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 اوضاع سياسى ايران؛
 بحران تشديد ميشود

 

سير فروکش و پايان موقتى اعتراضات گسترده خيابانى            
 برخالف تحليلهاى ژورناليستى       ،عليه جمهورى اسالمى    

که خود را به افت و خيزهاى سياست روز محدود                            
 به معنى تغيير مولفه هاى پايه اى اوضاع سياسى          ،ميکنند

آنچه .  و مشخصا موقعيت وخيم حکومت اسالمى نيست           
که قادر شده است فعال اعتراضات در جامعه فروکش کند     
ماشين گسترده سرکوبى است که بيست و چهار ساعته                 

ماشين سرکوبى که صرفا بعنوان حجابى               .  کار ميکند  
برسر موجود گنديده و منفور حکومت اسالمى کشيده                   

در دنياى واقعى اما نه اپوزيسيون دربارى              .  شده است  
 نه مردم به حکومت اسالمى         ،تسليم خامنه اى شده است      

 نه شکست را در سيماى جامعه و                    ،رضايت داده اند     
 .     توقعات مردم ميتوان ديد

 

مولفه هاى اساسى بحران جمهورى اسالمى نه فقط                        
 : سرجايش است بلکه تشديد شده است

 

موقعيت ورشکسته اقتصادى          .  بحران اقتصادى      -١
سرمايه دارى ايران بهبودى نيافته است بلکه با بحران                 

 کاهش بهاى نفت بعنوان تنها منبع                   ،اقتصادى جهانى   
 و تحريم اقتصادى تشديد هم شده              ،اساسى درآمد دولت    

حتى در دوره جنگ ايران و عراق و زمانى که                  .  است
 کارگران و مردم           ،جمعيت ايران نصف امروز بود             

. زحمتکش با اين درجه فقر و تنگدستى روبرو نبودند                  
موقعيت معيشتى مردم محروم بيش از هر زمان به                         

نه تنها چشم انداز هيچ نوع گشايش       .  وخامت گرائيده است  
اقتصادى وجود ندارد بلکه سياستهاى دست راستى                        

حکومت اسالمى براى گذاشتن بار        
بحران روى دوش نحيف طبقه                  
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١٠صفحه منصور حکمت                                            



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 دورنماى مبارزه توده اى        ،کارگر
عليه فقر و گرسنگى را به واقعيتى   

سرمايه .  ملموس تبديل کرده است     
دارى ايران در متن تناقضات                  
داخلى و بين المللى اش آنچنان در         
گل نشسته است که تداوم وضع               
کنونى فقط ميتواند به يک تالشى           

. اقتصادى تمام عيار منجر شود            
اين وضعيت با هيچ معيار و                      
استاندارد اقتصادى دنياى امروز         
براى مدت طوالنى قابل ادامه                 

 . نيست

 

وضعيت .  بحران سياسى        -٢
سياسى کنونى جمهوى اسالمى              
بحرانى تر از تمام دوره حاکميت          

مردم در ابعاد        .  منحوسش است   
را کف  "  نميخواهيم"ميليونى حکم    

دست خامنه اى و سران جمهورى        
حکومت .  اسالمى گذاشته اند            

اسالمى امروز بى اعتبارتر از هر      
مردم علنا به کليه          .  زمانى است   

مقدسات و تابوهاى رژيم اسالمى         
حمله ميکنند و آگاهانه نشان                      
ميدهند که از اين حکومت                          

تشديد جنگ جناح هاى         .  بيزارند
حکومتى که اينبار تا حذف جناحى       

 انعکاسى   ،از حکومت پيش رفت       
از موج نخواستن وسيع در پائين و       
تالشى براى مقابله با سرنگونى و        

با .  به سازش کشاندن مردم است         
حذف جناح اصالح طلب حکومتى      

شود "  يکدست"قرار بود حاکميت      
دعواهاى درون   .  اما چند پاره شد     

حکومتى به اردوى راست منتقل          
شد و صفبنديهاى اخير ميان دولت       
و عمده جناح راست موسوم به                
اصولگرا نشان ميدهد بحران                  

. سياسى حکومت پايانى ندارد                
قوائد بازى و رقابت تاکنونى جناح      
هاى رژيم ديگر بى مصرف شده          

موج جديدى از تصفيه درون        .  اند
 .   حکومتى در راه است

 

بحران فرهنگى و                           -٣
از نظر فرهنگى         .  ايدئولوژيکى

بيش از هر زمان جمهورى                       
اسالمى و ايدئولوژى اسالمى                 

 

 اوضاع سياسى ايران؛
 ...بحران تشديد ميشود 

 

مردم ايران        .  منفور است       
هيچوقت اين حکومت را قبول        
نکردند و عليرغم اينکه قانون         
و دولت راجع به حقوق و شان         
شهروندان چه ميگفت مردم              
سعى کردند زندگى شان را                

هم بى اعتبارى حکومت     .  بکنند
در داخل و هم خط مشى اسالم         
سياسى موجب شد که جمهورى     
اسالمى قدرتش را در خارج            
مرزها با سازماندهى و تشديد          

. تروريسم اسالمى تحکيم کند         
اما هيچوقت پيشرويهاى                     
سياسى منطقه اى جمهورى              
اسالمى به قدرت و مشروعيت       

اين رژيم از   .  داخلى ترجمه نشد  
ابتدا وصله ناجور بر پيکر                 
جامعه بود و امروز به طوق             

تکليف .  لعنت تبديل شده است       
بخشهاى مختلف مردم با                      
جمهورى اسالمى روشن است       
اما وقتى دايناسور آيت اهللا هاى       
حکومتى از بى دينى مردم                 
حرف ميزنند و براى جدا                    
کردن سفره اسالم از جمهورى      

 وقتى     ،اسالمى تالش ميکنند        
تهاجم به اسالم و تابوهاى                   
حکومتى به عمل رايج و                      

 اينها     ،روزمره تبديل ميشود         
يعنى حکومت اسالمى مرده             
است و صرفا با اتکا به اوباش         

 . سرکار است

 

بحران و بن بست رژيم                         
اسالمى همه جانبه است و با              
اوضاع جديد و خيزش توده اى       
عليه حکومت و مسائل و تنش          

 ،هاى منطقه اى و بين المللى            
جمهورى اسالمى از موقعيت         
دو سال پيش دهها مرتبه عقب          

تصور ساده   .  رانده شده است     
انگارنه اى است که وضعيت           
کنونى به همين شکل ادامه                 

بارقه هاى تشديد     .  خواهد يافت  
بحران که بسيار خرد کننده تر         
از دور قبل خواهد بود قابل                

راههاى زيادى     .  مشاهده اند    
بروى حکومت اسالمى باز              

 :نيست

١۶١شماره   
 خط زدن صورت مسئله داخلى  -١

جمهورى اسالمى تاکنون قادر به              
جمع کردن اوضاع داخلى نبوده                 

حکومت نظامى اعالم نشده         .  است
اين حکومت حتى    .  قابل ادامه نيست   

تحمل غرولندهاى اپوزيسيون                     
کارگران و   .  دربارى خود را ندارد      

مردم منزجر از اسالم و حکومتش           
دير يا زود           .  جاى خود دارند          

حکومت اسالمى ناچار است دست          
ما در   .  به تعرضى همه جانبه بزند        

همين نشريه در تحليل اوضاع                     
سياسى تاکيد کرده بوديم که هنوز              
يک کارت ديگر در آستين خامنه اى       

احمدى نژاد هست و آن اينست که         –
کل صورت مسئله داخلى را دور               

 آزمايش   ،مسائلى مانند جنگ    .  بزند
 دامن زدن به تروريسم کور و        ،اتمى

تحريک ملى و قومى از جمله نکات        
امروز خامنه  .  مورد اشاره ما بودند     

اى و احمدى نژاد و سرداران دست          
عمليات "به ماشه بر طبل جنگ و             

و سياست تروريستى         "  پيشگيرانه
آنها ميدانند حتى اگر به             .  ميکوبند

ايران حمله نظامى شود قرار نيست         
جائى اشغال شود لذا تنش و                            
درگيرى خارجى را بهترين وسيله           
براى تحکيم قدرت در قلمرو داخلى        
و تسويه حساب قطعى با عناصر و           
جريانات ناراضى درون حکومتى و      

بزعم .  سرکوب خونين مردم ميدانند     
آنها تنها مسئله اى بزرگ با ابعادى          

 که در عين حال ميتواند                  ،جهانى
بدرجه اى به بسيج ناسيوناليستى و           
اسالمى در ايران و منطقه کمک                

 ميتواند صورت مسئله داخلى           ،کند
 . را براى دوره اى تمام کند

 

طرح پاکستانى کردن جمهورى         -٢
 اسالمى 

طرح پاکستانى کردن جمهورى                 
اسالمى که اولين بار منصور                       
حکمت بعنوان يک احتمال به آن               

 اينبود که جمهورى              ،اشاره کرد    
اسالمى زير فشار تشديد بحران و             
نخواستن جامعه بدستور خامنه اى و      

تامين امنيت    "براى حفظ نظام و              
حکومت را دست نظاميان            "  ملى

بسپارد و آخوندها و اليه سنتى                     
جمهورى اسالمى را پشت صحنه            

جمهورى اسالمى هميشه        .  بفرستد
حکومت آخوندها و نظاميان بوده              
است ولى در اين طرح ولى فقيه                 
هنوز هست اما امور کشور را ديگر       
نه مجلس و دولت و نهادهاى                         

تاکنونى بلکه حکومت و قوانين            
در .  ويژه نظامى اداره خواهد کرد    

دوره احمدى نژاد جمهورى                    
اسالمى گامهائى به اين سمت                 

اصالح طلبان حکومتى     .  برداشت
را پس راند و حذف کرد و بيش              
از هر زمان به قدرت سياسى و              

اخيرا .  اقتصادى نظاميان افزود       
حزب "احمدى نژاد گفته است که        

الزم نداريم و تنها حزب ما حزب         
اين اظهارات با        .  است"  واليت

برخورد تند مخالفين دربارى                 
حکومت روبرو شد اما بالفاصله         

پاسخ به  "خود خامنه اى در متن          
فتواى اطاعت از خود    "  يک سوال 

. و ولى فقيه را صادر کرد                         
اظهارات احمدى نژاد و خامنه اى       

اين اظهارات     .  تصادفى نيستند    
گوشه اى از يک مسير سياسى و          
راه بدون بازگشت در جمهورى           

دعواهاى .  اسالمى را بيان ميکنند    
ظاهرا اقتصادى برسر دانشگاه            
آزاد که مستقيما با باند رفسنجانى         
ارتباط دارد و يا اعتصاب                         
بازاريها که با بخش ديگرى از              
جناح راست و مشخصا حزب                
موئتلفه و سران اتاق بازرگانى              

 بحثهاى شريعتمدارى      ،ربط دارد  
و تهديد به بستن بازار و                               
جايگزينى شعبه هاى توزيع و                

 ،"سيستم بارکدينگ   "استفاده از        
همه گوشه هاى اين مسير سياسى        
در جمهورى اسالمى را تبئين                

طرح پاکستانى جمهورى      .  ميکند
اسالمى رابطه مستقيمى با                        
گسترش سياست تروريسم                        

 ، اسالم سياسى اتمى                ،اسالمى
 و    ،جنگ و سازش تروريستها           

اعاده قدرت منطقه اى جمهورى          
 .  اسالمى دارد

 

 سازش درون حکومتى  -٣

آيا سازشى درون حکومتى ممکن       
است؟ در روزهاى بعد از                         

اخير يک راه جمع           "  انتخابات"
کردن موقت اوضاع قربانى کردن     

اما با سير         .  احمدى نژاد بود        
اوضاع و گذشت زمان اين راه               
حل اگر هم اتخاذ ميشد ديگر فايده        

امروز جناح اصالح     .  اى نداشت  
طلب حکومتى اگرچه عناصرش        
گاها چيزى ميگويند اما جريانهاى      
اصلى آن يا حذف شدند و يا از                
بازى درون حکومتى بيرون افتاده     

امروز جدالهاى جناحى در          .  اند
  ٣صفحه اردوى راست    



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. موسوم به اصولگرا متمرکز است    
طيف وسيع راست حکومتى                    
متشکل از باندهاى سياسى و                    

 احمدى نژاد را مستقيما       ،اقتصادى
مورد حمله قرار ميدهند و خامنه           
اى را براى حمايت نکردن از                 
سياستهاى او تحت فشار گذاشته            

يک راه خامنه اى اينست که          .  اند
سازشى در اين اردو بکند و                      
براساس طرح رفسنجانى تعادل            
جديدى در ميان نيروهاى حکومتى     

اما تغيير احمدى نژاد يا     .  ايجاد کند 
تغيير ترکيب دولت و راضى                   
کردن بخشهاى متفرقه راست                 

 درد جمهورى اسالمى         ،حکومتى
نه فقط چنين          .  را دوا نميکند         

حرکتى خود خامنه اى را بى                    
اعتبارتر ميکند بلکه نميتواند سر          
سوزنى از نفرت مردم عليه                      

وانگهى .  حکومت را کاهش دهد        
احمدى نژاد و اطرافيانش بسادگى       
از قدرت و منافع سياسى و                         

. اقتصادى شان عقب نميشينند                
چنين راه حلى تنها زمانى احتمال         
دارد که خامنه اى موقعيت خود را       
تماما در خطر ببيند و جمهورى             
اسالمى زير فشار داخلى و بين               
المللى در آستانه سقوط قرار گرفته      

 .  باشد

  

همه اينها يعنى جمهورى اسالمى         
تغييرى از  .  ناچار است تغيير کند     

باال که قرار است جمهورى                      
اسالمى را با استحاله درونى حفظ       

يعنى بقاى جمهورى اسالمى       .  کند
بطرق تاکنونى ديگر غير ممکن           

 .  شده است

 

 راه حل انقالبى  -۴

در تقابل با راه حلهاى ارتجاعى و         
ضد جامعه که قرار است روى               
دوش سرکوب خونين مردم و                  
تحميل فالکت اقتصادى عملى                 

 تنها سرنگونى انقالبى                    ،شود
جمهورى اسالمى ميتواند ورق را       
برگرداند و به کل راه حلهاى دست   

تمام راه  .  راستى مهر بطالن بکوبد   
حلهاى برون رفت از بحران در            

 

 اوضاع سياسى ايران؛
 ...بحران تشديد ميشود 

 

باال امتحان شدند و جملگى                 
در چنين      .  شکست خوردند     

اوضاعى عليرغم تمايل و عدم        
 تغيير راديکال    ،تمايل هر کسى   

وضع موجود به تنها پالتفرم             
تمام .  سياسى تبديل ميشود            

اقدامات باالئى ها اعم از ترور       
و "  تساهل"و توحش تا                   

شدن "  سبز"و     "  اصالحات"
براى اينبود که بحران در                    
چهارچوبهاى جمهورى                      

اما نشد و     .  اسالمى مهار شود    
حال اگر تنها       .  شکست خورد  

راه باال وارد کردن جامعه                  
ايران در يکدور اختناق و فقر          
شديد با ريختن خونهاى بيشمار      

 راه آلترناتيو تنها ميتواند       ،است
راه حلى انقالبى براى جارو             
کردن کل بساط جمهورى                   

 . اسالمى باشد

 

اين راه حل اشکال متنوعى                
از :  ميتواند بخود بگيرد               

مجموعه قيامهاى شهرى و                
توده اى براى خارج کردن                 
قدرت از جمهورى اسالمى تا         
اعتصابات کارگرى و                          

 ،اعتراض عليه فقر و گرسنگى     
بدست گرفتن ابتکار عمل                   
سياسى توسط کمونيسم                         
کارگرى و طبقه کارگر و                   
انقالب عليه سرمايه دارى و             
حکومت اسالمى حافظ آن را           

مهمترين .  شامل ميشود            
مشخصه اين راه حل اينست که       
سر سوزنى توهم به باال و هيچ        
بخش جمهورى اسالمى و                  

. اپوزيسيون بورژوائى ندارد         
معضالت و کمبودهاى راه حل       
انقالبى و کمونيستى را بايد                
رفع کرد و اين کار ما و                         

اما .  پيشروان طبقه کارگر است   
اينبار :  يک چيز مسلم است           

نبايد اجازه داد که جنبشهاى               
طبقات دارا و ترکيبات جديدى        
از اسالم و ناسيوناليسم مانند             
صد سال گذشته مجددا اختناقى       
ديگر را به مردم و طبقه                       

شرط .  کارگر تحميل کنند            

١۶١شماره   
اينکار اينست که کمونيسم کارگرى        
و راه حل انقالبى با پرچم سياسى و          
منافع متمايز طبقاتى خود بميدان آيد        
و خود را بعنوان تنها آلترناتيو                     
معتبر تغيير وضع موجود به جامعه        

طبقه کارگر و مردم                .  بشناساند
محروم ايران براى اجتناب از                     
افتادن به سياهچال جنگهاى قومى و        
مذهبى و بمباران و کشتار                              

 ،دستجمعى و تروريسم و فقر شديد          
ناچارند نيرويشان را پشت راه حل           

تشديد .  انقالبى بحران بسيج کنند           
بحران جمهورى اسالمى تنها چشم          
انداز است و اين بحران را ميتوان و        
بايد به نفع کارگران و اکثريت مردم        

 . ايران حل کرد

 

 بحران آخر

مادام که جمهورى اسالمى نميتواند         
به بحران همه جانبه و بن بست                    
اقتصادى و سياسى و فرهنگى و                

 ،تناقضات خرد کننده اش پاسخ دهد        
در بحران آخر خود دست و پا                      

پله بعدى نفى جمهورى               .  ميزند
بحران آخر يعنى         .  اسالمى است    

اينکه جمهورى اسالمى وارد دور           
جديدى از ثبات سياسى و بازسازى         

يعنى اينکه    .  اقتصادى نخواهد شد      

جمهورى اسالمى ناتوان از راه            
اندازى اقتصاد و تبديل شدن به              
حکومت متعارف و بسط سرمايه        

يعنى اينکه     .  دارى ايران است        
مردم اين حکومت و اسالم و                   
قوانين اش را قبول نميکنند و به             

حتى اگر    .  آن تن نخواهند داد           
آمريکا و اروپا جمهورى اسالمى       
را قبول کنند طبقه کارگر و زنان          

. و نسل جديد قبول نخواهد کرد             
بحران آخر يعنى جمهورى                      
اسالمى دير يا زود بايد برود و               

. راهى برويش باز نيست                          
جمهورى اسالمى حتى اگر بتواند       
با ماجراجوئى سياسى و مسائلى           
مانند جنگ خارجى و جنگ                    
داخلى چند صباحى به عمر ننگين       

 نهايتا بايد جاى          ،اش ادامه دهد      
همه .  خود را به پديده ديگرى بدهد 

مولفه هاى پايه اى اوضاع سياسى      
مستقل از افت و خيزها حکم بر             
صحت بحران آخر رژيم اسالمى        

تا به منافع آنى    .  و تشديد آن ميدهند   
و آتى طبقه کارگر و اکثريت                   

 حل  ،مردم زحمتکش مربوط است   
اين بحران تنها با يک راه حل                  
انقالبى و کمونيستى کارگرى                

 . * ممکن است

 

 سايتهاى 
:حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

 

www.wupiran.org 

www.wupiran.net 
 

:سايت راديو يک دنياى بهتر  
 

www.wupradio.org 
 

!لطفا به اطالع عموم برسانيد  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

  ساعته٢۴راديو ماهواره اى 
 يک دنياى بهتر

برنامه هاى آزمايشى خود را از طريق ماهواره و                “  يک دنياى بهتر   ” ساعته    ٢۴به اطالع ميرسانيم که راديو          
لطفا مشخصات راديو را به اطالع عموم        .   آغاز کرده است   ١٣٨٩ تيرماه   ٢۴ برابر با    ٢٠١٠ ژوئيه   ١۵اينترنت از   

 . برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد
 

 :مشخصات راديو ماهواره اى يک دنياى بهتر
 

Satellite: TelStar 12 
Transponder: 10 

Horizontal: QPSK 2/3 
Symbol Rate: 19279 

 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 
 : اى ميل راديو

1917@wupradio.org  
 

 به وقت تهران از ٩برنامه هاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى هر شب ساعت 
 . کانال راديو يک دنياى بهتر پخش ميشود

 

 ،برابرى طلبى زنان و نسل جديد       و   صداى آزاديخواهى     ، صداى کارگران کمونيست    ،به صداى حزب   
 صداى مبارزه براى سرنگونى           ،صداى متعهد به حقيقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى                         

جمهورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت سوسياليستى گوش کنيد و شنيدن آن را به                           
 . دوستانتان توصيه کنيد

١۶١شماره   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ساعته  ٢۴ راديو   :يک دنيای بهتر  
يک "ماهواره ای و اينترنتی                    

برنامه های آزمايشی    "  دنيای بهتر 
.  ژوئيه آغاز کرد      ١۵خود را از       

چه انتظارات و توقعاتی از اين               
راديو داريد؟ اين راديو چه                        
جايگاهی در فعاليتهای حزب اتحاد     

 کمونيسم کارگری ايفا ميکند؟

  

 پيش از پاسخ به              :علی جوادی   
سئوال شما اجازه دهيد آغاز کار            

 ساعته يک دنيای بهتر        ٢۴راديو  
 ،را به جنبش کمونيسم کارگری            

 مردم آزاديخواه و          ،طبقه کارگر   
برابری طلب و فعالين حزب اتحاد       

. کمونيسم کارگری تبريک بگويم        
و از تمامی رفقای که اين راديو              

 ،بر دوش آنها قرار دارد                             
 ،بخصوص رفيق مجيد پستانچی         

 .قدردانی کنم

 

ما توقعات گسترده و بسياری از            
ميخواهيم اين راديو     .  راديو داريم  

را به يک ارگان تبليغاتی و                        
سازماندهی حزب و جنبش مان              

ميخواهيم بازتاب تمام     .  تبديل کنيم  
 برابری     ،عيار آزاديخواه ترين         

 انسانی ترين و                  ،طلب ترين     
 ،کمونيستی ترين جنبش معاصر          
 ،يعنی جنبش کمونيسم کارگری            

ميخواهيم هر کارگر               .  باشيم
کمونيستی اين راديو را از آن خود       

ميخواهيم کاری کنيم که هر       .  بداند
جوان آزاديخواهی اين راديو را             

ميکوشيم زن    .  صدای خود بداند      
آزاديخواه و برابری طلب اين                 
راديو را صدای اعتراض و فرياد        

ما به دنبال ايجاد              .  خود بداند    
 ، راديکال            ،راديويی جذاب            

ما تالش   .  دندانگير و چپ هستيم       
ميکنيم که راديويی پرشنونده                   

راديويی که آزادی و     .  داشته باشيم 
برابری و رفاه و سعادت جامعه             

صدای .  را نمايندگی ميکند               
کمونيسم کارگری در تمامی                     
عرصه های کشمکشهای اجتماعی     

ما ميخواهيم يک راديوی پر     .  است
سر و صدا و تاثير گذار داشته                  

 

  ساعته يک دنيای بهتر٢۴در آغاز کار راديو 
 گفتگو با علی جوادی

 

 . باشيم

  

 ساعته يک دنيای       ٢۴راديوی   
بهتر به فعاليت حزب اتحاد                
کمونيسم کارگری ابعاد جديد و       

به ما  .  گسترده ای خواهد بخشيد   
اجازه خواهد داد که در مقياس         
گسترده با جامعه هر روزه در         

بتوانيم نقطه      .  ارتباط باشيم     
نظرات و سياستهای حزب را          
با سرعت بيشتر و در ابعاد                 

. وسيعتر در جامعه اشاعه دهيم     
به اعتبار ديگر از يک طرف           
ضربان فعاليت حزب را از               
هفتگی به روزانه ارتقاء ميدهد       
و از طرف ديگر اجازه ميدهد         
که حزب و جنبش ما در                        
عرصه های متعدد و گسترده           

. تری اجتماعا ابراز وجود کند       
حزب اکنون ميتواند خود را              

دامنه فعاليت خود را    .  بسط دهد 
و به همين   .  وسيعا گسترش دهد  

اعتبار چهره چند بعدی جنبش         
کمونيسم کارگری را به طور           
همه جانبه تری نمايندگی و                

 . بيان کند

 

راديو عالوه بر اينکه يک                  
 ،ابزار افشاگری و تبليغی است      

از نظر ما يک ابزار                               
ما .  سازماندهی هم هست             

خواهيم کوشيد اين راديو در              
اين راستای سازماندهی توده           
ای کارگران و زنان و جوانان         
و همچنين سازماندهی حزبی و      
گسترش تحزب کمونيسم                     

 . کارگری به خدمت بگيريم

  

 تفاوت اين       :يک دنيای بهتر      
راديو با ساير راديوهای                      
ماهواره ای و راديوهای دولتها      

 چيست؟ 

 

تفاوتها بسيار     :  علی جوادی    
ما امکانات و          .  خواهد بود    

بودجه هيچ دولتی را پشت سر         

١۶١شماره   

 مبلغ و ابزار سياست           ،خود نداريم  
به اين اعتبار از     .  هيچ دولتی نيستيم   

تمامی دولتهای بورژوايی معاصر          
يک راديو خالف         .  مستقل هستيم    

بر خالف تمامی راديوهای     .  جريانيم
 و      ، آزاديخواه     ،دولتی کمونيستيم     

اين وجه تمايز           .  برابری طلبيم     
سياست و اهداف ما وجه             .  ماست

تعلق طبقاتی و             .  تمايز ماست      
اجتماعی ما از راديوهای دولتی                

 . کنونی متفاوت است

  

از طرف ديگر بعلت محروم بودن           
از منابعی که اين ارگانهای دولتی             

 دارای امکانات       ،در اختيار دارند      
کادر .  بسيار محدودتری هستيم            

برنامه سازی ما به اين اعتبار حرفه        
برنامه سازی راديو شغل     .  ای نيست 

و حرفه دست اندر کاران راديو يک        
کمونيست و     .  دنيای بهتر نيست         

اين فعاليت را             .  آزاديخواه اند      
داوطلبانه به عنوان گوشه ای از                 
تالش برای رسيدن به يک جامعه             
آزاد و برابر و سوسياليستی انجام             

و مسلما خواهند کوشيد که         .  ميدهند
کيفيت کار خود را بطور مرتب                  
بهبود بخشند و کار قابل قبولی به                

 .جامعه ارائه دهند

 

از اين راديو تبليغ خرافه و مذهب             
برعکس حقايق پايدار   .  نخواهيد شنيد 

و علمی ای را در زمينه نقد مذهب            
در اين راديو کسی          .  خواهند شنيد  

برای شما سيستم استثمارگر سرمايه      
. داری موجود را توجيه نخواهد کرد     

رنگ و لعاب به آن نخواهد زد و به           
عنوان بهترين سيستم اقتصادی به            

در اين راديو يک ذره      .  شما بقبوالند 
نابرابری زن و مرد توجيه نخواهد          

در اين راديو برخالف                      .  شد
راديوهای دولتی تمام اعتراضات            
آزاديخواهانه مردم در جامعه                      

اين راديو بر      .  منعکس خواهد شد     
خالف بی بی سی ها و صدای                      
آمريکاها صدای کارگر و زن و                 

اين راديويی  .  جوان آزاديخواه است   
برای سرنگونی انقالبی رژيم                      

بر خالف راديوهای     .  اسالمی است  

دولتی به دنبال اصالح پديده کريه       
خواهان .  و ضد انسانی ای نيست       

. سرنگونی رژيم اسالمی است             
برای آزادی و برابری و حکومت       

 .کارگری مبارزه ميکند

 

 چه برنامه هايی     :يک دنيای بهتر  
برای راديو در نظر داريد؟                      
چگونه ميخواهيد اين راديو را به         
يک راديويی پرشنونده تبديل                  

 کنيد؟ 

 

 ما برنامه متعددی         :علی جوادی  
را برای راديو مد نظر داريم که            
به تدريج اين برنامه ها را به                    
تقويم کاری راديو اضافه خواهيم         

در حال حاضر برنامه های       .  کرد
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و          
همچنين بنياد منصور حکمت در         
راديو يک دنيای بهتر پخش                     

هم اکنون سازمان آزادی      .  ميشوند
زن در تدارک راه اندازی برنامه         
های خود از طريق اين شبکه                  

ما ميخواهيم برنامه هايی         .  است
در زمينه سازماندهی سوسياليستی    

بدنبال برنامه هايی      .  داشته باشيم  
در زمينه گفتگو با فعالين                           

. کارگری و سياسی جامعه هستيم       
در صدديم تا برنامه های مناظره         
ميان قطبهای اصلی جامعه راه              
اندازی کنيم و به جدل و ديالوگ            

. سياسی زنده و فعال بپردازيم               
ما .  چيزی شبيه خط آتش                     

ميخواهيم چهره های جنبش                     
کمونيسم کارگری را به جامعه              

برنامه هايی از          .  معرفی کنيم    
 تا جامعه       ،نزديک و خصوصی      

رهبران و چهره های کمونيست           
ما ميخواهيم  .  خود را بهتر بشناسد   

برنامه هايی برای محاکمه سران         
رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه       

. مردم در ايران داشته باشيم                    
برنامه هايی         

  ۶صفحه 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

که قربانيان رژيم اسالمی بتوانند          
ادعانامه خود را عليه رژيم                       

ما ميخواهيم    .  اسالمی بيان کنند       
برنامه هايی برای جوانان داشته           

ما برنامه هايی عليه اسالم        .  باشيم
درعين حال  .  سياسی خواهيم داشت 

تالش ميکنيم به راديو يک چهره           
 . شاد و زنده و امروزی بدهيم

 

 راديکاليسم کمونيسم   ،در يک کالم  
 ضديت با   ، حقيقت گويی  ،کارگری

 دشمنی با استثمار     ،مذهب و اسالم  
 تقابل کور با           ،و سرمايه داری      

ناسيوناليسم و نابرابری زن و                  
اين .   هويت اين راديو است        ،مرد

ويژگی ها اهرم ما برای تبديل                 
راديو يک دنيای بهتر به يک                    
راديوی پر شنونده و دندانگير                 

 . است

 

 اين راديو چه         :يک دنيای بهتر     
نقشی در زمينه سازماندهی                      
کمونيستی و کارگری و کال                      
سازماندهی در جامعه ايفا خواهد          

 کرد؟ 

 

سازماندهی يک     :  علی جوادی     
وجه مهم کار و فعاليت کمونيستی         

برای ما کمونيسم غير                .  است
سازمانده و غير متحد و متشکل             

ما .  کننده پديده قابل درکی نيست         
آن رگه از کمونيسم را نمايندگی             
ميکنيم که قدرت خود را در                       
انسجام و تشکل و سازمان حزبی          

. و توده ای در جامعه پيدا ميکند             
سازماندهی به اين اعتبار در همه         
رگه های فعاليت ما جاری و                     

ما مبلغينی نيستيم که    .  حاضر است 
قصدمان به قول منصور حکمت           
فروزان نگهداشتن شعله های                  

ما برای تغيير   .  آتشکده حقايق باشد  
جامعه و ايجاد يک دنيای بهتر                

به اين اعتبار          .  مبارزه ميکنيم    
خواهيم کوشيد در برنامه های                 
متعددی به مساله سازماندهی علی       
العموم و سازماندهی کمونيستی و       
حزبی و توده ای طبقه کارگر علی       

 

 ساعته ٢۴در آغاز کار راديو 
 ...يک دنيای بهتر 

 جنبش ما     .الخصوص بپردازيم  
دارای گنجينه ای از تجربيات          
سازماندهی کمونيستی و                     
کارگری و اجتماعی در طول          

 اين تجربيات را         ،تاريخ است  
بايد به طور زنده ای به نسل               

يک هدف    .  جديد منتقل کرد       
سازماندهی ما تبديل فوت و فن       
سازماندهی به امر عمومی                

  .جامعه است

 

 انتظارات و      :يک دنيای بهتر     
توقعات راديو يک دنيای بهتر         
از فعالين کمونيسم کارگری و         
شنوندگانش در شروع کار خود     

 چيست؟ 

 

 ما از شنوندگان        :علی جوادی  
خود انتظار داريم که اين                      
راديون را به دوستان و آشنايان      

ويژگی ها و    .  خود معرفی کنند   
نقاط قوت و تمايز اين راديو را        
در روابط طبيعی و اجتماعی           

گسترش ميزان  .  خود بيان کنند   
شنوندگان ما يک رکن فعاليت         

ابزار ما برای   .  هميشگی ماست 
اين کار عالقمندان ما و فعالين         

 . کمونيسم کارگری هستند

  

ما در عين حال خواهان يک             
رابطه دو طرفه و فعال با                    

. شنوندگان خود هستيم                         
ميخواهيم به سئواالت و مسائل       
متعددی که با آن مواجه                         

 پاسخ دهيم و نقطه                ،ميشوند
نظرات آنها را بدانيم و امکانی        
فراهم کنيم که آنها نيز بتوانند            
مسائل خود را از اين کانال                

 .بيان کنند

 

ما در عين حال نيازمند                         
. گزاشگران راديويی هستيم            
. جامعه ای در حال غليان است      

سرنگونی رژيم اسالمی يک           
مساله روز و عاجل جامعه                 

اعتراضات ميليونی         .  است

١۶١شماره   
بخشی از اين جامعه معترض      .  است

بايد بتواند به گزارشگران راديو                
ما .  يک دنيای بهتر تبديل شود                 

بزودی خط مستقيم راديو را راه                 
اندازی خواهيم کرد و به اين ترتيب         
امکان بحث و تبادل نظر و ديالوگ          

 . وسيعتری را فراهم خواهيم کرد

 

 اين راديو را حزب     :يک دنيای بهتر  
اتحاد کمونيسم کارگری ايجاد کرده         
است آيا برنامه های آن محدود به               

 دايره فعاليتهای حزب خواهد بود؟ 

 

فعاليتهای حزب رو به    :  علی جوادی 
گسترش است و عرصه های                        

اگر .  متعددی را در بر ميگيرد                
تاکنون نتوانسته ايم تمامی عرصه           
های فعاليت را پوشش دهيم ناشی از       
محدوديتهای عملی است که با آن               

اما فعاليتهای راديو    .  مواجه بوده ايم   

محدود به دايره فعاليتهای حزب           
راديو يک دنيای         .  نخواهد بود    

بهتر ميتواند دارای موجوديتی              
فراتر از حوزه های فعاليت بالفعل      
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

 .باشد

 

واقعيت اين است که حزب اتحاد           
کمونيسم کارگری گوشه کوچکی        
از يک جنبش عظيم اجتماعی                 

ما تالش ميکنيم که ابعاد            .  است
مختلف اين جنبش در راديو حتی          

اگر .  المقدور حضور داشته باشند     
حتی خود ما بمثابه يک حزب                 
تماما در اين عرصه  حضور                  
نداشته باشيم و يا اينکه در حال               

ما .  حاضر نقشی در آن ايفا نکنيم        
فعالين کمونيسم کارگری را به               
پيشقدم شدن در اين راه دعوت               

 . *ميکنيم

 

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 

 

 

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 

 

!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/ 
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بيست و يکمين کنفرانس بنياد                  
پژوهش های زنان ايران در تاريخ      

 ژوييه در دانشگاه سوربن       15-17
در اين    .  در پاريس برگزار شد         

کنفرانس حدود بيست نفر                           
 نفر در      400سخنرانی کردند و         

جلسات از  .  جلسات شرکت داشتند   
طريق شبکه پالتاک نيز در                        
دسترس قرار داشت که چند صد            
نفر از اين طريق مباحث را دنبال         

اين يک کنفرانس بسيار          .  کردند
سخنرانان گرايشات    .  موفقی بود   

مختلف درون جنبش حقوق زن را       
نمايندگی می کردند و در مورد               
جنبه های مختلف مساله زن،                   
جنبش حقوق زن در ايران و                     
شرايط زنان در ايران از نقطه                

 –نظر آکادميک يا سياسی                         
مباحث .  اجتماعی صحبت کردند      

 .داغی در طول کنفرانس درگرفت

 

آذر ماجدی، رئيس سازمان آزادی      
زن و عضو رهبری حزب اتحاد           
کمونيسم کارگری بعنوان سخنران     

تم .  در اين کنفرانس شرکت داشت     
انقالب زنانه، : ايران"سخنرانی او  

آذر ."  مصافی مهم عليه اسالم بود      
در اين سخنرانی بر اهميت و                   
جايگاه بسيار مهم و تعيين کننده              
جنبش آزادی زن در تحوالت                  

اجتماعی در جامعه ايران       -سياسی
از اين رو      :  او گفت  .  تاکيد کرد  

است که من تحوالت آتی در ايران       
 . می نامم" انقالب زنانه"را يک 

 سخنرانی آذر ماجدی
 در بيست و يکمين کنفرانس بنياد پژوهش های زنان ايران

 

  

وی در اين سخنرانی نگاهی به       
تاريخچه جنبش حقوق زن در          
ايران در سی و يک سال اخير         

و اعالم کرد پس از به      .  انداخت
قدرت رسيدن رژيم اسالمی و         

  (1357 اسفند    17مشخصا از    
جنبش حقوق زن در     )   مارس 8

. ايران وارد مرحله نوينی شد          
اين آغاز شکل گيری يک                   
جنبش توده ای زنان در ايران          

آذر ماجدی اعالم کرد که   .  است
تولد رژيم اسالمی و فاز نوين       "

جنبش حقوق زن در ايران                  
اين دو پديده          .  همزمان بود    

همچون تز و آنتی تز يکديگر           
يک تنش و             .  متولد شدند      

کشمکش دائمی و بالانقطاع              
. ميان آنها جريان داشته است           

گسترش و شکوفايی يکی                   
مستلزم عقب نشينی و شکست         

 ".ديگری است

 

آذر تاکيد کرد که جنبش حقوق         
زن در محور جنبش های                    
اجتماعی ترقيخواهانه قرار              
دارد، بطور مثال جنبش                       
خالصی فرهنگی و جنبش                 
سکوالر يا الئيک پيوندی                   
ناگسستنی با جنبش حقوق زن          

او بر تضاد آشتی            .  داراست
ناپذير نسلی در ايران انگشت          

اين واقعيت که نسل          .  گذاشت
جوان با رژيم اسالمی دارای           
يک تضاد آشتی ناپذير است،           
اين رژيم را نميخواهد و در               

و اين نسل     .  حال دفع آن است      
مهره های اصلی جنبش حقوق        

وی .  زن را تشکيل می دهد            
سپس به گرايشات مختلف                  
درون جنبش حقوق زن اشاره         

گفت که در راست گرايش   .  کرد
اصالح طلبان حکومتی قرار           
دارد که می کوشند جنبش                    
جنبش عظيم و توده ای زنان را  
به انحراف بکشانند و در چپ،        
گرايش راديکال که خواهان             
زير و رو شدن شرايط و                      
آزادی کامل زن و برابری                  

١۶١شماره   

 . واقعی و اجتماعی او است

 

آذر همچنين گذرا به مقوله نسبيت             
او گفت که در         .  فرهنگی پرداخت  

تظاهرات اعتراضی وسيع زنان در       
 که اولين اعتراض      1357 مارس    8

توده ای به رژيم اسالمی و آغاز گر         
يک جنگ ميان جنبش حقوق زن و          
اين رژيم زن ستيز بود، زنان يک             

حقوق زن   :  "شعار بسيار مهم دادند     
." نه شرقی نه غربی، جهانی است          

در اين شعار زنان در آن مقطع بر             
جهانشمول بودن حقوق زنان تاکيد           

اما ما ديديم که چگونه                   .  کردند
آکادميا، ميديا و حتی بخشی از                     
فمينينست های بين المللی بر طبل             
نسبيت فرهنگی کوبيدند و اعالم                
کردند که اسالم فرهنگ مردم ايران       
است، و سنگسار و شالق و حجاب           
و آپارتايد جنسی بخشی از اين                     
فرهنگ، يعنی فرهنگ خود زنان            

نسبيت فرهنگی يک تز                 .  است
 .ارتجاعی و راسيستی است

 

در پايان آذر ماجدی بر لزوم                         
سرنگونی رژيم اسالمی حتی برای        
دستيابی به کوچکترين حقوق زنان          

گفت که يک رژيم              .  تاکيد کرد    
اسالمی بدون حجاب غيرقابل                     

گفت برای اينکه زنان     .  تصور است 
بتوانند حتی به کوچکترين حقوق              
خود دست يابند بايد اين رژيم                        
سرنگون شود و اعالم کرد که                     
سکوالريسم يک پيش شرط سياسی         

در اين  .  الزم تحقق حقوق زنان است    
رابطه به افشای جريانات اصالح             
طلب حکومتی و رهبران سبز                     

او بر ضرورت      .  اسالمی پرداخت  
ايجاد يک جامعه آزاد، برابر و                    

 .مرفه تاکيد گذاشت

 

سخنرانی آذر ماجدی با استقبال گرم       
. اکثريت شرکت کنندگان روبرو شد      

سخنرانی او چندين بار با کف زدن           
در بخش    .  های حضار قطع شد           

پرسش و پاسخ نيز بحث داغی حول        
راهکار ها، مقوله تاکتيک و                         

استراتژی در مبارزه سياسی،               
مقايسه اسالم و سوسياليسم و                   

 .جنبش مستقل زنان طرح شد

 

او در وقت کوتاهی که برای پاسخ       
به سواالت متعدد داشت بر سه               

او گفت که    .  نکته انگشت گذاشت   
عده ای دائما اعالم می کنند که               
همراهی با جريان اصالح طلب           
حکومتی و باصطالح دفاع از               
حکومت اسالمی تاکتيک شان               

می گويند بايد با اين تاکتيک . است
آذر ماجدی اعالم       .  حرکت کرد   

کرد که اين کسانی که دفاع از                 
رژيم اسالمی را بعنوان تاکتيک          
اعالم می کنند، هيچگاه استراتژی      

اينها يک بار   .  "شان را نمی گويند   
بگويند که استراتژی شان                          
سرنگونی رژيم اسالمی است،             
آنگاه من حاضرم که با آنها در                

من .  مورد تاکتيک بحث کنم               
بعنوان يک کمونيست رابطه                  
تاکتيک و استراتژی را بخوبی              

اما شما نميخواهيد        .  می شناسم   
دفاع از   .  رژيم را سرنگون کنيد       
 ".رژيم استراتژی شما است

 

در رابطه با نظر يکی از شرکت          
کنندگان که در نقد سخنرانی آذر           
ماجدی اسالم و سوسياليسم را با           

: هم مشابه قرار داد، آذر گفت                
بياييد فرض کنيم که آنچه تحت               
اسالم و سوسياليسم پياده شده                  

فرض کنيم   .  ربطی به آنها ندارد       
که رژيم اسالمی و طالبان و                    
عربستان سعودی و غيره اسالم            

بايد بگويم که    .  را پياده نکرده اند     
من شوروی را هيچگاه                                
سوسياليستی ندانسته ام، ده سال            
اوليه بعد از انقالب به کنار، اما             
االن وقت وارد شدن به اين بحث           

تجارب را کنار ميگذاريم       .  نيست
و به اصل مواضع و به کتاب                   

قران .  های اصلی رجوع می کنيم     
را با مانيفست     

  ٨صفحه 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اسالم در   .  کمونيست مقايسه کنيد     
مورد زن چه می گويد؟ زن نصف       
مرد است، مرد می تواند زن را              
بزند، زن بايد حجاب داشته باشد،         
شهادتش نصف مرد است و قس             

اما مانيفست کمونيست از       .  عليهذا
آزادی زن و برابری زن و مرد              

 .قاطعانه دفاع می کند

 

در مورد تشکل يا جنبش مستقل             
مستقل از چی؟    :  زنان، آذر پرسيد   

از مردان؟ از ايدئولوژی؟ از                   
احزاب؟ و سوال کننده اعالم کرد          

آذر ماجدی اعالم     .  که از هر سه      
من دارم  .  کرد که من موافق نيستم     

بعنوان يک فعال جنبش زنان                   
صحبت ميکنم که بيش از سی سال       
است که هم بعنوان يک کمونيست        
و هم بعنوان يک فعال جنبش                    

من .  آزادی زن فعاليت کرده ام            
مخالف جدايی جنبش زنان از                  

اين يک آپارتايد         .  مردان هستم    
چرا مردانی که ميخواهند         .  است

برای حقوق زن مبارزه کنند نبايد         
. در اين جنبش شرکت داشته باشند      

زمانی که شما ميگوييد، با شرکت        
در احزاب ما جنبش زنان را به               
ابزاری برای اين احزاب بدل می         

 

سخنرانی آذر ماجدی در بيست و 
يکمين کنفرانس بنياد پژوهش های 

 ...زنان ايران 
کنيم، اين خود يک بحث                       
شوونيستی و مردساالرانه                 

شما به اين ترتيب امر           .  است
حقوق زن را به زنان می                     
سپاريد و ساير مسائل سياسی و      

. اجتماعی جامعه را به مردان         
چرا زنان نبايد در احزاب                   
شرکت داشته باشند و فرضا             

 رئيس جمهور شوند؟ 

 

اين مباحث در حاشيه کنفرانس       
بحث های داغ و        .  ادامه يافت  

زنده ای طی سه روز درون              
سالن و در حاشيه سالن جريان         

تعدادی از کتاب آذر           .  داشت
حقوق زنان در تقابل      :  "ماجدی

و نشريه     "  با اسالم سياسی         
بخشی از  .  مدوسا بفروش رسيد  

سخنرانی آذر ماجدی از                      
تلويزيون صدای آمريکا در              

چند وب  .  بخش خبری پخش شد   
سايت با آذر مصاحبه کردند و         
از او همچنين برای سخنرانی          
در کنفرانس های ديگر دعوت        

 .بعمل آمد

 

بنياد پژوهش زنان ايران در             
صدد چاپ کليه سخنرانی های        
ارائه شده در کنفرانس در آينده       

 .نزديک است

 

 سازمان آزادی زن

 2010ژوئيه   21

١۶١شماره   
 

 کمونيسم کارگرى و تروريسم
 

 باره انفجار اخير زاهدان در 
 

 نفر و زخمى     ٢٧عمليات تروريستى پنجشنبه گذشته در زاهدان که به قتل              
 نفر منجر شد و همينطور تحرکات بعدى يعنى حمله                   ٢۵٠شدن بيش از       

به مراکز و اماکن همديگر نبايد             "  شيعه و سنى    "دستجاتى تحت عنوان        
عمليات تروريستى که در سالهاى      .  بعنوان يک واقعه درخود نگريسته شود      

 ،اخير بويژه در استانهاى سيستان و بلوچستان و کردستان تکرار شده است             
نوک کوه يخى است که ميتواند تحت شرايطى جامعه را وارد يک دوره                       

 . خطرناک انهدام و تروريسم کور و عنان گسيخته کند

 

بازيگران اين چرخه ترور و خونخواهى خود از زمره ارتجاعى ترين                        
جمهورى اسالمى که روى دوش ترور و اعدام و سرکوب            :  جنايتکاران اند 

 جنداهللا که باندى دست ساز و کپى القاعده در استان سيستان و             ،بنا شده است  
 سلفى ها و انصار االسالم در کردستان که از همين                            ،بلوچستان است  

 گروههاى قومى مشابه که گوش      ،خانواده اند و تاريخى سياه و خونين دارند       
بفرمان ارتش آمريکا در منطقه و تفنگچى هر کسى هستند که نان شان را                    

جدال بين اين نيروهاى ارتجاعى اساسا جدالى بين تروريسم دولتى و             .  بدهد
غير دولتى است که هدف بالفصل شان قيچى کردن کارگران و مردم                            
زحمتکش از سياست و ميداندار کردن نيروهاى سناريوى سياه به زندگى                  

 . مردم است

    

توجيهات اين جنايات نيز کمابيش مشابه اند؛ جمهورى جنايتکار اسالمى با              
اعدام برادران ريگى و اعدام و شکنجه مرتب شهروندان بيگناه در                                 

را "  مبارزه با تروريسم جنداهللا    "بلوچستان و لشکر کشى به منطقه ادعاى            
فرقه دست ساز و مرتجع جنداهللا نيز مانند القاعده عمليات انتحارى و              .  دارد

دفاع از خلق    "سربريدن و قصاص سازمان ميدهد و تروريسم را به نام                    
برخى نيروهاى چپ و ناسيوناليست        .  توجيه ميکند "  مسلمان و سنى بلوچ     

 اما    ، اگرچه تروريسم را محکوم ميکنند               ،نيز در تحليل اين رويدادها            
تروريسم جنداهللا را با ستم به مردم منتسب به بلوچ ربط ميدهند و جنداهللا را                
عکس العملى در تقابل با سياست ترور و سرکوب حکومت اسالمى باز                      

واقعيت اما اينست اين توجيهات از هر سو بى ارزش است و                      .  ميشناسند
ربط مستقيم و يک به يکى با ستم تحميلى و سرکوب دولتى عليه شهروندان               

 . جامعه ايران ندارد

 
 »ضد امپرياليست «زمانى بود که چپ سنتى و              "،به قول منصور حکمت     

خشونتهاى کور و تروريسم عنان گسيخته جريانات جهان سومى و ضد                      
ظلمى که  .  غربى را اگر نه بديده تحسين، الاقل به ديده اغماض مينگريست            

به ملت هاى محروم و خلقهاى تحت ستم روا داشته ميشد به زعم اينان اين                   
تروريسم .  تروريسم را بعنوان عکس العملى مشروع توجيه ميکرد                           

گروههاى فلسطينى، جريانات مسلمان و يا ارتش جمهوريخواه ايرلند، که                
قربانيانشان را بطور روز افزونى مردم بيدفاع و بى خبر غير نظامى                           

 در دوره هاى قبل     »مجاز«تشکيل ميدادند، نمونه هاى برجسته اين تروريسم        
بودند، تروريسمى که ظاهرا به ظلمهاى گذشته و حال پاسخ ميداد،                                  
تروريسمى که ظاهرا در عکس العمل به خشونت و سياستهاى ضد انسانى               

جالب اينجاست که دولت        .  دولتها و قدرتهاى سرکوبگر پديدار شده بود               
اسرائيل نيز در طول سالها دقيقا با عين همين استدالل، يعنى با استناد به                      
جنايات و نسل کشى هاى غير قابل توصيف فاشيسم هيتلرى و جريانات                       

  ٩صفحه ضد يهود در کشورهاى مختلف عليه مردم يهود،                         

 

 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 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرکوب خشن مردم محروم                     
فلسطين و کشتار هرروزه جوانان       

 ."فلسطينى را توجيه کرده است

 

اگرچه در دهه هاى گذشته با بن             
بست و شکست جنبش ناراضيان          

 با تبديل         ،طبقه متوسط شهرى        
کارگر و اعتراض کارگرى به               

 و  ،مبارزه واقعى در همه کشورها     
با شکست ناسيوناليسم ميليتانت و         
ناسيوناليسم خلقى و                                         
سوسياليسمهاى غير کارگرى در         

 جرياناتى که خط         ،مقياس جهانى  
مشى تروريستى را دنبال ميکردند      

 ،بسرعت مضمحل و پايان يافتند          
اما با قدرتگيرى جريان اسالمى            
در ايران و فروپاشى بلوک شرق          

 سپتامبر  ١١و بويژه بدنبال واقعه        
بار ديگر تروريسم در مقياسى                

اينبار ترويسم  .  جهانى ميداندار شد   
دولتى و غير دولتى تحت عنوان؛         

جهاد "و     "  مبارزه عليه ترور       "
 وارد يک مسابقه               ،"عليه کفر    

تروريستى شدند و دنيا را قربانى          
. ترور و کشتار و ناامنى کردند              

اشاره به ابعاد تروريسم و نقشى             
که در دنياى امروز ميتواند در هر       

. تحول سياسى ايفا کند مهم است            
موارد انفجارهاى انتحارى در               
زاهدان و ترورهاى کردستان                 
ميتواند بعنوان مانعى در سير                  
مبارزه مردم ايران و منطقه براى        
سرنگونى جمهورى اسالمى و              

. شکست اسالم سياسى عمل کند            
جمهورى اسالمى از تروريسم              
استقبال ميکند و از آن بعنوان                   
حربه اى براى ميليتاريزه کردن            
فضا و گسترش سرکوب و اعدام           

جنگ تروريستها    .  استفاده ميکند   
 چه داخلى و چه         ،در هر سطحى    

 به وسيله تحکيم حکومت      ،خارجى
 .  اسالمى منجر ميشود

 

کمونيسم کارگرى قاطعانه عليه             
تروريسم کور و تروريسم بعنوان        

. يک خط مشى سياسى است                     
تروريسم همواره از زاويه منافع و      
اهداف انسانى و اجتماعى کمونيسم  

 

 کمونيسم کارگرى و تروريسم
 

 ...باره انفجار اخير زاهدان در 

و طبقه کارگر مطرود بوده                
 هيچ    ،از نظر سياسى       .  است

ارتباط واقعى و مشروعى ميان      
مشقاتى که مردم محروم ايران       
کشيدند با سياست تروريستى           
سازمانها و فرقه هائى که                    
ادعاى مبارزه با رژيم اسالمى        
را دارند و يا خود را به بخشى          

 ،از مردم ايران منتسب ميکنند       
اعم از اسالمى و غير اسالمى،       

تروريسم .  وجود نداشته و ندارد   
در مبارزه آزاديخواهانه                      

سياست .  کارگرى جايى ندارد     
کمونيسم کارگرى از ميدان بدر     
کردن تروريسم و قرار گرفتن        
در راس مبارزه اجتماعى براى     
پايان دادن به مصائبى است که        
تروريستها و بورژوازى به              
طبقه کارگر و مردم تحميل                

جنگ مردم با            .  کرده اند      
جمهورى اسالمى تازه در ابعاد     
وسيع و توده اى شروع شده               

پيروزى اين جنگ در          .  است
گرو شرکت کارگران و توده            
مردم آزاديخواه در سراسر               
ايران و مبارزه انقالبى و                    
آگاهانه براى درهم کوبيدن                
بنيادهاى ارتجاع اسالمى و               

خط .  نظام سرمايه دارى است      
مشى تروريستى دقيقا عليه                
هدف کمونيسم و طبقه کارگر           
است و بايد توسط پيشروان و           
فعالين سياسى به آگاهى                        
عمومى مردم منزجر از رژيم         

١۶١شماره   
نبايد اجازه داد      .  اسالمى بدل شود     

جريانات متفرقه و مرتجع از                        
مصائب مردم و نفرت شان از                     
حکومت اسالمى با سياست ترور             

. براى خود سرمايه سياسى بسازند         
هدف کمونيسم کارگرى پايان دادن          
به نظامى است که آدمکشى و ترور         

 .  و تحجر جزو اليتجزاى آنست

  

از نظر عملى سياست تروريستى             
عليه مبارزه توده اى براى                             

. سرنگونى جمهورى اسالمى است        
تروريسم پرچمى نيست که طبقه               
کارگر و آزاديخواهان و زنان و                 

همه .  جوانان در ايران را بسيج کند        
تروريسم .  نميتوانند تروريست شوند   

اتفاقا قرار است مردم را از پروسه          
 جنبشهاى        ،سياسى بيرون کند              

آزاديخواه و انقالبى را عقب براند و        
به ارتجاع سياسى و فرهنگى و                   

 . سرکوب خشن ميدان دهد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                    
سياست و اعمال تروريستى                          
جمهورى اسالمى و فرقه جنداهللا و           

گروههاى مشابه را قويا محکوم           
ميکند و سياست طرفين اين جدال        
تروريستى را سياستى ارتجاعى و     
عليه امر آزادى و برابرى                         

. شهروندان جامعه ايران ميداند           
هدف اين ترورها و پيامدهاى آن          
تماما در خدمت ارتجاع سياسى و        
بر ضد مبارزه مردم آزاديخواه و         
برابری طلب عليه حکومت                     

هشيارى سياسى در   .  اسالمى است 
. اوضاع کنونى بشدت مهم است          

نبايد اجازه داد جريانات مهجور و      
 اعم از باندهاى                ،ضد جامعه     

حکومتى تا مشابهين شان در                   
 سير مبارزه           ،بيرون حکومت     

آزاديخواهانه و دخالت گسترده             
. جامعه در سياست را قيچى کنند         

نبايد اجازه داد سياستهاى                           
ارتجاعى و قرون وسطائى تفرقه        

" اهل تشيع    -اهل تسنن  "براساس   
بار ديگر از مردم بيدفاع                            
بلوچستان و کردستان و گوشه               

نبايد .  گوشه ايران قربانى بگيرند      
اجازه داد جريانات بى ربط به                
جامعه از نفرت برحق مردم از             
حکومت اسالمى با روشهاى                  
ارتجاعى براى خود سرمايه                   

راه حل انقالبى و     .  سياسى بسازند 
خط مشى آزاديخواهانه کمونيستى     
کارگرى مبتنى بر نفى حاکميت            

ما .  ترور و توحش و اعدام است         
در جنگ نيروهاى ارتجاعى کنار      

. هيچکدامشان قرار نميگيريم                
. دشمن دشمن ما دوست ما نيست         

در عين حال تاکيد داريم که                       
اهداف و عواقب اين سياستها                  
تماما عليه مردمى است که با                   
قدرت عليه جمهورى اسالمى بپا         

 . خاسته اند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ جوالى ٢٠ – ١٣٨٩ تير ٢٩

کمونيسم کارگرى قاطعانه عليه تروريسم کور و تروريسم بعنوان      
تروريسم همواره از زاويه منافع و . يک خط مشى سياسى است

اهداف انسانى و اجتماعى کمونيسم و طبقه کارگر مطرود بوده 
 هيچ ارتباط واقعى و مشروعى ميان  ،از نظر سياسى. است

مشقاتى که مردم محروم ايران کشيدند با سياست تروريستى  
سازمانها و فرقه هائى که ادعاى مبارزه با رژيم اسالمى را دارند   

 اعم از   ،و يا خود را به بخشى از مردم ايران منتسب ميکنند  
تروريسم در . اسالمى و غير اسالمى، وجود نداشته و ندارد

سياست کمونيسم . مبارزه آزاديخواهانه کارگرى جايى ندارد
کارگرى از ميدان بدر کردن تروريسم و قرار گرفتن در راس 
مبارزه اجتماعى براى پايان دادن به مصائبى است که تروريستها  

.                و بورژوازى به طبقه کارگر و مردم تحميل کرده اند  

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

  به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تعابير و واقعيات متن       :  دمکراسى
گفتگوئى با منصور حکمت در              
باره دمکراسى است که اولين بار         

، ١٣٧٢ تا مرداد      ١٣٧١از اسفند    
، در شماره   ١٩٩٣فوريه تا ژوئيه     

 انترناسيونال نشريه      ٧ تا      ٤هاى   
حزب کمونيست کارگرى ايران            

 .منتشر شد

 

اين دورانى بود که بدنبال                            
 ،فروپاشى اردوگاه بلوک شرق             

دمکراسى چه از جانب دولتها و            
آن زمان توسط رونالد ريگان و             
مارگرت تاچر و چه از جانب                  
بقاياى چپ و اپوزيسيون بعنوان           
کالم اول و آخر و هدف غائى                   

بسيارى ايراد شوروى   .  تبئين ميشد 
را در کمبود دمکراسى جستجو             
کردند و با تزريق دمکراسى به              

شان به اين اردو           “  سوسياليسم”
پيوستند و بسيارى ديگر صاف و          
ساده خود را دمکرات و حقوق                

نقد مارکسيستى     .  بشرى ناميدند    
دمکراسى در جامعيتى که منصور     
حکمت مطرح ميکند از درافزوده       
هاى مهم او به مارکسيسم انتهاى           

بويژه امروز که    .  قرن بيستم است   
از تجار و سرمايه داران اصالح           
طلب و اپوزيسيون طرفدار رژيم         
تا سلطنت طلبان و قوم پرستان               
طرفداران پنتاگون خود را                        
دمکرات و طرفدار دمکراسى                

 و همينطور               ،معرفى ميکنند       
دمکراسى موشک کروزى اسم             
رمز تهاجم تروريستى به هر                   

 طبقه کارگر و      ،گوشه جهان است   
گرايش کمونيستى آن بايد درک             

. روشنى از دمکراسى داشته باشد       
کمونيسم و مارکسيسم بدهى اى به        
دمکراسى و تبئين بورژوازى از          
آزادى ندارد و بدرجه اى                             
آزاديخواه هست که چهارچوبهاى        

. دمکراسى را پشت سر بگذارد             
اين مطلب مهم را در چند شماره            
نشريه يک دنياى بهتر منتشر                  

در اين شماره قسمت اول        .  ميکنيم
 .  سردبير. آن را مطالعه ميکنيد

 

 تعابير و واقعيات: دمکراسى
 مصاحبه با انترناسيونال

 منصور حکمت

 با پايان جنگ            :انترناسيونال
سرد و فروپاشى بلوک شرق            
همه جا صحبت از پيروزى              

ميگويند .  دموکراسى است        
براى اولين بار در تاريخ،                   

 ١٧٠دموکراسى در بالغ بر              
سقوط .  کشور برقرار شده است   

يکى پس از ديگرى ديکتاتورى     
هاى نظامى در کشورهاى                 
آمريکاى التين در چند سال               
اخير، روى کار آمدن دولتهاى        
جديدى در نتيجه انتخابات                  
عمومى در برخى کشورهاى           
اروپاى شرقى و يا اين اواخر           
در آفريقا، مويد اين امر در                 

تفسير شما   .  نظر گرفته ميشود    
از اين واقعيت چيست؟ آيا آنچه       
اتفاق افتاده واقعا پايان                           
ديکتاتوريهاى نظامى و                       
حکومتهاى مستبد و توتاليتر             

 است؟

 

اتفاقا بنظر     :  منصور حکمت    
ميرسد بحث پيروزى                             
دموکراسى اين اواخر فروکش       

دو سه سال پيش در     .  کرده باشد 
اوج اين بحث استنباط خودم را        

عصر سقوط ديکتاتورى   .  "گفتم
همان موقع هم فرمول              "  ها

توهم آميزى بود که ورد زبان          
سياستمداران ليبرال و                           
روشنفکران ناراضى                           
کشورهاى عقب مانده و بلوک         

اين گواه دلخوشى       .  شرق بود   
هايى بود که اينها نسبت به                  
گرفتن پاداشى به مناسبت                   

. پيروزى غرب بر شرق داشتند    
خيلى زود معلوم شد که از اين          

اگر يادتان باشد     .  خبرها نيست  
براى مثال جمهوريخواهان              
ايرانى حتى کفش و کاله کرده          
بودند که به تهران بروند و                  
آغاز اين عصر را در رکاب             

جشن "  پرزيدنت رفسنجانى     "
امروز دارند تلفاتشان      .  بگيرند

بهرحال با اين       .  را ميشمارند   
فرمول اين تيپ اجتماعى و به         
دنبال آنها بخشى از مردم                    

١۶١شماره   

محروم چه در غرب و شرق و چه            
به اصطالح در جنوب، پشت                       
آلترناتيوهاى دست راستى جديد و            
دورنماى نظم نوين جهانى آمريکا و       

اين توهمات    .  غرب به خط شدند          
معلوم .  امروز بشدت تضعيف شده       

شد که پايان جنگ سرد با گسترش            
آزادى ها و حقوق انسانى و يا صلح          

. و صفاى اجتماعى مترادف نيست          
برعکس همه دنيا دارد از                                
رويدادهاى هولناک سه سال اخير و        
ناامنى سياسى و اجتماعى در سطح         

 .بين المللى حرف ميزند

 

اين واقعيت دارد که تعدادى از                    
رژيمهاى نظامى، عمدتا در                          
آمريکاى التين، جاى خود را به                 

اما اين    .  دولتهاى سيويل داده اند          
بخودى خود هنوز چيز زيادى راجع      
به شدت و ضعف استبداد و                            

رژيمهاى .  توتاليتريسم نميگويد        
نظامى تنها شکل و يا حتى رايج                  

. ترين شکل استبداد سياسى نبوده اند      
در اغلب موارد جايگزينى                             
حکومتهاى نظامى با حکومتهاى              
غيرنظامى تغيير فاحشى در راه و            
رسم دولت و حتى بافت آن بوجود             

تا آنجا که به                  .  نياورده است     
توتاليتريسم، يعنى تسلط نهاد دولت          
بر همه فعل و انفعاالت سياسى و                
فرهنگى، مربوط ميشود با عروج            
حکومتهاى اسالمى و نيز با گسترش      
قدرت رسمى کليسا در کشورهاى            
مختلف، اين جنبه اتفاقا در بعضى             

جايگزينى .  رژيمها تقويت شده است    
حکومتهاى نظامى پيشين با                           
حکومتهاى سيويل در برخى                        
کشورهاى فقيرتر، که عمدتا بر                  
طبق برنامه و تقويم مصوب خود              
رژيمهاى نظامى جلو رفته است،             
بيش از آنکه ناشى از تعرض                       
آزاديخواهى باشد، ناشى از                           
فاکتورهاى اقتصادى در اين                         
کشورها و نتيجه ته کشيدن کاربست       
اجتماعى رژيمهاى نظامى در اين            

مشکل قديمى    .  کشورها بوده است      
اين کشورها اساسا توسعه اقتصادى       

خاصيت رژيمهاى نظامى          .  است

براى بورژوازى اين کشورها از        
ميان بردن تشتت سياسى در                    
درون خود طبقه حاکمه، برقرارى     
اختناق و سرکوب شديد طبقه                  
کارگر و الجرم ايجاد زمينه                     
سياسى و اجتماعى براى افزايش         
سودآورى سرمايه و نرخ رشد              

امروز در    .  اقتصادى بوده است      
مجموع استراتژى هاى توسعه              
اقتصادى در اين کشورها به بن             

نظرها متوجه   .  بست رسيده است    
مکانيسم بازار و الجرم آزادى               

. عمل سرمايه خصوصى شده               
حکومت نظامى باعث نارضايتى       
عمومى و بى ثباتى سياسى است،        
بى آنکه فعال ديگر دردى از                    

. بورژوازى اين کشورها دوا کند        
بهرحال دموکراسى، به اين معنى       
اى که ميگويند امروز پيروز شده        
است، آنتى تز ظلم و استبداد                     
نيست، بلکه فقط به معنى وجود             
نوعى مجلس سراسرى نمايندگان       

و نه  (بر مبناى انتخابات عمومى        
اين حتما به       .  است)  لزوما آزاد   

حکومت علنى ارتش و پليس                   
ترجيح دارد چون حتى تظاهر                
بورژوازى به آزاد بودن جامعه            
هم از نظر سياسى و فکرى فرجه        
هايى براى طبقه کارگر و اقشار           
محروم و مدافعان آزادى فراهم             

اما اين در آن حد نيست که        .  ميکند
رقص و پايکوبى اى الزم داشته           

مشخصات اصلى               .  باشد
حکومتهاى بورژوايى در                         
کشورهاى آسيا، آفريقا و آمريکاى     
التين که ارکان اصلى آن عبارت         
است از ممنوعيت و يا محدوديت         
جدى جنبش ها و سازمانهاى                   
کارگرى و سوسياليستى،                          
محدوديت آزادى بيان، فعاليت               
سياسى، تشکل و اعتراض، وجود      
دستگاههاى نظامى و پليسى قهار        
و سرکوبگر و ماوراء قانون،                 
دادگسترى گوش بفرمان دولت،           

فقدان حقوق         
  ١١صفحه 
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سياسى و مدنى تضمين شده براى         
فرد، رواج شکنجه، وجود                         
مجازات اعدام و در يک کلمه                  
بيحقوقى و دست بستگى شهروند          
در مقابل قدرت دولتى، در اساس          

ميشود .  سر جاى خود مانده است        
از اقيانوسيه و آسياى جنوب                     
شرقى تا شمال آفريقا و آمريکاى           
جنوبى يک يک کشورها را شمرد       

 .و قضاوت کرد

 

راستش من حاضرم بپذيرم که                
دموکراسى پيروز شده و هم اکنون      
در صد و هفتاد کشور، يعنى در             
همه کشورهايى که کسانى هم                  
بعنوان نماينده مجلس از کيسه                 
مردم حقوق ميگيرند، برقرار                 

اين البته شامل ليتوانى و             .  است
استونى و لتونى که قريب نيمى از        
جمعيت آنها بجرم الاليى گفتن به          
زبان روسى براى کودکانشان فاقد       
حق راى هستند، مصر، اردن،               
ايران، کره جنوبى، اخيرا کويت،        

کاسه از  .  کنيا، و امثالهم هم ميشود     
اگر از   .  آش داغ تر نميتوان شد          

نظر دموکراتها اوضاعى که در            
دنيا برقرار است اسمش                              
دموکراسى است، بسيار خوب،             
فقط معلوم ميشود که مشکل مردم         
بر سر اين دموکراسى نبوده، بلکه       

. سر آزادى و برابرى بوده است            
آمار سرکوبهاى سياسى، اعدامها،      
شکنجه ها، محدوديتها و ممنوعيت     
هايى که بر بخشهاى مختلف مردم       
اعمال ميشود، تا چه رسد به فقر و        
بيخانمانى و آوارگى و مرگ و                
مير ناشى از بى غذايى و بد                       
غذايى در همين چند ساله پيروزى       
دموکراسى، حکم جالبى در مورد        
دنياى تحت سيطره دموکراسى              

 .نميدهد

 

 تعبيرها و تفاسير و       :انترناسيونال
برداشتهاى متفاوتى از دموکراسى     

از نظر شما                .  رايج است       
 دموکراسى چيست؟

 

 

تعابير و : دمکراسى
 ...واقعيات 

فکر نميکنم    :  منصور حکمت   
منظورتان اين باشد که من                  

" واقعى"تعبيرى از دموکراسى    
دموکراسى .  بدهم"  اصيل"و    

مقوله اى کليدى در سيستم                  
فکرى من بعنوان يک                           
سوسياليست و مارکسيست                

ما از آزادى حرف              .  نيست
ميزنيم و اين يک مقوله                         

اما .  محورى براى ماست            
دموکراسى، همانطور که قبال         
هم گفته ام، تبيين طبقاتى خاص      

مشخص   -و يک درک تاريخى     
. از مفهوم وسيع تر آزادى است     

دموکراسى مقوله اى است که          
بخش معينى از جامعه بشرى           
در بخش معينى از تاريخ از               
مجراى آن مفهوم وسيع تر                 

. آزادى را تجسم کرده است              
بنابراين تعبير من از                              
دموکراسى فقط ميتواند يک              

. تعبير ابژکتيو و تاريخى باشد        
يک ليبرال يا دموکرات، کسى        
که دموکراسى يک ايده آل و             
آرمانش را تشکيل ميدهد،                  

و "  داخلى"ميتواند تعبيرى           
سوبژکتيو از اين مقوله بدهد،           
ميتواند بگويد که از نظر او               
دموکراسى واقعى چه هست و         

اما يک مارکسيست،   .  چه نيست 
بنظر من، بايد معنى تاريخى و        
پراتيکى دموکراسى و عملکرد     

. اجتماعى آن را بحث کند                   
دموکراسى، نه بعنوان يک                
لغت در اين يا آن رساله قديم              
بلکه بعنوان واقعيتى که                       
مردمان جامعه معاصر با آن            
مواجه شده اند، محصول                     

. عروج سرمايه دارى است              
دموکراسى نگرش بورژوا به         

منظورم ابدا   .  امر آزادى است    
اين نيست که تنها يک روايت           
از دموکراسى وجود دارد و              
تاريخا تنها بورژوازى                         
دموکراسى خواسته و يا آن را          

اتفاقا، .  تبيين کرده است               
بخصوص در طول زندگى دو        
نسل گذشته، دموکراسى در              
موارد زيادى خواست طبقات و     
اقشار فرودست بوده و توسط           

١۶١شماره   
متفکران و جنبشهاى اين طبقات و            
اقشار به اشکال مختلف تفسير و                 

اما اين نه غير بورژوايى     .  تبيين شده 
بودن اين مفهوم، بلکه برعکس                  
سلطه ايدئولوژى و ترمينولوژى               
بورژوايى بر مبارزه براى آزادى و       

جامعه .  رهايى را نشان ميدهد                
بورژوايى موفق شده مقوله                           
دموکراسى را جاى آزادى و                         
آزاديخواهى بنشاند و به اين اعتبار          
حد نهايى تعرض آزايخواهانه                     
طبقات فرودست و شکل نهايى                   

. پيروزى آنها را از پيش تعريف کند       
شما براى آزادى ميجنگيد و پس از           

" پلوراليسم"، پارلمان و       "پيروزى"
 .تحويل ميگيريد

 

وجود روايتهاى مختلف از                            
دموکراسى، حتى روايتهاى طبقاتى        
مختلف، اين مقوله را به يکى از                 
مبهم ترين و تفسير بردارترين و                
نامعين ترين مقوالت در فرهنگ              
اصطالحات سياسى تبديل کرده                 

جنبشها و سياستمداران               .  است
مختلف، با اهداف و منافع متفاوت و        
گاه متضاد از دموکراسى حرف زده       
اند و ميزنند و قطعا منظورشان يک        

وضعيت هاى سياسى       .  چيز نيست   
مختلف توسط جريانات مختلف                  

از .  دموکراسى اطالق شده است           
تعبيرات ضد کمونيستى و جنگ                
سردى، تا تعبيرات انساندوستانه و          

. حق طلبانه، وجود داشته اند و دارند 
پشت همه اين تفاسير ميتوان جوهر         
مشترک و ابژکتيو دموکراسى و                
دموکراسى طلبى را که آن را، در             
تمام اشکال اش، براى مثال از                     
سوسياليسم و آزادى خواهى                          
سوسياليستى متمايز ميکند، شناخت        

اما در صحنه          .  و تعريف کرد         
سياسى نفس مفهوم دمکراسى، به             
همين صورت کلى، چيز زيادى را          
بيان نميکند و کمکى به تفکيک                   

. جنبشها و جريانات اجتماعى نميکند    
به اين دليل صفتها و پسوند و                         
پيشوندهايى که به دموکراسى اضافه     
ميشود، تازه اجازه ميدهد اين کلمه           
معنى دقيق ترى پيدا کند، نظير                    
دموکراسى ليبرالى، دموکراسى               
خلق، دموکراسى پارلمانى يا وکالتى      

 ،)(representativeنماينده اى          
دموکراسى مستقيم، دموکراسى                 

اين عبارات از نظر     .  غربى و غيره   
سياسى کامال مفهوم و قابل تعريفند           
و تفاتهايشان و در موارد زيادى                 

. تناقضاتشان قابل توضيح است                

جنبشها و نيروهاى مدافع هر يک        
از اينها هم قابل تعريف است و               
در بسيارى موارد کامال قابل                  

 .تفکيکند

 

 به اين تفاوتها بر            :انترناسيونال
بخصوص بد نيست           .  ميگرديم

بيشتر درباره دموکراسى غربى و      
. پارلمانى و ليبرالى صحبت کنيم        

جوهر "اما اول بهتر است به                   
که گفتيد    "  مشترک و ابژکتيوى      

بهرحال پشت همه روايات از                 
. دموکراسى وجود دارد بپردازيم       

 اين را چطور تعريف ميکنيد؟

 

 به چند مولفه            :منصور حکمت   
طبعا .  ميشود اينجا اشاره کرد            

بحث مفصل تر اينجا مقدور                     
دموکراسى به معنى               .  نيست

حکومت مردم تعبيرى بود که در         
 در برابر            ١٩ و            ١٨قرن      

سلطنتهاى مطلقه و استبدادهاى             
مبتنى به سلطنت و کليساى                       

در مقابل  .  مسيحيت ميدان پيدا کرد   
حکومتهاى موجود که از نظر               
ايدئولوژيکى مشروعيت و منشاء       
قدرت خود را از منبعى ماوراء            
مردم و جامعه ميگرفتند،                           
بورژوازى رو به رشد، توده                  
مردم و مصلحين اجتماعى                       
دولتهايى خواستند که منبعث از            

البته خود اين             .  مردم باشند      
خواست، همانطور که مبارزات          
دو قرن بعد تا همين امروز به                  
روشنى نشان داده است خيلى مبهم    

اوال، فرم عملى دخالت             .  است
مردم در قدرت سياسى و دولت             
چه بايد باشد، و ثانيا، مقوله                       

تا .  شامل چه کسانى هست   "  مردم"
همين نسل ما، بخشهاى زياد و در        
مواردى حتى اکثريت آدمها، مانند      
زنان، سياهان، مهاجرين، و غيره      
در اين يا آن دموکراسى جزو                  

خيلى .  به حساب نيامده اند   "  مردم"
وقت نيست که آدم مزدبگير از               
نظر پروسه دموکراتيک جزو               

هر دوى  .  مردم تعريف شده است     
اين عرصه ها، يعنى ساختار                  
حکومت و رابطه عملى مردم با           
قدرت دولتى، و دامنه شمول                   
دموکراسى به اقشار مختلف                    
مردم، عرصه هاى جدى مبارزه         
سياسى بوده اند و نتايج اين                        
مبارزات چهره عملى دموکراسى      

را در خود             
  ١٢صفحه 
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جامعه اروپايى و آمريکايى تا حد         
اما .  زيادى تغيير داده است                  

بهرحال يک واقعيت ابژکتيو در           
مفهوم دموکراسى وجود دارد و آن      
رد حاکميتى است که منشاء قدرت       
در آن ماوراء جامعه و يا غير                  

نه فقط زور       .  قابل توضيح باشد     
شمشير و خون اشرافى يا نبوت و         
امامت و امثالهم از نقطه نظر                   
دموکراسى و تفکر دموکراتيک            
بعنوان منشاء قدرت سياسى                     
نامشروع است، بلکه قدرت                     
غيرقابل پس گيرى بطور کلى،              
حتى اگر در منشاء اوليه خود                   
انتخابى بوده باشد، غير                               

. دموکراتيک محسوب ميشود                
بعبارت ديگر تفکر دموکراتيک و       
رژيم دموکراتيک، در هر شکل،         
قدرت دولتى را منبعث از مردم،           
جوابگو به مردم و به نحوى از                
انحاء قابل تغيير توسط مردم اعالم   

حال اين ادعا در اين يا آن          .  ميکند
مکتب و اين يا آن کشور چقدر                 
توخالى و يا واقعى است، امر                   

هر تعبير از             .  ديگرى است      
دموکراسى بهرحال خواهان نوعى    
مراجعه به آراء مردم در امر                   

دوم و مهمتر      .  تعيين دولت است     
اينکه، دموکراسى و دموکراسى           
خواهى به خودى خود در قبال                
ساختار اجتماعى و روابط                         

بعبارت ديگر  .  اقتصادى کور است  
وضع موجود اقتصادى، نقش                 
دولت، موقعيت انسانها در توليد و        
روابط ملکى، تقسيم مردم به اقشار      
و طبقات مختلف و نظير اينها،                
نهادهاى سياسى و ادارى موجود،       
از نظر دموکراسى و دموکراتيسم       

تالش براى   .  فرض گرفته ميشود    
لغو شرط مالکيت در انتخابات               
پارلمان، براى مثال، يک حرکت         
دمکراتيک است، نفس مالکيت و         
رابطه بخشهاى مختلف مردم در           
رابطه با مالکيت مورد سوال                   

از زاويه دموکراتيک             .  نيست
ميشود خواهان شرکت زنان در             
ارتش اعزامى آمريکا به خليج شد        
و به نقش و جايگاه اين ارتش و                

و يا به    .  اين عمليات کارى نداشت    
سازمان سيا اعتراض کرد چرا به        

 

تعابير و : دمکراسى
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اندازه کافى سرخپوست در               
. مقامات باالى آن وجود ندارد        

تقسيم کردن مردم به شيعه و              
سنى و مسيحى و بعد براى                 
مثال خواستار دولتى در لبنان          

همه در   "  اقشار"شدن که اين       
آن سهمى داشته باشند، هرچند         
حال آدم را بهم ميزند، اما                    

. موضعى دموکراتيک است            
مطالبه دموکراسى صنعتى،             
براى مثال، به نوبه خود در               
ازاى اختياراتى که براى                     
اتحاديه کارگرى مطالبه ميکند       
تقسيم مردم به کارگر و                         
کارفرما را فرض ميگيرد و در      

 .سيستم خودش ابدى ميکند

 

به اين ترتيب روشن است که            
کور بودن در قبال روابط                    
اقتصادى و طبقه بندى مردم در     
جامعه به اين معنى نيست که             
دموکراسى به قلمرو سياسى             
محدود ميماند و دموکراسى              
طلبى امرى صرفا سياسى                 

بلکه، برعکس، به اين         .  است
معنى است که کل بنياد                          
اقتصادى جامعه موجود، يعنى       
مالکيت بورژوايى و توليد                 
کاپيتاليستى با همه ابعاد                        
اجتماعى و طبقاتى اش، توسط       
اين تفکر و اين جنبشها اخذ                 
شده و به مبناى اجتماعى                     

. دموکراسى تبديل ميشود                   
دموکراسى يک رژيم سياسى،       
و يا مطالبه کردن يک رژيم              
سياسى، برمبناى وجود                        

اجتماعى کاپيتاليسم    -اقتصادى  
چه از نظر تئوريک و          .  است

چه در واقعيت تاريخى،                       
خواست دموکراسى معادل                

کاپيتاليسم "مطالبه کردن                    
 .است" دموکراتيک

 

خالصه کالم، محتواى مشترک     
و ابژکتيو دموکراسى و                        
دموکراسى خواهى اينست که          
در هر مقطع، با فرض و بر               
مبناى وجود مناسبات اجتماعى      

١۶١شماره   
کاپيتاليستى و غلبه اقتصادى،                      
سياسى و فکرى طبقه بورژوا،                   
خواهان تعميم پايه فرمال و حقوقى          
قدرت سياسى به بخش بيشترى از            
اقشار و تقسيمات موجود در همين            

از نظر عملى              .  جامعه است      
دموکراسى فرمولى است که قشرى        
که ميخواهد به محروميت قانونى و         
يا دوفاکتوى خود از حق شرکت در         
پروسه تصميم گيرى اعتراض کند،       
با آن حرکت خود را توصيف                       

بنظر من خصلت مشترک و       .  ميکند
عام دموکراسى همين است و نه                  

 .بيشتر

 

دموکراسى به خودى خود يک                    
وضعيت يا يک رژيم سياسى و                   
قانون اساسى قابل تعريف و                          
منحصر بفرد نيست، بلکه يک                    
حرکت دائمى از جانب اقشار بيرون      
مانده براى کسب اختيارات حقوقى          
مشابه با ديگران در قبال قدرت                   

ماهيت دموکراسى و     .  سياسى است  
دموکراتيسم هم در نتيجه به اين                  
بستگى دارد که از چه قشرى، در              
چه جامعه اى و در چه تالقى                         

. سياسى اى، مايه ميگيرد                               
بورژوازى خصوصى در جدال با           
بوروکراسى ادارى و صنعتى دولتى     
در بلوک شرق از زبان                                     
سخنگويانش در غرب و شرق                    
خواهان امکان شرکت در قدرت               

اسم جنبش خود را        .  سياسى ميشود  
هم چه در غرب و چه در خود                      
بلوک شرق دموکراسى خواهى                 

سياهپوست آفريقاى جنوبى   .  ميگذارد
هم خواهان حق شرکت مساوى در           
انتخابات است، او هم دموکراسى             

افق و آرمانهاى اجتماعى      .  ميخواهد
اين دو جنبش بسيار با هم فرق                      

 .دارند

 

 شما ميگوئيد                          :انترناسيونال
دموکراسى فرمولى است براى                  
قشرى که ميخواهد درهاى بسته                 
قدرت را برروى خود باز کند، يا               
بعبارتى بسط و گسترش پايه حقوقى       
قدرت و شرکت اقشار هرچه                        

اين همان     .  وسيعترى در قدرت         
چيزى است که به دموکراسى در               
افکار عمومى مشروعيت و                          
مطلوبيت ميدهد، يعنى اختيار فرد            
در دخالت در امور جامعه و آزادى          

اين بنظر شما چه ايرادى             .  فردى
 دارد؟

 تعميم پايه حقوقى    :منصور حکمت 
و فرمال قدرت سياسى، يعنى                 

شرکت "آنچه که من گفتم، با                    
" اقشار هرچه وسيعترى در قدرت    

اختيار فرد در دخالت در          "و يا     
ابدا "  امور جامعه و آزادى فردى       

اتفاقا آنچه که به            .  يکى نيست   
دموکراسى نه فقط مشروعيت داده     
است بلکه آنرا به يک کالم مقدس         
در فرهنگ سياسى مردم و جامعه       
امروز تبديل کرده همين است که         
تعميم حقوقى و فرمال اجازه                    
شرکت در قدرت به اقشار مختلف       
جامعه، با آزادى فردى و اختيار           
فرد در دخالت واقعى در امور               

اينها .  جامعه يکى تصور ميشود        
در مورد اينکه           .  يکى نيستند     

دموکراسى با تعريفى که شما در          
انتهاى سوال از آن بدست داديد،           
که در واقع تصويرى از                             

چه "دموکراسى ليبرالى است،             
 .بعدا صحبت ميکنم" ايرادى دارد

 

نکته اصلى مورد بحث محدوده            
کاپيتاليسم براى شرکت يافتن                  
اقشار اجتماعى در پروسه حقوقى      
شکل گيرى دولت و قدرت سياسى     

دموکراسى به اين معنى          .  نيست
حتى هنوز مبين يک نظام و آئين           
نامه سياسى خاص براى جامعه            

معادل خواستن يا دادن            .  نيست
" مردم"آزادى بيشتر به فرد يا به         

تمام کشورهاى دنيا، بجز       .  نيست
معدودى، مستقل از دامنه آزادى          
هاى مدنى در آنها، خود را                        
دموکراتيک ميخوانند زيرا                      
ميتوانند يک پروسه فرمال و                  

در "  مردم"حقوقى که طى آن              
تعيين دولت شرکت ميکنند را                

با تعبير دموکراسى      .  نشان بدهند  
ليبرالى خيلى از اين کشورها، از         
جمله حکومتهاى سيويل و                        
پارلمانى طرفدار غرب در                      
آمريکاى التين و آسياى جنوب              
شرقى دموکراتيک نيستند و نبوده       

با تعبير دموکراسى خلقى،           .  اند
خود دموکراسى ليبرالى                             

اما اين تفاوت    .  دموکراتيک نيست 
تعبيرهاى ليبرالى، جنگ سردى،       
خلقى، آنارشيستى، سوسيال                    
دموکراتيک، تکنوکراتيک و                 
غيره از دموکراسى را نشان                   

نبودن "  واقعى"ميدهد و نه                 
دموکراسى در اين يا آن کشور               

 .را

  ١٣صفحه  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و باالخره تاکيد من اين بود که ما،         
بعنوان سوسياليست، قبل از اينکه        
هنوز اين پيشوند و پسوندها را                
وارد بحث کنيم، با جوهر مشترک       
پشت سر همه اين روايات، يعنى           
پذيرش بنياد اقتصادى موجود و            
تنزل دادن مساله رهايى سياسى به       

در پروسه  "  اقشار"شرکت فرد يا     
فرمال و حقوقى تشکيل دولت،               

دموکراسى در  .  فاصله جدى داريم   
اشکال و تبيين هاى مختلف                       
تاکنونى آن مکانيسم مشروعيت            
مردمى بخشيدن به حکومت                     
طبقاتى و ماهيتا مافوق مردمى               

 .بورژوازى بوده است

 

يادآورى ميکنم که اوال، پيروزى          
دموکراسى بر حکومتهاى مطلقه         
در اروپا ابدا قدرت را، به همان             
معنى فرمال هم، در دسترس                    

تا دهها سال        .  قرار نداد   "  فرد"
شهروند صاحب حق انتخابات در        
دموکراسى هاى اروپا مرد سفيد            

و صاحب زمين يا       "  آزاد"پوست   
حق راى کارگران،    .  سرمايه است 

زنان، رنگين پوستان و قس عليهذا      
جزو ارگانيک تعريف دموکراسى      
نيست و همراه آن زائيده نشده،                
بلکه حاصل مبارزه حق طلبانه              
طبقات و اقشار مختلف در جامعه         

. دموکراتيک موجود بوده است            
مبارزاتى که تحت پرچم فکرى و         
سياسى جنبشهاى ديگر نظير                   
جنبش سوسياليستى، جنبش                      
برابرى زنان، جنبش ضد تبعيض        

و عمدتا   )  نژادى و قومى و غيره        
به شيوه غير دموکراتيک و غير            

ثانيا، خود      .  قانونى پيش رفته          
عبارت دموکراسى به معنى اخص     
کلمه، درست نظير استقالل يا                 
خودمختارى، لزوما مترادف با             
گسترش عدالت اجتماعى و                       
برابرى و يا حتى آزادى فردى                

دموکراسى، استقالل  .  بيشتر نيست 
و غيره قالبهاى سياسى و ادارى             
معينى هستند که ميتوانند                             
محتواهاى متفاوتى را در خود جا         

از پيش معلوم نيست که             .  بدهند
استقالل بنگالدش يا ليتوانى و                 
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تاجيکستان و يا باسک لزوما به      
معنى گسترش حقوق بشر و              
رفاه و برابرى اجتماعى در اين   

از .  کشورها بوده و يا باشد             
پيش معلوم نيست که وقتى                  

کرواتها و صرب ها و       "  خود"
بوسنى ها در خطه هاى                        
مربوطه حکومت کنند آدم                  
متوسط زندگى بهتر يا بدترى           
در جغرافيايى که قبال                             
يوگوسالوى نام داشت خواهد          

واقعيت اينست که در         .  داشت
موارد زيادى در تاريخ                         
معاصر، و از جمله در همين            
دوره خود ما، مردم همان                   
نيمچه حقوق سابق خود را هم          
تحت لواى استقالل و                              

حکومت "خودمختارى و                   
در .  از دست داده اند    "  خودمان

مورد دموکراسى به معنى                  
اخص کلمه، يعنى دموکراسى         
بى پيشوند و پسوند، هم همين           

امروز در   .  نکته صادق است     
بخش اعظم کشورهاى اسالم           
زده، هر پارلمان منتخب                     
اکثريت و هر رفراندم توده اى        
به احتمال قريب به يقين                        
موقعيت زن را بعنوان شهروند      

، و حتى بدتر از آن،           ٢درجه   
آراء .  در قانون تثبيت ميکند          

عمومى و مجالس نمايندگى               
آمريکا و انگلستان و در واقع           
تمام اروپاى دموکراتيک به              
لشگرکشى و آدم کشى در خليج       

نود و چند درصد        .  راى دادند  
از مردم ايران در يک رفراندم       
عمومى به برقرارى جمهورى       
اسالمى در ايران راى داد و              
در الجزاير هم داشت همين                
اتفاق ميافتاد که در محل                       

پارلمانهاى .  جلويش را گرفتند     
آزاد در اروپا، و هر رفراندم            
توده اى در اين کشورها،                     
امروز بسادگى به نقض حق             
پايه اى مردم جهان به نقل                   
مکان و اسکان در هر جا که              

. بخواهند راى خواهند داد                  
اينگونه تصميمات ناقض بشر        
دوستى، آزاديخواهى، برابرى       
طلبى و حرمت انسانى هست،         

١۶١شماره   
اما ناقض دموکراسى و پروسه                   

دموکراسى قالب  .  دموکراتيک نيست 
حقوقى اى براى پروسه تصميم                  
گيرى است، نه الگو و معيارى                   

 .براى محتواى خود تصميمات

 

خود دموکراسى فى نفسه به معناى          
حکومت مردم است و همانطور که         
گفتم اين مقوله در برابر حکومتهاى        
دينى و اشرافى و سلطنتى و قداره             

اينکه جامعه اى    .  بندى شکل گرفت   
که در آن دموکراسى برقرار است            
چه تبيينى از آزادى فرد، عدالت                 
اجتماعى، برابرى انسانها و حقوق          
بشر و امثالهم دارد موضوع بحث            
خود دموکراسى نيست، بلکه                        
موضوع جدال سنتهاى فکرى و                
سياسى طبقات اجتماعى مختلف در        

بخش زيادى از            .  جامعه است     
مطالباتى که امروز با دموکراسى            
تداعى ميشود، نظير حاکميت قانون،     
رعايت حقوق بشر، آزاديهاى مدنى        
فردى و جمعى و نظير اينها، فى                 
نفسه ربطى به دموکراسى ندارد،             
بلکه تاثير گرايشات اجتماعى و                 
سنتهاى فکرى و سياسى خاصى                
 .نظير ليبراليسم يا سوسياليسم است

 

 آيا منظورتان اينست       :انترناسيونال
که دموکراسى خود مفاهيم مستقلى           
در زمينه حقوق و آزاديهاى فردى و       

 مدنى و يا حکومت مردم ندارد؟

 

 مساله اينست که          :منصور حکمت   
تبيينى از دموکراسى، مستقل از                 
جنبش و مکتبى که دارد از                             

. دموکراسى حرف ميزند، نداريم             
اصول طاليى دموکراسى مستقل از       

. مکاتب سياسى جايى نوشته نشده            
روى کاغذ، تعبير مکتب ليبراليسم           
از دموکراسى تعبير رايج و مسلط            

ميگويم روى کاغذ، زيرا    .  بوده است 
در واقعيت امر در بخش اعظم قرن         
بيستم، تا همين اواخر، دو تعبير                  
ديگر از دموکراسى زندگى اکثريت       
عظيم کره ارض را عمال تحت تاثير       
قرار داده، يکى تعبير جنگ سردى         

، که عليرغم       ")دمکراسى غربى   ("
خويشاوندى نزديکش با تعبير                     
ليبرالى ابدا نبايد با آن يکى گرفته               
شود، و دوم، تعبير خلقى                                  

، يعنى روايتى     ")دموکراسى خلق  ("
که تلقى تودههاى وسيع مردم                       
کشورهاى تحت سلطه و عقب مانده        

را از مفهوم دموکراسى شکل داده      
مفاهيم اين مکاتب در مورد      .  است

قدرت سياسى و حقوق مدنى و               
آزادى فردى بسيار با هم فرق                 

در بخش اعظم دوران پس      .  ميکند
از جنگ دوم در حالى که                           
دموکراسى غربى و دموکراسى           
خلق در اقصى نقاط دنيا سر معنى       
عملى اين کلمات براى مردم با هم       
شمشير ميزدند، دموکراسى                    
ليبرالى در محيط هاى فرهنگى و        
سازمانهاى خيريه و حقوق بشرى       
خطاهاى طرفين را در دفاتر خود        

 .ثبت ميکرده است

 

آنچه بين همه اينها مشترک است          
و همانطور که گفتم حکم مستقل و        
محتواى ابژکتيو دموکراسى را             
تشکيل ميدهد، مبنا بودن مناسبات       
کاپيتاليستى و برقرارى يک                    
مکانيسم حقوقى براى شرکت                

در پروسه   )  با هر تعريف    (مردم   
نفس .  تعيين و تغيير دولت است          

دموکراسى را حکومت اکثريت           
تعبير کرده اند و نه برقرارى                  
معيارها و ارزش ها و حقوق                  

وارد کردن اين معيارهاى     .  خاص
خاص در مفهوم دموکراسى کار          
مکاتب و جنبشهاى سياسى مختلف    

اين کار را ليبراليسم،      .  بوده است 
سوسياليسم، کنسرواتيسم،                        

. آنارشيسم و غيره همه کرده اند           
در اين شک نيست که                                   
دموکراسى، بعنوان نظامى که در       
آن دخالت فرد و اقشار اجتماعى           
در امر دولت مجاز تعريف                      
ميشود، فرجه بيشترى نسبت به            
اشکال حکومتى غير دموکراتيک      
براى جنبشهاى مختلف اجتماعى        
باز ميکند که مهر خودشان را به           
جامعه بزنند و براى ايجاد                         

اما .  تغييراتى که مايلند تالش کنند      
اين بخودى خود کارآکتر جامعه           

نتيجه پروسه    .  را تعيين نميکند       
دموکراتيک لزوما آزادى فردى يا      
جمعى بيشتر، برابرى و عدالت            
اجتماعى، رعايت حقوق بشر و            

آزادى هاى سياسى و    .  غيره نيست 
عدالت اجتماعى محصول خود             
پروسه دموکراتيک نيست، بلکه          
محصول جنبشها و نيروهاى                  
اجتماعى آزاديخواه و عدالت                  
طلبى است که در طول تاريخ                 
توانسته اند، چه از درون يک                 
پروسه دموکراتيک و چه از                   

بيرون آن،             
  ١۴صفحه 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تناسب قواى اجتماعى را به نفع              
خود و ايده آلهايشان بر هم بزنند و         
گوشه هايى از اين ايده آلها را به             

در .  قانون و نرم تبديل کنند                   
بسيارى موارد، همانطور که در           
دهه هشتاد با رشد تاچريسم ديديم          
و امروز با رشد نيروهاى                           
فاشيستى و راسيستى در عرصه           
سياست پارلمانى اروپا شاهديم،            
خود پروسه دموکراتيک، و يا                
الاقل اشکال معينى از آن، ميتواند        
محمل رشد و حتى قدرت گرفتن            
نيروهاى ضد انسان و تاريک                 

آن .  انديش و مستبد هم باشد                   
تصوير طاليى که کاپيتاليسم در            
ايدئولوژى رسمى و در تبليغات            
سياسى اش از دموکراسى بدست          
ميدهد، تصويرى که در آن آزادى        
عمل و اختيار فرد و همينطور                
نوعى حقوق پايه اى انسان                        
تضمين شده است، تصويرى                   

و به    (مبتنى بر تبيين ليبراليسم              
از )  درجه اى سوسيال دموکراسى    

براى خيلى ها      .  دموکراسى است  
اين تصوير آبستره و تئوريک از          
دموکراسى، با مشخصات زندگى        
طبقه متوسط کشورهاى اروپاى           
غربى و آمريکا و با عدم تعصب           
و تحمل فرهنگى بيشترى که                    
بدالئل مختلف در اين کشورها                
وجود دارد، تلفيق ميشود و يک              
تصوير رويايى از دموکراسى را         

وقتى براى مثال يک             .  ميسازد
روشنفکر ايرانى يا روسى و يا               
مصرى و غيره دموکراسى                      

. ميخواهد، اين تصوير را ميخواهد    
. اما اين عکس روى جعبه است             

البته حتى اگر محتوى آن همان               
بود که تصوير ميشود، باز ما                   
بعنوان کارگر و بعنوان                               
مارکسيست به آن ايرادات اساسى        

ما منتقد ليبراليسم و روايت    .  داشتيم
. ليبرالى از آزادى هستيم                            

دموکراسى ليبرالى مسخ انديشه            
آزادى بشر است، فرمولى براى            
اتميزه کردن انسانها در برابر                 
سرمايه در قلمرو سياسى و                       
مشروعيت بخشيدن به ديکتاتورى      
مافوق مردمى طبقه سرمايه دار            

اين يک وجه اصلى بحث ما      .  است

 

تعابير و : دمکراسى
 ...واقعيات 

در مورد دموکراسى است که          
بايد بطور سيستماتيکى به                  

اما اين  .  درون جامعه برده شود   
تصوير ليبرالى نه فقط در                   
نسخه هاى صادراتى                             
دموکراسى، بلکه در خود                   
کشورهاى پيشرفته غربى هم          

. ربط زيادى به واقعيت ندارد          
دموکراسى بالفعل، دموکراسى      
آنطور که هست، توخالى تر و         
رياکارانه تر از حتى تصوير           

در موارد    .  ليبرالى آن است       
زيادى، براى مثال در کاربرد         
اين ترم در جنگ سرد با بلوک        
بوروژايى رقيب و يا در                      
کارزار تبليغاتى عليه                            
سوسياليستها و مارکسيسم در          
کشورهاى غربى، دموکراسى       
رسما به معنى قدوسيت مالکيت     
خصوصى و بازار بکار                     

براى مثال يکى از             .  ميرود
ارکان تاچريسم تصوير کردن        
نهادهاى کارگرى بعنوان                   
عوامل محدود کننده دموکراسى    

براى پذيرش هر   (و آزادى فرد    
. بود)  شغلى و هر شرايطى           

براه بودن بساط شکنجه در                
دستگاههاى پليسى کشورهاى         

. غربى بارها گزارش شده است    
وجود محافل غير رسمى                    
مافوق دولت و مافوق مجلس            
در تعيين سياستهاى کشورى،         
محاکمات مخفى و دادگاههاى         
فرمايشى، دستگاهها و نهادهاى    
مخفى و مسلح کنترل مردم،              
رسانه ها و ژورناليسمى که              
هنر ارعاب و تحريک و                      
تحميق را با انقالب در تکنيک        
و فرم به اوج رسانده اند،                     
دستجات چماقدار دست راستى      
مورد حمايت دولت و متصل به      
پليس که کارشان سربزير                   
نگهداشتن اقشار محروم و                 
جناح چپ در جامعه است، و            
دهها نهاد و راه رسم ديگر                  
حقوق و اختيار فردى و حقوق         
بشر را در خود جوامع غربى          

. به شوخى تبديل کرده است              
فرد متوسط اين کشورها، که            
تازه وضعش از مردم بقيه                  

١۶١شماره   
کشورهاى جهان بهتر است، بطرز         
رقت آورى بيحقوق، ترسيده و در            

 .سرنوشت خويش بى تاثير است

 

اگر ميخواهيم راجع به مفاهيم و                  
مقوالت دموکراسى در مورد حقوق       
فردى و مدنى و غيره صحبت کنيم،         
يا بايد مشخصا در مورد مکاتب                 
مختلف و تعبيرات ويژه اين مکاتب         
از دموکراسى صحبت کنيم و اين              
اساسا ما را به بحث دموکراسى                  

. ليبرالى و سيستم پارلمانى ميرساند       
و يا بايد دموکراسى را در عملکرد           
مشخص آن در تاريخ معاصر                      

در هر دو اين حاالت      .  قضاوت کنيم 
يک مارکسيست خود را در موضع         
منتقد دموکراسى، چه بعنوان يک             
مفهوم و چه بعنوان يک واقعيت،              

 .پيدا ميکند

 

 

 از نظر تئوريک و            :انترناسيونال
همينطور از نظر تصوير ايده آلى             
که سخنگويان سرمايه دارى از                  
مناسبات سياسى در اين نظام                        
ميدهند، دموکراسى ليبرالى و سيستم      

. پارلمانى جايگاهى کليدى دارد                
دمکراسى ليبرالى در همين تصوير        
تجريدى و بيان فرمال اش چه                      

 مشخصاتى دارد؟

 

 دموکراسى ليبرالى    :منصور حکمت 
) و بعبارتى يک مدل        (يک مفهوم      

ترکيبى و پيوندى است متکى بر دو         
دموکراسى، بعنوان    :  بنياد متفاوت   

حکومت مردم يا حکومت اکثريت و       
ليبراليسم بعنوان يک سلسله                          
اعتقادات و احکام خاص در مورد            
رابطه سياسى و حقوقى فرد و                      

تلقى عمومى و اوليه خيلى          .  جامعه
از مردم از اين عبارات اينست که             
دموکراسى بعنوان يک رژيم سياسى     
و ليبراليسم بعنوان يک سلسله                     
ارزش ها و معيارهاى سياسى و                
مدنى الزم و ملزوم يکديگر هستند،         
اولى فرم و دومى محتواى نظام                  
سياسى را بيان ميکند، بطور يک به        

. يک از هم نتيجه ميشوند و غيره              
واقعيت اينست که ميان اين دو جزء         
دموکراسى ليبرالى يک تنش دائمى         
و در تحليل نهايى يک ناسازگارى           
جدى وجود دارد که در عمل منشاء          
کشمکشها و تناقضات سياسى مهمى       
در جامعه بورژوايى و در صحنه             

سياسى کشورهاى اروپاى غربى        
 .بوده است

 

سد هر تصميمى که اکثريت مردم        
در طى پروسه دمکراتيک، براى       
مثال از طريق نمايندگان شان در         
پارلمان بگيرند، از نقطه نظر                

. مفهوم دمکراسى مشروعيت دارد   
حال آنکه ليبراليسم ارزشهاى                
سياسى و مدنى از پيشى اى دارد          
که آنها را حقوق طبيعى و يا                     
حقوق مدنى غير قابل نقض آحاد          

بعبارت ديگر   .  بشر اعالم ميکند     
از نقطه نظر ليبراليسم، دامنه                 
عمل دموکراسى و حاکميت مردم       

تصميم .  بايد کنترل و محدود بشود    
دموکراتيکى که حقوق طبيعى               
مورد نظر ليبراليسم را ملغى                  
اعالم کند و يا خدشه دار کند، از            
نظر اين مکتب مشروعيت و                  

ليبراليسم نه به         .  اصالت ندارد    
عنوان محتواى حکومت                            
دموکراتيک، بلکه بعنوان شرط           
کنترل کننده و محدود کننده آن                

موضوع ليبراليسم     .  عمل ميکند   
تعريف حقوق فرد و حفاظت از             
آنها در مقابل حاکم، دولت و يا                

ليبراليسم .  است"  جامعه"بعبارتى  
حکومت پارلمانى و يا به هرحال         
منتخب را از اين لحاظ مورد                   
استقبال قرار ميدهد که بقول جان         
استوارت ميل فرض ميکند                      

به حقوق   "  خود مردم  "حکومت   
. مدنى مردم دست اندازى نمى کند     

براى ليبراليسم کالسيک اين                   
حقوق اصل و فرم حکومت ثانوى       

اما اين فرض ليبرالى هم           .  است
در تئورى و هم در دنياى واقعى            
چندان قابل اتکاء نيست و دو                   
رکنى بودن سيستم، التقاط و                     
تناقض درونى در خود تئورى               
دموکراسى ليبرالى ببار مياورد و       
در سير حرکت دموکراسى هاى          
ليبرالى کشمکشهاى سياسى مهمى     

 .را باعث ميشود

 

اگر دقت کنيد، عموما به يک                   
قانون اساسى متکى هستند که در         
مراحل اوليه شکل گيرى اين نظام      
در هر کشور نوشته شده و                        
برخالف قوانين ديگر جرح و                
تعديل آن به تصميم اکثريت نسبى        

. نمايندگان پارلمان ممکن نيست          
نفس وجود قانون اساسى نهايتا              

محدوديتى 
  ١۵صفحه 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعدام و تالش در پاسخگويی به فراخوان خانواده های اعدام شدگان،                 
عليرغم سرکوب شديد، از يک طرف، و تالش مردم در سنندج،                           
کامياران و چند شهر ديگر برای اعتراض جمعی در خيابان و پيام                      
های مادر فرزاد کمانگر از سوی ديگر سدی است در مقابل تبليغات                  

 .مسموم ناسيوناليسم از هر نوع، عظمت طلب يا قومی

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری همانگونه که در زمان فراخوان                              
اعتصاب عمومی در کردستان و پس از آن جريانات پوپوليست و                        

 در اين شرايط نيز اين وظيفه مهم خود را            ،ناسيوناليست را افشاء کرد   
ما اجازه نميدهيم که هيچگونه انحراف و شائبه              .  به انجام می رساند     

ضد کارگری، بورژوايی يا ناسيوناليستی مبارزه طبقه کارگر و مردم             
تالش برای سرنگونی رژيم       .  زحمتکش و آزاديخواه را منحرف کند          

اسالمی و سازماندهی يک انقالب کارگری برای ايجاد يک جمهوری             
سوسياليستی بر ويرانه های آن که تنها تضمين کننده يک جامعه آزاد،              

  *.برابر و مرفه است، يک امر حياتی ما است

 بازار کردستان، بازار تهران
  ..."!تفاوت از زمين تا آسمان است"

معنى اين حرف     .  است که بر پروسه دموکراتيک گذاشته شده است               
اينست که راى امروز نمايندگان مردم يک کشور چند ده ميليونى به                    

 درصد   ١٠نسبت مصوبات مجلسى در بيش از يک قرن قبل، با                           
جمعيت امروز و با حق راى به مراتب محدود تر براى افراد، فرعى                  

اکثريت مردم اين نسل دارند به مصوبات تعداد به                 .  محسوب ميشود  
اين از نظر    .  مراتب کمترى از مردم چهار نسل پيش گردن ميگذارند            

دموکراسى يک محدوديت و مانع است، اما از نظر ليبراليسم، که                         
احکام و ايده آلهاى خود را بر متن مبارزات داغ اجتماعى و سياسى                    
در قرنهاى گذشته در قانون اساسى نظامهاى پارلمانى کاشته، يک                      
دستاورد و ضامن بقاء آزادى فردى و مدنى در دموکراسى هاى                            

اين تنش در بطن دموکراسى ليبرالى، چه            .  پارلمانى محسوب ميشود   
 .بعنوان يک مفهوم و چه بعنوان يک نظام اجتماعى، وجود دارد

 

 به اين ترتيب کدام اين دو رکن، ليبراليسم و يا ايده                           :انترناسيونال
حکومت اکثريت، قرار است منشاء و ضامن اصلى آزادى در                                

 دموکراسى پارلمانى باشد؟

 

از نظر تئورى حکومت            .   هر دو و هيچکدام               :منصور حکمت   
بورژوايى در سرمايه دارى مدرن، هر دو، و از نظر عمل سياسى                      

از نظر تئوريک هر دو رکن            .  طبقه بورژوا و دولت او، هيچکدام           
هر قدر هم پايبند به      "  مردمى و دلسوز  "يک ديکتاتورى   .  حياتى هستند 

حقوق فردى و مدنى باشد، نميتواند آزاد تلقى بشود چون حق اوليه فرد              
مبنى بر دخالت در امر دولت و اصل حکومت منبعث از مردم را                          

و اين اولين داعيه تفکر دموکراتيک در مورد آزادى                   .  نقض ميکند  
سياسى است که قدرت در رژيم دموکراتيک در دست مردم قرار                         

از طرف ديگر، هيچ تضمينى نيست که اکثريت مردم در                     .  ميگيرد

١۶١شماره   
پروسه دموکراتيک تصميمات                   
ناقض حقوق طبيعى و اوليه بشر،             
آنطور که ليبراليسم تعريشان ميکند،      

 . نگيرند

 

مفهومى است که    "  استبداد اکثريت "
مناديان مکتب ليبرالى، نظير ميل،          

بنابراين .  در مورد آن هشدار ميدهند     
از نظر تئوريکى هر دو اين اجزاء           
براى دموکراسى ليبرالى حياتى اند         
و همانطور که گفتم ايدئولوژى                   
رسمى اينها را در تلفيق با هم                        
بعنوان مبناى فکرى نظام سياسى             
سرمايه دارى امروز در اروپا و                

اين حقيقت که     .  آمريکا ارائه ميکند    
اين يک التقاط است تا امروز در                
تبليغات رسمى بورژوازى در مورد      
ارکان و محسنات نظام سياسى حاکم       
در غرب مشکلى بوجود نياورده               

اما از نظر عملى به زعم                .  است
بورژوازى هيچکدام اينها قرار                  
نيست منشاء و ضامن آزادى مردم           

بلکه قرار است حکومت               .  باشد
طبقاتى بورژوا، يعنى ديکتاتورى           
يک اقليت، را بنام مردم و بنام                      

اگر مردم   .  آزادى مشروعيت بدهد     
بنا باشد ادعاهاى آزادى خواهانه هر       
يک از اين دو جزء را جدى                           
بگيرند، آنوقت بورژوازى معنى              
واقعى اينها را با تحکم به آنها خاطر        

 . نشان خواهد کرد

 

اينجاست که دو رکنى بودن                           
دموکراسى ليبرالى خاصيت عملى         

هرجا اين   .  خود را آشکار ميکند      
خطر وجود داشته است که مردم،        
يا يک نسل راديکال، براى مثال           
از همان پارلمان نيم بند                               
بورژوائى سنگرى براى کسب             
برخى حقوق درست کنند،                        
بورژوازى محدوديت اختيارات         
پارلمان و تقدس احکام از پيشياى        
که تحت لواى حقوق فردى و                   
مدنى امتيازات طبقاتى بورژوازى    
را حراست ميکند را يادشان                    

 . انداخته است

 

و هرجا حاکميت فضاى دست                
راستى بر جامعه امکان داده است       
که مرتجع ترين جناحهاى                         
بورژوازى پارلمان ها را پر کنند،     
کوچکترين اعتبارى براى آزادى       
هاى مدنى باقى نگذاشته اند و                 

و "  راى مردم      "تحت لواى             
ابتدايى ترين     "  حکومت مردم    "

حقوق پذيرفته شده انسانها را در           
. مقياس ميليونى نقض کرده اند             

اهميت و خاصيت دموکراسى و           
ليبراليسم در کارکرد عملى                      
حکومت بورژوايى نه در محتواى     
آزاديخواهانه اين مفاهيم، بلکه               
برعکس در جدايى اين مفاهيم از         
آزادى واقعى و نسبى بودن و                  
طبقاتى بودن تعبير هردوى آنها            

 .از مقوله آزادى است

 

 ....ادامه دارد 

 مجمع عمومى کارگرى
 
 
 

 

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

جنبش مجمع عمومى کارگرى را ! توده کارگران است
!تقويت و گسترش دهيد  

 

تعابير و : دمکراسى
 ...واقعيات 



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چندی پيش احزاب چپ و بدنبال            
آنها احزاب ناسيوناليست قوم                   
پرست در کردستان در اعتراض          
به اعدام پنج زندانی سياسی اعالم        

اين .  اعتصاب عمومی کردند            
سازمانها، از جمله رهبری حزب        
منتسب به حکمتيست کسبه و                   

" عزيز"بازاريان را با صفت                 
پس از واقعه    .  مخاطب قرار دادند   

نيز در نشريات شان عکس دکان           
و حجره های بسته در بازار                      
برخی شهرهای کردستان را بچاپ     
رساندند و از موفقيت اعتصاب              

آزاديخواهانه و برابری      "عمومی   
اينها .  داد سخن دادند         "  طلبانه

تعطيلی بازار را شاخص موفقيت        
اعتصاب قلمداد کردند و نه                        
اعتصاب کارگران و نه به تعطيل         
کشيده شدن مراکز آموزشی، نه             

 .اعتصاب معلمان و پرستاران

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری چه        
در زمان اعالم اعتصاب عمومی         
و چه پس از آن اين سياست راست     

. پوپوليستی را مورد نقد قرار داد         
ما در اعالميه خود مردم را به                 
تعطيل کار و اعتراض                                 

جريانات چپی را که        .  فراخوانديم
تحت نام کمونيسم فعاليت می کنند        
و بازاری و کسبه را برای                          
اعتصاب مورد خطاب قرار دادند،     

 .مورد نقد قرار داديم

 

هفته پيش بازار تهران و بدنبال آن        
بازار در چند شهر ديگر اعالم                

برخی از جريانات    .  اعتصاب کرد 
چپ، از جمله حزب منتسب به                
کمونيست کارگری، از اين                       
اعتصاب به شعف و هيجان آمد و          

" انقالب"آنرا نشانی از تعميق                
اينها همانگونه که اصالح         .  ناميد

طلبان حکومتی سبز را متحد خود        
ناميده اند و کوشيده اند موسوی را        

 

 بازار کردستان، بازار تهران
 "!تفاوت از زمين تا آسمان است"

 

 آذر ماجدی

ميان مردم قاچاق کنند، اکنون          
در صددند بازاريان را نيز در         

جا "  انقالب"ميان نيروهای          
برخی جريانات ديگر، از    .  دهند

جمله حزب منتسب به                            
حکمتيست، بازاريان را بخشی      
از هيات حاکمه خواندند و                   
اعتصاب بازار را بيربط به              

 .مبارزه طبقه کارگر

 

در اينجا بحث بر سر ماهيت             
اعتصاب بازاريان نيست که در     
مصاحبه های راديويی در                 

علی "  راديو يک دنيای بهتر       "
جوادی و خود من و در مقاله             
ای سياوش دانشور مفصال به          

بازار بخشی از   .  آن پرداخته ايم  
بورژوازی و به تبع آن بخشی          

بويژه .  از طبقه حاکم است             
بازار در يک رابطه تنگاتنگ         
با رژيم اسالمی قرار داشته               
است و از قبل سرکوب                          
وحشيانه اين رژيم سرمايه                 
هنگفتی به چنگ آورده است و        
کامال در اين سيستم استثمار و         

. چپاول شريک بوده است                  
اعتصاب بازار در وهله اول            
بخاطر منافع اقتصادی و حفظ         

اما .  تمام و کمال غارت است         
در عين حال نشانگر عمق و             
گسترش شکاف در حکومت            

 .نيز هست

 

موضوع بحث اين نوشته                    
برخورد دوگانه و استاندارد             
دوگانه در برخورد به بازار و         
بورژوازی تجاری در دو                   
منطقه کشور از جانب برخی           
از سازمان های چپ و                          

يک .  باصطالح کمونيست است  
سوال صاف و ساده که بايد در         

چه :  مقابل اينها قرار داد اينست    
تفاوتی ميان بازار در کردستان      

١۶١شماره   

و تهران و ساير نقاط ايران موجود           
است؟ چرا کسبه و بازاريان در                  
کردستان بايد به لقب عزيز مزين              
شوند و بستن دکان هايشان را                       
بعنوان جشن آزاديخواهی و برابری       
طلبی اعالم کنيم، اما بازار تهران و        
اصفهان را بعنوان بخشی از هيات           
حاکمه تقبيح؟ ريشه اين تحليل در              

 کجاست؟

 

 ناسيوناليسم کرد

پاسخ اين سواالت بسيار روشن                  
جای هيچگونه    .  ناسيوناليسم:  است

جای پيچ و خم و      .  پرده پوشی نيست  
بورژوازی کردستان   .  مناقشه نيست  

برای ناسيوناليسم چپ کرد حکم                
. دارد"  بورژوازی ملی و مترقی        "

جای تاسف است که در سی سال                
اسطوره "پيش منصور حکمت                  

را برشته  "  بورژوازی ملی و مترقی   
تحرير درآورد و ضربات محکم و           
کارسازی به ريشه های چپ                         

اين اثر    .  پوپوليست در ايران زد          
کالسيک و مهم بعالوه نقد های                   
مارکسيستی ديگر او ريشه های                 

. پوپوليسم را در ايران مضمحل کرد     
اما متاسفانه شاهديم که اين پوپوليسم       

. در لباسی ديگر قد علم کرده است           
پوپوليسم راست جوهر                                      
ناسيوناليستی خويش را به نمايش             

 . تگذاش

   

ظاهرا تحرکات بورژوازی در                  
کردستان، بازاريان و کسبه در اين          

اما در  .  خطه مترقی و انقالبی است      
نقاط ديگر ايران بورژوازی بخشی        

جالب .  از ضدانقالب حاکم است            
اينجاست که جريانی که خيزش                  
عظيم مردم ايران عليه رژيم                         
اسالمی و برای آزادی و برابری و          
رفاه را قلفتی تقديم رهبران سبز                 
اسالمی و اصالح طلبان حکومتی            

کرد، در کردستان بازاريان و                
کسبه را در ميان نيروهای انقالبی      
و در کنار طبقه کارگر قرار داده          

اين تناقض آشکار، اين             .  است
برخورد دوگانه حيرت آور در              
ناسيوناليسم حاکم بر ديدگاه اين              

در "ظاهرا   .  جريانات ريشه دارد    
!" کردستان همه چی انقالبی است     

زمان به  .  بورژوازی انقالبی است  
جنبش "مقوله  :  عقب باز می گردد   
دگر بار از       "  انقالبی خلق کرد      

 .زير آوار سر بر می آورد

 

از همين ديدگاه است که اين                      
جريانات تفاوت ميزان تحرک در       
کردستان طی يک سال اخير را            

مردم "  انقالبی گری     "بحساب      
کردستان گذاشته اند و با تبختر              

مردم "خاصی اعالم می کنند                 
کردستان چون نميخواهند با جنبش   
سبز همراه شوند، در اعتراضات        
وسيع و بعضا ميليونی در ساير             

." نقاط کشور شرکت نکرده اند            
اينها از موضع ناسيوناليسم کرد،        
به مردم جسور و آزاديخواه ديگر        
نقاط کشور که با شجاعت زائد               
الوصفی در مقابل وحشی گری             
های رژيم جنايتکار اسالمی                   
مقاومت کرده اند، فخر می                       

نزد اين جريانات همه          .  فروشند
حقايق وارونه  .  چيز وارونه است   

 .دنيا وارونه است. است

 

در همان زمان فراخوان اعتصاب      
عمومی و اعتراضات به اعدام              
زندانيان سياسی، مردم چه در                
کردستان و چه در ساير نقاط                   
کشور پاسخ اين ناسيوناليسم را             

شرکت نستبا وسيع مردم در   .  دادند
تهران و برخی شهرهای ديگر در      

اعتراض عليه    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  
  ١۵صفحه 


