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 سياوش دانشور
 

 

 عليه فقر و اختناق
 

جمهورى اسالمى سال گذشته را با سرکوب خشن و                      
اما در سال     .  قطور کردن پرونده جناياتش سپرى کرد            

جديد بقاى ارتجاع اسالمى در گرو چيست؟ عوامل                        
کدام .  خبر ميدهند  "  پايان فتنه و پيروزى      "حکومتى از     

پيروزى؟ آيا حکومت اسالمى منسجم تر شده است؟ آيا                
کارگران و مردم ناراضى به حکومت اسالمى رضايت             
داده اند؟ آيا مردم سرنگونى طلب شکست را پذيرفته اند             
و به خانه هايشان رفته اند؟ آيا دعواهاى درون حاکميت              
برسر بقاى نظام به فرجام رسيده است؟ آيا گشايشى در                
وضعيت معيشتى و اقتصادى مردم ايجاد شده است تا                    

 تلخى اختناق را کمتر حس کنند؟ 

 

واقعيت اينست که تمام عواملى که منشا بحران حکومت             
نه فقط سرجايشان هستند      .  اسالمى اند سرجايشان هستند     

 ٨٨جمهورى اسالمى در پايان سال        .  بلکه تشديد شده اند    
 آبروباخته  ، بى اعتبارتر  ، ضعيف تر  ،حکومتى متشتت تر  

حتى اگر فاکتورهائى مانند تحريم     .   و بى افق تر است     ،تر
اقتصادى و پيامدهاى آن و امکان ماجراجوئى نظامى را            

 مجموعه عوامل داخلى حکم بر عبور                 ،ناديده بگيريم  
واقعيت .  جمهورى اسالمى از اين تند پيچ سياسى نميدهند        

اينست که بقاى حکومت در سال جديد بدون يک اختناق              
گسترده تر و بدون يک حکومت نظامى پايدار ممکن                    

هيچ حکومتى براى     .  همين هم زير سوال است         .  نيست
مدتى طوالنى نميتواند با زور چماقدار و نيروى سرکوب          

همين امروز  .  و لشکر کشى خيابانى تعادلش را حفظ کند         
انواع قساوت و     .  ترس از ماشين سرکوب ريخته است           

جنايت اسالمى نتوانسته است جامعه را مرعوب و                         
 . اين وضعيت قابل ادامه نيست. زمينگير کند

 

تعرضی که بايد در : حذف سوبسيدها
 !هم شکسته شود

 

 ١١صفحه على جوادى                                                   

٢صفحه   

 دنيای وارونه اصالح طلبان حکومتی
 قربانی خشونت، مدافع خشونت

 

 ١٣صفحه آذر ماجدی                                                    

 مقام زن در اسالم
 در جواب زهرا رهنورد

 ١٧صفحه نيما انصارى                                                  

 ايران در سالى که گذشت
 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى
 ٣صفحه 

 !معضل شما رهائى کارگر نيست
 پاسخی به عباس فرد

 

 ١٩صفحه على طاهرى                                                   

  ،يادداشت سردبير

 

 چرا يک دنياى بهتر؟
 قسمت سوم

 

 ٢١صفحه کورش سميعى    

!کنگره دوم منصور حکمت برگزار ميشود  

 کمونيسم و برابرى
 بخش دوم

 

٢٢صفحه سياوش دانشور        



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به مسئله تهاجم سياسى بايد تهاجم        
. اقتصادى را نيز اضافه کرد                  

سياست حذف سوبسيدها و به فقر         
و فالکت کشاندن اکثريت عظيم            
براى پاسخ دادن به بحران                        
اقتصادى و موقعيت ورشکسته            

 قرار است بعنوان      ،رژيم اسالمى 
اهرمى مکمل اختناق سياسى به            
تداوم حاکميت اسالمى سرمايه             

در ايران نه فقر     .  داران کمک کند  
فقر و   .  جديد است و نه اختناق           

اجتناق همواره و کمابيش                          
مشخصات سرمايه دارى در چنين     

مسئله اينست که   .  کشورهائى است 
فقر نسبى و شرايطى که کارگران       
و مردم هنوز ميتوانند اموراتشان        
را بگذرانند با آنچه که رژيم                     
اسالمى تدارک ديده است بسيار           

حکومت اسالمى با    .  متفاوت است 
سياست حذف سوبسيدها از                      
يکطرف و حکومت نظامى و                 
استقرار نيروى سرکوب در                    
مراکز صنعتى و محل زندگى                

 خود       ،مردم از سوى ديگر                  
پيشاپيش به جنگ جنبش طبقه                

. کارگر و مردم محروم رفته است      
اين توقع که ميتوان هم گرسنگى           
و فالکت را به مردم تحميل کرد و      
هم بطرف شان شليک کرد و                   
مستمرا آنان را کوبيد و قلع و قمع         

سياست .  کرد توقع بيجائى است        
فقر و اختناق جمهورى اسالمى با       
جنبش عليه فقر و اختناق روبرو          

خواست سرنگونى     .  خواهد شد    
جمهورى اسالمى به پرچمى                  
روشن تر براى آزادى و رفاه                  

سال نو   .  همگان تبديل خواهد شد      
سال رودروئى طبقه کارگر و                
مردم زحمتکش با سرمايه داران         

افق .  و حکومت اسالميشان است      
سرنگونى در جامعه بيش از پيش        

 . به اين جنبش گره ميخورد

 

دعواى مجلس و دولت اسالمى در     
 ،باره سياست حذف سوبسيدها              

برسر موافقت و يا مخالفت با نفس       
. اين طرح عسرت اقتصادى نيست  

برسر چگونگى خوراندن اين                
زهر به جامعه و عادت دادن آنان         
به فقر و فالکت شديدتر بصورت         

 

 ...عليه فقر و اختناق 

اما همين طرح     .  تدريجى است  
ميتواند بالى جان جمهورى              

اجراى چنين      .  اسالمى شود     
طرحهائى در کشورهاى مشابه     

 ،روى دوش سرکوبى خونين          
 و يک      ،جامعه اى تسليم شده        

روند بازسازى اقتصادى                    
شيلى بعد  .  صورت گرفته است   

. از کودتا يک نمونه است                   
وضعيت ايران تماما فرق                   

موقعيت خامنه اى و           .  ميکند
حکومتش در ابهام کامل قرار          

جدال باالئى ها برسر           .  دارد
بقاى نظام عليرغم پرچم                      
موسوى و اصالح طلبان                     

مطالبات "حکومتى مبنى بر            
و قانونى رو به تشديد       "  حداقلى
وقتى در باال کرنش به           .  دارد

خامنه اى سکوت در پائين را           
 وقتى سياست         ،فراهم نميکند    

موسويها به کنترل و قالب زدن       
اعتراض مردم در پائين ترجمه     

 خاصيت ابزارى جناح     ،نميشود
طرفدار اجراى قانون                        "

در دوره بحرانى تمام      "  اساسى
نه فقط خامنه اى و               .  ميشود

شرکا نيازمند دور جديدى از            
تصفيه و حذف درون حکومتى      
هستند بلکه جناح مقابل براى           
مقابله با سرنگونى طلبى مردم        
و حتى حفظ جان و موقعيت               

 ناچار است     ،خود در حکومت    
چهره شبه اپوزيسيون بگيرد و       

سنگر قانون اساسى را ترک         "
تشديد جنگ جناحها چه     "!  نکند

بدليل فشار سرنگونى طلبى در      
پائين و چه بدليل نياز حکومت         
به يک آرايش فشرده براى                 
سرکوب يک فاکتور واقعى              

 . سياسى در سال آتى است

 

 هزار      ٣٠٣حداقل دستمزد           
تومانى آنهم در شرايطى که              
تورم و گرانى افسار گسيخته            
است و سياست حذف                             

 ،سوبسيدها آنرا جهشى ميکند         
نتيجه اى جز شورش گرسنگان     
و راه افتادن سونامى عليه فقر          
و اختناق اسالمى نخواهد                    

در شرايطى که نيم              .  داشت

١۴۴شماره   
بيشتر مراکز صنعتى تعطيل اند و            
بقيه زير ظرفيت چهل درصد کار             

 در وضعيتى که بحران                  ،ميکنند
سياسى و نامعلوم بودن امروز و                
فرداى حکومت موجب فرار سرمايه     

 در شرايطى که دهها              ،ها ميشود   
ميليون نيروى آماده به کار                             
کوچکترين افقى براى برخوردارى       

 و   ،از يک زندگى معمولى ندارند           
هر روز ارتش بيکارى فربه تر و             

 نسخه شوک             ،فربه تر ميشود            
نه .  اقتصادى مانند بمب عمل ميکند      

فقط نسخه شوک اقتصادى و حذف           
سوبسيدها کمکى به اقتصاد                           
ورشکسته سرمايه دارى ايران و              
بقاى حکومت اسالمى نخواهد کرد          
بلکه ضرورت و مبرميت سرنگونى     
اين حکومت و خواست آزادى و                
برابرى و رفاه را به مرکز صحنه             

 . سياست خواهند کشاند

 

 سال سختى براى حکومت       ٨٩سال  
تجارب مبارزات سال   .  اسالمى است 

گذشته و کمبودهاى سازمان و                     
رهبرى آن براين واقعيت تاکيد                   
ميکند که حکومت اسالمى بدون                

وجود يک راه حل و يک آلترناتيو       
که در اذهان جامعه مقدور و                    

 هنوز ميتواند سرپا         ،ممکن باشد  
 براى کمونيسم        ٨٩سال    .  بماند

کارگرى و جنبش نخواستن                      
 سال               ،جمهورى اسالمى              

سازماندهى جنبش عليه فقر و                 
 سال برافراشتن    ،فالکت و اختناق   

 سال  ،پرچم آزادى و رفاه همگان       
بميدان آمدن طبقه کارگر زير                 

 و سال      ،پرچم سوسياليستى خود     
سرنگونى حکومت اسالمى                    

. سرمايه داران با پرچم چپ است       
پرونده اصالح طلبى اسالمى و             
دستگاهى و افقى که در مقابل                  
ميگذارد براى هر متوهمى روشن      

راه حل ناسيوناليستهاى   .  شده است 
پنتاگونى و طرفدار بانک جهانى         
و انواع اپوزيسيون جمهوريخواه        
و اسالم زده نيز از نسخه هائى که        
احمدى نژادها مشغول اجراى آنند      

آزادى در ايران در    .  فراتر نميرود 
گرو برافراشتن پرچم                                   
سوسياليستى طبقه کارگر و بميدان     
آمدن اين جنبش عليه پايه هاى فقر       

 . *و اختناق سرمايه دارى است

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی 
فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت 

.يک گنجينه غنی آموزش است  

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 

ونى در                        ن خساز ک اري ردم در جدال ت پيروزى و رهايى م
ه                        ق ه اوال، طب ن است ک ايران قبل از هر چيز منوط به اي
م                        رچ حت پ ل و ت ق ت روى مس ي ک ن وان ي ن ع ر ب ارگ ک
درت                            ر سر ق ارزه ب ب دان م ي ه م ا ب سوسياليستى خود پ

انيا جريانات اپوزيسيون راست و ملی           –سياسى بگذارد، 
ع                 وده وسي ا، ت اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ثال
مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخاسته اند به سوسياليسم         
اسى و           و جمهورى سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سي

 . اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند
 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سال گذشته بدون ترديد سالی                  
تاريخی در تحوالت سياسی ايران      

بپاخواستن توده های مردم       :  است
و نسل جوان جامعه برای                          

در اين   .  سرنگونی رژيم اسالمی    
گفتگو نگاهی اجمالی به ويژگی           
های آنچه گذشت و ملزومات                  
پيروزی کمونيسم و کارگر و                  

 .جنبش سرنگونی می اندازيم

 

 نفس ارزيابی از    :يک دنيای بهتر  
تحوالت سال گذشته خود موضوع     

. يک جدال سياسی است                             
 خيزش توده های مردم     ،سرنگونی

 قيام و انقالب           ،سرنگونی طلب   
 ، انقالب دمکراتيک           ،توده ای     

جنبش سبز و تالش برای اصالح         
و تعديل رژيم اسالمی؟ کداميک؟       
داليل شما چيست؟ تفاوتها در                 

 چيست؟ 

 

 نفس وجود چنين           :علی جوادی   
تفاوتهای خيره کننده ای در                      
ارزيابی از يک واقعيت سياسی            

 همانطور   ،حياتی جامعه در خود      
 خيره کننده          ،که اشاره کرديد         

اما بيانگر پيچيدگی تحوالت    .  است
. سياسی حاضر جامعه است                   

انعکاس ارزيابی جنبش های                  
متفاوت اجتماعی نسبت به يک             

مساله .  واقعيت چند بعدی است          
اين است که تصوير همگان از              
تحوالت جامعه و زندگی مطلوب        

جامعه ايران يک      .  يکسان نيست  
جامعه طبقاتی با جنبشهای متعدد         

جنبش های        .  اجتماعی است       
متفاوت اجتماعی در تالش برای         
شکل دادن به آينده مطلوب و                   

هر کدام   .  مورد نظر خود هستند       
از اين جنبشها ديدگاه و نگرش               
مختص به خود را از اين تحوالت       

نقطه نظرات حزب و               .  دارند
 جنبش کمونيسم                 ،جنبش ما        
 نيز از اين قاعده                        ،کارگری

نتيجتا ارزيابی ها    .  مستثنی نيست 
اين ارزيابی های هر           .  متفاوتند

کدام وظايف و استنتاجات خاصی       

 !ايران در سالی که گذشت
 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى

را هم در دستور خود و جامعه         
اهميت مساله نيز    .  قرار ميدهند 

 !در همينجاست

 

از نقطه نظر ما آنچه در جامعه       
جاری است بيان يک واقعيت           
بسيار ساده است که همواره بر       

مردم در    .  آن تاکيد کرده ايم         
ايران حکومت اسالمی را نمی       

خواست مردم نه             .  خواهند
اصالح و يا تعديل رژيم                       
اسالمی بلکه سرنگونی کامل          

. اين کابوس سی ساله است                
مردم ميخواهند از شر رژيم              

اين .  اسالمی خالص شوند           
 اين جنگ و                     ،اعتراضات

 دقايق و گوشه هايی از        ،جدالها
يک جنبش عمومی توده های           
مردمی است که سرنگونی                
رژيم اسالمی خواست عمومی       

  .و اصلی آن است

 

برخالف تصور کودنانه                     
جريانات اصالح طلب سبز               

 اين اعتراضات                 ،حکومتی
تالشی برای اصالح رژيم                 

جنبشی برای    .  اسالمی نيست   
" طاليی"بازگشت به دوران           

 دوران کشتارها     ،نظام اسالمی  
 ،و اعدامهای دسته جمعی                  

واقعيت اين است که            .  نيست
تاريخ سه دهه حيات سياه رژيم       
اسالمی نشان داده است که اين        

. رژيم اصالح پذير نيست                  
بعالوه اگر هم حتی اصالح                

 کسی تره برای اين          ،پذير بود  
هيوالی اسالمی اصالح شده            

کسی که دو روز     .  خرد نميکرد 
در جامعه ايران زندگی کرده           

 بدون ترديد به شما                      ،باشد
خواهد گفت که در ايران                      
جنبشی در جريان است که                 
سرنگونی رژيم اسالمی هدف        
بالواسطه و اعالم شده اش                 

اما در عين حال در                .  است
جامعه جريانی موجود است که      
تالش ميکند اين اعتراضات را       

١۴۴شماره   

سرکوب و يا کنترل و مهار و اخته            
برخی ميخواهند رژيم اسالمی     .  کنند

شان را اصالح کنند تا بتوانند بقاء             
اين .  حکومتشان را تضمين کنند            

تالش گوشه ای از رژيم اسالمی                
است که دنبالچه خود را هم در                     

اما حساب مبارزات       .  جامعه دارد   
توده های مردم آزاديخواه و برابری       
طلب را بايد از حساب اين جريانات        

مبارزه مردم عليه    .  مرتجع جدا کرد   
کليت حکومت اسالمی آن واقعيتی           
است که جناحهايی رژيم اسالمی را        
در جستجوی راه حلی برای بقاء به          

تالش .  جان يکديگر انداخته است          
" اصالح طلبی "برای رنگ و لعاب      

زدن به اين اعتراضات بخشی از              
تالش عظيم اصالح طلبان حکومتی       
و دنبالچه آنها در جريانات                              

. اسالمی است      -رنگارنگ ملی         
پذيرش اين ارزيابی ارتجاعی از              
جانب برخی جريانات حاشيه ای               

 تنها به معنای رو در رويی         ،"چپ"
آشکار با تالش مردم برای                             
سرنگونی رژيم اسالمی و بازيچه           
ارزيابی جريانات اصالح طلب                 

اين جريانات   .  حکومتی شدن است     
 چگونه است که       ،بايد توضيح دهند    

ارزيابی شان با نيروهای اصلی                 
جنبش ارتجاعی سبز يکی است؟               
چگونه است که از شکست                             
اعتراضات مردم در سرنگونی                 
رژيم اسالمی بعضا به وجد می                  

 آيند؟    

 

از طرف ديگر آنچه در جامعه                    
 ،جاری است يک انقالب نيست                 

ميتواند به قول منصور حکمت                   
شروع يک انقالب باشد و ميتواند             

مساله اين است که اوضاع به       .  نباشد
مساله اين است     .  کدام سمت ميرود    

که افق کدام جريان اجتماعی بر اين         
هيچ آينده و      .  تحوالت حاکم ميشود     

سرنوشتی از پيش نوشته شده ای بر        
آينده .  اين اعتراضات حاکم نيست         

محصول و برآيند تالقی و کشمکش         
اگر افق   .  جنبشهای اجتماعی است     

 تالش    ، افق کمونيسم کارگری         ،ما
 بر اين                ،کارگر و کمونيسم               

 اين        ،اعتراضات حاکم شود              
اعتراضات ميتواند منتج به يک           
تسويه حساب قطعی نه تنها با                  
رژيم اسالمی بلکه همچنين با                 
نظام سرمايه داری و حاکميت                

. و اين هدف ماست     .  سرمايه شود 
 اگر   ،اما اگر ما شکست بخوريم         

نتوانيم به نيروی اصلی رهبری           
کننده و سازمانده جنبش سرنگونی     

 و در صورت      ،طلبی تبديل شويم   
غالب شدن افق و سياستهای                     
جريانات متعدد ناسيوناليسم پرو          

 شاهد تغييراتی در رژيم            ،غربی
 رژيم اسالمی   ،سياسی خواهيم بود  

 اما نوع   ،به کناری زده خواهد شد     
 نوع ديگری      ،ديگری از استبداد     

از اسالم بر مردم و مقدراتشان              
نابرابری و     .  حاکم خواهد شد         

استثمار و فقر و فالکت همچنان            
جامعه را در چنگال خود به                     

جرياناتی .  اسارت خواهد گرفت      
که اين ديناميسم و تمايز جدال                 
های اجتماعی بر سر آينده را در           
جنبش سرنگونی طلبی توده های         

 خواسته يا            ،مردم نمی بينند           
 اهرمی در تحميل افق         ،ناخواسته

ناسيوناليسم بر اين تحوالت                     
  .هستند

 

جنبش حاضر يک      :  خالصه کنم  
. جنبش عمومی و توده ای است            

هدفش عمومی اش سرنگونی                
اما جريانات   .  رژيم اسالمی است    

اصالح طلب حکومتی و بخشهايی     
اسالمی در تالش     –از جنبش ملی    

ميکوشند .  برای عقيم کردن آنند        
 ،آن را کنترل و مهار کنند                         

همانطور جنبش دوم خرداد                     
. اهداف مشابهی را دنبال ميکرد          

جنبش سبز تالشی در اين راستا            
اما چپ تنها نيروی دخيل          .  است

. در سرنوشت اين جنبش نيست            
چپ و راست به معنای وسيع و              
اجتماعی آن در تالش برای کسب       
هژمونی و رهبری بر اعتراض           

سرنگونی 
  ۴صفحه 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما در  .  خواهى توده های مردم اند     
اين مبارزات برای همزمانی                  
پيروزی توده های مردم در                     
سرنگونی رژيم اسالمی و                        
پيروزی کارگر و کمونيسم تالش        

بهترين حالت برای ما         .  "ميکنيم
همين است که رژيم اسالمی با               
يک انقالب کارگری سرنگون              

 مستقيما و به کم      ،شود و بجای آن    
 يک حکومت     ،مشقت ترين شکل    

کارگری با يک برنامه کمونيستی       
اما اين تنها سير           .  برقرار شود   

ممکن و يا لزوما محتمل ترين                
فاکتورهای زيادی  .  ...  سير نيست 

آنچه .  در رويدادهای آتی دخيلند        
ميخواهم تاکيد کنم اينست که اين           

 پيچيده تر و چند     ،مبارزه کشدارتر 
وجهی تر از مبارزه عليه رژيم             

سرنگونی هدف  .  ...  سلطنت است 
.    ... ماست اما پايان کار ما نيست      

اين دوران برای ما نه فقط دوران        
 بلکه     ،مبارزه برای سرنگونی         

دوران بسيج طبقه کارگر برای             
ايجاد صف مستقل و حزبی برای         
ادامه مبارزه تا برقراری حکومت     
کارگری و خلع يد از سرمايه در           

منصور .  (سياست و اقتصاد است     
جنبش توده ای برای             :  حکمت

 )سرنگوی رژيم آغاز ميشود

 

 چگونه است که     :يک دنيای بهتر   
چنين ارزيابی های بعضا صد و           
هشتاد درجه متضادی از اوضاع        
سياسی و جاری جامعه ميتوان              
داشت؟ چگونه است که نيرويی            

انقالب "اين تحوالت را يک                   
قلمداد ميکند و نيرويی           "  جاری

تمام اعتراضات جامعه را جنبشی      
ارتجاعی ارزيابی ميکند؟ مساله          
چيست؟ اين تفاوتها ناشی از                    
چيست؟ نتايج و استنتاجات چنين         
ارزيابی هايی کدام است؟ يک               

مردم چه ميخواهند؟   :  سئوال ديگر 
خواستهای پايه ای جامعه در پس         
اين تحول کدام است؟ آيا اصوال             
ميتوان به چنين ارزيابی معين و           
قابل توافقی در جامعه دست                     

 يافت؟

ايران در سالی که 
 ...گذشت 

 در اساس هر              :آذر ماجدی    
شخص و جريانی با حرکت از        
ديدگاه و جنبش خويش به تحليل      

. رويدادهای سياسی ميپردازد        
 –ديدگاه و چهارچوب فکری           

نظری اساس و پايه های تحليل       
را تعيين ميکند و البته تفاوت            
های شخصی که خواه ناخواه           
وجود دارند در اين متن بروز          

اين دو ديدگاه متضادی       .  ميکند
که نام برديد، بطور مشخص به      
دو جريانی که تحت نام                         
کمونيسم کارگری فعاليت                   

حزب .  ميکنند، مربوط ميشود     
ح ک ک     (کمونيست کارگری     

و حزبی که خود را                       )  ا
–ح ک ک      (حکمتيست مينامد    

ما طی ماه های اخير                 ).  ح
تحليل ها و ديدگاه اين دو                      
جريان را از زوايای مختلف            

  .مورد نقد قرار داده ايم

 

ديدگاه رهبری حاکم بر جريان        
اول  يک ديدگاه کامال                             

از نظر       .  پوپوليستی است      
رهبری اين حزب هر حرکت          
اعتراضی مردم در خيابان                

+ مردم    .  انقالب نام ميگيرد       
حميد تقوايی،  .  انقالب=  خيابان  

ليدر اين حزب، همه دنيا را با           
همين معادله ساده توضيح                  

لذا در ارزيابی از                .  ميدهد
اتفاقات ماه های اخير و خيزش       
مردم، اين حزب با مشاهده                 
حضور گسترده و ميليونی                 
مردم آغاز يک انقالب را                    

اضافه صفت جاری   . اعالم کرد 
به انقالب از اين رو است که             
حميد تقوايی اکنون ده سال                 
است که دارد از انقالب و                    

. جنبش انقالبی صحبت ميکند        
 9برای تفکيک ده سال اخير با        

ماه اخير کلمه جاری الزم شده         
  .است

 

اين جريان، عليرغم نامی که            
حمل ميکند، مارکسيسم و                   

١۴۴شماره   

کمونيسم کارگری منصور حکمت          
مبنا و نقطه عزيمت تحليل و                          
ارزيابی اش از رويدادهای سياسی          

زيرا .  و روند حرکت جامعه نيست        
از نقطه نظر مارکسيستی و منصور       
حکمت تحت نظام سرمايه داری، ما       
صرفا از يک انقالب اجتماعی                    
ميتوانيم صحبت کنيم، انقالب                      
کارگری که برای سرنگونی سرمايه     
داری و استقرار سوسياليسم سازمان      

از همين رو است که            .  يافته است  
 زمانی    1378منصور حکمت در          

که يک حرکت اعتراضی وسيع                
عليه رژيم  شکل گرفت، آنرا جنبش        
سرنگونی ناميد و آغاز يک جنبش           

. سرنگونی توده ای را اعالم کرد             
حاکميت ديدگاه پوپوليستی اين                    
جريان را به راست روی ها و                      
سازشکاری های بسيار کشانده                  

اپورتونيسم پراگماتيستی حاکم   .  است
بر ديدگاه اين رهبری، موجب شده           
است که هرگاه در مقابل واقعيت                
سخت و تلخ شکست سياست ها و               
اشتباه درآمدن تحليل هايشان قرار            
ميگيرند، به راست ميچرخند و                   

 .بدنبال سير وقايع روان ميشوند

 

جريان ديگر، در واقع، روی ديگر          
اين دو  .  سکه ديدگاه ح ک ک ا است       

جريان در تحليل هيات حاکمه و                  
تضادهای دو جناح درون آن، هر              
دو از يک نقطه عزيمت حرکت                 

تحليل آنها از تضاد جناح ها       .  ميکنند
اينها .  صرفا سطح را می بيند                  

دعوای دو جناح را بر مبنای تعلق             
به الگوهای مختلف اقتصادی يا                 

. اصالحات سياسی ارزيابی ميکنند       
تحليل سطحی از اختالفات آنها را            
به اين نتايج ارتجاعی ميرساند که             
بخشی از توده محروم و زحمتکش          
جامعه دنباله رو احمدی نژاد اند و            
بخش ديگر مردم، مردم معترض،           
دنباله رو سران سبز اسالمی، يا                 

در .  اصالح طلبان حکومتی هستند       
واقع همان تحليل های ژورناليست           
های مجله اکونوميست و نيوزويک        
و غيره را قورت داده اند و تحويل             

اينها از تشخيص        .  جامعه ميدهند   
مکانيزم حرکت مردم در قبال اين             

  .رژيم خشن و مختنق عاجز هستند

 

چنين تحليل ارتجاعی از حرکت                
مردم و تالش و مبارزه مردم برای          
تغيير و به زير کشيدن رژيم                          
اسالمی، موجب شده است که اينها           

کل حرکت اعتراضی مردم را               
يک حرکت ارتجاعی و دنباله                
روی از اصالح طلبان حکومتی          

اين تحليل آنها را به     .  ارزيابی کنند 
يک موضع ارتجاعی و به                        

. پاسيفيسم در عمل رسانده است           
برای توجيه اين مواضع ارتجاعی     

پاسيفيستی زير بيرق انقالب             –
پرولتری و طبقه کارگر سنگر              

  .گرفته اند

 

عبور از منصور حکمت و جدايی      
از جنبش کمونيسم کارگری اين            
دو جريان را به راست روی و               

. مواضع ارتجاعی سوق داده است    
اين دو جريان هر کدام از عينک           
توده ايستی دنيا را نگاه و تحليل             

مثل دو گرايش درون             .  ميکنند
جريان توده ايستی ظاهر شده اند          

 .و عمل کرده اند

 

مردم .  اما مردم چه ميخواهند             
سرنگونی رژيم اسالمی را                      

آنها يک نظام سياسی        .  ميخواهند
يک جامعه     .  سکوالر ميخواهند    
اين مختصات  .  آزاد، برابر و مرفه  

آيا .  خواست ها و اميال مردم است     
اکنون آگاهانه اين خواست ها را           
در قالب يک نظام سياسی معين             

برايشان .  تعريف ميکنند؟ خير         
خيلی روشن و معين است که چه          

اما آنچه نميخواهند در     .  نميخواهند
اين چهارچوب توضيح داده                     

. آزادی، برابری و رفاه        :  ميشود
اين خواست اکثريت مردم محروم      
و زحمتکش جامعه فقط از طريق        
سازماندهی يک انقالب کارگری،      
سرنگونی سرمايه داری و                       
استقرار يک جمهوری                                

 .سوسياليستی امکانپذير است

 

 جريانات اصالح   :يک دنيای بهتر  
طلب 

  ۵صفحه 
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حکومتی و نيروهای جنبش سبز          
تقلب در  "اين تحوالت را بر سر         

" رای من کو          "و      "  انتخابات
اين مساله چه بخشی از          .  ميدانند

واقعيت تحوالت سياسی سال                  
گذشته را بيان ميکند؟ چگونه شد          
که بزرگترين اعتراضات در پس        
مضحکه انتخاباتی رژيم شکل              
گرفت؟ چگونه است که روزهای        

به "  جنبش سبز     "مورد نظر           
بزرگترين روزهای اعتراضی            
تبديل شد؟ مکانيسم اعتراضات            
توده ای در اين دوره را چگونه             

 بايد ارزيابی کرد؟ 

 

 اين واقعيتى          :سياوش دانشور    
است که بدنبال گيجى حاصل از            
درآوردن احمدى نژاد از                           

 بخش قابل   ،صندوقهاى قالبى راى  
توجهى از معترضين در روزهاى     

" راى من کو؟        "اول با شعار            
بيرون آمدند و يا اين شعار را                  

. موقتا پرچم اعتراض خود کردند      
اما اين شعار مانند خود                                

و وعده هايش                 "  انتخابات"
بسرعت پشت سرگذاشته شد و              
قطبهاى قديمى تر جدال سياسى             
در ايران رو در روى هم قرار               

اينکه اصالح طلبان             .  گرفتند
حکومتى ميخواستند و هنوز                   
ميخواهند سر و ته اعتراض مردم       
را به چهارچوبهاى قانونى و                   

راى من  "و  "  اعتراض انتخاباتى "
 مسئله عجيبى     ،محدود کنند  "  کو؟
تعريف خود صورت             .  نيست

مسئله يک رکن دعواى سياسى             
اصالح طلب     .  در ايران است        

دولتى و موئتلفين سياسى اش در          
حاشيه حکومت و اپوزيسيون                
تالش ميکنند مختصات و اهداف         
جنبش اعتراضى را تعريف و                

 سياست و تاکتيک و          ،تبئين کنند  
شعارهايش را روشن کنند و در            
خدمت اهداف ارتجاعى خود يعنى     
بقاى جمهورى اسالمى بکار                  

اين نه جديد است و نه                .  گيرند
آنچه که ميتواند جديد و           .  عجيب

 پذيرفتن صورت          ،عجيب باشد    

ايران در سالی که 
 ...گذشت 

مسئله از بخشى از جمهورى            
واقعيت "اسالمى بعنوان                    

سياسى جامعه و روندهاى                 
 از جانب بخشهاى      ،"بنيادى آن 

جديدى در اپوزيسيون به                     
  .اصطالح چپ و انقالبى است

 

اينکه چرا در پس مضحکه                
انتخابات جامعه منفجر شد و             
اعتراضات بيسابقه در سه دهه       
گذشته رخ دارد را بايد نه در             
خود انتخابات و مسائل                         
پيرامون آن بلکه در جدالها و            
سوالهاى قديمى ترى ديد که               
پيش از انتخابات و طى سالهاى      
طوالنى وجود داشتند و در                 
مقطع نمايش انتخابات امکان           

. بروز در ابعاد وسيع يافتند               
يکماه قبل از اين نمايش بحث            

تنور انتخابات  "برسر اينبود که    
سرد است و بايد آنرا گرم                    

يعنى مردم توجهى به          ".  کرد
مسئله ندارند و بقولى همه را            

. ميدانند"  سر وته يک کرباس    "
کمپينها و مناظره هاى                           
تلويويونى پاسخى به اين بى              

. توجهى و سردى جامعه بود           
وقتى در اولين مناظره ها                    
شکافهاى شديد و گوشه بسيار          
کوچکى از فساد درون                         
حاکميت از زبان کانديداها                 

 و از طرف ديگر             ،عيان شد   
چهار کانديد مرتجع و تا مغز            
استخوان پاره تن رژيم هر کدام      
تالش کردند بصورت مبهم               
دست روى بخشى از مطالبات        

 بخشهاى مختلف   ،مردم بگذارند 
مردم موقعيت را مناسب ديدند        
که بيرون بريزند و حرف                   

جوش و     .  خودشان را بزنند       
خروشها و کارناوال رقص و          
شادى تا نيمه شب در خيابانها           
بخاطر اين نبود که گويا نسل             
جديد و زنان و مردمى که تا               
يکهفته قبل در خيابانها توسط           
اوباش کتک ميخوردند ناگهان        
شيفته چهار مرتجع مسلمان و          

بلکه استفاده  !  جنايتکار شده اند   

١۴۴شماره   

از فرجه ايجاد شده براى نفس                      
کشيدن و استفاده از شکاف باالئيها           
براى ابراز وجود سياسى عليه                    
چهارچوبها و نرمهاى حکومت                 

دراين تناسب قوا و          .  اسالمى بود   
بويژه در دو هفته قبل از نمايش                   

نه به احمدى     "انتخابات زير پرچم        
ما .  صف بزرگى شکل گرفت    "  نژاد

همانروزها تاکيد کرديم که پالتفرم          
صورت مسئله  "  نه به احمدى نژاد    "

نيست و به دالئل روشنى قابل تحقق         
گفتيم اين باند حکومتى                .  نيست

سرنوشت خود را دست همان                      
صندوق راى قالبى و اسالمى                     

روز انتخابات نتيجه همان        .  نميدهد
احمدى نژاد را با       .  شد که ما گفتيم      

تقلب گسترده از صندوقهاى راى              
جامعه دچار شوک      .  بيرون آوردند  

واکنش "  راى من کو؟  .  "عظيمى شد 
اوليه و شعار اصالح طلبان                           

. حکومتى به اين وضعيت ويژه بود        
خامنه اى و باند احمدى نژاد با                     
نيروى سرکوب در همان روز                    

تصفيه .  کارشان را شروع کردند          
هائى که قرار بود صورت گيرد با            
دستگيرى تعداد زيادى از                               
کارگزاران و مسئولين جمهورى              
اسالمى در سه دهه گذشته شروع             
شد و به روى مردم معترض شليک         
کردند و چند هزار نفر را به زندانها         

وقايع .  و کهريزک ها بردند                    
روزهاى بعد از انتخابات نشان داد           

پالتفرمى "  راى من کو  "که نه شعار    
 نه    ،براى تداوم اين جنبش است               

مردم دراين ابعاد براى دفاع از                   
 و نه   ،خمينى و اسالم بيرون آمده اند     

جناح  هاى حکومتى ميتوانند اين               
  .غول را دوباره توى شيشه کنند

 

دوباره همه سرجاى اولشان                          
مردمى که جمهورى             .  برگشتند

اسالمى نميخواستند در وضعيت               
معينى و با استفاده از شکاف باالئيها       
بيرون ريختند و تناسب قواى جديدى      

جناح .  را به کل نظام تحميل کردند         
هاى حکومت که هر کدام سياست             
ديگرى را نابودى جمهورى اسالمى     
قلمداد ميکرد و با همين عنوان به               

 هر دو      ،جنگ همديگر آمده بودند        
خود را در مقابل مردمى ديدند که              
بسرعت به همه مقدسات نظام در              

نه آنها که   .  هر فرصتى حمله ميکنند    
احمدى نژاد را از صندوق                             
درآوردند و نه موسوى و شرکا                   
انتظار نداشتند که با چنين وضعيتى         

و جالب تر اينکه            .  روبرو شوند   

سياست هيچکدامشان نتوانست             
اعتراض مردم را سرکوب و يا             
در چهارچوبهاى حکومتى قالب          

کل حکومت اسالمى متشتت    .  بزند
تر و ضعيف تر شد و نخواستن              
حکومت و امکان سرنگونى آن            
در اشکال قويترى به بستر اصلى        

  .سياست در ايران تبديل شد

 

آنچه روى داد نقطه عطفى در                
جدال قديمى سه طرف دعواى               

وسعت .  سياسى در ايران بود             
اعتراضات و نارضايتى جامعه و       
جنبشهاى مختلف و خواست                    

 عامل تشديد            ،سرنگونى نظام     
. جنگ جناحهاى حکومتى است          

سياست دو جناح با هدف بقاى                 
" انتخابات"نظام مربوط به اين             
اينکه در   .  نبود و قديمى تر است        

هر دور چه کسى و يا چه ترکيبى          
از باندهاى متفرقه اسالمى اين              
پرچم را در دست دارد ثانوى                  

. خود جدال قديمى تر است       .  است
مردم هم عموما جمهورى اسالمى      

اينهم .  نميخواستند و نميخواهند        
" انتخابات"قديمى است و از اين          

نفس .  معين شروع نشده است            
اينکه نمايش انتخابات ايندور به            

" مطالبه محورى  "بحثهائى مانند      
 انعکاسى از فشار               ،مزين شد    

مطالبات واقعى بخشهاى مختلف         
معترض در جامعه و تالشى براى      
در قفس کردن آنها در                                   

. چهارچوبهاى حکومتى بود                  
جنبش دو    "مانند    "  جنبش سبز   "

و هر اسم ديگرى که با            "  خرداد
 تعين ها   ،آن در آينده روبرو شويم     

و آرايش سياسى جديد جنبش ملى         
اسالمى و جناحى از حکومت                
براى بقاى نظام در چهارچوب              

تفاوتى .  قانون اساسى رژيم است      
که اينبار وجود داشت اينبود که             
بنا به واقعيات سياسى جامعه                   
ايران تکرار ويدئوى دو خرداد با        

بسته بندى         
  ۶صفحه 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نه مردم به      .  ديگرى عملى نبود     
اين پرچم رضايت ميدادند و نه              
خامنه ايها اين سياست را سياست        

. مناسبى بحال نظام ميدانستند                
همينطور پرچمداران اجراى                 
قانون اساسى در موقعيتى نبودند         

اوضاعى در باال    .  که تسليم شوند   
پيش آمده بود که تمايل شديد به               
حذف و تصفيه درون حکومتى             

جدال جناح ها براى بقا            .  داشت
وارد فاز جديد و خرد کننده اى               
شده بود و امکان همزيستى در               
چهارچوب نظام را غير عملى               

موفقيت سياست هر سو         .  ميکرد
در گرو عقب راندن و حذف                    

اين دور   .  بخشهائى از نظام بود       
جديد را که ما راه بدون بازگشت          

 با ترورها و تصفيه و                 ،ناميديم
زندانى و دادگاهى کردن بخشهائى     
از حکومت آغاز شد و جهت                   
اصلى جنگ دو جناح در سير                 

به عبارتى   .  پيش رو خواهد بود       
ديگر سه طرف دعواى سياسى             
ايران در موقعيت تماما جديدى             
قرار گرفتند که پيروزى هر سو            

. منوط به شکست سوى ديگر بود       
پيروزى خامنه اى و احمدى نژاد         
و باند نظامى کنونى در گرو پايان       

. دادن به کار نيمه تمام است                     
پيروزى موسوى و ائتالفى که در       
حکومت و حاشيه آن صف کشيده        
اند نيز در گرو نفى چهارچوبهاى        
قدرت و اختيارات جناح حاکم                

پيروزى مردم نيز در گرو        .  است
نابودى کل جمهورى اسالمى                 

اينکه در افت و خيزهاى           .  است
اين دعوا چه سکته ها و چرخشها         

 ،و مانورهاى موقت پيش مى آيد          
توضيح دهنده روندهاى اصلى              

  .نيست

 

امروز براى همه روشن شده                  
است که اين مردم و اين نسل                    

. جمهورى اسالمى نميخواهند              
معلوم شده است که اين مردم                   

" اسالم رحمانى  "براى خمينى و       
ظرفيتهاى مغفول مانده قانون       "و   

به سرعت  .  بميدان نيامدند"  اساسى

ايران در سالی که 
 ...گذشت 

برق و باد خطر سرنگونى                 
جمهورى اسالمى در مقابل               

جامعه .  چشم دنيا بنمايش درآمد    
با شعارهايش و تهاجمى که به         
حکومت و دستگاه سرکوب              

. کرد نشان داد که چه ميخواهد        
نفس اين نخواستن را ديگر                

معلوم .  کسى نميتواند انکار کند    
شد که نه سياست وحشيانه                  
سرکوب و تجاوز توان مقابله با      
مردم را دارد و نه سياست                  
خمينى چى گرى و قانونگرائى       

فلج .  اپوزيسيون دربارى          
حکومت اسالمى و بن بست              

. همه جانبه اش سرجايش است       
نخواستن مردم و آماده شدنشان      
براى پايان دادن به جمهورى           
اسالمى قدرتمندتر از هر زمان      

و دقيقا به اين       .  سرجايش است 
اعتبار تشديد خونين جدال جناح     
ها و سير تصفيه ها و                              
ترورهاى درون حکومتى و به       
تسليم کشاندن بخشهائى ديگر          

اين دعوا   .  نيز سرجايش است     
تمام نشده و اتمام آن در گرو              
پيروزى بالمنازع جناحى از           
جمهورى اسالمى براى حفظ           
نظام و بخانه فرستادن مردم و         
يا پيروزى مردم آزاديخواه و           
انقالبى بر جمهورى اسالمى و       

ترديدى نيست  .  سرنگونى آنست 
پيروزى هر سو ملزوماتى                 
دارد و کشدار شدن مسئله و               
افت و خيزها نيز بر همين                   

  .واقعيت داللت دارد

 

 جنبشها و         :يک دنيای بهتر       
گرايشات متفاوتی در تحوالت        

" همه با همی     .  "جامعه دخيلند  
چه ارزيابی ای    .  در کار نيست   

از نقش و جايگاه هر کدام از              
جنبشهای اصلی جامعه را در          

 تحوالت کنونی داريد؟ 

 

 يک رکن فعاليت     :علی جوادی 
ما در اين دوره اتفاقا تاکيد بر            

همه با  :  "اين واقعيت بوده است   

١۴۴شماره   

جنبشها و    .  در کار نيست       "  همی
گرايشات متفاوتی در تحوالت                    

همه اين     .  سياستی جامعه دخيلند        
. جنبشها اهداف يکسانی ندارند                  

سياستها و اهداف واحدی را هم                   
همانطور که بارها    .  دنبال نمی کنند   

اشاره کرده ايم سه جنبش اصلی                 
 –جامعه عبارتند از جنبش ملی                  

 جنبش ناسيوناليسم                         ،اسالمی
پروغربی و جنبش کمونيسم                         

 .  کارگری

 

اسالمی   –بخش اصلی جنبش ملی          
برای اصالح و تعديل حکومت                   

سرنگونی .  اسالمی تالش ميکند          
از انقالب و دگرگونی      .  طلب نيست 

اساس .  بنيادی جامعه بيزار است          
. است"  مطالبه محور  "جنبش شان      

مطالبه در چهارچوب نظام سياسی          
و اقتصادی موجود اما با تعديل و               

بخش عمده نيروهای اين    .  اصالح آن 
جنبش مانند دوره دوم خرداد به گرد        
پرچم اصالح طلبان سبز حکومتی           

عليرغم هر غرولندی    .  جمع شده اند   
 موسوی و کروبی       ،که داشته باشند    

اين يک  .  اين صف هستند  "  رهبران"
. صف گسترده و متنوع سياسی است     

نيروهايی که تاريخا رو در روی هم       
 امروز در کنار هم        ،قرار داشته اند   

اين يک   .  در اين صف قرار دارند        
. جنبش راست و ارتجاعی است                
. ميکوشند مردم را به کم قانع کنند            

اين جريان امروز مورد توجه غرب       
بخش .  و رسانه های متعدد آنهاست       

 يعنی جناح            ،رهبری کننده آن           
 از آن جهت     ،اصالح طلب حکومتی  

مورد توجه غرب است که می                     
کردن به   "  خيانت"پندارند استعداد      

رژيم اسالمی و باز کردن در                       
غرب .  از درون را دارند         "  قلعه"

ميکوشد بر دوش اين جريان پله پله          
سياست تغيير رژيم اسالمی را دنبال      

اما اين جريان نيروی مطلوب         .  کند
و ايده آل غرب در تحوالت آتی و              

سرنوشت اين    .  آينده جامعه نيستند      
جنبش در نهايت به سرنوشت رژيم         

تا .  اسالمی گره خورده است                  
زمانيکه رژيم اسالمی هست اينها            

با سرنگونی   .  هم موضوعيت دارند    
رژيم کامال موقعيت خود را از                    
دست خواهند داد و زوال پيدا                        

به اجزاء تشکيل دهنده     .  خواهند کرد 
بخش قابل   .  خود تقسيم خواهند شد       

مالحظه ای از اين جريان                               
بورژوايی به جريان ناسيوناليسم              

  .پروغربی خواهند پيوست

جنبش ناسيوناليسم پروغربی                 
جنبش اجتماعی ديگر دخيل در             

اين .  تحوالت سياسی جامعه است     
جريان دارای دو گرايش اصلی و        

به لحاظ   .  يک شاخه فرعی است      
سياسی سرنگونی طلبی و اصالح      
طلبی دو گرايش موجود در اين             

گرايش سرنگونی طلب   .  جنبش اند 
اين جنبش دارای تمايالت شديد             
فاشيستی و آريايی گری و سلطنت      

قوم پرستان عليرغم   .  پرستی است 
اختالفشان با جريانات آريايی                

 رگه ديگر اين جنبش                  ،پرست
اين جريانات     .  ارتجاعی هستند    

بورژوايی خواهان سلطه                          
بالمنازع سرمايه و بازار آزاد بر        

اما .  مقدرات زندگی جامعه هستند     
تاکتيک های آنها برای رسيدن به         

بند و    .  اين هدف متفاوت است          
 کودتا و اتکاء    ،بست و تقال از باال    

به نيروهای ارتجاع بين المللی              
يک رگه   .  اساس سياستشان است    

اين جريانات خود را به جنبش                
ميکوشند .  سبز نزديک کرده است    

روی دوش اين جريانات به قدرت       
ميدانند که هر          .  نزديک شوند    

درجه تحرک توده های بپاخواسته      
شانس و امکان نزديکی اين                     
جريانات دست راستی را برای             

اما .  قدرتگيری کمرنگ تر ميکند     
تاکتيکی و مقطعی    "  نزديکی"اين  
. آينده شان متفاوت است           .  است

رگه قوم پرست اين جنبش                         
ناسيوناليستی نقشی عميقا مخرب        
و ضد اجتماعی مانند جريانات              
کنترا و يونيتا را برای خود                       

عمدتا از     .  تعريف کرده است         
بازيگران سناريوی سياه در                    

اين جريان  .  تحوالت جامعه هستند  
در اساس به قدرت و نقش غرب           
در تحوالت سياسی جامعه متکی         

شانسی در يک پروسه              .  است
" دمکراتيک"انقالبی و يا حتی             

از اين رو مدافع تحريم            .  ندارند
و "  خجول"اقتصادی  و مدافعان        

يا وقيح حمله نظامی به ايران                  
. برای رسيدن به اهدافشان هستند        

بنظر من گرايش اولترا راست و          
افراطی اين جريان در تحوالت             

  .آتی دست باال پيدا خواهد کرد

 

جنبش کمونيسم کارگری و حزب        
 حزب اتحاد کمونيسم     ،سياسی اش 
 جنبش اصلی دخيل در         ،کارگری

جنبشی .  تحوالت جامعه است          
برای آينده         

  ٧صفحه 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنبشی .  سوسياليستی جامعه است   
 برابری و رفاه               ،برای آزادی    
اين جنبشی برای       .  همگان است   

 ،آزادی بدون قيد و شرط همگان          
برای درهم کوبيدن کليت رژيم              

 برای نابودی سيستم                 ،اسالمی
 برای خالصی         ،آپارتايد جنسی    

 برای   ،فرهنگی و رهايی جامعه       
الغاء کار مزدی و استثمار                        

اين جنبشی   .  سرمايه داری است     
. برای يک دنيای بهتر است                    

کمونيسم کارگرى نيروی اصلی          
سوسياليستی   –جنبش راديکال         

 جنبش مجامع               ،طبقه کارگر       
 ،عمومی و شورايی کارگران               

 و جنبش            ،جنبش آزادی زن           
جوانان راديکال و سرخ را در               
تحوالت سياسی جامعه با خود               

مرگ نابهنگام      .  خواهد داشت     
منصور حکمت برای اين جنبش          

اين .  يک ضايعه جبران ناپذير بود    
خالء را نميتوان جبران کرد اما با       
گنجينه عظيم و پرچم  و خط                     
کمونيستی اش ميتوان ملزومات           
پيشروی و پيروزی اين جنبش را        

اين جنبش برای           .  تامين کرد     
پيروزی بايد بر ضعفها و                          

اما .  کمبودهای بسياری غلبه کند       
تمام مساله اينجاست که شانس و           
امکان پيروزی اين جنبش يک              
واقعيت مهم درخشان جامعه                   

 ،راديکاليسم جامعه            .  است
آزاديخواهی و برابری طلبی                  
گسترده جامعه از عوامل اصلی           

به ميدان  .  اين جايگاه سياسی است    
آمدن و حضور مستقل و تحزب            
يافته طبقه کارگر با پرچم اين                  
جنبش تمام معادالت سياسی را به        

  .نفع اين جريان بر هم خواهد زد

 

سازش و ائتالف و اتحادی ميان            
همه با  .  "اين جنبشها ممکن نيست    

تنها .  در کار نيست            "  همی
جريانات سازشکار و راست                  
مدعی برافراشتن پرچم سازش             
طبقاتی و جنبشی هستند که به                 
دنبال سازش ميان اين جنبشها                

اين جريانات سازشکار هم    .  هستند

ايران در سالی که 
 ...گذشت 

در طيف راست و هم در طيف         
اما .  موجودند"  چپ"

سازشکاری نقطه قابل اتکاء            
سياسی در تحوالت آتی نخواهد      

در دو جنبش کمونيسم             .  بود
کارگری و جنبش ناسيوناليسم         
پرو غربی جريانات افراطی و       
سازش ناپذير اصلی در پس              
تحوالت به جلو رانده خواهند           

جدال ميان اين جنبشها و          .  شد
نه سازش و ائتالف آنها                         
واقعيت آتی و مناسبات ميان             
اين جنبشها را تعيين خواهد               

  .کرد

  

 زنان تاکنون     :يک دنيای بهتر    
نقش برجسته ای در تحوالت            

انقالبی .  حاضر ايفاء کرده اند      
که به قول منصور حکمت                  

نام "  انقالب زنانه "ميتواند يک    
زمينه های چنين                 .  گيرد

ارزيابی ای کدام است؟ آيا اين         
تبيين خصلت تالش برای يک         

را مخدوش  "  انقالب کارگری "
 نميکند؟ پاسخ چيست؟ 

 

 بايد توجه داشت         :آذر ماجدی  
که فقط حضور زنان در                       
اعتراضات نيست که ما را به           

زنان .  چنين ارزيابی ميرساند      
نيز حضور   "  57انقالب   "در   

در بسياری       .  وسيع داشتند      
حرکات اعتراضی توده ای طی    
تاريخ نيز حضور وسيع داشته        
اند، اما تاريخا شاهد بوده ايم             
که بمحض تعيين تکليف آن               
رويداد، زنان را به خانه ها و            
به موقعيت دست دوم                              
بازگردانده اند و بعضا به                    

. موقعيت حتی بدتر و پايين تر         
يک نمونه مهم اين اتقاق انقالب   

نمونه ديگر  .   در ايران است   57
آن مبارزه ضد کولونياليستی           

  .در الجزاير

 

آنچه ما را به چنين ارزيابی ای       
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ميرساند حضور پر رنگ و فعال              
جنبش آزادی زن در جامعه، در                 
جنبش سرنگونی و در خيزش اخير         

آنچه منصور حکمت را به            .  است
چنين ارزيابی رساند، برجسته و               
فعال بودن جنبش حقوق زن در                   

اين رژيم از روز اول         .  جامعه بود  
قدرت گيری با يک دشمن سرسخت        

: و آشتی ناپذير روبرو بوده است              
بسياری از      .  جنبش آزادی زن           

تاکتيک ها و تحرکات دفاعی رژيم          
يک .  در عرصه مساله زن است            

تنش و درگيری و تضاد دائمی در             
جامعه ميان رژيم اسالمی و جنبش          

مهر .  آزادی زن وجود داشته است         
زن ستيزی بر تمام پيکره اين رژيم          

اين مهر را حرکت         .  خورده است  
های اعتراضی برای آزادی زن بر         

از اين  .  پيکر اين رژيم کوبيده است      
رو است که ما ميگويم انقالب آتی             
ايران ميتواند يک انقالب زنانه                   

  .باشد

 

آيا اين ارزيابی با انقالب کارگری            
در تناقض قرار ميگيرد؟ از نظر ما         

زيرا ما انقالب زنانه را                   .  خير
بعنوان جانشين انقالب کارگری                

ما از   .  مورد استفاده قرار نميدهيم        
انقالب زنانه بعنوان انقالب رهايی          

انقالب .  بخش مردم صحبت نميکنيم     
زنانه را بعنوان شعار استراتژيک           

ما برای يک     .  خود استفاده نميکنيم    
. انقالب کارگری تالش ميکنيم                   

انقالب زنانه توصيفی است از                    
روحيه حاکم بر جامعه، از                             
روانشناسی عمومی جامعه، از نقش       

به يک    .  جنبش آزادی زن در آن           
معنا انقالب زنانه توصيفی است از         

. اجتماعی جامعه    –موقعيت فکری     
اين ارزيابی به نقش مهم و تعيين                
کننده جنبش آزادی زن در تحوالت          
آتی و زير و رو کننده در جامعه                  

جنبش آزادی زن           .  اشاره دارد     
جايگاهی بسيار مهم در جنبش                     

انقالب زنانه اشاره    .  سرنگونی دارد 
 .ای است به اين جايگاه

 

 چه ارزيابی ای از      :يک دنيای بهتر  
تاثيرات منطقه ای و جهانی تحوالت      
در ايران داريد؟ پيروزی اين جنبش        
چگونه معادالت قديمی و تاريخی و        
جاری را در سطح منطقه و جهان             

 دگرگون خواهد کرد؟ 

 

 ايران کشورى      :سياوش دانشور  
مهم در منطقه و در افکار عمومى       
جهانى و معادالت سياسى بين                
المللى است و هر رويدادى در آن         

. تاثيرات منطقه اى و جهانى دارد       
مشخصا در ايران حکومتى                     
اسالمى سر کار است که يک                  
قطب مهم جنبش تروريستى اسالم      
سياسى است و نيروهاى متعدد              
تروريستى را در منطقه حمايت و       

دراين سالها    .  سازماندهى ميکند   
دنيا شاهد قيل و قال تبليغاتى و                

جنگ عليه   "کشتار تحت عنوان         
بود و نتايج جنايتکارانه          "  ترور

جنگ قطبهاى تروريستى را براى     
صدها ميليون انسان بيدفاع ديده            

درست دراين اوضاع در         .  است
" انتخابات"ايران جنبشى به بهانه       

قد علم کرده است که از موضعى          
پيشرو مهمترين قدرت اسالم                  
سياسى را به مصاف طلبيده و راه        
مقابله با ترور و تحجر را نشان             

خيزش توده اى در ايران         .  ميدهد
و اعتراض عليه جمهورى                       

 اگر خود را در                             ،اسالمى
چهارچوب تحليلهاى سطحى و             

 ،جانبدار ژورناليستى اسير نکنيم       
اوال پرچمى براى مردم محروم و       
قربانى کل منطقه براى تقابل با              
تروريسم اسالمى و حکومتهاى            

ثانيا .  پوسيده و استبدادى است           
کشيدن خط بطالنى بر سياستهاى        
جهانى دولتها و کمپهاى                              

مقابله با     "تروريستى مبنى بر             
ثالثا عروج      .  است"  تروريسم

جنبشى جديد با نقشى بسيار                      
روشن و برجسته از زنان و نسل          
جديد عليه ارزشهاى اسالمى و             
قوانين دست و پاگير اسالمى                   

همه ميدانند سقوط جمهورى    .  است
اسالمى کمر جنبش اسالم سياسى        

همه ميدانند  .  در منطقه را ميشکند    
سقوط جمهوى اسالمى الگوى               
جديدى از مقابله با تروريسم و               
اختناق و تحجر مذهبى را در                  

همه .  منطقه و جهان دامن ميزند         
ميدانند سقوط نظام آپارتايد                       
اسالمى کل عمارت فکرى و                  
سياسى راست جديد و بقاياى                   
چهارچوبهاى نسبيت فرهنگى و          
پست مدرنيسم را براى هميشه               

همه ميدانند که موج    .  مدفون ميکند 
جديدى از ضديت با مذهب و و              
دفاع از آزادى زن و سکوالريسم         
و برابرى طلبى در منطقه قد علم          

همه ميدانند جنبشهاى   .  خواهد کرد 

  ٨صفحه 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سکوالريستى و سوسياليستى در         
نفس .  منطقه ميداندار خواهند شد      
و نه     –اينکه افکار عمومى دنيا         

در   –دولتها و رسانه هاى مزدور       
پس تحوالت ايران زنده شدن اميد       
تغيير را ميبينند و در اشکال                    
بسيار متنوع همصدائى خود را با       

 نفس اينکه طى      ،آن اعالم ميکنند   
چند دهه گذشته شاهد چنين موج           
همبستگى جهانى با يک حرکت            
سياسى در يک کشور معين نبوده        

 نشان جايگاه اين تحوالت در         ،ايم
ذهنيت مردم دنيا و اميد به                          

پيروزى انقالبى   .  پيروزى آنست  
در ايران پرونده کل تبليغات و               
تهاجم سياسى دو دهه گذشته                    
راست افراطى در جهان را ميبندد      
و بار ديگر در متن دنياى سرمايه        
دارى بحران زده و ورشکسته و           

 اميد تغيير انقالبى و         ،آبرو باخته  
کارگرى و سوسياليستى را به                

  .واقعيتى ملموس تبديل ميکند

 

ايران نه مدل عراق و افغانستان           
را دنبال ميکند و نه مدل                              

. کشورهاى سابق اروپاى شرقى         
در ايران نه انقالب مخملى راه               
حلى براى باالئيها و پائينى ها                 
است و نه دولتهاى کارتنى و فاسد        
و آدمکش در عراق و افغانستان            
بعنوان تحفه هاى دمکراسى                    
موشک کروزى چنگى به دل                 

در ايران مردم براى     .  مردم ميزند 
قرائتى ويژه از اسالم و يا اجراى         

 ،قوانين اسالمى بميدان نيامده اند        
براى دفن اسالم و نظام حافظ آن           

حتى براى     .  خيز برداشته اند         
دولتهاى غربى که با سياست                   
پراگماتيستى همواره از جريانات       
دستگاهى ناراضى حمايت ميکنند      
و جهت سياست خارجى و                         
تبليغات رسانه اى را براين مبنا            

 در پديده موسوى و      ،تنظيم ميکنند 
خاتمى و اصالح طلب دستگاهى         
روندى را جستجو ميکنند که طى        
آن امکان عروج نيروهاى واقعى        

. مدافع سرمايه دارى فراهم شود         
همراهى ارکستر مانند کل رسانه        

ايران در سالی که 
 ...گذشت 

ها و نيروهاى متفرقه جنبش             
ملى اسالمى مبنى بر مخالفت با   
تحرکات انقالبى و شعارهاى           

 چيزى جز       ،سرنگونى طلبانه   
وحشت از تعميق روند هاى              
انقالبى و سنگربندى در مقابل         

. قدرتگيرى چپ جامعه نيست        
واقعيت اما اينست در ايران               

 که در      ،جنبشهاى اصلى ترى     
اقتصاد سياسى يک جامعه                 

 اين  ،سرمايه دارى ريشه دارند    
تحوالت و فرجام نهائى آن را           

  .رقم خواهند زند

 

يک پيروزى همه جانبه بر                
جمهورى اسالمى تنها ميتواند         
توسط افق و اهداف کارگرى و       

. کمونيستى متحقق شود                       
جمهورى اسالمى در اين روند       
ممکن است دچار هر نوع                   

 ممکن است           ،تغييرى بشود     
کودتاها و ضد کودتاها صورت     
گيرد و آرايشهاى مختلفى از             
طبقه حاکم موقتا در قدرت                  

 اما دعواى              ،قرار بگيرند      
سياسى در ايران نهايتا برسر           
پيروزى دو آلترناتيو راست يا         

 ،آنچه روشن است    .  چپ است  
براى جنبش کمونيسم کارگرى       
اين امکان فراهم شده که                       
پيروزى بر جمهورى اسالمى        
توسط پرچم چپ صورت                   

چنين پيروزى اى منطقه     .  گيرد
و دنيا را تکان خواهد داد و                 
تاثيرات آن زير و رو کننده                

در فقدان پيروزى     .  خواهد بود  
 جمهورى   ،کارگرى کمونيستى  

اسالمى حتى اگر سرنگون                
شود و يا در مجموعه اى از               

 نتيجه   ،تحوالت کنار زده شود      
آن تنها تکرار گذشته و دور               
جديدى از عسرت اقتصادى و         
فقر و تبعيض و سرکوب و                 

چنين .  اختناق خواهد بود             
سناريوئى نيروها و بازيگران        
مرتجع ملى و مذهبى و                         
فاشيست و آدمکش را نياز دارد      
که مشابه آنها به وفور در                    
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منطقه و دنيا وجود دارند و تغيير               
ملموسى را در معادالت سياسى                 
منطقه اى و جهانى در بر نخواهد              

 .  داشت

 

 بزرگترين نقطه       :يک دنيای بهتر      
ضعف اعتراضات حاضر در                     
جامعه را چه ميدانيد؟ بزرگترين               
نقطه قوت اعتراضات دوره اخير را      

 کدام ميدانيد؟ 

 

 بزرگترين نقطه قوت       :علی جوادی  
اين تحوالت حضور گسترده و                    
راديکال نسل جوان جامعه و زنان           

يک نسل پر     .  در اعتراضات است    
 ، آزاديخواه         ، پرتحرک         ،انرژی

.  امروزی و پرتوقع       ،برابری طلب  
اين نيرو ماتريال انسانی يک تحول         
عظيم اجتماعی و ترقی خواهانه                

بزرگترين نقطه ضعف               .  است
 ،اعتراضات کنونی مساله رهبری         

تشکل و عدم حضور مستقل و                     
سازمانيافته طبقه کارگر در آن                   

اجازه دهيد کمی بيشتر به              .  است
  .جوانب اين مجموعه بپردازم

 

جنبش حاضر بر خالف تصورات           
پوپوليستی رايج ادامه جنبش خاصی      

. ادامه جنبش کارگری نيست     .  نيست
ادامه .  ادامه جنبش آزادی زن نيست      

سازمانی نيروی خاصی در جامعه          
در .  جنبشی قائم به ذات است     .  نيست

اساس جنبش نسل جوان جامعه است      
که بر عليه جمهوری اسالمی پا به            

من تبيين و        .  ميدان گذاشته است       
اشارات منصور حکمت در باره اين      
جنبش را واقعی و بيان مختصات              

  :سياسی آن ميدانم

 
بنظر من مسأله سياسى در ايران             "

مسأله .  يک مسأله نسلى است                 
به اين    .  سازمانى و فردى نيست          

معنى نيست که اين نارضايتى                     
يا بحث   .  افرادى از حکومت است       

حقوق مدنى افراد است يا بحث اين           
است که سازمانهاى اپوزيسيونى              
هستند که گردن به حکومت                           

يک .  بحث نسلى است      .  نميگذارند
نسل جديد که اين چارچوب سياسى          

علت اينکه نميخواهد     .  را نميخواهد  
هيچ دليل سياسى ندارد جز اينکه               

يک .  ميداند دنيا جور ديگرى است        
جوان بيست ساله در ايران هيچ                  

دليلى نمى بيند که بنا به تعريف              
بايد بدبختتر، محرومتر و عقب             
مانده تر از کسى باشد که در                     
يونان، ترکيه يا فرانسه يا                           

اين نسل   .  انگلستان زندگى ميکند    
 ٢١اين نسل قرن       .  اينترنت است  

مسأله .  اين نسل نمى پذيرد     .  است
اين نيست که اکثريت نمى پذيرد،         
حزب توده نمى پذيرد، کومه له             
نمى پذيرد، حزب کمونيست                    
کارگرى نمى پذيرد، سلطنت                  
طلبها نمى پذيرند، دمکراسى                 
ميخواهند؛ مسأله اين است که اين        

بيحقوقى سياسى   .  نسل نمى پذيرد    
را از جمهورى اسالمى نمى                   

.  ... اين مشکل اينها است      .  پذيرد
شهروند امروز ايرانى اينطورى         

فکر ميکند حکومت بدون       .  نيست
فکر ميکند با    .  او سر پا نمى ماند      

قربانى .  عراق جنگ کرده است        
فکر ميکند تصميم            .  داده اند     

سياسى با او است و باالخره خود          
 مجبور   ،حکومت هم معلوم است      

است مدام روى بسيج مردم کار             
يک شهروند ايران امروز آن      .  کند

آدم تو سرى خورده زمان شاه                 
هرچقدر هم رژيم استبدادى  .  نيست

و عقب مانده است ولى او براى             
اين .  خودش شخصيت قائل است       

اين نسل   .  يک فضاى ديگر است      
نسل قبلى همچنان   .  اينطورى است 

دارد يواشکى جزوه رد ميکند،              
نسل ما هنوز دارد آهسته ميرود و       
آهسته مى آيد و يواشکى از اين              

. سوراخ به آن سوراخ ميرود                 
جوانهاى اين دوره دارند رسمًا              
عليه حکومت شعار ميدهند، فحش      
ميدهند، حرفشان را ميزنند و فکر       
ميکنند وسط فرانسه زندگى                     

فکر ميکنند قاعدتا اگر           .  ميکنند
آنجا شلوغ شود کوفى عنان به                

واقعا اينطورى     .  دادشان ميرسد   
تصورى از اختناق      .  فکر ميکنند  

ندارد، چون تصورى از يک                  
بايد او را     .  شکست سياسى ندارد    

به نظر من              .  شکست دهند      
حکومتى ميتواند به جنگ اين                 
نسل برود و او را شکست بدهد              
که يکپارچه باشد و از دل يک                
جنبش در آمده باشد، طورى که             

يک .   سال پيش بودند         ٢٠اينها    
حکومت متفرقى که مشروعيت           
خودش براى خودش زير سؤال            
است با اولين هجومى که به مردم         
ببرد و اولين دفاعی که مردم                   

. بکنند از درون متالشى ميشود            
بيشتر اينها،     

  ٩صفحه 
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اگر بخواهند به مردم حمله کنند             
کرور کرور صف حکومت را              
ترک ميکنند و پيش مردم استغفار       

براى .  ميکنند و ميگويند ما نيستيم     
اينکه ميدانند اين بحث را باخته             

با سپاه پاسداران و بسيج                .  اند
 ٧٠نميشود در يک کشور                         

ميليونى با يک جامعه بيدار و پر           
اين را فهميده      .  توقع روبرو شد     

درنتيجه اين مسأله سياسى           .  اند
منصور .  (بايد جواب بگيرد             

آيا پيروزی کمونيسم در       :  حکمت
 ) ايران ممکن است؟

 

اما در باره بزرگترين ضعفهای           
مساله رهبری در      -١:  اين جنبش 

جنبش سرنگونی طلبی توده های         
مردم کماکان مساله باز و فيصله          
نيافته و حياتی در اين جنبش                    

اين جنبش ميتواند عقيم و           .  است
 چنانچه جريانات سبز       ،اخته شود  

حکومتی خط مشی و افق خود را         
بر آن حقنه کنند و مردم را در                  
چهارچوب اهداف ارتجاعی و              

. جناحی خود به اسارت در آورند        
در آن صورت مساله پايه ای اين          
جنبش کماکان حل نشده و جامعه          
با يک اختالف فاز وارد دور                   
ديگری از تحوالت خود خواهد            

شانس سبزها برای دست             .  شد
يافتن به چنين موقعيتی بسيار                  

 اما صفر و يا منتفی          ،اندک است 
از اين رو بايد با تمام قوا           .  نيست

اين ايستگاه برای سازش با                       
جمهوری اسالمی را در هم                      

اين جنبش ميتواند تحت           .  کوبيد
هژمونی فکری و سياسی                          
جريانات متعدد ناسيوناليست پرو       

در آن صورت    .  غربی قرار گيرد   
به احتمال زياد شاهد پروسه های         
متعدد و کشدار دست به دست                 
شدن قدرت در ميان جريانات                 
حکومتی و جريانات خارج از               

پروسه هايی  .  حکومت خواهيم شد  
که نتيجتا ميتواند قدرت را در                 
دست ترکيبی از جريانات                         
ناسيوناليسم پرو غربی و جريانات     

اسالمی در ظرفيت و شکل    –ملی  

ايران در سالی که 
 ...گذشت 

اما اگر جنبش    .  جديد قرار دهد   
کمونيسم کارگری بتواند                     
هژمونی سياسی خود را بر اين      

 بتواند به         ،جنبش تامين کند        
نيروی رهبری کننده و                         

 ،سازمانده اين جنبش تبديل شود    
در آنصورت شاهد پيروزی             
آزاديخواهی و برابری طلبی و       
سوسياليسم در جامعه خواهيم          

در هر صورت به احتمال      .  بود
بسياری تحوالت جامعه پيچيده       

مساله   -٢.  و کشدار خواهد بود    
اساسی ديگر مساله تشکل يابی       
و سازمانيابی طبقه کارگر و             
توده های بپاخواسته جامعه               

اين جنبش در حال                 .  است
حاضر فاقد تشکل عمومی توده      
ای برای تداوم بخشيدن به                   

 برای تامين          ،حرکت خويش    
 برای تعيين          ،رهبری محلی    

تاکتيکها و سياستهای روز و            
عملی در اعتراضات جاری             

شکل دادن به تشکل های     .  است
توده ای و شورايی کارگران و        
جوانان در محالت در محور            

رژيم .  چنين سياستی قرار دارد    
اسالمی را تنها ميتوان با قدرت      
کارگر و مردم متشکل و متحد         

. در هم شکست و بزير کشيد            
و باالخره مساله حضور و          -٣

بسيج طبقه کارگر برای ايجاد          
يک صف مستقل و حزبی                   
برای پيروزی اين جنبش و                
برقراری حکومت کارگری در     

زمانی که طبقه      .  جامعه است  
کارگر با قدرت و تشکل توده           
ای و حزبی حضور سياسی و          
اقتصادی خود را در تحوالت          

 اوضاع به       ،جاری تامين کند      
نفع کمونيسم و کارگر کامال              

  .تغيير خواهد کرد

 

 برای         :يک دنيای بهتر                
پيروزی بر چه محورهايی بايد      
تاکيد کرد؟ چگونه ميتوان به            

 اين مختصات دست يافت؟ 
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 سازماندهی و رهبری       :آذر ماجدی  
. دو مقوله بسيار کليدی و اساسی اند        

اگر مبارزات و خيزش مردم به                  
روند خودبخودی رها شود، بديهی           
است که جريان حاکم آنرا به سمتی           

. که ميخواهد هدايت خواهد کرد                
جريان حاکم نيز گرايشات مختلف            

ما خواهان يک      .  بورژوايی هستند  
زيرا ميدانيم  .  انقالب کارگری هستيم  

که فقط يک انقالب کارگری ميتواند        
يک جامعه آزاد، برابر و مرفه                    

و اين     .  برای همگان ايجاد کند             
مردم .  خواست عميق مردم است           

. خواهان آزادی، برابری و رفاه اند        
به اين منظور ما بعنوان يک حزب           

کارگری بايد ملزومات     –کمونيستی  
سازماندهی يک انقالب کارگری را       

  .فراهم آوريم

 

امر سازماندهی طبقه کارگر و مردم      
. علی العموم شاه کليد پيروزی است       

سازماندهی توده ای و حزبی بايد در       
. راس وظايف ما قرار داشته باشد            

تالش برای سازماندهی مردم در              
شوراها در محالت و محيط کار و            
سازماندهی شورای سرخ ها، که              
بخصوص  جوانان انقالبی و                        
راديکال را در خود گرد آورد نقشی        

بعالوه جلب و      .  بسيار حياتی دارد     
جذب رهبران راديکال کارگری و           
جنبش های اجتماعی به حزب يک           

 .نقطه اساسی ديگر است

 

حزب بايد بکوشد که مردم روايت            
آنرا از اوضاع و روند حرکات                   

روايت حزب از خيزش            .  بپذيرند
اخير، دعوای دو جناح، نقش جنبش        
های مختلف و سناريوی پيروزی             
بايد به خودآگاهی بخش قابل توجهی       
از مردم، بويژه رهبران راديکال              

. کارگری و اجتماعی بدل شود                   
حزب بايد بتواند بعنوان يک                         
آلترناتيو معتبر قدرت در جامعه                

اينها وظايف بسيار   .  عرض اندام کند  
اساسی و مهمی است که در مقابل             

دشوار است، اما        .  ما قرار دارد       
سازماندهی و رهبری     .  عملی است  

حرکت اعتراضی و خيزش مردم             
بسمت يک انقالب کارگری راهی            

 .است که بايد در پيش بگيريم

 

جناح حاکم         :يک دنيای بهتر            
سال شکست   "جمهورى اسالمى از      

منظورشان از  .  سخن ميگويند "  فتنه

شکست چيست؟ مردم شکست               
يک خوردند يا جناح رقيب؟                    

مساله محورى ديگر در پيروزی        
و سرنگونی حکومت اسالمی                
نقش و جايگاه طبقه کارگر در                

چگونه .  تحوالت کنونى است           
ميتوان حضور مستقل و                             
سازمانيافته طبقه کارگر در                     
پيشروی و پيروزی جنبش                        

 سرنگونی را تامين کرد؟ 

 

 اينها جنگ            :سياوش دانشور     
روانى و دلخوشى دادن به صفوف    

اينها خود   .  بهم ريخته نظام است      
. را در يکقدمى سرنگونى ديدند           

خودشان اذعان کردند اگر شش            
منطقه تهران که روز شش ديماه           
دست مردم بود به هم وصل                      

بايد .   تهران سقوط ميکرد        ،ميشد
خوشحال باشند که هنوز سرکارند      

. ميدانند"  پيروزى"و البد اين را        
اما جمهورى اسالمى نه فقط هيچ         
پيروزى سياسى کسب نکرده است     
بلکه بسيار ضربه خورده و                     
ستونهايش ريخته و در مقياس                

آيا .  توده اى بى اعتبار شده است         
توده اى شدن شعار مرگ برخامنه    
اى نشان پيروزى است؟ آيا خلع            
سالح نيروى سرکوب و زمينگير       
کردن آن نشان پيروزى است؟ آيا        
تهاجم وسيع به ارزشهاى اسالمى       
توسط نسل جديد نشان پيروزى             
حکومت است؟ آيا نفرت بى حد و        
حصر از حکومت نشان پيروزى        
است؟ آيا تشتت و تفرقه و بى                   
اعتبارى ستونهاى نظام براى                 

 مردم بجاى         ،"خوديهاى رژيم    "
 نشان پيروزى است؟ آيا                ،خود

اعتماد بنفس و آمادگى مردم و در        
کمين بودن هميشگى شان نشان             
پيروزى است؟ اين شعارها                      

جناح مقابل  .  چرندياتى بيش نيست  
نيز عليرغم ضربه هائى که خورد      
و محدوديتهائى که بر فعاليت شان       

 عمال روى حرفشان      ،وارد کردند 
شکاف درون رژيم نه     .  ايستاده اند 

فقط ترميم نشده بلکه عميق تر                
امکان تهاجم و ترور و     .  شده است 

حذف رقبا نه فقط منتفى نشده بلکه       
. بسرعت در دستور قرار ميگيرد      

جامعه در ابعاد وسيع عمق فساد و       
تباهى و جنايت حکومت را ديده و       
شناخته و بيش از هر زمانى براى       

پيروزى .  سرنگونى تالش ميکند     
براى يک حکومت ديکتاتورى در     

يک دوره           
  ١٠صفحه 
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بحرانى معنى اش تنها اين ميتواند       
 ،باشد که بحران تمام شده است              

مردم زير فشار سرکوب رضايت       
 خطرى حکومت را تهديد           ،دادند
 امور به روال سابق در             ،نميکند

 اقتدار نهادهاى            ،جريان است     
 وضع اقتصادى   ،قدرت بيشتر شده  

رو به بهبود است و به اين اعتبار          
امکان اعتراضات اجتماعى                   
محدودتر و يا قابل کنترل کامل              

هيچکدام اينها در مورد    .  شده است 
. جمهورى اسالمى صدق نميکند        

از موقعيت خود خامنه اى تا                    
 از موقعيت     ،نهادهاى زير دستش    

نيروى سرکوب تا وضعيت درون      
 از تلنبار شدن نفرت              ،حکومتى

مردم و آمادگى شان براى تهاجم           
به کل حکومت تا بحران تعميق             

 از شکاف عميق     ،شونده اقتصادى 
فرهنگى حکومت با جامعه و                  
دنياى پيرامون خود تا اوضاع بين      

 همه بر بن بست       ،المللى حکومت 
عميق اين نظام و پايان آن تاکيد              

داستان تازه شروع شده           .  دارند
است و دراين مسير خامنه اى                 

 . خود جزو اولين قربانيان است

 

کارگران بعنوان آحاد جامعه در           
اعتراضات عليه حکومت شرکت      
دارند و مجموعا تضعيف                          
حکومت را بنفع مبارزه خود                  

اما آگاهانه نيرويشان را        .  ميبينند
. پشت جناحى از حکومت نميبرند      

برخالف برخى تحليلهاى جنبش          
ملى اسالمى و چپها که ميگفتند              
راى احمدى نژاد از جانب                        

 بجز         ،کارگران بوده است                 
جريانات دستگاهى و پليسى                    
حکومت در ميان کارگران که به         
رفسنجانى و خاتمى سمپاتى                    
داشتند و در انتخابات پشت                       

 و يا در مراکزى         ،موسوى رفتند  
با گروکشى از کارگران                             
قراردادى برخى شان را وادار به        

 ،شرکت در انتخابات کردند                    
بخشهاى مختلف طبقه کارگر                 
توهمى به اين نمايش نداشت و در        
جريان هاى بعدى هم خود را با              

ايران در سالی که 
 ...گذشت 

جناحى از حکومت تداعى                 
کارگران موقعيت بدست    .  نکرد

آمده و اعتراض عمومى را               
مثبت ميديدند اما وسواس                    
زيادى ميان فعالين کارگرى             
وجود داشت که سياستى را                
اتخاذ کنند که استقالل طبقاتى          

اگر .  کارگران زير سوال نرود     
به تبليغات دوره آخر جنبش               

 ميبينيد  ،ملى اسالمى دقيق شويد   
همه براين نکته تاکيد دارند که         
تعميق جنبش الزمه پيشروى           
است و اين مسئله به توجه                   

" مطالبات صنفى          "روى           
کارگران و جذب آنها به                       

اين .  بستگى دارد "  جنبش سبز "
جريان آگاهانه اسم کارگر را            
هم نبرد و آنجا هم که برد                      
صرفا سياستهاى ناسيوناليستى      
و تبليغاتى در دفاع از صنايع            
داخلى و تجار طرفدار خودشان     
و وعده ايجاد کار براى                         
کارگران صنايعى بود که در            

بيکار "  واردات بى رويه    "اثر   
 . شده بودند

 

کارگر وقتى در ابعاد گسترده           
وارد سياست سراسرى ميشود        
که فرجام پروسه کمابيش                    

 نيز  ۵٧در انقالب   .  روشن باشد 
ماههاى آخر کارگران وارد              
صحنه شدند و بويژه چند هفته          

 بهمن اعتصابات       ٢٢قبل از       
کارگرى گسترده و سراسرى          

کارگران براى حضور و       .  شد
دخالت مستقل در سياست                    
نيازمند تشکل حزبى و                          

حزب .  تشکلهاى توده اى هستند   
سياسى کارگرى ميتواند طبقه         
را در قلمرو سياست سراسرى       
نمايندگى کند و تشکلهاى توده          
اى طبقه کارگر ميتوانند حرکت    
طبقه را براى مطالبات رفاهى        
و يا خواستهاى سياسى عمومى      

در شرايط امروز     .  شکل دهند  
که مراکز کارگرى به يک                 
پادگان رسمى تبديل شده و                  
نيروى سرکوب بيشترين                    

١۴۴شماره   

حساسيت را به مراکز کارگرى                  
 در شرايطى که هر نوع                      ،دارد

تشکل توده اى کارگرى با سرکوب         
شديد و دستگيرى فعالين آن روبرو          

 و همينطور فقر تحميل شده         ،ميشود
به کارگران و حقوقهاى پرداخت               
نشده امکان تحرک را از کارگر در         

 کارگران   ،مقياس موثر گرفته است      
امروز .  بايد راهى ديگر انتخاب کنند    

شرايط ايران بطور عجيبى مانند               
شرايط روسيه در سالهاى قبل از               

کارگر در      .  انقالب اکتبر است          
آندوره چه عضو اتحاديه ميشد و چه       

 توسط پليس     ،عضو احزاب سياسى    
حکومت تزارى مورد هجوم قرار           

لذا کارگران ترجيح              .  ميگرفت
ميدادند عضو حزب بلشويک شوند         
و در کارخانه ها و مراکز کار روى        
سياست کنترل کارگرى و تشکلهاى        

شرط .  شورائى متمرکز شوند              
پيروزى مردم انقالبى در ايندوران         
معين نيز بميدان آمدن طبقه کارگر           
با پرچم سوسياليستى و براى                        

. آلترناتيو سوسياليستى اش است               
فعالين و پيشروان کارگرى بايد در          

 حزب اتحاد         ،حزب سياسى خود        
.  متشکل شوند       ،کمونيسم کارگرى   

تدارک ايجاد شوراهاى واقعى                    
در وضعيت فعلى   .  کارگرى را ببينند  

به جنبش مجمع عمومى کارگرى              
براى مقابله با فقر و          .  متکى شوند  

فالکت و اختناق پرچم رفاه و آزادى        
در تقابل با بيکارى و      .  را برافرازند 

تعطيلى کارخانه جات به سياست              
در يک  .  کنترل کارگرى رو بياورند   

کالم متکى شدن به سنت عمل                      
مستقيم کارگرى و ايجاد شوراها و           

 پيوستن به          ،سازمانهاى کارگرى    
حزب سياسى کمونيستى کارگرى            

 و مهمتر داشتن اين افق که                ،خود
کارگر بايد براى پيروزى                               
سوسياليستى بميدان بيايد و بعنوان           
رهبر آزادى جامعه خود را براى              

. تصرف قدرت سياسى آماده کند         
حضور مستقل طبقه کارگر در              
تحوالت سياسى اگر هدفى جز اين      

 يعنى فتح قدرت و             ،داشته باشد   
دولت و پيروزى کارگرى را افق        

 مستقل و      ،خود قرار نداده باشد        
. غير مستقل اش زياد تفاوت ندارد     

چون نهايتا کارگر نيروى                          
آلترناتيوهاى بورژوائى ميشود و        
با پيروزى جناحى از سرمايه                 
داران خود اولين قربانى الزامات        
 . سود و بازسازى اقتصادى ميشود

 

فراخوان ما به کارگران کمونيست     
 به همرزمان و           ،و سوسياليست   

رهبران عملى کارگران در                     
مراکز مختلف صنعتى اينست که        

براى ايجاد     .  به حزب بپيوندند        
سازمانهاى شورائى کارگران               

مرز روشن و           .  پيشقدم شوند     
قاطعى با کليه نيروهاى دست                 
راستى و بورژوائى و غير                       

تامين .  کارگرى داشته باشند             
استقالل سياسى و تشکيالتى طبقه       
کارگر در هر تحولى در گرو                  
اينست که کارگر افق کمونيستى و       
سازمان و ابزار کمونيستى و                  
سياست و تاکتيک کمونيستى را            
داشته باشد و کل طبقه را براى               
اين منافع بزرگ و آينده روشن              

 جنبش  ،دير يا زود  .  بميدان بياورد 
طبقه کارگر عليه فقر و فالکت و          
بيحرمتى و بيحقوقى اى که                       
سرمايه دارى تحميل کرده است           

بايد شرايط   .  قد علم خواهد کرد        
اين امر و ملزومات آن فراهم                  

اما در نفس اين خروش نبايد      .  شود
نه ادامه اين وضع          .  ترديد کرد   

براى ميليونها خانواده کارگرى            
عملى است و نه کارگران اين                 

 . *     شرايط را خواهند پذيرفت

 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالى کنيد
 

Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  Routing 
Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 

 

!کارگران عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  
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طرح حذف سوبسيدهای اقالم                
اوليه زندگی مردم حتی پس از               
تصويب در مجلس اوباش اسالمی     
اکنون خود به يک مساله حاد                   
مورد جدال و کشمکش باندهای            
دزد و جنايتکار جمهوری اسالمی     

بخشهايی از     .  تبديل شده است        
مجلسيون در مقابل دولت احمدی         

خامنه ای هم   .  نژاد قرار گرفته اند   
نتوانسته است اختالف اين                        
باندهای جنايتکار را سرهم بندی         

احمدی نژاد تهديد   .  کند و هم آورد    
کرده است که مساله تحميل                      
افزايش فقر و فالکت بيشتر به                
مردم را با رجوع به رفراندم در           

  .جامعه حل کنند

 

  اهداف،واقعيات

در زمينه اهداف طرح حذف                   
: سوبسيدها قبال گفته بوديم  که               

هدفش "  هدفمند کردن يارانه ها    "{
اعالم شده اش حذف سوبسيدهای        
دولتی برای اقالمی از جمله مواد        

 ، گاز  ، بنزين  ،سوختی مانند نفت     
 گازوئيل و همچنين برخی           ،برق

تخمين .  از مواد اوليه غذايی است     
ها حاکی از آن است که با اجرای          

 ۴٠کامل اين طرح رقمی معادل          
ميليارد دالر در سال بطور مستقيم    
بر هزينه زندگی مردم اضافه                 

بعالوه با حذف اين         .  خواهد شد  
مجموعه از سوبسيدها قيمت                   
بسياری از اقالم مورد نياز                       
زندگی مردم که در برگيرنده اين         
مواد اوليه است بسرعت افزايش         

نتيجه فوری اين         .  خواهد يافت    
سياست افزايش مستقيم و غير                
مستقيم هزينه زندگی مردم                       

 .زحمتکش است

 

نام اين سياست ارتجاعی را                    
نهاده "  هدفمند کردن يارانه ها         "
اما در واقع اين اقدام يکی از          .  اند

بزرگترين تعرضات اقتصادی             
رژيم جمهوری اسالمی به مردم          

اين رقم معادل       .  زحمتکش است   
يک چهارم بودجه ساالنه کشور           

 : حذف سوبسيدها
 !تعرضی که بايد در هم شکسته شود

 

 على جوادى

در روز روشن اوباش و      .  است
مفتخوران اسالمی حاکم بر               
جامعه تصميم گرفته اند که                
رقمی که تنها يک بخش آن                 

 ميليارد دالر است         ۴٠معادل   
را از جيب مردم خارج و در             
کنترل و در جيب خود و ساير          

اين .  اوباش حاکم قرار دهند          
يک دزدی آشکار و يک جيب         
بری وقيحانه دولتی و اسالمی         

 .است

 

مقامات دولتی آنچنان از                      
تصويب اين اليحه در مجلس           
اسالمی به وجد آمده اند که                  
گويا حاصل دسترنج و                          
تالششان است که قرار است به       

گويی .  آنها عودت داده شود          
حق از دست رفته ای است که          
توانسته اند آن را با تالش                     
بسيار و شبانه روزی خود به            

اين اوباش بسادگی  . دست آورند 
خود را صاحب تمامی ثروت          
اجتماعی توليد شده در جامعه          
ميدانند و چنين وانمود ميکنند           
که گويا با تحقق اين سياست               
اين عدالت است که متحقق شده       

و اين گوشه ای از                  .  است
واقعيات دنيای کثيف و وارونه       

در جهانی  .  سرمايه داری است   
که تمامی محصوالت توليد شده     
حاصل تالش و دسترنج کار             

 سرمايه داری      ،کارگران است  
 اعم از اسالمی و            ،و دولتش  

 خود را صاحب       ،غير اسالمی  
تمامی امکانات موجود در                 

در .  جامعه بشمار می آورند          
دنيايی که چرخهای جامعه با            
دست کشيدن کارگران از کار          
به يکباره از کار خواهد افتاد و        

 توده کارگر        ،فلج خواهد شد       
زحمتکش برای بقاء ناچار به          
فروش نيروی کار و تن دادن            
به استثمار و بندگی کار مزدی        

 .است

 

سياست حذف سوبسيد يک                 

١۴۴شماره   

رکن سياست رياضت کشی                           
تمامی .  اقتصادی سرمايه داری است   

دولتها و جريانات بوروژايی به                  
محض قرار گرفتن در موقعيت                  

کردن "  کارآ"دولتی و بمنظور              
 اتخاذ اين     ،کارکرد اقتصادی دولت    

. سياستها را در دستور قرار ميدهند        
احمدی نژاد هم از اين قاعده مستثنی       

اين تير خالص زن حکومت       .  نيست
اسالمی هم ميداند که برای تامين               
ملزومات کارکرد سرمايه بايد به              
معيشت کارگران و مردم زحمتکش       

او هم ميداند که برای         .  تعرض کند  
مقابله با بحران اقتصادی و کسری           
بودجه بايد بار بحران را بر دوش              
مردم تحميل کرد و به معيشتشان               

کسی چنين سياستی را     .  تعرض کرد 
برای .  بر او ديکته نکرده است               

درک ملزومات کارکرد نظام                      
سرمايه داری نبايد متخصص علوم        

 !فضايی بود

حذف سوبسيدهای دولتی در عين             
حال يک سياست مورد توافق تمام            

مساله اين  .  جريانات بورژوايی است  
نيست که به کدام اردوی ارتجاعی            

اين سياست   .  بوروژايی تعلق دارند    
در اساس مورد توافق جملگی شان          

جريانات متعدد متعلق به              .  است
اسالمی و يا صف          –اردوی ملی      

ناسيوناليسم محافظه کار و راست             
پرو غربی همگی در پيشبرد اين               

داريوش همايون    .  اقدامات شريکند   
خاتمی موافق  .  موافق اين طرح است   

بنی صدر موافق      .  اين طرح است     
رفسنجانی موافق    .  اين طرح است      
ضديت با کارگر و     .  اين طرح است   

مردم زحمتکش و وفاداری به                      
ملزومات اقتصادی و سياسی نظام           
سرمايه داری يک وجه اشتراکشان         

بی جهت نيست که در برابر          .  است
اين سياست رژيم اسالمی خفقان                

 .گرفته اند

 

اما اهداف اقتصادی به تنهايی بيان           
تمامی نيات پيشبرد اين طرح                       

رژيم اسالمی در      .  ارتجاعی نيست  
عين حال اهداف سياسی روشنی از         

اين .  پيشبرد اين طرح دنبال ميکند         
 ،سياست يک لبه تعرضشان به مردم     

در کنار سياست وحشيانه سرکوب و      
. مقابله با مردم بپاخواسته است                  

تعرض اقتصادی رژيم همان اهداف      
سياسی را دنبال ميکند که دستگاه              
سرکوب اوباش اسالمی در خيابانها       
و در اوين و در کهريزک و در                    

اين سياست  .  گوهردشت دنبال ميکند  

قرار است به همان اهدافی منجر          
شود که طنابهای داری که بر                  
گردن بهنود شجاعی در روز                 

 ،جهانی عليه اعدام آويزان کردند       
 بزانو  ،فلج اقتصادی .  دنبال ميکرد 

در آوردن مردم به لحاظ اقتصادی      
گوشه ای از سياست کلی مقابله با        

بی جهت   .  توده های مردم است       
نيست که در اولين فرصتی که               
بدست آورده اند و در گرماگرم              
جدال با مردم سرنگونی طلب                
پيشبرد اين سياست ارتجاعی را           

 {.نيز در دستور قرار داده اند

 

 مضمون کشمکش باندهای رژيم

همه باندها و دستجات حکومتی            
در اين تعرض همه جانبه به سطح    
زندگی و معيشت توده های مردم         

تفاوتها و کشمکشها            .  شريکند
ناشی از ارزيابی از عکس العمل        

دولت .  مردم در قبال آن است              
شوک و    "احمدی نژاد سياست            

را چه در سطح سياسی و           "  بهت
چه در سطح اقتصادی در دستور         

از نقطه نظر اين         .  گذاشته است  
اوباش هر چه فلج اقتصادی و                 
سياسی مردم عميق تر و گسترده          

 اين جريانات امکان              ،تر باشد    
بيشتری برای بقاء خود پيدا                      

از اين رو طرح حذف             .  ميکنند
حداکثر سوبسيد را در دستور خود     

خواهان اجرای     .  قرار داده اند        
اما در    .  کليت اين طرح هستند          

مقابل باند ديگری از خود جناح             
. راست نگران و مضطرب است        

خواهان طرح گام به گام و                         
تدريجی در اين چپاول اموال                  

به درجه ای       .  زندگی مردم اند      
نگران واکنش کارگران و مردم           

. در قبال اين طرح هستند                           
اختالفشان نه بر سر اصل اين                
تعرض بلکه بر سر زمان و درجه       

از .  تعرض در هر دوره است             
طرف ديگر دعوا بر سر اين است      

  ١٢صفحه که چه                   
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نيرويی چه بخشی از اين خوان             
يغما را در تصاحب و کنترل خود        

هر باند نگران         .  خواهد داشت    
تغيير موقعيت و امکانات باند                

 ،وساطت خامنه ای    .  رقيب است  
 هم       ،سرکرده اوباش اسالمی            

نتوانسته است جلوی تعميق اين            
شکاف در درون باندهای راست         

خامنه ای تا   .  جناح حاکم را بگيرد   
جايی ابزار جناح راست است که         
در مقابل جناح اصالح طلب قد             

در قبال دعواهای درونی    .  علم کند 
خود اين جناحها اين نقش خامنه            
ای به شدت محدود و کمرنگ                

دعوت احمدی نژاد برای      .  ميشود
حل و فصل اين کشمکش با                       
مراجعه به رفراندم خود نشان اين       

  .واقعيت است

 

حاد شدن دعوای باندهای رژيم             
که جملگی تا چندی پيش به دور            
خامنه ای جمع شده بودند و برای         
حذف رقيب اصالح طلب خود              

 نشان ديناميسم            ،تقال ميکردند     
جدالهای درونی رژيم اسالمی              

رژيم در پس اعتراضات         .  است
جامعه هر روز دچار شکاف و             

و اين   .  دسته بندی جديدی ميشود      
موقعيت رژيمی در سراشيبی و           

  .سقوط است

 

اين تعرض رژيم اسالمی و                     
سرمايه به معيشت و زندگی                    
کارگر و توده مردم زحمتکش را         

راه حل در     .  بايد در هم شکست       
درجه اول در تشکل و اتحاد                    

تشکيل .  کارگران شاغل است          
مجامع عمومی کارگری گام اول         

طبقه کارگر بايد   .  در اين راه است   
پرچمدار مبارزه برای در هم                 
شکستن اين تعرض به مردم                   

در هم شکستن       .  زحمتکش باشد   
اين طرح را بايد پشتوانه                            
سرنگونی رژيم اسالمی و تعيين         
تکليف اقتصادی و سياسی با                   

  .اسالم و سرمايه در ايران کرد          
* 

 

 : حذف سوبسيدها
تعرضی که بايد در هم 

 1388 اسفند        29روز شنبه         ...شکسته شود 
 ، در   2010 مارس   20برابر با   

محل برگزاری مراسم                          
نوروزی جمهوری اسالمی در      
شهرداری منطقه کنزينگتن              
لندن، آکسيونى عليه جمهورى        

رايزنی .  اسالمى برگزار شد       

فرهنگی جمهوری اسالمی در       
لندن، طی يک اطالعيه اعالم         
کرده بود که بمناسبت آغاز                
سال جديد برای ايرانيان در               

" جشن"خارج از کشور                      
ما قبل از اين مراسم          .  ميگيرد

 100000گفتيم که حکومت             
 حکومت عزا و سياهى         ،اعدام

صالحيت ندارد براى ايرانيان        
اعالم کرديم که     .  جشن بگذارد  

بايد مانع تحرک جمهورى                 
اسالمى در پوشش هاى مختلف      

تاکيد کرديم که تمامی              .  شد
سفارتخانه ها و مراکز متفرقه         
رژيم اسالمی بايد بسته شوند و       
سران جمهورى اسالمى بايد            
بجرم جنايت گسترده عليه مردم     

 . محاکمه شوند

 

از چند روز قبل از برگزاری           
مراسم نوروزی جمهوری                

١۴۴شماره   

اسالمی، تعدادی از مخالفين                         
حکومت اسالمی، با ارسال نامه و            
فکس و همچنين ارتباط تلفنی با                   
مسئوالن شهرداری منطقه                            

کنزينگتن، تالش کردند آنان را از            
در اختيار قرار دادن سالن                              
شهرداری اين منطقه به جمهوری            

متاسفانه اين  .  اسالمی منصرف کنند   
تالشها به جائی نرسيد و مقامات                

شهرداری به بهانه های واهی اين             
 . اقدام خود را توجيه ميکردند

 

تشکيالت انگلستان حزب اتحاد                 
کمونيسم کارگری با فراخوان                     
آکسيون اعتراضی تصميم گرفت تا        
اين مضحکه حکومت اسالمی را به       

صحنه اعتراض عليه رژيم تبديل          
دراين آکسيون تعدادى از              .  کند

ايرانيان سرنگونى طلب مقيم لندن        
شرکت کنندگان با     .  شرکت داشتند  

در دست داشتن عکس هائی از                
جنايات جمهوری اسالمی و                      

مرگ بر       "سردادن شعارهاى             
زندانی "و      "  جمهوری اسالمی     

در مقابل   "  سياسی آزاد بايد گردد      
درب اصلی اين مراسم به                            
اعتراض عليه اين مضحکه دست         

 .زدند

 

فعالين حزب در لندن طى اين                    
اعتراض پيام علی جوادی به                    
مناسبت فرا رسيدن سال جديد و              
اطالعيه حزب در خصوص                     
جلوگيری از تحرکات جمهوری            
اسالمی در خارج از کشور را                 

 . توزيع کردند

 

 –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 واحد انگلستان

23.03.2010  

 گزارش آکسيون اعتراضی لندن 
 برعليه مراسم نوروزی جمهوری اسالمی

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
 

  ظهر ١٢:٣٠ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه
 در تلويزيون کانال يک بوقت تهران   

 

دار              .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است          ب ان يست، ج يطرف ن ب
ا است             .   است ه . مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت انسان

م              ي کن ي ارزه م ان           .   ما برای يک جمهوری سوسياليستی مب ا روز و زم ف ط ل
 . پخش اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد
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پس از انتشار مقاله تحت عنوان            
دريوزگی تا چه حد؟ خانم                       "

مواظب باشيد سنگ ها          !  عبادی
در !"  بسوی شما پرتاپ نشود            

نشريه برای يک دنيای بهتر                    
 نامه ای دريافت              ١٣٧شماره     

کردم از يکی از هواداران اصالح     
طلبان حکومتی از شهر قم، با اسم       

در آن مقاله به    .  مستعار احمد سبز  
نقش خانم شيرين عبادی با هدف           
منحرف کردن مبارزه مردم برای      
سرنگونی رژيم اسالمی و تالش         
مذبوحانه برای اسير کردن مردم        
و خواست ها و اميال شان در                  
چهارچوب تنگ اصالح طلبی              

  .حکومتی برخورد شده بود

 

نامه ارسالی از قم نکات بسيار               
جالب و قابل توجهی را مطرح              

خط اصالح طلبان                 .  ميکند
اسالمی   –حکومتی و جنبش ملی       

مدافع آنرا با روشنی و صراحت          
پاسخ به اين نامه و     .  فرموله ميکند 

برخورد به نکات کليدی و گرهی        
آن فرصت ميدهد که روش                       
کمونيسم کارگری نسبت به                      
خيزش اخير مردم ايران برای               
سرنگونی و جنبش های مختلف           
درگير را با شفافيت بيشتری باز           

مقوالت اصلی مورد استفاده     .  کنيم
اسالمی و          –جنبش ملی                

ناسيوناليسم پرو غرب برای                   
منحرف کردن مبارزات مردم،            
سکته انداختن در آن و کاستن از           
شتاب آن را بشکافيم و واقعيت               

در .  سياسی پشت آنرا افشاء کنيم        
زير ابتدا نامه ارسالی از قم و                  
سپس پاسخ به نامه را مطالعه                  

 .ميکنيد

 

 خشم انقالبی

دفاع از خشونت، مخالفت با 
 حقوق بشر

مقاله شما را مطالعه و استفاده                
نکاتی به نظرم آمد که                .  کردم

در اين مقاله     .  برايتان می نويسم    

 دنيای وارونه اصالح طلبان حکومتی
 قربانی خشونت، مدافع خشونت

 

 آذر ماجدی

 را که       60سعی شده تا دهه             
ظاهرا در سخنان و موضع                
گيريهای شخصيتهای اصالح         
طلب به فراموشی سپرده شده          
است را ياد آور شويد و توجه            
همگان را معطوف به آن                     

اگر چه با شما موافق           .  نماييد
هستم که در آن دهه حقوق                   
انسانی و آزاديهای فردی و                
اجتماعی ناديده گرفته شده است    
و هزاران انسان بی گناه                       
قربانی خودکامگيها و خطاهای     
فاحش دست اندرکاران وقت            
حاکميت شده اند و از اينرو                
ستمکاران و خودکامگان بايد          
در چارچوب قانون منبعث از          
جنبش عدالت خواهی ايرانيان        
 !به سزای اعمال خويش برسند

   

اما معتقد هم هستم که در اين              
شرايط که جنبش اعتراضی              
ايرانيان که دربردارنده ی همه       
ساليق و عقايد مختلف و                      
متفاوت است بايد از هرگونه            
حرکت و گفته ای که منجر به           
ايجاد شکاف در بين آن شود،           
پرهيز کند و افراد نبايد با                     
پرداختن به نقاط اختالف                     
ايدئولوژيکی مشغول درگيری       
با خويش و غافل شدن از هدف        

بايد به کف   .  واال و نهايی شوند    
خواسته ها که می تواند محور         
همه مطالبات اعتراضی اعم از     
خواسته های دينی و غير دينی         
و سکوالريسم و کمونيسم                   

باشد، نگاه کرد تا بتوان در        ...و
برابر استبداد ايستاد تا مبادا بار      
ديگر مستبدی برود و مستبدی        

بايد .  ديگر جايگزين شود             
استبداد را هدف قرار داد و                 
بفکر ريشه کن کردن آن باشيم         
نه اينکه ريش مستبدی را                    
بسوزانيم و مستبدی بی ريش           

چنانکه پيش از       .  تحويل دهی   
اين مستبدی بی ريش را                       
سوزانديم و مستبد با ريش                   

 ؟؟!!تحويل داديم

 

١۴۴شماره   

استبداد زدايی را بايد از همين جا               
بايد .  شروع کرد و تمرين کرد                

استبداد زدايی را از خويش، از کالم       
خويش، از خانواده خويش و از                   
رفتار خويش آغاز کنيم تا حاصل              
زحمات همه ما،ٰ همه گذشتگان ما،           
آزادی، عزت، استقالل و                                
دموکراسی کامل هميشگی باشد نه           

... آنچه را تاکنون تجربه کرده ايم             
من نيز بعنوان يک اصالح طلب               
واقعی معتقدم نظامی که به سينه                 
مردمان خويش شليک ميکند قابل             
دفاع و اصالح نيست و ستمکاران            

. بايد محاکمه شوند و پاسخگو باشند        
اما در شرايط فعلی ضرورتهای                
جدی تری در اولويت است که                     
ارزش برخی چشم پوشيهای موقت         

شما علی رغم اينکه خويش     .  را دارد 
از خشونت بيمناک هستيد و بر آن             
می شوريد اما بخاطر ياد آوری دهه        

 چنان جمالت را به        60پر خشونت    
تندی نوشته ايد که بر خواننده مشتبه        
می شود که گويا شما مدافع خشونت        

  !!!!و مخالف حقوق بشر هستيد

 

و حال آنکه شما نگران از انحراف           
احتمالی در جنبش اعتراضی مردم         
فهيم ايران هستيد که مبادا تجربه تلخ       

 تکرار شود و نا اهالن           57انقالب   
بر موج سوار شوند و صاحبان                   
پيروزی آتی را به قربانگاهی ديگر        

؟ و البته نگرانی شما هم                     !ببرند
بجاست اما بايد آتو دادن دست                      
مستبدان بفکر راه عالج اساسی و             
پيشگيرانه بود لذا  اميدوارم خشم               
انقالبی سبب فراموشی منطق و                 
استدالل نشود و ستمکاران از                      

پايدار و     .  سخنان ما بهره نبرند            
  .سربلند باشيد

 قم/ايران/احمد

 

اين نامه از قم بسيار خصلت نما                  
بيانگر وضعيت اسفناک و           .  است

. محتضر جمهوری اسالمی است            
ايشان از مدافعين رژيم اسالمی                  
هستند که در صف اصالح طلبان              

 -کروبی    -حکومتی و جناح موسوی   
از .  خاتمی و شرکاء قرار دارد               

زمره سبز پوشانی است که پذيرفته         
بايد جنايت و خشونت رژيم اسالمی        

متوجه شده  .   تعميم دهد  60را تا دهه    
است که کينه مردم عميق تر و خشم         
شان برنده تر از آنست که بتوان در          

 متوقف شان کرد و      67جنايات سال   
پذيرفته است  .  به بکس بات انداخت     

که برای نجات نظام بايد قربانيان         
برای حفظ  .  بيشتری را متقبل شد     

نظام حاضر شده است تا اين مرز        
. عقب بنشيند، اما از آينده ميترسد        

سيل خروشان خشم انقالبی مردم         
ظرفيت زير و    .  را مشاهده ميکند   

کننده اين خشم را خوب ميشناسد           
و از نابودی کل نظام هراسان                 

 .است

 

اين يک نوشته با دقت فرموله شده       
در دفاع از نظرات ضد                               

يک سالح   .  است"  ساختارشکنی"
، يعنی    "ضد ساختارشکنان   "اين    

جمهوری اسالمی          "مدافعين          
ايجاد ترس از آينده      "  اصالح شده 

پس از   "  نامعلوم"ترس از     .  است
سرنگونی؛ ترس از تکرار                      

، توطئه ای     1357سناريوی سال     
که يک انقالب عليه استبداد،                   
اختناق، بی عدالتی، نابرابری و           
فساد و برای آزادی، برابری و              
رفاه را به يک جهنم اسالمی خون       

سناريوی .  و جنايت منتهی کرد         
طرح ريزی شده و کارگردانی              
شده توسط دولت های غربی با              
اهداف امپرياليستی و ضد                         

 را همچون        57کمونيستی سال        
ريسمان سياه و سفيد در مقابل                 

يکبار .  مردم مار گزيده گرفته اند      
با اين سناريو سه نسل از مردم               
يک جامعه را به روز سياه                        

اکنون که مردم ميخواهند     .  نشاندند
خود را از اين بختک جهنمی، از         
اين شرايط خونين و سياه خالص         
کنند، با يادآوری همان سناريو               
ميخواهند مانع شوند، نگذارند               
مردم تخت گاز تا ته راه را                        

اين طنز عجيب تاريخ             .  بروند
 !است

 

 تاکتيک ترس

جريانات ارتجاعی که در مقابل            
مبارزات مردم مانع و سد ايجاد             

  ١۴صفحه ميکنند، 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جريانات و جنبش هايی که در                
مقابل جنبش سرنگونی قد علم                

. کرده اند، تاکتيک اثباتی ندارند          
جرئت .  آلترناتيو اثباتی ندارند         

نميکنند  صريحا از رژيم اسالمی       
دفاع کنند، زيرا چنين دفاعيه ای           
تمام کاسه کوزه هايشان را بهم               

ميدانند مردم تا چه حد از       .  ميريزد
اين رژيم بيزارند، ميدانند اين                 
رژيم بر چه اقيانوس نفرت و                  

لذا نميگويند   .  خشمی سيال است     
اين رژيم خوب است يا قابل تحمل       

بلکه با ايجاد ترس در مورد      .  است
آينده پس از سرنگونی ميکوشند           
در مقابل تحرکات و مبارزات               
مردم برای سرنگونی مانع ايجاد         
کنند و اين مبارزات را عقيم                     

  .سازند

 

اين سوال را مدام از طريق رسانه       
های بين المللی، و بخش فارسی            
آنها که بلندگوی وزارت خارجه           
دولت های متبوع خويش اند، در          

پس از  :  "اذهان مردم ايجاد ميکنند   
آيا خشونت و   "  رژيم اسالمی چی؟  

پاسخ شان  "  آنارشی حاکم نميشود؟  
همان سناريوی   :  "نيز چنين است    

بايد "پس   ."   تکرار ميشود    1357
تعجيل نکرد؛ نبايد رژيم را                      

" ساختارشکنی"سرنگون کرد؛          
نادرست است؛ بايد برای                           

مبارزه .  اصالحات تالش کرد         
برای سرنگونی برابر با خشونت        

باين ترتيب مردم دو بار          ."  است
چوب مهندسی اجتماعی و توطئه        

  . را ميخورند57امپرياليستی 

 

. اين تاکتيک اشاعه ترس است             
. بايد عزم مردم را متزلزل کنند            

تزلزل و ترديد      .  مردد شان کنند     
اکنون بهترين سالح مدافعين رژيم     

تا زمانيکه مردم       .  اسالمی است   
: مصمم و عزم جزم کرده نگويند        

اين "  مرگ يکبار، شيون يکبار      "
رژيم ميتواند برای ادامه حيات              

لذا .  اش تالش کند و وقت بخرد           
يکی از وظائف ما کمونيست های       
کارگری خنثی کردن اين تاکتيک        

اين تاکتيک را بطرق     .  ترس است 
اثباتی و سلبی ميتوان و بايد خنثی        

 دنيای وارونه اصالح طلبان حکومتی
 ...قربانی خشونت، مدافع خشونت 

تالش برای تشکل مردم        .  کرد
چه در تشکالت توده ای،                    
شوراها و حزب اتحاد کمونيسم      
کارگری؛ تالش برای ارائه              
آلترناتيو اثباتی مانند قطعنامه          
حزب برای آزادی، برابری و         
رفاه، تقويت و تحکيم وحدت و        
همبستگی مردم و تعيين                       
شعارهای مبارزاتی مرحله ای      
و استراتژيک از وظايف ما              

. کمونيست های کارگری است      
 .اين روش ارائه آلترنانتو است

 

يک راه ديگر را شايد بتوان              
آنها .  مقابله به مثل ناميد                  

ميگويند بايد دست نگاه داريم           
چون نميدانيم پس از رژيم                  
اسالمی چه ميشود، سناريوی          

پاسخ .   تکرار ميشود         1357
کدام خشونت؟ ترس         :  اينست

مان از چيست؟ آيا خشونتی               
عنان گسيخته تر از اين قابل              
تصور است؟ اينهمه کشتار،             
جنايت، شکنجه، تجاوز،                     
گرسنگی، فقر، فحشاء اعتياد،        
خودکشی جوانان؟ ما را از چه        
ميترسانيد؟ مردم برای رهايی        
از خشونت دائمی، هر روزه و        
هر لحظه که زندگی شان را به        
نابودی و فالکت و عجز                       
ميکشاند، ميخواهند اين رژيم          
را به زير کشند و سرنگون                

ميخواهند تک تک اين          .  کنند
جنايتکاران ريز و درشت را به      

  .محاکمه بکشانند

 

اين چه جامعه ای است که                   
مردم بايد سال نو شان را در              
مقابل يک زندان مخوف                      
بگذرانند، حتی حق نداشته                 
باشند که بر سر مزار                             
عزيزانشان گل بگذارند و                  
عزاداری کنند؟ اين چه نظامی        
است که مهمترين نهاد عقيدتی        
و دولتی اش، آستان قدس                     
رضوی، اطالعيه رسمی و              
علنی فحشاء منتشر ميکند و              

 12وقيحانه دختر بچه های                
ساله را به اسارت و بندگی در          
مياورد؟ اين چه نظامی است            

١۴۴شماره   

که حداقل دستمزد رسمی اش، با                
اسناد رسمی خودش يک چهارم خط       
فقر است؟ اين چه نظامی است که             
حقوق کارگران را چند ماه چند ماه           
نميدهد و بجای آن مديران و                           
صاحبان شرکت ها پول دستمزد                
کارگران را به جيب ميزنند و از                
کشور خارج ميکنند؟ اين چه                        
کشوری است که از باالترين مقام             
دولتی اش تا پايين ترين جنايتکارش       
ميليون ها دالر در بانک های                       
خارجی تلمبار کرده اند درحاليکه            
ميليون ها نفر حتی سقف باالی                    
سرشان نيست، دختربچه ها را به             
اسارت بردگی جنسی درمياورند و         
بعد همان اسير و برده را بجرم                    

سنگسار و اعدام ميکنند؟           "  فساد"
مردم را از چه ميترسانيد؟ خالصی        
از اين جهنم خشونت و جنايت                      
اسالمی؟ اين مردم نيستند که بايد از         

ترس خود را          .  خشونت بترسند     
ازبرچيده شدن بساط امتيازات و               
لفت و ليس تان از قبل اين رژيم،                 
بعنوان ترس مردم از خشونت در             

اين يک تاکتيک      .  آينده قالب نکنيد     
دست تان را رو         .  مردرندانه است  

 .ميکنيم

 

در پاسخ مشخص به اين نامه بايد               
بگويم که من خواهان آزادی بدون            
قيد و شرط و برابری واقعی                          
اجتماعی و اقتصادی و رفاه برای             

حقوق بشر       .  تمام مردم هستم            
همانگونه که در نوشته قبلی نوشتم           
يک کاله مدرن برای منحرف کردن       
مبارزات سرنگونی طلبانه مردم              

من برای حقوق بشر مبارزه         .  است
نميکنم، حقوق بشر اکنون نون دونی      
بسياری از فرصت طلبانی شده                  
است که دارند از دولت آمريکا                    
برای آرام کردن مبارزات مردم پول     

من برای     .  های هنگفت ميگيرند        
برابری واقعی و آزادی بی قيد و                
شرط و رفاه تمام مردم مبارزه                     

 .ميکنم

 

 ايدئولوژی اسم رمز 

اکنون مدتی است که لفظ ايدئولوژی       
برای کند کردن نقد های تيز طبقاتی        
و راديکال مورد استفاده قرار                      

بما کمونيست های کارگری    .  ميگيرد
که راديکاليسم افراطی را در                       
مبارزه برای آزادی، برابری و رفاه       
نمايندگی ميکنيم، ميگويند                              

ميخواهند با پرتاب اين    .  ايدئولوژيک

لفظ به سمت ما، ما را خلع سالح           
نقد تيز و برنده ما را از                 .  کنند

جنبش های ارتجاعی و سياست            
های ارتجاعی برای منحرف                 
کردن مبارزات مردم و به سازش       
کشيدن آن را ايدئولوژيک مينامند       
تا بخيال خود آنرا بی اعتبار و                 

  .هپروتی جلوه دهند

 

استفاده از اين لفظ برای خلع                    
سالح مبارزات انقالبی و راديکال     
مردم و سازش ناپذيری                               
راديکاليسم  کمونيستی، مدتی                

بويژه از    .  است باب شده است          
پايان جنگ سرد و فروپاشی                    

در .  شوروی اين لفظ مد شده است      
ميان محافل سياسی ايران،                       
بخصوص چپ سابق طرفدار                
شوروی و اکنون حقوق بشری              
شده، اين لفظ بوفور استفاده                      

اخيرا رهبران حزب             .  ميشود
نيز در  "  اکس کمونيست کارگری  "

مقابل نقدهای تيز و برنده ما از               
راست روی ها، سازشکاری و             
پوپوليسم حاکم بر سياست                         
هايشان، به همين لفظ پاخورده               

بنظرشان اين     .  متوسل شده اند        
هرگاه .  ابزار کارسازی است           

راست روی و سازشکاری شان           
را نقد و افشاء ميکنيم، با                             
ايدئولويک خطاب کردن نقد،                 
سعی ميکنند خود را از زير                     

اين شيوه    .  ضرب خالص کنند       
استفاده از کلمه ايدئولوژيک يک         
تالش دست راستی، ارتجاعی و           

  .رياکارانه است

 

بايد توجه داشت که نبردی که در          
جامعه جريان دارد يک نبرد                   
طبقاتی، سياسی، اجتماعی و                  

اين .  همچنين ايدئولوژيک است       
شده های حقوق    "  تازه دموکرات "

بشری که ظاهرا بسيار                                
و رها از                     "  معصومانه"

ايدئولوژی، کمونيست ها را به              
ميکنند، "  متهم"ايدئولوژيک بودن   

خود دارند از ايدئولوژی حاکم،            
ايدئولوژی حفظ نظام استثمارگر         
سرمايه داری، اختالف طبقاتی،          
فقر و حاکميت جهل و خرافه نظام       

اينها آنچنان    .  حاکم دفاع ميکنند      
ايدئولوژی خود را بعنوان                        

مطلق و نهايی و                  "  حقيقت"
جاودانه می پذيرند که در بهترين         

حالت، 
  ١۵صفحه 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يادشان ميرود که دفاع شان بسيار       
ايدئولوژيک است و در بدترين             
حالت با پرتاب لفظ ايدئولوژی به         
مخالفين استثمار و اختناق سرمايه      
دارانه مذبوحانه ميکوشند فضا را      
آلوده و مه آلود کنند و به اين                      
ترتيب حقيقت را از چشمان مردم        

 .پنهان کنند

 

در اين شرايط که جنبش                           "
اعتراضی ايرانيان که دربردارنده     
ی همه ساليق و عقايد مختلف و            
متفاوت است بايد از هرگونه                   
حرکت و گفته ای که منجر به                  
ايجاد شکاف در بين آن شود،                  
پرهيز کند و افراد نبايد با                            
پرداختن به نقاط اختالف                           
ايدئولوژيکی مشغول درگيری با        
خويش و غافل شدن از هدف واال         

 ".و نهايی شوند

 

اين بخش از نامه فوق بسيار گويا         
در واقع نويسنده     .  و پرمعنا است    

بخوبی وجود منافع متفاوت،                   
خواست های مختلف و جنبش                
های اساسا متفاوت را در جامعه          

از اين رو با      .  تشخيص داده است   
ساختن يک هدف مشترک موهوم       

" همه با هم  "و تعريف يک جنبش      
ساختگی ميکوشد مانع قطب بندی      
و تفکيک جنبشی در صفوف                  

زيرا هر چه     .  خيزش مردم شود    
هدف و خواست ها و منشاء                      
طبقاتی و جنبشی موهوم تر و                 
گنگ تر باشد، پيروزی نهايی                
مبارزات مردم برای دستيابی به          
خواست های واقعی شان سخت            

. تر و دور از دست تر خواهد بود        
اتفاقا بايد به اين دوست عزيز                  
گفت، آنچه سناريو و توطئه                     

 را ميسر کرد، همين اوهام       1357
همه با  "در اهداف، همين توهم به       

بودن و همين محو بودن               "  هم
طبقاتی خواست ها    -منشاء جنبشی 

و يکی از راه های ممانعت       .  است
از شکل گيری يک سناريوی                  
مشابه، روشن کردن اهداف،                  
مطالبات و متمايز کردن جنبش             

. های اجتماعی از يکديگر است          
اجتماعی   –پوالريزاسيون سياسی   

 دنيای وارونه اصالح طلبان حکومتی
 ...قربانی خشونت، مدافع خشونت 

در خدمت تسريع مبارزه                     
راديکال مردم عليه رژيم                    
اسالمی و برای آزادی،                        

لذا آن    .  برابری و رفاه است         
اختالف "و              "  شکاف"

که ما را از آن         "  ايدئولوژيکی
ميترسانند و برحذر ميدارند،           

  .مورد استقبال ما است

 

پيشروی مبارزات و پيروزی         
مردم در گرو تمايز صفوف              
شان از جنبش سبز اسالمی                

طرد سران سبز اسالمی      .  است
و اصالح طلبان حکومتی                   
الزمه پيشروی مبارزات مردم      

روشن کردن  .  تا پيروزی است   
اختالفات ايدئولوژيک در                  
خدمت به هدف نائل آمدن                    

ی که     "  خويش"اين     .  است
دوست سبز ما از آن سخن                   

" خويش"ميگويد، يک                         
. غيرواقعی و ساختگی است           

 -موسوی"  هدف واال و نهايی    "
کروبی و تمام اصالح طلبان             
حکومتی با هدف نهايی و                    

. واالی مردم يکی نيست                     
برعکس، ضرورت رسيدن             
دسته اول به هدف نهايی،                    

هدف واال  .  "شکست مردم است  
سران سبز اسالمی و     "  و نهايی 

اصالح طلبان حکومتی نقطه          
. مقابل هدف نهايی مردم است        

 درجه با هم     180اين دو هدف     
لذا روشن کردن       .  متفاوت اند   

تفاوت اين اهداف از ملزومات        
رسيدن مردم به هدف نهايی              

 .شان است

 

کف خواسته ها ديگر چه                    
 صيغه ای است؟

اسالمی ها    –يک تاکتيک ملی     
و اصالح طلبان حکومتی                   

کف خواسته  "صحبت از مقوله     
يک مقوله کامال         .  است"  ها

اختياری را درون خيزش مردم     
و محافل سياسی انداخته اند و           

چنان .  بيکديگر پاس ميدهند         
راجع به آن حرف ميزنند که             
گويی يک مقوله معرفه و مورد      
توافق مردم و کليه جنبش های         

١۴۴شماره   

. درگير در خيزش اخير است                      
جنبش سبز         "  مخزن فکری        "

اسالمی، پنج تن سابق پاسدار و                  
امروز روشنفکر شده، از کف                     
مطالبات بگونه ای صحبت ميکند             
که گويی امکان يک کف مشترک             
ميان قاتل و مقتول، ميان دزد و                   
قربانی، ميان برده دار و برده اساسا        

در پاسخ به     !  و اصوال عملی است      
بايد مزاح يکی    "  مخزن فکری "اين  

از دوستان قديمی را گذاشت، مخزن       
 !تان سوراخ است

 

کف مطالبات ميان گرايشات مختلف      
درون يک جنبش معين يک واقعيت        

اما ميان دو جنبش متفاوت و         .  است
متضاد از کف مشترک خواسته ها           
هيچگونه سخنی نميتواند در ميان             

ميان جنبش مردم برای                  .  باشد
سرنگونی رژيم اسالمی و برای                
آزادی، برابری و رفاه با جنبش سبز       
اسالمی و اصالح طلبان حکومتی يا       
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب، که             
خواهان ابقای نظام سابق با پادشاه يا       
بدون پادشاه است، هيچگونه کف              

صحبت از   .  مشترکی موجود نيست    
چنين کفی يک تالش آگاهانه برای           
خاک پاشيدن به چشمان مردم                       

. سرنگونی طلب و آزاديخواه است         
اين نيز تالشی برای ايجاد يک دست     
انداز در مقابل حرکت مردم برای             

يک .  سرنگونی نظام اسالمی است       
اين .  مانع و يک انحراف است                

حقيقت نيز بايد به روشنی و شفافيت        
اين نيز  .  در مقابل مردم گذاشته شود     

از وظائف ما کمونيست های                        
 .کارگری است

 

تمرين استبداد زدايی يا سرنگونی          
 استبداد؟

استبداد زدايی را بايد از همين جا            "
بايد .  شروع کرد و تمرين کرد                

استبداد زدايی را از خويش، از کالم       
خويش، از خانواده خويش و از                   

  ".رفتار خويش آغاز کنيم

 

اين اولين بار نيست که از ما                          
استبداد "خواسته ميشود که تمرين            

از ما  .  کنيم"  دموکراسی"يا  "  زدايی
ميخواهند که از خويشتن خود، از             
خانه و خانواده خود، از زبان و                   
ذهن خويش، از ضمير خودآگاه و             

راستش .  ناخودآگاه خود آغاز کنيم        
بايد بدون رودربايستی بگوييم که             

دنبال نخود   "اين فرستادن مردم         
قرار است ما مانند        .  است"  سياه

کنيم و ريشه های         "  ذن"کائنان   
استبداد را در خود از بين ببريم و          

نمونه دموکرات    "  مخلوقات"به    
بدل شويم و در تمام مدتی که ما              
داريم تمرين استبداد زدايی و                  
دموکراسی ميکنيم، مستبدين                  
واقعی دارند زندگی ما را تار و             

دارند رس ما را            .  مار ميکنند   
ميکشند و از قبل استثمار خشن ما        
ميليون ميليون دالر پول تلمبار              
ميکنند و از کشور خارج ميکنند؛        
دارند سنگسارمان ميکنند و بر              
چوبه های دار آويزان مان                        
ميکنند؛ دارند جگر گوشگان مان        
را در زندانها زجر ميدهند و                    
شکنجه ميکنند؛ دارند کودکان               
دلبندمان را به دام فحشاء و                        
بردگی جنسی ميکشند؛ جوانان             
مان را به اعتياد و خودکشی                     

در تمام طول مدتی که        .  ميکشانند
ما داريم ضمير خود آگاه و ناخود         
آگاه خويش را استبداد زدايی                   
ميکنيم، زندگيمان را از هم می              

 .پاشند و به قهقرا ميکشانند

 

خير، ما احتياج به استبداد زدايی          
از خودمان که       .  از خود نداريم      

مستبد دارد ميتازد،     .  شک نداريم  
ميدزد و ميکشد، ما قربانيان                    
استبداد بايد استبداد زدايی کنيم؟            

ما بجای  .  اين فقط يک مزاح است     
استبداد زدايی از خويشتن خويش،     
دست بکار به زير کشيدن استبداد        
و تمام بساط لفت و ليس و                           

يوگای "بجای  .  کشتارشان ميشويم 
وارد نبرد نهايی با اين           "  روحی

رژيم قاتل و جنايتکار ميشويم و            
ما استبداد   .  آنرا به زير ميکشيم        

زدايی را با به زير کشيدن                         
مستبدين و محاکمه تک تک شان         

جا دارد يک حقيقت     .  اجرا ميکنيم 
قهرمان .  تاريخی را برمال کنيم         

اينگونه سياست ها و پند و                         
اندرزهايی که اين روزها بسيار           
مورد ارجاعی اصالح طلبان                 
حکومتی قرار ميگيرد، مهماتا              

گاندی که بعنوان        .  گاندی است   
رهبر و قهرمان خشونت ستيزی          
و تمرين استبداد زدايی در                         
خويشتن خويش شناخته شده است،     
از دوستان نزديک و هم پيمانان            
هيتلر و نازی ها، که ميليون ها              
انسان را در کوره های آدم                        

سوزی به           
  ١۶صفحه 
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متاسفانه بايد بگوييم که        .  آتش کشيدند، بود     
هميشه يک کاسه ای زير نيم کاسه چنين پند            

. و اندرز های بسيار حکيمانه وجود دارد                
معموال اگر سطح پند و اندرز ها را خراش              

. دهيد، به يک کالهبرداری بزرگ ميرسيد           
به کسانی که دارند از کيسه خليفه مردم،                   
قربانيان، بردگان، استثمارشدگان به حکام             

  .قاتل ميبخشند

 

بايد اذعان کنم که يکبار ديگر به خشونت                 
شما علی رغم اينکه     .  "طلبی متهم خواهم شد    

خويش از خشونت بيمناک هستيد و بر آن                 
می شوريد اما بخاطر ياد آوری دهه پر                      

 چنان جمالت را به تندی نوشته         60خشونت  
ايد که بر خواننده مشتبه می شود که گويا                  
شما مدافع خشونت و مخالف حقوق بشر                   

 !" هستيد

 

اگر افشای دفاعيات شرم آور خانم شيرين               
عبادی از رژيم اسالمی و تالش ايشان برای         

دفاع از  "خاک پاشيدن به چشمان مردم، به           
متهم شده ام، با اين نوشته قباله                "  خشونت

خويش را دو پشته کرده     "  حامی از خشونت  "
  .ام
 

اعالم ميکنم که من به جنبش کمونيسم                         
کارگری، به جريان راديکاليسم افراطی                  

وظيفه خود را نقد و افشای کليه                   .  متعلقم
سياست ها، جريانات و اشخاصی ميدانم که           
در مقابل مبارزات مردم برای سرنگونی                
رژيم اسالمی و برای دستيابی به آزادی،                 
برابری و رفاه سنگ مياندازند و مانع                        

مبارزات مردم تنها با چشم دوختن        .  ميسازند
به اين هدف نهايی و تالش برای آن ميتواند             

جدا کردن صفوف خود از              .  پيروز شود   
جنبش های ارتجاعی، از مدافعين رژيم                    
اسالمی، از جنبش سبز اسالمی از اصالح             
طلبان حکومتی يکی از ملزومات اين                        

هيچ کف مشترکی ميان             .  پيروزی است    
خواست ها و اميال مردم و اين جنبش ها                   

تفکيک و تمايز خطوط و                .  وجود ندارد   
. مطالبات از ضروريات مبارزه است                       

پيروزی واقعی مردم، يعنی ايجاد يک جامعه      
آزاد، برابر و مرفه برای همه، تنها از                        
طريق سازماندهی يک انقالب کارگری و              
استقرار جمهوری سوسياليستی امکانپذير             

امری که کمونيسم کارگری منصور          .  است
حکمت، حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای       

  *.آن ميکوشد

 

 دنيای وارونه اصالح طلبان حکومتی

 ...قربانی خشونت، مدافع خشونت 

 کارخانه نساجى پوشش         ،بنا به خبر دريافتى        
 بدستور     ، کارگر دارد        ۶٠رشت که حدود             

کارفرما بخشى از کارگران به مرخصى                         
اجبارى فرستاده شدند و بخشى ديگر از کار                  

اين در حالى است که حقوق                  .  اخراج شدند   
 ماه است          ۶کارگران اين کارخانه حدود                   

کارگران در اعتراض به       .  پرداخت نشده است    
اخراج و بيکارسازى قصد اعتصاب و                              
اعتراض خيابانى داشتند اما نيروهاى امنيتى               
کارگران را تهديد کردند که هر نوع اعتراض             
خيابانى و راهپيمائى به معنى مخالفت با نظام               

به اين ترتيب با       !  است و مجازات اعدام دارد        
نشان دادن شمشير زندان و اعدام و ترساندن                 

 .  کارگران گرسنه مانع اعتراض آنان شدند

 

با اينحال کارگران در مقابل کارخانه دست به              
تحصن زدند که بالفاصله ماموران ضد شورش        

. وارد عمل شدند و کارگران را پراکنده کردند             
اداره کار و تامين اجتماعى نيز به کارگران                   
اخراجى گفته است که آنها نميتوانند از بيمه                    
بيکارى استفاده کنند چون کارفرما هزينه بيمه            
آنها را نپرداخته است و مادام که اين هزينه                     

. پرداخت نشود از بيمه بيکارى خبرى نيست               
تعدادى از کارگران با کارمندان اداره تامين                  

 که در شهر صنعتى رشت           ٣اجتماعى شماره     
واقع است بخاطر اين پاسخهاى سرباال درگير             
شدند که در اثر آن چند نفر از کارگران                              

در حال حاضر کارخانه نساجى      .  بازداشت شدند 
 ، مانند بيشتر مراکز صنعتى در ايران            ،پوشش

نيمه تعطيل است و به احتمال قوى در سال آتى            
 . تعطيل خواهد شد

١۴۴شماره   

 ! کارگران

اداره کار و تامين اجتماعى ارگانهاى احقاق                  
اينها دفتر و دستک و     .  حقوق ما کارگران نيستند   
کارفرماها حقوق ما را    .  پادوى سرمايه داران اند   

 بيمه ها   ،ماهها به تعويق مى اندازند و نمى دهند        
را که قبال از حقوق مان کسر شده نميدهند و به              

 همان اداره بيمه و کار و تامين و             ،جيب ميزنند 
غيره هم کارى ندارد که بيمه پرداخت شده يا                  

 و وقتى که اخراج ميشويم تازه توپ فوتبال             ،نه
 ! بين کارفرما و ادارات مربوطه ميشويم

 

وعده داده اند که بدنبال تعطيالت نوروزى به                
تجربه !  پرونده هايتان رسيدگى خواهد شد                  

هزاران باره هم طبقه ايهاى ما در سراسر ايران         
نشان ميدهد که اينها وعده هاى پوچى است که              
کشيمنى داده ميشود و هيچ نتيجه اى ندارد و                   
تنها کارگران را در داالنهاى تو در توى                           
بورکراسى سر ميدوانند و نهايتا با دست خالى              

  .روانه شان ميکنند

 

براى نقد کردن حقوق ها نميتوانيم به اين                           
 به نيروى متحد خودمان         ،جماعت متکى شويم    

متکى شويم و حق مان را از حلقومشان بيرون             
 . بکشيم

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارس ٢٠ – ١٣٨٨ اسفند ٢٩

 نساجى پوشش رشت
  ماه حقوق معوقه و اخراج کارگران۶

 مجمع عمومى کارگرى 
 

مجمع ! کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد
! عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است

!جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 

 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زهرا رهنورد که برای نجات               
تالش نظام اسالمى و دستگاه دين        

 با بوق کرنا راه انداختن             ،ميکند
اسالم دين   "حول هجوياتى مانند        

و ميتواند خودش      "  مترقی هست  
 از   ،را با دنيای مدرن وفق بدهد          

دم ميزند و      "  اجتهاد نو و پويا        "
مدعی هست که با جنبش سبز                 
يعنی همان اجتهاد نو و پويايش              
هوای تازه را زنان استشمام                     

گفتن اينکه دين و         .  خواهند کرد  
 حاال هر      ،است"  مترقى"مذهب   

 مثل اينست که         ،نوعش که باشد     
بگوئيد تاريکى روشنائى است و          

امروز هر    .  آزادى اختناق است      
دانش آموز هم ميداند که اين                     
وحشيها که در ايران و عراق و             
افغانستان سرکارند از کدام آخور        
نان ميخورند و اموراتشان با چه           

  .بايد ها و نبايدهائى ميگذرد

 

زهرا رهنورد که خود از                           
طراحان و مبلغين قوانين ضد زن        

ميباشد کوچکترين اشاره ای به              
خواستهای واقعى زنان نکرده و           

کسی که خود           .  نميتواند بکند     
مدرس و مبلغ قوانين ضد زن و             
قرون وسطايی اسالم است چه               
حرفی ميتواند از آزادی زن بزند؟       

مثل ديگر      "  بانوی سبز     "اين      
اصالح طلبان حکومتى ديروز و         
امروز آمده است که  به چشم توده        
های به تنگ آمده از قوانين                       
ارتجاعی و ضد بشری و ضد زن        

هدف اينها     .  اسالم خاک بپاشد        
 و نجات   ، نجات اسالم  ،نجات نظام 

. حکومت سرمايه دارى است                
 و   ، شيرين عبادی    ،زهرا رهنورد 

ديگر اصالح طلبان چپ و راست       
و قديم و جديد از منافع طبقه ای              
که به آن متعلق هستند دفاع                       

 و برای نجات سرمايه               ،ميکنند
داری و اسالم سياسی در ايران از       

. هر رنگی استفاده خواهند کرد            
برای اينها   ...   سياه و    ، زرد  ،سبز

حکومت "مهم نجات     .  مهم نيست  
از گزند          "  اسالمى عزيز         

سرنگونى طلبى مردم و انقالب            

 مقام زن در اسالم
 در جواب زهرا رهنورد

 

 نيما انصارى

  .کارگرى در ايران است

 

عده اى  :  "بقول منصور حکمت  
فکر ميکنند دين اعتقادات مردم      

دين يک   !  اينطور نيست  .  است
به .  صاحبى دارد .  صنعت است 

نفع عده اى است و باعث                     
ثروت مادى و قدرت سياسى            
طيف معينى در جامعه ميشود          
و به يک حاکميت سياسى و               
طبقاتى در جامعه خدمت                     

مذهب صنعتى است که      .  ميکند
ميلياردها دالر پول در آن                   

هزينه تبليغاتش   .  جابجا ميشود  
توسط اين پولها پرداخت                     

اين پولها را با                     .  ميشود
کالهبردارى و اّخاذى از جيب        

در ايران  .  مردم بيرون ميکشند   
که اين پولها را از طريق دولت       

اين .  از جيب مردم درميآورند      
. يک دستگاه نشر اکاذيب است       
. دروغ تحويل مردم ميدهند              

مردم را    .  مردم را ميترسانند      
در اين دنيا از خشونت                           
ميترسانند و در آن دنيا از                    

اين درست مثل مافيا        .  عقوبت
نهاد مذهبى، چه                  .  است

مسيحيت باشد، چه اسالم چه            
يهوديت، قبل از اينکه مجموعه      
اى از باورهاى اجتماعى باشد،      
يک ساختمان و عمارت بزرگ     
اجتماعى است که روى پاى              
خودش ايستاده، ماليات                        
ميگيرد، پول ميگيرد و خرج           

  "بقا و حاکميت خودش ميکند

 

 دين اسالم    ،نخير خانم رهنورد   
يک اعتقاد نيست که مردم بايد         

دين دکان   .  به آن وابسته باشند      
شما و برادران تان در                            

دين .  جمهوری اسالمی است       
دکان جنبش اسالم سياسى براى     
برگرداندن مردم به عهد محمد        

دين .  و هاجر و زينب است             
بيان جنايتکارانه ترين اعمال           
عليه زن و انسان امروز است          
که در دست سرمايه دارى مثل        

١۴۴شماره   

. هيوالئى به جان مردم افتاده است           
شما خادم اين دستگاهيد و مجبوريد          

شما مدافع     .  اينگونه حرف بزنيد        
نظامى هستيد که  بر مبنای استثمار          
نيروی کار و غارت ثروت جامعه و       
يک اختناق گسترده اسالمى بنا شده         

اين نظام در يک بحران عميق    .  است
 اقتصادی و فرهنگى دست         ،سياسی

. و پا ميزند و مردم نميخواهندش               
شما و حاج آقا موسوى و ديگر                     
شرکاى جنايت سه دهه گذشته به                
ميدان آمديد که همين نظام و همين             
منافع آخوند سرمايه دارها و پاسدار        

آمده .  سرمايه دارها را نجات دهيد         
ايد که زنان را ساکت کنيد تا نظم                
بردگى اسالمى را درهم نکوبند و             

. مثال به چادر گل گلى رضايت دهند       
آمده ايد که کارگر و زحمتکش را              
دنبال خود بکشيد و مانع جنبش شان        

مهم نيست  .  براى آزادى جامعه شويد   
 قرائت تان از اسالم            ،چه ميگوئيد  

نوع خمينى جنايتکار است يا محمد          
 مهم   ،جنايتکارتر يا طالبان و غيره        

اينست که اين خزعبالت وسيله اى           
شما از    .  براى همين منافع است           

اسالم و نظامى دفاع ميکنيد که در            
طول سه دهه حاکميت خونبار خود          
رکورد دار فقر و فحشا و بيکاری و         

خانم رهنورد شما   .    اعتياد شده است  
 ،مدافع اين نظم با تمام مردساالرى          

 زندان و        ، فقر و فالکت           ،جنايت
 آپارتايد جنسى و اختناق و            ،تجاوز

فوقش ميگوئيد     .  سرکوبش هستيد    
خامنه اى کمتر انحصار طلب باشد          
و سهم بقيه شرکاى جنايت را در                

جنبش شما نه      .  همين.  نظر بگيرد  
فقط ربطى به آزادى با هر روايتى            
ندارد بلکه عميقا ضد آزادى و                     

 .برابرى است

 

 اين نسل آمده تا      ،نخير خانم رهنورد  
. حساب اسالم را کف دستش بگذارد      

اسالم مترقی و    "دوره ترهاتى مانند     
تمام شده    "  اجتهاد مترقی و سبز           

زهرا رهنورد و شرکاى               .  است
اصالح طلب حکومتى آگاهانه                    

حساب ما با   .  ميدانند دنبال چه هستند   
اما براى کسانى     .  اينها روشن است    

که هنوز ممکن است توهمى به اين          
جماعت و اسالم شان داشته باشند از       
زبان خود محمد و قرآن و اسالم                 

مشتى از خروار بشنويد      "  رحمانى"
تا معلوم شود اين خانم و جنبش                    
ارتجاعى بقاى حکومت از چه دفاع        

نمونه هاى زير نشانگر اين       .  ميکنند
است که زن چه جايگاه خفت باری           

حتى اگر اين        .  در اسالم دارد       
 تجربه واقعى        ،نمونه ها نباشند       

زنان و مردم در کشورهاى اسالم        
زده به اندازه کافى ماهيت کثيف           
اسالم و قوانين اش را برمال                     

همين امروز در عصر علم     .  ميکند
و تکنولوژی قرآن و نهج البالغه          
شالوده قوانين مجازاتهای اسالمی      
و قانون اساسی ايران و احکام                
بيدادگاههاى اسالمى را تشکيل             

 . ميدهد

*** 

 

 ٢۴آيه ) زنان(سوره نساء 

و نيز زنان شوهردار بر شما                   
حرام شده اند، مگر آنها که به                  
تصرف شما در آمده باشند                        

منظور زنانی است که در جنگ        (
از .)  اسير مسلمانان شده باشند           

و جز اينها   .  کتاب خدا پيروی کنيد   
زنان ديگر هرگاه در طلب آنان             
از مال خويش مهری بپردازيد و          
آنها را به نکاح درآوريد نه به                  

و .  زنا، بر شما حالل شده اند                
زنانی را که از آنها تمتع ميگيريد         

. واجب است که مهرشان را بدهيد      
و پس از مهر معين در قبول                     
هرچه که بدان رضا بدهيد گناهی         

هر آينه خدا دانا و حکيم            .  نيست
 .است

 

 ٢۵آيه ) زنان(سوره نساء 

هرکس را که توانگری نباشد تا             
آزاد زنان مومنه را به نکاح خود          
در آورد از کنيزان مومنه ای که           

و .  مالک آنها هستيد به زنی گيرد       
. خدا به ايمان شما آگاه تر است               

پس .  همه از جنس همديگريد             
بندگان را به اذن صاحبانشان                  
نکاح کنيد و مهرشان را به نحو             

و بايد که          .  شايسته ای بدهيد         
پاکدامن باشند نه زناکار و نه از             

. آنها که به پنهان دوست ميگيرند         
  ١٨صفحه و چون                 



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شوهر کردند، هرگاه مرتکب                 
فحشا شوند شکنجه آنان نصف              

و اين    .  شکنجه آزاد زنان است         
برای کسانی است که بيم دارند که        

با اين همه، اگر          .  به رنج افتند      
صبر کنيد برايتان بهتر است و               

 .خدا آمرزنده و مهربان است

 

 ٣۴آيه      )  زنان(سوره النساء           
 ٨۵صفحه 

مردان، از آن جهت که خدا                       
بعضی را بر بعضی برتری داده          
است و از آن جهت که از مال                  
خود نفقه ميدهند، بر زنان تسلط            

پس زنان شايسته،                  .  دارند
فرمانبردارند و در غيبت شوی             
عفيفند و فرمان خدای را نگاه                 

و آن زنان را که از                  .  ميدارند
نافرمانيشان بيم داريد، اندرز دهيد     
و از خوابگاهشان دوری کنيد و            

اگر فرمانبرداری         .  بزنيدشان
کردند، از آن پس ديگر راه بيداد           
پيش مگيريد و خدا بلند پايه و                   

  .بزرگ است

 

 ١٧٦آيه ) زنان(سوره نساء 

از تو فتوی می خواهند، بگوی که       
خدا در باره کالله برايتان فتوی             

هر گاه مردی که                :  می دهد     
فرزندی نداشته باشد بميرد و او            
را خواهری باشد، به آن خواهر            

اگر .  نصف ميراث او می رسد           
خواهر را نيز فرزندی نباشد،                

اگر آن  .  برادر از او ارث می برد      
خواهران دو تن بودند، دو ثلث               
دارايی را به ارث ميبرند و اگر             
چند برادر و خواهر بودند  هر                

خدا .  مرد برابر دو زن می برد            
برای شما بيان می کند تا گمراه              
نشويد و او از هر چيزی آگاه                   

 .است

 

 ٣۵١ صفحه ٦سوره نور آيه 

و کسانيکه زنان خود را به زنا               
 شاهد  ۴متهم ميکنند، اگر نتوانند        

پيدا کنند ميتوانند خود چهار بار            
شهادت بدهند در راه خدا که او از        

 مقام زن در اسالم
 ...در جواب زهرا رهنورد 

اين عمل را    .  (راستگويان است 
 .(لعان گويند

 

 ٣۵۴ صفحه ٣١سوره نور آيه 

و به زنان مومن بگو که                        
چشمان خويش فروگيرند و               
شرمگاه خود نگه دارند و                   
زينتهای خود را جز آن مقدار           
که پيداست آشکار نکنند و                  
مقنعه های خود را تا گريبان             
فرو گذارند و زينتهای خود را         
آشکار نکنند، جز برای شوهر        
خود يا پدر خود يا پدر شوهر            
خود يا پسر خود يا پسر شوهر         
خود يا برادر خود يا پسر                     
بردار خود يا پسر خواهر خود        
يا زنان همکيش خود، يا بندگان      
خود، يا مردان خدمتگزار خود       
که رغبت به زن ندارند، يا                  
کودکانی که از شرمگاه زنان           
بيخبرند و نيز چنان پای بر                 
زمين نزنند تا آن زينت که                   

ای .  پنهان کرده اند دانسته شود     
مومنان همگان به درگاه خدا             
توبه کنيد، باشد که رستگار               

 .گرديد

 

 ٣٦ صفحه ٢٢٣سوره بقره آيه 

. زنانتان کشتزار شما هستند             
هرجا که خواهيد به کشتزار              

و برای خويش از     .  خود درآييد 
پيش چيزی فرستيد و از خدا              
بترسيد و بدانيد که به نزد او               
خواهيد شد و مومنان را                       

 .بشارت ده

 

 ٢٢١سوره بقره آيه 

زنان مشرکه را تا ايمان                       
نياورده اند به زنی نگيريد و              

مومنه بهتر از آزاد ) برده(کنيز  
زن مشرکه است، هرچند شما          

و به مردان   .  را از او خوش آيد    
مشرک تا ايمان نياورده اند زن       

) برده(و بنده        .  مومنه مدهيد   
مومن بهتر از مشرک است،            

. هرچند شما را از او خوش آيد       
اينان به سوی آتش دعوت                   

١۴۴شماره   

ميکنند و خدا به جانب بهشت و                    
و آيات خود را آشکار بيان       .  آمرزش

 .ميکند، باشد که پند گيرند

 

 ٣٧ صفحه ٢٣٠سوره بقره آيه 

پس اگر باز زن را طالق داد ديگر            
بر او حالل نيست، مگر آنکه به                  
نکاح مردی ديگر در آيد، و هرگاه            
آن مرد زن را طالق دهد، اگر                      
ميدانند که حدود خدا را رعايت                   

. ميکنند رجوعشان را گناهی نيست        
اينها حدود خدا است که برای                       

 .مردمی دانا بيان ميکند

 

 ٧٨ صفحه ٣آيه ) زنان(سوره نساء 

اگر شما را بيم آن است که در کار              
يتيمان عدالت نورزيد، از زنان                  
هرچه شما را پسند افتد، دو دو و سه       

نکاح (و سه و چهار چهار به نکاح           
. در آوريد )  در عربی يعنی سپوختن    

و اگر بيم آن داريد که به عدالت                   
رفتار نکنيد تنها يک زن بگيريد يا            

اين راهی    .  هرچه مالک آن شويد        
 .بهتر است تا مرتکب ستم نشويد

 

 صفحه   ١١آيه   )  زنان(سوره نساء     
٧٩ 

خدا در مورد فرزندانتان به شما            
سفارش ميکند که سهم پسر برابر        

و اگر دختر    .  سهم دو دختر است     
باشند و بيش از دو تن، دو سوم               

و اگر يک       .  ميراث از آنهاست      
دختر بود نصف برد و اگر مرده           
را فرزندی باشد هر يک از پدر و        

و .  مادر يک ششم ميراث را برد         
اگر فرزندی نداشته باشد و ميراث      
بران تنها پدر و مادر باشند، مادر         

اما اگر  .  يک سوم دارايی را برد       
برادران داشته باشد سهم مادر،             
پس از انجام وصيتی که کرده و             

و .  پرداخت وام او يک ششم باشد       
شما نميدانيد که از پدران و                        
پسرانتان کداميک شما را سودمند       

اينها حکم خداست، که        .  تر است  
 .خدا دانا و حکيم است

 

 صفحه  ١۵آيه  )  زنان(سوره نساء   
٨١ 

و از زنان شما آنان که مرتکب               
فحشا ميشوند، از چهار تن از                  
خودتان بر ضد آنها شهادت                      

اگر شهادت دادند آنها را      .  بخواهيد
در خانه محبوس کنيد تا مرگشان          
فرا رسد يا خدا راهی در پيش                  

 . *پايشان نهد

 

 

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در باره 
 !مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد
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١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آذر ماجدی با اشاره به بحثى در            
حاشيه مراسم خاکسپارى يداله              
خسروشاهى و اشاره به شعار                

تنها تشکالت مستقل کارگری            "
 مطلبى در    ،" کارگران راه رهايی 

نقد ديدگاه و گرايش غير                             
" کارگر کارگرى       "کمونيستى        

نوشته است و تاکيد کرده است که        
تنها راه      برخالف اين ديدگاه               

 کارگران کمونيسم و                     رهائى
آذر .  انقالب کمونيستى است            

ماجدى دراين بحث تشکل مستقل        
کارگرى را نفى نکرده بلکه                    
برضرورت تشکل حزبى و                    
کمونيستى کارگرى تاکيد کرده             

 .  است

 

 که البته در مقام استاد       ،عباس فرد 
و مدارج      "  روشنفکر شناس     "

مختلف روشنفکرى ظاهر شده             
 تا اين حد به اخالق سياسى          ،است

و امانتدارى پايبند نبوده است که           
حرف مکتوب آذر ماجدى را                  

او با يک چرخش        .  تحريف نکند  
را از اين     "  تنها راه رهائى    "قلم   

شعار حذف کرده و در مورد                   
حرف "  تشکل مستقل کارگرى      "

اما مسئله به همين جا        .  زده است 
عباس فرد به سبک      .  ختم نميشود 

محفل بهمن شفيق و منتقدينى که با     
 ١٩٩٩پرچم دو خرداد در سال             

از حزب کمونيست کارگرى جدا         
 همان تزهاى سياسى را در        ،شدند

مورد اوضاع سياسى تکرار کرده      
ايشان با مشتى عبارات             .  است

 به سبک           ،خود شيفته     "مانند      
همان بچه      (دروس دبيرستانى           

محصل معروف و تکيه کالم قشر       
 ، ساده لوح       ،)خاصى در ايران       

و مشتى    "  خانواده مقدس واليت      
فحش سياسى نشان داده که اين               

" مقام واليت روشنفکر شناس           "
چه فرهنگ و اخالقيات متعالى             

عبارتهايی !  اى دارد  "  کارگرى"
که عباس فرد در مورد آذر                       
ماجدی و کمونيسم کارگرى بکار        

 پيش از هر چيز نشانگر        ،می برد 
مشکل شخصی او و محفلش با               

 

 !معضل شما رهائى کارگر نيست
 پاسخی به عباس فرد

 

 على طاهرى

آذر ماجدی و با منصور                       
اينروزها به      .  حکمت است     

نوعی مد شده است که هر کس        
که می خواهد سنگى به طرف         
منصور حکمت بيندازد و با              
توهين خود را خالى کند ابتدا            

! آذر ماجدی را نشانه ميگيرد          
 ،مخالفين کمونيسم کارگرى             

مستقل از اينکه قوم پرست اند          
يا "  سوسياليست کارگرى   "يا    

نارفيق سابق يا دو خردادى و           
دراين "  کارگر کارگرى    "يا     

خصيصه بطور عجيبى                       
 ؟ !اشتراک دارند

 

کمونيسم برسر اينست که                   
جامعه اى داشته باشيم که اليه          
بنديهاى کاذب و تاريخى خاتمه      
يابد و انسان آزاد از جامعه                 
طبقاتى و مالکيت خصوصى و      
بردگى مزدى بتواند تاريخ                 
انسانى اش را شروع و                         

ما .  خوشبخت زندگى کند             
هيچگونه اصرارى بر حفظ اين     
تقسيمات مرسوم جامعه                       

کمونيسم .  بورژوائى نداريم      
نيازى به کسانى که با سنت                
چله نشينان انواع و اقسام                     

تعريف ميکنند       "  روشنفکر"
کسانى که بجاى جدال         .  ندارد

 -کارگر"طبقات روى دعواى        
متمرکز شدند و          "  روشنفکر

. حاال از اين طرف بام افتاده اند      
اما تعريفی که عباس فرد از              
روشنفکر ميدهد آدم را ياد                  

. دوره چاپ سنگی می اندازد          
اوال به لطف اينترنت و                         
ماهواره و تلويزيون و چاپ              
گسترده کتاب و روزنامه سطح      
اطالعات و دانش تئوريک                
مردم دنيا روز بروز باالتر               
ميرود و افتخار تصاحب                     
انديشه از کسانی که دوست                

مقام "دارند برای خود                           
 يا   ،دست و پا کنند       "  اجتماعی

واليتمدار کارگر   "بقول ايشان      
 گرفته      ،باشند"  و روشنفکر     

ثانيا از خود مارکس تا       .  ميشود

١۴۴شماره   
لنين نفرت نسبت به اين طبقه از پز           

عباس .  فروشان پرمدعا ديده ميشود     
فرد جالب است مارکس را هم                      
روشنفکر ميداند با اين ارفاق که                

اين ديگر   !  کارگران دوستش دارند    
نزول کمونيسم به       .  مضحک است   

تئوری روشنفکری از دست                         
ايدئولوگهای طبقه سرمايه دار تا به         

عباس فرد   .  امروز بر نيامده است       
 . بهتر است بخود زحمت ندهد

 

 -عباس فرد از موعظه های اخالقی       
روانشناسانه با يک پرش به حزب            

البته .  کمونيست کارگری می رسد        
بايد اين توضيح را بدهم که حزب              
کمونيست کارگری در ذهن ايشان            
همان حزب منصور حکمت و خط           

. مشى سياسی منصور حکمت است       
کار "  اژدها"امثال ايشان با خود             

او ظاهرا بحثش در مورد              .  دارد
تشکل مستقل کارگرى و دفاع از               
سنديکاليسم است اما ناگهان به شيوه        
عضو گيری در کمونيسم کارگری          

همان بهانه های قديمی که          .  ميرسد
 برای پيشبرد خط دفاع        99در سال    

از اصالحات در درون حزب                      
کمونيست کارگری قرار بود پيش            
ببرند و به ديوار منصور حکمت و           

اما وقتى   !  راديکاليسمش برخوردند  
کمی دقيق تر بشويم همان بحث                   
قديمی را در فازی جديد در مقاله               

اينبار .  عباس فرد مشاهده ميکنيم          
عباس فرد بجای حزب کمونيست             

 منصور حکمت و حزب          ،کارگری
اتحاد کمونيسم کارگری را هدف               

جالب اينجاست که ايشان         .  ميگيرد
هم مانند تمام چپهای راديکال و                   

 حزب اتحاد کمونيسم              ،پوپوليست
کارگری را به اين بهانه که در                     
اعتراضات اخير در اطالعيه هايش       
از تالش مردم براى سرنگونی                   

خرده "سخن گفته است متهم به                   
عده اى      .  بودن ميکند     "  بورژوا

بودن را    "  راديکال و کمونيست       "
معادل خانه نشستن و پاسيفيسم                    

عده اى بورژوا و                        .  ميدانند
ناسيوناليست چپ و اتفاقا                                
سنديکاليست به موسوى و شرکا                

اما موضع عباس فرد     .  اميد بسته اند  
در عين نزديکى به سوسيال                          
پاسيفيستها بيشتر شبيه امثال مهدی          
خانبابا تهرانی و چشم بستن به                     

! جريان اصالح طلب حکومتی است    
اين قبيل مواضع را هرچه گالب                

بپاشيد همان است و به         "  کارگرى"
همان جنبش ضد کارگرى خدمت             

تاريخا اين گرايش                 .  ميکند
کارگران را به مبارزه براى                    
مسائل صنفى محدود کرده است و       
سياست را دست بورژوازى                   

 چه    ،اين خط   .  ليبرال داده است      
کارگرى کارگرى و چه مائويست       

 البته  ،و توده ايست و ناسيوناليست    
شاخه "به کارگران بعنوان                       

نياز دارد و تابلويش           "  کارگرى
اما پشت اين تابلو همين              .  است

محترم نشسته اند      "  روشنفکران"
که در هر رکعت نماز به جنس               

" در دفاع از کارگر           "خودشان    
 !  لعنت ميفرستند

 

اما اين حضرات آنقدر که به                    
کمونيستها و منصور حکمت و             
آذر ماجدی دشنام ميدهند همانقدر        
برای سران حکومتی رژيم                      
جنايتکار احترام قائلند و دقيقا                 
همان جمالتی که خاتمی و                        
دوخرداديها در آنزمان در مقابل          
حزب کمونيست کارگری منصور     
حکمت تکرار می کردند را                     

عباس فرد می گويد    .  تکرار ميکند 
کمونيستها قرار است کارگران را      

اين جمله را      !  به عصيان بشکند     
رفسنجانی .  حتی خاتمی نگفته بود    
اما عباس  .  و حدادعادل گفته بودند   

 -فرد از موضع دو خردادى شفيق      
مقدم با لحنى زشت و                 -آذرين

:  "... ادبياتى بازارى ميگويد            
 سال پيش     12انتخاب خاتمی در       

ی سقوط جمهوری                 را نشانه     
به همين    "!  دانستند    اسالمی می   

سياق به موضع امروز حزب                 
اتحاد کمونيسم کارگرى در مورد        
اوضاع سياسى هم ميپردازد و در       

" کشف االسرار     "پستوى علم            
درمى يابد که اين تحليلها براى               

 ؟ !سهيم شدن با بورژوازى است

 

واقعا چه             
  ٢٠صفحه 



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نيازى هست براى کسى که از                
 تحريف  ،اول بنا را به دروغگوئى    

 و نفرت پراکنى عليه              ،و جعل   
 ،کمونيسم کارگرى نهاده است              
. توضيح داد که اينگونه نبود                   

حزب کمونيست کارگرى دوره            
منصور حکمت گفت راى مردم           

. به  خاتمى نه به ناطق نورى بود         
مردم کل اين حکومت را                            

عباس فرد درست مثل     .  نميخواهند
تشکالت مستقل     "تحريف بحث         

 تنها راه رهايی                  کارگری          
 موضع کمونيسم    ،است"  کارگران

کارگرى را وارونه ميکند تا                    
موضع دو خردادى آنزمان                      
شرکاى هم محفل و هم موضع                
سياسى امروز خود را با فيس و             

روتوش "  کارگرى"افاده توخالى     
و باالخره با اشاره به                     .  کند

اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم               
جمهورى اسالمى در       »کارگرى    

 ،سراشيب سقوط دست و پا ميزند       
وقت آنست که کارشان را تمام               

به ما ميگويد اگر اين تحليل    «!کنيم
تان درست است چرا به ايران                

" انقالب تان  "نميرويد و مشغول        
باشيد؟ واقعا درد عباس فرد ايران       
نرفتن ماست يا اينکه ميگويد                   
جمهورى اسالمى محکم سرجايش    
است و ما بايد از سرنگونى طلبى        
 و کمونيست بودن دست برداريم؟ 

 

عباس فرد حزب اتحاد کمونيسم           
کارگری و آذر ماجدی را مورد            
مواخده قرار می دهد که بعد از              

 ، سال شعار سرنگونی                       12
جمهوری اسالمی سرنگون شد؟         
اين ذوق زدگى در باره سرنگون         
نشدن جمهورى اسالمى صاحب         
دارد و عباس فرد از روى دست           

بايد . مقدم کپى کرده است –آذرين 
اين سوال را به نوع ديگری طرح       

يک "  تز" سال   12آيا بعد از  :  کرد
من يک غاز محافل امثال شما                 

و "  جنبش اصالحات   "مبنى بر       
و "  نرماليزه شدن سرمايه دارى     "

سنگر گرفتن در جناح چپ جنبش       
 جمهوری اسالمی                  ،دوخرداد

اصالح شد؟ سرمايه دارى ايران         
" جنبش اصالحات "بازسازى شد؟   

پايه اى بودنش ثابت شد؟ مردم به         

 !معضل شما رهائى کارگر نيست
 ...پاسخی به عباس فرد 

جمهورى اسالمى رضايت               
" اشرافيت کارگرى      "دادند؟       

 12عروج کرد؟ آيا در اين                 
سال جنبش کارگری دفن شد؟          
آيا طبقه کارگر ساکت نشست؟        
لنين مثال جالبی در اين مورد           

ما می جنگيم تا ببينيم چه       :  دارد
می شود؟ اما شما چه؟ شما يک       
شبه سپر راديکاليسم انقالبی را      
با خطی راست تاخت زديد و            
هنوز هم عليه هر کسى که از            
انقالب و سرنگونى حرف بزند      

آيا واقعا    .  بدنتان کهير ميزند       
شما از اينکه مردم به خيابانها          
آمده اند و به نيروى سرکوب            
تهاجم ميکنند و شعار مرگ بر        
جمهورى اسالمى ميدهند                   
ناراحت هستيد؟ آيا از اينکه              
حزب اتحاد کمونيسم کارگری        
فراخوان برپايی شوراها را              
ميدهد بر آشفته شده ايد؟ چه               
شما بخواهيد چه نخواهيد                    
شوراهای کارگری تشکيل                
خواهد شد و آنروز شما حتی             
مقام منشويک های سرخورده         

در اين   !  را هم نخواهيد داشت      
ميان مواضع حزب اتحاد                    
کمونيسم کارگری روشن و               

سرنگونی .  مشخص است        
جمهوری اسالمی و                                
سازماندهى انقالب کارگری و       
برپايی شوراها و حکومت                 
کارگرى امری است که اينها            
نمی توانند از منصور حکمت         
و آذر ماجدی و حزب اتحاد               

. کمونيسم کارگری قبول کنند          
نمی شود شوراها را رد کرد             
 . ولی بديلی برای آن پيدا نکرد

 

 سنديکا و شورا

عباس فرد نميخواهد بحث                  
سياسى و مستدل کند و گرنه              
ميتوانست به سياستها و                        
قطعنامه هاى حزب ما مراجعه       

سنديکاليسم هرچه هست و     .  کند
هر تاريخى دارد و يا در اروپا         
و آمريکا چه گلى به سر کارگر       
زده يا نزده است اينجا مورد              

سنديکاليسم در     .  بحث نيست    
ايران اما با خط مشى توده ايسم       

مستقل از اينکه      -تداعى ميشود 

١۴۴شماره   
هر سنديکاليست رابطه فردى با                
جريانات توده ايستى داشته باشد يا            

و شورا با خط مشى مبارزه               -نه   
اينها دو سنت        .  راديکال کارگرى   

مبارزاتى در درون طبقه کارگراند         
و انکار آن و بخود پيچيدن                              

تفاوتى دراين واقعيت        "  تئوريک"
حزب ما در تقابل با                        .  ندارد

سنديکاليسم بعنوان يک خط مشى          "
. و نه در تقابل با سنديکا            "  سياسى

حزب اما از سنديکا ساختن توسط             
شما .  خود کارگران حمايت ميکند         

اگر با اين معضلى داريد برويد سر          
فکر ميکنم به شهادت      .  اصل مطلب 

ادبيات مکتوب اگر صدها برابر                
نوع شما از سنديکاى واحد و هفت            
تپه و فعالين کارگرى سنديکاليست و      
غير سنديکاليست ما دفاع نکرده                

کمونيسم .  نباشيم کمتر نکرديم             
کارگری منصور حکمت خيلى                  

هر "صريح از تشکلهای کارگری و       
دو خشتى که کارگران روى هم                  

و شماها اين   .  دفاع ميکند "  ميگذارند
را ميدانيد و آگاهانه و عامدانه                      

 . تحريف ميکنيد

 

 بحث با شما در مورد               ،آقاى فرد  
سنديکا و شورا و کمونيسم وقت                 

درد شما اينها        .  تلف کردن است       
حتى درد شما اين نيست که          .  نيست

عمال و بطور واقعى نشان دهيد که           
چند اپسيلون به اعتراض و مبارزه           
کارگرى ربط داريد و مثال کمونيسم        

ما البته  .  کارگرى و حزب ما ندارد       

براى هر فعال کارگرى و هر                 
کمونيست و انقالبى که واقعا                   
امرش آزادى طبقه کارگر و                    
آزادى جامعه است احترام                        

اما خطى هست که             .  ميگذاريم
اصل و نسب سياسى اش به مائو           
و شفق سرخ و استالين و کمونيسم        

 بقول شما       ،بورژوائى برميگردد   
 همان پديده               ،است"روشنفکر"

امروز با يک پسوند کارگرى خود    
مينامد و از     "  فعال کارگرى  "را   

همه و بويژه کمونيستها طلبکار            
نه ميتواند نقش جدى و قابل       .  است

ديدن در مبارزه جارى کارگران          
ايفا کند و نه ميتواند سياست و                 
تئورى کمونيستى و سازمانگرانه       

. در خدمت اين جنبش قرار دهد            
کارش اينست که بقول آذر ماجدى       

جديدى "  ملت و نژاد    "از کارگر     
بسازد تا موقعيت ويژه خود را               

کارگر "گرايش        .  تثبيت کند       
يک گرايش از                  "  کارگرى

کمونيسم بورژوائى است که به             
امر ساده آزادى طبقه کارگر در            
گرو آزادى کل جامعه است کارى       

شما و نوع شما بين اين              .  ندارد
کارگر و   "االکلنگ و دو قطبى            

آمديد و رفتيد و هنوز       "  روشنفکر
نکات ديگرتان در     .  درجا ميزنيد  

و "  ديکتاتورى پرولتاريا   "مورد    
از "  آنارشيسم کمونيسم کارگرى   "

فرط پرت بودن و من درآوردى            
بودن فاقد ارزش و وقت گذاشتن           

 . * بعنوان يک بحث مستدل است

 " آزادى"
يعنى رهايى کامل از قدرت و 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



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 رفع هر نوع تبعيض 

 بر اساس جنسيت
 

بحث رفع آپارتايد جنسی و برابر         
شمردگی زن و مرد، از قديمی               
ترين مسائل مطرح شده زمان                
پيشين و حال ماست که هميشه به          
واسطه سلطه سرمايه در جهان             
دچار استهالگی شده و به گونه ای        
با نشستن در قالب های ديگر از            
مسير خود که همانا برابريست به        

 .نشيب رانده شده

 

تقريبا يک قرن و نيم از به ميان             
آمدن بحث برابری زن و مرد می        
گذرد؛ دوره هايی که انجمن های         
حمايت از زنان از تالش برای               
تصاحب کردن تنها حق رای پا به        
ميدان گذاشتند و تا به صحنه                    
خواندن آنان در بازار کار در                 

. اوايل جنگ جهانی پيش رفتند             
زنان صاحب انجمن های                          
کارگری شدند و با تالش و                        
آزاديخواهی خويش به افق های            

. روشنی در اين بين دست يافتند           
اما هميشه و در همه تاريخ سايه            
شوم دخالت های بورژوايی و                
استبداد و فرهنگ مردساالرى در      
قبال مسئله زن باعث از هم                       
گسيختگی تالش آزايخواهی زنان      

بحث هايی از قبيل          .  بوده است   
ايجاد کارهای زنانه و تفاوت در           
دستمزدها، همه از مقوله هايی              
است که برای به چالش کشيدن               
زنان و تحت شعاع قرار دادن                 

اما .  آزادی آنها به ميان می آمد            
انقالب اکتبر شروع و دريچه ای          
بود برای به اوج رسيدن استقالل         

 .و آزادی زنان در جهان

 

اما بعد از روی کار آمدن استالين         
بود که دوران افول موفقيتهای               
زنان شروع شد و تعريف های               
سنتی از خانواده و نقش زن در              

تا به   .  خانواده پا به ميان گذاشتند       

 چرا يک دنيای بهتر؟
 قسمت سوم

 

 کوروش سميعی

امروز که اگر چه زنان                         
موفقيتهای چشمگيری در                   
خصوص سياست و حضور در     
اجتماع دارند اما هنوز هم به             
گونه ای که خاصيت سرمايه و       
نياز بازار کار به حساب می             
آيد، با به ميان کشيدن بحث                 
های جنسيتی و به ميان کشيدن        
کار خانه و تعريف سنتی                     
موقعيت زن در جامعه مورد            

 .تعرض قرار ميگيرد

 

در ايران زنان بنا به تعريف              
های مذهبی  و حضور احکام           
های مشمئز کننده دينی اجازه           
آب خوردن را هم بايد از                      

وجود تحميل  .  مردانشان بگيرند 
 ،و سرکوب هائى مثل حجاب          

تفکيک محيط های تحصيلی و        
اجتماعی زنان از مردان يعنى        

 ايجاد کارها و       ،آپارتايد جنسى  
همه و   ...  شغل های زنانه و          

همه تالشيست که برای از                  
ميدان بدر کردن زنان در                    
جوامع ديکتاتوری به اشمال             

 .مختلف به کار برده ميشود

 

اما زنان در ايران به اين                      
عليرغم .  وضعيت تسليم نشدند     

سرکوبها و تمام حربه های                
 زنان  ،کثيف دولتی و حکومتی     

برای آزادی خود مبارزه می            
کنند و سازمان تشکيل می                  

مبارزه با تجاوز به                .  دهند
 مبارزه با           ،حقوق اجتماعی     

تعريف های سنتی که از زن و         
 ،خانواده به ميان کشيده ميشود       

و مبارزه با بيعدالتی های                    
اجتماعی و خود حکومت ضد         

اينکه .  زن سر ايستادن ندارد        
زنان را به خاطر نوع لباس و           

در جلوی چشم   "  حجاب"ميزان  
هزاران نفر تحقير ميکنند و با          
توحش و حمله به آنان مورد              

 اينکه در    ،تعرض قرار ميدهند   
زندانها مورد تجاوز و                           
بيحرمتى و آزار جنسى قرار            

١۴۴شماره   
 و در قانون های ارتجاعى       ،ميگيرند

خود نيز حقوق زن را نصف مرد              
 همه نشان از بيعدالتی      ،تعبير ميکنند 

هايی دارد که از اصول يک                          
 حکومت مذهبى    .حکومت مذهبيست 

اى که منافع سرمايه دارى و                          
نابرابرى اجتماعى و نابرابرى زن         

 .و مرد را پاس ميدارد

 

با اين حساب، کدام جريان سياسی             
مانند کمونيسم ميتواند برای برطرف     
کردن اين وضعيت با توجه به                      
کارنامه درخشانش پا به ميدان                    

انقالبی کمونيستی که              .  بگذارد
منصور حکمت آن را بنا به جايگاه          
و نقش مهم زنان براى آزادى به                  
انقالبی زنانه تعبير کرده تنها راه               
عالج کار است که با سرنگونی                  
جمهوری اسالمی و استقرار                        
سوسياليسم برای هميشه به ستمی که      
بر عليه زنان ميشود پايان خواهد               

 تالشی که در اين سالها توسط             .داد
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و                

آذر "تالش های دوستانی چون                   
و سازمان آزادى زن و             "  ماجدی

فعاليت های گسترده حزبی ديگر از        
قبيل برگزاری تظاهرات ها و                     

... کنفرانسها و انتشار بيانيه ها و               
صورت گرفته و پيشرويهائى که              

 نشان از    ،دراين زمينه حاصل شدند     
عزم کمونيستى و سياسى ما برای             
از بين بردن اين ستم کهنه بر عليه             
زن و نفى تبعيض براساس جنسيت          

 . است

 

در شرايطی که جهان ورشکسته               
سرمايه دارى امروز راهى ندارد و        
گام برداشتن به سمت سوسياليسم              

 ،تنها راه واقعى خالصى بشر است         
اين کمونيسم کارگرى است که با               
تالش براى بهبود روزمره در                     
زندگى زنان و تالش براى نفى پايه          
هاى ستمکشى زن پاسخ معضالت          

حزب .  امروز جامعه ايران را دارد      
اتحاد کمونيسم کارگری با پرچم                 
برنامه يک دنياى بهتر و تالش                    
براى سرنگونى حکومت آپارتايد             
جنسى و ساختن دنيائى بهتر مبارزه        

 .  می کند

 

سياستهائى نظير مسئله سقط                   
جنين، ممنوعيت اکيد هر نوع                
سازماندهی فحشا، داللی،                         
واسطگی و بهره کشی از افرادی        
که مبادرت به تن فروشی می کنند       

و در مقوله های اجتماعی و        ... و
حضور زنان در بازار کار ارائه          
برنامه هايی نظير تعيين دست               
مزد برابر برای زنان و مردان              
در ازای کار مشابه، ممنوعيت              
دست مزد جنسی و غير نقدی،               
ممنوعيت سپردن کار سنگين به           
زنان باردار، ايجاد موسسات                 
خدماتی ويژه در سطح محلی و              
در مجتمع های مسکونی به                      
منظور کاهش بار خانگی و                     
تسهيل شرکت بيشتر همه مردم             
در فعاليت های اجتماعی نظير              
شيرخوارگاه، مهد کودک،                       
غذاخوری ها و سلف سرويس               
های عمومی و رخت شوئى های         

تنها بخشی از تالش        ...مدرن و     
حزبی ما برای از بين بردن                      
آپارتايد جنسی و مسائل و                          
معضالت گوناگون زنان و                      

 .نابرابری های اجتماعيست

 

فردای ايران با ايجاد انقالبی                   
سوسياليستی که اساس آن چه در          
ظرفيت جمعی و چه در ظرفيت           
فردی انسان است، با برقراری             
جامعه سوسياليستى نقطه پايان             
تمام نابرابری ها و جنايت ها بر            

  *.عليه انسان و آزادی خواهد بود

 

 2010مارس 

آزادى زن معيار آزادى 
!جامعه است  



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در بخش اول اين مطلب به نکات         
و استداللهاى طرح شده در باره            

بخش دوم و    .  نقد برابرى پرداختم   
پايانى به نکات مختلف ديگرى              
اختصاص دارد که در البالى                
 . مقاله بهروز ناصرى طرح شدند

 

 شعار تاکتيکى يا استراتژيکى 

بهروز ناصرى اصرار دارد که با      
اشاره منصور حکمت به وضعيت     

 ۶٠جمهورى اسالمى در دهه                
 ، برابرى  ،بگويد که شعار آزادى      

حکومت کارگرى شعارى                        
تاکتيکى است و البته در همين                
مطلب جاى ديگرى در نامه                     

شعار "داخلى به حزب بعنوان               
از آن ياد      "  استراتژيک مشترک  

در همان مقاله منصور            .  ميکند
حکمت مندرج در نشريه                           

و قطعنامه    ١۴کمونيست شماره        
دفتر سياسى وقت حزب کمونيست     

 ،آزادى"ايران در باره شعار                  
 ،" حکومت کارگرى              ،برابرى

اشاره ميشود که تبليغات حزب              
صرفا به شعار تاکتيکى حزب               

محدود "  جمهورى انقالبى  "يعنى   
 ، برابرى   ،آزادى"شده و شعار           

که بيان       "  حکومت کارگرى       
اهداف کمونيستى ماست بعنوان           
شعار استراتژيک تا پيروزى                 
نهائى بايد مستمرا در تبليغات                 
سوسياليستى حزب کمونيست                

 ،شعار آزادى .  ايران منظور شود   
 حکومت کارگرى                     ،برابرى

شعارى استراتژيک بود و هست          
و تغييرات سياسى در سطح                     
جهانى و منطقه و ايران باعث                
نشد که اين شعار بعنوان شعار               
استراتژيک کمونيستها دچار                 

دستکم خود سند و          .  تغيير شود   
گوينده اش منصور حکمت و                  
قطعنامه دفتر سياسى وقت حزب         

اينکه استنباط شما      .  اينرا ميگويد  
از اين شعار تاکتيکى است مسئله         

 .  اى را تغيير نميدهد

 

 مرزبندى با کمونيسم کارگرى

 کمونيسم و برابرى
 بخش دوم   -پاسخ به بهروز ناصرى

 

 سياوش دانشور

بهروز ناصرى در توضيح               
 ،آزادى"نقدش به شعار                        

با "   حکومت کارگرى   ،برابرى
آوردن بخشى از يک نامه                   
درون حزبى در مورد اين                  

  :شعار اشاره ميکند

 

شعار آزادی، برابری،        ... "
حکومت کارگری، امروزه تنها    

بلکه .  شعار حزب ما نيست           
حزب کمونيست کارگری                  
ايران، حزب حکمتسيت، حزب    
اتحاد کمونيسم کارگری و                  
محافل ديگر کمونيسم کارگری      
هم، همين شعار جزو شعارهای     

. اصلی شان محسوب ميشود           
قرار دادن اين شعار بعنوان               
يکی از اشعار استراتژيک،             
منطقا بايد به معنای نزديکی             
استراتژيک اين جريانات با هم       

در صورتيکه اين     .  تلقی گردد  
نزديکی استراتژيک به اعتبار       
اتخاذ سياستهای متفاوت در امر   
کسب قدرت سياسی و                            
جايگاهی که طبقه کارگر نزد          
اين جريانات دارد، کامال                    

روايت ما در      .  ناهمگون است  
حزب کمونيست ايران با                     
روايت کليه شاخه های                         
کمونيسم کارگری برای کسب        
قدرت سياسی از نظر طبقاتی          
متفاوت بوده و در نتيجه دو                
استنتاج ماهوی از آن استخراج      

و اين در حالی است         .  ميگردد
که اين شعار ما يعنی آزادی،            
برابری، حکومت کارگری              
شعار مشترک بين اين جريانات   

به نقل از     (»...محسوب ميگردد 
مقاله ام در  ارزيابی انتقادی از       
شعار ازادی، برابری،                         
حکومت کارگری، در                          
بصورت درون حزبی توزيع          

 ". )شده بود

 

امروز ":  مينويسدو در ادامه         
بين احزابی هم که نام بردم                 
حتی نشست و برخواست                    

١۴۴شماره   
معمولی انسانهای عادی هم مشاهده        
نميشود، تا چه رسد به اينکه متحد              

همه هم   .  استراتژيک يکديگر باشند    
دارای يک شعار استراتژيک                      

بغير حزب کمونيست ايران،     .  هستند
همه احزاب و محافل کمونيسم                     
کارگری از قضای روزگار دارای          

: يک برنامه مشترک هم هستند                  
، هيچکدام   »برنامه يک دنيای بهتر     «

.  برای ديگری تره  هم خرد نميکنند         
ادعاها هم که ماشااهللا در ابرها در             

 ".سياحت و گذارند

 

باره کسب قدرت      استراتژى   اوال       
ربط بالفصلى به هدف نهائى و                   

ميتواند .  شعار استراتژيک ندارد         
بحثى باشد بين دو متدولوژى عميقا          
متفاوت براى تغيير و مبرميت يا               

چون .  عدم مبرميت سوسياليسم            
بسيارى از سوسياليستها در دنياى            
امروز نهايتا آرمانشان را يک                     

 حال با هر             ،جامعه سوسياليستى    
بخش زيادى  .   قرار داده اند    ،تعبيرى

سوسياليسم را با صد شرط و پيش             
شرط به هزار سال ديگر موکول               
ميکنند و مشغول آب و جارو کردن          

" تئوريک"نظم موجود و توضيح            
جنبش "مراحلى که بورژوازى و             

اش بايد از سر بگذارند       "  اصالحات
هستند و به اين اعتبار سوسياليسم و         
انقالب کارگرى امر بالفصل شان           

 در دنيا کم حزب چپى          ،ثانيا.  نيست
مانيفست "را پيدا ميکنيد که                           

را قبول نداشته باشد اما       "  کمونيست
نه سياست و نه تاکتيک و نه                           

 کوچکترين ربطى به    شاناستراتژى  
چهارچوب فکرى و سياسى                          

. مانيفست و متدولوژى آن ندارد                
اشتراک برنامه اى ميان جريانات            
کمونيسم کارگرى هم در همين سطح      

احزاب سياسى و اينجا     .  مطرح است 
احزاب موسوم به کمونيست را تنها         
با اسناد برنامه اى شان نميشناسند             
بلکه و اساسا سياست و پراتيک                  
واقعى شان را مبنائى بر تشخيص             
کمونيستى کارگرى بودن يا نبودن و       
ارزيابى جايگاه اجتماعى و طبقاتى         

در دنيا کم حزب و    . آنها قرار ميدهند 
فرقه سياسى که به اعتبار مواضع و        

هستند "  پرولتاريائى"برنامه شان        
نداريم اما با اعتراض و جنبش                    
واقعى و در جريان طبقه کارگر                 

 .  بيگانه اند

 

 اين واقعيتى تلخ است که حزب          ،بله

کمونيست کارگرى بدنبال                        
درگذشت منصور حکمت دچار           

همانطور .  انشقاق و انشعاب شد        
که حزب کمونيست ايران دچار            

. انشقاقات متعدد شده است                        
همانطور که جريانات                                 
ناسيوناليست و جمهوريخواه و             
قوم پرست دچار انواع جدائيها و          

ظاهرا هر        .  نزديکيها شدند       
مجموعه اى خاص از اين جريانها   
پرچم و اهداف واحدى دارند اما            
سياستهاى متفاوتى را دنبال                     

و بقول شما براى همديگر     .  ميکنند
بحث "!  تره خرد نميکنند        "هم     

برسر منشا مشترک و يا                             
 بحث  ،اشتراکات برنامه اى نيست    

برسر سنتهاى مبارزاتى متمايز و       
رابطه هر جريان معين و مورد             
بحث با اعتراض ضد سرمايه                

مواضع .  دارى طبقه کارگر است     
سياسى و برنامه اى تنها به اين               

. اعتبار ميتوانند قابل بحث باشند          
جريانى که خود را مثال                               
سوسياليست و کمونيست مينامد           
اما در عمل اجتماعى خود را به            
نيروهاى راست و ناسيوناليست           

 جامعه آن جريان        ،نزديک ميبيند  
را به اعتبار تابلويش نميشناسد              
بلکه به اعتبار سياست و پراتيک         

البته .  و مشغله واقعى اش ميشناسد    
ما در حزب اتحاد کمونيسم                       
کارگرى به همسنگران مبارزه             
کمونيستى و به شخصيت و                      

 به  ،حرمت افراد احترام ميگذاريم    
 در  ،حقيقت جوئى تاريخى پايبنديم    

مقابل تحريف واقعيات مى ايستيم        
و از بحث سالم سياسى استقبال              

براى ما بدست گرفتن            .  ميکنيم
سالح نقد مارکسيستى يک رکن            
هويتى فعاليت کمونيستى کارگرى     

اگر هم سياست جريانى يا         .  است
 ،بحث افرادى را نقد ميکنيم                     

هدفمان اينست که تناقض سياست        
و پراتيک واقعى را با اهداف و             

کمونيستى و         "سياستى که                  
نام "  کارگرى

  ٢٣صفحه 



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

همانطور .  نهاده شده روشن کنيم       
که شما از دريچه نقد شعار                        

 حکومت            ، برابرى           ،آزادى
 ميخواهيد مستدل کنيد          ،کارگرى

که ديدگاه منصور حکمت                         
 !" مارکسيستى نبوده است"

 

روشن است که اين حق شما و هر        
کسى است که منتقد هرچه باشيد و       
هر سياستى و چهارچوبى را با              

بحث .  کنيد"  رد"هر استداللى        
اينست که شرط يک مرزبندى               
عميق و اجتماعى با کمونيسم                  

 بدست   ،کارگرى منصور حکمت    
دادن تبئينى مارکسى تر و                         
کارگرى تر و پراتيک تر و در              
عين حال نقد بنيادهاى فکرى و              
سياسى و آثار منصور حکمت در        

همانطور .  بيش از دو دهه است         
که نميتوان مارکس و لنين را                   
پارتيزانى نقد کرد و به اعتبار                
اينکه يک بحث معين در دوره               
معين ناکافى بوده و يا بدرد                       
امروز نميخورد زير کل اين پديده       

 با منصور حکمت هم که                   ،زد
شالوده مارکسيسم در ايران را               
شکل داده و يک عنصر کليدى و          
تعيين کننده در تشکيل مهمترين و       
بزرگترين جريانهاى کمونيستى و      
زير و رو کردن چپ در ايران و           
منطقه بوده است نميتوان اينگونه        

منصور حکمت     .  برخورد کرد    
نماينده روشن ترين رگه                             
ماترياليسم پراتيک مارکس و لنين      
است و اين پرچم و به کرسى                   
نشاندش را نه در حاشيه جامعه و         
يا در مکاتب آکادميک بلکه در              
جدال سياسى سهمگين با ارتجاع         
بورژوازى و ناسيوناليسم چپ              
بدست آورده است و تاثيرات                   
ديدگاهايش نه فقط اردوى چپ               
بلکه کل سياست ايران را متحول         

نقد اين نوع پديده ها و      .  کرده است 
پيروزى در آن و به کرسى                       
نشاندن خط مشى و سياست                      

 ،ديگرى بعنوان کمونيسم رايج             
کار و زحمت بسيار زيادى                       

حزب ما بعنوان                 .  ميخواهد
پرچمدار پرو پاقرص اين                         
کمونيسم با عالقه وارد بحث با               

 کمونيسم و برابرى
 ...بخش دوم    -پاسخ به بهروز ناصرى

هر منتقد جدى و سياسى خواهد      
 .  شد

 

 نقد استراتژى قدرت سياسى

بهروز ناصرى از جمله                      
اشاراتى به تبئين رايج                           

 و      ١٩٩٩مستعفيون آوريل           
حزب و  "مخالفت شان با بحث       

قدرت سياسى و حزب و                       
منصور حکمت کرده      "  جامعه

است و اين تبئين را بعنوان                 
تبئين حزب کمونيست ايران هم      

. در نامه داخلى اش بازميشناسد    
من مايل نيستم دراين بحث                 
مجددا وارد مباحث آندوران             

خوشبختانه اسناد مکتوب    .  شوم
. و موجود و قابل مراجعه اند           

من فکر ميکنم هر ناظر سياسى     
جدى و هر مورخ منصف و              
بيغرض با بررسى تاريخ سه           
دهه گذشته کمونيسم ايران                 
ميتواند در مورد صحت و يا             
عدم صحت ديدگاههاى منصور    

ميتواند با    .  حکمت حکم دهد       
بررسى اين بحثها در دوران             
جدالهاى سياسى درون حزب          
کمونيست ايران و تبئين                       
منصور حکمت از گرايشات           
اجتماعى و تکوين آنها دراين           
حزب نتيجه بگيرد که کدام                 
تبئين درست و حقيقى و                        

ميتواند با      .  مارکسيستى بود     
بررسى ديدگاهى که در حزب         
کمونيست کارگرى در دوره دو     
خرداد پرچم پايان انقالب و               
سرنگونى و متعارف شدن                 
سرمايه دارى ايران را                         
برافراشت و نتايجى که به آن            
رسيد را دنبال کند تا به درجه           
حقانيت بحثهاى منصور                     
حکمت و ريز بينى و دقت نظر       

ميتواند به  .  و تبئين وى پى ببرد    
هشدارهايش در حزب                          
کمونيست کارگرى و نقد                     
گرايش چپ راديکال در                      
رهبرى حزب متمرکز شود و          

. فرجام نهائى اين خط را ببيند          
امروز باز شناسى                                    
چهارچوبهاى سياسى و طبقاتى     
در کل ايندوران بحدى واضح         

١۴۴شماره   
و روشن است که با دو جعل و چند            
ادعا و تعابير دلبخواهى اين يا آن               

بعنوان .  نميتواند رفع و رجوع شود       
مثال سرنوشت سياسى گرايش                   
ناسيوناليستى در حزب کمونيست            

 موقعيت طيف وسيع    ،ايران را ببينيد  
مرکز و سانتر ضد پوپوليست آن               
حزب را بدنبال فروپاشى اردوگاه            

 موقعيت         ،شوروى نگاه کنيد                
سوسياليسم دو خردادى و تز کنار             
آمدن مردم با جمهورى اسالمى و             
پايان انقالبات قرن بيستمى و                        

و سرنوشت     "  جنبش اصالحات    "
بحث متعارف شدن سرمايه دارى            

 موقعيت چپ      ،ايران را نگاه کنيد        
راديکال و دگرديسى آنرا به                          
چهارچوبهاى حقوق بشرى و                      

 وضع دنيا بعد     ،پاسيفيستى نگاه کنيد   
از جنگ سرد و چشم اندازهاى                   
طرح شده توسط منصور حکمت را        

 تبئين از وضعيت             ،بررسى کنيد    
سياسى ايران و روندهاى پايه اى آن       

 نقدهاى پايه اى               ،را نگاه کنيد         
منصور حکمت به بنيادهاى                          
کمونيسم بورژوائى و ناسيوناليست        

تا ...   و   ،در قرن بيستم را نگاه کنيد       
جايگاه و نگاه تيز و درک عميق                 
مارکسيستى منصور حکمت و                   
حضورش در مغز استخوان جنبش         
 .   کمونيستى طبقه کارگر روشن شود

 

آذرين "در مورد تحريفاتى که محفل      
حزب و   "در مورد بحث        "  مقدم  –

" قدرت سياسى و حزب و جامعه              
داشتند و استداللهائى مشابهى که               
توسط چپ ناسيوناليست ايران طرح      

 من طى سه مقاله با عنوان                ،شدند
در دفاع از بحث حزب و قدرت               "

جواب "  سياسى و حزب و جامعه           
داده ام و عالقه مندان را به خواندن          
بحثهاى اورجينال خود منصور                 

. حکمت و اين مقاالت جلب ميکنم            
آنچه که عجيب است اينست که                    

 که طبق نظر               ،حزبى مانند ما         
طبقه کارگر را در سياست     "مخالفين  

 ،"و استراتژى قدرت حذف کرده ايم      
وسيعترين فعاليت و اساس فعاليت            
روزمره مان در ميان طبقه کارگر           

 کسانى که پسوند      ،و برعکس !  است
کارگرى را بفعاليت خود افزودند و         
يا مدعى اند که در ميان طبقه کارگر       

 اثرى از حضورشان          ،کار ميکنند   
در ميان طبقه حتى يکقدم نزديک به        

مسئله صرفا    !  ادعاهايشان نميبينيد   
برسر تلقيات سياسى و اختالف                   

 بلکه و اساسا برسر       ،مواضع نيست 

سنتهاى متمايز مبارزاتى و                      
پراتيک واقعى و سياستهاى عملى      

واقعيت اينست   .  و اجتماعى است    
که همراه با تحوالت مهم جهانى           
جريانات و جنبشهاى مختلف                  
سياسى دچار دگرديسى هاى                   
شديدى در دوران پس از جنگ              

اما سنتهاى       .  سرد شده اند             
مبارزاتى و جنبشهاى اصلى                   
طبقات متخاصم سرجاى خود                

ناسيوناليسم .  محکم ايستاده اند          
بطور کلى اعم از ناسيوناليسم                
قومى و عظمت طلب و مصدقى و    

 جمهوريخواهى و          ،شبه ليبرال    
 –سياست پرو رژيمى ملى                       

 و کمونيسم کارگرى              ،اسالميها
هنوز قطبهاى اصلى سياست                  

 محافل و          ،عناصر.  ايران اند    
جريانات در ايندوره جابجا شده            
اند اما افقها و تمايزها و ويژگيها           
عليرغم تغيير موقعيت و افت و             
خيز هر جنبشى سرجايشان                     

ما بعنوان کمونيست              .  هستند
کارگرى که براى سرنگونى نظام      
سرمايه دارى از طريق                              
سازماندهى انقالب کارگرى و              
استقرار سوسياليسم مبارزه                     

 از اينکه هر محفل يا                   ،ميکنيم
جريان چپ و سوسياليست و                   
کمونيست خود را با کارگر و                  
اعتراض کارگرى و تشکل و                 
اتحاد کارگر براى اهداف فورى          

 براى     ،سوسياليستى تداعى کند         
انقالب کمونيستى کارگرى بکوشد    
و بطور عينى در مبارزه جارى            

 ،طبقه موثر و حضور داشته باشد       
نه تنها ناراحت نيستيم و احساس           
تنگى جا نميکنيم بلکه هدفمان                 
اساسا اين است که کمونيسم ايران       

ما چنين  .  کمونيسمى کارگرى باشد  
کسانى را در نبردهاى پيش روى         
طبقاتى در صف استراتژيک                 

انتقاد .  خودمان خواهيم يافت            
کمونيسم کارگرى به سوسياليسم          
غير کارگرى و ناسيوناليسم چپ         

 سياسى و عملى و      ،انتقادى نظرى 
 . اجتماعى است

  

 عينيت و          ،ماترياليسم تاريخى    
 ذهنيت

پشت :  "بهروز ناصرى مى نويسد    
اين شعار يک تفکر و نگرش                  
خاص نسبت به سوسياليسم وجود        
دارد که نميتواند کمک کننده                    
جنبش طبقه کارگر در پيشبرد امر      

  ٢۴صفحه مبارزاتيش 
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. عليه نظام سرمايه داری باشد              
نگرش نهفته در پس شعار آزادی،      

برابری، حکومت کارکری، نه             
تاريخی، بلکه خرده      -ماترياليستی

 ".بورژوائی و بورژوائی است

 

ايشان حکمى   .  چرا؟ معلوم نيست    
صادر کردند اما زحمت مستدل            

بجاى .  کردن آن را بخود ندادند          
اينکار کلماتى از برنامه يک                   
دنياى بهتر را بصورت گزينشى          
و سلکتيو انتخاب کردند و نتيجه           
گرفتند که چون در صفحات اول          

 يعنى در    ،برنامه يک دنياى بهتر     
توضيح بنيادهاى معنوى کمونيسم      

کلماتى چون  "   بار ١۵  "،کارگرى
اميد و آرمان و نگرش ريشه دار       "

" و قدرتمند تاريخى و غيره                     
بروايت " پس         ،تکرار شده اند        

برنامه حزب، کمونيسم کارگری         
به جنبش اعتراضی طبقه کارگر         

و به  ...  عليه نظام سرمايه داری و     
جنبش سوسياليستی تعلق ندارد،           
بلکه به ايده های برابری طلبانه و        

؟ و در     ....  "!انسانی متعلق است    
غير ماترياليستى  "ديدگاه  "  اثبات"

ايده :  "نوشتند"  کمونيسم کارگرى  
در تقابل با     )  ايده آليسم  (و اعتقاد     

جنبش اعتراضی حی و حاضر             
، آيا اينرا          )ماترياليسم تاريخی    (

 "....مشاهده نمی نماييد؟ 

 

اينجا گفتن اين موضوع الزم است      
که منصور حکمت اولين کسى              
است که نامربوط بودن کمونيسم          
ايران حتى در اوج راديکاليسم              
ضد پوپوليستى اش را به                            
اعتراض ضد سرمايه دارى طبقه       
کارگر در بحثهاى کمونيسم                     

من کسى  .  کارگرى فرموله ميکند   
ديگر را در ميان کمونيستهاى                
ايران نميشناسم که حتى يک مقاله       
کوتاه در مورد اين مسئله و تعلق          
اجتماعى طبقاتى يک حزب                    
کمونيستى به جنبش طبقه کارگر          

هرچه هست بحث        .  داشته باشد   
 . معروف است" پيوند"برسر 

 

 کمونيسم و برابرى
 ...بخش دوم    -پاسخ به بهروز ناصرى

تبئين مادى و ماترياليستى                  
تاريخى براى مارکس                           
متدولوژى شناخت و روش               
بررسى تاريخ بشرى و سير              
تحول اقتصادى و سياسى آنست     
و تا به جامعه امروز                               

 داستان برسر                   ،برميگردد
 نقد    ،شناخت وضعيت موجود      

 و تالش براى تغيير انقالبى      ،آن
مارکس از عينى بودن      .    آنست

تاريخ سخن ميگويد و اين                    
عينيت تاريخ را در قانونمندى         

بعبارت .  حرکت آن تبئين ميکند   
ديگر مارکس تاريخ را يک               
مجموعه از رويدادها و اتفاقات      

مسائل تاريخى  .  تصادفى نميبيند 
 صرفاوقايعى نيستند که                        

براساس اراده انسانهاى هر              
بحث مارکس  .  دوره رخ ميدهند  

اينست که انسانها در هر دوره         
براى بقاى مادى خود و براى           
بازتوليد خودشان بعنوان انسان     
وارد روابط متقابل اجتماعى            

جامعه نقطه شروع و       .  ميشوند
. پيش فرض وجود انسان است       

مناسبات اجتماعى انسانها در          
جامعه در هر دوره اى حول              
مسئله توليد و بازتوليد خود و           

اولين .  جامعه شکل ميگيرد         
سوال اينست که اين جامعه و            
اين مناسبات تاريخا موجود               
چگونه تغيير ميکند؟ قانونمندى     
تغييرش چيست و سطوح                    

 مختلف اين روند چه هستند؟ 

 

اما اگرچه مارکس سرنخ کل            
تکامل تاريخى بشر و جوامع           
را در مناسبات اقتصادى                     

 اما فورا و                ،انسانها ميبنيد     
بالواسطه از توليد مادى زندگى  
به تغيير جامعه و تاريخ                        

اليه ها و سطوح               .  نميرسد
ديگرى در تفکر و متدولوژى          
و تئورى شناخت مارکس                   
مطرح اند و بحث در هر                      
سطحى کنکرت تر و روشن تر      
ميشود تا به نقش پراتيک و                 
اراده و عمل اجتماعى انسان            
در تغيير جامعه و مناسبات                

اما سطوحى   .  اجتماعى ميرسد  

١۴۴شماره   
که مارکس در تحليل وارد ميکند               
انتزاع صرف نيستند بلکه همه                   
ريشه در مناسبات توليدى و                          

مارکس نه فقط نقش    .  اقتصادى دارند 
اراده و پراتيک انسان بلکه مکان و         
جايگاه خرافه و مذهب و تصورات         
بشر را در تغيير اوضاع خود و                  

اين .  جامعه معين و توضيح ميدهد         
فرض مارکس است که تاريخ عينى        
است و قانونمندى عينى دارد اما                
صرف اين را گفتن با دترمينيسم                

. رايج در چپ راديکال تفاوتى ندارد      
براى مارکس اين فرض هست اما            
درعين حال اين انسانها و تالش                  

 يعنى پراتيک           ،جمعى و فردى          
آگاهانه آنهاست که تغيير را باعث            

مبارزه طبقاتى و يا جنبش          .  ميشود
واقعا موجود مورد اشاره شما ريشه        
در همين مناسبات اقتصادى دارد اما      
مبارزه طبقات بعنوان يک مبارزه           

 چيزى جز پراتيک         ،اساسا سياسى  
همين .  توده وسيع انسانها نيست             

پراتيک در چهارچوب تاريخى                  
معينى است که عامل پيشرفت تاريخ      
واقعى و جامعه و به اين اعتبار به             

 . تغيير مناسبات قديم منجر ميشود

 

جنبش "در مقابل       "  ايده ها   "بحث    
ايده آليزه کردن مبارزه             "  واقعى

طبقاتى و بحثى ناموجه و غير                     
مارکسيستى و غير ماترياليستى                

اينطور نيست که شما و يا               .  است
هرکسى چون از مبارزه طبقاتى                
سخن ميگويد و يا بر اصالت آن                   

 از جانب طبقات مشغول      ،تاکيد دارد 
مارکس وقتى از   .  جدال سياسى است  

مبارزه طبقاتى سخن ميگويد تاکيدش     
بر جدالى واقعى و عينى و دائمى و           
گاه آشکار و گاه پنهان بين خود                    

جدال ميان کسانى که      .  طبقات است 
در مکانهاى اقتصادى و توليدى                 
متفاوتى قرار دارند و منافعى آشتى          

اما بحث برسر جنبش      .  ناپذير دارند 
واقعى و مبارزه طبقاتى هنوز ديدگاه      
ماترياليستى تاريخى مارکس را بيان     

مارکس از اين سطح                  .  نميکند
کنکرت تر ميشود و نتيجه تضادهاى   
موجود در مناسبات اقتصادى و زير       
بناى جامعه و کشمکش طبقاتى منتج       
از آن را در سطح جدالها و                              

. کشمکشهاى روبنائى توضيح ميدهد    
کشمکشهائى که با پراتيک وسيع               

 –انسانها و جنبشهاى سياسى                        
 ، و تنها از طريق آنها                     ،طبقاتى

تضادها و تناقضات زيربنائى قابل           
تضاد ميان دست و پاگير          .  حل اند  

شدن مناسبات توليدى براى رشد         
نيروهاى مولده بصورت مجموعه     
اى از جدالها و کشمکشهاى                      
سياسى ميان انسانها برسر مسائل        

 ،متنوع در قلمروهاى سياسى                
 ، ايدئولوژيکى      ، حقوقى      ،فکرى

هنرى و ادبى خود را بروز                      
يعنى دراين سطح انسان         .  ميدهد

بعنوان عنصر فعاله وارد معادله         
سياسى براى امر تغيير ميشود تا          
با پراتيک خود با تضادهاى                     
بنيادى موجود در هر دوره تعيين        

 . تکليف کند

 

اگر قرار است جامعه از مرحله            
 مثال   ،اى به مرحله ديگرى برود        

سرنوشت نظام قديم به نفع سرمايه      
 دراين ميان       ،دارى عوض شود      

پرچمهاى سياسى و آرمانهاى                
متنوعى طرح ميشوند که                          
انسانهاى معاصر آن با شرکت در       
اين جدال و بدست گرفتن اين                   
پرچمها و اين آرمانها اين تحول            

اينکه ايده    .  را بفرجام ميرسانند      
 ، پرچمها    ، آرمانها    ، مکاتب    ،ها

عقايد و غيره در هر دوره معين            
 همه اينها به               ،مطرح ميشوند    

ضرورت اجتماعى تاريخى يک         
تحول که زمان آن فرارسيده پاسخ       

همينطور سنتهاى سياسى     .  ميدهند
 ،و مبارزاتى جنبشهاى متخاصم         

محصولى از نيازهاى اين دوران        
در ايندوره ها سنتهاى      .  تحول اند 

سياسى و گرايشات اجتماعى                  
طيفى از احزاب سياسى از خود            
بيرون ميدهند که همراه طيف                
وسيعى از افراد اين جدالها را                 

. نمايندگى ميکنند و به پيش ميبرند      
مهم نيست که احزاب در هر دوره       

بايد .  اى راجع بخود چه ميگويند        
به آن تاريخ واقعى و مادى و                    
عينى نگاه کرد که وجود اين                    

تنها .  احزاب را ايجاب کرده است     
با اين روش است که ميتوان                     
بصورتى ماترياليستى درک کرد        
که در دنياى واقعى و در جدال               
طبقاتى هر حزبى کدام روند                    
تاريخى را منعکس ميکند و نمايند       
کدام منافع متمايز سياسى و                      

  .طبقاتى است

 

 ،و جنبش واقعى      "  ايده ها   "بين    
اگر ايده هائى هپروتى و سکتى و         

 ديوار چين وجود     ،فرقه اى نباشند  
اگرچه .  ندارد

  ٢۵صفحه 



٢۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عقايد هم تاريخ مستقل خود را مى       
يابند و يا افراد نقشى ويژه                          
ميتوانند در تاريخ معاصر خود             

 اما نهايتا پشت هر                  ،ايفا کنند    
کشمکش سياسى و حقوقى و                    
عقيدتى يک کشمکش واقعى                   
طبقاتى وجود دارد و تنها روش            
ارزيابى درست و مارکسى                      
احزاب سياسى در اين چهارچوب      
است و اينکه احزاب سياسى در            
چه سايه روشنى با اين جدالها و             
روندهاى بنيادى اجتماعى و                   

 .   طبقاتى قرار ميگيرند

مسئله اعالم تعلق و يا عدم تعلق            
يک حزب سياسى به يک جنبش           
معين امرى اختيارى و يا صرفا            

بايد ديد هر حزبى     .  مدرسى نيست 
از کدام بستر اجتماعى مايه                      

 به کدام معضالت ميخواهد     ،گرفته
 کدام منافع را منعکس     ،جواب دهد 

 و در پراتيک واقعى و                 ،ميکند
اجتماعى به کدام سنت مبارزاتى          

مبارزه طبقاتى هميشه    .  تعلق دارد 
نه طبقات بدون          .  متعين است    

واسطه با هم رو در رو ميشوند و         
بستر جلو رفتن   .  نه احزاب سياسى  

تاريخ و تغيير جامعه و کشمکش          
طبقات اجتماعى تحت پرچم                    
سنتهاى مبارزاتى و احزاب                     
سياسى اى پيش ميرود که                          
گرايشات اجتماعى ريشه دار در         

بحث ايده  .  هر دوره بيرون ميدهند   
و اعتقاد و آرمان در مقابل جنبش         
واقعى تصويرى عقب تر از                    
ماترياليسم مکانيکى و تصويرى         
مرده و بيجان و اسير جبر تاريخ           

 ربط      ،اين هرچه باشد          .  است
مشخص و روشنى به تبئين                      
ماترياليستى تاريخى کمونيسم               

براى .  (کارگرى مارکس ندارد        
بررسى درک منصور حکمت از        
تبئين مارکس و تحول عينى تاريخ      
و اشکالى که مبارزه طبقاتى بخود      

در باره  " به مقدمه جزوه      ،ميگيرد
تحت "  فعاليت حزب در کردستان     

مبارزه طبقاتى و احزاب      "عنوان  
 ) رجوع کنيد" سياسى

 

 ، آزادى، مسکن،نان

 کمونيسم و برابرى
 ...بخش دوم    -پاسخ به بهروز ناصرى

چپ راديکال ايران ترکيبات            
 که   ،متفاوتى از اين شعار را          

ظاهرا بهروز ناصرى به آن            
 با نگرش                ،سمپاتى دارد       

پوپوليستى و ناسيوناليستى چپ     
از کار مسکن   .  بدست داده است  

 تا نان مسکن آزادى و          ،آزادى
غيره همه شعارهاى طيف چپ      

يا "  عدالت.  "راديکال است     
که در بخش   "  عدالت اجتماعى "

اول اين مطلب به آن اشاره                 
 منشا سوسيال                               ،کردم

دمکراتيک دارد اگرچه در               
ميان چپ راديکال نيز تکرار          

بهروز ناصرى ميپرسد   .  ميشود
چرا اين شعارها حتی در                  "

مقايسه با شعار آزادی،                         
برابری، حکومت کارگری              

 " پيش پا افتاده  است؟

 

اين شعارها براساس يک درک      
 –دمکراتيک       "مرحله اى             
و تبئين رايج          "  سوسياليستى

کمونيسم بورژوائى و                            
ناسيوناليست جريانهاى پرو             
سوويت و پرو چين طرح                    

تغييرات و دگرديسى          .  شدند
چپ راديکال بعد از شکست             
بلوک شرق و اصالحاتى که             
در ادبيات و سياستهاى خود              

 بيانگر تغيير و     ،ايجاد کرده اند   
شيفت اين خطوط به نقد عملى          
و اجتماعى طبقه کارگر به نظم       

مسئله برسر     .  موجود نيست    
رابطه شعار تاکتيکى و                        

يک جنبش   استراتژيکى براى      
در جنبش          .  است  معين

کمونيستى کارگرى شعار                  
تاکتيکى نميتواند رابطه روشن      
و مستقيمى با شعار و اهداف             

در .  استراتژيکى نداشته باشد      
غير اينصورت سياست به                 

زدن توده ايستى          "  پولتيک"
کما اينکه شما   .  تنزل پيدا ميکند  

ميبينيد که بسيارى سازمانها             
شعارهايشان ربط مشخصى با        
آنچه در کنگره ها و اسنادشان         

شعارهاى .  ميگويند ندارد         
پيشنهادى شما پيش و پا افتاده           
است چون نقد سوسياليستى               

١۴۴شماره   
طبقه کارگر به وضع موجود را                 

چون تبئينى که        .  نمايندگى نميکند   
براى آزادى و برابرى و حکومت            
کارگرى وجود دارد متکى بر                      
نگرشى مارکسيستى و نقد                              
ديدگاههاى ناسيوناليسم چپ ايران و       

نکته .  کل کمونيسم بورژوائى است      
ديگر مسئله رفاه در ديدگاه                             

کارگران در      .  سوسياليستى است     
ايران همين امروز شعارشان                      

 حق مسلم     ، منزلت  ،معيشت:  اينست
يا ميگويند يک زندگى                !  ماست

و اين را     !  شايسته حق مسلم ماست      
در بيانيه ها و قطعنامه هايشان در             
مناسبتهاى مختلف در مطالبات                  

مسکن .  کنکرت رفاهى معنى ميکنند   
حتما و بويژه در ايران يک بخش               
مهم از رفاه اجتماعى و معيشت                  

مسکن مناسب و استاندارد با        .  است
تسهيالت آب گرم و غيره يک                      
مطالبه برنامه ماست و براين تاکيد          

 ١٠داريم که هزينه مسکن نبايد                  
درصد بيشتر درآمد و حقوق را                   

مسکن نهايتا بايد مجانى     .  شامل شود 
باشد و اين امرى ممکن و عملى                  

اما رفاه اجتماعى که                      .  است
قلمروهاى بسيار وسيعى را                          
دربرميگيرد نميتواند به نان و                      

 ،شعار آزادى  .  مسکن خالصه شود    
 ، و يا شعار آزادى           ، رفاه  ،برابرى
 حکومت کارگرى به اين            ،برابرى

جامعيت معيشت و منزلت اشاره               
دارد که در نظام موجود زير لگد               

 .سرمايه پايمال شده است

 

 بحث دو فاز

براى من روشن بود که منشا ديدگاه         
اين را خود     .  نان و مسکن کجاست      

. بهروز ناصرى مستدل کرده است         
اول اينکه مخالف برنامه اقتصادى          

بايد "  به هر کس به اندازه نيازش          "
مستدل کند که چرا با ثروت موجود         

 با توان توليدى و      ،امروز در جامعه  
 تحقق اين شعار غير        ،علمى امروز 

" ضرورت تاريخى  "ممکن است و       
ايجاب ميکند که در فاز اوليه                        
کمونيسم برآورده کردن نياز افراد           
بايد مطابق کار انجام شده باشد؟ دوم        
بحث وجود دولت و مشخصا دولت          
انقالبى کارگرى يا آنچه در                            
مارکسيسم ديکتاتورى پرولتاريا               

 ربط مشخصى به      ،ناميده شده است   
واضح .  اين برنامه اقتصادى ندارد       

است که دولت فورا نميتواند ملغى            
شود و حتى بعد از اجراى فرمان               
اقتصادى سوسياليسم دولت در دوره      

معينى و تا جايگزينى ساختارها و       
چهارچوبهائى که عمال نقش و               
وجود دولت را منتفى ميکند الزم         

نکته اين نيست که ابتدا               .  است
مالکيت اشتراکى ميشود و يا کار         
مزدى از بين ميرود و يا اولويت           

 نکته اينست که            ،با کدام است       
دولت کارگرى براى ايجاد رفاه            
همگانى ميتواند بسرعت نيازهاى      
عمومى را يک به يک از قلمرو            

لغو مالکيت     .  بازار خارج کند        
خصوصى و ممنوعيت استثمار           
اقتصادى و سياستهائى که پروسه       
توليد و توزيع را انقالبى ميکند              
اما هنوز به معنى دقيق کلمه                     

 ،سوسياليستى و کمونيستى نيست       
راهى است که کم و بيش بايد در            

اينکه .  دوران گذار پيموده شود         
محدوديت هاى تاريخى و اساسا           
سياسى به حکومت سوسياليستى          
تحميل ميکند که دست به چه                    
اقداماتى بزند و يا ميتواند بزند و           

 يک بحث است و اينکه           ،يا نزند  
حکومت کارگرى با اعالم فورى        
جامعيت برنامه اش براى تحقق            
آن دست بکار شود بحثى ديگر              

اينکه اعالم شود جامعه حق     .  است
همگان را براى برخوردارى از          
رفاه و خوشبختى و سالمت و                 
بهداشت و آموزش و غيره از                  
امروز برسميت ميشناسد و از                
امروز هيچ نوع تبعيض و برترى       
فرد يا گروه يا طبقه اى بر                          
ديگرى وجود ندارد و برسميت             
شناخته نميشود و مالکيت و ثروت  
اجتماعى از آن همگان و اشتراکى      

 و بايد آنها را يک به يک               ،است
 تا اينکه طبق جداول       ،متحقق کرد 

تاريخى و علم اقتصاد بورژوائى         
کمونيسم را به وقت گل نى حواله         
داد و نوعى ديگر از سرمايه                   
دارى دولتى را ايجاد کرد بحث             

 . *ديگرى است
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 مصادف با هشتمين          2010چهار ژوئيه       
در .  سالگرد درگذشت منصور حکمت است      

يادبود اين متفکر بزرگ مارکسيست و ليدر       
نظری کمونيسم کارگری، بنياد          –سياسی   

منصور حکمت مراسمی را در روز يکشنبه     
ابتدا، برای   .   ژوئيه سازمان داده است          4

گراميداشت ياد اين انسان عزيز که در                     
زندگی بسياری از کمونيست های ايران و            
منطقه نقش مهمی ايفاء کرده است، در                  

سپس .    گورستان های گيت لندن گرد ميائيم     
در سالنی در همان منطقه های گيت، کنگره        

تم .  دوم منصور حکمت را برگزار ميکنيم          
سياسی   –اين کنگره به جايگاه فکری                 

منصور حکمت در جنبش کمونيستی بين              
 . المللی و ايران اختصاص دارد

 

نقش منصور حکمت بويژه در جنبش                      
کمونيستی ايران بسيار تعيين کننده بوده              

منصور حکمت بعنوان يک ليدر                .  است
فکری، سياسی و حزبی جايگاهی بسيار              
مهم در جنبش کمونيستی ايران و همچنين          

برخی رويداد های      .  بين المللی دارا است       
تشکيالتی پس از مرگ او                   –سياسی     

ضربات مهمی به جنبش کمونيسم کارگری         
اما نقش تعيين کننده او و                .  تحميل کرد   

سياست ها و نظراتش، بويژه در ماه های             
اخير، در خيزش عظيم مردم ايران با                        

خالء او را تمام      .  وضوح بسيار نمايان شد     
دوستدارانش و جنبش کمونيستی با تلخی            

 .بسيار احساس کرده و ميکند

 

با يادبود و گراميداشت اين انسان بزرگ،             
به جوهر اصلی نظريه و سياست های او               

نقش او را بررسی     .  نگاهی خواهيم انداخت  
خواهيم کرد و تالش ميکنيم که در جهت                
خنثی کردن کامل ضربات سالهای اخير                  
قدمی برداريم و جنبش کمونيسم کارگری را       

 

 

 کنگره دوم منصور حکمت
بر مبنای خط و نظر منصور حکمت تحکيم  

 .و تقويت کنيم

 

از دوستداران منصور حکمت دعوت                    
ميکنيم تا با شرکت در اين مراسم و در                  
کنگره دوم منصور حکمت کمک کنند تا              
اين مراسم گراميداشت او با شکوه هر چه         
بيشتر برگزار شود و با هم و در کنار هم               

برنامه کنگره و     .  ياد او را گرامی داريم         
ليست سخنران ها بعدا باطالع عموم                      

 .خواهد رسيد

 

 گورستان های گيت: محل تجمع

  2010 ژوئيه 4يکشنبه : زمان

  12:30: ساعت

 

  بعد از ظهر3: ساعت آغاز کنگره

١۴۴شماره   

لطفا بمنظور تسهيل امر تدارکات و                  
سازماندهی بهتر مراسم و کنگره شرکت     
خود را هر چه سريعتر به ما اطالع                   

برای اين منظور و دريافت                   .  دهيد
اطالعات لطفا با ايميمل يا تلفن زير                   

 .تماس بگيريد

 

 majedi.azar@gmail.com :ايميل

  +   44)  0  (77  65431276:  تلفن
 سيروان قادری

 

 اطالعات الزم در سايت های

com.hekmat-m.www 

 org.wupiran.www 

 

و همچنين در فيس بوک درج خواهد                 
 . شد

 

 آذر ماجدی 

  بنياد منصور حکمت

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

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت


