 

پايان جنگ سرد و چشم اندازهاى 
 ...کمونيسم کارگرى 

. در انجام اين فرو نپاشيده است                 
جنبه ديگر اين است که چه                            
نيازهايى تا آنجايى که به روشها               
برميگردد، در جامعه مشروع                   

به عبارت ديگر، چه                   .  هستند
چيزهايى بايد بر اساس نيازهاى               

. مردم توليد و توزيع شوند                            
سازماندهى اين هم سخت نيست با           
توجه به اينکه نيازهاى اجتماعى              
ميتوانند آگاهانه توسط افراد،                      
کلکتيوها و واحدهاى مصرف و               

اما يک جنبه         .  غيره ثبت شوند        
ارزشى توزيع هست که مشکل                  

مسأله توزيع کاالها و      .  اصلى است 
هر .  خدمات در بين مردم نيست             

اى راهى براى انجام آن پيدا           جامعه
مسأله اين است که بر طبق          .  ميکند

چه نسبتها و درصدهايى اين ثروت        
بازار اين  .  بايد بين مردم تقسيم شود     

اى کور انجام ميدهد و            را به شيوه    
شما نميتوانيد هيچ کس را مسئول             
اين واقعيت که چرا درصد بااليى            
از مردم حتى در اياالت متحده زير         

. خط فقر زندگى ميکنند، پيدا کنيد            
چون يک کلّيتى به نام بازار توزيع          

اى را محروم و      را انجام ميدهد، عده   
براى .  مند ميکند      ديگران را بهره     

خالص شدن از اين وضعيت، براى       
ايجاد يک سيستم توزيع مبتنى بر              
نيازها، ما بايد رابطه مردم چه                   
کارگر، چه کسانى که ارزش                      
اضافى کسب ميکنند و بهره ميبرند         

بايد اين    .  را با توليد عوض کنيم           
سيستم را تغيير داد و مردم را در              

. يک رابطه برابر با توليد قرار داد         
سرنگونى .  اين يعنى سوسياليسم         

قانون سرمايه به عنوان يک کلّيت           
اقتصادى که مردم را در موقعيتهاى      
اقتصادى متفاوتى قرار ميدهد و                

اى را از استفاده مستقل از                      عده
وسايل توليد محروم ميکند چون                
وسايل توليد در کنترل و مالکيت              

هر چقدر هم        .  کسان ديگر است       
درباره اين فکر کنيد مسأله دوباره           
به سرنگونى سرمايه به عنوان يک        

. کليت اقتصادى و سياسى برميگردد   
اگر اين انجام نشود، رفرم در                      
ساختارهاى اقتصادى راه بجايى              

ما بايد رابطه کارگرـ                 .  نميبرد
 .سرمايه دار را ملغى کنيم

١٢۶شماره   
 شما گفتيد             :سوزى وايسمن      

انسانها و جامعه انسانى راهى              
براى انجام اين مسأله پيدا خواهد        
کرد، اما درباره مشکل دشوار             
تفاوت بين کارگر به عنوان توليد        
کننده و کارگر به عنوان مصرف       
کننده چه فکر ميکنيد؟ بين کارگر       
به عنوان توليد کننده و کارگر به         
عنوان مصرف کننده انحراف يا         

 اى خواهد بود؟ تفرقه

 

 فکر ميکنم            :منصور حکمت      
جواب حتى از نقطه نظر تئورى         
کالسيک مارکسيستى روشن               

در يک جامعه سوسياليستى    .  است
شما تا ابد و يا در همه اوقات                   

شما .  نقش کارگر را نداريد               
زمانى که در جامعه توليد کننده           
هستيد کارگر محسوب ميشويد و        
زمانى که مصرف ميکنيد،                     

حتى .  شهروند جامعه هستيد            
زمانى که کارگر هستيد، ديگران       
هم همگى مانند شما کارگرند و            
دارند کارى را براى کمک به               
توليد آنچه که جامعه نياز دارد              

فکر ميکنم نبايد بين    .  انجام ميدهند 
مقدار و شدت کارى که هر کس           
بعنوان سهمش در توليد انجام                
ميدهد و چگونگى مصرف او،            

. رابطه و قيد و شرطى گذاشت            
فکر ميکنم مصرف ثروتى که              
جامعه توليد کرده حقى است که           
به هرکس از زمان تولد تعّلق                 
ميگيرد و در قبال آن از او                        
خواسته ميشود هر چقدر که                   
ميتواند در توليد جامعه سهم                   

نبايد قيد و شرطى در     .  داشته باشد 
در سيستم       .  اين جا گذاشت            

کاپيتاليستى يک رابطه اقتصادى       
اگر شما در      .  مطلق وجود دارد     

موقعيت معّين توليدى گذاشته               
شويد، روش زندگى و مصرف           
شما هم بالفاصله تعيين شده                    

هر چقدر هم کار کنيد مادام      .  است
که در توليد به عنوان کارگر                  
ظاهر ميشويد، به عنوان يک                
کارگر غير ماهر کار ميکنيد،              
مشخص شده که فرزندان شما               
تحصيالت درست و حسابى                  
نخواهند داشت، که شما ممکن              
است به دليل بيماريهايى که                    
ديگران را نميُکشد، بميريد و                

هايى زندگى    ممکن است در خانه    
کنيد که بو ميدهند و مخروبه                  

اينها بر طبق سهمى که           .  هستند
براى شما در توليد اجتماعى                  

. اند، معلوم شده است         تعيين کرده  
اگر بيکارتان کنند، بدتر هم                      

موقعيت شما در توليد،    .  خواهد شد 
موقعيتتان را در مصرف هم                   

در سوسياليسم چنين    .  تعيين ميکند 
وقتى بدنيا آمديد حق داريد       .  نيست

مانند ديگران زندگى کنيد و                      
سوسياليسم فرض ميکند که شما           
اين عقل سليم را داريد که بلند                  
شويد و سهمى در توليد جامعه                
مطابق با توانايى خالق خود                    

فکر ميکنم نبايد          .  داشته باشيد    
اى بين سهم مردم در توليد           رابطه

اى که از حاصل آن                      و بهره    
 .ميبرند، وجود داشته باشد

 

 حاال من                 :سوزى وايسمن        
ميخواهم به موضوعات زمان               
حاضر برگرديم و از شما بخواهم        
که وضعيت جهان پس از پايان              
جنگ سرد و سقوط بلوک شرق            
را توضيح بدهيد، بخصوص در          

 .ثبات است خاورميانه که بى

 

عموما ما وارد      :  منصور حکمت  
يک دهه سردرگمى، تعارضات و      

هاى اجتماعى خواهيم           رودرويى
برخالف کسانى که چند سال        .  شد

قبل فکر ميکردند سقوط بلوک               
شرق و پيروزى بازار، يک دهه          
از صلح و هارمونى را به ارمغان       
ميآورد، من فکر ميکنم برعکس          
ميشود و تا همين حاال هم چنين               

فکر نميکنم خاورميانه    .  شده است 
. يک منطقه خيلى محورى بماند          

ثباتى و سردرگمى        مرکز اين بى    
در خود کشورهاى پيشرفته                     

چون .  دارى خواهد بود           سرمايه
ثبات آنها بر اساس قطبى بودن               
شرق و غرب بود و اين قطبى                 
بودن در هم ريخته و بسيارى                  
چيزها در کشورهاى پيشرفته                

دارى بايد دوباره                             سرمايه
اين، نيروها و     .  بازتعريف بشوند  

جنبشهاى اجتماعى مختلف را به          
هاى     ميدان ميآورد و رودرويى          

 .بيشترى ميآفريند

 

در مورد خاورميانه فکر ميکنم تا        
زمانى که بخاطر ميراث دوران           
جنگ سرد، و رابطه غرب با                 
اسرائيل، مشکالت فراوانى در             
آنجا خواهد بود چون از نقطه                  

نظر اقتصاد           
  ٧صفحه 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سياسى سرمايه دارى غرب،                  
خاورميانه ديگر اهميتى نخواهد          

شايد در مقاطعى مسأله           .  داشت
اعراب و اسرائيل متناظر با                    

. رابطه شرق با غرب بشود                     
بندى شرق و غرب ديگر                 قطب

موجود نيست و جريان بايد به                 
سمت عادى شدن وضعيت در                
خاورميانه باشد و آن را به يک              
منطقه کمتر حياتى در جهان تبديل      

بنظر ميآيد که جريان به                .  کند
سوى ادغام بورژوازى عرب در        

دارى جهانى و                  بدنه سرمايه     
تضعيف تدريجى فضاى قطبى در      

 .آنجا باشد

 

 فکر ميکنيد           :سوزى وايسمن     
جنگ خليج به آن کمک ميکند يا            
خط مشى براى دفع کردن کسى            

 است که بالقوه خطرناک است؟

 

 جدا از چگونگى     :منصور حکمت 
در گرفتن جنگ خليج، اين                       
تهاجمى عليه عناصر ميليتانت              
ناسيوناليسم عرب بود که حتى               
پرچم ضد کولونياليسم و ضد                  
امپرياليسم را هم برنداشته بودند          
بلکه پرچم دولتهاى عربى را که           
خواهان سهم بيشترى در اقتصاد          
جهانى و ساختار سياسى جهان              

اى   بدرجه.  هستند را برداشته است   
که جنگ، شاخه ميليتانت                           
ناسيوناليسم عرب را وادار به                
انزوا کرده، تأثير عکسى در                   

رو    آگاهى دادن به بخشهاى ميانه        
. درون اين جنبش داشته است                 

احتماال اين هدف آگاهانه جنگ             
من شخصا      .  خليج بوده است          

اعتبارى براى هيچ نوعى از                   
ناسيوناليسم قائل نيستم و هيچ نظر      
مثبتى درباره آن ندارم و آنچه که          
گفتم نبايد به عنوان موافقت يا                  
مخالفت من با اين پروسه تلقى                

آنچه که ميگويم اين است          .  بشود
که اساسا اگر قرار باشد پايان                  

سازى   ثباتى و عادى    بخشيدن به بى  
در خاورميانه صورت بگيرد،              
جهان عرب بايد احساس کند که            
قربانى موجوديت اسرائيل و                  

 

پايان جنگ سرد و چشم اندازهاى 
 ...کمونيسم کارگرى 

. رابطه اسرائيل و غرب نشده است       
اگر اين اطمينان خاطر داده شود،            
که يک اقدام ديپلماتيک نيست بلکه         
بايد خود را در ادغام اقتصادى                   
جهان عرب با غرب همراه با انتقال       
تکنولوژى و غيره نشان بدهد،                   
آنوقت فکر ميکنم منطقه حساسى             

فکر ميکنم جنگ   .  باقى نخواهد ماند  
خليج اين تأثير را داشت که                            
راههايى براى مصالحه بين غرب و     

 .جهان عرب باز بکند

 

آيا اين شامل          :  سوزى وايسمن    
ايران هم ميشود؟ ايران را هم                      
مشمول اين پروسه ميکنيد و فکر             
ميکنيد در وضعيت جهانى جديد               

 چگونه خواهد شد؟

 

تأثير تحوالت اخير  : منصور حکمت 
-بر ايران انزواى جريان پان                     

اسالميک در نيروهاى حاکم بوده            
اين تحوالت کمک کرده که          .  است

 -جريانات غير اسالمى، ناسيونال          
اسالميون خود را يکپارچه کرده و         
آزار و شّر طلبى ايران را در سطح         

فکر ميکنم    .  المللى کمتر کنند          بين
ايران ميرود تا به يک دولت                         
معمولى تبديل شود که بيشتر به                  
دنبال روابط اقتصادى با غرب و              
کمتر بدنبال مشکل آفرينى در اينجا        

اما اين مربوط به آينده      .  و آنجا باشد  
فکر .  امروز چنين نيست        .  است

نميکنم ايران بازيگر اصلى                         
 .اى بشود خاورميانه در هيچ زمينه

 

 شما صحبت             :سوزى وايسمن      
کرديد و من کامال با شما در مورد            
مخالفت با ناسيوناليسم در هر شکلى      

اما همين حاال که اين            .  آن موافقم  
حرفها را ميزنيم ناسيوناليسم                       
مهمترين مسأله در اروپاى شرقى،         
اروپاى مرکزى، اتحاد شوروى و           

به .  خاورميانه عربى بنظر ميآيد          
نظر من با سقوط ايدئولوژيهاى                 
رقيب، مردم توجه خود را معطوف       

ما مسأله  .  به ملّيت و مذهب ميکنند       
کردها و نقشى که آنها در کل اين               

. پروسه دارند را خواهيم داشت                

١٢۶شماره   
ميبينيد که در يوگسالوى اين                  
مسأله به جنگ آشکار و تقابل               

 .نظامى تبديل شده است

 

 اين موج جديد        :منصور حکمت  
ناسيوناليسم بنظر نميآيد که پايه           

. تاريخى محکمى داشته باشد                
بنظر ميآيد که اينها بيشتر                         
آلترناتيوهاى آماده و پخته شده              
طبقه حاکم اين کشورها براى                
ايجاد يک چهارچوب                                  
ايدئولوژيکى براى دولتهايى است    

فکر نميکنم    .  اند    که خلق کرده      
اينها به هيچ وجه نماينده هيچ                 
شکلى از يک جنبش پايدار                     

و هر زمان     .  ناسيوناليستى باشند  
که استقالل کسب شد، خواهيم ديد      
که ِترندها و گرايشات اجتماعى          
ديگر مانند ليبراليسم، احتماال               
فاشيسم، سوسيال دمکراسى،                
سوسياليسم و غيره دوباره به                 
ميدان ميآيند و اين ابراز وجود              
خالص ناسيوناليستى را به عقب         

من بيش از اين        .  صحنه ميرانند  
توجه چندان جّدى به اين موج                

اينها ابراز     .  ناسيوناليسم ندارم    
وجود براى ايجاد دولتهاى تازه           
هستند و چهارچوب ايدئولوژيکى     

اى که بر آن سوار باشند              پيوسته
 .ندارند

 

 شما گفتيد که          :سوزى وايسمن   
موج ناسيوناليسمى که امروز               
ميبينيم انعکاسى از يک                             
سردرگمى عمومى است و اگر            
آنها به صورت ملت به فرجام               
برسند، مشکالت اجتماعى دوباره    

من با اين       .  بروز خواهند کرد      
مخالفتى ندارم، اما ميخواهم بدانم      
که بين پروسه ابراز ناسيوناليسم        
و تبديل شدن به دولت چه اتفاقاتى      
خواهد افتاد، چون چنين بنظر               
ميآيد که وضعيت بخصوص در         
ميان کليه جمهوريهاى ملى اتحاد       
شوروى و اروپاى شرقى واقعا           

و اين در مورد        .  انفجارى بشود  
خاورميانه هم صادق است که               
مسائل ملى متعددى هست مانند           
مسأله کردها که هنوز پاسخ                    

 .نگرفته است

 

 تصور من اين        :منصور حکمت  
است که حالت انفجارى وسيعى          

اوال، .  در خود اروپا نخواهد بود       

ما کل اروپاى غربى را داريم که          
در صورت خارج از کنترل شدن        

ثانيا، .  اوضاع، آماده دخالت هستند   
کشورهاى تازه ظهور کرده نياز          
به نوعى ادغام اقتصادى و                        
برسميت شناسى توسط                               
اقتصادهاى غربى دارند، که اين          
قطعا ترمزهايى بر جنبش آنها و           

و .  گرايى آنها ميگذارد           افراط    
احتماال از هم گسيختگى اتحاد                
شوروى سريعتر از آن خواهد بود      

اى که        که موضوعات حل نشده        
منجر به يک مبارزه ناسيوناليستى     
واقعى بين دولتهايى که اکنون                

 .ظهور ميکنند، بشود

 

. شما به مسأله کردها اشاره کرديد      
اين مسأله براى مدت طوالنى                 

در کردستان   .  وجود داشته است     
ايران و عراق آرمانهاى                             
ناسيوناليستى اکنون توسط جنبش       
رشد يابنده طبقه کارگر که چندان         
ناسيوناليستى نيست، به چالش               

در واقع اين جنبش     .  اند  کشيده شده 
طبقه کارگر در بخشهاى                            

اش خودآگاهى روشن ضد      پيشرفته
هاى    ناسيوناليستى دارد و برنامه       

سياسى اين جنبشهاى گوناگون              
کارگرى تمايز آشکارى با                        
آرمانهاى کهنه ناسيوناليستى                  

حداقل اينطور است که             .  دارند
تحوالت اخير بويژه در کردستان        
عراق نشان داد که ناسيوناليسم              
براى اولين بار توسط جنبش طبقه       
کارگر که به صورت يک نيروى        
کم و بيش محکم و با نفوذ ظاهر             

 .شده، به چالش کشيده شده است

 

 آيا ميگوئيد            :سوزى وايسمن      
مسأله مرزها نسبت به مبارزه                
براى يک جامعه برابر ثانوى شده      

 است؟

 

به عنوان يک       :  منصور حکمت   
اما در     .  اصل عمومى، نميدانم        

. برخى از مناطق چنين خواهد شد      
. در کردستان چنين خواهد بود              

قطعا دير يا زود چنين خواهد شد،        
و تا حدودى هم چنين ظهور کرده        

تفاوتهاى طبقاتى ميروند تا       .  است
بر مسأله ملى و مبارزه ملى سايه         

در اروپاى شرقى               .  بيندازند
اين بستگى به          .  مطمئن نيستم    

فاکتورهاى 
  ٨صفحه 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .زيادى دارد که من اکنون براى قضاوت در مورد آنها آماده نيستم
 

شما بنيانگزار جنبشى هستيد که حزب کمونيست ايران           :  سوزى وايسمن 
خوانده ميشود، و با در نظر گرفتن در هم پاشى احزاب کمونيست در                         
سراسر جهان، آيا ميخواهيد نام خود را تغيير بدهيد يا فکر ميکنيد                                 

 نگهداشتن اين نام الزم خواهد بود؟
 

 ما در سومين کنگره حزب مدتى قبل، حدود سه سال                     :منصور حکمت  
ما گفتيم که   .  قبل، منتظر چنين فشارهايى که امروز احساس ميکنيم بوديم           

دارى دولتى اتحاد شوروى            ما هميشه منتقد سرمايه        .  کمونيست هستيم  
ايم و هيچوقت بنظر نيامده که به            ما هيچوقت طرفدار چين نبوده      .  ايم  بوده

ما فکر ميکرديم که فروپاشى اين بلوکها،                  .  اين بلوکها نزديک باشيم        
اما .  حقانيت ما را نسبت به احزاب وابسته به اين بلوکها نشان خواهد داد                 

ما همچنين ميفهميديم که اين فروپاشى روى ما هم فشار ميگذارد چون                      
اين سقوطى زير فشار جريان راست در             .  جهان آن را مانند ما نميبيند          

العموم فشار زيادى وارد خواهد        جوامع غربى است و بر سوسياليسم على        
در واقع ما تضمين کرديم که در سه سال گذشته حزبمان به عنوان                  .  کرد

در .  ما اين را تضمين کرديم    .  يک نيروى مارکسيستى و کمونيستى بايستد      
حال حاضر من همراه با تعدادى از رفقا، در پروسه بيرون آمدن از                            
حزب کمونيست ايران و ساختن يک سازمان کمونيستى محکم و اصولى              
بر مبناى مباحثاتى هستيم که در طول چهار پنج سال گذشته در مورد                         
سوسياليسم کارگرى در مقابل سوسياليسم طبقات دارا و ساير جنبشهاى                  

 .ايم باصطالح سوسياليستى داشته
 

ما اسم خود را تغيير نميدهيم و ِترمهاى کمونيست و سوسياليست را از نام              
در واقع ما آنها را با اضافه کردن صفت کارگر به                 .  خود حذف نميکنيم   

من امروزه ترجيح ميدهم از ِترم کمونيسم            .  آن، کيفيت و ارتقا ميبخشيم       
چون .  العموم استفاده کنم     هايم و مارکسيسم على       کارگرى براى بيان ايده     

اين سوسياليسمى بود که       .  فکر ميکنم اين اساس و پايه مارکسيسم بود                
توسط طبقه کارگران مزدى که ظهور کرد ابراز شد، و حتى از همان                       

آنچه که من در اتحاد       .  ابتدا در مقابل سوسياليسم ساير طبقات جامعه بود          
شورورى ميبينم اساسا انتقال از يک انقالب کارگرى به يک سوسياليسم                

 .بورژوايى دولتى بود
 

* * * 

 

، سوزى وايسمن با منصور حکمت درباره تحوالت                   ١٩٩١در اکتبر      
دنياى پس از جنگ سرد و موضوعات کليدى طبقه کارگر و کمونيسم                       

هاى اتحاد      در برنامه پرتره     KFPK اين مصاحبه از راديو      .  گفتگو کرد  
در  KFPK راديو.  جماهير شوروى به سردبيرى سوزى وايسمن پخش شد       

متن حاضر،   .  کاليفرنيا پخش ميشود و حدود پنجاه هزار شنونده دارد                    
 .ترجمه متن پياده شده اين مصاحبه است

 
 .اين متن ترجمه فارسى آن است. اصل مصاحبه به زبان انگليسى است -
 صفحات  ٢٠٠٥اولين بار به فارسى در منتخب آثار چاپ اول ژوئن                    -

 . منتشر شده است١٠٣٦ تا ١٠٣٠

 

پايان جنگ سرد و چشم اندازهاى 
 ...کمونيسم کارگرى 

  آبان١٣دستگيری صد ها نفر روز 
 هجوم وحشيانه رژيم به زنان

 آبان مردم وسيعا در چندين شهر، تهران، تبريز، اصفهان، شيراز،             ١٣
رشت، شهر کرد، اراک و غيره عليه رژيم اسالمی دست به تظاهرات              

اوباش اسالمی    .  زدند و با نيروهای سرکوب رژيم درگير شدند                        
با باتوم وکابل مردم را مورد ضرب        .  وحشيانه به مردم حمله ور شدند      

و شتم قرار دادند، گاز اشک آور به ميان جمعيت پرتاب کردند و به                      
صدها نفر در اين روز توسط نيروهای سرکوب        . آنها تيراندازی نمودند 

اوباش اسالمی بطور     .  اسالمی دستگير شده و به زندان منتقل شدند               
ويژه ای به زنان و دختران که بطور وسيع و فعاالنه در تظاهرات                         

. شرکت داشتند، حمله ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند               
گفته ميشود که اکثر دستگير شدگان زن هستند، شاهدان عينی از                            

طبق .  اتوبوس های حامل زنان به بازداشتگاه گزارش ميدهند                             
گزارشات واصله وضع بسياری از آنها نامعلوم و رفتار مزدوران                      

 .رژيم با آنها در بازداشتگاه بسيار خشن و وحشيانه  بوده است
 

تعداد زيادی از دختران و زنان جوانی که در اين روز دستگير شده                      
سلولها بسيار کثيف است و         .  اند، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده اند            

از غروب  .  بازداشت شدگان به دليل کمبود جا امکان استراحت ندارند           
دسترسی به سرويسهای بهداشتی ممنوع شده و از دريافت غذا محروم              

در ميان دستگيرشدگان تعدادی مجروح وجود دارد که در اثر            .  شده اند 
ضربات باتوم زخمی شده اند، اين مجروحين بدون درمان به حال خود              

 آبان تعدادی از زنان دستگير شده       ١۴صبح روز پنجشنبه    .  رها شده اند  
برخی از آنها به زندان اوين منتقل و                 .  به دادگاه انقالب برده شدند         

  .تعدادی ديگر به بازداشتگاه وزرا برگردانده شدند
 

 آبان از     ١٣بيش از صد نفر از خانواده های دستگير شدگان روز                       
 صبح در مقابل بازداشتگاه وزرا تجمع کردند و خواستار                     ٩ساعت   

اوباش اسالمی با رفتار توهين آميز با                 .  آزادی عزيزان خود شدند       
خانواده ها  .  خانواده ها برخورد کردند و آنها را مورد تهديد قرار دادند            

و نيم در مقابل بازداشتگاه وزرا  اجتماع کردند و سپس                 ١٠تا ساعت   
 بعد از ظهر در        ١به سمت دادگاه انقالب حرکت نمودند و تا ساعت                
خانواده ها شاهد     .  مقابل دادگاه انقالب به اعتراض خود ادامه دادند                

بودند که از درب پشتی دادگاه انقالب در اتوبوسی با شيشه های مشکی          
 . نفر از دختران و زنان جوان را به زندان اوين منتقل کردند      ٢٠حدود  

 نفر  ١٠٩رژيم از دستگيری    .  تعداد دقيق دستگير شدگاه مشخص نيست     
 نفر  ۴٠٠گزارشات ديگری حاکی از آن است که حدود         .  خبر داده است  

 زندانی  7 و قرنطينه اندرزگاه      240در زندان اوين عمدتًا در  بندهای           
گزارشات ديگری تعداد دستگيرشدگان در تهران را بيش از              .  شده اند 
 . نفر تخمين ميزنند۴٠٠

سازمان آزادی زن اين دستگيری ها را بشدت محکوم ميکند و خواهان             
آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه دستگير شدگان و تمامی زندانيان                   

بايد رژيم اسالمی را برای آزادی زندانيان سياسی مورد           .  سياسی است 
بايد کوشيد هر روز در مقابل زندان دست به تجمعات            .    فشار قرار داد  
مردم بايد به اعتراض خانواده های دستگير شدگان و               .  اعتراضی زد 

رژيم بشدت از مبارزات مردم به هراس               .  زندانيان سياسی بپيوندند    
رژيم اسالمی ميکوشد با سرکوب خشن و وحشيانه                        .  افتاده است   

ما نبايد اجازه    .  مبارزات آزاديخواهانه مردم را عقيم و خاموش سازد            
تداوم فشار  .  دهيم که جمهوری اسالمی به اين هدف کثيف خود نائل آيد           

و گسترش اعتراضات تنها راه نجات زندانيان سياسی و خالصی از                   
 .دست اين رژيم هار و جنايتکار است

  زنده باد آزادی زن،زندانی سياسی آزاد بايد گردد

 ٢٠٠٩ نوامبر ٧ -سازمان آزادی زن

١٢۶شماره   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بحران سياسی جمهوری اسالمی        
آنچنان عميق شده است، سقوط              
رژيم آنچنان قطعی و قريب                     
الوقوع بنظر ميرسد که همه                    
سران اصالح طلب دولتی پرده            
پوشی و ايماء و اشاره را به                      
کناری نهاده اند و صاف و پوست        
کنده حرف دلشان و نگرانی شان         

هر کدام از    .  را علنا ابراز ميکنند    
سوراخ شان بيرون خزيده اند و            
به جناح حاکم هشدار و مشاوره             

ديگر حتی سعی هم نمی         .  ميدهند
کنند که صورت ظاهر را حفظ              

 آبان بندهای دلشان را           ١٣.  کنند
 . پاره کرده است

 

 آبان نقطه عطفی در خيزش            ١٣
جنبش اعتراضی مردم    .  مردم بود 

دستخوش يک تغيير کيفی شده               
اين تغيير را در شعارها،          .  است

در اعتماد به نفس مردم در مقابله         
با اوباش اسالمی، در به زير                   
کشيدن عکس های خامنه ای و              
لگدکوب کردن آنها، در بی                      
اعتنايی به رهنمود ها و استغاثه            
های رهبران سبز اسالمی و                    
باالخره در تعرض مردم به                     
نيروهای سرکوب و زد و خورد           

جنبش .  با آنها ميتوان مشاهده کرد     
مردم عليه رژيم اسالمی کامال              

سرنگونی .  راديکاليزه شده است     
طلبی بعنوان خواست اصلی آن            

اين .  نمايان و برجسته شده است         
. واقعيت را همه مشاهده کردند             

هر جريانی، بسته به خاستگاه                
سياسی و طبقاتی خويش، اين                 

 .واقعيت را بيان و توصيف کرد

  

اين جنبش از ابتدا برای                               
اما از آنجايی که       .  سرنگونی بود  

بعلت سرکوب و اختناق شديد،               
مردم نميتوانستند خواست قلبی             
خود را بيان کنند و الجرم در                   
چهارچوب توازن قوا مطالباتی            
محدود تر يا مبهم تر را مطرح               
ميکردند، جنبش های ارتجاعی            

 فرو ريختن هيبت حکومت مرکزی در ايران :"شمس الواعظين

 !"به سود هيچ دولت مرکزی در ايران نخواهد بود

 !صراحت تا حد وقاحت: سران سبز اسالمی
 

 آذر ماجدی

اسالمی و ناسيوناليسم پرو        –ملی  
غرب و رسانه های بين المللی از           
سرکوب و اختناق استفاده ميکردند       
تا خصلت ديگری را به جنبش                  

. آزاديخواهانه مردم الصاق کنند            
ميکوشيدند با مهندسی افکار                     
عمومی به مردم بقبوالنند که آنها            

 اصالحات جزئی و          فقط طرفدار   
. موسوی هستند  رياست جمهوری      

در اين ميان جريانات ساده لوح و           
سطحی نيز اين روايت را پذيرفته          

 . اند

 

 آبان اين معادالت را        ١٣اما روز    
بساط اصالح طلبان    .  دگرگون کرد 

دولتی را به همراه جناح حاکم با              
در اين روز مردم      .  هم بهم ريخت   

در .  اوضاع را بدست خود گرفتند       
اين روز قامت واقعی جنبش                      
آزاديخواهانه مردم بيشتر نمايان            

اين واقعيت است که قلب های        .  شد
سران اين جنبش های ارتجاعی را        

آه از     .  به لرزه درآورده است             
رهبران .  نهادشان بلند شده است          

سبز اسالمی، اصالح طلبان دولتی      
هراس شان از سرنگونی جمهوری     
اسالمی را با صراحت بيشتری               

 . بيان ميکنند

 

 يکی از چهره           ،شمس الواعظين   
های با نام جناح اصالح طلب                    
دولتی که در اين رژيم در دوره                
های مختلف کار بدست بوده است          

انجمن "و اکنون خود را سخنگوی        
چه نام  "  (دفاع از آزادی مطبوعات   

می نامد در گفتگويی با     !)  با مثمايی 
راديو دويچه وله يک نمونه                        
وقيحانه از اين صراحت لهجه را           

او ديگر در   .  به نمايش گذارده است   
نقش بازی   .  پی فريب مردم نيست      

نميکند، ادا اطوار اصالح طلبانه            
خيلی رک     .  هم در نمی آورد             

" اقتدار"ميگويد رژيم بايد مواظب       
او حتی برای   .  خود باشد "  هيبت"و  

حفظ ظاهر هم شده از سرکوب                 
مردم، دستگيری، شکنجه، تجاوز        

١٢۶شماره   

. و کشتار ابراز ناراحتی نميکند         
هم نمی    "  حقوق بشری   "ژست    
رک و صريح اعالم ميکند      .  گيرد

که نگرانی اش اينست که تداوم            
مردم معترض را   "سرکوب خشن   

کند و بهشان            بيشتر جری می       
دهد برای اين      جرأت بيشتری می   

که بتوانند جام مخالفت خودشان          
را بريزند و به يک معنا                             

وی ."  شان را بترکانند              بغض
اضافه ميکند که اين وضعيت                

های ديروز و        واقعًا به واقعيت    "
تظاهرات ديروز                                            

 آبان     ١٣منظور     ."  (خورد     می
او توصيه می کند که               .)  است

جناح هار حاکم بايد يک راه حل          
سياسی بيابد، وگرنه سرکوب به         
انفجارهايی منجر ميشود که به            

 .نفع هيچيک از جناح ها نيست

 

ی رسمی    اگر اين تظاهرات جنبه "
گرفت، شايد نه اين       به خودش می  

رفت و    ميزان خشونت به کار می     
نه حتی شعارهای راديکالی که            
ديروز مورد مخالفت بسياری از        

طلب هم قرار            رهبران اصالح   
بنابراين .  شد     گرفت، داده می         

ی اين ماجرا به نظر       تقصير عمده 
من به گردن دولت است که                     

. دهد   ی چنين تجمعی نمی          اجازه
حکومت بايد از يک چيز ديگر            
هم نگران باشد و آن فروريختن           

. تدريجی هيبت حکومت است             
کند، هشدار            چون اعالم می          

دهد که توی خيابان نياييد،                 می
خب پس فردا اين به      .  آيند  ولی می 

نه .  شود   زيان حکومت تمام می       
هايی   در اين بخش، در تمام بخش       

خواهد اعمال اقتدار بکند،        که می 
بويژه در موضوعات حساس مثل     

ی اتمی، مثل مسايل                       پرونده
ها    اقتصادی، مثل مسايل قوميت       

تواند اعمال اقتدار              آنوقت نمی    
بکند و حتی قادر به حفظ تماميت         

 وقتی        .ارضی نخواهد بود               
ای به اين سادگی مثل                      مسئله

تواند     تظاهرات مخالفان را نمی         

مديريت بکند، آرام آرام ريزش             
کند و اين        اقتدار و هيبت پيدا می        

مدت به زيان دولت است        در کوتاه 
و در درازمدت به نظر من به                  

حتی .  زيان حکومت ايران است       
طلبان موفق بشوند به        اگر اصالح 

قدرت دست پيدا بکنند، به نظر              
ها هم        رسد اين به زيان آن                می

فروريختن هيبت      .  خواهد بود     
حکومت مرکزی در ايران به                 
سود هيچ دولت مرکزی در ايران        

اش      نام و صفت          صرفنظر از    
تاکيدها از ما          ."  (نخواهد بود    

 .)است
 

آيا ميشود از اين صريحتر از                  
رژيم اسالمی در مقابل تعرض و         
خيزش مردم دفاع کرد؟ ايشان با          

. سرکوب فی نفسه مشکلی ندارد         
با کشتار و شکنجه و تجاوز مساله       

حتی سعی نميکند که اين          .  ندارد
. واقعيت را از کسی پنهان کند               

خونسردانه سرکوب تظاهرات             
" مديريت"مردم توسط رژيم را           

سعی نمی کند حتی ذره       .  می نامد 
او صرفا   .  ای ظاهر سازی کند        

نگران است که تداوم سرکوب               
مردم "وحشيانه در شرايط کنونی       

او از    ."  را بيشتر جری ميکند          
راديکاليزه شدن مبارزات مردم و       
از عاقبت رژيم اسالمی هراسان          

اگر ارعاب موثر ميافتاد،         .  است
ايشان در خانه می نشست و شغل         
پر طمطراق و توخالی                                 

سخنگويی انجمن دفاع از آزادی       "
دارد .  را ادامه ميداد     "  مطبوعات

به رژيم ميگويد که سرکوب و                
مردم .  ارعاب ديگر کارآيی ندارد    

برای رژيم ديگر تره خرد                         
رژيم بيش  "  هيبت"و اگر   .  نميکنند

از اين بريزد، آنگاه نميتوان                     
بهيچوجه جلودار مبارزات مردم        

در همينجا   .  برای حقوق شان شد      
بالفاصله نگرانی اش از شورش         
کارگری را نيز زير عنوان                      

مسايل "
  ١٠صفحه 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به .  عنوان کرده است    "  اقتصادی
دولت دارد ميگويد که اگر اوضاع      
به همين شکل ادامه پيدا کند،                   
پروژه حذف سوبسيدها نقش بر            
آب ميشود، چون مردم زير بار             

 .نخواهند رفت
 
 

ايشان حتی در کمال وقاحت                     
سرکوب روز قدس را منکر                    

نزد آقای شمس الواعظين      .  ميشود
سرکوب روز قدس، سرکوب به           

البد از نظر         .  حساب نمی آيد        
ايشان، رژيم در اين روز دست             

! نوازش به سر مردم کشيده است        
خواستند   ها نمی   در روز قدس اين   "

کوچکترين خشونتی به کار ببرند        
و خونی ريخته بشود، روز قدس          
مبارزه با اسراييل است و اينها               

خواستند عملی را انجام بدهند        نمی
که شبيه اعمالی باشد که در                      
فلسطين اشغالی دارد صورت                

ی   لذا خيلی باز و با سعه      .  گيرد  می
صدر برخورد کردند و همراه با           

 ".انعطاف سياسی
 

و باالخره با تلخی به قدرت نهفته          
خيزش مردم، به نفرت بيکران             
آنها از اين نظام، به عمق                            

. آزاديخواهی مردم اعتراف ميکند    
در اين اعتراف نفرت خود از اين        
خيزش و ضديت اش با مطالبات          

الفاظی که  .  مردم را آشکار ميکند    
وی برای توصيف مبارزه مردم          

: استفاده ميکند، خصلت نما است        
ترکيدگی "و      "  انفجار بغض     "

توصيف ايشان از             "  مطالبات
جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه        

حرف آخر شمس         .  مردم است    
الواعظين به جناح حاکم چنين                

 :است

 

بهتر آن است که حکومت روی          "
توانايی خودش برای سرکوب و           
ايجاد محدوديت و ايجاد خفقان               

روی توانايی     .  شرطبندی نکند    
تواند اين    خودش برای اين که می      

مسئله را جمع و جور بکند، زياد          
روی توانايی و     .  حساب باز نکند    

صراحت : سران سبز اسالمی
 ...تا حد وقاحت 

قدرت اجتماعی هم فکر بکند که                
اگر به انفجار بغض و ترکيدگی                 
مطالبات و انبوهی مشکالت برسد،       
آنوقت هيچ قدرتی و هيچ حکومتی          
قادر به رويارويی با آن نخواهد                 

لذا بايد تا دير نشده حکومت با         .  بود
رهبران اصالحات بنشيند و يک              

به دليل   .  راه حل سياسی پيدا بکنند        
اين که بحران، سياسی است، راه              

راه .  حل آن هم سياسی است                    
های امنيتی، بگيروببند،                          حل

ها، تجاوز        ها، محدوديت       بازداشت
ها،     ها، بستن روزنامه           در زندان   

تعطيلی مراکز تجمع که االن حتی           
به دعای کميل رسيده است، اينها              

ما پس فردا مراسم       .  راه حل نيست    
محرم را داريم، شانزده آذر در پيش       

حکومت نبايد مدام توانايی      .  روست
خودش را به ميدان آزمون                             

 ".بگذارد
 

آقای شمس الواعظين عمق بحران          
سياسی رژيم اسالمی را تشخيص           

سرنگونی طلبی مردم و      .  داده است 
قدرت عظيم جنبش آزاديخواهانه             

. مردم را خوب درک کرده است              
فهميده است که ديوار ارعاب                      
شکسته است و سرکوب خشن ديگر       

متوجه شده است که      .  کارآيی ندارد 
اين خيزش توده ای را نميتوان                    

سرنوشت محتوم      .  سرکوب کرد     
جمهوری اسالمی را پيش بينی                  

بر اين حقيقت واقف          .  کرده است   
است که سيل خروشان جنبش مردم        
به تعييرات جزئی در نظام حاکم               
بسنده نخواهد کرد و برای تحوالتی        
ريشه ای خيز برداشته است؛                       
تحوالتی که حاکميت کل طبقه                    
بورژوازی را با معضالتی الينحل        

 . مواجه خواهد کرد

 

اما ايشان يک مساله را نفهميده                  
ايشان هنوز خوشبين است که      .  است

ميتوان اوضاع را به عقب                             
متوهمانه می انديشد که       .  بازگرداند

با ايجاد سازش ميان دو جناح                       
ميشود جمهوری اسالمی را نجات          
داد؛ ميتوان حاکميت اين نظام                     

اين يک   .  جنايتکار را تداوم بخشيد      

١٢۶شماره   
بحران .  خام انديشی بيش نيست        

. رژيم اسالمی الينحل است                   
هيچيک از دو جناح قادر نيست           

. عقربه ها را به عقب بازگرداند         
سازش و   .  سرکوب پاسخ نيست     

مردم .  تسليم نيز پاسخ نيست             
مدتها است که  حکم به رفتن                   
رژيم داده اند و اکنون نيز آمده              
اند تا اين حکم را به اجراء                        

اين مردم را نميتوان به          .  گذارند
عقب راند، با وعده اصالحات              

جانفشانی .  نيز نميتوان آرام کرد      
ها، قهرمانی ها و شجاعت                      
تحسين برانگيز شان در نبردی           
نابرابر با يک رژيم جنايتکار               
وحشی بيانگر آمادگی و تعهد آنها      
به تداوم مبارزه تا تحقق خواست        

مردم ايران  .  ها و اميال شان است     
خواهان آزادی، برابری و رفاه             

مردم برای به زير کشيدن             .  اند
رژيم اسالمی و دستيابی به يک            
جامعه آزاد و برابر، يک نظام               
سکوالر و برای تحقق عدالت پا            

آينده ای  .  به ميدان نبرد گذاشته اند     
که مردم را به وجد و شادی                       
مياورد و رژيم اسالمی، هر دو             
جناح آنرا دستخوش کابوسی سياه       

اين سران اسالمی، چه         .  ميسازد
سبز و چه سياه، بايد خود را برای        
محاکمه به جرم جنايت عليه                     

اين سرنوشتی  .  بشريت آماده کنند   
است که در انتظار شان نشسته               

 . *است

يعنى رهايى کامل از قدرت و                       "  آزادى"
حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى سرمايه           
و سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه روابط،                
مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر               
جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى         
مزدى، رهايى از انقياد طبقاتى، رهايى از                        
سرکوب ماشين دولتى بورژوازى، رهايى از بى        
حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، رهايى از پيله         
مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه            
آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از                   
ستم هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر         
و فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و                           

  .مصائب جامعه بورژوايى

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 
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 جايگاه انقالب اکتبر

بخش اول اين مطلب با اين                        
پاراگراف و با طرح اين سئواالت       

برای درک اهميت   :  به پايان رسيد  
انقالب اکتبر کافی است برای يک      
لحظه تصور کنيم اگر اين انقالب        
صورت نمی گرفت و يا اگر                    

 چه اتفاقاتی           ،شکست ميخورد     
ممکن بود صورت بگيرد؟ چه              
تعداد ديگر از مردم اروپا می                 
بايست در جنگ کشته شوند؟ چه          
تعداد از کارگرانی که در انقالب          
شرکت کرده بودند به پای چوبه            
های دار کشيده می شدند؟ چه                  
تعداد از زنان در اسارت عقب               
مانده ترين رسومات و قوانين                
بسر می بردند؟ چه به سر رفاه و           
بهداشت و مسکن مردم زحمتکش       
در سراسر دنيا می آمد؟ چه به                
سر افکار و عقايد ارتجاعی در             
تاريخ بشر می آمد؟ و باالخره چه        

 بسر بشر در اين قرن می آمد؟ 

 

 اقدامات دولت شوراها

دولت شوراها با قدرت دولتی در         
فردای قيام چه کرد؟ کدام قوانين           
و اليحه ها را تصويب کرد؟ شايد        
بتوان از خالل مصوبات اين                   

 اقدامات اين           ،انقالب کارگری     
انقالب را با کنار زدن خيل                       

 شفاف تر به          ،تحريفات تاريخی   
کسانی که بعد از نه دهه به اين                

 نشان   ،رويداد تاريخی می نگرند      
شايد از اين دريچه بتوان               .  داد

گوشه هايی از يکی از سترگ                
ترين تالش کارگران و کمونيستها      
را برای پايه ريزی يک جامعه              

 بدور از               ،آزاد سوسياليستی       
مشقات و محروميت های جامعه          
سرمايه داری مشاهده کنيم و بار          
ديگر خاطر نشان کنيم که جامعه          
کمونيستی يک اتوپی و يا يک                

 که شرايط و      ،مدينه فاضله نيست   
ضرورت مبرم و امکان برقراری     

بلکه .  اش فراهم نشده است                 
برعکس جهان بيش از هر زمان          
نيازمند يک تحول عظيم                            

 .سوسياليستی است

 

  زنده باد انقالب کارگری،انقالب کارگری اکتبر شکست خورد
)٢( 

 

 على جوادى

 ،در شب خلع يد از دولت بورژوايی      
کنگره دوم سراسری شوراها در              
قطعنامه ای خطاب به کارگران و            

: سربازان و دهقانان اعالم کرد که         
کنگره قدرت را با اتکاء به اراده            "

اکثريت وسيع کارگران و سربازان        
دولت ...  و دهقانان در دست ميگيرد     

شوراها صلح دمکراتيک و متارکه        
فوری نظامی را به تمام مردم و                 

 انتقال زمين   ،جبهه ها پيشنهاد ميکند   
های اربابان و خانواده سلطنتی و             
کليسا را به کميته های دهقانان                    

 از  ،بدون ما به ازايی تضمين ميکند      
حق سربازان برای دمکراتيزه                  

. کردن کامل ارتش دفاع ميکند                  
کنترل کارگری بر توليد را برقرار         

حق تعيين سرنوشت   ... ،خواهد کرد 
تمام مليت های ساکن روسيه را                 

انقالب .  (تضمين خواهد کرد              
 ) چمبرلين،روسيه

 

: ميگويد"  فرمان صلح   "و يا در           
بدون (صلح فوری بدون الحاق              "

 بدون  ،تصاحب سرزمينهای خارجی  
و )  الحاق اجباری ملت های خارجی    

دولت ديپلماسی   ...  بدون خسارت      
 قصد راسخ      ،سری را ملغی کرده       

و ...  خود را برای مذاکره علنی              
انتشار کامل معاهدات مخفی اعالم         

 ."ميکند

 

در اين قطعنامه ها شما چهره دولتی       
را می بينيد که برای حل مساله ملی         
چکمه به پايش نکرده و سربازان             

ملی "  تماميت ارضی  "برای حفظ      
شما در    .  روانه جای نکرده است         

اينجا طبقه و نيرويی را در حاکميت       
تمام :  "می بينيد که اعالم ميکند              

قدرت در هر واحد نظامی از آن                
. کميته و شورای سربازان می باشد       

افسران و مقامات مسئول هر پستی         
 ). همانجا." (انتخابی خواهد بود

 

حال اقدام اين دولت را با وضعيت           
ارتش در کشورهای دمکراسی                 

حتی در       .  غربی مقايسه کنيد            
دمکرات ترين اين کشورها برای            

 . مجازات اعدام وجود دارد" تمرد"

١٢۶شماره   

شما از البالی اين قطعنامه                     
سياست طبقه ای را می بينيد که           
در عرصه سياست خارجی اش          
اعالم ميکند که ديپلماسی سری           

اين اقدام   .  را ملغی خواهد کرد        
حکومت کارگری را با نرم های         
موجود و روزمره دولت های               

. دمکراسی غربی مقايسه کنيد             
ديپلماسی در اين جوامع يعنی بند        

. و بست و سازش و رياکاری               
حاکميتی را می بينيد که با کسب          

 راه برای پايان    ،قدرت در روسيه  
دادن به جنگ بطور واقعی                     

برای ختم     .  هموار کرده است        
کشتار توده های مردم راه حل              
صلح آميز و عادالنه ای به جهان        
ارائه می کند و آن را به اجراء              

 . ميگذارد

 

تمام اين اقدامات را شوراهای              
کارگران در يک شب و با چند              

اين .  قطعنامه به تصويب رساند       
نمونه ای از چگونگی عملکرد            
يک حکومت شورايی کارگری          

بگذار بورژواها فرياد           .  است
بزنند که حکومت کردن کار هر         

 کار طبقه کارگر           ،کسی نيست   
ما .  کار متخصصين است   .  نيست

 اداره    ،در فردای کسب قدرت           
جامعه را به امری ساده تبديل                

حال اندام ها و ارگانهای       .  ميکنيم
تصميم گيرنده اين حکومت و                
مکانيسم کارکردش را با                          
حکومتهای پارلمانی دمکراسی          

در حکومت         .  مقايسه کنيد        
" وکال" قدرت در دست       ،شوراها

در .  نيست"  نمايندگان"و         
 کارگر و             ،حکومت شوراها      

تمامی شوراها چنانچه الزم باشد        
خودشان .  هر روز رای ميدهند        

خودشان اجرا می   .  رای می دهند  
خود سياست گذار و خود           .  کنند

و هر زمان     .  مجری سياست اند    
 ميتوانند انتخاب       ،که اراده کنند      

در حکومت  .  شدگان را عزل کنند   
 شوراها دائما در قدرت     ،کارگری

دمکراسی پارلمانی              .  اند
اين است که تنها            "  خاصيتش"

کسانی که دارای مرتبه اجتماعی       
 می    ،باالتری در جامعه هستند          

توانند زمام امور ا در دست                      
اما در حکومت شوراها        .  بگيرند

 تمامی    ،کارگران و مردم عادی         
شهروندان بطور واقعی امکان             
دخالت در سرنوشت خودشان را         

 . پيدا می کنند

 

انقالب اکتبر يک انقالب اجتماعی     
با ابعادی جهانی بود که تمامی               
زمينه های زندگی مردم را تحت          
تاثير دگرگون کننده خود قرار               

قانون اساسی ای که چند ماه         .  داد
پس از تشکيل حکومت شوراها            

 گوشه ای از اهداف       ،تصويب شد 
و سياستهای حکومت کارگری را       

در قانون اساسی        .  نشان ميدهد   
 اين حکومت آمده      ١٩١٨مصوب  

 : است

 

... هدف اصلی قانون اساسی          *  
 ،سرکوبی کامل بورژوازی                   

امحای استثمار انسان بوسيله                  
 ،انسان و استقرار سوسياليسم را          

که در آن نه تقسيم جامعه به                       
طبقات وجود دارد و نه قدرت                 

 .  مد نظر دارد،دولتی

 اجتماع آزاد    ،جمهوری روسيه  *  
سوسياليستی تمامی زحمتکشان           

از ...  تمامی قدرت  .  روسيه است  
آن تمامی زحمتکشان کشور است       
که در شوراهای شهری و                         

 . روستايی متحد شده اند

بمنظور تامين آزادی راستين          *  
 جدايی    ،عقيده برای زحمتکشان       

مذهب از دولت و آموزش و                     
 و آزادی تبليغ مذهبی و         ،پرورش

 ،ضد مذهبی برای کليه شهروندان     
 . برسميت شناخته ميشود

بمنظور تامين آزادی راستين          *  
وابستگی ...  بيان برای زحمتکشان  

مطبوعات به سرمايه را از ميان          
 و تمامی ملزومات فنی و      ،می برد 

  ١٢صفحه مادی چاپ              
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 کتاب و هر             ، جزوه    ،روزنامه
گونه مطبوعات ديگر را در                    
اختيار طبقه کارگر و دهقانان                 

 و نشر بالمانع       ،فقير قرار ميدهد    
آنها در سطح کشور را تضمين              

 . ميکند

بمنظور تامين آزادی راستين         *  
حق ...  اجتماعی برای زحمتکشان   

شهروندان جمهوری روسيه به             
 ، جلسات      ،برگزاری اجتماعات      

راهپيمايی ها و غيره را برسميت        
هرگونه ساختمان      .  می شناسد     

مناسب برای برگزاری تجمعات         
عمومی را به انضمام تجهيزات            

 وسايل حرارتی و                          ،داخلی
روشنايی آن بطور کامل در                     
اختيار طبقه کارگر و دهقانان                 

 . فقير قرار می دهد

حقوق کامل سياسی شهروند           *  
روسی را به جهت اشتغال به                   

 و الحاق به طبقه کارگر يا به        ،کار
دهقانان بدون استخدام کار                        

 به خارجيان ساکن قلمرو      ،ديگران
و .  جمهوری روسيه اعطاء ميکند    

به شوراهای محلی اختيار ميدهد         
تا به چنين خارجيانی بدون                       
هيچگونه تشريفات زائد حقوق              

 . شهروندی روسی اعطاء کنند

به کليه پناهندگانی که بخاطر           *  
جرايم سياسی يا مذهبی مورد آزاد      

 حق پناهندگی   ،و اذيت قرار دارند    
 . اعطاء ميکند

تساوی حقوق کليه شهروندان         *  
صرفنظر از نژاد يا مليت آنان را         
برسميت می شناسد و اعالم می            
دارد که ايجاد يا تحميل هر گونه            

 ،امتيازی يا برتری بر اين اساس         
و يا هر گونه ستم بر اقليت های              

 ،ملی يا تضييق برابری آنان                   
ناقض قوانين اساسی اين                            

مارکسيسم .  (جمهوری خواهد بود   
 )٣ بولتن شماره ،و مساله شوری

 

 ، هدف جامعه          ،در اين بياينه          
نابودی استثمار انسان از انسان و        
ايجاد جامعه ای بدون طبقات و              

. شکاف طبقاتی اعالم شده است           
آزادی واقعی انسان مبنای تالش          

 

 ،انقالب کارگری اکتبر شکست خورد
 ...زنده باد انقالب کارگری 

اين دولتی  .  جامعه قرار گرفته است    
است که اعالم کرده است برای                  
نابودی طبقات و جامعه طبقاتی و            
تمام کشمکش های و مصيبت های          
ناشی از آن مبارزه خواهد کرد و              
اين تالش يک رکن قانون اساسی             

اعالم کرده است که        .  جامعه است  
قدرت در جامعه نه از آن احزاب              

 بلکه در اختيار شوراهايی        ،سياسی
است که در برگيرنده شهروندان               

در اين سيستم             .  جامعه هستند      
. حکومت در دست احزاب نيست            

 در   ، و نه موکلين آنان        ،خود مردم  
در سيستم شورايی        .  حاکميت اند   

قرار نيست که شهروندان هر چهار        
 ،سال يکبار با رای گرفتن از مردم         

در عمل و بواقع اختيار دخالت در            
سياست و حکومت را از مردم سلب       

. کنند و بجای آن ها حاکميت کنند              
باالترين مرجع قدرت در اين                      

 .  کنگره شوراها است،سيستم

 

اين دولت برای مقابله با عقايد و                
 دست مذهب را از       ،خرافات مذهبی 

دولت و آموزش و پرورش کوتاه              
هرگونه :  "اعالم کرد که          .  کرد

نشانی از اين که شخص به مذهبی            
اعتقاد يا بی اعتقاد است از مدارک          

 ،چمبرلين"  (قانونی حذف ميشود        
حکومت کارگری   ).  انقالب روسيه  

تعليمات "روسيه اعالم ميکند که             
 عمومی و    ،مذهبی در اماکن دولتی     

يا خصوصی که در آن تعليم و                     
 ،تربيت عمومی صورت ميگيرد            

همچنين تصويب     ."  ممنوع است    
هيچ تمايزی ميان اوالد     :  "ميکند که 

محصول ازدواج و خارج از                       
 ) همانجا." (ازدواج نيست

 

حکومت کارگری روسيه يک                   
حکومت مترقی و آزاد و غير                      

اما به دولتهای              .  مذهبی بود      
از .  دمکراسی در غرب نگاه کنيد         

هر سوراخی دارند جای مذهب را           
در دولت و آموزش پرورش و                    

. زندگی مردم گسترش ميدهند                   
ميخواهند بچه هايمان را با تعاليم              

حتی .  کثيف مذهبی بزرگ کنند            
ميخواهند خدمات اجتماعی مادران        

١٢۶شماره   
کودکان خارج از ازدواج را قطع       

 . کنند

  

حکومت کارگری روسيه برای          
 حقوق   ،اولين بار در تاريخ بشر        

کامل شهروندی را به کليه افراد          
 به پناهندگان و             ،ساکن جامعه    

اين .   اعطاء کرد             ،خارجيان
حکومت با مصوبات اکتبرش              
کليه قوانين ارتجاعی دوران تزار     
و دولت موقت را در زمينه ستم           
بر زنان لغو کرد و به مقابله با               
پايه های اقتصادی و اجتماعی             
نابرابری زن و مردم در جامعه           

راستش در همان زمان در      .  رفت
 سياهان و زنان از حق            ،آمريکا

ازدواج سياه   .  رای محروم بودند    
با مهاجرين و     .  و سفيد جرم بود      

پناهندگان بعضا مانند جزاميان            
 . رفتار ميشد

 

حکومت کارگری اکتبر برای              
اولين بار در تاريخ شرايط و                  
امکان واقعی آزادی بيان و تجمع        
را برای مردم زحمتکش فراهم           

بورژواها و طبقات دارای       .  کرد
جامعه همواره از آزادی بيان و            
عقيده بطور واقعی و عملی                    

همه ميدانند   .  برخوردار بوده اند    
 ،که در جوامع دمکراسی غربی        

آزادی مطبوعات و قلم و بيان                
اما تمام مساله            .  وجود دارد     

اينجاست که شرايطی را ايجاد             
کرده اند که کارگر و مردم                       
زحمتکش نتوانند از اين حق                  
بطور واقعی و روزمره در ابعاد        

حق و     .  اجتماعی استفاده کنند        
امکان برخورداری مادی از حق       
دو مقوله متفاوت در اين جوامع           

نتيجتا حق در اين جوامع          .  است
حکومت کارگری   .  صوری است 

شرايط مادی برخورداری از حق      
آزادی بيان را برای مردم                        

در اين    .  زحمتکش فراهم کرد       
جوامع برای انتشار نشريه نياز           

بايد سرمايه     .  به سرمايه است        
داشت تا بتوان نشريه ای در                   

. تيراژ قابل مالحظه منتشر کرد         
مطبوعات تبديل به تجارتخانه و         

. بنگاههای سود آوری شده اند             
حوزه ای برای سرمايه گذاری و        
سود آوری و نه ابراز وجود                   

. آزاد نيستند   .  عقيده و بيان اند          
شما کدام  .  تحت سلطه سرمايه اند    

کارگری را سراغ     "  سی ان ان    "

داريد؟ در جامعه ای که نان شب           
 کارگر   ،مردم را گرو گرفته اند          

بسادگی نمی تواند از صبح تا شب       
برای مقابله با آرای طبقات حاکم          
به دنبال برگزاری ميتينگ و                   

مردم برای جمع      .  اعتصاب باشد  
شدن شان بايد از زندگی شان                  

 از وقت   ، از خوابشان بزنند   ،بزنند
اما .  تفريح با کودکشان بزنند              

حکومت اکتبر اعالم کرد که                   
وابستگی مطبوعات به سرمايه را      

اين ها گوشه ای    .  ميان خواهد برد  
از واقعيات انقالب کارگری اکتبر      
است که همواره تحريف شده                  

اين واقعيات را بايد از زير        .  است
آواری از تحريف در آورد و در            

 . مقابل جامعه بشری قرار داد

 

 شکست انقالب اکتبر

اما اين حکومت نتوانست مناسبات     
اقتصادی سرمايه داری را در                

. روسيه دگرگون و نابود کند                  
نتوانست کار مزدی و نظام مزدی       
و پول را لغو و وسايل توليد را                

انقالب اکتبر زير      .  اشتراکی کند  
فشار اقتصادی و اجتماعی ناشی         
از چند سال جنگ با انواع ضد               
انقالب و به علت ناروشنی در                
افق های اقتصاديش برای                         
دگرگونی بنيادی جامعه و ايجاد            
يک تحول پايدار سوسياليستی               

عروج و قدرت       .  شکست خورد   
گيری حکومت شوروی در                     
دوران استالين و بازسازی سيستم       

 بر مبنای يک مدل      ،سرمايه داری 
 به ناکامی کامل طبقه                   ،دولتی

نه تنها مناسبات      .  کارگر انجاميد  
بااليی ها و پايينی ها زير و رو               

 نه تنها استثمار از ميان                    ،نشد
 بلکه فرودستی کارگر دو         ،نرفت

به جای جامعه آزاد    .  باره ابقاء شد  
سوسياليستی که در آن کارگران و       
شوراها بگويند چه بايد توليد                   

 به چه      ، چگونه توليد شود        ،شود
ميزان برای رفع نياز جامعه توليد       

 ، و چگونه توزيع شود                    ،شود
دولت (برنامه ريزی دولتی                     

. مبنا قرار گرفت    )  سرمايه داری  
 ،بجای اين که استثمار نابود شود         

 کار    ،سيستم کارمزدی لغو شود         
مزدی در شکل قطعه کاری حتی         

 يکی  ،کوزنستوو.  مبنا قرار گرفت  
 در  ،از اقتصاددانان زمان استالين    

باره سيستم دستمزدها در شوروی      
 : ميگويد

  ١٣صفحه 



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 دستمزد     ،در شرايط شوروی         "
مهمترين فاکتور در سازمان کار         

 ،برای باالبردن راندمان کاری            
کيفيت توليد و ارتقاء سطح                        
مهارت کارگران در صنعت                   

نتيجتا الزم تشخيص داده          .  است
برنامه کارمزدی جديدی     "شد که     

که تفاوت کارگر ماهر و غير                 
ماهر و کار سنگين و سبک را به          

. رسميت می شناسد تنظيم شود             
اين برنامه بايد طوری تنظيم شود        
که تمامی امکانات تساوی                         

تفاوت .  دستمزدها را از بين ببرد       
بين کارگر ماهر و غير ماهر بايد         

تا اين که        .  دقيقا برجسته ميشد       
انگيزه الزم برای کارگران ايجاد        
شود تا استاندارد کارشان را باال           

تا اين که کارگران غير             .  ببرند
 جای در صفوف    ،ماهر تالش کنند  

سيستم .  کارگران ماهر پيدا کنند        
دستمزدی حاضر اين امکان را به       
تمامی کارگران ميدهد تا بر حسب      
محصول طبيعی کارگران دستمزد    

در صنايع شوروی          ....  بگيرند
سيستم دستمزد بر مبنای قطعه               

 ،زمان کاری  .  کاری غالب است     
يعنی دستمزد بر حسب زمان                  

 ، بدون توجه به محصول کار     ،کار
تنها در شرايطی که محصول کار       

 وجود    ،قابل اندازه گيری نيست         
در اين سيستم جوائز          .  ...  دارد

کاری بر پايه اصول زير صورت      
صرفه جويی در زمان         .  ميگيرد
 کاهش زمان مابين توقف               ،کار

 کاهش       ،ماشين آالت توليدی             
 ميزان کيفيت        ،محصوالت زائد   

کاالی توليد شده در زمان مورد            
انجام بموقع برنامه        ...  نظر و        

افزايش ...  توليدی ارائه شده               
دستمزد بر مبنای اين ايده صورت      
ميگيرد که کارگری که تعداد                  
بيشتری محصول مازاد بر تعداد         

 دستمزد     ،ثابتی توليد می کند              
بيشتری خواهد                                                  

 1932کوزنستو         ."  (گرفت
Soviet Culture Review( 

 

بيگانگی و ضديت اين سيستم                 
کاری با کمونيسمی که در                         

از هر  :  "پرچمش نوشته شده است   

 

 ،انقالب کارگری اکتبر شکست خورد
 ...زنده باد انقالب کارگری 

کس به اندازه توانش و به هر کس             
مثل روز روشن    "  به اندازه نيازش   

همين سيستم است که                    .  است
گورباچف در برنامه اش تاکيد کرد        

برخی از شهروندان فراخوان        "که   
ما به عدالت اجتماعی را بمثابه                  

. برابر کردن کردن همه فهميده اند         
در اين مورد ما ميخواهيم کامال                 

سوسياليسم :  روشن بگوئيم که             
هيچ ربطی به برابر ساختن                         

)  پروسترويکا    ،گورباچف"  (ندارد
. واقعا هم همين طور است                            

سوسياليسم بورژوايی هيچ ربطی به     
برابری و آزادی و رهايی انسانها            

 . ندارد

 

اما اين که دولت استالين خودش را          
ادامه دولت کارگری و انقالب اکتبر      

 اينکه غرب در                  ،تعريف کرد     
تبليغات جنگ سردش نيز دقيقا با             
برسميت شناختن اين تحريف                      

 به همين روال حمالتش را       ،تاريخی
به لنين و حکومت کارگری بسط              

ادامه دهنده راه     "داد و استالين را         
 ناشی از نقطه                  ،دانست"  لنين

اشتراک سرمايه داری چه از نوع           
دولتی و چه از نوع مدل رقابتی اش        
برای تضعيف و در هم شکستن                 

 . آرمان انقالب کارگری است

 

 زنده باد انقالب کارگری

 ،امروز در اوائل قرن بيست و يکم         
آرمان و ايده آل های انقالب اکتبر            

. همچنان به قوت خود پا برجاست           
انقالب اکتبر نشان داد که تنها با                 
انقالب و حکومت کارگری است که      
بشريت را بر سرنوشت خويش                 

تنها حکومت     .  حاکم خواهد کرد        
کارگری بشارت دهنده آزادی                    
اقتصادی و سياسی برای مردم                  

تنها با استقرار حکومت               .  است
کارگری است که جامعه انسانی                
قادر خواهد شد به ميل خودش                     
آزادانه تصميم بگيرد جامعه را                 
چگونه اداره کند و توليد را چگونه          
در خدمت رفع نيازمنديهای همگان        

سازمان توليدی که       .  سازمان دهد   
رفع نيازهای متنوع و گسترده                    
همگان بجای توليد سود و انباشت            

١٢۶شماره   
 هدف فعاليت اقتصادی         ،سرمايه

بطوری که تکامل هر      .  اش است 
فرد شرط تکامل آزاد و همه                   

واقعيت اين    .  جانبه جامعه باشد      
است که تاکنون و در هيچ زمانی        

 شرايط      ،مانند دوران حاضر           
مادی و امکان توليد به حد وفور          
برای بی نياز کردن همه بشريت         
از غذا و مسکن و بهداشت و                  

 به اين اندازه وجود      ،رفاه و غيره  

 . نداشته است
 

ياد انقالب اکتبر را تنها با تالش             
برای انجامی انقالبی از اين نوع          

تحوالت .  ميتوان بزرگ داشت        
معاصر در ايران اين امکان را              
برای کارگر و کمونيسم فراهم               

انقالب کارگری اکتبر      .  کرده اند  
زنده باد انقالب و      .  شکست خورد 

  . *حکومت کارگری

 آبان در مقابل سفارت رژيم 13آکسيون اعتراضی 
 اسالمی در لندن

 آبان همزمان با ساير نقاط جهان، تظاهراتی در لندن نيز                         13روز   
قرار بود جمهوری اسالمی همچون سالهای گذشته اين                 .  برگزار شد  

روز را به عرصه تبليغات ارتجاعى اسالمی و ابراز وجود سياسى بدل            
نيروهايش در ايران و خارج از کشور را مامور برگزاری هرچه              .  کند

در داخل  .  کرده بود "  بدون شعار انحرافی   "آرامتر و به قول خودشان         
کشور، با توجه به فضای اعتراضی موجود، مردم اين روز را تبديل به     

هرچه رژيم تبليغات کرد،     .  صحنه اعتراض عليه رژيم اسالمی کردند        
هرچه فضای خفقان و جو رعب و وحشت ايجاد کرد و هرچه کروبی                  
و موسوی و ديگر سران اصالح طلب حکومتی از مردم خواستند که                   

، تماما با تظاهراتهای ضد            "شعار انحرافی ندهيد     "و   "  آرام باشيد  "
در خارج از کشور نيز، نيروهای        .  حکومتی دود شدند و به هوا رفتند         

طرفدار رژيم وظيفه کنترل و هدايت اين روز را به عهده داشتند که                      
 .تماما به عکس هدفشان تبديل شد

 آبان در لندن در شرايطی برگزار شد که جريانات سه                   13تظاهرات  
در سمتی طيفی رنگين از     .  جنبش سياسى در مقابل يکديگر قرار گرفتند      

نيروهای مختلف جنبش ناسيوناليسم پرو غرب قرار داشتند که با                            
 صفی از نيروهای مشروطه خواهان و                ،پرچمهای شير و خورشيد       

هواداران پادشاهی پارلمانی و برخی جمهوريخواهان را  حول شعارها            
در يک  .  و خواسته های ضد کارگری و ضد انقالبی بميدان آورده بودند  

طرف نيز جمهوری اسالمی چيها، طرفداران موسوی و کروبی و                       
فاالنژهاى هواداران اصالحات حکومتی، توده ای و اکثريتيها قرار                    

قصد کنترل و   "  زنده باد موسوی، کروبی و خاتمی      "داشتند که با فرياد      
و در سمت ديگر حزب اتحاد کمونيسم                 .  مهار تظاهرات را داشتند        

 . کارگری قرار داشت

 ساعت تظاهرات، با برپائى ميز اطالعاتی،            5فعالين حزب در طول        
نمايشگاه عکس از جنايات رژيم و پخش اطالعيه های حزب به                               

 و بدل کردن آن     ، آبان13زبانهای انگليسی و فارسی در خصوص روز  
به کليت رژيم، پخش اطالعيه مرکز پيگرد سران رژيم به          "  نه"به روز  

و پالکارد  "  وانتد"جرم جنايت عليه بشريت، در دست داشتن باندرول             
زنده باد سوسياليسم و پرچمهای مارکس و منصور حکمت، خواستهای            
واقعی مردم برای رسيدن به آزادی و برابری و رفاه را در اين روز                     

ميز اطالعاتی حزب در طول تظاهرات مکان                       .  نمايندگی کردند   
. گفتگوی فعالين حزب با مردم بود که با استقبال چشمگيری مواجه شد              

اين موضوع جمهوری اسالمی چيهای توده ای و اکثريتی را به خشم                   
آنها حزب اهللا وار تالش کردند تا فعالين حزب و باندرول                 .  آورده بود 

که بر آن عکس سران رژيم از جمله خاتمی به عنوان جنايت                  "  وانتد"
کاران برعليه بشريت حک شده بود را با همراهی پليس از منطقه                           

اين اقدام ارتجاعى با پاسخ تند فعالين و هواداران         .  تظاهرات خارج کنند  
تعدادی از مردم      .  حزب و همينطور با اعتراض مردم روبرو شد                   

را در ميان جمعيت نصب کردند و       "  وانتد"حاضر در تظاهرات باندرل     
با بدست گرفتن پالکاردهای حزب که شعار زنده باد سوسياليسم بر                       

 . *روی آن نقش بسته بود پاسخ محکمی به عوامل رژيم دادند
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امروز صبح احسان فتاحيان                "
من از محتويات پرونده     .  اعدام شد 

و اينکه واقعا احسان مرتکب چه          
گناهی شده بود اطالعی ندارم                
ولی به خوبی می دانم که با اعدام          
نوجوانان و جوانانی که متعلق به         
اين آب و خاک هستند راه به                     

 برگرفته از     ."جايی نخواهيم برد    
 وبالگ محمد مصطفايی

 

بايد به    !  آقاى مصطفائى گرامی      
اطالع شما و تمامی وکالى                      
شريفى که دفاع از قربانيان رژيم         
جهل و جنايت اسالمى را بعهده             

 و شخصا براى تالششان         ،گرفتند
 برسانم که تا       ،بسيار احترام قائلم    

زمانيکه خود شما انسانهای فداکار     
جرم و گناه را يکی می پنداريد               

 . در به همين پاشنه ميچرخد

 

من از همينجا به همه کسانى که             
در سراسر جهان به کمپين نجات         
احسان کمک کردند تسليت                       
ميگويم، به خانواده و دوستانش،          
به زندانيان سنندج که در دفاع از          
حق زندگی احسان دست به                      
اعتراض زدند، به همه انسانهايی        
که برای نجات جان احسان راهی        

اما در  .  سنندج شدند و به خود شما     
اينجا بايد نکاتی را متذکر شوم که        
سالهای پيش نيز به آن اشاره کرده     

 . بودم

  

جرم، مذهب،  ... به قول فرويد
 جزای دينی

اگر فرض بر اين باشد که با اعدام      
يک مجرم از ارتکاب مجدد جرم         
پيشگيری ميکنيم بايد نقش                        
سرکوبگرايانه حقوق جزا را هم          

در بررسی حقوق      .  بررسی کنيم  
جزا مکاتب مختلفی وجود دارد            
که هيچ کدام نقش سرکوب در                 

بهتر .  مجازات را انکار نميکنند        
است بگويم که قانون جزا بيانگر         

. ارزشهای اساسی در جامعه است     
بنابراين حقوق جزا عالوه بر نقش      
سرکوبگرانه، نقش بيان و                         
توصيف ارزشهای اقتصادی،               

 

 محمد مصطفايی و احسان فتاحيان
 

 شهال نوری

فرهنگی، اجتماعی، اخالقی، مذهبی    
در .  حاکم بر جامعه ميباشد        ...  و   

جمهوری اسالمی ، استقالل بين               
دستگاه قضايی و مذهب وجود                   
ندارد و آنجا که در قضاوت مبتنی            
بر مذهب، جرم و گناه يکی ميشود           
طبيعتا دستاوردهای عصر                          
روشنگری کنار گذارده ميشود و             
آنچه را که از نظر موازين حقوق             
بشر جرم شناخته شده است، همراه         
با آئين خاصی و در آگاهی کامل، با        
خونسردی و بدون پشيمانی توسط           
مجريان قوانين در جمهوری                       
اسالمی اجرا ميشود؛ مثل سنگسار         
زنی که رابطه خارج از ازدواج               

 . داشته است

 

در جوامع اسالمزده، جرم مبتنی بر       
گناه يعنی زير پا گذاردن قوانين                 
خدايی و دينی و بخاطر آن انسانها            
را به قتلگاه ميبرند؛ نظير الحاد،               

اگر اينگونه  .  کفر و محاربه با خدا       
نبود ميبايد تمام کسانی را که اقدام            
به قتل ديگری کرده است اعدام کرد       

از جمله کسانی که در مسند قدرت         (
پس جمهموری اسالمی از      ).  هستند

اين ابزار نه عنوان پيشگيری از               
جرايم بلکه به دليل ايجاد جو رعب          
و وحشت استفاده ميکند تا چند                     
صباحی به عمر جنايت بار خود                

رژيم اسالمی ايران با       .  اضافه کند  
اعدام کسانی که ممنوعيتهايش را            
زير پا ميگذارند انتقام ميگيرد تا از         

مثال .  تحقير اقتدارش جلوگيری کند     
زنا و    "از قبيل       "  گناه"در کيفر       

عمدتا مسئله انتقامگيری           "  لواط
شخصی در ميان نيست چون عمال          
شاکی خصوصی در ميان نيست و          
مجازات فقط به دليل اثبات قدرت             
خدا و ايجاد ترس از جهنم و خشم              

 . خدا صورت ميگيرد

 

من ميخواهم از شما سئوال کنم که            
چه عواملی باعث ميشود تا افرادی         
در آگاهی کامل طناب دار را به                 
گردن ديگری بياندازند و او را                   
اعدام کنند؟ آيا اعدام کننده قربانی             
خود را ميشناسد يا با او دشمنی                   
شخصی دارد؟ اگر جمهوری                      

١٢۶شماره   
 سال بيش از      27اسالمی در اين      

 هزار نفر را اعدام نکرده             100
بود، آيا کسی به خودش اجازه               
ميداد ديگری را به راحتی به قتل        
برساند؟ مردم تحت تاثير قوانين         
حاکم بر جامعه رشد ميکنند و                

هيج انسانی       .  شکل ميگيرند      
من .  جنايتکار به دنيا نمی آيد              

معتقدم يک کمپلکس درونی                  
عميق انسان را به انجام جرم                 

حال ميخواهد جرم     .  وادار ميکند  
فردی انجام گيرد خواه دولتی و           

 نکته مهم در      .برنامه ريزی شده   
اينجا است که مجازات شونده               
مثل آيينه ای است که مجازات              
کننده گناهان خود را در او ميبيند        
و با ديدن منظره مجازات از درد        

مجازات ديگری؛    .  خود ميکاهد   
يعنی به مجازات رساندن نيمه              

. گناهکار شخص مجازات کننده        
انزجار و نفرتی که مجازات                  
کننده از گناهان خود دارد، در              
ضمير ناخودآگاه او چنان                         
کمپلکس عميقی ايجاد ميکند که           
برای رهايی از آن دست به                     

حتما شما   .  نابودی ديگری ميزند    
در مورد اعدام زندانيان سياسی          
مطالبی شنيده ايد؟ پاسداران در           
زمان اعدام زندانيان سياسی خود      
وضو ميگرفتند و شعارهای                  
اسالمی ميدادند و برای ثواب                
بيشتر همه در کل مراسم شريک        

بنظر شما به چه دليل             .  ميشدند
 کيفر خود از جرم پيشی ميگيرد؟ 

 

چرا شخصی  :  مثال ديگری ميزنم  
را که به دليل قتل به دار آويخته            
ميشود، در مالعام دار ميزنند؟            

چرا قبل از به دار آويختن او را              
شالق ميزنند؟ آيا به قتل رساندن           

درس "قاتل کافی نيست تا ديگران      
بگيرند؟ آيا به نمايش             "  عبرت

گذاردن چنين جناياتی از طرف            
" تواب"مجريان قانون يادآور               

ساختن و ارعاب مردم نيست؟ آيا         
عامل احساس گناه و عذاب وجدان     
ناشی از آن، همان نکته ای نيست        
که ما به دنبالش ميگرديم؟ به قول         

مذهب و آئين  و آدابش              :  فرويد
وسيله ای ميشود در خدمت دفاع           

 . انسان در مقابل ترس

 

کمونيسم البته ريشه مسائل را نه           
صرفا در روان مجرمين و بانيان        
قتل بلکه در مناسبات اقتصادى و         
اجتماعی ميبيند و تغيير ريشه ای         
آن را هم در تغيير اين مناسبات و         

آنروز .  شرايط تحميلی تبئين ميکند   
که جامعه از شر مذهب و خرافه           
نجات يابد، جرم و ناهنجاری در           
جامعه بعنوان موضوعی                          

انحراف و الحاد     "اجتماعی و نه       
 *.بررسی ميشود" از عقايد

Shahla.n@bredband.net  

! آزاديخواهان، کمونيستها،کارگران  
!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد  

!اين حزب شماست  

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ، آبانماه     ٢٠امروز چهارشنبه           
جمهورى جنايت اسالمى احسان         

جمهورى .  فتاحيان را آعدام کرد       
اسالمى با اعدام احسان که حکم            

 تالش دارد         ،زندان گرفته بود        
روزهاى اعدام زندانيان سياسى           

 را به جامعه يادآور         ۶٠در دهه     
پيامشان اينست که کشتار          .  شود

 و        ، قربانى ميگيريم              ،ميکنيم
بويژه اين قتل اسالمى و        .  ميمانيم

دولتى زمانى به اجرا درآمد که              
صفى از اعتراض و اعتصاب در       
سنندج و شهرهاى کردستان و               

. زندانها و دنيا در جريان بود                  
جمهورى اسالمى مثل مار زخمى      
بخود ميپيچد و استيصال سياسى          
اش را با نمايش ارابه اعدام به                

 . رخ مخالفين سياسى ميکشد

  

معضل اينست که جمهورى                     

 !احسان فتاحيان اعدام شد
  !اى جالد مرگت باد

اسالمى ناتوان از تکرار دهه                      
آنزمان انقالب بخون     .  شصت است  

 خيابانها در قرق         ،کشيده شده بود     
. چکمه پوشان آدمکش اسالمى بود        

براى رژيم و تشديد     "  نعمتى"جنگ  
مير .  سياست سرکوب شده بود              

حسين ها در کنار خمينى ها و                      
خامنه اى ها و الجوردى ها و                      
خلخالى ها در راس ماشين                            

ترديدى .  هوالکاست اسالمى بودند     
نيست که اين رژيم تا روز آخر                   
عمر منحوسش ميکشد و قربانى               

هيچ رژيم ديکتاتورى و          .  ميگيرد
آدمکش با زبان خوش از سر راه               
مردم کنار نميرود و هر روز                       
عمرش را مديون سبيعت و ترور و        

اما امروز دوره           .  اختناق است     
جمهورى اسالمى در   .  متفاوتى است 

زبون ترين وضعيت حکومتى                   
 بى اعتبارتر از    ، متشتت است  ،است

 باالترين سطح        ،هر زمانى است       

١٢۶شماره   
شقاوت اسالمى را آزمايش کرده       

چند .  و شکست خورده است             
ميليون را ميتواند بکشد و بعد از         
جنايت نمازش را بجا آورد؟ اين          
اعدامها نميتواند تصميم جامعه را     
براى درهم کوبيدن اين نظام                  
جنايت و قتل و تجاوز عوض                

اين تالشها از سر قدرت              .  کند
 نمايش استيصال و گوشه        ،نيست

 . اى از پروسه رفتن آنهاست

 

با اعدام احسان بار ديگر نگاهها         
. متوجه زندانيان سياسى ميشود         

جان زندانيان سياسى در خطر             
بايد شعار آزادى کليه               .  است

زندانيان سياسى و نفى مجازات          
. اعدام را همه جا برافراشت                 

اعدام احسان بايد جنبش ضد                  
اعدام را وسيعا بميدان آورد و               
براى آزادى کليه زندانيان سياسى     
و شکستن درب زندانها هدايت             

 . کند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى             
اعدام احسان فتاحيان را قويا                  

 ،محکوم ميکند و به بازماندگان            
 ، مخالفين مجازات اعدام      ،دوستان

و همه کسانى که براى نجات او             
تالش کردند صميمانه تسليت                 

ياد احسان را با تشديد             .  ميگويد
مبارزه براى سرنگونى جمهورى      
اسالمى و درهم کوبيدن ماشين              

 برافراشتن پرچم لغو          ،سرکوبش
مجازات اعدام و محاکمه عاملين         
 . جنايت عليه مردم گرامى ميداريم

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری  
 ٢٠٠٩ نوامبر ١١ – ١٣٨٨ آبان ٢٠

 درگيرى ارتش با دستفروشان در بازارچه فردوسى سنندج 
از يکماه پيش   .  سنندج درگير شدند   ٢٨ دستفروشان و اهالى زحمتکش بازارچه فردوسى با نيروهاى سرکوبگر لشکر پياده                ، آبانماه ١٧ديروز يکشنبه   

اين بازارچه دقيقا وسط شهر قرار دارد و جزو مرکزى ترين مناطق شهر و                .  ارتش تصميم گرفته که زمين هاى اطراف اين بازارچه را تصاحب کند             
 و کال تمام زمينهاى محوطه بازارچه را که قريب          ، پارکينگ پشت آن   ،ارتش ميخواهد ورودى عقب اين بازارچه     .  داراى دو مسير عبور و مرور است      

در اين رابطه نهادهائى مانند ارتش و سپاه و شهردارى و اوقاف باهم درگيرى داشتند اما بنظر اين ارتش است که                             .  يک هکتار ميباشد تصاحب کند     
 اينبود که ديروز ارتش وارد عمل شد و شروع کرد به حفر                 ،اتفاقى که بعد اين تصميم بوجود آمد        اولين  .قرعه مالکيت اين منطقه بنامش درآمده است        

اين اقدام با اعتراض يکپارچه      .  چاه و ميله گذارى و کشيدن سيم خاردار در محوطه ورودى پشت بازارچه و زمينهاى اطراف که منطقه بازى است                          
.  گفتند نميتوانيد اينجا اينکار را بکنيد      ، چاههاى حفر شده را پر کردند      ،اهالى اين منطقه ميله ها را کندند و پرت کردند    . دستفروشان بازارچه روبرو شد 

ارتش و   .  بعد از مدت کوتاهى ارتش گارد ويژه سرکوب خودش را به بازارچه آورد و با زحمتکشان آنجا درگير شد و آنها را پراکنده کرد                                                    
مذاکره اى هم با نمايندگان معترضين صورت گرفت اما هيچ جوابى به آنها                  .  سرکوبگران اعالم کردند با هر اعتراضى شديدا برخورد خواهند کرد             

 . ندادند و گفتند که اين اقدام حتما صورت ميگيرد و حتى اين منطقه را ديوار خواهند کشيد

  مشکل چيست؟

در آن سالها شهردارى حمله وسيعى را به دستفروشان در خيابانها شروع کرده بود و اموال ناچيزشان را مصادره                       .   درست شد  ۶۴اين بازارچه سال    
اين بازارچه که ابتدا زمينى باغ مانند بود توسط دستفروشان خيابانى عمال تسخير شد و شهردارى هم با عنوان اسکان دستفروشان در يک                                 .  ميکرد

آنها اساسا سندى مبنى بر مالکيت ندارند و         .  اين بازارچه با کيوسکهائى خيلى کوچک به محل کار دستفروشان خيابانى تبديل شد               .  محل با آن کنار آمد     
. است"  غير قانونى "دولت ميگويد اين محل فروش وسائل           .  عمدتا قولنامه هائى ميان خودشان رد و بدل شده و طى سالها دست بدست شده است                           

ورودى عقب  .  منظورشان از جمله کاالهاى قاچاق مانند چاى و سيگار و صابون و مشروب است که بعضا دزدکى اينجا و آنجا بفروش ميرسد                                        
با بستن در عقب اين بازارچه       .   شديدا کنترل ميشود   ٣ورودى جلو بازارچه با يگانهاى مفاسد و امکان عمومى            .  بازارچه محل انتقال اين وسائل است      

اين نگرانى که کال قرار است بازارچه را تخريب کنند و اين            .  همينطور بحث خراب کردن اين بازارچه در سالهاى اخير وجود داشته است          . فلج ميشود 
بدنبال اين اعتراض مرتب از اهالى بازارچه تست ميگيرند و فيلمبردارى ميکنند و عکس العمل آنها را                           .  دستفروشان مجددا آواره شوند زياد است        

 نه هيچ مفرى که گرسنه اى بتواند با           ، نه بيمه بيکارى   ،نه کار وجود دارد   .  اين اقدام جمهورى اسالمى ادامه تهاجم به مردم زحمتکش است           .  ميسنجند
اين محرومان ناچارند براى بقا در آلونک ها و محالت فقير نشين شهر طى روز به هر درى بزنند تا لقمه نانى گير بياورند و دولت                                   .  آن زنده بماند  

حمله به کارگران و مردم زحمتکش با گرانى و حذف سوبسيد                    .  مرتجع و سرکوبگر اسالمى سرمايه داران به همين لقمه نان هجوم آورده است                       
. کاالهاى اساسى و باتوم و نيروى سرکوب و دادن سوبسيد و تسهيالت بانکى به سرمايه داران و دزدهاى حکومتى سياست جمهورى اسالمى است                               

اعتراض دستفروشان زحمتکش بازارچه فردوسى بايد مورد         .    اين گوشه اى از تهاجم وسيع تر جمهورى اسالمى به کارگران و مردم محروم است                    
 *. حمايت قرار بگيرد
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حزب کمونيست               "اخيرا               
 شعارهاى جديدى را          ،"کارگرى

بجاى شعارهاى استراتژيک و              
. برنامه اى اش تبليغ ميکند                       

انقالب انسانى براى حکومتى            "
شعارهائى اند که در             "  انسانى

تبليغات بجاى انقالب کارگرى با         
هدف فورى برقرارى يک                       
حکومت کارگرى و جمهورى              
سوسياليستى مورد استفاده قرار           

در اين زمينه رفيق على      .  ميگيرند
 نشريه    ١٢۴جوادى در شماره           

يک دنياى بهتر بطور روشنى               
اين يادداشت    .  حرف زده است       

نقدى براين شعارها از زاويه                  
همينطور نقد متين     .  ديگرى است  

 طبق     ،و سياسى على جوادى              
معمول با واکنش هيستريک                    
همراه با فحاشى محمد آسنگران           

او در عين حال    .  روبرو شده است  
سعى کرده است که بزعم خود               

اتخاذ اين       "  مبانى تئوريک      "
. شعارهاى جديد را توضيح دهد          

دراين يادداشت اين شبه استدالل          
 . ها را هم بررسى ميکنم

 

 تکرار تاريخ؟

برنشتاين ها و کائوتسکى ها که             
 ،از انقالب کارگرى تبرى جستند       

بدوا از نامطلوب بودن و غير                 
ضرورى بودن انقالب طبقه اى           
سخن گفتند که در انترناسيونال             
اول کارگرى بر پرچمش تغيير             
جهان از طريق يک انقالب                      

جنبشى .  کمونيستى حک شده بود      
که با رهبرى مارکس مانيفست              
کمونيست را مبناى کار خود قرار       

مانيفستى که سوسياليسم    .  داده بود 
طبقه کارگر را از پيله مذهبى                 

 ،سوسياليسم طبقات ديگر رهانيد        
و در اولين کالمش از شبح                        
کمونيسم و انقالب کمونيستى                  

اين .  براى آزادى جهان سخن گفت    
پرچم مارکسى بار ديگر توسط             
لنين و در انقالب کارگرى اکتبر           

بدنبال .  روسيه برافراشته شد           
شکست انقالب اکتبر هزيمت از           

 

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 
 "حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

 سياوش دانشور

اهداف و آرمانهاى سوسياليستى به         
 دمکراسى و              ،نفع ناسيوناليسم      

سه المنتى که    .  رفرميسم شروع شد   
جوهره کمونيسم بورژوائى را در           

 . قرن بيستم تشکيل دادند

 

در ميان روشنفکران دانشگاهى و           
گرايشاتى شکل  "  مارکسيسم غربى "

گرفتند که فلسفه را جاى مبارزه                
طبقاتى و ماترياليسم تاريخى                       

مکتب فرانکفورت و             .  گذاشتند
مارکس " مکاتبى که      ،رسوبات آنها 

مارکس "را در مقابل           "  انسانگرا
 شبه           ،قرار دادند          "  انقالبى

سوسياليستها و حکيم باشى هائى که       
ساطور قصابى برداشتند و از                     

 به   ،ساختند"  پير و جوان    "مارکس   
ضديت با لنين و مخالفت با انگلس           
و جدا کردن او از مارکس                              

 و جنگ برسر هگل و             ،برخاستند
فلسفه و تعابير از ديالکتيک را به             

اما هدف از اين همه       .  اوج رساندند 
جار و جنجال بيحاصل چه بود؟ اگر    
به متن اجتماعى اين تحوالت دقيق          

 ميبينيد اساسا اينها تئورى               ،شويم
دوران شکست و عقب نشينى                      
مارکسيست هاى سابق به سنگرهاى     
ناسيوناليستى و چهارچوبهاى                    
دمکراتيک و اصالح طلبانه در                
تقابل با جوهر انترناسيوناليستى و           

پراتيکى کمونيسم کارگرى      -انقالبى
 .  مارکس است

 

بويژه بعد از پايان جنگ سرد                      
. مکتب پست مدرنيسم گل کرد                   

ترکشهاى اردوگاه فروپاشيده به اين       
 از نيچه شروع       ،مکتب رو آوردند    

کردند و به بوش و راست افراطى            
اينها .  و امثال فوکوياما رسيدند             

عصاره دوران شکست و                              
محصوالت کمونيسم فلسفى و                    

اما واقعا بايد پرسيد        .  مکتبى بودند  
که عاشوراى ضد کمونيستى بعد از       

 که همه اسم و            ،پايان جنگ سرد     
رسم عوض کردند و به باجه هاى            

 و با       ،روى آوردند   "  مکاتب نو   "
فحاشى به واژه کمونيسم و انقالب           

١٢۶شماره   

کارگرى روزى هزار بار پدر             
 ،جد مارکس را در گور لرزاندند       

کجاى دنيا هستند؟ اين جار و                  
جنجال خيلى زود فروکش کرد            
اما يک بحران اقتصادى کافى              
بود که مارکس را مانند بمب اتم           
بر فرق سر بورژوازى و                         
روشنفکرانش بکوبد و همه اين           
تئوريها را که مدتها بود کسى به          
آنها رجعتى نميکرد براى هميشه       

ناچار شدند يکى يکى             .  بروبد
کالهشان را به احترام مارکس و         
حقانيت اش بردارند و در گوشه          

 .  اى گم و گور شوند

 

 و رهائى      ، سوسياليسم  ،مارکس
 انسان

ترديدى نيست که کمونيسم                      
. مارکس بشدت انسانگرا است            

انسانگرائى يک خصلت کمونيسم     
آرمان واالى زير     .  مارکس است  

و رو کردن انقالبى جهان و                    
الغاى جامعه طبقاتى نميتواند                

اما وجه     .  عميقا انسانى نباشد        
تمايز اساسى سوسياليسم کارگرى    
مارکس در تقابل با سوسياليسم             
طبقات دارا انسانگرائى اش                   

.  کارگرى بودنش است            ،نيست
اين تمايز اساسا اجتماعى و                    
طبقاتى است و آزاديخواهى و               
نوعدوستى و رهائى را از                       
موضع جنبشى بالفعل و جارى             
کارگرى که خود را کمونيست             

چون امثال سن         .  مينامد ميبيند   
سيمون و فوريه و پرودون و                 
کشيشان سوسياليست هم انسانگرا    

بورژواهاى راديکال و         .  بودند
جمهوريخواهانى که با لفاظى               
تالش داشتند در مقابل انتقاد                   
راديکال سوسياليستى کارگران          
نوعى سوسياليسم تشريفاتى و              
اتوپيک ويژه طبقه خودشان را            

اتفاقا وجه مشخصه             .  بسازند
سوسياليسم طبقات دارا دلسوزى       

. براى محرومان و فقرا است                
مانند شب جمعه مسلمانان که                 
سکه اى در دست گرسنه خيابانى       

ميگذارد تا خدايش در جهانى                  
ديگر با نرخ بهره باال بصورت             

 ! حور و پرى بازش گرداند

 

دعواى مارکسيست هاى سابقى که     
با انتشار دست نوشته هاى                        

 مارکس  ١٨۴۴فلسفى    -اقتصادى  
يادشان افتاد که مارکس را بر                 
خالف اردوگاه سابقشان طور                

 و دراين          ،ديگرى تفسير کنند         
تفسير سر از آخور سوسيال                     
دمکراسى و ضديت با انقالب                
کارگرى و کمونيسم مارکسى                 

 دعوائى برسر                         ،درآوردند
فرقه اى    "و    "  اجتماعى بودن   "

دعوائى برسر عبور    .  نبود"  بودن
از کمونيسم بعنوان يک جنبش با          
اهداف جهانشمول کارگرى و                
انترناسيوناليستى و عبور از                   

. استراتژى انقالب کارگرى بود          
بيشتر اينها در بستر اصلى                        
بورژوازى مرکز و دمکراسى             

شايد بهترين هايشان را     .  حل شدند 
بتوان در انگلستان و آلمان و                    
ديگر کشورها در سازمانهاى                
هيومنيست پيدا کرد که فعاليتهاى         
انسانى و حقوق بشرى را در                   
چهارچوب سياست رسمى و                   
دمکراسى موشک کروزى پيش          

 . ميبرند

 

نبود که قرار    "  پيغمبرى"مارکس  
. است انسان را نجات دهد                         

ماترياليسم تاريخى مارکس بحثى       
برسر جدال جنبشهاى سياسى و            
طبقاتى متخاصم و پراتيک                      
انقالبى و اجتماعى کمونيسم براى      

براى مارکس رهائى    .  تغيير است 
انسان بايد در پروسه مبارزه                   

مبارزه اى   .  طبقاتى متحقق شود     
که غايت آن بايد به الغاى جامعه            
طبقاتى منجر شود و با برقرارى          

 انسان آزاد جامعه آزاد کمونيستى     
. تاريخ واقعى اش را شروع کند           

انسانگرائى مارکس نه فقط يک            
سر سوزن مبارزه طبقات                         
متخاصم را تضعيف و مخدوش            

 بلکه شرمى از کمونيست       ،نميکند
ناميدن خود ندارد و بعنوان                       
کمونيست اهداف و نظراتش را            

انسانگرائى .  آشکارا اعالم ميکند    
مارکس در تقابل با توحش                        
بورژوازى و طبقات دارا و                     
جنبشهايشان است که بدوا                         

 انسانيت کارگر   
  ١٧صفحه 



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 انسان بورژوا را در بارگاه منافع      
مثل سوسک  "  حق ويژه "و داراى   

انسانگرائى .  زير پايشان له ميکنند   
مارکس در مقابل رياکارى طبقه          
اى است که با فيس و افاده بنياد و           
خزانه اى با گوشه اى از استثمار         
طبقه کارگر تشکيل داده است و با       
تقسيم نان و سوپ به گرسنگانى            
که محصول کارکرد و مناسبات           
اقتصادى و ضد انسانى همين                 

 براى خود پرونده                ،طبقه اند     
حتى .  درست ميکند     "  انسانى"

بحث فتيشيسم کاالئى و بيگانگى          
انسان از خود و محصول کار                 
خود و همنوع خود براساس                     
توضيح واقعيات عينى مناسبات           
اقتصادى و طبقاتى تبئين شده و             
رفع آن نيز از طريق انقالب                    
کمونيستى طبقه کارگر حاصل             

 . ميشود

 

مبارزه کارگرى و کمونيستى از          
آنجا انسانى است که صرفا                       
حقوقى را براى بخشى از انسانها        

برخالف .  مطالبه نميکند             
بورژوازى و جنبشهايش که در            
صورت پيروزى فرقى بحال                 

 مبارزه      ،اکثريتى عظيم ندارد           
کمونيستى کارگرى چه براى                 

 ،اصالحات و چه براى انقالب             
تاريخا منشا رفاه عمومى و باال             
بردن حرمت انسانى و حقوق                  

اين .  فردى و اجتماعى بوده است       
مبارزه و پرچم کمونيستى                         
کارگران است که چنين حاصلى          
دارد چون قائم بذات عليه فقر و              
تبعيض و نابرابرى و مناسبات              

. ضد انسانى نظام بورژوائى است     
آزادى بشر و برپائى جامعه آزاد          
کمونيستى آرمان جنبش کمونيستى    

اما براى تحقق   .  طبقه کارگر است  
 کمونيسم بعنوان             ،اين رهائى      

جنبشى سياسى به جدال طبقاتى و        
سازماندهى اين جدال با پرچم                 

کسى که   .  تاريخى اش تکيه دارد      
اين تاريخ و اين چهارچوب را با           
دو جمله هپروتى نفى ميکند و                 

انسان "معادله اى به ما ميدهد که          
و "  مساوى است با سوسياليسم           

انقالب انسانى مساوى است با            "

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 
 " ...حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

 يا هيچى از              ،"انقالب کارگرى    
مارکس و کمونيسم کارگرى                       
نميفهمد و يا ميفهمد و آگاهانه به                 
کسوت بورژواها و جمهوريخواهان     
و حکيم باشى هاى سوسياليستى                
درآمده که کارشان مرمت نظام                 
 . موجود و بستن دهن کارگران است

 

 شيفت تاريخى قرن بيستم

 بستر   ،بدنبال شکست انقالب اکتبر       
اصلى و جهانى کمونيسم قرن بيستم       
را جرياناتى تشکيل دادند که وجه            
مشخصه شان جدائى از کارگر و             

اين .  جدائى از مارکسيسم بود                
کمونيسم بورژوائى با تمام نحله                
هايش يک هدف روشن و تاريخى           
کمونيسم مارکسى را کنار گذاشت و      
آن انقالب کارگرى و ضرورت و           

انقالب .  مبرميت سوسياليسم بود         
کارگرى و سوسياليسم بعنوان هدفى      
فورى از دستور سياسى شان خارج       

 راه  ،بجاى آنها دمکراسى خلقى   .  شد
 انقالب    ،رشد غير سرمايه دارى          

 ، اصالحات سياسى             ،دمکراتيک
 ،ناسيوناليسم ضد امپرياليستى                  
. شکوفائى اقتصادى و غيره نشست       

اين جنبشها از سر اينکه انسان و               
شد "  کمرنگ"انسانگرائى در آنها       
 چون بخشى     ،به اين نتايج نرسيدند      

شان در دپارتمان حقوق بشر کار             
بلکه به  .  ميکرد و هنوز کار ميکند       

اين دليل انسانگرائى به حاشيه اى            
بر متن و يا ضديت با انسان به                     
پرچمشان تبديل شد که از اساس                

آنها "  کمونيسم.  "کمونيسم جدا شدند   
جنبش طبقه کارگر عليه               ديگر     

سرمايه دارى نبود و پايه اجتماعى       
 بلکه کمونيسمى   .اش هم کارگر نبود   

براى اهداف قسمتى و ملى با پايه              
اجتماعى خرده بورژوازى                          

 ناراضيان     ، روشنفکران    ،راديکال
 دانشجويان و مذهبيون       ،طبقات باال 

ديگر الزم نبود فراخوانى مبنى     .  بود
بر ضرورت و مبرميت                                  

 راه نجات              ، بدهند      سوسياليسم
 جايگاه   ، بنامند  کمونيسمبشريت را     

 را برجسته    کارگرىطبقه و مبارزه     
 و در مقابل آلترناتيو طبقات             ،کنند

همان اهداف و       .  دارا سدى ببندند      
جامعه بورژوائى که کمونيسم                    

١٢۶شماره   
جنبشى عليه آن بود به اهداف                

و دقيقا به اعتبار      .  اينها تبديل شد   
اهداف متمايز جنبشى و طبقاتى          
شان ديگر تئورى انقالبى                        

 لذا   ،کمونيسم بدردشان نميخورد     
تئوريها و شعارها و اهداف                    
سوسياليستى را هم از پنجره                  

جدائى تاريخى    .  بيرون انداختند   
اين قرن جدائى از مارکسيسم و          

  .جدائى از کارگر است

 

 کمونيسم کارگرى

کمونيسم کارگرى اساسا در نقد           
جنبشى که  .  اين تاريخ سربرميکند  

از روز اول اصرار دارد خود را       
کمونيست بنامد و کمونيست                   

اهدافش را با صداى بلند      .  بشناسد
 تمايزش را با انواع           ،اعالم کند  

کمونيسم غير کارگرى ترسيم               
در تئورى به ارتدوکسى            .  کند

مارکس رجعت کند و در عمل              
سياسى بر پايه تاريخى و                          
اجتماعى کمونيسم يعنى کارگر           

کمونيسم کارگرى      .  تکيه کند      
پرچمش در دوران مد بودن                   
مارکسيسم برافراشته نشد که هر        
بورژوائى براى تحويل گرفته              

" کمونيست"شدن خود را                        
 در دورانى برافراشته            ،ميناميد

مارکسيستها و           "شد که                     
کرور کرور  "  کمونيستهاى سابق 

در آستان دمکراسى راست                    
زمانى .  افراطى زانو زده بودند       

که انسان کارگر زير چکمه                    
خونين سرمايه تحقير ميشد و                
آرمان انقالب کمونيستى اش به           

 . ريشخند گرفته ميشد

 

کمونيسم کارگرى بنيادهاى                   
کمونيسم مارکسى را احيا کرد و         
استراتژى پيروزى انقالب                     
کارگرى و کمونيستى را ترسيم           

کمونيسم کارگرى               .  کرد
خصوصيات و وجه معرفه خود         

 ،را بر انترناسيوناليسم کارگرى        
جايگير شدن در جنبش طبقه                  

 جهان نگرى                                   ،کارگر
 ، پراتيک انقالبى           ،مارکسيستى

دخالتگرى و انسانگرائى تبئين            
شکل دادن به ترندى               .  ميکند

معرفه و جنبشى سياسى که                     
آگاهانه مارکسيست و کمونيست         
است و آگاهانه براى توده اى                 
کردن انقالب کمونيستى تالش             
 . ميکند و عميقا به آن مفتخر است

هر کسى هر مخالفتى با کمونيسم          
کارگرى داشته باشد نميتواند                  
منکر اين تالش استثنائى و منسجم      
و بايد گفت پر درد در گوشه اى             
از جهان توسط انقالبى کمونيست        
شريفى مانند منصور حکمت                  

راستش در دوران انقالبى        .  باشد
برافراشتن پرچم سياسى کمونيسم       

ويژگى .  چندان دشوار نيست            
خالف جريانى در دوره اى مهم            
است که جشن ناسيوناليستها و                

تبليغات کشور سازى و بمباران           
همه يادشان  .  ضد کمونيستى است   

هست که ايندوره چه قربانيانى              
برخى نام کمونيسم را             .  داشت

. خواندند و قوم پرست شد" کثيف"
تعداد زيادى با فروپاشى ديوار              
برلين کفش هايشان را ميان                      
تماشاگران انداختند و براى هميشه     
از مبارزه کمونيستى خداحافظى         

تعدادى در دانشگاهها            .  کردند
جائى براى خود دست و پا کردند          
و تئوريهاى صد من يک غاز                  
پست مارکسيسم و پست مدرنيسم         

برخى دوره     .  را بلغور کردند        
تحزب را به عهد نامعلومى حواله       
دادند و دنبال محفل داريشان                    

برخى ديگر هم رداى               .  رفتند
پوسيده برنشتاين ها و کائوتسکى         
ها را تن کردند و دنبال شرکت               
در دولتى همراه بورژواها در                
يک دمکراسى موهوم جهان                   

هر کسى هر راهى       .  سومى شدند  
را رفت اما دسته جمعى از                        
کمونيسم و انقالب کارگرى تبرى       

و امروز در صف آخر            .  جستند
را "  حزب کمونيست کارگرى       "

ميبينيم که با پرچم مندرس                         
انقالب انسانى براى حکومتى            "

آنهم نه در دوره                      "  انسانى
فروپاشى برج و باروى سرمايه           
دارى دولتى شوروى بلکه در يک      

 ! دوره انقالبى بميدان آمده است

  

اساس "براى حکک پوپوليست         
 ؟"!انسان سوسياليسم است

منصور حکمت در مبحث                        
مارکسيسم و جهان امروز در                 
تقابل با اين اتهام بورژوازى و               

سوسياليسم به فرد    "دمکراسى که    
بى توجه است، جامعه را به فرد           
مقدم ميکند و حتى در صدد يک            
شکل کردن انسانها و از ميان                 

 و         ،"بردن فرديت آنهاست                
رابطه "همينطور نگاهش به                   

  ١٨صفحه سوسياليسم و         



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ضمن نقد ايدئولوژى                     ،"فرد
 از تفاوت      ،بورژوائى و ليبرالى     

در "  اصالت فرد         "عميق          
اصالت "ايدئولوژى بورژوائى با       

در مارکسيسم ميگويد و         "  انسان
 تصريح ميکند؛ 

    

 انسان است،    اساس سوسياليسم "
چه در ظرفيت جمعى و چه                      

 جنبش            سوسياليسم.  فردى
. بازگرداندن اختيار به انسان است     

 است براى خالص کردن        جنبشى
انسانها از اجبار اقتصادى و از              
اسارت در قالبهاى از پيش تعيين          

 است براى      جنبشى.  شده توليدى  
از بين بردن طبقات و طبقه بندى          

اين شرط حياتى شکوفايى    .  انسانها
 ." فردى است

 

اين دفاعى پرشور از مارکس                 
است که در مانيفست کمونيست به       

بجاى :  "اينصورت بيان شده است    
جامعه کهنه طبقاتى با طبقات و             
تضادهاى طبقاتى اش، اجتماعى         
خواهيم داشت که در آن آزادى و           
شکوفائى هر فرد شرط آزادى و           

 ." شکوفائى همگان باشد

 

مارکس در دست نوشته هاى                   
 ١٨۴۴اقتصادى و فلسفى                         

 ميگويد؛

 

 به عنوان فرارفتن                 کمونيسم"
 مالکيت خصوصى     ايجابى از            

 آدمى و در    از خود بيگانگى  يعنى  
نتيجه تملک واقعى ذات انسانى             

. توسط آدمى و براى خود آدمى            
بنابراين کمونيسم دراين شکل به          
معناى بازگشت کامل آدمى به                
خويشتن به عنوان موجودى                    

: است)  يعنى انسانى      (اجتماعى
بازگشتى آگاهانه و کامل در                    
چهارچوب کل ثروت و رفاه                   

اين .  حاصل از تکامل قبلى جامعه     
طبيعت (کمونيسم که ناتوراليسمى     

 با  ،کامال رشد يافته است     )  گرائى
يکسان )  انسان گرائى   (اومانيسم    

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 
 " ...حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

است و بعنوان اومانيسم کامال رشد         
: يافته با ناتوراليسم برابر است                  

 راه حل واقعى تعارض             کمونيسم
آدمى با طبيعت و آدمى با آدمى                   

راه حل واقعى تعارض ميان        .  است
 ميان عينيت يافتگى       ،هستى و ذات    

 ميان آزادى و          ،و اثبات خويشتن      
.  ميان فرد و نوع                        ،ضرورت
معماى تاريخ حل شده             ،کمونيسم

اين معما  )  راه حل (است و خود را       
 ."ميداند

 

منصور حکمت در يک دنياى بهتر        
 ميگويد؛

 

، انقالب کمونيستى  محور اساسى      "
لغو مالکيت خصوصى بر وسائل            
کار و توليد، و تبديل آن به دارايى             

انقالب .  جمعى کل جامعه است             
 به تقسيم طبقاتى جامعه          کمونيستى

خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را         
بازار، مبادله    .  از ميان برميدارد       

بجاى .  کااليى و پول حذف ميشوند       
توليد براى سود، توليد براى رفع              
نيازهاى همه مردم و براى رفاه                 

. هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند      
کار، که در جامعه سرمايه دارى              
براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى         
ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده       
براى امرار معاش است، جاى خود        
را به فعاليت خالق و داوطلبانه و              
آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر            

. کردن زندگى انسانى ميدهد                       
هرکس، به اعتبار انسان بودن و               
چشم گشودن به جامعه انسانى، به            
يکسان از کليه مواهب زندگى و                
محصوالت تالش جمعى برخوردار     

از هرکس به اندازه           .  خواهد بود   
قابليتش و به هرکس به اندازه                      
نيازش، اين يک اصل اساسى                     

 ." استجامعه کمونيستى

 

کمونيسم کارگرى مارکس و                       
منصور حکمت مملو است از تعبير       
و تصوير کمونيسمى که خالصى و        
رهائى انسان در ابعاد فردى و                    
اجتماعى را هدف قرار داده است و        

انسان "  شدن"اين پروسه تاريخى        

١٢۶شماره   
 را در گرو       اسير به انسان آزاد      

پراتيکى مادى و تاريخى و                     
اما نه در مارکس      .  طبقاتى ميبيند 

و نه در کمونيسم کارگرى                       
منصور حکمت اين تناقض و حل      

انقالب آن به زير فرش کردن                
جامعه  و   کارگرى و سوسياليستى  

.  تئبين نشده است     آزاد کمونيستى 
براى حکک و پوپوليسم مزمن            

 اساس انسان       "اش ظاهرا               
 جنبشى  انسانسوسياليسم است و     

براى بازگرداندن اختيار به                    
 ؟ "!سوسياليسم است

 

 پوپوليسم" دفاعيات"

در پاسخ به نقد متين على جوادى        
به حذف شعار انقالب کارگرى و       
حکومت کارگرى و تبليغ                         

انقالب انسانى براى حکومتى           "
که در نشريه و اطالعيه      "  انسانى

کميته خارج اين حزب جاى                   
 حکومت  ، برابرى ،آزادى"شعار  

" پاسخ  "،را ميگيرد   "  کارگرى
 . جالبى شنيديم

 

شده "  انسانى"اين حزب بحدى         
است که محمد آسنگران در پاسخ       

 طبق معمول با       ،به بحث سياسى    
. فحاشى و بد دهنى شروع ميکند        

انتظار اينکه دراين حزب کسى           
پيدا شود که ترمز اين فاالنژها را       

هدف اين آقاى   .  بکشد بيهوده است 
محترم که معموال در اوضاع                
ناجور از النه اش بيرون مى آيد          
جواب سياسى دادن به کسى                    

 قانع کردن      ،بيرون حزب نيست     
هدف شان      .  اعضايشان است     

تحريک ديگران به استفاده از               
همين ادبيات مشمئز کننده است           

شده که هر      "  انسانى"که بحدى     
انسانى را از رفتار امثال ايشان           

و جالب اين است      .  فرارى ميدهد 
که به موسوى قاتل ميگويند                    

" کنار مردم  "و   "  آقاى موسوى  "
و با کمونيستها با زبان فحش                  

ميبيند فوران       .  حرف ميزنند      
 ! را" انسانگرائى و انصاف"

 

اما در کنار فحاشيها چند استدالل        
ببينيم استداللها    .  هم کرده است      

 کدامند؟ 

 

مخالفين اين شعار الاقل     "ميگويد  

اينقدر عقل و درايت به خرج نداده     
اند آه خود را جرياني ضد انساني      

گويا "ميگويد      "!  معرفي نكنند     
حكومتي آه آارگري است انساني      
نيست و حكومتي آه انساني است        

" آارگري و آمونيستي نيست؟             
انقالبي انساني براي           "ميگويد      

حكومتي انساني جواب و آلترناتيو      
امروز آمونيستها به حكومتهاي           
دست ساز بورژوازي بر مبناي            

اين .  مليت و قوميت و مذهب است     
شعار تاآيد بر انساني بودن                      

ميگويد ."  انقالب و حكومت دارد      
اين شعار براي حزب آمونيسم          "

آارگري در آنار و همتراز                      
انقالب سوسياليستي و حكومت             

آسي آه  "ميگويد    "آارگري است 
وجود و خطر جنبشهاي مذهبي و         
قومي و ملي در دنياي امروز را           
نميبيند حق دارد مخالف انقالب             

 ". انساني و حكومت انساني باشد
 

 اين شعار چه ميگويد؟

جوهر اين شعار اينست که                        
سوسياليسم و کمونيسم قدرت                  
بسيج ندارد و بايد فکرى بحال آن         

فکر کردند اگر بگويند حزب   .  کرد
 حکومت   ، انقالب انسانى    ،انسانى

ل وانسانى البد هم جامعه بيشتر قب       
ميکند و هم حساسيت کسانى که با        
آنها زير پرچم شير و خورشيد و           
پرچم سبز محمدى جمع ميشوند            

آقاى "يادشان رفته که    !  کمتر است 
ميگويد جمهورى           "  موسوى

اسالمى نه يک کلمه کمتر و نه               
يک کلمه بيشتر و راستهائى که با        
آنها چراغ خاموش موئتلف شدند          
فرياد جمهورى ايرانى سر                       

اين تنها حکک است که         !  ميدهند
خجالت ميکشد شعار حکومت               
کارگرى و جمهورى سوسياليستى     

اينها .  بدهد يا بيرون بياورد                
سوسياليستهائى هستند که از                   
هويت و اعالم اهداف سياسى خود      

 .  شرم دارند

 

نکته ناگفته و اساسى ديگر اينست       
که بزعم آنها انقالب گارگرى و            

غير "حکومت کارگرى تصويرى     
توده ها را رم            "،دارد"  انسانى
 و با اين شعار جديد                     ،"ميدهد

. ميتوان معضل حزب را حل کرد       
همينطور انقالب کارگرى زيادى       

انقالب .  "برايشان تند است               
  ١٩صفحه اما "  انسانى



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انقالبى است در کنار ديگر                       
انقالبات متفرقه که امروز توسط         
راست طرح ميشود و راستها به           
آن همان واکنشى را ندارند که                

. نسبت به انقالب کارگرى دارند         
آسنگران ناشيانه حمله ميکند تا             

به نظر آنها   .  همين را روتوش کند   
نه مارکس و نه منصور حکمت            
متوجه نبودند که بجاى پافشارى           

انقالب "بر انقالب کمونيستى از          
وانگهى !  حرف بزنند    "  انسانى

مگر محمل مادى هر تحولى                   
انسانها بطور عام نيستند و مگر            
انسانها در هر تحولى شعور و                

طبقاتى شان را        -آگاهى تاريخى  
منعکس نميکنند؟ انسان مجرد و           

 آنهم در جامعه               ،غير طبقاتى    
 مقوله اى است که از                 ،طبقاتى

قوطى عطارى حکک درآمده                
است و گرنه مارکسيسم و                          
کمونيسم کارگرى و تمام اسناد              
کمونيسم و انقالبات کارگرى از           
مبارزه طبقات و حزب کمونيستى      
و انترناسيونال کمونيستى و                    
مبارزه و پرچم کمونيستى و                    
کارگرى شروع ميکنند و براى             
نفى وضع موجود که اتفاقا توسط         

از جنبشهاى      -ديگر"  انسانهاى"
از آن دفاع ميشود         -طبقات ديگر  
تبئين کمونيسم از       .  تالش ميکند   

جامعه و طبقات و جنبشهاى                    
طبقاتى و جدال سياسى بجاى                  

 حتى انسان به معنى فلسفى          ،خود
و آبستره و بيولوژيک هم بدون             
فرض جامعه و مناسبات اجتماعى     
و اقتصادى و سياسى و فرهنگى           

 . آن قابل توضيح نيست

 

ميشود از اين عالمان دهر پرسيد          
که طبقات اجتماعى و جنبشهاى           
اجتماعى چه بسرشان آمده است؟        
تضادهاى اين نظام و طبقات                   
متخاصم چه برسرشان آمده است؟     

امام "و     "  محشر کبرى    "کدام     
ظهور کرده   "  قيامتى"و   "  زمان

است که پنبه تاريخ تاکنونى بشر           
و جدال طبقاتى را زده است؟ آيا            
منبعد هر کمونيست و                                   

سوسياليستى که شعار هويتى اش         
غير "را خط نزند تصويرى                    

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 
 " ...حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

از خودش ميدهد؟ آيا تحقق      "  انسانى
انسانگرائى کمونيسم مستلزم خط            
زدن هويت کمونيستى و اهداف                 
کمونيستى است؟ آيا از نظر شما               
نبايد براى ايجاد جامعه آزاد                         
کمونيستى مبارزه کرد؟ بايد بجايش       
براى جامعه انسانى مبارزه کرد؟            
مگر کمونيسم کارگرى و مارکسى         

است که  "  حيوانى"و  "  غير انسانى "
" انسانى"شما لطف کرده ايد آنرا             

ميکنيد؟ تک تک مفروضات خجول      
خودشان را سپر دفاع از اين                        

. چرخش سياسى راست کرده اند             
واقعيت اينست که شما دوز انسانيت       
را در سياست کمونيستى باال نبرده         

روش و رفتار و شيوه                        .  ايد
برخوردتان با اطراف و مخالفين             
اتفاقا نشانه اينست که روز به روز          
ازاين ويژگى کمونيستى خالى                    

واقعيت اينست که شما دوز     .  ميشويد
کمونيسم و کارگر را در همان                    

. وجود تشريفاتى هم الک زده ايد             
واقعيت اينست که با اين اقدام فاصله 
خود را از کارگر و سوسياليسم و              
انقالب کمونيستى به روشنى عنوان       

اگر ديروز به بهانه                    .  ميکنيد
تصوير ضد       "  اجتماعى شدن      "

مذهبى تان را زير فرش کرديد و              
 امروز      ،شديد"  مسلمان سابقى     "

شعار استراتژيک کمونيستى تان را      
زير فرش ميکنيد و با ورد انسان               
انسان داريد ميگوئيد که از آن نوع           

ى سابق هستيد که                 "کمونيستها"
براى بورژوازى مثل کبريت بى              

راستى اين فوج فوج     !  خطر ميمانيد 
سازمانهاى هيومنيست که                             

جامعه "برسرلوحه اهدافشان تحقق       
را نوشتند و در                "  اى انسانى     

کريدورهاى پارلمانها مشغول البى       
" سوسياليست" جزو متحدين     ،هستند

شما هستند؟ آيا تالش چند دهه اى              
آنها توانسته است حتى يک گوشه            
از مصائب جامعه بورژوائى را حل      

 که شما      ،کند؟ اگر حق با آنهاست          
 چرا  ،ظاهرا به کسوت آنها در آمديد     

اسم حزبتان را عوض نميکنيد؟ چرا      
دست از سر کمونيسم کارگرى و              
منصور حکمت برنميداريد؟ برويد        
وارد همان ليگ گروه فشار                          
بورژوازى ليبرال شويد که بطور           
واقعى فعالين شان هم خيلى محترم          

١٢۶شماره   
و انسان هستند و با شور و ذوق            
ميخواهند من و شما را قانع کنند          

آنها .  که به گرسنه اى کمک کنيم       
 ،به خودشان و ما دروغ نميگويند      

دارند عذاب وجدان ليبرالى خود         
از هنرپيشه هاى   .  را التيام ميدهند  

هاليوود و جناب راکفلر تا                        
اونانسيس و بيل گيت و ديگر                 
سرمايه داران و دولتهايشان                  
انواع اين نوع بنيادها و سازمانها       

شما .  را حمايت کردند و ميکنند        
فکر ميکنيد در شهر کوران                    
هستيد و به هر شمايلى درآئيد                

 !کسى متوجه نميشود

 

 ،آنچه شما ميگوئيد استدالل نيست    
مگر .  عذر بدتر گناه است                  

بلشويکها با راه حل ملى و                        
ناسيوناليستى و سلطنت روبرو           
نبودند؟ چرا بجاى حکومت                    

حکومت "کارگرى نگفتند                      
؟ مگر در انقالب ايران          "انسانى

با جنبش اسالمى و قومى و                     
ناسيوناليستى و چپ راديکال و           
خلقى روبرو نبوديم؟ چرا گفتيم           
انقالب سوسياليستى؟ مگر هر             
تحول سياسى در جهان با صفى           
از جريانات راست و                                   
آلترناتيوهاى بورژوائى روبرو         
نبود است؟ اين چه استدالل پوکى       

خطر "است که در مقابل                          
حکومتهاى دست ساز                                

اين شعار را مطرح     "  بورژوازى
کرده ايم؟ چرا نميشود اين خطر          
را با سوسياليسم جواب داد؟                   
منصور حکمت اشتباه گفت که؛          

معلوم شد دنيا بدون فراخوان              "
 بدون اميد                               ،سوسياليسم
" خطر" بدون                     ،سوسياليسم

سوسياليسم به چه منجالبى تبديل        
؟ آيا از نظر شما اين                   "ميشود

بود؟ "  غير انسانى   "سوسياليسم    
بلد "  قسمت گود استخر    "شنا در     

نبود؟ شما واقعا فکر ميکنيد که            
است "  غير انسانى   "سوسياليسم    

براى همين به فکر رفع و رجوع        
و گرنه اگر کسى        .  آن افتاده ايد    

دنبال انسانگرائى سوسياليسم و           
 بايد    ،کمونيسم کارگرى ميگردد      

 ، برنامه اش     ،آن را در اهدافش       
 ،نقدش به جامعه موجود                           
 ،برخوردش با مسئله تبعيض               

 منش         ، مذهب        ،مسئله زن        
کمونيستى و برابرى طلبانه اش          

" تئورى"طبق اين     .  جستجو کند  
" آقاى موسوى   "شما اگر فردا           

مسلمان متحجر و ديگران بگويند        
 چه   ،ميخواهيم"  حکومت انسانى  "

 خاکى به سرتان ميريزيد؟ 

 

از خطر جريانات قومى و مذهبى        
کشف جديدى کرده ايد؟       .  ميگوئيد

آيا اين مباحث به جامع ترين شکل       
در حزب نشده و اسناد و سياست           
و تاکتيک براى آن توسط منصور       
حکمت تعيين نشد؟ آيا اينها هنوز          
مصوبات قانونى حزب شما در             
اين زمينه نيستند؟ و آيا اين شما              
نبوديد که بسيار قبل از تحوالت            

ديگر خطر   "سالهاى اخير گفتيد         
؟ شما  "سناريوى سياه وجود ندارد    

 ،که ميگفتيد جامعه چپ شده است       
 حتى   ،ديگر راستى وجود ندارد        

جنبش سرنگونى چپ و                              
 امروز هم که       ،سوسياليستى است  

 پس    ،معتقديد انقالب شده است           
نگران چه هستيد؟ چرا درست در       
همين دوره انقالبى پرچم انقالب          
کارگرى و حکومت کارگرى و            
سوسياليستى را غالف ميکنيد؟             

 کدام حرفتان را باور کنيم؟ 

 

واقعيت اينست که نگرانى شما              
دست تان به    .  تر است "  پايه اى "

بى تاثيرى تان را    .  جائى بند نيست  
در کنار مردم     "با توجيه     .  ميبينيد
با جريان سبز دولتى و              "  بودن

متحدين راست ناسيوناليست شان        
معضل تان اينست   .  هم صف شديد  

که دراين جمع هم پذيرفته                          
حال داريد به راست             .  نميشويد

اطمينان خاطر ميدهيد که                          
سوسياليسم و حکومت کارگرى           

 کسى نگران   ،براى ما جدى نيست   
واقعيت اينست که                  !  نباشد

راديکاليسم پوپوليستى شما ته                
چپ راديکال امروز    .  کشيده است 

يا با موج ميرود و يا گوشه اى                 
شما نوع اولش         .  منزوى است    

نوع "  حکمتيست"هستيد و حزب      
اما تفاوت شما اينست که        .  دومش

داريد که هر چرخش    " شاه کليدى "
اجتماعى "براست را ميخواهد با         

و اى کاش      .  توضيح دهد  "  شدن
اجتماعى ميشديد که با اين                         

. سياستهاى راست نميتوانيد بشويد     
درک نميکنيد که تنها ميتوان روى      
راديکاليسم و کمونيسم توده اى و         

 درک     ،و يا نه        .  اجتماعى شد    
 اما کمونيسم کارگرى و            ،ميکنيد

انقالب 
  ٢٠صفحه 



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگرى و حکومت کارگرى                
وزنه اى سنگين براى آرزوهاى          
پوچ پوپوليستى تان شده است و             

 . ميخواهيد از آن خالص شويد

 

 فرار به جلو بيهوده

به ريش مارکس ميبندند که                       
مارآس تمام تئوريش را بر                   "

او از  .  رهايى انسان بنا آرده است    
انسان شروع ميكند و به انسان               

و به اين اعتبار جامعه            .  ميرسد
انساني را در مقابل جامعه مدني           

 ".بورژوايي قرار ميدهد

 

اوال بنظر ميرسد که به اين کشف         
اگر از قبل     !  جديدا نائل آمده ايد       

 چرا پيشنهاد        ،اين را ميدانستيد       
تغيير شعار استراتژيک حزب را       
نداديد؟ ثانيا مارکس کارگر و                 

" غير انسان "طبقات اجتماعى را      
با شروع از   "فرض نکرده بود که     

اين "!  انسان به انسان برسد                
تصوير مذهبى از مارکس و                    

 ،باالخره.  ماترياليسم تاريخى است  
تاريخى   -انسان پديده اى اجتماعى    

موتور تاريخ نيز     .  جهانى است  –
جدال طبقات   .  جدال طبقاتى است    

نيز براساس وضعيت مشخصى          
رخ ميدهد و اينکه در هر دوره              
انسانها معاش شان را چگونه                  

طبقات اجتماعى در    .  توليد ميکنند 
طول جوامع طبقاتى هم انسان                
بودند و هم عضوى از طبقه اى             

ثالثا مارکس انقالب                .  معين
کمونيستى و رفع تضادهاى                     
طبقاتى را در مقابل جامعه مدنى          
بورژوائى ميگذارد و نه انقالب            

 !  انسان مذهبى عيسى مسيح را

 

مضافا اينکه اين چه حزب                        
" غير حاشيه اى     "و   "  اجتماعى"

است که شعار برنامه اش را                    
عوض ميکند و قرارى و بحثى              
نشان مردم نميدهد؟ شعار                          
جمهورى سوسياليستى زمانى که        

 قرار شد در کنار            ،تصويب شد  
شعار حکومت کارگرى و                        
همزمان تبليغ شود تا اين شبهه               

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 
 " ...حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

بوجود نيايد که محتواى برنامه اى           
 حکومت    ، برابرى   ،آزادى"شعار    
دراين شعار ناديده گرفته     "  کارگرى

شده و يا تبئين هاى غير کارگرى و          
. پوپوليستى از آن ميدان پيدا کند                

 پلنومى وسيعا         ،قرار صادر شد        
 کلى نوشته    ،راجع به آن بحث کرد       

شما چى داريد رو           .  رفت و آمد      
انقالب انسانى و    "کنيد؟ چى شد که       

حکومت انسانى همطراز حکومت         
" کارگرى و جمهورى سوسياليستى     

آنها تبليغ     "  در کنار    "شدند؟ و          
ميشود؟ آن شعارها که گم و گور               

" آيکن"شدند و شعار جديد به                      
برنامه هاى تصويرى و تبليغات               

چه بسر آن      .  حزب بدل شده است       
اين "  در کنار    "شعارهاى ديگر         

جديدها آمد؟ و باالخره اگر استدالل        
تان همين هاست که محمد آسنگران        

 . گفته است واى بحال تان

 

 شعار جديد" پايه تئوريك"

پايه "آسنگران مثال خواسته                         
براى شعار جديد توضيح     "  تئوريک

دهد و اين هجويات را عرضه                     
 :ميکند

 

قبال الزم است بگويم آه چپ                    "
بورژوايي در اين مورد چه ميگويد        
و آمونيسم آارگري به مقوله انسان        
در اين چهار چوب چگونه نگاه                 

براي چپ سنتي دوران           :    ميكند
 و آل جبهه چپ پرو              ٥٧انقالب   
و پرو چين         )  استالينيست(روس     

و انواع ديگر                    )  مائويست(
سوسياليستهاي بورژوايي همه چيز       

به اراده هر    .  ذوب ميشد "  خلق"در  
آم "  خلق"فرد و سازماني دامنه اين      

خلق و ضد   "جامعه به   .  و زياد ميشد  
به همين اعتبار     .  تقسيم ميشد  "  خلق

زندان و اعدام  ضد خلقيها مجاز                
" ضد خلقيها "اعدام و سرکوب    !  بود

محو .  امري مثبت شمرده ميشد             
آاري انقالبي   "  ضد خلق  "فيزيكي   

حتي وقتي آه شعار آزادي              !  بود
زنداني سياسي ميدادند خواهان                 

 ،آزادي همه زندانيان سياسي نبودند      
بلكه از نظر آن چپ فقط زندانيان             
سياسي خلقي و يا انقالبي بايد آزاد            

١٢۶شماره   
به همين دليل شعارشان       .  ميشدند

" آزادي زندانيان سياسي انقالبي    "
آزادي بي قيد و شرط در              .  بود

. جامعه از نظر آنها ليبرالي بود          
همچنانكه اآنون حكومت انساني        
از نظر اين چپ ليبرالي محسوب       

 ."ميشود
 

شعار و سياستى که باد هوا باشد          
. پايه تئوريک اش هم باد هواست       

 بحث چپ استالينيست و                ،اول
مائوئيست و خلقى چه ربطى به           
ما دارد؟ چرا پرت و پال                             

 همين چپ خلقى        ،ميگوئيد؟ دوم  
قديم را امروز بايد با ذره بين پيدا        
کرد و حاصل تخمير چپ                         
راديکال به اشکال ديگرى خود           

 چپ خلقى    ،سوم.  را نشان ميدهد   
 امروز جريانات            ،بجاى خود     

بورژوا هم مخالف مجازات اعدام     
 مخالفت با اعدام به                       ،هستند

فرهنگ سياسى جامعه تبديل شده       
و اين ديگر برخالف سه دهه                 
پيش وجه تمايزى محسوب                     

 همين داستان در     ،چهارم.  نميشود
مورد شعار آزادى بيقيد و شرط           

اکثريت .  سياسى صادق است          
عظيمى در اپوزيسيون عليرغم          
تبصره هاى برخى شان از اين             

 ،پنجم.  شعار دفاع ميکنند                
مدتهاست که در جامعه شعار                
زندانى سياسى آزاد بايد گردد و           
جرم سياسى نداريم و غيره هم              

نشنيده ايد؟ ظاهرا       .  مسلط است   
دنيا از نظر شما فريز شده است            
و فکر ميکنيد هرجا و بى ربط و          
با ربط ميشود هر حرفى را                     

" پايه تئوريک "بعنوان استدالل و    
 !گفت

 

اما آنچه که قلم ميگيريد و                          
نميگوئيد اين است که چپ خلقى         
و ناسيوناليست مقوله کارگر                 
جايگاهى در تئورى و سياستش          

 انقالب کارگرى                          ،نداشت
 سوسياليسم برايش           ،نميخواست

 و منافع طبقات متمايز        ،زود بود 
را در پديده اى بنام خلق در                      
خدمت اهداف ناسيوناليستى اش         

شما اينرا نميگوئيد تا    .  آشتى ميداد 
 :نتيجه بگيريد که

 

اآنون و بعد از حدود سه دهه           "  
با اوجگيري جنبشهاي انقالبي در     

ايران افراد و جرياناتي بدون                  
 ،درس گرفتن از اين تاريخ                      

ميخواهند يك بار ديگر اين بار در        
زير پوشش آلمات پر طمطراق            

همان "   و سوسياليسم         ،آارگر"
نگرش و سنتهاي شكست خورده          

 ".را زنده آنند
 

از اين    !  واقعا زنده باد سفسطه         
حزب ميپرسيم چرا شعار برنامه         
اى و استراتژيک حزب را عوض      

 توضيحتان         ، برداشتيد        ،کرديد
 ٣٠چيست؟ پاسخ ميدهند  چپ در       

سال قبل خلقى بود و طرفدار                   
اعدام و ما طرفدار انسان هستيم و        
منتقدين اين شعار هم همانها                     
هستند اما اينبار زير پوشش                     

 و    ،آارگر"آلمات پر طمطراق          
؟ پاسخ ميدهند هر            "!سوسياليسم

کسى مخالف اين شعار باشد                     
؟ !سوسياليسمش غير انسانى است     

واقعا کسى دراين حزب پيدا                     
نميشود که نوشته اين آقا را قبل از    

 توصيه اى     ،چاپ نگاهى بياندازد   
بکند تا اينگونه به صحراى کربال        

 نزند؟  

 

که نميتوانيد  "  پايه تئوريک "با اين   
حزبى .  يک دخمه هم درست کنيد      

که هنوز نامش کمونيست                          
کارگرى است و هدف برنامه اى         
که روى گردنش سنگينى ميکند            

 ،صريحا انقالب کمونيستى است        
شعارش را عوض ميکند و                       

 بدتر از   ،شعارى عميقا پوپوليستى  
 غير   ،خلقيگرى ناسيوناليسم چپ     

 و مذهبى گونه را                         ،طبقاتى
جايگزين ميکند و طلبکار هم                  

زمانى حميد تقوائى              !  ميشود
ميگفت اگر انقالب و سوسياليسم          
را از ما بگيرند چى ديگر برايمان     
ميماند؟ بماند که انقالبش همان              
زمان همين محتوا را داشت و                 

امروز متعين شده و      .  نامتعين بود 
پرطمطراق "خود را از کلمات             
تکانيده و    "  کارگر و سوسياليسم     

يعنى عموم خلقى     .  شده"  انسانى"
اين همان چپ   .  مد روز شده است    

راديکال سترون و به بن بست                
رسيده است که در دنياى امروز            

. خود را اينگونه بازتعريف ميکند      
همان بنيادهاى فکرى و سياسى و        
اهداف اجتماعى بر کارش متناظر     

. شده است   "  به روز   "است اما       
اينها آگاهانه           

  ٢١صفحه 



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دارند چهار نعل به سمت راست            
يا  متوجه نيستند که با             .  ميتازند
پيدا کردن براى     "  انسانى"معادل   

انقالب کارگرى و حکومت                     
غير "کارگرى بدوا آنها را                       

يا شايد هم    .  اعالم ميکنند "  انسانى
متوجه اند و آگاهانه در تصوير             
راست از کمونيسم و انقالب                    

در هر   .  کارگرى شريک ميشوند    
 اين گام بزرگى براست      ،دو حالت 

گامى در   .  براى اين حزب است       
تعميق پوپوليسم مزمن اش که                 
ديگر در بسيارى موارد از                       
ناسيوناليسم پرو غرب قابل                      

انسان "و اين بساط    .  تفکيک نيست 
را کسانى راه انداخته اند         "  انسان

که وقتى به آنها اعتراض ميشد که       
چرا قتل عام کودکان فلسطينى را         

اومانيسم تان گل   " ميگفت   ،نميبينيد
؟ آنجا منفعت اپورتونيستى       "کرده

حکم ميکرد انسانگرائى کمونيسم       
کارگرى حاشيه اى و مورد                      
ريشخند قرار گيرد و اينجا منفعت       
همان اپورتونيسم سياسى حکم              

" انسانى"ميکند که زير بيرق                
انقالب کارگرى و حکومت                     

در يک  .  کارگرى حاشيه اى شود     
مورد ايشان حق دارند و آن                      
اينست که ياد گرفتند چگونه راه            
سياستمداران بورژوا را پى                    
بگيرند و هويت ژالتينى شان را           

 . عريان کنند

 

 مانده    ٢شماره    "  پايه تئوريک   "
و آن اينست که در دنياى            .  است

امروز حکومتها براساس مليت و        
 ،قوميت و مذهب ساخته ميشوند          

بحث نسبيت فرهنگى و حجاب              
نتيجه .  اجبارى و سنگسار و غيره     

اين ميشود که چون خود                              
بورژوازى هم به قهقرا رفته                   

درميان چپ هم انسان           "  ،است
جايگاه کمترى از کارگر                             

به همين دليل                 "!!!  "دارد
هنگاميكه حكومت آارگري و                

 ،سوسياليستي را انساني ميناميم     
و حكومت انساني را همرديف              
حكومت آارگري و سوسياليستي       
ميدانيم بخشي از اين چپ دچار            

 ".شوك ميشود

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 
 " ...حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

و قدرت     "  پايه تئوريک    "ديديد     
استدالل را؟ ايشان کارگر را کارگر       

. فرض ميکند و انسان را انسان                 
ظاهرا اينها موجودات بيولوژيکى و     

ايشان متوجه  .  اجتماعى متفاوتى اند   
نيست که کارگر بودن و برده مزد            
بودن انتخابى نيست که کارگران در      
مقابل انسان بودن انتخاب کرده                 
باشند و يا اصوال چنين انتخابى                  

کمونيسم برسر   .  بروى ما باز باشد      
نفى آپارتايد طبقاتى سرمايه و                     
مبارزه روزمره براى دفاع از                   
هويت انسانى کارگر و آزادى کل            
جامعه از مناسبات بردگى موجود           

کارگر اگر جايگاهى عينى          .  است
 بدليل با             ،دراين پروسه دارد            

 ،بودنش نيست  "  پيگير"معرفتى و     
بدليل موقعيت عينى اش در اقتصاد        

. سياسى جامعه سرمايه دارى است        
به اين دليل است که تنها کارگر و              
جنبش طبقاتى و سوسياليستى اش            
ميتواند چيزى را عوض کند که                 
منشا همه مصائب ضد انسانى                    

توضيح .  جامعه سرمايه دارى است     
جايگزينى انقالب          "  تئوريک"

کارگرى با انقالب انسانى و                         
حکومت کارگرى با حکومت                     
انسانى چه ربطى به اين هجويات             
در باره جايگاه کارگر و انسان                   

 دارد؟ 

 

و ظاهرا چون براى اين حزب                    
جايگاه انسان با جايگاه کارگر                 "

 خوب اين شعارهاى      ،"يکسان است 
را "  پر طمطراق   "دست و پاگير          

انقالب "زير فرش کنيم و پرچم                 
تا چشم کار    .  را برافرازيم "  انسانى

ميکند انسان است با تنوعات و                   
پرچمها و سياستها و جنبشهاى                   

 بورژوائى يا       ،مهم نيست   .  مختلف
کارگرى يا خرده بورژوا يا                          
ناسيوناليست و مذهبى يا سرکوبگر       

" انسانى" مهم اينست که      ،يا هر چه  
اين مذهب جديد البته چيزى         !  است

فراتر از مذاهب قديمى نميگويد و            
مانند تمام مذاهب ساخته دست بشر         

. براى منافع واقعى و زمينى است           
 اسم       ،اينها اشتباه لپى نيستند                    

رمزهاى چرخش سياسى و گام                  
و هر    .  بلندى به کمپ راست اند            

١٢۶شماره   
 اول به   ،کسى که براست ميچرخد   

. چپ و کمونيسم فحش ميدهد                
او .  آسنگران همين کار را ميکند      

و حزبش محق و مخير است به             
هر سمتى و به هر کوره راهى              

ما از اين چرخش براست        .  برود
خوشحال نميشويم و چنين                        

اما .  آرزوئى را برايشان نداريم        
مطلقا نميتوانند اين هجويات                  
مذهبى را با نام مارکس و                         
منصور حکمت و کمونيسم                    

ما .  کارگرى بخورد مردم دهند          
 . اجازه چنين کارى را نخواهيم داد

 

 بحدى زير پايتان     ،از حاال ميگويم  
سست است که يا فورا پس                         
مينشينيد و يا ناچار ميشويد                       
رويگردانى و جدائى تان از                     
کارگر و از مارکسيسم را صريحا      

 . *بيان کنيد

 09 نوامبر 8 

 

 تجمع و درگيری 
 ! در بولوار فردوس تهران

 

 ، صبح روز شنبه شانزدهم آبانماه         10 از ساعت      ،بنا به خبر دريافتى     
سامان ليزينگ  "تعدادی از مال باختگانی که پولهايشان توسط شرکت              

 در مقابل دفتر      ، سال پيش تاکنون باال کشيده شده است            2از  "  خودرو
اين شرکت کالهبرداری واقع در بلوار فردوس دست به تجمع                                  

 . اعتراضی زدند

 

پولهايی که  .  تجمع کنندگان خواهان دريافت فوری پولهای خود ميباشند         
بيش از دو سال است توسط شرکت سامان ليزينگ باال کشيده شده و                      
صاحبان اين پولها طی اين دو سال چيزی جز وعده های دروغ امروز               

حوالی ظهر روز شنبه بيش از       .  و فردا برای تحويل خودرو نشنيده اند        
عده قابل  .   نفر از مالباختگان که در برابر شرکت تجمع نموده بودند           50

اين اجتماع  .  توجهى از جوانان و مردم هم به مال باختگان پيوسته بودند          
در اين درگيری بر اثر         .  با دخالت نيروی انتظامی به درگيری کشيد            

پرتاب سنگ توسط مال باختگان و مردم شيشه های دفتر سامان                              
ليزينگ شکسته شد و کارکنانش از ترس درها را بسته و خود را پنهان               

ماموران انتظامی حاضر در محل که حريف مردم و جوانان                 .  نمودند
نميشدند درخواست کمک کردند و بسرعت نيروهای مزدور گارد ويژه           

درگيری مردم و نيروهای            .  ضد شورش در محل حاضر شدند                   
 .   ادامه داشت30/1سرکوبگر تا حوالی ساعت 

 

از "  پيش دريافت "شرکت سامان ليزينگ خودرو مبالغ هنگفتی بعنوان          
متقاضيان خريد خودرو قسطی دريافت نموده بدون اينکه خودروئی به             

 ميليارد تومان پولهای مردم توسط        70بيش از   .  متقاضيان واگذار نمايد  
 ساله از طريق       29خليلی   .  خليلی مدير اين شرکت دزديده شده است            

پرداخت رشوه و زد و بند دارای روابط بسيار نزديکی با دستگاه                            
انواع .  جنايت قوه قضائيه و ديگر سران حکومت اوباش اسالمی ميباشد         

 ،شرکتهای کالهبرداری ليزينگ خودرو که در شهر تهران گسترده اند            
عمدتا متعلق به حکومت اسالمی بوده و دارای روابط خاص با باندهای             

 . دزدی در ايران خودرو و سايپا ميباشند

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 ٢٠٠٩ نوامبر ٨ – ١٣٨٨ آبان ١٧



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بار ديگر حزب موسوم به                         
در رابطه با خيزش      "  حکمتيست"

عظيم سرنگونی طلبانه مردم                 
پس از     .  درافشانی کرده است         

جنبش "  رسمی"اعالم شکست         
آزاديخواهانه مردم، اين حزب              
اعتراض توده ای و راديکال روز      

 آبان را حرکتی در حمايت از         ١٣
دو جناح رژيم توصيف کرده                  

گويی اين حزب کاری بجز      .  است
تحريف و تخريب مبارزات                     

کارشان .  آزاديخواهانه مردم ندارد  
از مردم و        "  فول گرفتن   "شده    

نشان دادن کارت زرد و قرمز به         
فعاليت شان خالصه شده به        .  آنها

به "  نرويدها"و   "  نکنيدها"اعالم   
اگر دست اينها بود تا االن         .  مردم

مردم را خانه نشين کرده بودند و          
 .جامعه را امن و امان

اعتراضات وسيع مردم عليه رژيم     
 آبان چشمان همه      ١٣اسالمی در    

موج اعتراضی    .  را خيره کرد       
تمام جامعه ايران را به تالطم                 

اعتراضات وسيع در          .  انداخت
 ، تهران           ،شهرهای مختلف            

اصفهان، شيراز، تبريز، رشت،          
قزوين، اراک، شهر کرد و چند             
شهر ديگر رعشه مرگ به جان            

مردم .  جمهوری اسالمی انداخت     
در همه جا با اوباش اسالمی                    

جنگ و گريز و زد       .  درگير شدند 
و خورد مردم با نيروهای                          
سرکوب صحنه های پرشوری از       
استقامت و مبارزه آزاديخواهانه          

شعارهای بسيار راديکال       .  آفريد
عليه رژيم و سران جنايتکار آن            

. در سراسر کشور طنين انداز شد       
اين اعتراضات آنچنان راديکال           
بود که صدای فغان جناح اصالح        

سران .  طلب دولتی به هوا بلند شد      
و فعالين اين جناح از ريز و                      
درشت به صف شدند تا به جناح            
هار حاکم گوشزد کنند که اگر                 
کوتاه نيايد، نظام از دست خواهد          

به صراحت کامل به جناح        .  رفت
فروريختن " حاکم در مورد                   

هشدار   "تدريجی هيبت حکومت     
جريانات هميشه جيره خوار    .  دادند

 

  آبان١٣در قبال اعتراض توده ای " حکمتيست"در حاشيه موضع حزب 

 !پز انقالبی، سياست ارتجاعی
 

 آذر ماجدی

ساختار "رژيم از شعارهای                        
گله )  بخوان سرنگونی طلب  "  (شکن

کردند و به جناح حاکم هشدار دادند         
تا هر چه سريعتر برای برون رفت         
از اين بحران يک راه حل سياسی            

 . بيابد

وب سايت ها مملو است از روايت           
های هيجان انگيز از احساسات                 
پرشور مردمی که از شکستن ديوار      
ارعاب سخن ميگويند، از يافتن                 
اعتماد به نفسی بی سابقه برای                   
مقابله با اين رژيم وحشی و                           
جنايتکار و از احساس همبستگی             

همه، از هر           .  باال ميان مردم          
دوجناح رژيم تا مردمی که در                    
مقابلشان صف آرايی کرده اند، از           
اپوزيسيون پرو رژيم تا دولت ها و         
رسانه های کاسه ليس شان بر                     
متحول شدن مبارزات مردم و                    
خواست و عزم آنها برای به زير               
کشيدن جمهوری اسالمی سخن                 

يکی نگرانی و هراس             .  ميگويند
خود و ديگری شادی و هيجان خود         

اما در اين ميان اين     .  را ابراز ميکند  
حزب که خود را کمونيست هم                   
ميداند سرش را مانند کبک زير                 
برف کرده است و چشمانش را با              
لجاجتی کودکانه بر تمام اين                         

يک موضع    .  واقعيات بسته است       
ارتجاعی در قبال خيزش مردم                  
اتخاذ کرده است و بهيچ صراطی             

عمال خود را به          .  مستقيم نميشود   
مضحکه خاص و عام بدل کرده                

 .است

انسان حيران ميماند که اين لجاجت         
در "  حکمتيست"حزب موسوم به         

قبال خيزش مردم، از کجا ناشی                
نابخردی سياسی است يا           .  ميشود

تالشی برای سرخ نگاه داشتن                    
دليل آن هر چه باشد، آنها        .  صورت

با اين مواضع ارتجاعی، خود را              
نسبت به هر نوع تالش، خواست و         
مبارزه مردم برای آزادی و                          
خالصی از شر اين رژيم جنايتکار         

ديگر کسی  .  نامربوط اعالم کرده اند   
اخيرا .  حتی آنها را جدی نميگيرد         

خالد حاج محمدی از رهبری اين              

١٢۶شماره   

حزب، بار ديگر، اما اين بار به            
مبارزات "  حماسی"شيوه ای          

مردم را غلفتی تقديم دو جناح                
شعارهای .  رژيم کرده است            

مرگ بر  "،  "مرگ بر خامنه ای   "
توپ، تانک،           "،           "ديکتاتور

، "کهريزک ديگر اثر ندارد                  
شعارهايی که رعشه مرگ بر              
اندام نه فقط جناح حاکم، بلکه                 
همچنين جناح اصالح طلب                    
دولتی انداخته است را به جناح             

خاتمی   –کروبی       –موسوی     
بعالوه، اوباش   .  نسبت داده است    

بسيجی مزدور را بخشی از مردم      
قلمداد کرده و آنها را بعنوان                   
بخش فريب خورده ای که بدنبال         
جناح هار حاکم افتاده اند به                     

ايشان با    .  تصوير کشيده است       
خاص اين حزب             "  صالبت"

 آبان     ١٣":  اعالم کرده است         
 ."امسال ميدان نبرد دو جناح بود

سرداران خود را   ...  جناح حاکم   "
به ميدان فرستاد تا توده مردم که          
به خيابان ها آمده بودند را به                  

...  . دفاع از حکومت جلب کند          
جناح مقابل نيز کروبی و تعداد             
ديگری را به صحنه آورد تا                   
ميدان را به حريف خود تنگ                 

مردم متنفر از جمهوری            .  کند
اسالمی را در خدمت اهداف                  

در اين ميان   .  جناح سبز جمع کند    
بسياری از مردم نقش سربازان           
جنگی را داشتند که اهداف،                    
شکست و پيروزی جنگ به آنان         

جنگ ميان دو جناح    .  مربوط نبود 
از سرمايه داران بود و مردم                 
انقالبی که در هر طرف اين                   
ماجرا درگير شدند خارج از نيت       
خير و شر خود، پشت اين                         

...  . رهبران به صف شده بودند        
آزاديخواهی در اين روز هيچ               
جايی نمايندگی نشد و قرار هم               

 ."نبود بشود
اين تحليل اين حزب از موج                   

اين .   آبان است       ١٣اعتراضی    
تحليل را در مقابل آن هزاران               
هزار نفری بگذاريد که با اوباش        

اسالمی درگير شدند، عليه رژيم          
شعار دادند و بی اعتناء به سران           
جنبش اصالح طلب دولتی، به               

چه واکنشی  .  رژيم حمله ور شدند    
نشان خواهند داد؟ با خشم اين                  
تحليل را پاره خواهند کرد و                    
 .درون سطل زباله خواهند ريخت

خالد حاج محمدی احزاب و                      
خيانت به  "جريانات سياسی را به      

متهم کرده  "  اهداف و منافع مردم     
عميق و    "کمی اين اتهام          .  است
اين اتهام، يک   .  را بشکافيم "  پربار

. اتهام خود خدمت کن و پوچ است       
هدف اصلی آن توجيه سياست                
شکست طلبانه و ارتجاعی اين              

. حزب در قبال خيزش مردم است      
گذشته از نيت آن، اين اتهام                       
تناقضات پايه ای و گيج سری                 
های سياسی اين حزب را برمال            

از يک سو اينها احزاب            .  ميکند
چپ و کمونيستی را که از خيزش        
اخير مردم دفاع کرده و آن را                 
جنبشی برای سرنگونی رژيم                
توصيف کرده اند، تمسخر کرده           
اند و مدعی شده اند که اين                         
احزاب از مبارزه طبقاتی هيچ               

چرا که به مقوله             .  نفهميده اند    
مبارزه سرنگونی طلبانه مردم              

کلی باالی منبر رفته      .  قائل هستند 
اند تا به ديگران درس مبارزه                 

اعالم کرده اند که       .  طبقاتی بدهند  
معنايی ندارد و       "  مردم"مبارزه   

مستقل "آنها در انتظار مبارزه               
اما در اينجا    .  هستند"  طبقه کارگر 

تمام اين فخر فروشی های طبقاتی       
را از خاطر برده اند و آن احزاب         

" مردم"به منافع     "  خيانت"را به     
، "ماورای طبقاتی     "اين مقوله           
 . متهم کرده اند

سخن "  مردم انقالبی  "بعالوه، از     
گفته اند و بالفاصله اعالم کرده             

پشت "  مردم انقالبی  "اند که اين       
. دو قطب ارتجاع به صف شده اند      

" مردم انقالبی  "آخر اين چگونه        
هستند که منافع    

  ٢٣صفحه 



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انقالبی خود را تشخيص نميدهند         
و در خدمت ارتجاع می جنگند؟           

اند و هم     "  انقالبی"اين مردم هم       
، اما تا اين حد          "متنفر"از رژيم     

مسخ شده و ناآگاهند که عليه منافع       
انقالبی خود به پای خود تير                     
ميزنند و پشت جناح های رژيم              
شمشير می زنند؟ اين تناقضات را      
چگونه توضيح ميدهيد؟ آيا ميدانيد      
چه ميگوييد يا زير فشار انتقادات         
کوبنده ما به هذيان گويی افتاده               

 ايد؟

ثانيا، معلوم نيست ايشان در مورد       
. کدام احزاب صحبت ميکند                    

اسالمی؟ احزاب     –احزاب ملی      
متعلق به جنبش ناسيوناليسم پرو          
غرب؟ اگر اشاره به اينها است که       
خيانت آنها به منافع مردم مقوله             

الجرم .  ای پوچ و مسخره است          
بايد نتيجه گرفت که منظور شان           

دليل دارد  .  احزاب کمونيستی است  
که اينها احزاب مورد اتهام شان            

. را با نام و نشان معرفی نمی کنند       
کلی گويی در شرايطی که قرار            
است اتهامی در هوا پرتاب شود،         

 . روش مطمئن تری است

مساله اينجاست که هر انتقادی نيز      
به موضع عميقا پوپوليستی                      

وارد "  حزب کمونيست کارگری   "
موضعی که مورد نقد              (باشد،     

مکرر و قاطع ما قرار گرفته                   
مشکل خالد حاج محمدی و      )  است

به .  حزب متبوعش اين نکته نيست   
اين دليل ساده که اينها بکلی                      
جنبش سرنگونی طلبانه مردم را         

اينها مبارزه مردم    .  منکر شده اند   
. برای سرنگونی را قبول ندارند          

اينها با خيزش آزاديخواهانه مردم      
و برای سرنگونی رژيم جنايتکار       

بايد .  اسالمی سر جنگ دارند            
مردم :  صريحا به اين حزب گفت       

حق دارند که در قرن بيست و                 
يک ديکتاتوری خشن مذهبی                 
نخواهند؛ مردم حق دارند که                   
برای سرنگونی يک رژيم                        
سرکوبگر و جنايتکار که آنها را          
به فقر و فالکت محکوم کرده                  
است، مبارزه کنند؛ زنان حق                 
دارند که برای به زير کشيدن يک       
رژيم زن ستيز که آپارتايد جنسی         

پز انقالبی، سياست 
 ...ارتجاعی 

و حجاب اسالمی را به آنها تحميل            
جوانان .  کرده است، خيز بردارند        

حق دارند که عليه اختناق فرهنگی،       
اخالقی و سياسی به ميدان بيايند و            
برای خالصی فرهنگی، آزادی                

. سياسی و سکوالريسم مبارزه کنند       
مردم همين ها هستند و وقتی از                  
جنبش سرنگونی طلبانه مردم سخن       
ميگوييم، همين جنبش ها را مد نظر       

 . داريم

لذا اگر بخواهيم مقوله پوپوليستی             
را بعنوان   "  خيانت به منافع مردم      "

يک مقوله معتبر و مربوط در نظر          
بگيريم، اين اتهام در خانه خود اين          

زيرا اين حزب      .  حزب می خوابد     
است که مبارزات آزاديخواهانه و           
سرنگونی طلبانه مردم را دو دستی        
و با سخاوتمندی خاصی تقديم دو              

بخشی از   .  جناح رژيم کرده است       
کارگران و مردم زحمتکش را به             
پيروی از ژورنال های سطحی بين        
المللی دنباله رو احمدی نژاد ناميده         
و اکثريت عظيم مردمی که به                     
خيابان ها آمده اند و قهرمانانه عليه         
رژيم اسالمی مبارزه ميکنند را                 
تقديم جناح اصالح طلب دولتی                  

اين حزب است که            .  کرده است   
مبارزه و خيزش مردم را نفی کرده        
است؛ اين حزب است که شکست             
جنبش آزاديخواهانه مردم را اعالم        
کرده است؛ اين حزب است که هر           

مبارزه :  روز دارد به مردم ميگويد      
هنوز !  در خانه ها بمانيد          !  نکنيد

اين .  وقت مبارزه نرسيده است              
حزب است که دارد خاک به                         
چشمان مردم می پاشد؛ اين حزب            
است که دارد مبارزات مردم را                

 .تحريف و تضعيف ميکند

بايد گفت که جمهوری اسالمی با              
دشمنان اين چنينی نيازی به دوست         

اين حزب تحت لوای دفاع از      .  ندارد
منافع طبقه کارگر و مردم چنين                 
تحليل و مواضع درخشانی را اتخاذ        

بايد به آنها گفت که       .  و اعالم ميکند   
طبقه کارگر و مردم به اين دوستی           

لطفا .  خاله خرسه احتياج ندارند            
مواضع ارتجاعی خود را با نام                   

با اينکار فقط   .  پرولتاريا بزک نکنيد  
زشتی آنرا بيشتر و قباحتش را                   

سرتان .  بخود آييد .  غليظ تر ميکنيد   

١٢۶شماره   
. به جامعه و مبارزات مردم دقيق شويد         .  را از زير برف بيرون آوريد        

. گوش هايتان را به زمين بچسبانيد تا شعارهای مردم را بخوبی بشنويد               
يکی از بازنده ها وشکست خوردگان       .  بيش از اين خود را منزوی نکنيد       

مناسب تر ميبود   .  اين نبرد حياتی مردم با رژيم اسالمی حزب شما است           
بجای اعالم شکست مردم، در بحبوحه جنگ، در شرايطی که جمهوری            
اسالمی از ترس و نگرانی مرگ بر خود می لرزد، شکست سياست                       

خيری که از شما     .  های ارتجاعی و توده ايستی خود را اعالم ميکرديد            
به مبارزه طبقه کارگر و مردم به جان آمده نميرسد، لطفا شر هم                                 

نامی که برای حزب تان انتخاب کرده ايد، بهيچوجه برازنده                .  مرسانيد
بهترين خدمتی که ميتوانيد به جنبش طبقه کارگر، جنبش                   .  تان نيست  

خدا عاقبت  .  کمونيستی و به منصور حکمت بکنيد، تغيير نام تان است               
 ! *تان را بخير کند

 

 کارگران ايتکو پرس ايران خودرو
 بن های پارسيان ما چه شد؟

 

ماه است به دليل دزدی و کارشکنی سرمايه داران و عوامل حکومت             6
 نفر از کارگران     1500اسالمی بن های خوار و بار پارسيان بيش از              

 هزار   30سابق براين هر ماهه مبلغ            .  ايتکو پرس شارژ نشده است        
تومان بعنوان بن خوار و بار در کارتهای پارسيان کارگران واريز و                 

اما در چند ما ه اخير به يمن قدم دزدان نو کيسه ای      . کارتها شارژ ميشد 
 پرداخت اين مبلغ ناچيز هم قطع شده                ،چون نجم الدين و نياکان ها           

 ! است
 

 هزار تومان آن هم پرداخت               30ماهی   :  يکی از کارگران ميگفت        
 16نميشود، اين در حاليست که فقط بهای يک کيلو گوشت بيش از                        

عالوه بر بن های پارسيان هم اکنون بخشی                    .  هزار تو مان است        
مطالبات کارگران ايتکو پرس ازجمله سنوات، مرخصيهای استفاده                  
نشده و بخشی از دستمزدهای معوق کارگران پرداخت نشده و پا در                    

 . هوا مانده است
 

 کارگر قراردادی سفيد      1500سايت يک و دو ايتکو پرس با بيش از               
 هزار تومانی در سه شيفت              264امضا و يکطرفه و دستمزدهای              

سنگين و پر خطر کاری از مجموعه های پرسی اصلی ايران خودرو                
 . است

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩ نوامبر ١١ – ١٣٨٨ آبان ٢٠

 

ران        پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در اي
ر                          ارگ ه ک ق ه اوال، طب ن است ک قبل از هر چيز منوط به اي
بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسياليستى خود           
ا                         ي ان گذارد،  اسى ب درت سي پا به ميدان مبارزه بر سر ق

ه و            –جريانات اپوزيسيون راست و ملی   ل زو اسالمی را اي
م                ه رژي ي ل ا، توده وسيع مردمى که ع حاشيه ای کرده و ثال
ورى                 ه سم و جم ي ال ي ه سوس د ب ه ان ت اس اخ پ اسالمى ب
اعى                     م اسى و اجت و سي ي سوسياليستى بعنوان يک آلترنات

 . واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند
 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است



٢۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 پاسخ سرکوب   ،کارگران هفت تپه  
 چيست؟     

از .  کارگر هفت تپه هستم                    
وضعيت زندگی و اعتراضات              
چند هزار کارگر نيشکر باخبر              

اعتراضات ما کارگران        .  هستيد
هفت تپه با دستگيری فعالين                    
کارگری و تهديد کارگران جواب        

درد ديگر سفره خالی ما          .  گرفت
فقر ما را در لجن      .  کارگران است 

گاها همسران     .  فرو برده است       
دالالن فروش زنان و بچه ها                   

شايد تصور نکنيد که            .  ميشوند
 ماه يکبار خون          2فروختن هر       

در .  خيلی بيشتر شده است                  
. بيمارستان ديگر خون نميخواهند     

کليه فروختن امری عادی شده               
می دانيم بايد اعتراض کرد      .  است

اما در مقابل سرکوب وحشيانه              
حکومت پاسخ چيست؟ چطور می      
شود کارگران ساير بخشها را از          
وضعيت نابسامان خودمان مطلع        
کنيم و بخواهيم آنها نيز ما را                    
حمايت کنند؟ چگونه می شود با            
ساير بخشها و شهرها متشکل شد؟      

 شهاب از هفت تپه

 

  ،شهاب عزيز

دفاع از دستاورد مبارزه کارگران     
هفت تپه يعنى تشکل مستقل شان          
را بايد در شرايط جديد مبناى کار        

دستگيرى و زندان          .  قرار داد    
بيشرمانه فعالين و اعضاى هيئت        
مديره سنديکا هدفى جز درهم                 
شکستن تالش کارگران براى                

براى حکومت       .  تشکل ندارد      
اسالمى همين مبناى جلوگيرى از       
اعتراض به وضعيت وخيم و ضد       
انسانى اى است که اعضاى                     
خانواده بزرگ کارگرى به وفور        
در سراسر ايران با آن روبرو                

سرمايه دارى اسالمى           .  هستند
براستى منشا لجن کل جامعه اند و       
قربانيان آن چاره اى ندارند جز             
 . اينکه سر منشا لجن را بخشکانند

 

اولين مسئله اينست که اعتراض           
به دستگيريها و دفاع از حق                     

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

کارگران براى تشکل مستقل را                
اين اقدام     .  مورد تاکيد قرار داد            

مجامع عمومى      امروز تنها با                
 کارگران و اعتراض دسته جمعى           

نبايد دعوا برسر تشکل    .  ممکن است 
مستقل کارگرى و حقوق پايمال شده       
کارگران را با دستگيرى و                            

سنديکا و       "  برسميت نشناسى      "
پرونده سازى براى فعالين کارگرى      

 و  ،راه حل امروز   .  معلق تلقى کرد   
حتى راه حل ديروز دفاع از تشکل          

 اتکا به توده                ،مستقل کارگران     
کارگرى است که ميخواهند در                  
تشکل شان حضور مستمر داشته             

مجامع عمومى را برپا کنيد         .  باشند
و حرف مستقل کارگران را                         

از .  بصورت جمعى بيان کنيد               
رفقايتان دفاع کنيد و آزادى فورى و       
بازگشت به کار آنها را در سرلوحه        

اختناق و      .  خواستهايتان بگذاريد     
سياست سرکوب را بايد با بميدان             
آوردن نيروى جمعى کارگران                  

کارگران هفت تپه اگر در     .  پاسخ داد 
مقابل اين تعرض رژيم ساکت                    
بمانند دستگاه سرکوب تعرض                  

پاسخ دستگاه        .  بيشترى ميکند       
سرکوب ابراز وجود قدرتمند و                 

 . وسيع توده کارگران است

 

حمايت مردم و کارگران در ديگر           
. مناطق ضرورى و بسيار مهم است     

اما حمايت عملى و موثر تنها وقتى          
ممکن است که کارگران در صنايع        
ديگر بتوانند اقداماتى صورت دهند       
که ابعاد اين تالش وزن کارگران را     
در جامعه سنگين کند و قدرتى را             
در مقابل جمهورى اسالمى و                     

وضعيت .  دستگاه سرکوبش بگذارد    
سياسى امروز و تحرک جديد و                 
گسترده کارگران مويد اين امر است      
که تالش کارگرى در هر گوشه                 
ايران با حمايت روبرو ميشود و               
بيشتر از هر دوره ميتوان به                        
دستگاه سرکوب فشار آورد و آنرا           

چون اين دستگاه در          .  خنثى کرد   
همه جا مجبور شده است با                            

سرکوب .  کارگران و مردم بجنگد       
هميشه جزو داده فعاليت کارگرى و       
سياسى در جوامع اختناق زده مانند         

سوال اساسى هميشه       .  ايران است   

١٢۶شماره   
يافتن راه حلهائى براى دور زدن        
سرکوب و اختناق و تغيير تناسب       

ما .  قوا بنفع کارگران بوده است        
سياست جنبش مجمع عمومى و           
شورائى را پيشنهاد ميکنيم و آنرا       
موثرترين و کاراترين و                           
مقدورترين راه براى نفى سياست     

در وضعيت     .  سرکوب ميدانيم    
امروز که جامعه در تالطم                      

 شوراها و                   ،سياسى است         
ارگانهاى توده اى عمل مستقيم             
کارگرى بيش از هر زمانى                    
بهترين ابزار براى بسيج                          
کارگران و خانواده هاى کارگرى     
در هفت تپه و شوش و همه جاى          

 . ايران است

 

متشکل شدن همراه ديگر                         
بخشهاى طبقه کارگر در ساير             

 ،شهرهاى ايران و ديگر صنايع         
بطور واقعى مستلزم ايجاد و                 
برپائى تشکلهاى مستقل کارگران     
در سطوح شهرى و سراسرى از       

. جمله شوراهاى کارگرى است          
اما براى ايجاد سازمانهاى                      
سراسرى تر کارگران بايد بدوا           

 يعنى    ،کارگران در تشکل پايه          
.  متشکل شوند     ،تشکل محل کار     

اگر امروز ثابت شده که                            
جمهورى اسالمى حتى سنديکاى       
مستقلى که در چهارچوب قوانين        
جهانى هم برسميت شناخته شده          
را در شرکت واحد و نيشکر                  

 بايد بيش    ،هفت تپه تحمل نميکند     
از پيش به اين نتيجه برسيم که               
ضرورى و مبرم است که تالش          
مان را به سنت شورائى و مجمع         

حتى براى   .  عمومى متکى کنيم     
دفاع از دستاورد سنديکا امروز          

جنبش .  اين تنها راه عملى است         
مجمع عمومى را بايد از طريق            
تالش آگاهانه فعالين در متن                   
شبکه محافل کارگرى تقويت کرد     
و نطفه هاى شوراهاى کارگرى          

 .  را ايجاد کرد

 

مسئله فالکتى که بما تحميل کرده        
اند پايانى ندارد و دير يا زود                   
مجتمع هفت تپه را تعطيل ميکنند       
و يا نيرويش را بسرعت کاهش           

آينده کارگران هفت تپه و      .  ميدهند
بسيارى صنايع ديگر کامال مبهم        

سياست کنترل کارگرى با       .  است
 اتکا به تشکل شورائى کارگران       

يک اقدام تعرضى براى پس                  

امروز .  راندن کل نقشه اينهاست       
سياست کنترل کارگرى بيش از            
گذشته براى کارگرانى که با                    
تعطيلى صنايع و اخراج و فقر و           
فالکت روبرويند الزامى شده است     
و يک جنبش کنترل کارگرى در          
ايران کل طبقه کارگر را دهها گام       

مقابله با سياست    .  بجلو مى اندازد   
. سرکوب نسخه جادوئى ندارد              

کسانى که در شرايط اختناق کار          
ميکنند بقول شما ميدانند که بايد             
مبارزه کرد اما راه کم دردسرتر          

اين .  و موفق تر را جستجو ميکنند     
راه چيزى جز اعتراض توده                  
کارگران و اتکا به اراده جمعى و         

مجمع .  عمل مستقيم شان نيست         
عمومى و شورا و کنترل کارگرى      
وجوهى از اين عمل مستقيم                     
کارگرى در دفاع از شان انسانى          

موفق و   .  و حقوق کارگران است      
 . پيروز باشيد

 

 بی اعتمادی در ميان کارگران     

لطفا به من پاسخ بدهيد در مقابل            
اين بی اعتمادی که در ميان                      
کارگران ايجاد شده است و سالها         
است رژيم دارد از اين ترفند                    
استفاده می کند و کماکان موفق              
بوده چگونه ميشود مبارزه کرد؟         
چطور ميشود اعتمادهائی که اين        

. رژيم از بين برده را ساخت                   
برای تغيير شرايط موجود يکی            
از معضالت اساسی ما کارگران         
و شايد بطور عام مردم ايران اين         

 بهمن آريا. بی اعتمادی است

 

  ،بهمن عزيز

به نظر من مشخصه اوضاع                   
امروز و يک معضل اساسى                   

" بى اعتمادى  "کارگران و مردم        
موانع اساسى تر گرو              .  نيست

گرفتن نان کارگران و تحميل فقر         
شديد و ساعات کار طوالنى و                
اختناق و سرکوب است و نه بى             

به جامعه و تحرکش            .  اعتمادى
دنيا .  عليه اين اوضاع نگاه کنيد          

 ،دارد از روحيه قوى همبستگى           
 و  ، اعتماد بنفس براى تغيير      ،اميد

درافتادن با سرکوبگران تا دندان         
ديدن روحياتى که     .  مسلح ميگويد  

ويژه دوران انقالبى است سخت           
 ۵بى اعتمادى در جامعه         .  نيست

ماه پيش وجود داشت اما همانوقت      
هم اين بى                 

  ٢۵صفحه 



٢۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 نوعى   ،اعتمادى به همديگر نبود      
جستجو براى يافتن راهى براى            

بنظر من  .  شکستن سد اختناق بود    
جمهورى اسالمى هرچه براى              
ترساندن مردم رشته کرده بود               

جوابى که جامعه به            .  پنبه شد   
نيروى سرکوب ميدهد حاکى از           
عزمى باال و نشان دادن عضله              

. براى درهم کوبيدن اختناق آنست      
بى "اين واقعيت را نميتوان با                 

 . ميان مردم توضيح داد" اعتمادى

 

مسئله در ميان کارگران کمى                 
کارگران عليرغم     .  تفاوت دارد    

تهديداتى که روى سرشان وجود          
دارد و هر لحظه ممکن است فوج        
فوج به اردوى بيکارى و                           

 در دوره اخير     ،گرسنگى دربغلتند 
صداى اعتراض شان بيشتر شنيده      
ميشود و حکومت اسالمى سرمايه     
داران و نوکران قلم به مزدشان             
بيشتر از هر زمان در مورد                     

جنبش طبقه کارگر              "  خطر"
واقعيت اينست که    .  هشدار ميدهند 

اين هشدارها و متعاقب آن تهاجم          
سازمان يافته به فعالين کارگرى و      

مانور ضد تجمع                  "برپائى         
 بيانگر وحشت عميق        ،"کارگرى

رژيم از موج تهديد کننده جنبش            
امروز .  طبقه کارگر است                

نهادهاى جاسوسى بر عليه                       
کارگران مانند خانه کارگر و                  
شوراهاى اسالمى کار هم اداى             

. را درمى آورند        "  اپوزيسيون"
آنها کماکان تالش دارند نيروى             
کارگران را پشت اهداف جناحى         
از حکومت و الشه قانون کار                 
ارتجاعى و ضد کارگرى رژيم             

براى .  اسالمى جمع کنند                  
عضوگيرى از کارگران پول و             

. وعده مزايا و بيمه پخش ميکنند          
 براى کنترل    ،در کنار اين اوباش     

اعتراض راديکال کارگرى                    
فضاى پادگانى در محيط کار راه         
انداختند و حراست سرمايه دم به          
دقيقه در مراکز کار مثل سگ                 
پاچه کارگران معترض را                       

 . ميگيرند

 

 ...نامه ها 
مالحظات و محدوديتهاى عملى               

در قياس با دانشجويان        –کارگران  
را نبايد با       –و اقشار ديگر مردم          

توضيح داد و يا           "  بى اعتمادى   "
الاقل امروز اين توضيحى درست          

معضالت کارگران براى         .  نيست
ابراز وجود وسيع کماکان همان                
معضالت قديمى و ريشه دار هستند        
و حل آنها نيز در گرو پس زدن                   

بنظر من هر مشاهده ساده       .  آنهاست
نشان ميدهد که کارگران با عالقه             

. وضعيت کنونى را دنبال ميکنند             
چون در آن بنفع خود وضعيتى را            
ميبينند که يکى از موانع اساسى سر       
راه مبارزه شان يعنى همان اختناق         

وضعيت فعلى که        .  دارد ميشکند   
هيبت "مشخصه بارزش ريختن               

و درافتادن مردم با دستگاه         "  رژيم
 ،سرکوب و اميد به شکست آن است      

اعتماد به هم در ميان مردم و                        
معضل .  کارگران را باال برده است      

اساسى کارگران ناامنى اقتصادى و       
. موج فقر و فالکت پيش رو است             

موجى که با تعطيلى روزافزون                
صنايع و يا کار با ظرفيت زير                    

 و پيامد فورى سياست     ،پنجاه درصد 
 سهمگين تر              ،حذف سوبسيدها      

فالکت عمومى کارگران         .  ميشود
بخودى خود منشا انقالبيگرى                    

در عين حال همزمان               .  نميشود
تحميل فالکت در دوره اى که رژيم         
سرمايه دارى ميان زمين و هوا                 
معلق است ميتواند به انفجارهاى              
غير قابل کنترل توده اى کارگران و     
توده مردم محروم عليه فقر و                      

براى .  گرسنگى تبديل شود                 
سازماندهى کارگران متناسب با               
اوضاع جديد و نيازهاى ايندوره               

اعتماد و قدرت        .  بايد تالش کرد       
کارگران در جمع شان و در تشکل          

موفق و پيروز      .  و اتحادشان است     
 . باشيد

 

  چگونه؟ ،حرکت مستقل

بعد از شوهای تلويزيونی اعتراف          
گيری فضای ناامنی ايجاد شده                   

در سطح شهرها اگرچه همه        .  است
ميدانند اين هم يک سياست رژيم               
برای مرعوب کردن اعتراضات            
بحق مردم است اما همين فضا                    

١٢۶شماره   
باعث شده مردم معترض دست           

بخشا حتی مستقال   .  به عصا باشند  
خود حرکتی را فراخوان و                     
سازمان ندهند و منتظر بمانند با          
فراخوانهائی که بخش ديگری از       
حکومت ميدهد صدای اعتراض        

. خود را به گوش دنيا برسانند               
يک جناح از رژيم در نهايت بی          
شرمی ميخواهد اين اعتراضات         
با اسم خود ثبت کند اما واقعيت             

اگرچه .  يک چيز ديگر است             
اصالح طلبان ميگويند اين ادامه         
دوم خرداد است اما اين جنبشی            
برای سرنگونی اين حکومت                

با توجه به اين اوضاع              .  است
چگونه بايد مستقل حرکت و                   

 ،سازماندهی کرد؟ کدام ابزارها        
کدام حرکتها را شما پيشنهاد می          
دهيد که فاصله مردم به عام و                
فاصله کارگر بطور خاص از              
حکومتى ها مشخص باشد؟                    

  فعال حقوق زنان،شرمين

 

  ،شرمين عزيز

هدف شوهاى تلويزيونى و                      
کهريزک دقيقا ايجاد فضاى رعب    

تالشى بود براى     .  و وحشت بود    
نسق گرفتن از مردم در متن                   

اما .  تصفيه حسابهاى درونى           
نتيجه چه شد؟ پاسخى که در                   
خيابانها گرفتند نشان اينبود که             
سياست تان کارساز نبود و                      

همين دقيقا    "!  ديگر اثر ندارد      "
مکانيزم حرکت مستقل است که          
منطق اش اينست که مرتبا راه              

اعم از سياست           –سازش ها         
سرکوب براى خانه نشين کردن          
مردم و يا قالب زدن اعتراض و           
افق آن در چهارچوب جمهورى          

را بشکند تا در                  -اسالمى      
تا به  .  موقعيت جديدى قرار گيرد    

مسئله جنبش آزادى زن                             
 رويدادهاى اخير                ،برميگردد

تصوير زنانه اش بشدت پررنگ       
حتى اوباش حکومتى و           .  است

شکنجه گران و متجاوزين                      
اسالمى براى شکار زنان دراين        
اعتراضات برنامه ويژه                           

مردم به فراخوانهاى       .  ميگذارند
 ،بخشى از حکومت پاسخ نميدهند     

مردم در اينروزها ضد تظاهرات      
 ١٣آخرين مورد   .  برگزار ميکنند 

هر دو جناح هرچه         .  آبان است  
 واقعيت در خيابانها عميقا         ،گفتند

در اينروز چهره     .  عليه آنها بود    
روشنترى از تمايالت وسيع اين         

جنبش ترسيم شد و سرنگونى                 
خواهى به کابوس همه اردوى               
جمهورى اسالمى و موئتلفينش             

شاه بيت تحليلى همه         .  تبديل شد  
 آبان اين شده که        ١٣شان بعد از      

آينده جامعه با تداوم اعتراضاتى           
و "  ساختار شکن  "که شعارهاى      

 به سمت      ،سر ميدهد  "  راديکال"
فروپاشى و تجزيه و جنگ داخلى        

؟ دو جناح و هوادارانشان            !است
فهميدند که اوضاع عليه همه شان        

همه بنوعى با پائين کشيدن       .  است
عکسهاى خامنه اى و شعار وسيع       

 ياد روزهائى   ،مرگ بر خامنه اى    
افتادند که مرگ بر شاه شعار                   

يعنى مردم صريحا و با     .  مسلط شد 
صد زبان گفتند جمهورى اسالمى       

چهره واقعى اين          !  مرگت باد    
جنبش با هر تغيير تناسب قوا                   
عريان تر ميشود و يک هدف                  
فورى هم تغيير تناسب قوا و عقب       
راندن مرتب جمهورى اسالمى            

 . است

 

اما اگر روند اوضاع بسمت يک           
تعيين تکليف با جمهورى سير                

 آنوقت خط قانونى و                      ،ميکند
اصالح طلب هم مهجور ميشود و        

. تاکنون بدرجات زيادى شده است     
خط راديکال بايد در راس اين                 

خط مستقل      .  اعتراضات باشد     
معنى اش جدا شدن از جنبش توده        

موسوى "  رهبرى"اى و يا قبول         
خط .  و کروبى و خاتمى نيست            

مستقل براى هر فعال حقوق زن و       
آزاديخواه و سوسياليستى که ميبيند  
زنان در ابعاد وسيع بميدان آمدند          
و دلشان هم بسيار از کل اين                     

 همانجاست که        ،بساط پر است       
زنان سنگر به سنگر ميجنگند و            
جسارت شان جهانيان را متحير            

خط مستقل بايد تالش      .  کرده است 
کند با شعارها و خواستهائى که              
درد اين توده عظيم معترض را             

زنان .  بيان ميکند بميدان بيايد            
دارند داد ميزنند ما زن و مرد                  

خط !  جنگيم بجنگ تا بجنگيم             
مستقل اينجا بايد بجنگد و جنگ             

خط .  را به سمت پيروزى ببرد           
مستقل فاصله اش را با ارتجاع و          

 ،طرفداران بقاى حکومت آپارتايد     
با سياستها و شعار مستقلش و با             
حضور فعالش براى تبديل کردن         
اين شعارها به شعار توده زنان              

سياستهايش را   .  ميتواند پيش ببرد   
عليه نظم                  

  ٢۶صفحه 



٢۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آپارتايد جنسى و سمبل آن يعنى             
حجاب به شعار توده اى تبديل                 

خط مستقل بايد سازمان و            .  کند
شبکه ايجاد کند و مرتبا اين                       

. سازمانها را محکم و گسترده کند      
يک اقدام ضرورى و بالفصل               
اينست که شبکه واقعا موجود                 
روابط در محالت و مراکز                      
مختلف در جامعه را به شبکه اى          
براى سازمانيافته حاضر شدن در       
اعتراضات و فرصتها با                            
شعارهاى آزاديخواهانه تبديل                

فعالين حقوق زن بايد به فکر      .  کرد
پايه هاى سازمانهاى توده اى                  

وضعيت به سرعت      .  زنان باشند  
تغيير ميکند و ابراز وجود در                 
قالب سازمانهاى توده اى زنان که       
پرچم رهائى از نظم ضد زن را             

ما .  برافراشته اند حياتى است            
فعالين حقوق زن را به متحد شدن        
در سازمان آزادى زن و حزب              
اتحاد کمونيسم کارگرى دعوت            

جمع هاى آزادى و رهائى      .  ميکنيم
زن تشکيل دهيد و هسته اوليه                 
فعاليتهايتان در هر گوشه را برپا          

 که هنوز      ،اين جمع فعالين     .  کنيد
در اوضاع امروز ميتواند درجه          

 بايد نقش        ،اى غير علنى باشد          
سازماندهى زنان و جهت دادن به        

. شعارها و جذب نيرو را ايفا کند          
ابتکارات مختلف در مورد مطالبه     
برابرى زن و مرد و نفى حکومت       

در انقالب  .  آپارتايد را بکار بريد     
نه " زنان در مقابل شعار                   ۵٧

 جمهورى       ، نه غربى            ،شرقى
حقوق "خمينى گفتند؛         "  اسالمى

".  جهانيه ، نه غربيه  ،زن نه شرقيه  
امروز بايد براى تامين صف                  
مستقل از جمله در شعارها بر                
مضمون و ماهيت جهانشمول                
حقوق زن و برابرى بيقيد و شرط        
تاکيد کرد و عليه سمبلهاى                         

.  حکومت آپارتايد فرياد زد                      
گرايش راديکال جنبش حقوق                
زنان امروز بهترين فرصت را            
دارد که سازمانى توده اى و وسيع       

زنان وسيعا در صحنه       .  برپا کند  
هر .  سياست و در جلو صف اند          

کسى ميداند اين جنبش در اساس           
هيچ زمانى به مانند     .  چه ميخواهد 

امروز شرايط براى متشکل کردن     

 ...نامه ها 
توده اى زنان عليه حکومت آپارتايد       

موفق و   .  جنسى فراهم نبوده است       
 . پيروز باشيد

 

 فضاى ناشى از تجاوز در زندانها 

بر هيچ کسی پوشيده نيست که زنان        
فعالين .  قربانيان اين حکومت هستند    

زن برای شکنجه برای زندانی شدن      
و هر مشکلی خود را آماده کرده                

در اين مبارزه نابرابر اما يکی        .  اند
از معضالتی که امروز با آن دست          
پنچه نرم ميکنيم مسئله تجاوز در              

چطور ميتوان اين        .  زندانها است   
فضا را شکست و در ابعاد گسترده          
زنان را به ميدان آورد؟ ندا از                      

 شيراز

 

  ،نداى عزيز

مسئله تجاوز بعنوان سياستى                      
آگاهانه براى عقب راندن زنان و              

.  نتيجه اى دوگانه داشت      ،نسل جديد 
اوال تصوير واقعى حکومت بى                
حيثيت اسالمى در ابعاد توده اى و           
جهانى بنمايش درآمد و بى حيثيت            

در .  تر و منفورتر از هر زمانى شد       
واقع حقانيت اعتراض آزاديخواهانه     
زنان و نسل جديد بيش از پيش                    

ثانيا سالح و تاکتيک           .  اثبات شد   
تجاوز به يمن آزاديخواهى و                       
تابوشکنى و شهامت و مدرنيسم                
نسل جديد درهم کوبيده شد و به ضد        

آنها که يک به يک       .  خود تبديل شد   
جلو دوربين آمدند و اين پديده شنيع          

 بغض هائى که         ،را جهانى کردند     
 وضعيتى که         ،براى ترانه ترکيد        

 و     ،رژيم اسالمى دچار آن شد                 
مهمتر پاسخى که مردم در خيابانها         

 ، کهريزک  ،شکنجه تجاوز  "دادند؛   
 اين سياست را به      ،"ديگر اثر ندارد  

همين آمادگى   .  ضد خود تبديل کرد      
شما فعالين حقوق زن و صف وسيع        
زنان در تظاهراتها و از جمله در             

 آبان نشان ميدهد که اين سياست        ١٣
 . شکست خورده است

 

هميشه هدف توحش و سبعيت فوق          
برنامه در سرکوب مردم اينبوده که        

١٢۶شماره   
جامعه را بترسانند و به عقب                 

کشتن زير شکنجه و               .  برانند
تجاوز پيامش به زنان و جوانان          
اينبود که هر کسى با ما در افتد با         

. چه وضعيتى روبرو خواهد شد        
ترديدى نيست اين سياست بخشى       
را محتاط ميکند اما واکنش توده          
اى به جمهورى اسالمى و                       
راديکال شدن پاسخ واقعى ترى          

به نظر من        .  بود که داده شد           
فضاى ترس ناشى از تجاوز                  
شکسته شده است و اگر هم                      
بخشى را محتاط کرده است در            
متن اين اوضاع ملتهب بسرعت         

 . عوض ميکند

 

زنان هم اکنون در ابعاد گسترده          
براى گسترده    .  در ميدان هستند     

تر کردن اين حضور بايد                         
سازمان و تشکيالت بوجود                    

شعارهايتان عليه نظم         .  بياوريد
ضد زن را آماده کنيد و در سطح         
وسيع بر اعتراضات عليه                       

دراين .  جمهورى ضد زن بکوبيد    
تالش خيلى عظيمى از زنان و              
مردان و جوانان پيشرو را کنار           

 .   پيروز باشيد. خود داريد

  

 سازماندهى زنان     

. ما زنان بخش خدماتی هستيم              
. وضعيت معيشتی ما وخيم است        

سودجوئی از موقعيت زنان در            
بخش خدماتی و در عين حال                 
مشکالت عديده زنان در جامعه          
ايران مبارزه را بشدت سخت               

امروز زنان بخش       .  کرده است   
زيادی از نان آوران خانواده ها            

ترس از بيکار شدن و از        .  هستند
دست دادن همين حقوق ناچيز               
باعث شده فشارهای بيشتری به          

يکی از مشکالت ما      .  زنان بيائيد 
عدم آگاهی زنان به حقوق                        

برای آگاهگری    .  خودشان است   
چکار کنيم؟ چطور و چگونه                 
ميشود زنان را در محيط کارشان      

 ،يا زندگيشان سازمان داد؟ سميه       
 پرستار

 

  ،سميه عزيز

آگاهگرى يک وظيفه تعطيل                 
ناپذير کارگران کمونيست و                  

مهمترين .  سوسياليست است        
آگاهى کارگران و مزدبگيران             

آگاهى به زندگى رقت بار خود و          
تفاوت منافع شان با منافع سرمايه        

هر .  داران و دولت شان است              
سازمانده اگر ميخواهد جمعى را          

 بايد از درد           ،به هم پيوند زند          
. مشترک همگانى شروع کند                 

دردى که پر دل هر کسى است و           
عليه .  آرزوى بهتر شدنش را دارد     

تبعيض در حقوق ها و سواستفاده        
کارفرماها حرف تان را يکى                  

خواسته هاى قابل تحققى را       .  کنيد
دسته جمعى     .  در نظر بگيريد         

اعتراض کنيد و کسى را جلو                  
آنجا دست به اعتراض       .  نياندازيد

بزنيد که ريش طرف در گرو                  
باشد و به عبارتى بهترين موقع             

آماده شويد و          .  اعتراض باشد    
يک .  فرصت ها را بشناسيد               

حرکت موفق بالفاصله منجر به           
و .  تقويت اتحاد و همدلى ميشود         

روى اين اتحاد طبقاتى که                          
مهمترين نياز مبارزه و دستاورد         
آنست سرمايه گذارى کنيد و                    

جمع .  گامهاى بعديتان را برداريد     
فعالينى که مانند شما به مسئله                 
فکر ميکنند بايد متشکل تر شود و        

در محل   .  طرح روشن تهيه کند        
کار يا محيط زندگى به فکر جمع          
شدن و تشکيل مجمع عمومى                  

از نامه نگارى و تومار             .  باشيد
چرخانى و کارهائى که زمان                 
ميخرد و همه را در انتظار نگاه            

حرف ساده و   .  ميداريد پرهيز کنيد  
روشن تان را طرح کنيد و در                 
مقابل واکنش کارفرما قدم بعدى           

. تان را پيش بينى و اجرا کنيد                 
مجمع عمومى امروز راهى است       
که در محل کار و محيط زيست             
ميتواند بعنوان ابزارى توده اى و         
ساده مورد استفاده قرار بگيرد و          
فردا در تناسب قواى ديگرى                   
بعنوان شوراى کارگران بخش             

. خدماتى اعالم موجوديت کند               
 . موفق و پيروز باشيد

 

 صف مستقل چپ       ،اوضاع خطير  
 الزم است   

بحران اقتصادی و بن بست                      
سياسی اين حکومت و جناحهايش       
ديگر زبانزد خاص و عام شده               

اما در داخل و خارج شاهد        .  است
يک واقعيت تلخ هستيم و آن                     
اينست که چپ بشدت پراکنده                  

. است و قد علم نکرده است                       
نگرانی از اينکه اين اوضاع به             

  ٢٧صفحه کجا ميرود              



٢٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حقيقتا جای خالى         .  وجود دارد    
منصور حکمت در اين اوضاع را      

تحليل و   .  بشدت احساس می کنيم     
افقى روشن از اوضاع دادن بدون       
اينکه هر روز اين احزاب                         
کمونيست کارگری به يک طرف        

اين پراکندگی چپ در      .  غش کنند 
خارج کشور که از آنها توقع و               
انتظار هست تاثير مستقيمی بر             
فعالين و رهبران راديکال                         

در .  سوسياليست در داخل هم دارد    
اينمورد حزب اتحاد کمونيسم                 
کارگری چه اقداماتی را در                     
دستور خود گذاشته است؟ بدون           
صف مستقل چپ و بدون متحد              

 ،شدن سر حتی اقدامات مشخصی      
اين جنبش اعتراضی مردم دو                
دستی به جناح اصالحگران                    

کدام .  حکومت تقديم می شود             
وظايف را برای حزب و فعالين            
حزب تعريف کرديد؟ فرشاد                   

 .  سنندج،رياضی

 

  ،فرشاد عزيز

بسيارى چه در ميان موافقين و              
 امروز ميگويند   ،چه حتى مخالفين  

و درک ميکنند که دراين اوضاع         
. جاى منصور حکمت خالى است       

هدف حزب اتحاد کمونيسم                       
کارگرى اين بود و اين هست که            
پرچم انقالبى و کمونيستى                        
کارگرى منصور حکمت دراين           

متاسفانه .  تحوالت نمايندگى شود     
کمونيسم کارگرى با درگذشت               
نابهنگام منصور حکمت و                       
متعاقب آن انشعابات خود ضربات     

اما .  عميقى خورد و تضعيف شد        
امروز واقعيت اجتماعى وسيعى         
نياز به اين پرچم و راه حل                         
کمونيستى را مقابل جامعه                        
ميگذارد و حزب ما تالش ميکند           
که اين جنبش راهش را بجلو باز           

 . کند

 

سياستها و تحليلهاى ما در باره               
بحران اقتصادى و سياسى                        
حکومت و سير اوضاع جامعه              
درستى اش اثبات شده است و                 
بسيارى از مفروضات و احکام            

 ...نامه ها 
اين سياستها امروز به                        
مفروضات عمومى تبديل شده    

در عين حال ايندوره         .  است
ماهيت و جوهر طبقاتى                    
سياستهاى ديگر نيروهاى              
موجود را تماما جلو همه                 

هم اختالفات و هم          .  گذاشت
مهمتر تمايزات ما با جريانات     

کمونيسم "موسوم به                           
روشنتر شده و هم      "  کارگرى

پراتيک متفاوت ما چهره                
متمايزترى از اين جريان               

حزب در       .  بدست ميدهد      
 بيانيه ها و                ،قطعنامه ها     

منشورهايش رئوس سياست و    
شعارها و وظايف اردوى               
طبقه کارگر و فعالين جنبش          
کمونيسم کارگرى را روشن         

در هر مورد         .  کرده است    
 قطعنامه و توضيح    ،معين سند 

سياست و وظايف در نشريه         
يک دنياى بهتر منتشر شده            

 . است
 

در پاسخ به سوال مشخص             
 حزب در خارج مبتکر         ،شما

برافراشتن پرچم سرخ در              
مقابل قطبهاى ديگر و شکل          
دادن به صف سرخ ها در                
مقابل راستهاى شير و                       

. خورشيدى و سبز بوده است       
ما پرچم سوسياليسم و دفاع از  
راه حل کارگرى را در اين             
تحوالت بلند کرده ايم و براى       

يک واقعيت  .  آن تالش ميکنيم  
اساسى اينست که فضاى                 
خارج کشور و فعال شدن                
توده اى و وسيع آن تابعى از          
امواج تحوالت در داخل                  

با گسترش تحرک            .  است
 ،سرنگونى طلبانه در داخل         

در خارج نيز افق کارگرى و        
سوسياليستى جلو مى آيد و             

ما آگاهانه به      .  تقويت ميشود  
استقبال اين وضعيت با                     

. سياستهاى مشخص رفته ايم       
در اين زمينه توجه شما را به        
مطالعه مباحث ما پيرامون            

. شوراى سرخ ها جلب ميکنم      
 . *موفق و پيروز باشيد

١٢۶شماره   

 نفر از نيروهای خدماتی و      200بيش از   
کارکنان قراردادی آموزش و پرورش           

 با وجود اعتراض و          ، تهران  5منطقه   
پيگيريهای تاکنونی خود تا اين لحظه با          

 روز از پايان ماه بدليل                   18گذشت    
کارشکنی حکومت اوباش اسالمی                   
موفق به دريافت دستمزدهای مهر ماه            

اسفنديار ازعوامل      .  خود نشده اند           
جاسوس حکومت اسالمی و رئيس                   

 تهران به     5آموزش و پرورش منطقه         
کارکنان معترضی که مصرانه خواهان       
دريافت دستمزدهای معوقشان هستند             

من هيچ کاره ام و تصميم            :  گفته است  
يکی از معلمان ميگفت         .  گيرنده نيستم  

اگر اسفنديار هيچ کاره است پس                         
جاسوسی و سرکوب و تفتيش عقايد                  

را عليه معلمان چه کسی انجام              ...  و   
ميدهد؟ حاال که پولهای ما را باال کشيده          

 ؟ !اند آقا بی تقصير است و هيچ کاره

 

به دنبال جواب سر باالی اسفنديار به               
 هم اکنون       ،پرسنل خدماتی و معلمان         

اعتراض به اداره کل آموزش و                           
. پرورش تهران هم کشيده شده است                

 رئيس کل بخش نيروهای                       ،نوری
قراردادی آموزش و پرورش تهران در        
جواب کارکنان معترضی که حتی                     
بسياری از آنان برای نان شب خود                   
محتاج اند و اجاره خانه هايشان عقب              

:  با بيشرمی و گستاخی گفته است       ،افتاده
تازه ازاين به بعد تصميم       .  بودجه نداريم 

 ما ه     3داريم دستمزدهای شما را هر             
هر کسی هم ناراضی        .  يکبار بپردازيم  
 ! است بفرما برود

 

مشکل دستمزدهای معوق و پرداخت              
 5نشده فقط مختص به کارکنا ن منطقه           

 22در حال حاضر در مناطق       .  نميبا شد 
گانه آموزش و پرورش تهران حداقل              

 نفر نيروهای قراردادی      5000بيش از    
 هزار تومانی     315با پايه دستمزدهای       

مشغول به کارند که همگيشان                               
دستمزدهای مهر ماهشان را دريافت              

عالوه بر اين چندين هزار          .  نکرده اند  
نيروی شرکتی و پيمانکاری با پايه                   

 هزار تومانی نيز             264دستمزدهای     
هستند که شرايط کار و زندگيشان از                
اين نيروهای قراردادی به مراتب بدتر          

شرکتهای انگل پيمانکاری با              .  است

توسل به انواع جر زنی و                           
دغلکاری هر چند ماه يکبار                     
دستمزدهای ناچيز اين کارکنان            

 . زحمتکش را می پردازند

 

نپرداختن دستمزدهای ناچيز و              
تحميل فقر و فالکت و گرسنگی            
هر چه بيشتر به زندگی معلمان و         
نيروهای خدماتی آموزش و                    
پرورش تنها بخشی از سياست              
ضد انسانی حکومت جهل و                    
جنايت اسالمی سرمايه داران                

برای پرداخت حداقل ترين      .  است
دستمزدهای ناچيز معلمان و                   
کارگران ندارند و بودجه نيست و        
هزار کوفت و زهرمار ديگر از           

 اما برای         ،آسمان نازل ميشود        
بسيج و سازماندهی هزاران هزار      
نيروهای خود فروش و آدم کش و        
لمپنهای بسيجی و پاسدار و چماق        

 برای جاسوسان   ،بدستان حکومتی 
 و برای        ،شکنجه گر اطالعاتی       

ادامه بساط لفت و ليس آخوندهای        
 ميليارد ميليارد   ،مرتجع و مفتخور  

 !بودجه هست و مشکلی هم ندارند

 

 ! رفقای معلم

اين .  اين اوضاع قابل تحمل نيست     
همه تحقير و بيحقوقی را نبايد                 

امروز حکومت جنايت       .  پذيرفت
پيشه اسالمی از هر زمان ديگری       

. زبون تر و درمانده تر است                   
حضرات قاتل و آدمکشان حرفه           
ای در لبه پرتگاه سقوط و نابودی         

امروز بهترين فرصت   .  نشسته اند 
مجامع .  است متشکل شويم               

عمومى و شوراهاى معلمان و               
دست در   .  فرهنگيان را برپا کنيم      

دست هم و يکصدا و يکپارچه با            
اتکا به قدرت توده اى و عظيم                
خود عليه تبعيض و بى عدالتى به         

حرف طبقه ما ساده           .  پا خيزيم   
يک زندگى مرفه و شايسته       :  است

 ! انسان حق مسلم ماست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩ نوامبر ١١ – ١٣٨٨ آبان ٢٠

 

  تهران5کارکنان آموزش و پرورش منطقه 

 دستمزدهای مهر ماه ما چه شد؟



٢٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از ديشب تحرکات سازمان يافته           
لباس شخصی ها، بسيجی ها و               
پاسداران خود فروش حکومت             
جهل و جنايت اسالمی برای                    
سرکوب هرگونه حرکت                           
آزاديخواهانه مردم و برای کنترل      

شب .  شهر تهران شروع شده است   
گذشته کليه ميادين و خيابانهای              
اصلی شهر تهران در محاصره            
انواع نيروهای سرکوبگر پليسی        
بخصوص اوباش بسيجی و                     
پاسداران مسلح و چماق به دست          

حرکت اتومبيلها به شدت            .  بود
 . کنترل و بازرسی ميشد

 

 13از صبح امروز چهارشنبه               
آبان ماه از اولين ساعات صبح،            
قبل از بازگشايی ادارات، مدارس      

 شهر تهران محل          ،و دانشگاهها   
جوالن و تاخت و تاز وحشيانه               
هزاران نفر از گله های                               
موتورسيکلت سوار ارازل                      
بسيجی و پاسدار و نيروهای گارد       

گله های      .  ويژه سرکوب بود          
 نفره    100 تا       50موتوار سوار       

وحشيانه و با گستاخی در حاليکه         
به چماق و باطوم، انواع سالح              
سرد و گرم و تجهيزات ضد                     

 خيابان       ،شورش مجهز بودند            
آزادی، خيابان حبيب الهی، ميدان       
انقالب، ميدان هفت تير، ميدان              
وليعصر، خيابان وليعصر، خيابان    
کريم خان، خيابان طالقانی، چهار       
راه زهره، خيابان تخت طاوس،           
خيابان حافظ و حتی مناطقی در            
شهرک غرب را به ميدان                          

 . وحشيگری خود مبدل نمودند

 

موتور سواران در مسيرهای                 
ويژه طرح ترافيک، در پياده                  
روها و در همه جا جوالن ميزدند        
و به مردم بيدفاع وحشيانه حمله            

از اوايل امروز صبح     .  ور ميشدند 
کليه خطوط تلفن همراه تقريبا                 

بنا به پيش بينی و      .  قطع شده است  
دستور حکومت اسالمی از اوايل        

 گزارشى از تهران
 

 !  آبان، اينجا تهران است13امروز 

صبح امروز اکثر پمپ بنزينها و              
جايگاههای سوخت رسانی اتومبيل       

تا مبادا در    .  ها را تعطيل نموده اند       
ميان شعله های خشم و طغيان                     
جوانان و مردم سرنگونی طلب                 

با اين حال هم اکنون مردم       !  بسوزند
تهران برای تامين سوخت اتومبيل          

در .  هايشان بشدت در مضيقه هستند    
کنار اين تحرکات مذبوحانه از                   
اوايل صبح امروز همچنان صدها           
اتوبوس نيروهای چماق به دست و         
مسلح ضد شورش را در مراکز                
اصلی و حساس ياده شده مستقر                 

عليرغم همه اين حربه های      .  نمودند
حکومت اوباش و جنايتکار اسالمی      

 صبح امروز به بعد           9از ساعت      
خيابانهای تهران شاهد حضور                  
گسترده دسته های صدها، هزاران         
و دهها هزار نفری از جوانان و                 
مردم معترضی بود که کمترين                 
خواسته شان سرنگونی کامل                      

 . حکومت اوباش اسالميست
 

 پيش از ظهر امروز              11ساعت    
خيابان حافظ و اطراف سفارت                  
روسيه صحنه درگيری و زد و                  
خورد شديد جوانان و مردم با انواع        
نيروهای سرکوبگر ضد شورش             

در خيابان مطهری توسط              .  بود
جوانان و مردم چندين دستگاه                     
اتوبوس شرکت واحد به آتش کشيده        

 7پيش از ظهر امروز ميدان            .  شد
تير و خيابان مفتح صحنه درگيری          
شديد جوانان و مردم با نيروهای               

دهها سطل زباله        .  سرکوبگر بود   
 خيابان   .بزرگ به آتش کشيده شد           

طالقانی، مفتح و چهار راه زهره              
نيز صحنه مقاومت جانانه جوانان و      
مردم با مزدوران سرکوبگر                       

دراين مناطق کار به      .  حکومتی بود 
تيراندازی و پرتاب گاز اشک آور          

 . کشيده شد
 

جوانان و مردم با آتش زدن                           
سطلهای زباله و پرتاب سنگ به               
سوی نيروهای سرکوب بشدت                 

 .مقاومت ميکردند

١٢۶شماره   
ميدان وليعصر و خيابان وليعصر     
نيز صحنه درگيريهای بسيار                

دراين مناطق در        .  شديدی بود   
جواب گاز اشک آور و گاز فلفل         
و تيراندازی مزدوران سرکوبگر     
توسط مردم و جوانان دهها سطل       
بسيار بزرگ زباله به آتش کشيده       

چماق بدستان حکومتی به          .  شد
زنان بيدفاع و عابرينی که در               
حال عبور بودند به خشن ترين             
اشکال وحشيانه و ممکن حمله             

ميدان انقالب و          .  ور ميشدند     
خيابان آزادی نيز شاهد درگيری        
جوانان و مردم معترض با                      
نيروهای گارد ويژه ضد شورش       

 . بود

 

 صبح امروز دانشگاه         30/7از   
صنعتی شريف در محاصره                 
کامل چماق به دستان بسيجی و            
پاسدار و انواع نيروهای ضد                

. شورش و لباس شخصی ها بود         
اوضاع شهر بسيار ملتهب و نا             
آرام است و ميتواند آبستن هر                

 . اتفاقی باشد

 

.  عصر است   4هم اکنون ساعت      
در محوطه مرکز بسيج مقداد                

واقع در خيابان آزادی بيش از                
چند هزار نفر از مزدوران                       
بسيجی و پاسدار و نيروهای گارد       
ضد شورش به حالت آماده باش             

فعال اوضاع ظاهرا کمی    .  مستقرند
آرام شده اما گله های اوباش                     
موتور سوار و اتوبوسهای حامل         
نيروهای گارد ويژه سرکوب و             
ضد شورش همچنان در ميادين،          
چهار راهها و خيابانهای اصلی و        

ترس و     .  فرعی شهر مستقرند        
اضطراب، ابهام و ترديد و                       
خستگی مفرط از چهره های                   

 2هم اکنون       .  پليدشان می بارد      
دستگاه اتوبوس در ابتدای خيابان        
حبيب الهی در ورودی خيابان               
آزادی در حاليکه پر از نيروهای         

. ضد شورش است ايستاده اند                
 نفر   10کمی آنطرف تر بيش از          

از مزدوران چماق بدست بسيجی        
و پاسدار به حالت آماده باش                    

 ...ايستاده اند و
 

حزب اتحاد    فعال    نازنين اکبری       
 کمونيسم کارگری       

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩ نوامبر ۴ – ١٣٨٨ آبان ١٣

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

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
com.yahoo@Javadi_Ali  )   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  

Tel: +1 310 402 6567 
 

 هيات داير دفتر سياسی  

)   علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(
com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 

)   علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  
nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 com.yahoo@AzarMajedi)   آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  

)   مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 
com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

  markazi.wupi@gmail.com 


