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  سياوش دانشور 

 

 پيامدهاى 
 تشديد تحريم اقتصادى

 

تشديد تحريم اقتصادى جمهورى اسالمى توسط اتحاديه             
اروپا که از جمله ممنوعيت سرمايه گذارى و انتقال                       
تکنولوژى در پروژه هاى نفت و گاز و محدوديت بيشتر            

 براى   ،در معامالت تجارى و بانکى را شامل ميشود                  
اين اقدام اتحاديه اروپا     .  مردم ايران پيامدهاى جدى دارد      

که قدمى فراتر از تالشهاى تاکنونى و اقدامات دولت                     
 اوال نشان داد که اعمال سياست تحريم                        ،آمريکاست

. اقتصادى تنها در اشکال ضد اجتماعى آن موثر است                 
که گويا به مردم آسيبى         "  تحريم هدفمند  "معلوم شد که       

موشکهاى باهوشى که به مردم اصابت        " مانند   ،نميرساند
تحريم با هدف اعمال فشار            .  مسخره است  "  نميکردند

محسوس اقتصادى و سياسى صورت ميگيرد و اگر اين             
همانطور که جنگ    .  نباشد از پيش شکست خورده است         

 . را نميتوان به پروپاگاند جنگى تقليل داد

 

واکنش سريع جمهورى اسالمى به اين اقدام اتحاديه اروپا         
و اعالم بازگشت بدون پيش شرط به ميز مذاکرات در                  

هر وقت  .  باره تحويل اورانيوم نيز واکنشى جديد نيست           
جمهورى اسالمى دايره مانور را تنگ ديده است گامى                

 فشار دولتها و مخاطرات آنرا        ،عقب رفته تا زمان بخرد      
 در شکاف دولتها بازى کند و به نقطه اى                     ،تعديل کند  

تعبير اين  .  برسد که مذاکره را از موضع قدرت پيش ببرد        
تاثير بالفصل دامنه اين        "واکنش جمهورى اسالمى به          

توسط ژورناليستها و طرفداران تحريم                      "  تحريمها
خوشباوارنه و ناشى از تمايل گوينده گانش به تشديد                       

اين دوره اى است که در        .  سياست تحريم اقتصادى است    
اپوزيسيون ايران مجددا طرفداران راست افراطى در                 

آمريکا و اروپا به تحرک مى افتند           

 

 اسناد جنگی آمريکا 
 در افغانستان کدام حقايق را برمال ميکنند؟ 

 

  ٣صفحه على  جوادى                                            

٢صفحه   

 در بيست و دومين سالگرد نسل کشی
 سرنگونی و محاکمه سران رژيم،

 تنها پاسخ عادالنه
 ۵صفحه آذر ماجدی                                               

 يادداشت سردبير

 

 !″اهللا″تدارک چی حکومت ″ رحمان″
 

 ٨صفحه سعيد مدانلو                                                 

 ساعته يک دنياى بهتر٢۴راديو ماهواره اى 

 جنبش های اجتماعی 
 و بحران دولت در آمريکا

 

 ٧صفحه علی طاهری                                               

تعابير و واقعيات : دمکراسى  
  ٢ -مصاحبه با انترناسيونال 

 

١٠صفحه منصور حکمت                                           

 کارگران جنرال مکانيک؛ کار پيمانکارى و اخراج



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و تشديد تحريم اقتصادى را مقدمه        
اى بر باالتر رفتن امکان حمله                
نظامى و لذا مطلوبيت خود در                

 . چنين سناريوئى تلقى ميکنند

 

بسيار روشن است که اعمال                    
 که  ،تحريم اقتصادى در اين سطح      

بطور زنجيره اى نهادهاى                        
اقتصادى مرتبط با آنها را در                   

 تنگناها و محدوديتهاى       ،برميگيرد
واقعى براى اقتصاد ورشکسته و         
بحران زده ايران ايجاد ميکند که           
قربانيان بالفصل آن نه رژيم                    
اسالمى بلکه توده وسيع مردم                 

. کارگر و محروم خواهد بود                   
جمهورى اسالمى و باندهاى                    
متفرقه اش که به کل امکانات                   

 حتما از    ،جامعه چنگ انداخته اند     
نظر سياسى منزوى تر خواهد شد        
اما دست بازترى در تحميل فقر              
اقتصادى بعنوان يک سالح                      
سياسى در سرکوب و زمينگير              
کردن کارگران و مردم ناراضى          

تاثير تحريم      .  پيدا خواهد کرد          
اقتصادى بر تشديد بى ثباتى                      
سياسى جمهورى اسالمى از تاثير       
تحريمهاى مشابه بر بى ثباتى                  
دولت صدام حسين در عراق                    

اين تحريمها در        .  فراتر نميرود   
عقب راندن جمهورى اسالمى و           
اوباش حکومتى تاثيرى ندارد اما         
به آنها براى تهاجم به مردم کمک         

نه فقط اعمال تحريمهاى          .  ميکند
شديد اقتصادى بلکه فضاى روانى       
تحريم اقتصادى وسيله اى در                  
دست رژيم و مشتى بازارى                      
مرتجع و دالل و سودجو و محتکر       

تشديد فقر   .  در چاپيدن مردم است     
و فالکت مردم نتيجه قطعى تشديد         

 . تحريمهاى اقتصادى است

 

سياست تحريم اقتصادى بعنوان            
يک اقدام زيانبار براى مردم ايران  
بدون هيچ ابهامى بايد محکوم                  

تحريم اقتصادى يک سالح        .  شود
طرفداران اين  .  کشتار جمعى است  

سياست که تجربه عراق و                          
تراژدى مرگ و مير وسيع را ديده       

 

 پيامدهاى 
 ...تشديد تحريم اقتصادى 

اند و هنوز بر طبل اين سياست        
 قبل از هر چيز                      ،ميکوبند

تصور فرقه اى و ضد جامعه و       
غير اجتماعى خود را بنمايش          

توجيهات اينها مبنى     .  ميگذارند
بر تاثيرات تحريم بر شعله ور         
کردن نارضايتى مردم و لذا              
گسترش مبارزه عليه جمهورى     

 توجيهاتى بيمارگونه و    ،اسالمى
اينها .  بشدت ارتجاعى است         

اپوزيسيون هستند     "  مهديون"
که فکر ميکنند فقر و فالکت و          
استيصال مردم موجد گسترش        

نکته .  مبارزه عليه رژيم ميشود    
اى که حتى اعمال کنندگان                 
تحريم اقتصادى نميگويند و با         
تمام جنايتکارى شان پنهان                
نميکنند که اين تحريمها بر                 
زندگى مردم تاثير منفى                       

طرفداران تحريم        .  ميگذارد
اقتصادى در اپوزيسيون ايران       

که بخشا آنرا با مخالفت با                -
جنگ توجيه ميکنند و يا تحريم        
اقتصادى را گزينه بهترى از           

برخالف     -جنگ ميدانند       
توهمات شان از شيپورچى                
شدن سياست کشتار جمعى                

. تحريم اقتصادى سودى نميبرند   
آمريکا و اروپا در حال حاضر        
قصد تغيير رژيم اسالمى و يا           

. اشغال نظامى ايران را ندارند       
اين تحريمها از جانب اعمال             
کنندگانش نه تغيير رژيم ايران        
و نه حتى تغيير رفتار                             
جنايتکارانه اش در قبال مردم         

. را هدف خود قرار نداده است        
موفقيت آمريکا و دولتهاى                 
غربى در گسترش اعمال فشار       
به جمهورى اسالمى تحميل              
تعادلى جديد به نيروهاى اسالم       

 .سياسى در منطقه است

 

همينطور واکنش سريع                        
جمهورى اسالمى و اعالم                 
آمادگى بدون پيش شرط براى         

 ،حضور مجدد در مذاکرات             
نشان ميدهد که سياست تحريم          
اقتصادى به وحدت درون                  
حکومتى در مقابل آمريکا و             

١۶٢شماره   
متحدينش منجر نميشود بلکه تنشها و   
درگيريهاى درون حکومتى را                   
برسر بقاى نظام و روش اداره                    
کشور و سياست خارجى تشديد                  

تحريم اقتصادى اگر منفعتى       .  ميکند
براى جمهورى اسالمى دارد اينست       
که تهاجم اقتصادى به مردم کارگر           
و زحمتکش و سفره خالى شان را              

 بر تهاجم سياسى عليه            ،تشديد کند  
مخالفين و فعالين بيافزايد و چتر                 
اختناق را در داخل کشور وسيع تر          

اما در همان حال تاثيرات                 .  کند
تحريم اقتصادى و پيامدها و                          
مخاطرات احتمالى ديگر اين                       

 بر کشمکش درونى                        ،سياست
جناحهاى حکومتى مى افزايد که               
جمهورى اسالمى توان تحمل آنرا            

واکنش فورى دولت احمدى        .  ندارد
نژاد به اين تحريمها معنى اى جز              
اين ندارد که در قلمرو ديپلماسى                
جمهورى اسالمى براى کنار آمدن با     
آمريکا و دولتهاى غربى تالش                   

نفس اين کنار آمدن           .  خواهد کرد   
 ،براى بخشهاى مختلف هيئت حاکمه     

حتى متحجرترين و ضد آمريکائى           
 هيچوقت سوال نبوده             ،ترين آنها    

تبليغات حکومتى پيرامون اين    .  است
موضوع نه برسر نفس مسئله بلکه           
برسر اينست که کدام جناح مذاکره           

 . با غرب را مديريت ميکند

 

مردم آزاديخواه و طبقه کارگر ايران      
قاطعانه سياست تحريم اقتصادى و          
سياست تهديد نظامى را محکوم                 
ميکنند و اين سياستها را نه فقط در            
تحکيم رژيم ارتجاعى و ضد                        

کارگرى جمهورى اسالمى بلکه         
عليه معيشت و زندگى سراسر فقر     

سياستهائى مانند      .  خود ميدانند     
تحريم اقتصادى و تنش نظامى در       

 تنها ميتواند بعنوان چماقى      ،منطقه
بخشهائى از  .  عليه مردم بکار رود   

" آزادى"مردم در دهه گذشته اميد      
را به حمله نظامى آمريکا به                    
ايران گره زدند و نتيجه عراق و           
افغانستان ديگر اين توهم را براى       
هر انسان نيمه معقولى زدوده                 

طرفداران پرو پاقرص           .  است
تحريم و جنگ و بمباران اساسا             
فاکتور مردم در پالتفرمشان                   

 پيروزى و پيشروى آنها            ،نيست
در گرو نابودى جمعى مردم                    

پرچم خونين و ننگين آنها          .  است
تنها ميتواند بر تلى از اجساد                    
قربانيان و جامعه اى منکوب شده        

 . و مرعوب شده برافراشته شود

 

آزادى مردم ايران در گرو اعمال        
تحريم اقتصادى و قلدرى                           
ميليتاريستى تروريسم دولتى                  

 در مبارزه مستقل براى             ،نيست
. نفى حکومت اسالمى است                    

مبارزه اى که يک رکن پالتفرم             
آن تقابل با اردوهاى تروريسم                
دولتى و غير دولتى در ايران و              

تشديد تحريم  .  منطقه و جهان است   
اقتصادى و خط تنش نظامى از              

 سياستى عليه تالش        ،هر دو سو     
آزاديخواهانه مردم ايران عليه              
جمهورى اسالمى است و بايد                 

 . * قاطعانه محکوم شود

 سايتهاى 
:حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 

www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بهتر  

www.wupradio.org 
!لطفا به اطالع عموم برسانيد  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

افشای گوشه ای از اسناد نظامی و       
طبقه بندی شده آمريکا توسط                   
سايت ويکی ليکس با موجی از              
واکنش در سطح جهان مواجه شده       

سخنگوی دولت آمريکا اين      .  است
يک اقدام           "افشاگری را                      

دولت .  ناميده است   "  جنايتکارانه
پاکستان همکاری خود در سرپا             
نگهداشتن و تجهيز طالبان را                  

رژيم آدمکشان   .  انکار کرده است    
اسالمی ايران دخالت خود در                  
تسليح و تعليمات نظامی به                        
نيروهای طالبان را انکار کرده              

از طرف ديگر سايت ويکی      .  است
ليکس مدعی شده است که عالوه           
بر اسناد سری منتشر شده بيش از         

 هزار سند محرمانه ديگر در           ١۵
به مسائل متعددی در     .  اختيار دارد 

مگر چه   .  اين زمينه بايد پرداخت      
اتفاقی افتاده است؟ چرا ما شاهد             
واکنشهای هيستريک و عصبی             
نيروهای درگير در اين کشمکش          
هستيم؟ اهميت اين واقعه از جانب        
نيروهای درگير و مشخصا هيات        

 حاکمه آمريکا چيست؟ 

 

 در البالی اسناد افشاء شده

وزارت دفاع آمريکا اعالم کرده           
های     ارزيابى خسارت   "است که       

ناشى از انتشار هزاران سند سّرى       
درباره جنگ افغانستان توسط وب      

ها زمان    ليکس به هفته    سايت ويکی   
؟ هفته ها؟ چرا؟ مگر          "نياز دارد  

چه اطالعاتی در اين اسناد موجود       
است؟ چگونه يک سری اطالعات      

اين چنين عظيم ترين              "  مرده"
سازمان نظامی جهان معاصر را         
به تکاپو انداخته است؟ اين اسناد           
به کدام واقعيتهای ارتجاعی اين             
جدال تروريستی اشاره دارد؟                 
کشتار مردم عادی و افزايش اين           
کشتارها گوشه ای از اطالعاتی            
است که در اين اسناد نظامی و                
داخلی نيروهای آمريکا به آن                  

سياست ارتجاعی  .  اذعان شده است  

 

 

 اسناد جنگی آمريکا 
 در افغانستان کدام حقايق را برمال ميکنند؟

 

 على جوادى

" بگير و بکش       "و وحشيانه        
بخش ديگری از اطالعات درز     

ناتوانی .  شده در اين اسناد است    
جلوگيری از  "ارتش آمريکا در    

حمايت پنهان نيروهای                         
) آی اس آی  (اطالعات پاکستان   

طالبان "  به شبه نظاميان              
واقعيت ديگر برمال شده در اين    

 . اسناد است

 

اما آيا روشن شدن اين حقايق            
ساده يک جنگ تروريستی تمام     
عامل برآشفتگی اين نيروهای        
متخاصم و آدمکش است؟                   
واقعيت را بايد در فرای اين              
واکنش های هيستريک و اوليه       

: مساله اين است    .  جستجو کرد  
چه کسی نميداند که جنگ در            
افغانستان جبهه ای از تقابل دو        
قطب تروريستی متخاصم در          
سطح جهان است که مدتهاست        
بشريت متمدن را در چنگال              
خود به اسارت گرفته اند و                 
صدمات جبران ناپذيری بر              
پيکر جامعه بشری وارد آورده       

 سپتامبر کليد اين    ١١فاجعه  .  اند
کشمکش و جنگ ارتجاعی را        

اين جنگی برای گسترش        .  زد
 با تعبير عاميانه        ،"دمکراسی"

و رايج آن يعنی باالبردن حقوق     
 ،مدنی و شهروندی در جامعه         

اين جنگی برای                .  نيست
خالصی مردم محروم و                      
ستمديده در افغانستان از شر             
اسالم و حکومت اسالمی                    

اين جنگی برای آزادی      .  نيست
زن به اسارت گرفته شده در             
افغانستان از شر طالبان و                   

و يا از طرف          .  اسالم نيست   
 اين جنگی برای مقابله با    ،ديگر

سياستهای قلدرمآبانه و                         
امپرياليستی آمريکا و متحدين         

جنگی برای        .  اش نيست       
خالصی بشريت از شر                        
ژنرالهای دست به ماشه و آماده      

١۶٢شماره   

به شليک انواع موشک و بمب                    
اين جنگی بر سر قدرت       !  نه.  نيست

جنگی بر سر سهم          .  سياسی است   
خواهی از قدرت سياسی در منطقه          
از يک طرف و از طرف ديگر                   
تالشی برای تحکيم و تقويت                         
هژمونی آمريکا در سطح منطقه و           

يک ذره     .  در سطح جهان است            
آزاديخواهی و برابری طلبی در                
اهداف هيچکدام از طرفين تخاصم          

هر چه هست             .  موجود نيست      
اين .  ارتجاعی و ضد انسانی است         

جنگی است که قربانيانش مردم                  
چه در افغانستان و چه در      .  عادی اند 

اين جدالی است            .  سطح منطقه     
کشتار !  تروريستی از هر دو سو           

مردم عادی و بيگناه مساله ای است         
که حتی اسناد نظامی و محرمانه                
افشاء شده اين جريانات تروريستی         

 . به آن اذعان دارند

 

بعالوه نقش و ماهيت عملکرد دولت       
پاکستان و سازمان امنيت اين کشور       

اين حقيقت که    .  چندان پوشيده نيست   
طالبان يک جريان دست ساز                       

 بر    ،سازمان امنيت پاکستان است          
طالبان جريانی  .  کسی پوشيده نيست   

است که شکل گيری و تولدش را                
بدون وجود    .  مديون پاکستان است      

کمکهای تسليحاتی و امنيتی پاکستان      
جريان تا مغز استخوان ارتجاعی             
طالبان يک روز هم قابل دوام                       

از طرف ديگر طالبان                 .  نيست
بزرگترين سازمان توليد مواد مخدر      

ترياک و هروئين يک منبع           .  است
تامين مالی مهم برای اين نيروی                

سرپا نگهداشتن توليد     .  مرتجع است  
مواد مخدر يک رکن مهم تامين                  

. مالی سازمان امنيت پاکستان است        
اذعان اسناد سری نظامی آمريکا به        
اين واقعيت ضربه معينی به تبليغات      
عوامفريبانه دولت آمريکا در قبال           

 . متحدين منطقه ای اش است

 

اما افشای کشتار عناصر بيگناه            
در جنگ تروريستها نه يک                     

. استثناء بلکه يک قاعده است                 
افشای اسنادی در اين زمينه نبايد         
قاعدتا حساسيت زيادی را بر                  

اين بيان علنی عملکرد          .  انگيزد
بعالوه نقش  .  هر روزه شان است     

و عملکرد سازمان امنيت پاکستان      
واقعيتی است که کتابها در باره             

در .  آن به نگارش در آمده است           
بخشی از     .  زمره اخبار نيست        

نتيجتا .  حقايق ديرينه تاريخی است   
علت را بايد در جای ديگری                   

 .جستجو کرد

 

 سوراخ در ماشين نظامی آمريکا

واقعيت اين است که سازمان                   
نظامی و جاسوسی آمريکا با يک        
سوراخ بزرگ در سيستم خود                

بخش قابل     .  مواجه شده است          
مالحظه ای از اسناد محرمانه                
سازمان نظامی و امنيتی اش بر            

تصوير قدر قدرتی   .  مال شده است  
و غير قابل نفوذ بودن سيستم                   
نظامی و امنيتی اش بار ديگر                 

آيا .  ضربه خورده است                    
سازمانهای جاسوسی رقيب در             
اين دستگاه رخنه کرده اند؟ کل              
سيستم جاسوسی اش برای يافتن           
افراد و يا شبکه مربوطه به                       

بايد منتظر    .  حرکت افتاده است      
دستگيری هايی در آينده نزديک          

اعالم سايت ويکی ليکس            .  بود
 هزار سند        ١۵مبنی بر اينکه            

محرمانه ديگر در اختيار دارد               
نمک بر زخمی است که ايجاد                

اما حساسيت مساله در     .  شده است 
اينجاست که اين سوارخ نه از                 

" دشمن"جانب سازمانهای امنيتی      
" خودی"بلکه از جانب نيروهای        

و جناحهای رقيب در هيات حاکمه      
و دستگاه نظامی آمريکا ايجاد شده  

شايد همان جناحهايی که در      .  است
مقابله با آن ناچار شدند فرمانده              

  ۴صفحه 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کل قوای نظامی آمريکا در                        
بر مال   .  افغانستان را برکنار کنند      

شدن اين اسناد به اين اعتبار                      
نشانی از تعميق شکافهای درونی        

. هيات حاکمه آمريکا است                        
شکافهايی که به افشاگری از                    
عملکرد جناح رقيب کار را به                
افشای اسناد محرمانه نظامی                   

 .رسانده است

  

بعالوه عکس العمل اين نيروها              
بيانگر واقعيتی در زمينه روش و         
سبک کار سازمانهای نظامی و             

مخفی .  ديپلماسی اين کشورها است  
و محرمانه بودن سياستها و                       
عملکرد نيروهای متفاوت اين                

" طاليی"دستگاهها يک اصل                
آرايش هيات حاکمه اين جوامع               

ديپلماسی سری و غير               .  است
پاسخگو يک رکن هميشگی                     

هيچ .  کارکرد اين سيستم ها است        
درجه ای از پاسخگويی و اعالم            
رسمی و علنی حقايق نظامی جايی      

اکثريت .  در اين دستگاه ندارد            
تصميمات نظامی و استراتژيک           
توسط محافل غير انتخابی و غير          
پاسخگو و حتی خارج از کنترل            
مجامع انتخابی اين دستگاه اتخاذ           

 . ميشود

  

ناکامی های سياست جنگی                      
 آمريکا در افغانستان

اين سوراخ در عين حال نشانه                
هايی از ناکامی استراتژی و                    
سياست جنگی آمريکا در                           

. افغانستان را برمال کرده است              
آمريکا در دوران اوباما سياست            
متفاوتی را در مقايسه با سياست            
نئوکانسروتيوها در پيشبرد جنگ        

. عليه تروريسم اسالمی اتخاذ کرد      
سياستی که پايه آن بخش بخش                
کردن کل جنبش اسالم سياسی و            
مقابله با يک بخش آن در درجه               
اول و مماشات و تالش برای                    

. خنثی کردن بخش ديگر آن بود            
هيات حاکمه آمريکا تحت رهبری       
اوباما بر خالف دوران جورج                
بوش سياست خود را بر اين                      
ارزيابی استوار کردند که چنانچه        

 

 اسناد جنگی آمريکا 
 ...در افغانستان کدام حقايق را برمال ميکنند 

بتوانند شاخه القاعده اسالم                   
سياسی و طالبان را زير ضرب        
قرار دهند و تمام قوای نظامی            
خود را در درجه اول بر اين                
بخش متمرکز کنند ميتوانند به           
موفقيت های نظامی قابل                      
مالحظه ای دست پيدا کنند و               
اين پيروزی را سکويی برای            
جبران شکست سياست خود در        

اما اين      .  عراق تبديل کنند           
سياست از قرار از دو زاويه با          

يکی .  شکست مواجه شده است      
در مقابله با هدف مستقيم خود             
يعنی طالبان و القاعده و از                   
طرف ديگر در خنثی کردن                
شاخه اصلی و تعيين کننده اسالم   
سياسی يعنی رژيم اسالمی و              

اسناد افشاء شده بر    .  متحدين اش 
هر دو واقعيت انگشت                            

همچنين رقابتها و          .  ميگذارند
دعواهای جناحهای رقيب در             
اسالم سياسی مانع آن نبود که             
بطور مثال رژيم اسالمی به                
تعليم و تسليح نيروهای نظامی          
طالبان نپردازد و يا به نيروهای       
القاعده پناهگاه و امکانات                    

 .عملياتی ندهد

  

اما ناکامی و شکست سياست              
جنگی آمريکا در افغانستان بار        
ديگر بيانگر اين واقعيت است           
که تروريسم اسالمی را نميتوان      
با نيروی نظامی و اسلحه در هم       

بايد ريشه های آن را              .  کوبيد
بايد مساله فلسطين      .  نابود کرد  

بايد کشور مستقل     .  را حل کرد    
. فلسطينی را برسميت شناخت         

بايد تهاجم همه جانبه به مردم             
. ستمديده فلسطين را متوقف کرد    

بايد زمينه های تغذيه اسالم                  
بايد .  سياسی را خشک کرد             

ستون فقرات آن را در هم                      
بايد رژيم اسالمی در        .  شکست

و اين نه     .  ايران را بزير کشيد      
کار جريانات تروريسم دولتی           
رقيب بلکه کار بشريت متمدن و      
مردم آزاديخواه و جنبشهای                
سوسياليستی در ايران و منطقه        

کار جنبش     .  خاورميانه است    
  *.کمونيسم کارگری است

١۶٢شماره   

به دنبال اعمال فشارهای روز افزون از جانب                  ،بنا به خبر دريافتى      
سرمايه داران و عوامل کارفرما عليه کارگران، عليه کارگران                               

 ماه است دستمزدهايشان را دريافت نکرده اند و حتی              4زحمتکشی که    
از پرداخت مساعده ناچيز به آنها خودداری ميشود، طی روزهای                          
گذشته ياری چهره منفور ضد کارگری و مديران شرکت جنرال                              
مکانيک با گستاخی و وقاحت به کارگران اعالم نموده اند اين شيوه کار             
قراردادی و استفا ده از نيروهای باز نشسته ديگر به سود شرکت                             

 نفر از کارکنان باز نشسته ای که بعلت فقر مالی             30و گفته اند    !!  نبوده
 سال کار در حال حاضر هنوز برای تامين نيازهای                             30پس از       

 بعلت عدم کار آيی کافی و توقعات زياده از           ،زندگيشان مجبور به کارند   
 . ؟ بايستی از کار اخراج شوند!!!حد

 

کارگران شرکت جنرال مکانيک تا امروز در غالب قراردادهای                           
ظالمانه و يکطرفه با خود شرکت قرارداد منعقد نموده و مشغول                              
بکارند، آن هم قراردادهای يکطرفه و ناعادالنه و سرمايه دار پسندی                  
که فقر و گرسنگی و بيحقوقی مطلق را به زندگی کارگران و خانواده                   

تازه حضرات انگل و مفتخور در        .  های محرومشان تحميل نموده است     
سايه حمايت حکومت جنايت و جنون اسالمی به اين هم راضی نيستند و     
برای دستيابی به سودهای سرشار بيشتر ميخواهند کارگران را به سمت           

آنچه از شواهد بر می آيد        .  کار پيمانکاری و اخراج از کار سوق دهند          
قرار است در آينده امورات و کارهای بخشهايی از شرکت، از قبيل                       

به شرکتهای انگل        ...  آلموتور بندی، انبار و خدمات موتوری و                      
در صورت اجرای اين سياست ضد کارگری           .  پيمانکاری واگذار شود   

در آينده نزديک جمع کثيری از کارگران بيکار شده و يا ناچار خواهند                
شد تحت شرايط بسيار بدتر و نامناسبتری با دستمزدهای نازل و کمتری        
در خدمت سود جويی حضرات سرمايه دار باشند و اين بخشی از                            
جنايت هميشگی و سراسری سرمايه داران و حکومت جنايتکار                             

 . اسالميشان عليه کارگران است

 

هم اکنون در شرکت جنرال مکانيک بخش  پروژه احداث بزرگراه                        
 نفر کارگر      200 بيش از         ،بلوار آسيا در غرب تهران            -حصارک   

 ماهه، سفيد امضا و يکطرفه و پايه                        3قراردادی با قراردادهای           
 6 ساعته و سنگين از        12 شيفت    2 هزار تومانی در       303دستمزدهای  

کمپ محل  .   صبح مشغول به کارند    6 عصر تا    6 عصر و از     6صبح تا   
 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترين امکانات            60زندگی بيش از     

غذايی، بهداشتی و استراحتی در همين منطقه مستقر است و مابقی                         
کارگران بدون امکانات سرويس و با مشکالت زياد از شهرکها و زاغه             

شرکت جنرال  .  نشينهای اطراف تهران خود را به محل کار ميرسانند              
مکانيک تحت نظارت باندهای مافيايی و دزد بنياد مستضعفان حکومت            

 . اسالمی ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ جوالى ٢٨ – ١٣٨٩ مرداد ۶

 تحريم اقتصادى 

!سالح کشتار دستجمعى است  

 کارگران جنرال مکانيک
 ! کار پيمانکاری و اخراج از کار



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بيست و دو سال پيش رژيم                        
اسالمی هزاران زندانی سياسی را      
در زندان های مخوف خويش                  

خمينی در ششم مرداد    .  کشتار کرد 
 فتوای قتل هزاران             ١٣٦٧ماه     

: زندانی سياسی را صادر کرد               
های سراسر    آسانی آه در زندان     "

آشور بر سرموضع نفاق خود                
آنند محارب   پافشاری آرده و می       

اين ."  باشند و محكوم به اعدام می       
فتوا آغاز دور دومی از نسل کشی        
در زندان های رژيم اسالمی                    

 .است
 

اين فتوا پس از پذيرش آتش بس              
در جنگ با عراق، بمنظور                       
ممانعت از شکل گيری                                 
اعتراضات مردم و نيروهای                  
اپوزيسيون و به بهانه حمله                       

. مجاهدين از عراق، صادر شد             
بالفاصله پس از صدور اين فتوا            
هر نوع ارتباط زندانی های                      
سياسی که بالغ بر هزاران نفر می        

. شدند، با دنيای خارج قطع شد               
فقط يک هيئت بازپرسی شامل               
يک قاضی شرع، دادستان انقالب       
و يک افسر عاليرتبۀ اطالعاتی              
 .حق ورود به زندان ها را داشتند

 

اين هيئت مرگ فقط يک سوال از         
زنان و مردان جوانی که عموما             

" جرم" به          60از اوايل دهه              
شرکت در تظاهرات يا داشتن                 
اعالميه سياسی به اسارت درآمده        

اين جوانان     .  بودند، می پرسيد        
زندانی حتی خبر نداشتند که اين             
سوال و جواب ساده دو راهی                   

پاسخ .  مرگ و زندگی شان است         
همچون طناب دار بر              "  غلط"

. گردن زندانی جوان حلقه می زد         
اگر زندانی بر عقايد سياسی خود          
پای می فشرد، چشمانش را می              
بستند و در گروه های چند نفری            
به پای چوبه دار فرستاده می                    

طناب های دار  مدام در              .  شدند
. حال باز و بسته شدن بودند                      

تل اجساد در کاميون    .  فرصت نبود 
هايی ريخته می شد و پنهانی در             
گورهای دستجمعی بی نام و نشان        

برخی را نيمه جان     .  دفن می شدند  

 

 در بيست و دومين سالگرد نسل کشی
 سرنگونی و محاکمه سران رژيم، تنها پاسخ عادالنه

 

 آذر ماجدی 

در ميان اجساد خونين می                   
 . انداختند

 

ابتدا هواداران سازمان                         
مجاهدين خلق را کشتند، سپس        
به سراغ زندانی های چپ و              

هزاران جوان  .  کمونيست آمدند 
" بجرم"چپ و کمونيست را             

کفر و الحاد حلق آويز کردند و         
در گورهای دستجمعی مدفون        

خانواده های اين جان         .  کردند
باختگان تا چندين ماه از مرگ        
جگر گوشه گانشان بی خبر               

بی خبری از زندان،            .  بودند
سايه ترس و اضطراب را بر           

احساس .  جامعه کشيده بود           
تلخی بر جسم و جان خانواده            

باالخره، .  ها مستولی شده بود      
آنچه که تصورش لرزه بر                  
پيکرشان می انداخت، به بيرحم  
ترين و خشن ترين شکلی بر             

يک کيسه     .  آنها آشکار شد         
پالستيکی محتوی متعلقات                
عزيزانشان تمام آن چيزی بود        
که از عزيزان دلبندشان                       

محل دفن اين      .  دريافت کردند  
جانباختگان هنوز آشکار نشده        

اين خانواده ها از اجرای      .  است
مراسم يادبود و عزاداری نيز          

 . منع شدند
 

چند سالی است که رژيم                       
جنايتکار اسالمی بمنظور                 
مدفون کردن شواهد و مدارک        
اين نسل کشی دست به نابودی         
گورستان هايی که پيکر اين              
جانباختگان را در خود جا داده        

در .  است، مشغول شده است         
 ١٣٨٧ ديماه             ٢٧ و             ٢٠

بولدوزرهای دولتی در                        
گورستان خاوران به تخريب           
قبرهايی پرداختند که خانواده          
های قربانيان بر اساس حدس و      
گمان برای عزيزان خود                     

 .ساخته بودند
 

 يکی از       60نسل کشی دهه           
سياه ترين صفحات قتل و                    
جنايت در تاريخ معاصر جهان      

١۶٢شماره   
در اين دهه نزديک به صد             .  است

هزار انسان، در ميان آنها هزاران            
کودک، به فجيع ترين شکلی به قتل          

زندان های مخوف، شکنجه    .  رسيدند
های وحشيانه، قتل عام زندانيان،              
گورهای دستجمعی بخشی از                      
کارنامه خونين و سياه اين رژيم و             

. تمام رهبران و کار بدستان آن است       
ابعاد وحشيانه اين جنايات هنوز                 

اما همان    .  کامال افشاء نشده است         
بخشی که به بيان درآمده، سايه سياه         
وحشت را بر اذهان مستولی می                

برای ثبت در تاريخ، بمنظور          .  کند
اجرای عدالت، باين خاطر که                     
بازماندگان اين قربانيان بتوانند به            
يک آرامش نسبی دست يابند، اين             
جنايات بايد در يک تريبونال علنی          
بازگو شود و مسببين آن، يعنی تمام          
کاربدستان اين رژيم سياه، محاکمه          

اين يکی از     .  و به مجازات برسند       
اولين اقدامات مردم پس از                             

 .سرنگونی رژيم اسالمی است
 

اما در اينجا بايد اشاره کوتاهی                    
داشت به آن کسانی که مذبوحانه می        
کوشند بخشی از اين کاربدستان را           
از ميان آدمکشان بدر برند و در                 

اصالح .  ميان قربانيان جا بزنند             
طلبان حکومتی، اپوزيسيون پرو              
رژيم، با زبلی و تزويز خاصی که            
از خصوصيات ژنتيک اسالميست         

 –ها و جريانات از قبيل توده ای                 
اکثريتی ها است، دارند از طريق              
يک شامورتی بازی، موسوی و                

جا "  معصومين"شرکاء را در ميان       
انگار نه انگار که موسوی     .  می زنند 

در تمام دهه شصت در زمره                        
مقامات باال و اصلی رژيم و نخست         

کروبی و خاتمی     .  وزير بوده است    
از نزديکان خمينی و از کار بدستان        
هميشگی رژيم بودند؛ بهزاد نبوی            
سخنگوی دولت، سازگارا از بنيان          
گذاران سپاه و بقيه باند که برخی                

جنبش "  مخزن فکری   "اکنون نام       
سبز بر خود نهاده اند، همگی در                
گوشه ای از اين حکومت مرگ و              

 . نسل کشی کار بدست بودند
 

تمام اين تالش ها معطوف به ايجاد           
يک فراموشی کلکتيو در جامعه                

دارند بخشی از تاريخ سياه            .  است
کشور را پاک می کنند، دستکاری و       

وگرنه چگونه   .  بازنويسی می کنند     
می توان جرئت کرد و جمهوری               

را به مردم       "  امام"اسالمی زمان       
وعده داد؟ جمهوری اسالمی مطابق       

جمهوری اسالمی  "با قانون اساسی،    

نه يک کلمه کم نه يک کلمه                       
اين وقاحت بر فعاليت های     "  زياد؟

شبانه روزی اين دار و دسته                    
جا .  مزور اسالمی متکی است          

دارد يک جمله از گفته های                      
ميرحسين موسوی خط امامی را          
در رابطه با کشتار مرداد و                      

در دی ماه    .   ياد کنيم   67شهريور  
 يک روزنامه اطريشی در       1367

مورد قتل عام تابستان از                            
ميرحسين موسوی، نخست وزير        

موسوی چنين  .  وقت سوال می کند   
آنها قصد داشتند     :  "پاسخ می دهد    

به قتل و کشتار مردم ادامه دهند و        
ما ناچار بوديم مانع اجرای اين              

در چنين مسائلی ما      .  توطئه شويم 
 ".به کسی رحم نمی کنيم

 

ه            ون گ ن اری از اي ي ای بس ه ال ث م
ای   "  ادت ه ی در       "   رش ام ط ام خ

ن  .   بايگانی ها موجود است   اما همي
رای خجالت دادن و                 د ب اي يکی ب

ی               ل ادوهای م  –خاموش کردن پ
ی         ت اسالمی، اصالح طلبان حکوم
پ           ای چ روه ي ن ن ي ن چ م و ه
سازشکاری که اخيرا به سهم خود      
اچاق کردن موسوی در               برای ق

ردم و          ان م ي ردم   " م الب م ق " ان
افی           د، ک ردن تالش های بسياری ک

ه                  .   باشد ان اطع م خود ق ه سه ا ب م
خواهيم کوشيد که تاريخ همانگونه     
بت                  ه ث و شود و ب ازگ که هست ب

ما اجازه نخواهيم داد که اين      .   رسد
جازات            ه و م جانيان را از محاکم

ه           .   بدر برند  عی ک ان ما هر گونه م
رای               ردم ب ش م ب ن ل ج اب ق در م
رای           سرنگونی رژيم اسالمی و ب
آزادی، برابری و رفاه ايجاد شود،     

م            ي ار می زن ن اد      .   به ک ح حزب ات
داری و               اي ا پ ارگری ب کمونيسم ک
ی          ون گ رن واری در جهت س ت اس
قالب             دهی يک ان رژيم و سازمان
کارگری، که تنها راه تضمين يک       
ه است،          رف جامعه آزاد، برابر و م

 . مبارزه می کند
 

  *.به حزب بپيونديد



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 

 ! زندانى سياسى آزاد بايد گردد،کارگر زندانى

١۶٢شماره   

 کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى                        

تلقى زحمتکشان و   .  نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                     .  متکى است 
توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى                       

تلقى برده از آزادى      .  از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است                           
بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از                       

اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر نوع                  .  برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد       
مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق                             

پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت           .  آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد       
برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس                 .  خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود              

 .اجتماعى است -اقتصادى 
 

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جهان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواهانه و رهائيبخش کارگرى که قريب دو                          
قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگرى ظهور کرد، با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى                         

جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه                      .  دست يافت 
کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و               .دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است        

طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى                          
 .و مصائب آن را نمايندگى ميکند

 

 اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن                      
 .ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است

 

!را از سايت حزب دريافت و توزيع کنيدکنترل کارگرى کتاب   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در عرصه سياست داخلی دولت            
آمريکا امروز با بحران عميق و            

اکثريت وسيع    .  جدی روبروست   
آمريکاييها همداستانند که واشنگتن     

 غير  ،نهادی بيهوده )  دولت فدرال (
موثر و حافظ منافع خاص و پر از         
سياستمدارانی است که فقط به                 
منافع خود می انديشند و حاضرند         
برای انتخاب شدن هر حرفی                   

بی اعتمادی به واشنگتن            .  بزنند
سد عظيمی در برابر کوشش                    
حزب دموکرات و دولت اوباما              
برای جلب حمايت از اقدامات                 

حتی .  جديد دولت برداشته است         
اقداماتی که با هدف مبارزه با عدم        
امنيت اقتصادی از طريق گسترش      
آموزشهای حرفه اى يا خدمات               
بهداشتی و درمانی تضمين شده             

در حال حاضر      .  انجام می شوند     
دشمنی با دولت به گفته خود                      
نويسندگان روزنامه های                           
آمريکايی جزيی از فرهنگ                     

دقيقا همين شکاف   .  آمريکايی است 
ميان جامعه و دولت بحران                       

 . سياسی دولت را نشان می دهد

 

در اين ميان می توان به                                
نهضتهايی چون ميليشيای                         

 نهضت    ، حقوق محلی      ،آمريکايی
بهره برداری معقول و تحرکات            

. اتحاديه های کارگری اشاره کرد       
سعی مفسرين و ايدئولوگ های              
دولت آمريکا در اين است تا                      
خصلت اجتماعی و اقتصادی اين         
جنبش ها را زير تحرکات ميهن             

اما هيچ کدام از     .  پرستانه دفن کنند  
اين سياستهای محافظه کارانه تا به      
امروز قادر به مهار اين چرخش           
سياسی در درون جامعه آمريکا             

شناسايی اين جنبش        .  نشده است   
های اجتماعی به درک اين مسئله         

 .کمک بيشتری خواهد کرد

 

اولين جنبش اجتماعی نيرومند               
: عبارتست از جنبش کارگری               
 ،نارضايتی و نا امنی اقتصادی             

 

 جنبش های اجتماعی 
 و بحران دولت در آمريکا

 

 علی طاهری

سقوط استانداردهای زندگی             
 و بی ثباتی            ،اکثريت جامعه   

مسلما اين جنبش       .  بازار کار   
اگر از زير نفوذ و کنترل                     
بورکراتهاى رفرميست و                  
سرمايه دار اتحاديه اى خالص       

 سرتاپا ضد سرمايه داری     ،شود
است و به درست ريشه                         
مشکالت خود را زير سر                   

 نهاد  ،شرکتهای عرض و طويل   
مالی و بورس و شيوه توليد و            
تجارت و در يک کلمه کل                  

اقتصادی   -ساختار سياسی           
دولت آمريکا و سيستم کنونى           

اما هم زمان به               .  می بيند    
نارضايتی عمومی بر عليه                
دولت پتانسيل مضاعفی می              

اکثريت اتحاديه های             .  دهد
کارگری با معامله های حزب          
دموکرات با شرکتهای چند                

 و سياست های بازار              ،مليتی
جهانی از موضعى                                  

مسائل .  ناسيوناليستى مخالفند    
سياسی مورد توجه جنبش                  
کارگری طرفداری از                          

 ،سياستهای حمايتهای اقتصادی    
منع محدوديت مهاجر پذيری و       
رفع تبعيض عليه مهاجرين               

 .است

 

گرايش ديگر که تا حدی در               
افکار عمومی ريشه دوانده                
است با طرفداری از سياستهای      
حمايت اقتصادی همخوانی               

اما با دخالت آمريکا              .  دارد
بعنوان يک ژاندارم بين المللی        

آنچه که مشخص    .  مخالف است 
است پس از فروپاشی شوروی       
آمريکا نقش معنوی خود را               
بعنوان يک تک ابر قدرت در          

. ذهن مردم آمريکا از دست داد      
اين ژست به هيچ وجه توجيه            
کننده سياستهای جنگ طلبانه           

. آمريکا در دنيا را نمی دهد               
مخالفت با عمليات نظامی                  

 ،آمريکا تحت نظر سازمان ملل    
و بيرون آمدن آمريکا از شبکه        

١۶٢شماره   
پيچيده تجارت جهانی خواست                    

 .مشخص اين دسته است

 

سومين جنبش به چيزی مربوط می         
شود که مخالف مداخله گسترده                   

 ،حکومت در زندگی خصوصی               
خانواده و اجتماعات محلی دانسته            

نهضت مدارس خانگی        .  می شود   
يا .  نمونه ای از اين مورد است                

و "  حقوق محلی  "سازمانهايی چون     
بر عليه رشد   "  بهره برداری معقول  "

دست اندازی دولت آمريکا به حريم         
 .خصوصی شان مبارزه می کنند

 

همچنين زد و بند دولت آمريکا با               
نهادهای ارتجاعی چون سازمانهای       

 ضد       ،متنوع ضد سقط جنين                    
 سازمانهای راسيست    ،همجنسگرايی

چون سفيدپوستان اونجليکال به يک       
جنبش اجتماعی نافی اين تحجر                  

تشکليل سازمانهای  .  دامن زده است   
 آزادی همجنسگرائی و             ،فمينيست

پايان مردساالری به جنبشی عليه             
سياستهای ليبرالی کشيده است که تا        
حدى قدرتمند هست که کل                              
مشروعيت دولت و نهادهای مسيحی     

اين نقد   .  را زير سوال برده است           
اجتماعی آنگاه راديکال تر می شود        
که با اعتراض عليه اختالفهاى                   
طبقاتی و نژادی عليه کارگران و              

به .  مهاجرين و فقرا همراه می شود       
همين دليل است که جنبش راديکال          
کارگری کل دستگاه دولت را نشانه         
می گيرد و اين خود تبلوری از                    
تضادهای حل نشدنی طبقاتی و                   

برنامه .  اجتماعی را بدست می دهد       
های تامين اجتماعی و حمايت                     
درمانی که حدود دو سوم بودجه                 
دولت را بخود اختصاص می دهد             
عمال هيچ پاسخ مشخصی به رفع              

تمام جناح  .  نيازهای مردم نداده است   
های دولتی و سرمايه داری بيکاران       

" مايه شرم   "و فقرا را به نوعی                
جامعه می دانند و انگلستان دوره               
ويکتوريا و تعصبات اخالقی آنرا             

در کثيف ترين    .  الگو قرار می دهند    
توجيه کارگران را دارای ضريب            
درجه هوشی پايينی معرفی می کنند       
که اين امر باعث ماندن در شرايط            

نمونه ديگر از اين     .  فعلی شان است   
بسيج مردان    "سياستهای ارتجاعی       
نام دارد که     "  سفيد پوست خشمگين    

عليه اصالحات مثبت در زمينه                  
گسترش حقوق زنان قدم بر می                   
دارند که اين خود به رشد گسترش            

اعتراضات متنابهی از سوی                  
شهروندان آمريکايی جواب داده          

آنچه که مشخص است       .  می شود  
دولت آمريکا رفته رفته به سمت          
مبدل شدن به دستگاه سرکوب اين       
طبقات خطرناک تبليغات وسيعی        

حربه .  هر روزه براه می اندازد         
های ايدئوژيکی چون تاکيد بر               
کمک های داوطلبانه و خيريه                
توسط اعضای جامعه به عنوان            
جايگزينی دولت در پاسخ به                    
مشکالت رفاهی فقط همين شانه           
خالی کردن و پوچی سيستم دولتی       
سرمايه داری در آمريکا را تحت         
عنوان های توخالی عمل به                     

 .مسئوليت فردی توجيه می کند

 

اما اين فقط يک طرف مسئله                   
اين جنبش های اجتماعی از     .  است

پايين ترين سطح اعتراضات مثل        
نقد دولت رفاه تا راديکال ترين              
بخش آن مثل نقد جهانی شدن و               

 عليرغم      ،انعطاف پذيری کار           
محدوديت ها در نقد روشن                       

 با منافع       ،مناسبات سرمايه ارى      
بی قيد و بند سرمايه داری در                  
شرکت های بزرگ و کوچک                
مخالفند که اين تضاد را در دولت         

به .  فدرال آمريکا خالصه می کنند    
طور کلی سياست های محافظه             
کارانه ای چون ليبرتارين و                     
گسترش و رونق سرمايه داری             
در سطح کشورى و و در بازار             
جهانی مستلزم خفقان و سرکوب          
اين جنبش اجتماعی بپاخاسته                 

مصداق اين ارتجاع سياسی      .  است
گسترش قدرت دستگاه مسيحی بر      
روی نهاد های حکومت های                  
محلی و ايالتی است که دولت را            
ابزاری برای خدايی ساختن                    
جامعه معرفی می کند و سعی                 
دارند جنبش برابری طلبی طبقاتی     

يک روز با      .  را به محاق ببرند       
ايدئولوژی ها     

  ٩صفحه 
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اين روزها ميرحسين موسوی و            
ساير مناديان مکتب سياست                     
اسالمی او در اپوزيسون جناح               
حاکم، امثال کديور و احمد قابل و          
مهاجرانی و غيره و ذالک هر بار        
قبل از اينکه چيزی گفته باشند                 

اسالم ″جناح خود را نمايندۀ                      
معرفی ميکنند و در             ″  رحمانی

پايان گفتارشان نيز روی نسبت             
خود با همين عبارت تأکيد چند                

 .جانبه ميگذارند

 

واقع قضيه اين است که محمد ابن         
عبداهللا قريب به پنجسال اول اعالم       
رسالت، خودش را پيغمبر خدايی         

) اّلرحمان(″  رحمان″به اسم              
در اين مدت هنوز     .  معرفی ميکرد 

پايش برای حکومت کردن        ″  اهللا″
وسط کشيده نشده بود و خبری از          

يکی ″  رحمان″.  او در قرآن نيست    
از صفات اهللا به معنی بخشنده و             

″در واقع امر،     .  رحم کننده نيست   
برای خودش يک خدای       ″  رحمان

معين ديگری است که خود قبل از         
ادعای محمد به برگزيده شدن از           
جانب او، خدای مشترک مجموعه       

و ″  ُتميمه″قبايلی به نام قبايل                 
همزمان با محمد     .  ساکن يمن بود    

مردی به نام مسيلمه و زنی به نام           
سجاح هردو در يمن مدعی                       

″پيغمبری از جانب همين خدای           
مسيلمه و سجاح       .  شدند″  رحمان

قدری با هم جنگيدند و نهايتًا صلح        
کردند به نحوی که با هم ازدواج            

 . کردند

  

ايکاش اين يکيش      !  پر بدک نبود     
″به خصوص که    !  نصيب ما ميشد  

در مقام مقايسه با                   ″  رحمان
خداهای ديگرِ  موجود آنزمان به           
مراتب خوى کمتر درنده اى                     

جهنم هم داشت     ″  رحمان″.  داشت
ولی مدام آنرا به رخ پيروانش                  

″.  بسيار بخشنده بود       .  نميکشيد
به قول    .  بود″  الاکراه فی الدين      

. خودش طرفدار مستضعفين بود         
او هرچند که مشرکين و                               
خطاکاران را از جهنم سوزان                 

 

 !″اهللا″تدارک چی حکومت ″ رحمان″
 

 سعيد مدانلو

ميترساند ولی چندان صاحب           
احکام قتال و کشتار، غنيمت            

اگر .  گيری و برده سازی نيست    
را به مملکت ما     ″  رحمان″تنها  

می انداختند ما االن ميگفتيم               
″بسيار خوب، خودت گفتی              

ما هم دين     .  ″الاکراه فی الدين    
نداريم، مجبور هم نيستيم دين           

ولی کار اسالم به    !  انتخاب کنيم 
اگر .  اينجا خاتمه پيدا نميکند          

را ″  رحمان″ميخواهيد تنها          
داشته باشيد ناچاريد نزديک به       
هجده سال از بيست و سه سال          
طول زمان رسالت محمد کم             

 . کنيد

 

محمد که از ابتدا مثل بيشتر                
پيغمبران پيش از خود قصد               
تشکيل حکومت بزرگتری را         
داشت به مدينه که رسيد، مردمِ        

″تعدای از قبايل به او و خدای         
پيوستند و دور و بر          ″  رحمان

. خودش قدرتی را حس کرد             
محمد قدر اين قدرت را دانست        

″و بدون هيچ مقدمه ای پای              
را به ميان کشيد و او را            ″  اهللا

او که  .  خدای اسالم اعالم نمود    
از ابتدا با مسيلمه قول                             
قرارهايی مبنی بر نوعی از              
اشتراک در پيغمبری گذاشته           
بود با فرستادن يک تيم ترور            
در لباس دوست، او را در                   
خواب کشت و سجاح نيز در             
زمان عمر به دست لشگری که       

 . او به يمن فرستاد کشته شد

 

خدای مشترک مجموعه      ″  اهللا 
بود ″  ُمَضر″قبايل موسوم به         

که عمومًا ساکن مکه و مدينه و        
اطراف آن و نواحی مشرف به        

. سواحل دريای سرخ بودند              
قبيلۀ قريش نيز يکی از همين           

بسيار قهار و    ″  اهللا″.  قبايل بود 
او بسياری از     .  بی گذشت بود    

را به         ″  رحمان″احکام         
صراحت نقض کرد و نازک            
دليهای او را از ساحت                          

او در اين    .  حکومت خود زدود   

١۶٢شماره   
عالم برای تمرد مردم از احکامش            
تنبيهاتی داشت که هيچگونه عطوفت     
انسانی در آن جايگاهی نداشت و در        
آن دنيا جهنمی داشت که فوق العاده          

خدعه کردن، مکر        .  خوفناک بود   
ورزيدن، کلک زدن و کلک                          

″ اهللا″نخوردن از خصوصيات بارز      
است که محمد از بازگو کردن آنها            

به لحاظ     .  در قرآن ابايی ندارد             
کهن ترين و يا از            ″  اهللا″تاريخی   

کهن ترين خدايان صحاری شبه                 
در اصل    .  جزيره عربستان است       

قبايل کلدانی و آشوری که در گذشته        
ساکن قسمتهای مرکزی و شماليتر           

 قبل از اينکه به         ،شبه جزيره بودند    
نواحی سومر و اکد در بين النهرين          

 صاحب و نگهبان تنديس       ،کوچ کنند 
. محسوب می شدند         ″  اهللا″)  بت(

زمانی نزديک به پنجهزار سال پيش      
ديگر ″  اهللا″با کوچ قبايل مذکور              

رفته رفته به    .  تنديس زمينی نداشت   
مثابه خدايی آسمانی و ناديدنی                     
درآمده بود و در هيچ کجا بت معينی        

قبايل .  حضور نداشت    ″  اهللا″بنام     
را به   ″  اهللا″کلدانی و آشوری نيز           

نفع خدايان سومری و اکدی از دست       
خدايان سومری قواعد و فقه         .  دادند

قوانين مدنی و قضايی و جزايی و          (
) ازدواج و خريد و فروش و غيره            

کاراتری در زندگی اجتماعی                      
داستان ابراهيم که خود               .  داشتند

کلدانی االصل است صورت اغراق       
″ اهللا″آميز و اسطوره شده مقاومت          

و طرد شدنش در مقابل خدايان                    
از آنجايی که   .  سومری و اکدی است   

پيغمبران و اسکالرهای عهد عتيق           
قبايل يهودی نيز مدعی ابراهيم به             
مثابه اولين پيغمبر دين خود بودند،           

را در بدو    ″  يهوه″و  ″  اهللا″بسياری  
خاستگاه اوليۀ   .  پيدايش يکی ميدانند    

قبايل يهودی نيز نواحی مرکزی و           
شمالی شبه جزيره عربستان دانسته        
شده و عمده قبايل يهودی در همان            
زمانها به اردن و نواحی لبنان                      

داستان حضور    .  امروزی کوچيدند   
قبايل يهودی در مصر کامًال بی                  
اساس است و چيزی جز افسانه                   
پردازی پيغمبران و خاخام های                 

 . يهودی نيست

 

محمد از بدو کار ناگزير به گزينش          
برای نفی خدايان موجود      ″  رحمان″

را که فوق العاده    ″  اهللا″نمی شد   .  بود
قهارتر و جبارتر از خدايان موجود         
است خدا اعالم کرد و نماينده اش              

کسی دور خدای قهارتر جمع           .  شد

نيز بنام خدای      ″  رحمان″.  نميشد
مشترک مجموعه ديگری از قبايل     
آسمانی بود و تنديس زمينی                      

″ رحمان″در بدو گزينش      .  نداشت
توسط محمد به عنوان خدای                    
آلترناتيو مکه، سران قريش يکی         
به اين دليل که اين خدا غريبه                   
است و متعلق به قبايلی يمنی است       

با .  از در مخالفت با او در آمدند           
″تحويل داده شدن  قدرت از                    

در مدينه، سران   ″  اهللا″به  ″  رحمان
″قريش که محمد آنها را                             

ميخواند غرق خنده           ″  مشرکين
. شدند که محمد خود مشرک شد           

هم از  ″  اهللا″منتها محمد با انتخاب      
پس سرکوب بيرحمانه و به انقياد         
در آوردن قبايل مدينه و حوالی آن       
بر آمد و هم به اين وسيله به                       
سران قريش در مکه چراغ سبز           

سران قريش دوخدايی دين          .  داد
محمد را مورد مضحکه قرار داده      

سورۀ توحيد کوششی است      .  بودند
که محمد برای تأکيد بر يکتا بودن        

″ رحمان″آورده است و سر     ″  اهللا″
″منتها   .  در اينجا بی کاله ماند           

از صحنه حذف نگرديد       ″  رحمان
و تنها نقش ديگری در سياست               

 . اسالمی به او محول شد

 

خدای اسالم  ″  رحمان″در حقيقت    
″ اهللا″  در اپوزيسيون است و               

خمينی زمانی که در     .  خدای حاکم 
″پاريس بود به عينه خدای                       

را نمايندگی ميکرد و           ″  رحمان
تا .  وعده های خوشايندی ميداد          

سی خرداد شصت و هفت، قريب         
به دو سال طول کشيد تا او                         

و سياست او را          ″  اهللا″توانست    
در مقابل     .  يکه تاز ميدان کند            

سوالی که از او در اين مورد شده         
. ″خدعه کردم  ″بود پاسخ داد که          

او کامًال از کار پيغمبرش آگاهی           
هيچگونه احساس             .  داشت

شرمندگی هم از بابت اين                           
اعترافش به او   

  ٩صفحه 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و منافع گوناگون براه می افتند و            
می "  امنيت ملی "روز ديگر نويد      

دهند و بخشی از شعارهای جنبش        
ضد سرمايه داری را تصاحب می       

اما عمق اين بحران تا جايی        .  کنند
است که نداشتن پاسخ اقتصادی              
اجتماعی امروز نه فقط کارگران         
بلکه کشاورزان آمريکايی که از           
درجه ای رفاه نسبی در سالهای              
گذشته برخوردار بودند را هم به           

 .عرصه مبارزه کشانده است

 

به گفته سخنگويان دست راستی            
حزب جمهوريخواه در پس تمامی       
اين نهضت های در حال افزايش           
ترس از دنيايی نهفته است که                   
رشته کل امور از دست خارج                

مردم احساس می کنند کل           .  شود
شالوده اقتصادی زندگی آنها از هم      
پاشيده است و کنترلی بر زندگی            
خود ندارند و ديگر نمی توانند                 

. آينده خود را به دست خود بسازند      
در يک برش اگر از صدها                        
عرصه اعتراضی چون اصالح           
ماليات و فدراسيون ملی کسب و            
کار و انجمن ملی برای از بين                 
بردن کنترل کلی دولت بر پول و           

 سرمايه داری در      ،اقتصاد بگذريم 
آمريکا در يک بحران عميق و                

بحران .  جدی دست و پا می زند           
مالی فقط گوشه ای از اين                           

در جايی  .  واقعيات اجتماعی است   
که کشورهايی چون کوبا شبانه              
روز مورد حمله تبليغاتی قرار می       
گيرند شهروندان امريکايی از                

 

 جنبش های اجتماعی 
 ...و بحران دولت در آمريکا 

شرايط بعضا مشابه و                            
. اسفناکتری برخوردارند                   

روياهای سرمايه داری امروز       
فقط به کابوسی شبانه روزی            
برای طبقه کارگر و مردم در           

حزب .  آمريکا بدل شده است         
دموکرات و امثال اوباما فقط            
قرار است برای اين نظام                    
ارتجاعی عمر بيشتری بخرند        
و با عوامفريبى جبهه نبرد                  
طبقاتی را به عرصه های                   

اما آنچه  .  ديگری منحرف کنند   
که اميد بخش است عرصه                 
عظيم مبارزه اجتماعی است که     
ريشه در زندگی خود کارگران       

. و شهروندان آمريکايی دارد          
امروز گسترش ارتباطات                 
اينترنتی نقش مهندسی افکار            
عمومی سی ان ان و ديگر                  
نهادهای ارتجاعی را به                       

نقش .  مخاطره انداخته است         
سنتی حمايت از سرمايه داری        
و صنايع نظامی امروز برای          
مردم در آمريکا پشيزی نمی            

 . ارزد

 

سرمايه داری در آمريکا می            
رود تا با يکی از جدی ترين               
چالش های سياسی و تاريخی           

حتما .  اش تعيين تکليف کند           
وقت آن است که بار ديگر به             
تزهای مارکس در رابطه با              
شروع انقالب جهانی در                     
آمريکا نظر ديگری انداخته              

 . *شود

١۶٢شماره   

به دستهای قدر     ″  رحمان″واگذاری تمام و کمال  قدرت از                .  دست نداد  
مايه اش است و اين يک امر کامًال مشروع          ″  خدعه″تنها يک   ″  اهللا″قدرت  

است که از سی ام خرداد شصت                 ″  اهللا″اين   .  در سياست اسالم است        
مأموريت يافت گردش سرمايه و تامين سود و کاناليزه کردن آن به                                
مجراهای مورد نظر خود را با تمام قوانين منبعث از احکام قرآنی و فقهی               

 . به اينجا برساند که همگان شاهد آنند  مورد لزوم آن به عهده بگيرد و

  

 آنکه حکومت ميکرد و         ،تمام طول هشت سال رياست جمهوری خاتمی            
″.  و سياست او بود    ″  اهللا  ″،ميکوبيد و کار حکومت اسالم را پيش ميبرد           

تنها لبخند ميزد و کاری از او جز اينکه دست آخر خود را                              ″  رحمان
اتفاقًا وظيفه ای که به        .  معرفی کند، ساخته نبود     ″  اهللا″تدارکچی حکومت    

وظيفه ″  رحمان″در اسالم به        .  عهده داشت جز اين چيز ديگری نبود               
در ″  رحمان″در حکومت اسالم جايی برای حکومت        .  ديگری محول نشده  

به نظر نمی    .  او تنها خدای اسالم در اپوزيسيون است           .  نظر گرفته نشده   
اسالم ″  اسالمی در کسوت نمايندگی            ″  دگر انديشان  ″رسد  سران و            

آينده ای بجز قرار داشتن در           ″  اهللا″بتوانند در مقابل حکومت         ″  رحمانی
موضع شکوه و عزاداری برای خود متصور باشند؟ آنها آدمهای احمقی به             

مگر اينکه خودشان را عمدًا به          .  نظر نميرسند که اين را درنيافته باشند           
 . حماقت بزنند

 

تو گويی همه شان از اصولگرای طوق تا  سبز کم رنگ از خواص و                           
در شرايط مختلف بهتر و بيشتر        ″  اهللا″و  ″  رحمان″نقش سياسی متفاوت        

آنها اسالم و اجزايش را بهتر از بقيه ما شناخته             .  از من و شما خبر دارند       
ديگر فرصت و موقعيتی در     ″  اهللا″. منتها اين بار هردو در بن بست اند.  اند

″ رحمان″.  نقشی در حکومت قائل شود        ″  رحمان″اختيار ندارد تا برای         
فصل بازی اسالم با    .    نقش خروس بی محل را پيدا کرده است        ″  اهللا″برای  

″ اهللا″تنها  .  اينرا نيز هردو طرف بايد دريافته باشند       .  هر دوخدايش سر آمد   
مانده است که تا آنجا که از او ساخته است به فجيع ترين و مشمئز کننده                        
ترين وجه ممکن جبونانه آدم کشی کند بلکه عنقريب احمدی نژاد در نقش                 
رکابدار امام زمان و در معيتش رحيم مشايی در نقش خر دجال که قبل از                 
ظهور مهدی موعود  سر و کله اش پيدا ميشود و مردم کفر زده را قلقلک                   
ميدهد و کمک ميکند تا مردم در کفرشان هرچه بيشتر بمانند، بلکه اين دو                
شهسوار عمود دار خيمه اسالم توانستند حضرتش  را برای نجات                                 

 !حکومت دين مبين يک جورهايی ظهورش بدهند
 

 ٢٠١٠بيست و هفتم جوالی 

 

 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 

 

  ...!″اهللا″تدارک چی حکومت ″ رحمان″

 

!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/ 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تعابير و واقعيات متن       :  دمکراسى
گفتگوئى با منصور حکمت در              

اولين بار  باره دمکراسى است که       
، ١٣٧٢ مرداد     تا 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 دوم        .  ميکنيم
 .  سردبير. آن را مطالعه ميکنيد

 

 

  تعابير و واقعيات:دمکراسى
 ٢-مصاحبه با انترناسيونال 

 

 منصور حکمت

 بخش دوم

 

 احکام پايه اى           :انترناسيونال
" طبيعى"ليبراليسم و حقوق             

مورد نظر اين مکتب در                      
خطوط اصلى چيست؟ چگونه        
ليبراليسم در تعريف اين حقوق       
امتيازات بورژوازى را                      

 حراست ميکند؟

 

 بخشى از اين      :منصور حکمت 
احکام همانهاست که امروزه           
بعنوان بديهيات حقوق بشر و           
آزادى هاى مدنى از آن صحبت    

آزادى بيان و انديشه،        .  ميشود
آزادى تجمع و تشکل و ليستى          
از آزاديهاى فردى از جمله                
احکام اساسى ليبراليسم                        

يادآورى .  کالسيک هستند        
ميکنم که اينجا دارم از                           
ليبراليسم کالسيک بعنوان يک       
مکتب حرف ميزنم و نه از                 
ليبرالها و احزاب ليبرال که               
ممکن است به هيچيک از اينها       

 .سرسوزنى متعهد نباشند

 

ليبراليسم و مطالبات و اصولى       
که با ليبراليسم تداعى ميشد در        
صدر مبارزه بورژوازى رو به     
عروج عليه قيود فئودالى و                
موازين سلطنت هاى مطلقه              
قرار داشت و برقرارى اين               
حقوق، و يا حتى برقرارى نيم          
بند اين حقوق و پذيرش فرمال         
آنها بعنوان حقوق طبيعى در            
جامعه يک پيشرفت اساسى به        
نسبت اوضاع پيشين تلقى                   

 .ميشود

 

اما مساله نه به اينجا ختم                       
ميشود و نه اينگونه حقوق                  
جوهر اصلى ليبراليسم را                   

آزاديهاى مورد  .  تشکيل ميدهند 
بحث مکتب ليبرالى در قلمرو          
سياست و دولت، در واقع                    

١۶٢شماره   
انعکاس و اشتقاقى است از اصولى         
که اين مکتب در زمينه اقتصادى و          

ليبراليسم .  طبقاتى اعالم ميکند            
بعنوان ايدئولوژى سرمايه دارى و          
اصالت بازار در مقابل نظام                         

. اقتصادى فئودالى به ميدان آمد                 
تقدس مالکيت خصوصى بورژوايى      
و آزادى فرد، بعنوان تجسم انسانى           
مالکيت خصوصى و يک اتم                        
اقتصادى، در عرصه فعل و انفعال         
اقتصادى در بازار، بنياد ليبراليسم          

جانبدارى از آزادى هاى              .  است
فردى و مدنى در تئورى سياسى                
ليبراليسم، انعکاس دفاع اين مکتب          
از آزادى عمل اقتصادى و سياسى            
فرد بورژوا در جهان واقعى بازار           

واضح است که اين بنياد                .  است
صريحا طبقاتى، که آشکارا از                    
اقتصاد سياسى سرمايه دارى دفاع           
ميکند، نه فقط دامنه جانبدارى اين            
جريان از آزاديها و حقوق سياسى             
را محدود و مشروط ميکند، بلکه              
معنى و تفسير خاصى هم به آنچه               
در خصوص آزادى هاى سياسى               

آنچه در ميان     .  گفته ميشود ميبخشد    
همه احکام ليبراليسم مقدس و خدشه        
ناپذير است، آنچه که تعبير و تفسير         
برنميدارد، مالکيت خصوصى                  

مقدس ترين و          .  بورژوايى است    
حق فرد براى           "  طبيعى ترين     "

وقتى به  .  ليبراليسم حق مالکيت است   
اين فکر کنيم که مالکيتى که بدينسان       
تقديس ميشود، از يک طرف مبتنى         
بر نقد و رد نوع ديگرى از                             
مالکيت، يعنى مالکيت اشرافى و              
فئودالى، است و از سوى ديگر                   
وابسته به وجود يک طبقه عظيم فاقد   
مالکيت در جامعه جديد مورد نظر          
ليبراليسم است، روشن ميشود که              
چگونه موضوع بحث اين مکتب در       
واقع توجيه و تقديس موقعيت و                   
قدرت بورژوازى و ترسيم يک                  
روبناى سياسى متناسب با کاپيتاليسم      

روشن ميشود که چگونه               .  است
مورد دفاع ليبراليسم    "  جامعه مدنى "

چيزى بيش از انعکاس حقوقى بازار      
" طبيعى"نيست و چگونه حقوق                

مورد نظر ليبراليسم حقوق                            
بورژوايى فرد و در تحليل نهايى               

. امتيازات فرد بورژواست                           
ليبراليسم، در نسخه اوليه و انگليسى      
آن، مبتنى بر آنچيزى است که                      
اصطالحا، و بنظر من با تفسيرى             

نام گرفته   "  آزادى منفى  "مکانيکى،   
يعنى آزادى از موانع و قيود          .  است

) و از جمله قوانين و مقررات                    (
خارجى که ميتواند حرکت آزادانه            

ليبراليسم نقطه  .  فرد را مانع شود     
عزيمت خود را حراست از                     
اختيار و آزادى عمل فردى در               
برابر دست اندازى حکام، دولت          

از اين  .  تعريف ميکند "  جامعه"و  
مجرا آزادى هاى فردى و حقوق          
مدنى معنى جديد و البته جالبى               

اصالت فرد و آزادى      .  پيدا ميکنند 
فردى در مورد طبقه بورژوا به            
نبود قوانين و نهادهايى تعبير                  
ميشود که مانع آزادى عمل                       
سرمايه و فرد سرمايه دار در فعل       

از .  و انفعاالت اقتصادى باشند          
طرف ديگر، در قبال طبقه                       
کارگر، آنجا که خبرى از مالکيت       
و اختيار داشتن فرد بر وسائل                 
توليدش نيست، اصالت فرد به                
ضرورت انفراد و اتميزاسيون             
فرد کارگر در برابر سرمايه                   

ليبراليسم کالسيک  .  ترجمه ميشود 
در رابطه با سرمايه، خصوصى          
گرا و مخالف دخالت دولت در               

مخالف تابع کردن      .  اقتصاد است  
سرمايه خصوصى و فرد بورژوا       
به هر نوع قانون و مقررات                     

از .  ماوراء قوانين بازار است            
طرف ديگر در قبال کارگران،             
ليبراليسم مخالف ابراز وجود                 
دسته جمعى و مخالف تابع شدن            
فرد کارگر به سياست اتحاديه و            

من و شما     .  تشکل کارگرى است    
ممکن است خيال کنيم اتحاديه                
داشتن به امر تحقق بخشى از                   

و مدنى کارگران    "  طبيعى"حقوق  
ليبراليسم کالسيک،   .  کمک ميکند  

اما، اين را ناقض آزادى فرد                    
کارگر براى تصميم گيرى در                
مورد نحوه فروش و استفاده از              

اين وجه    .  نيروى کارش ميداند       
آشکارا ارتجاعى ليبراليسم و اين         
تفسير دست راستى از آزادى                  
فردى، که تحت لواى ارج گذاشتن      
به اختيار فرد و تالش و ابتکار               
فردى، مسئوليت مطلق هر فرد             
در قبال سهم و سرنوشت اش در           
دنيا و رها شدنش به تقالى فردى          
را تبليع ميکند، در مکتب                           

ليبرتاريانيسم، 
  ١١صفحه 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

که با تاچريسم و گل کردن مکتب          
اقتصادى مانتاريسم به جريان                 

 تبديل شد، به        ٨٠مسلط در دهه        
ليبرالهاى به         .  کمال ميرسد        

اصطالح متمدن تر و انسان تر در       
اروپا و آمريکا که جناح مرکز در        
سياست در اين کشورها را تشکيل       
ميدهند، آنهايى هستند که بخشا                
تحت فشار سوسياليسم و سوسيال         
دموکراسى، که سنت هاى سياسى        
اصلى اروپاى قاره در تمايز با                
انگلستان بودند، مقوله آزادى منفى     
را تا نتيجه نهايى و افراطى آن                

در اين مکاتب          .  دنبال نميکنند    
ديگر، آزادى نه فقط به عدم وجود        
موانع بيرونى و مقررات محدود           
کننده، بلکه به وجود امکان مادى          
و معنوى براى انتخاب فردى ربط       

همه ما در اين دنيا             .  پيدا ميکند   
اجازه داريم خيلى کارها را بکنيم          
که هرگز امکان مادى و يا شناخت       
و اطالعات کافى براى دست زدن       

اين وجه   .  به آنها را پيدا نميکنيم         
آزادى "مقوله آزادى، يا اصطالحا      

، يعنى برخوردارى از                 "مثبت
امکان انتخاب آزادانه، جزو سيستم  
فکرى ليبراليسم نيست و اساسا               
ميراث سنت هاى جامعه گرا و               

عروج سوسيال  .  سوسياليستى است 
دموکراسى و دولت رفاه بخشا اين       
جنبه را در فرهنگ سياسى جوامع      
پيشرفته غربى براى دوره اى                 

اين قرار بود مبناى        .  تقويت کرد  
" با چهره انسانى     "سرمايه دارى      

شايد براى خيلى از تحصيل       .  باشد
کردگان و روشنفکران جوامع                
عقب مانده اين آن وجهى بوده                  
است که به نظام سياسى در                        
اروپاى غربى، و به اين اعتبار به         
مقوله دموکراسى که فى نفسه ربط       

" چهره انسانى  "مستقيمى به اين         
 . ندارد جذابيت ميداد

 

ليبرتاريانيسم به رهبرى جريان            
تاچر، بر متن معضالت اقتصادى       
سرمايه دارى رفاه در دهه هشتاد،       
پايه اين سيستم را، دقيقا با استناد            

و با    "  حکومت مردم   "به مقوله       
گرفتن راى مردم، به لرزه                         

 .انداخت

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 
 آيا به اين ترتيب      :انترناسيونال

نميشود گفت که مقوله آزادى            
مثبت، که بنظر ميرسد براى            
امکانات برابر افراد و                           
مسئوليت جامعه و آگاهى جا             
باز ميکند، نقطه عزيمت                     
بهترى براى تعريف آزادى               

 سياسى است؟

 

 همانطور که      :منصور حکمت  
قبال گفتم بنظر من نفس اين                 
تفکيک بعنوان يک تعريف پايه     
اى در شناخت مقوله آزادى               

در تحليل  .  اعتبار چندانى ندارد   
نهايى، و همينطور در عمل               
سياسى جامعه تاکنونى، سنت          
ليبراليسم انگليسى و سنت                  
سوسيال دموکراتيک اروپا، هر    
دو نشان داده اند که به يکسان           
ميتوانند آزادى واقعى انسانها          
را تحريف کنند، به يکسان                 
ميتوانند تحت لواى ايجاد رژيم       
سياسى آزاد يک انقياد بنيادى           
تر طبقاتى در جامعه و يک                
بيحقوقى سياسى مشهود در               
سطح عمومى را سازمان                   

آزادى مثبت و منفى هر       .  بدهند
دو در چهارچوب يک درک             
بورژوايى از انسان و آزادى            
انسان و بر متن يک جامعه                
تقسيم شده به طبقات تعريف              

نبود موانع سياسى و        .  ميشوند
حقوقى براى اعمال اراده آزاد         
فرد جايى که اقتصاد سياسى             
جامعه قبال انسانها را به دو                
طبقه حاکم و فرودست تبديل             
کرده معنايى جز آزادى بى                
مهار طبقه حاکم در تاخت و              
تاز عليه طبقه کارگر و اتميزه         
بودن و دست و پا بسته بودن              
مطلق افراد طبقه فرودست در        
مقابل شرايط اجتماعى و                     
اقتصادى اى که تغييرشان                 
کامال از حيطه اراده آنها خارج      

آزادى .  بنظر ميرسد، ندارد         
منفى ليبراليسم به اين ترتيب،          
حال هر نقشى در برابر                        
سلطنتهاى مطلقه قرون گذشته        
داشته است، در دنياى امروز با      

١۶٢شماره   
هر مالک آزاديخواهانه جدى مقوله        

. اى مخدوش و بى اعتبار است                   
، از طرف ديگر،           "آزادى مثبت   "

ايجاب ميکند که يک نهاد و يک                  
مرجع اجتماعى وجود داشته باشد            
که نيازهاى مادى و معنوى انسانها          
را براى داشتن شانس انتخاب                      
آزادانه در قلمرو سياسى و مدنى                

چقدر سواد و چه نوع           .  تفسير کند  
سوادى الزم است تا انسان بتواند در       
يک انتخابات تصميم واقعا آزادانه           
خود را بگيرد؟ چقدر اطالعات و              
چه نوع اطالعاتى الزم است تا آدم           
بتواند آزادانه تشخيص بدهد در قبال       
فالن سياست دولت، از اعالم جنگ        
تا سياست مالى، کجا ميايستد؟ طول        
و عرض مسکنى که اجازه ميدهد              

" طبيعى"آدم در محدوده آن حق                
خود مبنى بر داشتن يک حريم                     
شخصى غير قابل تعرض را جامه           
عمل بپوشاند، چيست؟ چه بخشى از       
روز فرد ميتواند به کار اختصاص          
يابد بدون آنکه خدشه اى بر حق                  
طبيعى هر فرد در پرداختن به                     
نيازهاى معنوى و عاطفى اش وارد        
بشود؟ مقوله آزادى مثبت، و                         
سوسياليسم بورژوايى، سنتا پاى               
دولت را بعنوان مسئول تامين اين             
حداقل ها، و الجرم مرجع تشخيص         
اندازه ها و حد نصابها، به ميدان                

اما فراموش نکنيد که       .  کشيده است  
جامعه فى الحال طبقاتى است و                  

. دولت دولت بورژوازى است                   
بنابراين همه چيز در اين خالصه              
ميشود که محدوديتهاى بورژوايى           
بر حقوق و آزاديهاى مردم اينبار نه         
توسط قوانين کور بازار، بلکه                    

. توسط نهاد دولت اعمال ميشود                
تحت پوشش مصون داشتن فرد از           
بى حقوقى ناشى از عملکرد                          
خودبخودى سرمايه دارى و بازار،         
اينجا قالب زدن رسمى نحوه زندگى        
و طرز تفکر و انتخاب انسانها                     
توسط نهادهاى سياسى و فرهنگى            
جامعه بورژوا در پيش گرفته                      

 .ميشود

 

بعالوه، بخاطر بياوريم که چگونه،         
بخصوص با انقالب انفورماتيک و         
الکترونيک چند دهه اخير، رسانه            
هاى جمعى و ژورناليسم رسمى بار        
اصلى تحميق و تهديد مردم را، که            
قبال کار کليسا و ارتش و پليس بود،          

بدون دخالت  "به اشکال مدرن تر و        
تحت .  بر عهده گرفته اند          "  دست

لواى دسترسى به اطالعات براى             

تصميم گيرى آزادانه و صحيح،           
که يک شرط در تعريف آزادى             
مثبت است، رسما سوء اطالعات        
را به جزء اليتجزاى زندگى مردم       

صفحه تلويزيون   .  تبديل کرده اند    
تان هرچه بزرگتر، اختيار و                   
اراده سياسى تان به همان درجه            

. دست سازتر و توخالى تر                       
محصول عملى اين مکاتب در               
قبال امر آزادى کمتر از مدل                   

در .  ليبرالى خالص ترسناک نيست   
کشورهايى که سوسياليسم                        
بورژوايى در اشکال مختلف                  
دست باال داشته، شوروى سابق يا       
اروپاى شمالى براى مثال، فرد             
ايمن تر و مطمئن تر است، اما به          
همان درجه به دولت بورژوايى            
وابسته تر و در زندگى خود از آن        

اختيارات حقوقى    .  متاثرتر است   
دولت بورژوايى در دست بردن           
به پارامترهاى اقتصادى و سياسى     
و فرهنگى زندگى مردم وسيع تر         

دولت رابطه اى قيم مآب با        .  است
توده کارکن جامعه برقرار ميکند        
که به آن امکان ميدهد بدرجه                   
زيادى حرکت آنها را در مبارزه          

در اين      .  طبقاتى مشروط کند          
جوامع فرد بى چهره تر و قالب              

بشدت در مقابل   .  زده شده تر است   
که از باال صادر                 "  حقايقى"

ميشوند، روش زندگى اى که                  
بنامش رقم زده ميشود و                              
سناريوهاى سياسى و اقتصادى            
اى که جلويش گذاشته ميشود بى           

مادام که     .  دفاع و تسليم است            
جامعه طبقاتى است، مادام که                 
دولت و ايدئولوژى حاکم                            
بورژوايى و ابزار سيادت طبقه            
بورژواست، مکاتب بورژوايى           
هر تعريفى از آزادى بدهند جزئى       
از مکانيسم و دم و دستگاه محدود        
کردن آزادى توده مردم کارکن در      

نميتوان طبقه حاکمه       .  جامعه اند  
داشت و آزادى سياسى واقعى هم         

جامعه طبقاتى نميتواند          .  داشت
در اين شک   .  جامعه اى آزاد باشد    

نيست که در سيستمهاى پارلمانى،      
فرد با انتخابهاى سياسى روبرو            
ميشود و يا مخير است به اين يا              
آن شکل در حيات سياسى جامعه          

و باز ترديد نيست که      .  دخالت کند 
فرد مخير است که در محدوده                
انتخابهايى که در مقابلش قرار               
ميگيرد آزادانه آنچه را مايل است       

مشکل اينجاست که      .  انتخاب کند  
در جامعه طبقاتى خود انتخابهاى        

سياسى اى که      
  ١٢صفحه 



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جلوى افراد قرار ميگيرد، خود              
مجراهايى که براى دخالتگرى              
سياسى جلوى او باز ميشود، با                
مالک آزادى واقعى انسان، قالبى        

بدوا من و شما     .  و بى اعتبار است    
را بعنوان صرب و کروات و                   
عرب و کرد و مسلمان و مسيحى          
و سفيد پوست و سياه پوست، زن           
و مرد، شاغل و يا بيکار و غيره             
تعريف ميکنند، بدوا خودآگاهى و        
هويت هر يک از ما را بعنوان                 
يکى از آحاد يک قوم، نژاد،                      
مذهب و کشور معين و يا عضوى        
از يک گروه اجتماعى معين                     
تعريف ميکنند، بعد اين انتخاب              

را جلوى ما، يعنى اين               "  آزاد"
مخلوقين زبان بسته ايدئولوژى              
حاکم، ميگذارند که حال بعنوان             
يک عده انسان متعصب و                          
تحريک شده و ترسيده ميخواهيم با      
ملت و يا نژاد بغل دستى دشمن                
خونى باشيم يا صرفا رقيب                       

بدوا صحنه سياسى           .  اقتصادى
جامعه را بصورت مسابقه                         
پارلمانى احزاب چپ و راست                
بورژوايى، زير سايه سنگين                   
رسانه ها و دستگاه هاى عقيده                 
سازى طبقه حاکم، ميچينند و بعد           
از ما ميخواهند، آنهم نه با                            
اصرار، که هر چند صباح به يکى       

وجود رفراندوم  .  از آنها راى بدهيم 
استقالل ليتوانى، رفراندم رد و               
قبول پيمان ماستريخت، انتخابات        
الجزاير و امثالهم البته نشان وجود       

. دموکراسى و اختيار فردى است        
اما نفس انتخابهايى که جلوى مردم      

 .قرار ميگيرد اسارت آور است

 

بنظر من شرط الزم آزادى،                      
انقالب عليه انقياد طبقاتى و                       

جامعه .  استثمار طبقاتى است            
نابرابر، جامعه اى که نابرابرى را      
بعنوان يک مشخصه اساسى خود        
بازتوليد ميکند، نميتواند ظرف              

. آزادى و اختيار انسان باشد                     
دموکراسى ليبرالى و نظام                         
پارلمانى، هر مفهومى از آزادى           
هم که پشتوانه نظرى آن را تشکيل   
بدهد، رژيم سياسى اى براى                    

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 

سازمان دادن اين جامعه و                  
تبعيضى است که بنياد آن را              

 .تشکيل ميدهد

 

 قبال به مقوله              :انترناسيونال
دموکراسى غربى اشاره کرديد      
و گفتيد که بايد تفاوتهاى اين               
مفهوم با دموکراسى ليبرالى را      

در مورد اين بيشتر          .  شناخت
 .توضيح بدهيد

 

 برخالف         :منصور حکمت        
دموکراسى ليبرالى يا ليبراليسم      
و پارلمانتاريسم و غيره،                     

مقوله اى   "  دموکراسى غربى  "
است فاقد يک نقطه رجوع                 

اين مقوله    .  فلسفى و تئوريک      
محصول يک کشمکش سياسى       
مشخص در تاريخ معاصر                
يعنى رقابت بلوکهاى غرب و          
شرق و وجود جنگ سرد ميان        

مقوله دموکراسى        .  آنهاست
غربى در درجه اول نه به يک         
نظام، بلکه به يک بلوک                      

اين .  سياسى اشاره ميکند             
عبارت را ماشين ايدئولوژيکى      
غرب، و در درجه اول                         
سياستمداران غربى، در رقابت     
عليه شرق و سيستم اقتصادى و      
سياسى حاکم در بلوک شرق             

قبال اين را         .  بکار برده اند        
بگويم که در اين چند سال اخير       
با باال گرفتن تب هويت غربى         
و هويت اروپايى و بخصوص         
با سقوط شرق مقوله                               
دموکراسى غربى تاحدودى از       

. نظر محتوايى تدقيق شده است      
پيش از اين، تعلق يک کشور            
به اردوى دموکراسى غربى،          
که قبال جهان آزاد اطالق                     
ميشد، لزوما نه به معنى                       
اروپايى و آمريکايى بودن                 
کشور مربوطه بود و نه                       
پارلمان داشتن و قانونى بودن          

نفس تعلق به          .  حکومت آن    
اردوى غرب با درجه اى                    
اغماض براى اطالق اين                    
عنوان به يک کشور کافى                  

١۶٢شماره   
دموکراسى غربى     .  بنظر ميرسيد    

يک پراتيک سياسى معين نبود،                 
بلکه اعالم جانبدارى از يک سلسله         
معيارها و ارزشهاى بنيادى سياسى        
و فرهنگى، و از آن مهمتر                              
اقتصادى، بود که آمريکا و اروپاى         
غربى سمبل ها و مدافعان اصلى آن         

محور اساسى اين مفهوم به          .  بودند
اين ترتيب تقدس مالکيت خصوصى      
و تعلق به اردوى غرب در جنگ              
سرد تا حد تعلق به يکى از پيمانهاى         

واضح .  نظامى وابسته به آمريکا بود    
است که مدلهاى سياسى آمريکا و              
اروپاى غربى پارلمانى بود و از               

اما .  ليبراليسم تاثير پذيرفته بود              
راجع به اسرائيل و ايران سلطنتى و        
فيليپين و ژاپن و شيلى و يونان و                 
ترکيه و امثالهم، يعنى اعضاء                     
افتخارى و يا على البدل دنياى                      
دموکراسى غربى، با همين اطمينان       

. خاطر اين حرف را نميشد زد                    
خالصه حرفم اينست که مقوله                    
دموکراسى غربى بيشتر ابزارى در       
جدال سياسى و ايدئولوژيکى ميان           
دو بلوک بود تا مفهومى در حقوق و        

 .تئورى سياسى

 

اما همانطور که گفتم امروز اين                 
مفهوم دارد محتواى تئوريک ترى          

البته هنوز هم اين مقوله       .  پيدا ميکند 
بيش از آنکه اشکال و ساختارها و            
نرم هاى سياسى اى را توصيف                 

و "  تمدن"کند، نوع مشخصى از            
را تداعى  "  فرهنگ"سطح زندگى و    

دموکراسى غربى معرف          .  ميکند
نوع مشخصى از زندگى است و نه          
صرفا يا لزوما يک رژيم سياسى               

بنظر ميرسد که امروز               .  خاص
مفسرين سياسى غربى عمدتا مقوله         
دموکراسى غربى را براى سرمايه         
دارى هاى پيشرفته صنعتى با سطح        
باالى مصرف، کشورهايى که در            
آن سنتهاى عقب مانده قومى و ملى           
و مذهبى تابع فرهنگ فردگرايانه و         
رقابتى سرمايه دارى صنعتى قرار         
گرفته است، و بخصوص                               
ايدئولوژى بورژوايى به آنچنان                
نيروى مادى اى تبديل شده باشد که          
بتواند تالطم هاى سياسى و فرهنگى       
حاد در اين کشورها را کنترل کند،           

هندوستان هر قدر هم      .  بکار ميبرند 
پارلمانش پارلمان باشد و انتخاباتش        
کم تقلب، با اين سر و وضع مردمش        
و جدالهاى قومى و مذهبى که                       
سراپايش را گرفته است نمونه                    

محسوب "  دموکراسى غربى         "

اما ژاپن، حتى اگر تمام         .  نميشود
سياستمدارانش نوچه گانگسترها و    
جيره خوار کمپانى ها باشند، يک        
جزيره دموکراسى غربى در                  

تايوان .  شرق دنيا محسوب ميشود    
و کره جنوبى هم احتماال به همين         

بنظر من مقوله                     .  ترتيب
دموکراسى غربى از اين نظر                
جالب است که به ما نشان ميدهد            

از دموکراسى چه           "  باال"که      
ميخواهد و به اسم دموکراسى چه         

اين مقوله خيلى جدى تر       .  ميسازد
و واقعى تر از اسطوره                               
دموکراسى است که روشنفکران        
ليبرال جامعه، چه در عالم                        
سياست و چه در آکادمى ها،                    

 .بخورد مردم ميدهند

 

 اساس انتقاد                      :انترناسيونال
مارکسيستى به دموکراسى ليبرالى    
و پارلمانى بعنوان چهارچوبى              
براى پياده شدن عملى آزادى                  

 سياسى در جامعه چيست؟

 

 بعدا در مورد           :منصور حکمت   
مقوله آزادى قدرى اثباتى تر چند          

اما در مورد       .  کلمه اى ميگويم      
مدل دموکراسى ليبرالى اولين               
نکته اى که بايد مورد توجه قرار          
بگيرد اينست که عليرغم اينکه              
ليبراليسم و انديشه دموکراسى               
پارلمانى مانند همه اشکال                        
ايدئولوژى و تئورى اجتماعى               
بورژوايى ميکوشد پايه و بار                 
طبقاتى خود را پنهان کند و                       
بعنوان اصول و حقايقى عام و                

ظاهر بشود، محتواى         "  بشرى"
طبقاتى و جايگاه آن در                                
سازماندهى حاکميت بورژوايى به     

. سهولت قابل مشاهده است                      
همانطور که گفتم، ليبراليسم يک         
ايدئولوژى مشتق از مالکيت                   
بورژوايى و مدافع مالکيت                      

ليبراليسم ترجمه  .  بورژوايى است 
مکانيسم بازار و ملزومات آن به          
زبان تئورى سياسى و حقوق                  

دموکراسى ليبرالى با              .  است
پارلمان و انتخابات و غيره آن،             
يک نظام و روبناى سياسى جامعه      
اى است که مشخصات بنيادى آن         
از نظر رابطه بخشهاى مختلف             
جامعه با قدرت سياسى در سطح          

. پايه اى ترى تعيين شده است                 
ايدئولوژى حاکم، ماهيت قدرت            

سياسى را              
  ١٣صفحه 
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تعيين نميکند بلکه از آن مايه                    
ميگيرد و آن را توجيه                                   
ميکندـّدموکراسى ليبرالى بهمردم       
در امر دولت و قدرت سياسى                  
نيست، بلکه توجيه و پوششى                   
براى اعمال قدرت يک طبقه، يک       

ضامن .  اقليت، بر جامعه است           
مصونيت حقوق بنيادى انسانها،           
چه جمعى و چه فردى، در برابر           
دست اندازى ها و خودکامگى                 
هاى صاحبان قدرت نيست، بلکه          
مقررات و موازينى براى نحوه             
مشروع انکار و يا سلب اين حقوق       

دموکراسى مفهومى است        .  است
مربوط به مشروعيت دولت، و نه        
استقرار آن و يا تعيين کارآکتر                

دولت دموکراتيک      .  سياسى آن     
دولتى است که مشروعيت و                    
قانونيت اش را از راى مردم                    

اما نفس وجود دولت،            .  ميگيرد
قدرت آن، منافعى که دنبال ميکند         
و طبقه اى که آن را در دست دارد         
از طريق راى و پارلمان تعيين               
نميشود و از طريق پارلمان                      

اين ديگر   .  محفوظ داشته نميشود     
خارج پروسه دموکراتيک در متن      
مبارزه وسيع تر طبقاتى و با                     

 .ابزارهاى متفاوتى انجام ميشود

 

دمکراسى ليبرالى فرمولى است           
براى مشروعيت بخشيدن به                    
حاکميت فى الحال مستقر                            
بورژوازى و پنهان کردن خصلت      
طبقاتى آن ـ اما نفس اين حاکميت           
است که ناقض آزادى و متناقض           

دموکراسى .  با آزادى است               
ليبرالى، و يا هر مکتب سياسى               
ديگرى که چهارچوب فکرى و             
ادارى اين حاکميت باشد، به همين        

. اعتبار با آزادى بيگانه است                   
پارلمان، قانون اساسى، سنت ها و       
قوانين ليبرالى و غيره حتى در               
تکامل يافته ترين دموکراسى هاى       
غربى هم ارکان قدرت سياسى و           
ظرف اصلى ماديت يافتن آن                    

حاکميت بورژوازى اساسا    .  نيستند
به اعمال خشونت و يا تهديد به                
اعمال خشونت عليه مردم متکى           

سرکوب، ارعاب و تحميق       .  است

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 

محور حکومت بورژوايى                
نيروى مسلح سرکوب،       .  است

اعم از ارتش و پليس علنى يا             
نهادهاى سرکوب مخفى،                   
دادگاهها و زندانها و کل سيستم       
محاکمه و مجازات، اينها                    
کانالهاى اصلى اعمال قدرت و       

. ضامن حفظ آن هستند                          
تصميمات سياسى اصلى در             
آرايش هاى محفلى و کانونى            
متنوع طبقه حاکمه، و از                     
طريق نهادها و مراجع غير               
رسمى بورژوايى گرفته ميشود     
که شغل وکالت مجلس بخودى        
خود حتى جوازى براى خبر            
شدن وکيل مربوطه از فعل و            
انفعاالت آنها، تا چه رسد به               

مجلس .  شرکت در آنها، نيست      
حتى در بسيارى موارد ابزار          
اصلى خوراندن اين سياستهاى       
مصوب به مردم در نظام                     

اين .  دموکراتيک هم نيست          
اساسا کار رسانه ها و                            
دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم    

 .است

 

تا آنجا که به حقوق پايه مردم             
مربوط ميشود، دوام و بقاء                
اينها ربط مستقيم با فراغ خاطر      
و تحمل اقتصادى و سياسى               

هيچ .  بورژوازى دارد             
دموکراسى اى در دنيا نيست            

وضعيت فوق العاده   "که مفهوم   
و حکومت نظامى و لغو               "  

حقوق مدنى در قوانين و يا                  
سنت حقوقى آن تعبيه نشده                 

هيچکس نبايد يک لحظه      .  باشد
هم در اين ترديد کند که حتى              
در صورتيکه براى مثال در             
يک انتخابات معمولى در                   
کشورى مثل انگلستان جناح             

) کارگر(چپ خود حزب کار           
سرکار بيايد، شمارش معکوس      
براى دخالت ارتش و پليس                
مخفى براى سرنگونى قهرى و      
ماوراء قانونى دولت مربوطه         
از همان لحظه پايان انتخابات          

خاصيت اين     .  شروع ميشود    
پادشاه ها و ملکه هايى که در            

١۶٢شماره   
کاخهاى دموکراسى غربى به هزينه       
گزاف ترشى انداخته شده اند اينست        
که در روز مبادا بعنوان سمبل هاى          
غايى کشور و ميهن و ارتش عليه             

از دموکراسى  "  سوء استفاده چپ      "
منظورم اينست که     .  به ميدان بيايند    

مورد مصرف دموکراسى ليبرالى          
حتى بعنوان يک قالب فرمال حقوقى      
براى حاکميت بورژوايى و يا                      
ضامن حقوق فردى و مدنى ،                       
محدود به دوره هاى متعارف و غير       

در دوره بحرانى، در     .  بحرانى است 
دوره اى که کشمکش طبقاتى حاد              
ميشود و پيروزى سوسياليستى طبقه      
کارگر حتى بصورت يک تهديد                 
بالقوه براى طبقه حاکم مطرح                     
ميگردد، اين بساط يک شبه جمع               

 .ميشود

 

نظام پارلمانى بهرحال يک مکانيسم       
. غير مستقيم دخيل شدن مردم است         

نه مردم، بلکه کسانى به نمايندگى             
آنها قرار است در حاکميت دخيل               

اين نماينده ها در نظام                    .  شوند
نيستند، به   "  نماينده مقيد  "پارلمانى   

اين معنى که موظف به انعکاس                 
تمايل انتخاب کنندگان خود در مورد       
موضوعات مختلف نيستند، بلکه              
نظر و راى خود را در پارلمانها و            

. مجامع مقننه و غيره اعالم ميکنند          
بعبارت ديگر، مردم آنها را نه به               
نمايندگى و سخنگويى خود بلکه                
بعنوان جانشين خود در امر حاکميت    

پروسه انتخابات به     .  انتخاب ميکنند  
اين ترتيب به معنى پروسه                             
مشروعيت گرفتن دولت است و نه           

و اين،    .  دخالت مردم در سياست         
همانطور که قبال گفتم، موضوع                

يعنى :  اساسى دموکراسى است            
برقرارى حکومتى که از نظر                     
فرمال منبعث از مردم                                       

انتخابات اين را براى طبقه                .باشد
چند سال يکبار     .  حاکم تامين ميکند    

اين مهر تائيد را ميگيرند و پى کار           
راى دهنده،        .  خودشان ميروند       

همانطور که قبال در بحث ديگرى            
توضيح داده ام، نه بعنوان آدم معين          
با نظر معين، که در فاصله دو                      
انتخابات همچنان زنده است و حرف      
دارد، بلکه بعنوان يک واحد قابل              
شمارش در اين سرشمارى متناوب         

نه کسى      .  حضور بهم ميرساند          
حرفش را ميپرسد و ميشنود، نه                 
دست ايشان به جايى بند است و نه             
در مورد قوانينى که نمايندگان                     
مربوطه در مورد زندگى او                          

تصويب ميکنند تا چهار سال بعد          
که دوباره راى ناقابلش را در يک       
نوبت به صندوق بياندازد کارى           

البته ميتواند   .  از دستش بر ميآيد       
در اين فاصله اعتراض کند،                   
مشروط بر اينکه شهر را شلوغ            
نکند و اعتراض او مخل امور                
متعارف جامعه نشود و مزاحمت        
جدى اى براى بورژواى                            
سياستمدار و بورژواى کاسب               

وگرنه، مانند        .  درست نکند       
معدنچى انگليسى، صالحيت خود      
را براى برخوردارى از حقوق             

 .مدنى از دست ميدهد

 

 به مدل پارلمانى از      :انترناسيونال
موضع مطالبه پيگيرانه تر                       
دموکراسى ايرادات مختلفى گرفته    

مثل قابل عزل نبودن              .  ميشود
نمايندگان توسط انتخاب کنندگان،       
انحصار بورژوازى بر                              
دستگاههاى تبليغاتى، پرخرج               
بودن امر شرکت در انتخابات                
بعنوان کانديد و بعضا حتى                       
بعنوان راى دهنده، انتخاب شدن          
دولتهايى که عمال بخش کوچکى         
از مردم به آنها راى داده اند، چه           
بدليل درصد پائين شرکت کنندگان     
در انتخابات و چه شکل معين                 
تخصيص کرسى هاى پارلمانى           

. برحسب آراء احزاب و غيره               
اينگونه انتقادات به دموکراسى چه     
جايگاه و اهميتى در بحث شما                

 دارند؟

 

 اينها انتقاداتى         :منصور حکمت    
. ريشه اى به اين سيستم نيستند               

برخى، مانند اعتراض به سيستم          
هايى نظير انگلستان که در آن                
کرسى هاى پارلمان به نسبت                  
مستقيم درصد آراء توزيع                         
نميشود، اساسا حتى انتقاد                          

بهرحال، خود   .  محسوب نميشوند  
متفکرين بورژوايى در راس                  
ديگران اين نواقص را با فصاحت      
تمام بحث ميکنند و له و عليه اين           
نکات با ارجاع به اصول                           
دموکراسى و ليبراليسم براى هم           

ايراد اصلى،     .  استدالل مياورند    
نکته اى که بنظر من محور نقد              
مارکسيستى به اين سيستم است،          
جدا قلمداد شدن مساله دولت و                
قدرت سياسى از اقتصاد سياسى و      
مبارزه طبقاتى در جامعه و دادن          

تبيينى صرفا       
  ١۴صفحه 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حقوقى و ادارى از دولت                            
اين تصوير که      .  بورژوايى است  

اين مردم هستند، که ، حال در                  
يک پروسه کم يا بيش آزاد و                     
منصفانه، با راى خود دولت را              
انتخاب ميکنند، تصويرى قالبى           

صاحب طبقاتى دولت قبال        .  است
بر مبناى تقسيم قدرت اقتصادى،           
بر مبناى حاکميت سرمايه بر                   
زندگى توليدى و اجتماعى و بر              
مبناى موازنه ايدئولوژيکى جامعه      
و خودآگاهى مردم، تعيين شده                

مقدم به انتخابات و                    .  هست
پارلمان، نيروى اعماب قهر مسلح      
بورژوايى براى حراست قهرآميز      
اين قدرت و اين دولت سازمان               

قوانين و     .  يافته و وجود دارد            
حقوق جزايى ، اعم از نوشته يا               
ننوشته، در دفاع از قدرت                          
بورژوازى و قدوسيت تصوير               
بورژوا از جامعه، و دادگاهها و            
زندانها براى تضمين اجراى آنها          

انتخابات اين را تعيين    .  وجود دارد 
ميکند که کدام جريان و حزب و             
مجموعه افراد، با کدام سايه                      
روشن هاى برنامه اى و روشى،          
اداره اين سيستم و تعيين اولويت            
هاى اجرايى آن را براى دوره اى         

انتقاداتى از اين     .  برعهده ميگيرند  
دست، که بهرحال از موضع                    
دلسوزى بحال چپ مطرح ميشود،     
علل اصلى ناکامى چپ راديکال           
در نظامهاى پارلمانى را ميپوشاند       
و بر توهمات پارلمانى چپ بويژه        
در کشورهاى اروپايى صحه                  

علت اصلى اينکه چپ         .  ميگذارد
راديکال در انتخابات بندرت به             
جايى ميرسد برخالف تصور                  
منتقدين دموکرات دموکراسى                
پارلمانى، اين نيست که پول ندارد        
تبليغات کند، پروسه انتخابات                 
دموکراتيک نيست و يا فرمول               
رياضى تخصيص کرسى ها در            
رابطه با تعداد آراء به نفع احزاب         

علت .  بزرگ کار ميکند و غيره          
اينست که راى دهنده، و قبل از               
همه توده وسيع خود طبقه کارگر،        
تصوير واقعى تر و بى توهم ترى         
از جايگاه انتخابات و پارلمان در          

ميدانند که     .  زندگى شان دارند         

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 

انتخابات وسيله تغييرات بنيادى    
در جامعه نيست، ميدانند که              
صاحب طبقاتى قدرت سياسى         
از طريق انتخابات پارلمانى             
تعيين نميشود، ميدانند که                    
حداکثر انتظار از پارلمان                  
کمک به امر رفرم هاى                        
موضعى است، ميدانند که                  
انتخابات بر سر بود و نبود                 
سرمايه و سرمايه دارى نيست،     
بلکه بر سر کم و زياد شدن                 
جزئى سهم آنها از امکانات               
جامعه موجود در دوره بعد                
است، ميدانند که نتيجه                          
انتخابات پارلمان تنها انعکاس        
کمابيش وفادارانه موازنه قوايى    
خواهد بود که فى الحال، بيرون   
پارلمان و بيرون دموکراسى،         

. ميان طبقات برقرار است                
کارگر ممکن است آگاهانه                 
دشمن سرمايه دارى باشد ولى         
در انتخابات پارلمانى على                
العموم نه به احزاب خواهان             
انقالب عليه سرمايه، بلکه به           
جناح چپ خود بورژوازى                

به حزبى که به          .  راى ميدهد   
زعم او اتفاقا ميتواند موقعيت           
او را در رابطه با سرمايه اى            
که در حال کار است بهبود                 

اگر تغييرات بنيادى            .  بدهد
که نفس  (منتفى تلقى شده باشد        

اجراى انتخابات و اصالت                 
پارلمان و وجود اوضاع غير           
انقالبى اين را به مردم                           

آنوقت خيلى طبيعى      )  ميفهماند
است که اقشار محروم که ديگر      
بايد به رفرم رضايت دهند، به         
شخصيتها و احزاب اصالح             
طلب خود طبقه حاکمه راى               
بدهند که به زعم آنها از امکان         
مادى به کرسى نشاندن آن                  

مشکل .  اصالحات برخوردارند 
چپ اين نيست که چرا                           
تخصيص کرسى ها به نسبت           
مستقيم آراء نيست و چرا حزب      
تروتسکسيت سر کوچه امکان       
مساوى تبليغ تلويزيونى ندارد         
تا بلکه يک نماينده در ميان                

 نفر را بخود اختصاص           ٤٠٠
مشکل اينجاست که             .  بدهد

١۶٢شماره   
کارگر در اوضاع متعارف على                
القاعده کسى را که از موضع                       
انقالب عليه سرمايه ميخواهد به                

 سال نماينده مجلس شود،             ٤مدت    
وکيل خوبى براى دنبال کردن منافع       
روزمره اش از اين مجراى خاص           

مردم، مگر در دوره بحران      .  نميبيند
که در آن حالت پارلمان          (  انقالبى   

هم ديگر مرجع قانون گذارى در                
يک جامعه با ثبات نيست، بلکه                   
تريبونى براى آژيتاسيون و مانور            

کامال مقررات بازى     )  سياسى است  
پارلمانى را ميدانند و رعايت                       

از اهم اين مقررات يکى هم       .  ميکنند
اين است که برنده طبقاتى بازى از           
پيش معلوم است و در غير                              
اينصورت کل اين بساط برچيده                 

 .ميشود

 

 به اين ترتيب از نظر       :انترناسيونال
شما اينگونه اصالحات در نظام                 
پارلمانى آن را به تصوير                                
مارکسيستى از آزادى نزديک تر              

 .نميکند

 

 مبحث آزادى از          :منصور حکمت   
نقطه نظر مارکسيستى کال در                     

. صفحه متفاوتى جريان پيدا ميکند           
دولت "موضوع دموکراسى                        

اما آزادى مقوله اى     .  است"  مشروع
مربوط به فرم حکومت و رابطه                
فرد و دولت نيست، بلکه مربوط به          
نفس حکومت و وجود و عدم وجود          

مفهوم گرهى در مبحث     .  دولت است 
آزادى، طبقه و استثمار و سرکوب           

. اين منشاء دولت است   .  طبقاتى است 
شرط آزادى واقعى انسان محو تقسيم   
طبقاتى، پايان استثمار بخشى از                
جامعه توسط بخشى ديگر، از ميان         
رفتن مبناى سرکوب و سلب آزادى         
و در نتيجه زوال دولت بعنوان                    
ابزار تحميل منافع و حفظ برترى              

نظام پارلمانى نه فقط      .  طبقاتى است 
سرسوزنى به اين مفاهيم نزديک               
نميشود، بلکه خود يکى از موانعى           
است که جامعه انسانى در مسير                 
آزادى کامل و واقعى بايد از آن                   

مفهوم آزادى در              .  عبور کند      
مارکسيسم تجزيه پذير به قلمرو                 
سياست و اقتصاد و يا به جامعه و               

رهايى، يک رهايى         .  ذهن نيست    
همان .  بيرونى و درونى  .  کامل است 

پروسه اى موانع بيرونى اى را که            
اراده آزاد انسانها را مانع ميشوند از       
بين ميبرد، از خود بيگانگى انسان و       

تمام آن منافع مادى و معنويات               
واژگونه اى را که انسانها را به             
پذيرش اخالقى نابرابرى و انقياد         
و قبول نقش سرکوبگر و سرکوب      

. شونده سوق ميدهد از ميان ميبرد      
قوانين و نياز به قوانين با هم از              

همان پروسه اى که     .  ميان ميروند 
برابرى ايجاد ميکند، نوعدوستى         
و احترام عميق به سعادت و                     

. آزادى يکديگر را بوجود مياورد       
نميتوان مزد بده دنبال سود و مزد        
بگير مجبور به کار داشت و در             

نميتوان .  قلمرو سياسى آزاد بود        
طبقات فرادست و فرودست داشت     
و تعصب و جهالت و ستمگرى و         

آزادى واقعى تنها     .  جنايت نداشت  
حاصل دگرگونى سوسياليستى             
جامعه و خروج انسان از دوران          

آزادى .  توحش طبقاتى اش است        
واقعى مفهومى اجتماعى و فراگير     

. است و نه صرفا حقوقى و ادارى       
به اين اعتبار آزادى واقعى                       
موضوع دموکراسى نيست زيرا         
دموکراسى و ليبراليسم با فرض           
بنياد اجتماعى و اقتصادى                         
بورژوايى، با فرض وجود                       
سرمايه و سود و مزد و بازار و             
مالکيت خصوصى، به مشخصات     
روبناى سياسى و ادارى جامعه             

 .ميپردازد

 

 آيا نقد شما به                     :انترناسيونال
دموکراسى هيچ خصلت دورانى         
ندارد؟ منظورم اينست که آيا                   
تاريخا پيدايش دموکراسى محملى      
براى گسترش آزادى واقعى                    
انسانها نبوده است و يا هنوز                    
نميتواند در جوامعى چنين باشد؟          
آيا انتقاد مارکسيست امروز به اين      
تفکر و اين نظام انتقادى به کهنه            
بودن آن است و يا به تناقض                     
هميشگى و بنيادى آن با آزادى               

 واقعى؟

 

.  به هر دو جنبه       :منصور حکمت 
بنظر من از اين لحاظ انتقاد ما به           
ليبراليسم و دموکراسى از نوع              
انتقاد ما به خود شيوه توليد                        

وقتى توليد    .  سرمايه دارى است      
کننده از وابستگى به زمين و از             
کنترل ارباب فئودال خارج ميشود      

تبديل "  کارگر آزاد  "  و به يک         
ميشود که ميتواند نيروى کارش           
را آزادانه بفروشد، اين يک                     

پيشرفت 
  ١۶صفحه 



١۵صفحه                                                                  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

١۶٢شماره   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اما هيچکس مفهوم     .  تاريخى است  
را، که در واقع به      "  کارگر آزاد "  

معنى انسان فاقد مالکيتى است که         
ناگزير به فروش نيروى کار                    
خويش است، با آزادى واقعى                  
انسانها در قلمرو اقتصادى اشتباه         

پيدايش دموکراسى و          .  نميگيرد
برقرارى حقوق مدنى اى در                    
راستاى اصول ليبرالى، و پيدايش        
مقوله فرد و شهروند بعنوان مبناى      
فرمال کسب مشروعيت حکومت،      
يک پيشرفت تاريخى در برابر               
حکومتهاى مطلقه بود، اما اين در        
قياس با آزادى واقعى، و تصويرى      
که جنبش سوسياليستى، با همه               
توهمات و ناروشنى هايش،                      
همزمان با آن از آزادى واقعى                

 . ميدهد، عقب مانده است

 

سوسياليسم و دموکراسى ايده هايى     
بوده اند که در طول تاريخ سرمايه       
دارى دوشادوش هم وجود داشته           

دو جنبش در    .  اند و رشد کرده اند      
کنار هم و رقيب با هم و البته در              

. بسيارى موارد در امتراج با هم           
به اين اعتبار انتقاد سوسياليستى            
از دموکراسى و آلترناتيو                           
سوسياليستى به دموکراسى به                
اندازه خود دموکراسى قدمت                  

انتقادات محتوايى سوسياليسم   .  دارد
به دموکراسى، که در واقع انتقاد           
به تلقى و تعريف بورژوايى از               
آزادى و از دولت و روبناى                      
سياسى در سرمايه دارى است،             
صد و پنجاه سال قبل همانقدر                   

 . موضوعيت داشت که امروز

 

اين تصور که برقرارى                               
دمکراسى، با تعبيرى که من در             
اين بحث از آن دارم، در برخى               
جوامع امروز هنوز ميتواند                      
محملى براى گسترش آزادى                   
انسانها باشد، بنظر من خام                        

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 

 

. انديشانه و غير انتقادى است          
به اين معنى که آزاديخواهى در      
اين کشورها را دنبال نخود                

دموکراسى .  سياه ميفرستد        
امروز يک سلسله حکم راجع          
به آزادى مطبوعات و عقيده و         
خوشرفتارى با اقليت ها نيست        

حتى اگر روزى اين بوده                  (
، مدلى نيست که بتوان آن       )باشد

را دلبخواهى هرجا پياده کردـ          
بلکه عنوانى است براى رژيم         

. سياسى بورژوازى امروز             
نميشود دموکراسى را بعنوان         
يک نهاد و يک روبناى سياسى       
استوار خواست و حکومت                

و لذا   .  بورژوازى را نخواست    
اين بورژوازى و منافع اوست         
که معنى عملى دموکراسى و            
سهم اتباع جامعه از آزادى را          
در هر مورد و در هر دوره                

اگر جايى         .  تعيين ميکند        
بورژوازى مستبد باشد و به              
حقوق فردى و مدنى بى اعتنا،         
که در انتهاى قرن بيستم اين کم        
کم يعنى همه دنيا، آنوقت                     
گسترش آزادى را از                              
دموکراسى انتظار داشتن گول        

 . زدن خود و مردم است

 

دموکراسى امروز ديگر خود          
را بعنوان آنتى تز فئوداليسم و          
سلطنت مطلقه و حکومت                   
مذهبى تعريف نميکند، بلکه             
صاف و ساده سد دفاعى                       
بورژوازى در برابر آزادى              
خواهى کارگرى و انتظارات          
آزاديخواهانه ملهم از                             
سوسياليسم در جهان امروز             

 .است

 

 ...ادامه دارد 

١۶٢شماره   

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

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

  به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 

 منصور حکمت

 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  

 

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

 

 

 

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 


