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يادداشت سردبير

به مناسبت  ١٠اکتبر ،روز جھانی عليه مجازات اعدام
بمنظور توقف اعدامھا توسط رژيم اسالمی فورا اقدام کنيد!

سياوش دانشور

آقای دبير کل

زندانی ،خاوران ،اينروزھا!
واژه زندانی شايد برای نسل جديد ھمان
معنائی را نداشته باشد که برای نسل
بخون کشيده انقالب  .57مقاومت و
قھرمانی و مبارزه و تسليم نشدن در
اوضاع امروز ھمانی نيستند که در دوره
ای که انقالب به مسلخ برده ميشد بودند.
شکاف نسلی و ويژگيھای امروز جامعه
قرن و بيست و يکمی ايران ،که در
تناقض خردکننده اسالم و سرکوب و
جنگ و مقاومت بسر ميبرد ،شايد
المنتھائی از دوره ھای پيشين را در خود
دارد اما ھمان نيست که نسل انقالب 57
تجربه کرد .نه افکار و عقايد و روشھای
مبارزه ھمانند و نه حکومت اسالمی
ھمان است .نه مردم و طبقه کارگر و
جنبشھای اجتماعی و نه حکومت ادامه
سير خطی آن دوران نيستند.

ھمانطور که مطلع ھستيد  ١٠اکتبر روز جھانی عليه مجازات اعدام است .ما از شما ميخواھيم که بمنظور
توقف اعدامھا در ايران اقدامات الزم را در دستور خود قرار دھيد.
رژيم جمھوری اسالمی از ابتدای قدرت گيری اش در سال  ١٩٧٩تاکنون بيش از صد ھزار نفر را اعدام
کرده است .مردم در ايران تحت حاکميت يکی از وحشيانه ترين و سرکوبگرترين رژيمھای ديکتاتوری
تاريخ معاصر زندگی ميکنند .رژيم جمھوری اسالمی بايد بخاطر نقض ابتدايی ترين حقوق مدنی و حقوق
بشر و اعمال شکنجه و اعدام و سنگسار قويا محکوم شود.
مردم در ايران بخاطر عقايد سياسی شان ،بخاطر داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج ،بخاطر معتاد
بودن ،دستگير و شکنجه و اعدام ميشوند .حتی کودکان از اين رژيم و جنايتھايش در امان نيستند .تعدادی
نوجوانان پسر و دختر بخاطر ھم جنس گرا بودن و داشتن رابطه جنسی اعدام شده اند .بنا به گزارش سال
 ٢٠٠۵عفو بين الملل ،رژيم اسالمی با اعدام حداقل  ٩۴تن در اين سال دارای دومين مقام اعدام در سطح
جھان است .اين تعداد از سال  ٢٠٠۵به بعد افزايش يافته است بطوريکه در سال  ٢٠٠٧تاکنون  ١٧۴تن
اعدام شده اند .اين ارقام در حال گسترش است.
اعدام قتل عمد دولتی است .بايد غير قانونی و منع شود .رژيم جمھوری اسالمی بخاطر نقض حقوق
انسانی شھروندان جامعه بايد محکوم شود .رژيم اسالمی نماينده مشروع مردم در ايران نيست و بايد از
مجامع بين المللی مانند رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی اخراج گردد.
ما از شما ميخواھيم که بمنظور توقف اعدامھا توسط رژيم اسالمی فورا اقدام کنيد .مردم ايران رژيم
اسالمی را عامل جنايت و بی حقوقی و سرکوبگری و تمامی معضالت گريبانگير جامعه ميدانند .مردم
خواھان محاکمه سران جنايتکار اين رژيم در دادگاھھای بين المللی ھستند.

زندانی و خاوران برای ما بازماندگان با احترام  ،علی جوادی
يک کشتار عظيم قرن بيستم امروز را به دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
گذشته وصل ميکند اما برای نسلی که
 ٢٨سپتامبر ٢٠٠٧
ميخواھد جنگش را با اين رژيم به فرجام
برساند تنھا يک تاريخ است .اينکه
ويژگيھای اقتصاد و سياست غير متعارف
در باره کمپين
ضروری است و بايد از اين تاريخ درس
گرفت و آموزه ھا و دستاوردھای آن را
سرمايه داری معاصر
روز جھانی عليه اعدام
بکار
در جبھه ھای نبرد طبقاتی امروز
)مھندسی اجتماع -انقالبھای رنگی و آلترناتيو پروغرب(
ھمان
بست ترديدی نيست .اما اينکه با
گفتگو با علی جوادی
صفحه 3
توشه و روشھا و تجارب ميتوان در خسرو دانش
جنگ امروز پيروز شد جای ترديد جدی
دکترين مھدويت
ھست .در فرھنگ و روش زندگی و
پاسخ به يک سوال
نگرش نسل امروز ،در خصوصيات و
و اوضاع موجود!
موئلفه ھای جنبشھای درگير در جامعه آذر ماجدی
امروز ايران ،تفاوتھا بسيار بيشتر از
صفحه  7سعيد مدانلو
شباھتھا به آن دوران است .مفاھيم و
ارزشھا و ضد ارزشھا يکی نيستند .آنچه در صفحات ديگر؛ روز کارگر در تورنتو ،اولين تجريه من ،ستون آخر.
بر ذھن و روان نسل
صفحه 8

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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گفتگو با علی جوادی پيرامون؛
کمپين "عليه اعدام ،عليه رژيم صد ھزار اعدام"
يک دنيای بھتر :حزب در ادامه
تالش برای مقابله با تعرض رژيم
اسالمی کمپين "عليه اعدام ،عليه
رژيم صد ھزار اعدام" را در
دستور گذاشته است .چرا اين
کمپين؟
علی جوادی  :کمپين " ١٠اکتبر
روز جھانی عليه اعدام ،روز
جھانی عليه رژيم ١٠٠،٠٠٠
اعدام" شکل مشخص و تالش
ويژه حزب ما در عرصه اجتماعی
برای مقابله با تعرض رژيم
اسالمی به جامعه است .در ١٠
اکتبر عفو بين الملل ،ائتالف
سازمانھای ضد اعدام و ھمچنين
اتحاديه اروپا قطعنامه ای را در
اجالس عمومی سازمان ارائه
خواھند داد .اين قطعنامه خواھان
توقف فوری اعدام در سطح جھان
است .عالوه بر اھميت جھانی
مبارزه برای توقف فوری اعدام
در سطح جھان و لغو مجازات
شنيع اعدام ،ما تالش ميکنيم که
اين مبارزه را به مبارزه عليه
رژيم صد ھزار اعدام گره بزنيم و
اقدامی جھانی را در اين شرايط
مشخص دنبال کنيم.
کمونيسم کارگری يک رکن مھم
مقابله برای برچيدن اين بساط
آدمکشی طبقه حاکم است .از نظر
ما اعدام قتل سازمانيافته و جنايت
دولتی است .برای ما تصويب
چنين قطعنامه ای و تالش برای
ايجاد منع حقوقی و قانونی برای
اعمال مجازات اعدام در سطح
جھان اھميت بسياری دارد .ما
برای پيشبرد موفق اين حرکت
تالش ميکنيم .از طرف ديگر رژيم
جمھوری اسالمی رژيم صد ھزار
اعدام است .رژيمی است که سنگ
بنای آن بر مبنای اعدام و تيرباران
و طناب دار گذاشته شده است .اگر
در سطح جھان بتوان از "حکومت
اعدام" صحبت کرد ،مصداق بارز
آن رژيم اوباش جمھوری اسالمی
است .تالش ما بر اين است که
مبارزه برای لغو اعدام را با
مبارزه عليه رژيم اعدام گره بزنيم.

اين تالشی برای متوقف کردن
اعدام در سطح جھان و در ھم
شکستن بساط اعدام و برپايی چوبه
ھای دار در ايران است.
دنيای بھتر  :اھداف اين کمپين
چيست؟ اين کمپين دارای چه
ويژگی ھايی است؟
علی جوادی  :اين کمپين دارای دو
ھدف اساسی است؛ از يک طرف
ما تالش ميکنيم به مبارزه عليه
اعدام در سطح جھان ابعادی
گسترده تر ببخشيم .نقش واقعی اين
بساط ضد انسانی در مقابله با
جامعه را نشان دھيم .اعدام جنايتی
شنيع است .بدون ھيچ قيد و شرط و
اما و اگری بايد برچيده شود .برای
ما توقف فوری اعدام تنھا يک گام
در برچيدن بساط اعدام در سطح
جھان است .از طرف ديگر ما
ميکوشيم که در اين روز رژيم
جمھوری اسالمی را به مٽابه رژيم
چوبه ھای دار در دنيا بيش از ھر
زمان افشاء و ايزوله کنيم .تعرض
گسترده کنونی اش به مردم را در
ھم بشکنيم .گره زدن مبارزه عليه
اعدام با مبارزه عليه رژيم اعدام
بعد ويژه ای است که حزب ما
ميکوشد به اين جنبش ببخشد .ما
نيروی "زمينی" اين حرکت انسانی
را ميخواھيم به ميدان بکشيم.
دنيای بھتر  :پيروزی اين کمپين را
حزب چه تعريف کرده است؟
علی جوادی :ما خواھان تصويب
اين قطعنامه در شورای امنيت
سازمان ملل ھستيم .اما اين پايان
کار ما در مبارزه عليه اعدام در
سطح جھان نيست .اين گام بايد با
منع قانونی و حقوقی اعدام در
سطح جھان دنبال شود .رژيمھای
متکی بر اعدام از جمله رژيم
اسالمی ،چين ،و آمريکا و
عربستان سعودی که دارای
بيشترين تعداد اعدام در سطح جھان
ھستند ،بايد تحت يک فشار بين
المللی قرار گيرند .از طرف ديگر

ما ميخواھيم مردم مترقی جھان،
بشريت متمدن ،بدانند که رژيم
اسالمی مشغول انجام چه جنايات
ھولناکی بر عليه مردمی است
که حکومت اسالمی را
نميخواھند .فقر و فالکت و
استبداد و حجاب و آپارتايد
جنسی و اعدام و شکنجه را
انسانی
نميخواھند .ميخواھند
زندگی کنند .امروزی زندگی
کنند .ميخواھند آزاد و برابر و
مرفه زندگی کنند .ما ميکوشيم
کمپين عليه اعدام به مبارزه عليه
رژيم اسالمی اعدام گره بخورد.
اين دو پديده بايد با ھم در اذھان
جامعه بشری تداعی شوند.
دنيای بھتر :حزب تاکيد بسياری
در اجتماعی بودن کمپين و "کار
بزرگ" کرده است .اين کمپين
چگونه اين ھدف اجتماعی حزب
را ميتواند متحقق کند؟
علی جوادی :حزب ما در عين
احترام برای ھر تالش کوچک و
ھر قدمی جھت احقاق حقوق
مردم ،نميخواھد خود را در گير
اقدامات از نظر اجتماعی
کوچک و حاشيه ای کند .دنيايی
امروز صحنه تحوالت و
رويدادھای بزرگ است .ما
ميخواھيم بازيگر سياسی اين
تحوالت باشيم .اين کمپين و
حرکتی را که حزب اتحاد
کمونيسم کارگری شروع کرده
است دارای چنين ويژگی ھايی
است .مبارزه عليه اعدام يک
مبارزه جھانی و گسترده است.
جريانات متعددی را در
برميگيرد .گره زدن مبارزه عليه
رژيم اسالمی به مبارزه جھانی
عليه اعدام معنای زمينی و موثر
به مقابله با اعدام می بخشد .به
اين مبارزه ابعاد اجتماعی و
جھانی ميدھد.
دنيای بھتر :تاکيدات مبارزاتی
اين کمپين کدامھا ھستند؟ آيا کار
"البيستی" ھم در دستور داريد؟
نقطه تمرکز اين کمپين کجاست؟
آيا اين کمپين يک پروژه "خارج
کشوری" است؟

شماره 15
علی جوادی :ما مانعی برای کار
"البيستی" نداريم .تالش ميکنيم که
در مجمع ان جی او ھا در سازمان
ملل حضور داشته باشيم و در اين
عرصه ھم سياستھای خودمان را
پيش ببريم .بدين منظور با برخی
از نھادھايی که دارای چنين
امکاناتی ھستند تماس گرفته ايم.
اما تالش ما عمدتا بر فشار از
"پائين" استوار است .ما ميکوشيم
که به يک جنبش عمومی عليه
اعدام و رژيم صد ھزار اعدام
دامن بزنيم .اساس کار ما روی
افکار عمومی است .اما اين کمپين
به ھيچوجه يک کمپين "خارج
وجود
کشوری" نيست .مسلما
آزاديھای مدنی در خارج از ايران
امکان اقدام گسترده و ميدان
وسيعتری برای بازی به ما ميدھد
اما اين کمپين به خارج از
مرزھای جغرافيای سياسی ايران
تعلق ندارد .پيشبرد اين کمپين در
داخل کشور ويژگی ھا و تفاوتھای
خود را دارد .ھمچنين از تمامی
نھادھای ضد اعدام ميخواھيم که
وسيعا در اين امر جھانی دخيل
شوند .اين کمپين را از آن خودشان
بدانند.
دنيای بھتر :چگونه ميتوان در اين
شرايط جنبه "داخل کشوری" اين
کمپين را پيش برد؟
علی جوادی :ويژگی ھـای "داخـل
کشــور" ابــعــاد مــتــمــايــزی بــه ايــن
کمپين ميدھد .مبـارزه عـلـيـه اعـدام
دارای سابقه و زمـيـنـه مـعـيـنـی در
دوران اخير در ايران است .جنبـش
آزادی و برابری يک رکن اسـاسـی
مبارزه عـلـيـه اعـدام و رژيـم صـد
ھـــزار اعـــدام اســـت .نـــيـــروھـــای
بسـيــاری عــلــيــه اعــدام و مــجــازات
اعدام به يمن فعاليت ھـای گسـتـرده
جنبش ما موضع گـيـری کـرده انـد.
فضای سيـاسـی جـامـعـه بـه مـيـزان
زيادی در ضديت با اعدام و قتل
صفحه 10

نشريه

يک دنيای بھتر
را تکثير و توزيع کنيد!

يک دنياى بھتر

صفحه 3

ويژگيھای اقتصاد و سياست غير متعارف
سرمايه داری معاصر
)مھندسی اجتماع -انقالبھای رنگی و آلترناتيو پروغرب(
خسرو دانش
جھان از نظر رشد نيروھای مولده
و مطالبات جنبشھای مترقی،
مدرن و انقالبی وارد فاز کمونيسم
شده است .اما دولتھای سرمايه
داری ميليتاريستی بويژه غربی با
بکار بستن يک اقتصاد بحرانی
پيوسته و غير متعارف ،بوسيله ی
يک سياست ارتجاعی نوين جھانی
مانع تحول جامعه از سرمايه داری
به کمونيسم ھستند .سرمايه داری
جھانی ديگر قادر نيست با
کاربست يک نظم مدرن سياسی به
انباشت سرمايه در حالت متعارف
ادامه دھد و مدرنيسم بشدت ھزينه
ھای توليد سرمايه داری را
افزايش ميدھد .با توجه به متد
مارکس در کاپيتال ،نه اقتصاد،
اقتصاد متعارف سرمايه داريست
و نه سياست ،يک سياست متعارف
سرمايه داری ميباشد .ساختاری
شدن پديده ی بيکاری و از بين
رفتن چرخه ھای اقتصادی و دوره
ھای رکود و ترقی سرمايه داری
نشان از اين دارد که جامعه ی
جھانی ديگر قادر نيست در قالب
مناسبات توليد سرمايه داری
متعارف به رشد خود ادامه دھد و
در نتيجه وجود فاکتورھای جديد
حاکی از اين است که جھان در
آستانه ی تحول از سرمايه داری
به کمونيسم است .مارکس در آثار
خود اين متد را ارائه ميدھد که در
جامعه ی سوسياليستی تضاد کار
يدی و فکری بنفع کار فکری از
بين ميرود.
از اين متد خيلی مھم ميتوان با
رجوع به اقتصاد جھان کنونی به
نتايج مھمی رسيد .از جمله اينکه
چنانچه با وجود از بين رفتن تضاد
کار يدی و فکری ،ھمچنان با
کاربست سياست سرکوبگر
ميليتاريستی و تروريسم دولتی
جامعه را در چھارچوب سرمايه
داری متوقف کند ،عوارض
سرمايه داری مثل بيکاری و غيره
تبديل به امر ساختاری شده و
اقتصاد از روند متعارف بحران،
رکود و ترقی و کال چرخه ھای

اقتصادی بيرون ميايد .ھمه ی اين
تغييرات رويھمرفته يک اقتصاد
غير متعارف سرمايه داری را
بوجود آورده و اين اقتصاد غير
متعارف نيز تنھا از طريق سياست
غير متعارف سرمايه داری قابل
کنترل و دوام است .اين سياست
غير متعارف ديگر از چھارچوب
سياست سرمايه داری بيرون آمده و
به سياست ارتجاعی و قرون
وسطايی ماقبل سرمايه داری
رجعت ميکند .چنين تغييرات غير
متعارف سياسی نيز بنوبه ی خود
سرمايه داری و دولتھای آنرا در
تقابل مدرنيسم و سکوالريسم و
اومانيسم بورژوايی قرار ميدھد و
به پديده ھای ضد آن تبديل ميشود.
لذا به اين نتيجه ميرسيم که با
انقالب تکنولوژی انفورماتيک دھه
ھای پايان قرن بيستم جھان بايد از
چھارچوب سرمايه داری گذر کرده
و به جامعه ی کمونيستی قدم
ميگذاشت .بنابر اين رخدادھای
آستانه ی قرن بيست و يکم را بايد
با توسل به چنين متدی تحليل بکنيم
و بطور کلی رخدادھای اخير
جھان ،نظم غير متعارف اشاره
شده را نمايندگی ميکنند و نه چيز
ديگر را .جنبش کمونيسم کارگری
مدرن در کل چنين پارادوکس و
وضعيت غير متعارف را بنفع
کمونيسم نمايندگی ميکند .لذا شايد
در ابتدای ايندوره ی غير متعارف،
واقعيتی متعارف ھنوز سرسختی
نشان داده و بطور واقعی وجود
داشته باشد ،اما اثباتا و تحليال ھيچ
نوع وضعيت متعارف در دنيای
کنونی سرمايه داری نميتواند وجود
داشته باشد و جھان سرمايه داری
بطور کلی در مسير تغيير به چنين
وضعيت غير متعارف قرار گرفته
است .مثال آلترناتيو و اپوزيسيون
متعارف پرو غرب بطور واقعی
وجود دارد اما اثباتا چنين آلترناتيو
و جنبشی در حال از بين رفتن
است ،چون بطور منطقی نميتواند
وجود داشته باشد و ھمچنين پديده
ھا و جنبشھای متعارف ديگر .با

توجه به اين مسائل مثال در
ايدئولوژی بورژوازی معاصر
ديگر مفھومی بنام انقالب يا
خشونت انقالبی و راديکال
وجود ندارد و نميتواند وجود
داشته باشد ،چون بورژوازی
معاصر مفاھيم و مقوله ھا را با
توجه به منافع سرمايه داری
معاصر تعريف ميکند ،نه بطور
غير تاريخی و فراجتماعی و
انتزاعی .متفکرين سرمايه داری
معاصر اکنون با توجه به
رويکرد ارتجاعی اقتصادی و
سياسی سرمايه داری انقالب را
مساوی با خشونت غير انسانی
تعريف ميکنند و ريشه ی
انقالبات رنگی مثل انقالب
نارنجی و غيره از اينجا آب
ميخورد.
لذا مسائل ايران و بويژه
سرنگونی رژيم جمھوری
اسالمی نيز نميتواند خارج از
اين چھارچوب باشد .به اين
معنی که جنبش پرو غرب در
ايران در مقابل رژيم اسالمی
تحليال تنھا ميتواند از طريق
انقالبھای رنگی حرکت کند و از
طرف ديگر بدليل ايدئولوژيک
بودن اين رژيم مکانيسم انقالبات
رنگی قادر نيست مثل برخی
جوامع اردوگاھی کاربرد داشته
باشد .بدليل اينکه مکانيسم
انقالبات رنگی تنھا در جوامعی
ميتواند کاربرد پيدا کند که از
چھارچوب رژيمھای ديکتاتوری
و يا مستبد ايدئولوژيک بيرون
آمده و در راستا و روند وضعيت
موقت ظاھرا دمکراتيک قرار
گرفته و دارای نھادھای
دمکراتيک و توسعه ی سياسی
مثل ان جی اوھا باشد و بتواند
انتخاباتی
جديد
سناريوی
بورژوازی معاصر را تحت
عنوان انقالبھای رنگی متحقق
کند.
چنين انقالباتی در مقابل رژيم
مستبد ايدئولوژيک اسالمی ھيچ
زمينه ای برای متحقق ساختن
خود ندارند و در جا با شکست
مواجه ميشوند که اخيرا
اپوزيسيون پرو غرب چنين
حرکتی را تحت عناوينی مثل
مقاومت مدنی يا رفراندوم و يا
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ديگر آلترناتيوھای مدنی و ضد
خشونت از خود نشان داد و بعد از
اينھم نميتواند راديکالتر از اين
چھارچوبھای باصطالح "مدنی"
حرکت کند و دقيقا بھمين خاطر
بود که اين جنبش بعد از عبور
جامعه از جنبش دوم خرداد
نتوانست رھبری جنبش سرنگونی
را بدست گيرد و به حاشيه ی
جامعه پرت شد تا جامعه بتواند
وارد فاز چپ شود .اصوال جنبش
پرو غرب اگر نتواند خود را با
سياستھا و ايدئولوژی بورژوازی
غربی در کشورھای جھانسومی
مطابقت دھد در نھايت به يک
جنبش انتزاعی و حاشيه ای تبديل
خواھد شد و اگر بخواھد خود را با
اين وضعيت تطبيق دھد ديگر از
حالت يک جنبش ناسيوناليستی
عظمت طلب متعارف پرو غرب
در آمده و به يک جنبش غير
متعارف ناسيوناليستی قومی و
فدراليستی تبديل خواھد شد .ھيچ
کسی نميتواند اثباتا بگويد که با
راديکال تر و چپ شدن جنبش
سرنگونی طلبی ،بورژوازی
غربی به يک آلترناتيو پروغربی
متعارف با محتوای ناسيوناليسم
عظمت طلب پان ايرانيستی در
ايران تن خواھد داد.
مھمترين مسئله ی ديگر سرنگونی
انقالبی رژيمھای مستبد و يا مستبد
ايدئولوژيک در دوره ی نظم نوين
جھانی يا در واقع سياست و نظم
سياسی غير متعارف بورژوازی
غربی ست .چنين سياستی حکايت
از اين دارد که اقتصاد سرمايه
داری کنونی جھان معاصر تحت
سرکوبگر
سياست
الشعاع
ميليتاريستی و تروريسم دولتی
قرار گرفته است و شرايط بجايی
رسيده است که سرمايه داری
عمدتا ميخواھد بطور مصنوعی
ادامه ی حيات دھد و از شرايط
متعارف تابعيت سياست از اقتصاد
بورژوايی خارج شده است .اين
بدين معنا ست که دولتھای
ميليتاريستی غربی به رھبری
دولت امريکا عالوه بر مھندسی
افکار از عامل مھندسی اجتماع
نيز استفاده ميکند و اين يکی ديگر
از پروژه ھای جديد سرمايه داری
معاصر است .مھندسی اجتماع
عليرغم دمکراسی طلبی و انتزاع
گرايی
صفحه 4

يک دنياى بھتر

صفحه 4

ويژگيھای اقتصاد و سياست غير متعارف
سرمايه داری معاصر...
متفکرين ابله پست مدرن و
نئوکنسرواتيو که ھمواره بطور
ارتجاعی) و نه انتراعی( در
خدمت دولتھای ميليتاريستی غربی
ھستند ،در نھايت وضعيتی مثل
اوضاع عراق را بعد از حمله ی
نظامی به يک کشور در
چھارچوب محوريت شر و
شيطانی بوجود مياورد و
بھيچوجه قصد متحقق ساختن
دمکراسی را در اينگونه کشورھا
ندارد .در واقع مھندسی اجتماع
تغيير صورت مسئله کشورھاست
و فراتر از اين سطح نميخواھد و
نميتواند برود .تغيير صورت
مسئله يا مھندسی اجتماع در
راستای تحقق وضعيتی ست که
فرصت سرکار آمدن حکومتھای
چپ و مترقی و مدرن را از
جوامع بويژه جوامع خاورميانه و
جھانسومی بگيرد و روندھای
سياسی در جوامع را در مسير
دلخواه ارتجاعی خود قرار دھد
)مثل سرکار آوردن اسالم سياسی
در ايران و عراق و افغانستان( و
يا متحقق ساختن انقالبھای رنگی
در کشورھای بويژه اردوگاھی
اروپای شرقی و آسيای ميانه.
اجتماع،
مھندسی
فاکتور
راديکاليسم چپ راديکال را کامال
فلج ميکند و سعی ميکند اين جنبش
را به شکست طلبی نااميدوار کننده
سوق دھد .در واقع راديکاليسم
سرنگونی طلبی و شکست طلبی

دو روی چپ و راست سکه جنبش
چپ راديکال ميباشد .چپ راديکال
با رويکرد غيرتاريخی و فرقه ای
خود ھرگز قادر نيست و نميخواھد
شرايط ويژه ی نظم نوين جھانی و
فاکتور مھندسی اجتماع دولتھای
ميليتاريستی غربی را ببيند و ھضم
کند .از نظر اين چپ ،انقالب در
عصر کنونی از مکانيسمھای
کالسيک خود تبعيت ميکند و
ھرگز تغيير پذير نيست .از اين
نظر ھيچ عامل خارجی نميتواند
ديناميک پويای تحقق انقالب را بھم
بزند و ھر لحظه توده ھا نخواھند
زير سلطه ی يک حکومت مستبد
بويژه ايدئولوژيک بمانند و
حکومت ھم نتواند به اين مردم
انقالبی حکومت کند ،پديده ی
انقالب بطور ديناميکی و
ديالکتيکی رخ خواھد داد .در تقابل
با رويکرد چپ راديکال موضع
جنبش کمونيسم کارگری وجود
دارد که ھرگز خود را از شرايط
مشخص و ويژه انتزاع نميکند و
وضعيت و حيات استراتژيک يک
رژيم مستبد ايدئولوژيک مثل اسالم
سياسی در ايران را بطور در خود
و بومی تحليل نکرده بلکه آنرا در
چھارچوب سياست سرمايه داری
جھانی با توجه به ويژگيھای درونی
و بومی آن تحليل ميکند.
کمونيسم کارگری تماما به تئوری
کالسيک انقالب وابسته نيست و بر
مبنای اين تئوری تحليل پراتيک

نميکند .چون تئوری کالسيک
انقالب تا جايی قابل صدق و
تحقق است که ديگر جوامع
پيشرفته ی سرمايه داری
دارای آن توان و قدرت نظامی
در جھت تغيير سرنوشت
سياسی جوامع ضعيفتر نيستند.
از نظر جنبش کمونيسم
کارگری فاکتور مھندسی
اجتماع دولتھای ميليتاريستی
غربی با توجه به ميزان و
درجه ی قدرت تغيير خود،
ميتواند تماما نتيجه ی پروسه
ی حرکت بومی و درونی يک
جامعه ی مثال جھانسومی را
کامال بنفع خود تغيير دھد و
تمام کند .لذا از اين نظر تئوری
نئوکالسيک انقالب وارد
صحنه شده و عمل ميکند.
منصور حکمت با بحثھای اخير
خود تحت عنوان حزب و
جامعه و حزب و قدرت سياسی
و ديگر بحثھای اواخر حياتش
تقريبا بنظر من بدون بکار
بردن چنين اصطالحی محور
عمده ی تئوری نئوکالسيک
انقالب را تئوريزه کرد .از اين
نظر تنھا يک حزب کمونيستی
اجتماعی ميتواند رژيمھای
مستبد سرمايه داری را
سرنگون کند ،حزبی که
مکانيسمھای اجتماعی قدرت
در جامعه را تسخير کرده باشد
و در نھايت بورژوازی را در
زمين خودش شکست دھد .يک
حزب راديکال چپ فرقه ای
در جھان معاصر ھرگز
انقالب
يک
نميتواند
سوسياليستی را متحقق کند و
در نھايت در اين راستا شکست
خواھد خورد .اينکه حزب
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بايد
کارگری
کمونيستی
بورژوازی را در زمين خودش
شکست بدھد يک متدولوژی جديد
از طرف منصور حکمت بود که
ميتواند به يک بحث گسترده ی
جديد تبديل بشود ،چونکه اين
تئوری در بطن خود عناصر متعدد
فکری را حمل و مطرح ميکند.
اصوال چنين بحثی در تقابل با
عامل مھندسی اجتماع ،مھندسی
افکار و تئوری تغيير صورت
مسئله ميباشد و عناصر ضد اين
عوامل و فاکتورھا را در خود
حمل ميکند .اين تئوری در رابطه
با حکومت اسالم سياسی در ايران
شکل ويژه پيدا ميکند ،با توجه به
اينکه يک رژيم استبدادی
چھارچوب
از
ايدئولوژيک
رژيمھای متعارف مستبد خارج
شده و سرنگونی انقالبی آن شرايط
حساستر و ويژه تری را پيدا
ميکند .رژيمی که در مقابل
جنبشھای مدرن سوسياليستی و
چپ و در جھت سرکوب آن خود
را به ھيچ شرط و شروطی محدود
نکرده و بی محابا به سرکوب
علنی دست ميزند .بنظر من بحث
کارگری
کمونيستی
حزب
اجتماعی و تسخير مکانيسمھای
اجتماعی قدرت در جامعه برای
سرنگونی رژيم ايدئولوژيک
جمھوری اسالمی بحثی حساس و
گسترده تر از تصورات رايج در
اين جنبش است .لذا اين بحث بايد
در يک متن جداگانه مفصال مورد
بحث قرار بگيرد و از حوصله ی
اين نوشته و متن خارج است.
***

عدالت با قتل اجرا نميشود ...بھتر اين نيست که چنين انسانی از نظر روانی و روحی مورد بازبينی ق رار گ ي رد ت ا دالي ل
روی آوردنش به قتل و جنايت شناخته شود؟ مسلما ً او ن ي ز م ان ن د ھ ر انس ان ی در ب دو ت ول د
اينچنين درنده خو و قاتل نبوده ولی اين جامعه و شرايط زندگی او بوده که وی را نس ب ت ب ه
انسان ھای ديگر بدبين و خشمگين ساخت تا جاييکه کمر به قتل آن ھا بست .در واقع ھر گونه انحراف و کج روی در يک ج ام ع ه
تنھا معطوف به شخص خاطی نمی شود بلکه ريشه در شرايط اجتماعی ای دارد که از يک انسان تبھکار ميس ازد .وگ رن ه ھ رچ ه
يک جامعه انسانی تر و ايمن تر باشد قاعدتا خالف نيز در آن کمتر است.
مسلما ً در جامعه محافظه کاری ھمچون ايران مردم برای سرپوش گذاشتن روی مشکالت و کمبودھا و انداختن تق ص ي ر ب ه گ ردن
يکديگر بسيار مستعد ھستند .از طرف ديگر رژيم حاکم نيز از اين اوضاع استفاده کرده ب ا م وج ه نش ان دادن م ج ازات اع دام و
سنگسار سعی دارد که فضای جامعه را ملتھب کرده و جو خفقان و ترس و مرگ را بر آن حاکم کند .ھر روز شاھد به دار آويختن انسانھای ب ي ش ت ری
ھستيم و اين در حالی است که بسياری از آن ھا اصالً جرمی مرتکب نشدند يا ھنوز مجرم بودن آن ھا اثبات نشده است .در واقع دولت با پيش گ رف ت ن
راه جزا به جای باز پروری مجرمين سعی دارد به اسم عدالت گردن زده ،مردم را مجبور به سکوت کند.
بايد با تمام قدرت در مقابل اين قتل دولتی و اين جنايات ضد انسانی بايستيم .جامعه قرن بيست و يکم بايد جامعه ای با خصايص انسانی ب اش د و وج ود
چنين اعمال قرون وسطايی در آن محکوم است .بايد در مقابل رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی و ھر دولتی که اين قبيل احکام شنيع در آن اج را م ی
شود مقابله کرد .بايد جنبش الغای مجازات اعدام را گسترش داد*.
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صفحه 5

گزارشی از حضور فعالين حزب اتحاد كمونيسم كارگری
در تظاھرات روز كارگر در تورنتو
روز كارگر در كانادا در تورنتو،
سوم سپتامبر در مركز شھر
تورنتو با حضور دھھا اتحاديه
كارگری و گروھھای و احزاب
سياسی چپ و مدافع كارگران به
صورت كارنوال برگزار شد .در

اين روز چندين ھزار كارگر با
بانرھا و مطالبات خود در شھر
راھپيمايی كردند و با موزيك و
سر دادن شعار مسير دو ساعتی را
تا مركز  CNEپيمودند .كارگران
در اين رو در چندين شھر بزرگ
و صنعتی به خيابانھا ميايند تا
اتحاد و ھمبستگی خود در مبارزه
برای يك زندگی انسانی به نمايش

بگذارند .صف جنبش كمونيسم

كارگری ھر سال با شركت فعال
خود در اين مارش باشكوه ضمن
اعالم ھمبستگی با كارگران در

كانادا صدای رسای كارگران در
ايران برای خالصی از رژيم
جنايت و فقر جمھوری اسالمی
ميگردند.
در راھپيمايی امسال نيز در صف

حاميان كارگران از حزب اتحاد
كمونيسم كارگری ،با بانر زنده باد
سوسياليسم و كارگران جھان متحد
شويد و حزب كمونيست كارگری
ايران و حزب حكمتيست با پرچمھا
و پالكاردھای خود حضور فعال
داشتند* .

ضميمه  15نشريه يک دنيای بھتر
منتشر شد؛
پايان سازمان زحمتکشان

بحران ناسيوناليسم کرد و مسئله
تعيين تکليف کومله
سياوش دانشور

کمونيستھا ،کارگران!
به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد!
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عدالت با قتل اجرا نميشود!
اولين تجربه من
کاميار آزادمھر
ھر انسانی ممکن است در دوران
زن دگ ی خ ودش ص ح ن ه ھ ای
مختلفی از به دار آويختن و اع دام
ھای گوناگون با گاز و برق و ...
در فيلم ھای سينمايی ديده باشد که
به اسم اجرای عدالت صورت می
گيرد .در واقع رسانه ھای دول ت ی
اولين جايی ھستند ک ه اي ن ت ف ک ر
غير انسانی را در ج ام ع ه ع ادی
ک رده و ان ت ق ام و ح ذف انس ان
خالف کار را تنھا راه ج ل وگ ي ری
در وقوع جرايم می شناس ان ن د .ب ه
خوبی به ياد دارم اولين بار ک ه ب ا
ب چ ه ھ ای م درس ه از روی
کنجکاوی برای دي دن اع دام ي ک
مرد جنايتکار که در رس ان ه ھ ای
ايران به خفاش شب مع روف ب ود
و متھم به کش ت ن ب ي ش از ده زن
بی دفاع شده بود رفتيم ،ف ک ر م ن
اين بود که چنين آدمی را ب اي د ب ه
بدترين ن ح وی از پ ای در آورد.
تمام آنچه که از ميديا ديده بودم ب ه
خ اط ر م ی آوردم از کش ت ن ب ه
وسيله گاز تا گيوتين ام ا ھ رآن چ ه
بود کمتر از زجری بود ک ه ف ک ر
می کردم بايد بر اي ن م رد ح ادث
شود .ھنگاميکه ب ه م ح ل اج رای
حکم رسيديم عده زيادی از م ردم
به دور سکوی اجرای حکم ج م ع
شده بودند و خانواده ق رب ان ي ان ب ه
نوبت به باال رفته و با شالق حک م
حد اسالمی را بر مرد جنايت ک ار
اجرا م ی ک ردن د .چ ي زی ک ه در
آنجا ديدم من را به ف ک ر واداش ت
و مجبورم کرد ق دری ب ي ش ت ر در
مورد آنچه اع ت ق اد م ن ب ود ف ک ر
کنم .صحنه ع ج ي ب ی ب ود از اي ن
نظر که عده بی ش م اری ب ه دور
يک نفر آدم جمع شده ب ودن د و ب ا
صدای بلند به او ناسزا می گ ف ت ن د
از طرفی عده ای ديگر ب ه ن وب ت
با شالق به جانش می اف ت ادن د ام ا
او درست زمانيکه بايد از درد ب ه
خ ود ب پ ي چ د و از زور ش رم و
سرشکستگی ھزاران ب ار آرزوی
م رگ ک ن د آرام و خ ونس رد ب ه
جماعت نگاه می کرد و لبخند م ی
زد .انگار از خيلی زم ان پ ي ش ت ر
م ی دانس ت ک ه روزی چ ن ي ن
جايگاھی برای او خواھند س اخ ت
و چنين مجازاتی در نظر خواھ ن د

گرفت .انگار که ب ا س ک وت خ ود
می گفت م ن ک ار خ ود را ک ردم
حال ھر چه م ی خ واھ ي د ب ک ن ي د.
ضرب ه ھ ای ت ازي ان ه ب ر ب دن او
ک اری ن ب ود ول ی ب ع ض ی از
اعضای خانواده ھا ھنگ ام اج رای
احکام به گريه می افتادند .بع ض ی
ھا با تمام وجود به ج ان م رد م ی
افتادند اما در آخر خسته و ن ات وان
ن وب ت را ب ه ش خ ص دي گ ر م ی
دادند .ب ا ت م ام ق رب ان ي ان احس اس
ھمدردی می کردم و با تمام وجود
می خواستم که آن مرد ب ه اش ت ب اه
خودش پی ببرد و اظھار پشيم ان ی
کند .دوست داشت م ص ح ن ه ای را
ب ب ي ن م ک ه ب ه پ ای ب ازم ان دگ ان
قربانيان جنايت ھولناک خ ود م ی
افتد و تقاضای بخشش و پشي م ان ی
می کند .حکم قصاص اجرا ش د و
مرد خاطی چندين بار با طنابی که
به يک جرثقيل بزرگ نصب ش ده
بود باال و پاي ي ن ب رده ش د ام ا آن
لبخند از لبانش محو نمی شد .تن ھ ا
چ ي زی ک ه ح س م ی ش د ف وران
انرژی منف ی ب ود ک ه از م رد ب ه
جماعت سرازير می ش د .خ ود را
ھمچون موجودی درن ده خ و دي دم
که با لذت مشغول ت م اش ای کش ت ه
شدن يک انسان اس ت ک ه اگ رچ ه
جنايتی ھولناک مرت ک ب ش ده ام ا
ھيچ گاه از کاری که کرد پش ي م ان
نش د .ت ن او ُم رد ام ا ف ک ر ض د
انسانی او در ج ام ع ه م ان د ت ا در
سال ھ ای ب ع د اي ن قس م ج ن اي ات
آنقدر زياد شود که خواندن آنھا در
ص ف ح ه ح وادث چ ي زی ع ادی
بنمايد.
آنجا بود که کم ک م ف ھ م ي دم ح ذف
يک انسان گناھک ار ن ه ت ن ھ ا ب ار
گناه را از دوش ج ام ع ه ب ر ن م ی
دارد بلکه چي زی ن ي ز ب ه آن م ی
اف زاي د .در واق ع کش ت ن م ج رم
موجب می ش ود درد و ک م ب ودی
که باعث به وجود آم دن اي ن قس م
جنايتکاران شده در ب ط ن ج ام ع ه
پنھان مانده و ھمچ ون م ي ک روب ی
م رم وز و وي ران گ ر قس م ت ھ ای
بي ش ت ری از ج ام ع ه را م ب ت ال و
ب ي م ار س ازد.
صفحه 4
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صفحه 6

دکترين مھدويت و اوضاع موجود!
سعيد مدانلو
يکی ازمزخ رف ت ري ن و اب ل ھ ان ه
ترين موھومات روی ک ره زم ي ن،
داستان يک کاراکترمجھول الھ وي ه
و نيست در ج ھ ان ی اس ت ک ه دو-
سه نفر آدم شياد ھزار و اندی س ال
پ ي ش درش ھ ر س ام ره ع راق
فرستادنش توی يک چ اه .ح اال در
ق رن ب ي س ت و ي ک م ش ي ادان و
حکومت به تمام
انگلھای داخل يک
ِ
معنا رذل و بی ش رم ک وچ ش داده
اند به چ اه دي گ ری ن زدي ک دم و
دس ت گ اه خ راف ه پ روريش ان.
چلوکباب برگ با يک سيخ اض اف ه
کوبيده و نوشابه تگری م ي ف رس ت ن د
برايش ته چاه تا "عنقريب" ظ ھ ور
کند و بعد از اين ک ه ھ م ه دش م ن ان
مالھا را سر به نيست کرد ،ج ھ ان
را پ راز "ع دل و داد" و اح ي ان ا ً
چلوکباب بفرمايد ! ت ا دس ت ش ان ب ر
ميامد دور و ب ر چ اه را ھ م ب رای
"ج الل و ج ب روت ش" پ راز
چراغھای الوان و انواع زلم زيمب و
يا آنطور که در يکی از س اي ت ھ ای
اينترنتی مھدويت نوشته ،مزين ب ه
" شيلنگ نوری" کرده اند.
اي ن روزھ ا ت م ام دم و دس ت گ اه
ص ن ع ت خ راف ه پ راک ن ی م ذھ ب
ج م ھ وری اس الم ی ب ک ار اف ت اده،
دارند ب رای "حض رت ب ق ي ت ﷲ"
سوروسات جورميکن ن د ت ا ب ي ش ت ر
ازاين معطل ن ک ن د و ج م اع ت را
بيش از اي ن ع ّالف ن ف رم اي د .گ ن د
کارحکوم ت ش ان حس اب ی در آم ده.
ديگر وقتش است .يک وقت دي دي د
يکی دوتا از اين آيت ﷲ ھ ا يش ان
را خواب ن م ا ک رد ک ه "حض رت
قايم آل ع ب ا" ي ک ظ ھ ور ص غ را
فرموده از چ اه ج م ک ران در آم د
رف ت ت وی ض ري ح ام ام زاده
معصومه ازآنجا ن دا داد س رب ازان
بس ي ج ی و پ اس داران "گ م ن ام ش"
برای دست گرمی ي ک کش ت ار از
م ردم راه ب ي ان دازن د و دوب اره
ب رگش ت ت وی س وراخ چ اه ب رای
يک دوره ديگر قايم شد .توی چنت ه
اين آيت ﷲ ھای دم بري ده اي ن ج ور
دک ت ري ن ھ ای ج ن اي ت ک اران ه
غيرم ح ت م ل ن ي س ت وج ود داش ت ه
باشد .ب ا اي ن ھ م ه س روص داي ی ک ه
ت وی اي ن م وق ع ي ت دور و
بر"حض رت" ش راه ان داخ ت ه ان د

بعيد نيست ازاين جن س ک ل ک ھ ای
اسالم ناب م ح م دی ت وی ک ارش ان
باشد .بقول انگليسی زبانھا:
""they are up to something

بعد از ظھور انواع ام ام زم ان ھ ای
تقلبی ،ديگ ر ن وب ت خ ود حض رت
است تا بيايد به اين وضع مسخره و
ھزار و يکصد جور جوک و ک ن اي ه
که برايش درست ک رده ان د خ ات م ه
بدھد! قرار است منجی عالم ام ک ان
)م ن ظ ورش ان در واق ع ام ک ان
ماندگاری جم ھ وری اس الم ي س ت(،
لچک به سر ب ا ش ن ل و داش داش ه،
مجھز ب ه ان واع ک م االت ق دس ی و
کليه ف ن ون رزم ی و آک روب ات ي ک،
شمشير ل ي زری را ب ر دارد َجس ت
بزند بيرون چاه و يک کاره مشغول
قتل عام ناباوران شود!
با فلسفه مھدويت ،سم ي ن ار ظ ھ ور،
انواع و اقس ام م ق االت م طّ ول در
خصوص پ اي ان ان ت ظ ار ،دک ت ري ن
مھدويت و ھر جفنگی که بلد ھستن د
ھ رچ ه رادي و و ت ل وي زي ون و
خبرگزاری و اي ن ت رن ت ک ه ام ک ان
راه اندايش برايشان ف راھ م ب ود را
اي ن روزھ ا ان ب اش ت ه ک ردن د .ھ ر
سايت اينترنتی را که توانستند فيلت ر
کنند به يمن پ ي روزی ب ج اي ش ي ک
سايت مھدويت با مقدار م ع ت ن اب ھ ی
چرنديات گذاشتند .اش ت ب اھس ت اگ ر
فکر کنيد ھ م ه مس ت ن داتش ان ھ ن وز
ح رف و ح دي ث ن ب وی و رواي ات
امثال ابوسريع ت ن ب ل ی م خ دوم ام ام
ّ
محمد باقر و ّ
معطل م الزم
عجل بن
رد ّ
امام م وس ی ک اظ م و و ّ
ادع ای
"م ح روم ازام ام ت" ج ع ف ر ک ّ
ذاب
اس ت ) .ب ا ج ع ف ر ص ادق اش ت ب اه
نشود .اين ي ک ی ب رادر ام ام حس ن
عسکری عموی آق ا َم ھ دی م وھ وم
بود و چون گفت َمھدی موھوم است
و ب رادرش ھ رگ ز ف رزن د پس ر
نداشته ّ
کذاب شد! ( .زحمت کشيدن د
کلی "دانشمند و محقق" پروران دن د.
ع ده ايش ان رف ت ن د ھ ر ي ک ی ي ک
خروار کتاب فالس ف ه و م ت ف ک ري ن
معاصرغرب را زير و رو ک ردن د
وت آب ش دن د .ب ا
و ھ م ه را ف ِ
"دي ال ک ت ي ک م ھ دوي ت" پش ت
ديالکتيک ھگل را به خاک ماليدن د!
با "فلسفه ان ت ظ ار" ج ل وی ي ک اي ک
غولھای فکری غ رب در آم دن د و

شکستشان دادند!
کارگرمعترض و حق طلب را ب ه
زندان و شالق م ح ک وم م ي ک ن ن د.
ف ع ال ک ارگ ری رب وده و ن اپ دي د
م ي ش ود .دانش ج و را در زن دان
شکنجه ميکنند .دسته دست ه ج وان
را مياورند وسط ميادين شھرھا به
دار ميکشند .وحشی ھ ای ب ي رح م
خونسردانه دختر بچ ه  ٥-٤س ال ه
را نظاره گر صحنه اعدام ميکنند.
خيابانھا مملو از دختران جوان تن
ف روش اس ت .ف ق ر م ردم را ب ه
ستوه آورده .درعوض ببينيد تن ھ ا
يکی از ده ھ ا س اي ت اي ن ت رن ت ی
مھدويت ک ه م ن ب ه آن م راج ع ه
کرده ام نشان م ي دھ د پ ول م ف ت
حکومت را صرف چه مزخرفاتی
م ي ک ن ن د .ھ م اي ش ب ي ن ال م ل ل ی
م ھ دوي ت ،م رک ز ت خ ص ص ی
م ھ دوي ت ،دوره آم وزش ک وت اه
م دت م ھ دوي ت ،دوره آم وزش
مھدويت نخ ب گ ان ،دوره آم وزش
تکميلی مھدويت  ،مجتمع فرھنگ ی
ي اوران حض رت م ھ دی،
بزرگترين مرکز مھدويت پژوھ ی
افتتاح شد ،دوره آموزش مھدوي ت
وي ژه ائ م ه ج م اع ات س راس ر
کش ور ،آم وزش م ھ دوي ت ب رای
دانشگاه تربيت معلم ،فرھنگ س ت ان
علوم اسالمی در ھمايش ع اش ورا
و ان ت ظ ار ،ب رگ زاری ھ م اي ش
مھدويت در ب ان ک وک!! و  . . .و
اين يکی آخری رو ب اش" :م رک ز
م ط ال ع ات راھ ب ردی خ ي م ه و
مھدويت" )گوگل ف ارس ی :اخ ب ار
مھدويت(
"دکترين م ھ دوي ت" ي ع ن ی ت الش
ب رای ف راھ م آوردن بس اط
مفتخوری برای خ ود و گس ت رش
فقر ،تباھی ،ناآگاھ ی و ب ی اف ق ی
جامعه" .فلس ف ه م ھ دوي ت" ي ع ن ی
ھ رچ ه مش ک ل ت ر ن م ودن ت ام ي ن
م ادي ات و م اي ح ت اج روزم ره
زندگی برای مردم ،محکم گرف ت ن
ريس م ان ب ي خ ب ری و اس ت ي ص ال
ج ام ع ه و ھ رچ ه آس ان ت ر ش دن
گس ت رش ب ی اف ق ی و خ راف ات
مذھبی و توسل به م وھ وم ات در
چنين جامعه ای .در کنار سرکوب
مستقي م م ردم و ِاع م ال س ب ع ي ت
آش ک ار ،اي ن را رم ز دي گ ر
مان دگ اريش ان م ي دان ن د .م ھ دوي ت
يعنی حف ر ي ک ک ي ل وم ت ر ک ان ال
جلوی گ ل زار خ اوران ک ه م ردم
نتوانند بروند آنجا را گلباران کنن د
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و س رود ان ت رن اس ي ون ال ب خ وان ن د.
مھدويت يعنی اعالم جنگ با آگاھ ی
در خ ان ه
که دارد س ر ھ ر ب رزن ی ِ
ھ ای م ردم را م ي ک وب د" .ف ل س ف ه
انتظار" دقيقا ً يعنی معطل نگھداشتن
پتانسيل ح رک ت ی و ت خ ري ب ق وای
تعرضی ج ام ع ه ب رای س رن گ ون ی
ح ک وم تَ .م ھ دی م وع ود ي ع ن ی
اختالل در م ک ان ي زم ش ک ل گ ي ری
انسج ام اراده ط ب ق ه ک ارگ ر ع ل ي ه
منوي ات ش وم ح ک وم ت ج م ھ وری
اسالمیَ .مھدويت ب ه ع ي ن ه ت زري ق
ويروس جھل بر پيکر آزادي خ واھ ی
و برابری طلبی است.
در واقعيت امر و در عين ح ال اي ن
ھمه س ر و ص دا ب رای آق ا م ھ دی
ب ي ان گ ر درم ان دگ ی اي دئ ول وژي ک
حاکميت اسالم سياس ی ب رای م ھ ار
ج ن ب ش ت ع رض ی ج ام ع ه ع ل ي ه
موجوديتش اس ت .م ھ دي ی در ک ار
نيست .نه تنھا مھدی ھايی که رقبای
متقلبشان اينروزھا ظھورش ميدھ ن د
و ميخواھند به آنھا رودست ب زن ن د،
ت ق ل ب ی اس ت ب ل ک ه َم ھ دی ج ان
خودشان ھم به ھمان ان دازه ت ق ل ب ی
است .ھمه اشان از دم ِگشت ت ق ل ب ی
ان د .ب ن ي اد ت اري خ ش ت ق ل ب ی اس ت.
داستان کودکی که قرنھا پي ش رف ت ه
توی يک چاه قايم شده و امروز ب ن ا
به اين دليل ک ه "آدم ھ ای ب د" ک ره
زمين را تسخير ک رده ان د ب ا ي ک
سری محاسبات کامپيوتری ت ع دادی
دانش م ن د در ق ام ت ي ک ج وان ب ا
تواناييھای خارق العاده و شمش ي ری
که شکست ناپذيرش مي ک ن د از چ اه
بيرون ميايد" ،آدم ھای ب د" را ق ل ع
وقمع ميکند و کره زمي ن را ن ج ات
ميدھد  ،م ي ت وان د س ن اري وی خ وب ی
برای فيلمھای اکشن ھاليودی باشد.
از جھتی ديگر ،تو گويی جم ھ وری
اس الم ی و م ب ل غ ي ن "ف رھ ن گ"
اس الم ي ش از ف رط اس ت ي ص ال در
مھار ج ام ع ه ب ه م وھ وم ات دس ت
ساخت خودشان پناه برده اند .چيزی
را که برای تح م ي ق م ردم اخ ت راع
کرده ب ودن د از ف رط س راس ي م گ ی
خود به دامنش چنگ انداخته ان د ت ا
ن ج اتش ان دھ د .در ي ک ح رک ت
تعرضی گسترده مردم به موجوديت
ح اک م ي ت ،ھ م ه "دک ت ري ن" اي ن
م وھ وم ات ت اري خ ی از ص ف ح ات
فرھنگ جامعه جارو ميشود .ھرچ ه
بيشتر روی اين چ رن دي ات اص رار
بورزند گورش را عميقتر َ
ميکنند*.
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پاسخ به يک سوال
آذر ماجدی
لطفا در ستون نامه ھای نشريه
يک دنيای بھتر پاسخ دھيد.
آذر ماجدی در نوشته ای با عنوان
»سنگ مفت گنجشک مفت ،«...
رضا مقدم را دو خردادی سابق
ناميده و ادعا دارد که ايشان با
شادی وسرمستی از عدم سرنگونی
جمھوری اسالمی حرف می زند.
البته دو خردادی ناميدن و به لجن
کشيدن ديگران به بخشی از ادبيات
و سياست کل جنبش »کمونيسم
کارگری« تبديل شده و تنھا خاص
خانم ماجدی نيست .سه چھار سال
پيش زمانی که بيش از نصف
اعضای کميته مرکزی حزب
کمونيست کارگری تحت عنوان
»حکمتيست« انشعاب کردند ،ھمين
خانم ماجدی و علی جوادی آنقدر
حنجره دريدند و دو خرداد دو
خرداد و حجاريان حجاريان کردند
که امثال مصطفی صابر ھم
پيششان کم آوردند .بگذريم که
ايشان اآل ن حزب درست کرده اند
که روح تازه ای به کمونيسم
کارگری دميده و واسطه ای برای
بازگرداندن آن حجاريانی ھای
سابق به اين جنبش بشوند.
باور کنيد با اين حرفھا اعتماد
ھمان ده دوازده نفری ھم که دور
خودتان جمع کرده ايد يواش يواش
از دست ميدھيد .کجا رضا مقدم با
»شادی وسرمستی« از عدم
سرنگونی جمھوری اسالمی حرف
می زند؟ او می گويد که منصور
حکمت و حميد تقوائی بعد از دو
خرداد برای رژيم عمر شش ماھه
و يکساله تعيين کرده بودند که
چنين نشد .آيا دروغ ميگويد؟ ھمان
موقع که ايشان و بقيه جداشدگان
سال  99ميگفتند بابا واال بزودی
انقالب نميشود ،چپ دست باال را
در جامعه ندارد و مردم عکس
مصدق از جيبشان در می آورند،
شما به آنھا دو خردادی و »جامعه
مدنی چی« نسبت داديد و
تکفيرشان کرديد که اينھا تنشان از
انقالب بلرزه افتاده است ،انقالبی
قريب الوقوع که برايش تايم ھم
مشخص کرديد .حاال اينھا برگشته
اند و »بدون شادی وسرمستی«

ميگويند ديديد آنطور نشد! اين
کجايش گناه است ؟ اگر عکسش
اتفاق افتاده بود که شما اينھا را
سکه يک پول ميکرديد.
من نه به جريان رضا مقدم و ايرج
آذرين احساس نزديکی ميکنم و نه
اعتقاد دارم مردم از جيبشان عکس
مصدق در می آورند ،ولی دو
خردادی ناميدن ايشان ديگر کمال
بی انصافی است .من بالطبع از
مباحثات درون حزبی آن زمانتان
اطالعی ندارم ولی به شخصه در
ھيچ کجا از ادبيات اتحاد
سوسياليستی کارگری نه رگه ھای
دو خردادی ديدم نه نشانی از
شيفتگی به جامعه مدنی .پس لطفا
مستدل بحث کنيد .اجازه بدھيد
ديگران ھم حرف بزنند بدون اينکه
از جانب شما برچسب بخورند.
خود شما ھنگام جدايی از حزب
کمونيست کارگری چقدر در جدل
آنالين مارک و برچسب خورديد؟
پس لطفا خودتان ديگر به »برچسب
آنالين« تبديل نشويد.
اگر آمده ايد بزعم خود صفوف
کمونيسم کارگری را سامان دھيد
بگذاريد الاقل دور و بريھای
خودتان به شما اعتماد کنند تا شايد
از تشتت بيشتر اين جنبش
جلوگيری کنيد.
نادر بھارمست

برچسب يا واقعيت؟
حقيقت تلخ است!

مختصرا می پردازم .ھمانطور
که در نوشته مورد نقد شما اعالم
کردم ،ما حتما به نوشته رضا
مقدم پاسخ خواھيم داد .و در آنجا
با تحليل مفصل تر و فاکت ھای
روشن نشان خواھيم داد که
چگونه رفقايی که در آن مقطع
استعفا کردند ،بغير از مسائل
شخصی که در اينجا وارد آن
نخواھم شد ،به جامعه مدنی و
جنبش "اصالحات" عطف نظر
داشتند.
در اواخر دوران رياست
جمھوری رفسنجانی جامعه
متحول شد .نسل جوان ،بدون
ھيچگونه خاطره زنده ای از
کشتارھای دھه  60برای تغيير و
اصالح جامعه فعاالنه به ميدان
آمد .تالش برای بھبود و تغيير
در زمينه حقوق زنان ،خالصی
فرھنگی و آزادی ھای سياسی
در صحنه جامعه بروز علنی
يافت .اين تحرکات زمينه ھای
شکل گيری جنبش اصالحات
رژيمی را فراھم آورد .بخشی از
نظام با توجه به اين تحوالت علم
"اصالحات" را بلند کردند.
استداللشان روشن بود ،خشونت
و سرکوب بيشتر به نارضايتی
تمام و کمال از رژيم منجر و
موجب سستی پايه ھای آن
خواھد شد و سرنگونی را در
گذاشت.
خواھد
دستور
"جمھوری اسالمی نوع دوم"
باب شد .جامعه مدنی به نشريات
شبه روشنفکری راه يافت .و
باالخره در خرداد  76خاتمی،
آخوند لبخند به لب و ژيگول ،با
حدود بيست مليون رای رئيس
جمھور شد .از اينجاست که
جنبش طرفدار اصالحات در
ايران را دو خرداد مينامند.

آذر ماجدی
نادر بھارمست عزيز
شما در نامه تان احکام متعددی
صادر کرده ايد .اعالم ميکنيد که از
مباحث حزب کمونيست کارگری
در زمان و پيش از استعفای رضا
مقدم و تعدادی ديگر از کادرھای
حزب اطالع نداريد ،اما اين مساله
مانع از آن نميشود که حکم دھيد .به
نکات مطروحه در نامه تان

اين اتفاق تقريبا تمام جريانات
اپوزيسيون را طرفدار جنبش
اصالحات کرد .برخی بشکل
علنی به طرفداری از رژيم بلند
شدند ،اپوزيسيون پرو رژيم،
برخی ديگر کمی خجوالنه تر و
پوشيده تر .عمده رفقايی که از
حزب کمونيست کارگری در
سال  1999استعفاء کردند شيفته
جنبش اصالحات شده بودند .از
سرنگونی نااميد بودند و

شماره 15
اصالحات رژيم را در دستور
گذاشتند .اصالحات در جنبش
کارگری و سر و کله زدن با
انجمن ھای اسالمی ،اصالحات
سياسی ،و غيره .در فرھنگ لغات
سياسی ايران در اين مقطع ھر که
طرفدار جنبش اصالحات است و
چشم به سرنگونی ندارد را
دوخردادی مينامند .تقصير ما
نيست .قصد مارک و برچسب
زدن به کسی يا جريانی را ھم
نداريم .تمام ادبيات اين جريان
ادبيات اصالحات است .شايد از
خاتمی علنا دفاع نکنند اما در
شرايطی که جنبشی به نام
"اصالحات" در ايران پا گرفته
است ،اين دوستان از "ريشه دار
بودن جنبش اصالحات" سخن
گفتند .مقوله "جامعه مدنی" را با
لعابی تئوريک قبول کردند .پس با
توجه به اين گذشته روشن است که
من رضا مقدم را دو خردادی
ناميده ام .از خود ايشان بپرسيد
نظرشان در مورد جنبش
سرنگونی و اصالحات چيست.
نظرشان در ھمين مورد  8سال
پيش چه بود .از اين زاويه به
ادبيات جريانشان رجوع کنيد.
مطمئن باشيد حق را به من خواھيد
داد.
در مورد سرنگونی رژيم .منصور
حکمت تحليلی مارکسيستی و
عميق از ماھيت رژيم اسالمی
ارائه داده است تحت عنوان بحران
آخر .منصور حکمت مطرح ميکند
که رژيم اسالمی يک رژيم
متعارف سرمايه داری نيست و
نخواھد شد .بحران اين رژيم به
اين معنا سياسی است .و به اين
ترتيب اين رژيم منتظر سرنگونی
است .اما بايد سرنگونش کرد.
منصور حکمت نگفته است که اين
رژيم خود خواھد افتاد .مساله
اينست که جنبش سرنگونی مردم
بايد قادر به انجام اين امر شود.
رفقای سابق ما بحث بحران آخر
را قبول ندارند .رژيم را اصالح
پذير ميدانند و زمانی که به رخ ما
ميکشند که ديديد رژيم سرنگون
نشد ،دارند شادی شان را از بخيال
خود درست درآمدن تحليل شان و
غلط درآمدن تحليل منصور
حکمت اعالم ميکنند .اينھا شادند
که بخيال شان تئوری منصور
حکمت غلط از
صفحه 9
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زندانی ،خاوران ...
قبل سنگينی قابل توجه ای دارد
برای نسل جديد و جنبش
اعتراضی امروز ھمان جايگاه را
دارا نيست ،و متقابال آنچه از
اھميت و اولويت در تفکر و
حرکت نسل امروز برجسته است
مکان چندانی در ديدگاه و تجربه
نسل سياسيون انقالب  57ندارد.
اين مسائل که شايد بيشتر قلمرو
جامعه شناسی سياسی است و
بررسی آن در تعيين روش و
سبک کار و زبان تبليغ و نوع
سازمانگری و ارجاع به گذشته و
ھموار کردن مسير حال و آينده
اھميت جدی دارند ،دستکم اين
اعالم خطر را ميکند که دچار
نستالژی و اسارت در گذشته
نشويم و شکاف نسلی را به شکاف
سياسی غيرقابل پرکردن تبديل
نکنيم.
بعنوان يک بازمانده کشتارھای
جمھوری اسالمی و بعنوان کسی
که با زندانيان زيادی در لحظه
آخر وداع کرده است و ھنوز
صورت عزيزشان در مقابل
چشمانم ھستند ،در روزھای
شھريور غمی عميق سراپای فکر
و جانم را درمينوردد .زندان و
زندانی برای امثال من از يکسو
يادآور چھره ھای منحوس
الجوردی ،داود رحمانی ،زندان
اوين و گوھر دشت و قزلحصار و
سلولھای انفرادی و گاودانی و
تابوت و دھھا و صدھا مکان و
چھره خونخوار و بيرحم و بی
عاطفه و قصی القلب است .از
سوئی ياد آور نسلی از فھيم ترين
اليت سياسی جامعه ايران است که
دھھا نفر از اين سران و
کاربدستان و متفکرين و شبه
تئوريسين ھای امروز جمھوری
اسالمی به گرد پای يکی شان
نميرسيد .کسانی که با ھر روايتی
که از آزادی در زمانه خود داشتند
و ھر کمبودی بر نگرش و عمل و
پراتيک شان در يک تحول انقالبی
حاکم بود ،اما در يک رنج تاريخی
سنگر مقاومت و مقابله با ارتجاع
زمانه بودند .جمھوری اسالمی
روی دوش کشتار اين نسل بپا شد.
جمھوری اسالمی بدون برپائی

چوبه ھای دار و ميدانھای
تيرباران و ترورھای خيابانی و
کودتائی عظيم و خلق تف آبادھا و
لعنت آبادھا و خاوران ھا قابل
توضيح نيست .عکسھائی که
امروز در خاوران مشاھده ميشود
سمبلھا و نمونه ھای يک کشتار
وسيع اند .يک تفاوت امروز و
آندوره اينست که زندانی بدون
محاکمه و يا در بيدادگاھی دو سه
دقيقه ای و بخشا با شالق و بدون
کوچکترين موازين ظاھری و
فرمال حقوقی به اعدام و يا
محکوميتھای طوالنی محکوم
ميشد .در موارد زيادی اعداميھا
حتی محاکمه نشده نبودند و در
سال  60فاصله دستگيری و اعدام
شايد ساعاتی بيش نبود .در آندوره
اگر ساک و وسائل ناچيز زندانی
به خانواده تحويل داده ميشد پول
تير را ھم ميگرفتند .مادر و
بازمانده زندانی در خلوت خود
ميگريست و زندانی ھنوز زنده و
ھميشه در اتاق انتظار اعدام در
خلوت خويش به چھره ھای
عزيزی نيانديشيد که ديگر نبودند.
اما امروز و در اين سالھا خاوران
پلی به آن دوران سياه شده است.
صداھائی که روزی در حلقوم ھا
خفه شدند و بغض ھائی که در
خلوت ترکيدند ،امروز خود را به
سطح سياست رسمی و اخبار مھم
ميرساند .و جالب اينجاست که
ھمزمان ارابه اعدام با ميرغضب
ھای بی جربزه و ماسک دار
نمايش قدرت و سبعيت ميدھند .در
آندوران برای تحميل حجاب
جنايتھائی مرتکب شدند که در
تاريخ بی سابقه است .امروز که
در خيابانھا زنان را بخاطر
"بدحجابی" تيغ ميزنند و حتی ھر
منتقد نرم و اسالم زده قوانين
آپارتايد را تحمل نميکنند ،در
خيابانھا و مجالس و در سطح
جامعه "ديگر قبول نميکنيم" رژه
ميرود .زمانی رھبران جنبش
شورائی کارگری و فعالين جنبش
کارگری را دسته دسته کشتند و
شوراھايشان را "ماليدند" و آواره
شان کردند ،امروز کارگر
معترض و جنبش کارگری در
فقری بمراتب شديدتر و قوانينی
بشدت دست و پاگيرتر در
اعتصاب و اعتراض رومزه عليه
سرمايه و حکومتش فراخوان
ميدھد .ھمه چيز جامعه امروز با
وجود حکومت اسالمی و استحکام

دستگاه سرکوب اش متفاوت
است .آنزمان در زندان بعنوان
مرکز و ثقل قدرت حکومت
باالترين حد اختناق حاکم بود،
امروز با تمام شکنجه و روشھای
غير انسانی "مدرنی" که عليه
زندانی بکار ميبرند ،زندان و
زندانی يک جبھه ديگر مبارزه و
حرف زدن و گردن نگذاشتن
است .گوئی ديگر زندان کاربرد
کالسيک اش را از دست داده
است .جنگ نابرابر ھنوز ادامه
دارد .اين نسل به جنگ آمده

است و برخ کشيدن شمه ھائی از
گذشته نميتواند ساکتش کند .وقايع
انقالب  57برای نسل امروز
شباھت زيادی دارد به دوران
مصدق و ماجرای  28مرداد
برای نسل مدرن انقالب . 57
ھر کسی ھر چيزی در نکوھش
نداشتن حافظه تاريخی بگويد يا
نه ،اين نسل ناچار است راھش
را در چھارچوب امروز بيايد و
آينده اش را براساس افقی روشن
و مبتنی بر موئلفه ھای دنيای
امروز تبئين کند.
ھيچوقت به قھرمانی و اسطوره
و اساسا اسطوره سازی اعتقاد
نداشتم .اين مقوالت در ھمان
انقالب  57که در ابعاد ميليونی
نسل آندوره را به ميدان سياست
پرتاب کرد و بر زندگی و آينده
آنھا تاثيرات اساسی گذاشت
اجتماعا نقد شدند .وقتی زندانی
در آندوره برخالف دوره شاه،
صرفا اليت سياسی و دانشجويان
و تحصليکردگان اقشار ناراضی
ميانی نيستند ،و بعبارتی زندانی
شدن و زندانی و اعدامی داشتن
به معضل بخش بزرگی از مردم
تبديل ميشود ،ديگر عبارات و
اسطوره ھای قديمی کفايت
توضيح اين پديده را ندارند .و
امروز بسيار جالب تر است.
کمتر جوانی ھست که چند بار
زندان نرفته باشد .خيلی ھا وقتی
در يک حرکت شرکت ميکنند،
خود را برای دستگيری و
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چگونگی رھا شدن و شرکت مجدد
آماده ميکنند .زندان دارد به يک
داده و يک ايستگاه موقت در مسير
تالش عليه جمھوری اسالمی تبديل
ميشود .زندان و زندانی سياسی
مفھوم اليتيستی دوره ھای پيشين
را از دست ميدھد و اين نشان
گسترش ابعاد اعتراض اجتماعی و
عوض شدن خصوصيات مقاومت
و تالش عليه ارتجاع اسالمی
امروز است.
در اين دقايق که مشغول نوشتن
اين متن ھستم مرتبا اخبار اعدام
در شھرھای مختلف و دستگيری و
شکنجه علنی خيابانی را مشاھده
ميکنم .ھنوز بعنوان يک جامعه
اسير شده در منگنه اختناق و اسالم
و سرمايه قربانی ميدھيم .اما ھنوز
جنگ و مقاومت ادامه دارد .ھنوز
در چھره قاتلين و ميرغضب ھا
ترس و وحشت قابل مشاھده است
و چه دليلی روشن تر از ھمين
نمايشات خيابانی اعدام و شکنجه!
اي ن روزھ ا در خ اوران س رود
سوسياليسم ميخوانن د ،ع ل ي ه اع دام
سخن م ي گ وي ن د ،آزادی زن دان ي ان
سياسی را مطرح ميکنند ،زنداني ان
سياسی اسم و ن امش ان در م ج ام ع
ج ھ ان ی ث ب ت اس ت ،آن روزھ ا م ا
زندانيان و نس ل کش ت ار ش ده ھ ای
انقالب  57از گمنامان بوديم .گ ف ت م
به قھرمانی و ق ھ رم ان پ روری و
اسطوره پردازی ھ ي چ وق ت ب اور
نداشتم .چون ف ک ر م ي ک ن م م ق ول ه
زندانی و مقاومت و غي ره را ب اي د
در ظرفيتھای غير ايدئ ول وژي ک و
اجت م اع ی م ان ن د ھ ر م وض وع و
واقعه ديگر در متن چھارچ وب ھ ا و
مقدورات تاريخی بررسی و تب ئ ي ن
کرد .با اينحال ھيچ مبارزه و تالش
و مقاومت و جنگی بدون قھرم ان ی
ھای فردی و ج م ع ی پ ي ش ن رف ت ه
است .بخون خفتگان در خاوران و
خ اوران ھ ا و نس ل ان ق الب ،57
عليرغم ھر نقد امروز به دي دگ اه و
س ن ت س ي اس ی و م ح دودي ت ھ ای
آندوران ،صحن ه ھ ای ب زرگ ی از
تالش و مقاومت و قھرمانی و دفاع
از اصول خلق کردند .بدون ت ردي د
ج ن گ نس ل ام روز ب ا ت م ام خ ود
ويژگيھايش ت ا ھ م اک ن ون ص ح ن ه
ھای شک ف ت ان گ ي زی خ ل ق ک رده
است و
صفحه 9
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پاسخ به يک سوال ...
آب درآمده است .حال سکتاريسم
موجب اين شادی است يا عالقه به
رژيم اسالمی" ،خدا" ميداند .اما
حتی اگر اين شادی از سر رقابت
و سکتاريسم باشد ،زننده است .به
نفع جمھوری اسالمی تمام ميشود.
يعنی اين دوستان با اين ھمه تجربه
در امر سياست اين مساله را درک
نميکنند؟ خالصه کنيم .منصور
حکمت ميگفت رژيم اسالمی روی
پله آخر ايستاده يک نيرويی بايد
ھلش دھد تا از آن پله بيافتد .اين
پيشگويی نيست .اين يک تحليل
عميق مارکسيستی است) .دفاع از
تزھای حميد تقوايی ھم با خود
ايشان است(.
و اما دوست عزيز عليرغم اتھام
شما که اعالم ميکنيد در رابطه با
رفقايی که در سال  2004از حزب
کمونيست کارگری انشعاب کردند:
"خانم ماجدی و علی جوادی آنقدر
حنجره دريدند و دو خرداد دو
خرداد و حجاريان حجاريان کردند
که  "...ھيچيک از ما چنين
برخوردی نکرده ايم .اين اتھام
صرفا شما نيست .کسان ديگری
ھم بمنظور گل آلود کردن آب
دست به چنين تحريکاتی ميزنند.
مساله حجاريان اشاره دارد به يکی
از نوشته ھای کورش مدرسی که
در آن به امکان تشکيل دولت
موقت با بازماندگان رژيم از جمله
حجاريان اشاره ميکند .اين تحليل
کامال با تحليل ھای تا آن زمان
حزب کمونيست کارگری در
نتاقض قرار داشت .اين سياست از

طرف علی جوادی و من بدرست
نقد شد .اين نقد کامال درست و
اصولی بود .اما برخی با توسل به
ھوچی گری و بھم زدن اوضاع،
مظلوم نمايی و غيره ،خود
حجاريان را در بوق و کرنا کردند
تا بتوانند فضا را غبار آلود کنند و
بھم بريزند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری با
صراحت کامل ھدفش را اعالم
کرده است .ما در تالش برای ايجاد
اتحاد و انسجام درون صفوف
جنبش کمونيسم کارگری ھستيم.
اين انشقاق بشدت به ضرر
کمونيسم ،طبقه کارگر و مردم
ايران است .اين تالش بمعنای عدم
نقد آنچه غيرکمونيستی و
غيرمارکسيستی ھست ،نيست.
پراکندگی و انشقاق موجب شده
است که از چپ و راست جنبش
کمونيسم کارگری مورد حمله قرار
گيرد .اين وظيفه ماست که از
صالبت و حقانيت اين جنبش و از
صحت تئوری ھا و سياست ھای
منصور حکمت دفاع کنيم .ما با
اتکاء به فاکت و واقعيت نقد
نميزنيم .ھمان
ميکنيم .برچسب
زمان ھم که اين رفقای سابق
استعفاء کردند و "شکست کمونيسم
کارگری" را اعالم کردند ،ما
برچسب نزديم .پاسخ شان را داديم.
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عدنان حسن پور و ھيوا بوتيمار به اعتصاب غذا پايان دادند!
عدنان حسن پور و ھيوا بوتيمار بعد از بيش از  50روز اعتصاب غذا
در حالی که ھيچ کدام از خواسته ھای آنھا برآورده نشد ،به اعتصاب
غذای خود پايان دادند.
الزم به ذکر است که خانواده و برادر ھيوا بوتيمار نيز در اين ھفته
بمدت  5روز مقابل سازمان امنستی در لندن اعتصاب غذا کردند .اين
اعتصاب که متاسفانه دو کودک ھم در آن شرکت داشت روز سه شنبه
خاتمه يافت .خواستھای اين خانواده به نھادھا و دولت انگلستان؛ لغو
حکم اعدام ھيوا بوتيمار و عدنان حسن پور ،ديدار با يک مسئول رده
باالی قضايی جمھوری اسالمی ،انتقال آنھا به زندان عمومی مريوان و
معاينه پزشک برای شکستن اعتصاب غذا بوده است .خانواده بوتيمار به
اعتصاب و تحصن خود پايان داده واعالم کردند مبارزه برای آزادی بی
قيد و شرط ھيوا بوتيمار و عدنان حسن پور را در روزھای آتی در
ابعاد ديگر ادامه خواھند داد.
طبق آخرين اخبار تلفنی که واحد حزب اتحاد کمونيسم کارگری
انگلستان از ھادی بوتيمار دريافت کرده ،تا اين لحظه رژيم ھيچ کدام از
خواستھای عدنان و ھيوا را پاسخ نداده است .اين دو زندانی عليرغم
شکستن اعتصاب غذا پس از پنجاه روز ،کماکان در وضعيت جسمانی
خطرناک در انفرادی بسر ميبرند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری ضمن پشتيبانی از شکستن اعتصاب غذا
توسط اين دو زندانی و ابراز نگرانی در مورد سالمتی آنھا ،جمھوری
اسالمی را مسبب مستقيم اين فجايع ميداند .ما خواھان لغو فوری احکام
اعدام ،پايان دادن به اعدامھا ،و آزادی کليه زندانيان سياسی ھستيم .اين
مبارزه نياز به يک تالش اجتماعی و گسترده دارد .اعتصاب غذا و
حمله به خود پاسخ نيست .نميتوان توده عظيم مردم را به اعتصاب غذا
کشاند .مبارزه اجتماعی مکانيزم اجتماعی دارد .حزب اتحاد کمونيسم
کارگری مردم آزاديخواه ،احزاب و جريانات و نھادھای مدافع حقوق
بشر را به گسترش مبارزه عليه اعدام و برای آزادی زندانيان سياسی
دعوت ميکند.
سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری
حزب اتحاد کمونيسم کارگری -واحد انگلستان

اگر ھنوز نکته ای ناروشن است
خوشحال ميشوم که در ميان
بگذاريد*.

توجه؛ پاسخ به نامه ھای اين شماره در
ضميمه شماره  15منتشر شده است.
پيروزی اش در گرو شناخت معضالت امروز و
زندانی ،خاوران...
پاسخ روشن به آنست .آنچه امروز را به گذشته و
امروز را به آينده وصل ميکند ،آرمانھا و آرزوھای ديرينه بشر و تالش
برای آزاد زيستن است .ما موظفيم و بايد تاريخ جنايت عليه مردم را زنده
نگاه داريم تا روزی حقيقت روشن شود و جامعه بتواند از آن دوران
وحشت عبور کند .روز پيروزی اين پرده سنگين و تاريک را کنار
خواھيم زد .با برپائی مراسمھای تجليل و بزرگداشت از عزيزان مان که
در جنگی نابرابر جانباختند به آينده آزاد و بدون اعدام و بدون زندانی
متعھد ميشويم .اما نسل امروز برای پيروزی بايد مثل ھر جنبش پيشرو
چکامه اش را از آينده بگيرد*.

070905
راديکال است که پياده شدنی نيست ".دفاع بی
ستون آخر ...
قيد و شرط و قاطع کمونيست ھای کارگری از
آزادی بی قيد و شرط زن و از برابری کامل و واقعی زن و مرد شھره
خاص و عام است .زمانی که شما و دوستان تان به آقای خاتمی برای
ذره ای اصالحات دخيل بسته بوديد ،اين کمونيست ھای کارگری بودند
که دو خرداد و جنبش عقيم "اصالحات" و امکان ناپذيری تحقق
"جمھوری اسالمی نوع دوم" را افشاء ميکردند .اين کمونيست ھای
کارگری بوده اند که زن ستيزی جمھوری اسالمی را در جھان افشاء
کرده اند .آن وقت شما داريد به چپ دفاع از حقوق زن را مياموزيد؟
ملی – اسالمی ھا را می شناسيم .اما اين روش ھا عقيم بودنش را سال
ھا است که اثبات کرده است .پراگماتيسم ھم حکم ميکند که کمی
راديکال تر ظاھر شوند .اينقدر به اسالم باج ندھند .مردم ايران از اين
رژيم بيزارند .زنان ميدانند که تمام اين قوانين و زن ستيزی از اسالم
نشات گرفته است .مردم ضمنا کمونيست ھای کارگری و برابری طلبی
و آزاديخواھی آن ھا را ميشناسند .از آنھا بپرسيد ،به شما خواھند گفت:
اسالم ارتجاعی است نه چپ*.
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جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ
با اعضای رھبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری

بررسی اوضاع سياسی ايران
* موج اعدامھا و راه مقابله با آن * موقعيت رژيم اسالمی * کمونيسم کارگری و مسئله سرنگونی

علی جوادی ،سياوش دانشور ،نسرين رمضانعلی ،آذر ماجدی

لندن؛ شنبه  22سپتامبر ساعت  18.00عصر
St Mary's Hall, 30 Hendon Lane
Finchley Central
* نمايشگاه عکس ،اساليد شو ،ميز کتاب و نشريات

از عموم عالقه مندان برای شرکت در اين جلسه دعوت ميکنيم!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری -واحد انگلستان
تلفنھای اطالعات؛ سيروان قادری  07912689231شراره نوری 07881726475
عمد دولتی است .بايد تالش کرد که نيروھای مدافع لغو مجازات اعدام به اين حرکت گسترده در  ١٠اکتبر )
گفتگو با علی جوادی ...
 ١٨مھر( بپيوندند .نفس اعالم "اعدام نه" در ايران با توجه به توازن قوای سياسی موجود جوھر فشرده
سياست اين کمپين ما را منعکس خواھد کرد .از ھم اکنون بايد برای ايجاد فضای سياسی الزم بطور گسترده اقدام کرد .مسلما فعالين اين جنبش
ميتوانند ظرايف پيشبرد اين حرکت را در داخل کشور تنظيم و تعيين کنند .ابعاد ريز و جوانب سازمانی قضيه را بايد به عھده فعالين اين جنبش در
محل گذاشت.
دنيای بھتر :اين کمپين به  ١٠اکتبر روز جھانی عليه اعدام گره خورده است .معنای پيروزی اين کمپين چيست؟
علی جوادی :در مورد معنای پيروزی در سئواالت قبلی مختصری اشاره کردم .صدور قطعنامه برای متوقف کردن اعدام در جھان به جنبش ما
امکانات گسترده و تازه ای ميدھد .بايد در صورت پيروزی اين پيروزی را جشن گرفت .بايد در پيروزی اين جنبش مدنيت و انسانيت وسيعا شريک
و سھيم شد .اين پيروزی ميتواند نقطه عطفی در تاريخ مبارزه برای لغو مجازات اعدام در سطح جھان باشد .ما برای پيروزی تالش ميکنيم و بايد
برای آن آماده باشيم .اما قبل از آن اقدامات زيادی تا ده اکتبر بايد انجام دھيم.
دنيای بھتر :اقدامات و گامھای بعدی برای پيشروی کدامست؟
ما ھمگان را به پيوستن به اين کمپين فرا ميخوانيم .اين کمپين ميتواند جايگاه تاريخی ای در مبارزه عليه اعدام و رژيم اسالمی ايفا کند .ما از تمامی
نيروھای کمونيسم کارگری انتظار داريم که به دور از ھر گونه "رقابت ھای" سازمانی به اين کمپين بپيوندند .ما اين کمپين را اعالم کرده ايم ،مبتکر
آن شده ايم ،اما اين کمپين فقط متعلق به ما نيست .ما از واحدھای کشورھای خود انتظار داريم که در سطح خارج کشور پرچمدار راه اندازی تجمعات
اعتراضی در اين روز شوند .از ھمگان دعوت کنند تا در اين روز در مکانھايی که مناسب دست به اقدام اعتراضی بزنند .سياست ما روشن و صريح
است .عليه اعدام ،عليه رژيم صد ھزار اعدام .برای آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی ،برای لغو تمامی احکام اعدام ،برای توقف فوری
تعرض عليه زنان و جوانان .ما خواھان برگزاری گسترده ترين اعتراضات در اين روز در سطح جھان ھستيم .بی قيد و شرط عليه اعدام و رژيم
اسالمی اعدام .از طرف ديگر ما بايد تالش کنيم که بزرگترين تجمع در نيويورک برگزار شود* .
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موازين کار نشريه يک دنيای بھتر
* نشريه يک دنيای بھتر ھر ھفته در  12صفحه منتشر ميشود .اين
تصميم به دليل تسھيل امر انتشار و تکثير است و نه انقباض در حجم
مطالب و تنوع آنھا .بنا به تصميم سردبير و اولويت سياسی ،چنانچه
مطالبی انتشار آنھا در نشريه ضروری باشد ،جداگانه در ضميمه يک
دنيای بھتر منتشر ميشوند.

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالی کنيد!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای جامعه ای آزاد ،برابر ،و مرفه
مبارزه ميکند .ما در مبارزه خود به کمکھای مالی شما نيازمنديم.
Wells Fargo Bank,
Routing Number : 121 000 248
Account Number : 36 48 4688 52

* ھر مقاله سياسی حداکثر دو صفحه نشريه را بخود اختصاص ميدھد.
بنابراين حجم مطالب بايد حداکثر معادل سه صفحه ورد با فونت 14
باشد .ترجيح ما اينست که ھر مطلب از يک صفحه نشريه بيشتر نباشد.
* سردبير در تلخيص ،انتشار و يا رد مطالب آزاد است .ھر مورد به
اطالع نويسنده ميرسد.
* مطالب منتشر شده در نشريه نظر نويسندگان آن را منعکس ميکند و
ضرورتا موضع رسمی حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيست .مواضع
رسمی حزب در اطالعيه ھا ،قطعنامه ھا ،بيانيه ھا و قرار ھا و يا از
طريق ارگانھای حزبی انعکاس می يابند.
* يک دنيای بھتر ھدفش اينست بيشتر يک نشريه سياسی – انتقادی -
سازمانده باشد تا يک نشريه تئوريک  -جدلی  -آموزشی .اينگونه مطالب
در بولتن مباحثات "کمونيسم کارگری" که ماھيانه منتشر ميشود ،چاپ
ميشوند.
* ھمينطور در سايت حزب صفحه ای با عنوان "ستون آزاد مباحث
کمونيسم کارگری" باز شده است .اين ستون به بحث پيرامون مسائل و
محورھائی که ھنوز به توافق عمومی در جنبش کمونيسم کارگری تبديل
نشدند ،جدل و نقد مواضع سياسی اختصاص دارد .ما از ھمه فعالين
احزاب کمونيستی کارگری و جنبش سوسياليستی کارگری مستقل از
تعلق سازمانی برای شرکت فعال در اين ستون دعوت ميکنيم .ھمينطور
در اين ستون مباحثی که جنبه انتشار فوری دارند ،منتشر ميشوند.
با نشريه يک دنيای بھتر ھمکاری کنيد.

با بولتن مباحثات کمونيسم کارگری ھمکاری کنيد!
اولين شماره بولتن "مباحثات کمونيسم کارگری"  15سپتامبر 2007
منتشر ميشود .اين يک نشريه تئوريک – سياسی است که به مباحثات
کمونيسم کارگری اختصاص دارد.
در اين نشريه تالش ميشود به مباحث اصلی و بحث برانگيز مطرح در
جنبش کمونيسم کارگری از طريق مصاحبه ،ميزگرد و مقاله پرداخته
شود .اين يک نشريه حزبی نيست ،لذا صفحات آن به روی کليه کسانی که
طی مقاالتی به مباحثات کمونيسم کارگری بپردازند ،باز است.
از کليه کسانی که عالقمند به دخالت در اين عرصه ھستند دعوت ميشود
که مقاالت خود را برای نشريه ارسال دارند .آخرين تاريخ دريافت مطلب
برای شماره اول 1 ،سپتامبر است .لطفا مقاالت تان را در فرمت word
به آدرس  Majedi.azar@gmail.comارسال کنيد.
رد يا قبول مقاله برای انتشار با سردبير است.

آذر ماجدی ،سردبير نشريه مباحثات کمونيسم کارگری

شماره 15

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد!
اساس سوسياليسم انسان است ،چه در ظرفيت جمعى و چه فردى.
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است! منصور حکمت

فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 -١نام و نام خانوادگى) :اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد(
 -٢سال تولد:
 -٣چگونه با حزب آشنا شديد؟
تاريخ:

امضا:
اى ميل:

تلفن:

* سابقه تحصيالت ،تسلط به زبانھاى اروپائى ،قابليتھاى فنى و
تخصص ھاى حرفه اى:
* شھر محل تولد و زندگى:
* سابقه فعاليت سياسى و متشکل:
آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی )علی جوادی ،سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
Sivavash_d@yahoo.com
مسئولين کميته سازمانده )سياوش دانشور ،نسرين رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئولين کميته خارج کشور )کريم نوری ،سيروان قادری(
karim.savalan@bredband.net
sirvan_qaderi@yahoo.com
مسئول دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com
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يک دنياى بھتر

شماره 15

ستون آخر

و با انديشه ھای مرتجع چپ
ھمنواز نشدم".

آذر ماجدی

اين گفته ھای سخنگويان کمپين
است .تعريف از اسالم ،فحش به
چپ .به آقای احمدی بايد
گوشزد کرد که آنچه ايشان
مطرح کرده اند ،کليشه ھايی
است که از چپ نقل ميشود .و
در اينجا يک تالش مشخص
ضد کمونيستی ايشان را به
طرح اين کليشه ھا واداشته
است .چپ در جامعه ايران
اکنون و در يک دھه گذشته به
ھيچ عنوان با اين کليشه ھا
تداعی نميشود .نميدانم چھار تا
دانشجو در دانشگاه به ايشان چه
گفته اند ،اما طی دھه گذشته
چپ در ايران به روشنی با
کمونيسم کارگری تداعی شده
است .به ھر کس بگوييد چپ،
به شما ميگويد کمونيسم
کارگری .کسانی که آنقدر در
دفاع از حقوق زن راديکال و
ميليتانت ھستند که بنظر دوستان
شما" ،موجب فساد در جامعه
خواھد شد" ".زيادی تندرو
ھستند" ".زيادی اسالم را نقد
ميکنند" ".حرف ھايشان اينقدر

از برکات جنبش ملی – اسالمی:
"اسالم مترقی ،چپ مرتجع!"
داشتم گزارش مصاحبه مطبوعاتی
بمناسبت سالگرد کمپين يک ميليون
امضا برای تغيير قوانين تبعيض
آميز را ميخواندم .خانم ھا شيرين
عبادی و سيمين بھبھانی و آقای
بابک احمدی در اين مصاحبه
مطبوعاتی شرکت داشتند .ھمان
خطی که در مراسم  22خرداد
حاکم بود ،با صراحت بيشتر در اين
مصاحبه مطبوعاتی بارز بود :دفاع
از اسالم و حمله به چپ .پيش خودم
فکر کردم اين نميتواند اتفاقی يا
حتی فردی باشد .اين کامال بيانگر
انسجام خطی و فکری گرايش ملی
– اسالمی است .فکر کردم اينھا
ممکن است دفاع از اسالم را با
توسل به مسائل امنيتی توجيه کنند،
اما حمله به چپ را چگونه توجيه
ميکنند؟ بگذاريد ابتدا چند نقل قول
بياوريم و بعد به اين مساله
بپردازيم:
خانم شيرين عبادی در نقد اليحه
"حمايت خانواده" اعالم کرد" :اين
قانون ھم از لحاظ حقوقی ايراد
دارد ،ھم با تعھدات بين المللی
ايران ناسازگار است و ھم مطابق
با شريعت اسالم نيست ".اين ديگر
دروغ در روز روشن است .اليحه
جديد تاکيد بيشتر و کامال يک جانبه
ای بر تعدد زوجات و صيغه دارد و
ھمچنين تصريح ميکند که صيغه
الزم به ثبت نيست .آخر کجای اين
با شريعت اسالم مطابق نيست؟ ھر
انسانی که آشنايی جزيی با اسالم
داشته باشد و يا در يک کشور
اسالم زده زندگی کرده باشد ،به اين
وکيل دادگستری و برنده جايزه
نوبل خواھد گفت" :لطفا اينقدر از
اسالم دفاع نکنيد .دفاع از اسالم را
بعھده آخوندھا بگذاريد و از حقوق
زنان دفاع کنيد!" ايا اين رسما
خاک پاشيدن به چشم زنان نيست؟

خانم سيمين بھبھانی سخنان خود را با
قرائت آيه »ان اکرمکم عنداله اتقاکم«
آغاز کرد و سپس گفت" :اسالم به
موجب اين آيه از ھمه تبعيض ھای
حقوقی بين زن و مرد مبری است و
ھرکه بگويد بر اساس اسالم زن حق
کمتری از مرد دارد خالف اسالم و
قرآن سخن گفته است ".اين جمله را
بايد به عجايب ھفتگانه اضافه کرد و
تعداد عجايب را به  8رساند .روز
روشن در مقابل چشمان مردم
ميگويند ھر که بگويد طبق اسالم
حقوق زن و مرد برابر نيست ،ضد
اسالم است! آيا الزم است سوره نساء
را به ايشان يادآوری کرد؟ آيا الزم
است قوانين شريعه را به ايشان نشان
داد؟ ايشان شاعرند ،حتما اين ھا را
مطالعه کرده اند .پس اين اصرار در
وارونه جلوه دادن اسالم در چيست؟
آيا قصد دارند به "علمای اسالم"
پولتيک بزنند؟ راستش بعضی اوقات
انسان متحير ميماند .اين ھا با اين
روش نميتوانند و نبايد بعنوان
سخنگويان جنبش تغيير قوانين
تبعيض آميز شناخته شوند .اينھا دارند
از اسالم دفاع ميکنند ،نه از حقوق
زنان.
بابک احمدی در مورد واکنش گروه
ھای چپ به كمپين چنين گفت" :در
اوايل دانشجويان و يکسری از فعالين
چپ اين انتقاد را داشتند که خواسته
ھای کمپين بورژوازيست و نه
خواست ھمه مردم  ...اين انتقادھا
معموال از طرف چپ سنتی ،لنينيستھا
و استالينيستھا مطرح می شد که
تفاوت ھای بين زن و مرد برايشان
کمرنگ است و صحنه دنيا را فقط
برابری زن و مرد می بينند ...ما االن
با جريان سوسيال دموکرات سروکار
داريم که در کل جھان فعال و پيشرو
است .و اين چپ واقعی است .اما
ھنوز از اين چپ نسيمی به ايران
نرسيده و ھنوز تفکرات استالين است
که به چپ ايران سايه افکنده است....
من در طول اين ماه ھا به کمپين
ايمان آوردم و بيشتر با آن ھمراه شدم
و خوشحالم که به کمپين وفادار ماندم

برنامه ھای تلويزيونی

برای يک دنيای
بھتر
جمعه :ساعات  ۵بعد از ظ ھ ر
بوقت تھران
يکش ن ب ه  :س اع ت  ١٢:٣٠و
 ۵:٣٠بعد از ظھر
دوشنبه  :ساعت  ٢:٣٠بعد از
ظھر

در تلويزيون کانال يک
ب رای ي ک دن ي ای ب ھ ت ر ي ک
برنامه سياسی اس ت  .ب ي ط رف
نيس ت ،ج ان ب دار اس ت .م داف ع
ح ق ي ق ت ،آزادی ،ب راب ری،
شادی ،رفاه و سعادت انس ان ھ ا
است .ما برای ي ک ج م ھ وری
سوسياليستی مبارزه ميکنيم.
لطفا روز و زم ان پ خ ش اي ن
برنامه ھ ا را ب ه اط الع ھ م ه
دوس ت ان و آش ن اي ان خ ودت ان
برسانيد.
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آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيست و سوسياليستی 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/
http://www.m-hekmat.com/

يک دنيای بھتر
برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری را
بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد!
از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛
www.for-abetterworld.com
http://for-abetterworld.blogfa.com

سرنگون باد جمھورى اسالمى! زنده باد جمھورى سوسياليستى!

