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  سياوش دانشور 
 

 مير حسين موسوى 
 نظام" دو راهى"و 

 

در هفته اخير بيش از گذشته موسوى و کروبى و خاتمى              
و رفسنجانى از مخاطراتى که نظام اسالمى را تهدید                     

براى "  سقوط نظام  "عبارت خطر      .  ميکند سخن گفتند     
توصيف سياستهاى خامنه اى و دولت احمدى نژاد با                     

. صراحت و نگرانى بسيار بيشترى مطرح ميشود                         
از دست رفتن زمان و     "موسوى در اظهارات اخيرش بر      

دو راهى   "در قياس با دوره سابق و بر                  "  فرصت ها  
قرار گرفته  "  کامال متضاد که پيش روى کشور و نظام            

تاکيد دارد اما پاسخ این تناقض مهلک را نميدهد که                         
دو "  چهارچوب نظام و اسالم و قانون اساسى  "چگونه در  

 ! ميتوانند وجود داشته باشند" کامال متضاد"راه حل 

 

 دو راهى موسوى

موسوى و شرکا با تاخير باالخره پذیرفته اند که وضع                  
پذیرفته اند که سير حذف و             .  کنونى قابل ادامه نيست       

سرکوب مخالفين قسم خورده به نظام اسالمى و حتى                     
اعدام وسيع مردم مخالف یک راه و یک تمایل قوى در                 

هرچند این راه از نظر موسوى         .  حکومت اسالمى است   
منجر ميشود اما دیگر نفس آن          "  متالشى شدن نظام   "به  

موسوى به زبان و ادبيات مخالفين             .  زیر سوال نيست     
" رویکرد اقتدارگرایانه  "دربارى حکومت این راه را               

. است"  انتخاب مردم "راه دوم از نظر موسوى          .  مينامد
راه دیگر برگرداندن امور به سمتی است که           "بزعم وى   

مردم خود حاکم بر سرنوشت خویش باشند و چند نفر                     
راهی که در آن زندانيان             .  برای آنها تصميم نگيرند         

سياسی آزاد، حق اجتماعات به رسميت شناخته می شود             
. و محدودیت مطبوعات و رسانه ای برداشته می شود                 

مهمتر از همه حق انتخابات آزاد و          
٢صفحه   
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 سخنرانى آذر ماجدى در تورنتو

سرنگونى جمهورى اسالمى در گرو 
 چيست؟



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رقابتی و غير گزینشی نيز به                   
 ".رسميت شناخته شود

 

اگر موسوى و موئتلفينش قبل از            
نمایش انتخابات این توهم را                     

" انتخابات"داشتند که در فرداى           
از طریق صندوق راى سکان                 

 اگر     ،قدرت را بدست ميگيرند            
تشخيص ندادند که تقابل جناح ها           
بدليل فشارهاى وسيع در پائين                
وارد دو راهى هاى خطرناک و             

 ،راه بدون بازگشت شده است                 
امروز نيز بدليل تالش براى بقاى        
نظام هنوز همين اشتباه محاسبه را       

واقعيت اینست عليرغم           .  دارند
اینکه موسوى و دیگران چه                     
هشدارى ميدهند اما ابزارى براى        

" راه اول "تقابل و یا منتفى کردن        
در منطق موسوى نفى راه      .  ندارند

اما .  اول پيروزى راه دوم است           
انتخاب "پيروزى راه دوم یعنى             

براى موسوى و مدافعين          "  مردم
نظام اسالمى در گرو چيست؟                 

جدید زیر    "  انتخاباتى"برگزارى    
نظر خامنه اى؟ کودتا عليه خامنه         
اى؟ سازماندهى قيام عليه دولت            
احمدى نژاد؟ به کدام طرق سياسى      
دنياى امروز قرار است خامنه اى        
و احمدى نژاد قدرت را به جناح             
مقابل تفویض کنند؟ اینها هيچکدام       

 . پاسخ ندارند

 

موسوى نميخواهد عليه نظام                    
همه تالشش   .  اسالمى شورش کند    

براى کنترل اعتراض جامعه در           
چهارچوب هاى قانونى و اسالمى        

اگر یکبار به           .  حکومت است     
شکنجه و اعدام در زندان                            
اعتراض کند صد بار عليه                         

و تاکيد بر            "  خشونت مردم     "
رعایت قانون حکومت قاتلين تاکيد     

پس به چه طرق سياسى و         .  ميکند
عملى ميتواند راه دوم و به                          

را عملى  "  انتخاب مردم"اصطالح  
کند؟ بجز اینست که باید خامنه اى         
راه ایشان و شرکا را به کاخ                      
ریاست جمهورى هموار کند؟ آیا          
چنين امرى ممکن است؟ یعنى                
خامنه اى و کسانى که امروز                   

 

 مير حسين موسوى 
 ...نظام " دو راهى"و 

حکومت را در دست دارند دو         
دستى سرنوشت نظامشان را           
دست موسوى و اصالح طلبان       
مسلمان و اصولگرایان معتدل        
ميدهند؟ آیا این توهم کودکانه            
اى نيست که قبل از نمایش                  
انتخابات بر کل این اردو حاکم        

دود "  انتخابات"بود و روز بعد     
شد و هوا رفت؟ آنها حتى                     
تصور نميکردند در فاصله چند     
روز به بيرون حکومت پرتاب       

تنها یک امکان ميتواند        .  شوند
وجود داشته باشد و آن اینست           
که براساس توافق در باالترین        

 بخشى از            ،سطح حکومتى     
اردوى راست خود را بعنوان          
یک دولت آلترناتيو آرایش دهد       

. و در دقيقه نود وارد عمل شود      
یعنى در شرایطى که خطر حاد       
سرنگونى در داخل و یا تهاجم         
نظامى از خارج بقاى رژیم               
اسالمى را تماما زیر سوال                

اما اگر چنين توافقى   . برده است 
وجود داشت و یا هنوز وجود            

 رویدادهاى یکسال    ،داشته باشد 
" نقض توافقات  "اخير را باید        
چنين تحليلى در    !  محسوب کرد 

چهارچوب تقابل شدید خطوط         
مختلف براى بقاى نظام بشدت        

 . ذهنى است

 

این هم روشن است که راه دوم        
انتخاب "که با نام بى مسماى             

 چيزى    ،خطاب ميشود   "  مردم
فراتر از آزادى زندانيان خودى     

مدیران برجسته نظام در          "و    
 آزادى        ،"سه دهه گذشته               
 و محدود        ،مطبوعات خودیها   

کردن اختيارات شوراى                      
در این راه قرار    .  نگهبان نيست 

نيست مردم در انتخابشان به             
انحالل جمهورى اسالمى راى       

قرار نيست نسل جدید           .  دهند
 سازمانهاى مستقل        ،ضد دین   
 احزاب سياسى                   ،کارگرى

 کمونيستها و                   ،اپوزیسيون
مخالفين نظام و دستگاه مذهب         

در "  آزادانه و بدون گزینش        "
. انتخابات شرکت کنند                          

همانطور که موسوى تصریح         

١۶٣شماره   
 الگویشان مجلس دوره اول           ،ميکند

این نهایت   .  جمهورى اسالمى است    
تحفه موسوى و شرکا در تقابل با                

خامنه ایها  "  اقتدارگرایانه"خط مشى   
در دفاع از سياست بقاى نظام                       

اما این توهمات تنها       .  اسالمى است  
جاده را براى عملى شدن راه حل               

 .  اول صاف ميکند

 

 کدام دو راهى؟

واقعيت اینست که جمهورى اسالمى      
با دو راهى هاى خطرناک و خرد             
کننده روبرو است که با تبئين                        

نام .  موسوى تفاوت بنيادى دارد            
" رویکرد اقتدارگرایانه  "واقعى آن      

پاکستانى شدن حکومت اسالمى                
است و مضمون آن حذف کامل                   
مخالفين سياسى درون حکومتى و            
سرکوب خونين مخالفين کل                          
حکومت و استقرار یک اختناق                  

از آنجا که پياده کردن     .  گسترده است 
این سناریو ریسک باالئى دارد و از        
جمله در اولين گامها ميتواند به                    

 ،سرنگونى کل نظام منجر شود                 
ایجاد امکانات و شرایطى که اجراى      
این سياست را تسهيل کند ضرورى         

به همين دليل است که بخشى         .  است
از جمهورى اسالمى از جنگ و                
گسترش تروریسم اسالمى استقبال          

تعميق تنش هاى منطقه اى و       .  ميکند
 که بزعم     ،بين المللى بعنوان راهى      

آنها ميتواند امکانات تمام کردن کار        
 نگریسته    ،نيمه تمام را فراهم کند           

آنها بقاى خود را در داخل           .  ميشود
در گرو تبدیل شدن به نيروئى                      
سهمگين در منطقه و جهان و                        
برسميت شناسى قدرت و امتيازات          
خود توسط آمریکا و کشورهاى                 

آنها ميدانند که            .  غربى ميدانند     
قدرتگيرى اسالمى سياسى در                    
منطقه به قدرت و مشروعيت داخلى       
جمهورى اسالمى ترجمه نشد و                 
پيشروى در عراق و افغانستان یا              
لبنان و فلسطين هنوز درد بى درمان    

آنها هر    .  داخلى را جواب نميدهد         
نوع سازشى با جناح مقابل را                      
شکست این استراتژى و زمينه                   
تهاجم مردم به کل نظام اسالمى                  

آنها نه فقط به توهمات                 .  ميدانند
موسوى ها و خاتمى وقعى نمى نهند        

خيانت "بلکه این مواعيد را بعنوان          
تلقى ميکنند و با همين             "  به نظام   

عنوان با آن تاکنون برخورد کرده            
تجربه دو خرداد از نظر این              .  اند

. جناح نمى بایست تکرار شود و نشد      
این پالتفرم در نيمه راه منتفى نشده          

است بلکه در دو قلمرو داخلى و            
خارجى با شدت و حدت بيشتر در        

موسوى درست   .  حال اجرا است    
تشخيص داده است که دراین                   
مسير نهایتا نظام متالشى ميشود و      
اتفاقا دليل مخالفتش دقيقا همين               

این کارت آخر جمهورى          .  است
اسالمى است و حتى تصور اینکه       
چه اشکالى بخود ميگيرد براى             

. خود آنها نيز غير قابل تبئين است      
چنين سياستى ممکن است در ابتدا       
با درجه اى ارعاب در جامعه                 
روبرو شود اما موج برگشت عليه      
آن اگر نه برق آسا اما وسيع و                  

در جدال   .  نابود کننده خواهد بود      
اگر .  مرگ نوع مرگ فرق نميکند    

حکومت وارد راه بدون بازگشت        
شده است مردم و جنبشهاى                      
سياسى و نيروهاى مخالف                       
حکومت نيز وارد جدال بر سر              
پایان دادن به حکومت اسالمى و          
تقابل با قوه قهریه حکومت و                   
بزیر کشيدن و درهم کوبيدن آن             

پيروزى و شکست       .  خواهند شد   
در این جنگ براى هيچ سوى                 

 .  جدال محتوم نيست

 

راه دوم موسوى اما بر توهم                    
پراکنى و ریاکارى عميقى بنا شده       

در شرایط  "  انتخابات آزاد .  "است
امروز و با وجود جمهورى                     
اسالمى کوچکترین موضوعيتى        

شاید این تصور در ذهنيت       .  ندارد
عده اى توده اى و ناسيوناليست             
که سياست را به تالش گروه فشار       
در خدمت یک جناح حکومت                 

 ،تقليل داده اند جائى داشته باشد             
اما در دنياى واقعى و در جدال با          
حکومت اسالمى سر سوزنى                 

مردم روزى حتما      .  اعتبار ندارد  
در انتخاباتهاى واقعا آزاد که حق         
عموم شهروندان بزرگسال به                

 راى دادن و عزل            ،کاندید شدن  
ممکن شده باشد شرکت خواهند            

اما چنين شرایطى محصول      .  کرد
بفرجام رسيدن یک پروسه سياسى     
و یک پيروزى سياسى بر                          
حکومت اسالمى است و نه با                  

! فرض وجود جمهورى اسالمى         
با فرض          "  انتخاب مردم         "

جمهورى اسالمى همانقدر ممکن       
و عقالئى است که هاله نور دور           

. سر احمدى نژاد در سازمان ملل        
راه دوم تنها ميتواند یک راه حل            
انقالبى براى سرنگونى کل نظام         

. اسالمى باشد 
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

راه حلى که هم با اميال و                              
خواستهاى اکثریت عظيم جامعه           
ایران انطباق دارد و هم ميتواند              
ماشين تروریسم دولتى و اسالمى         
را متوقف و سناریوهاى ضد                   

 . جامعه را حاشيه اى کند

 

 هر راه حلى اعم     ،راه حل هاى باال   
از سازش درون حکومتى تا تنش         
نظامى و جنگ و دشمن تراشى              

 همه به نابودى     ،داخلى و سرکوب   
. و عقبگرد جامعه منجر ميشود             
 ،هيچ افقى براى گشایش اقتصادى      

گشایش سياسى و آزادى نسبى                 
مردم در این راه حلهاى ارتجاعى        

مردم آزادیخواه تنها     .  وجود ندارد  
ميتوانند آزادى و برابرى را                     
بقدرت خود اعاده کنند و بقدرت             

تحقق این آرمان       .  خود نگهدارند   
دیرینه نسلهاى متمادى بدون                    
انحالل جمهورى اسالمى ممکن           
نيست و این واقعى ترین انتخاب            

 . مردم ایران است

 

 نقطه سازشهاى جديد

و باالخره اشاره اى گذرا بر                      
تالشهاى جدید در اپوزیسيون                  

اخيرا .  ایران ضرورى است             
کنگره "بحثهاى متعددى راجع به         

با عناوین    "  ایجاد جبهه     "،"ملى
ائتالف اپوزیسيون حول      "،مختلف

آرایش جدید        "،"انتخابات آزاد     
 ایجاد تلویزیون و          ،"جنبش سبز   

رسانه و سازمان مناسب و                         
 ،این بحثها .  آلترناتيو طرح ميشود   

مستقل از هویت سياسى ارائه                  
 در چهارچوب             ،دهندگان اش      

اوضاع سياسى ایران این معنى را       
دارد که پيروزى جناح مغضوب          
اصالح طلب حکومتى ممکن                  
نيست و مجموعه احتماالت و                  
مخاطرات ضرورت یک تجدید            
آرایش ميان اپوزیسيون بورژوائى     

 

 مير حسين موسوى 
 ...نظام " دو راهى"و 

. را بجلو صحنه رانده است               
فرض سياسى و اعالم نشده این      
تالشها اینست که جمهورى               
اسالمى رو به سقوط گام                      
برميدارد و سازش درون                    

. حکومتى غير ممکن شده است     
لذا این طرحها براى ایجاد                  
خاکریزى که بتواند بسرعت و       
در متن سرنگونى بعنوان                   
آلترناتيو حى و حاضرى توسط      
غرب مورد حمایت قرار گيرد        

. مورد بررسى قرار ميگيرد            
این تالشها درست مانند تالش          
اصالح طلبان حکومتى تالشى      
براى متوقف کردن مردم و               
تحميل نقطه سازشى به آنان              

 . است

 

در تقابل با کل این احتماالت              
کمونيسم کارگرى بر سرنگونى    

 ،انقالبى و آلترناتيو کارگرى          
راه حل سوسياليستى تاکيد                  

جمهورى اسالمى رفتنى     .  دارد
بحران جمهورى اسالمى   .  است

ميتواند به نفع راست یا چپ               
راه حلهاى از باال          .  حل شود   

تاکنون جملگى شکست خوردند    
اما در اشکال جدیدى بازسازى      

کمونيسم .  و جلو صحنه مى آیند    
کارگرى اینبار اجازه نميدهد            
که راه حل دست راستى با                   
ترکيب جدیدى از اسالميون و         

 دور دیگرى              ،ناسيوناليستها
جامعه ایران را به کام یک                 
استبداد جدید ببرد و سرمایه              
دارى ایران را روى دوش قتل        
عام کمونيستها و انقالبيون و            
استثمار شدید طبقه کارگر                  

اینبار جدال چپ   .  بازسازى کند 
و راست برسر سرنگونى و              
انتخاب واقعى مردم در تعيين          
مسير جامعه و نظام آتى همه             

. جانبه تر و اجتماعى تر است         
 * 

شماره 

 

 سرکوب وحشيانه کارگران ارج 
 توسط اوباش حکومت اسالمی

 

 نفر از     500 روز یکشنبه دهم مرداد ماه بيش از                  ،بنا به خبر دریافتى      
کارگران کارخانه ارج در اعتراض به نپرداختن دستمزدها و عليه اخراج            

 از اولين ساعات صبح در مقابل کارخانه ارج واقع در                ،و بيکار سازیها   
جاده مخصوص کرج عليه حکومت اسالمی، عليه سرمایه داران و برای              

خواست .  دستيابی به خواستهای برحق خود دست به تجمع اعتراضی زدند         
، جلوگيری از هر گونه اخراج      هکارگران دریافت فوری دستمزدهای معوق    

 . و بيکاری و بازگشت به کار کارگران اخراجی بود
 

تجمع اعتراضی کارگران آنچنان گسترده و چشمگير بود که بشدت مورد              
. توجه و حمایت عابرین و خودروهای عبوری از محل قرار گرفت                          

عوامل کارفرما و حراست کارخانه ارج در حاليکه بشدت وحشت زده                    
شده بودند از ارگانهای نظامی و سرکوبگر درخواست کمک نموده و                       
بالفاصله در دقایق کوتاهی صدها نفر از پليس ضد شورش با تجهيزات                  
کامل سرکوب به همراه گله های موتور سوار اوباش سرکوبگر در محل                
حاضر شده و با گستاخی و وحشی گری به ضرب و شتم و سرکوب                            

درگيری و زد و خورد جسته و گریخته کارگران                   .  کارگران پرداختند  
زحمتکش و معترض با پليس و سگهای حامى منافع سرمایه داران تا                         

تاکنون از تعداد کارگران بازداشت و دستگير           .  حوالی ظهر ادامه داشت     
 . شده خبری در دست نيست

 

 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد           700کارخانه ارج با بيش از         
 شيفت فشرده    3 هزار تومانی در        300امضا و یکطرفه با دستمزدهای          

کاری واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع بخاری، کولر و                             
 . لباسشویی و لوازم خانگی ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ٣ – ١٣٨٩ مرداد ١٢

 تحريم اقتصادى 
!يک سالح کشتار جمعى است  

 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  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سنگسار سکينه محمدی آشتيانی       
 و تخاصم دو قطب تروريستی

مساله سنگسار سکينه محمدی                
. آشتيانی ابعادی جهانی یافته است      

برخی از دول غربی از جمله                   
آمریکا نيز خود را وارد قضيه                

رئيس جمهوری برزیل     .  کرده اند  
نيز وارد ماجرا شده و به دولت               
احمدی نژاد پيشنهاد داده است که          
اجازه دهد سکينه محمدی آشتيانی        

چه شده    .  به برزیل پناهنده شود         
است؟ چرا ما در شرایط کنونی              
شاهد موضع گيری برخی از                   
دولتهای غربی در قبال حکم شنيع        
سنگسار توسط جمهوری اسالمی        
هستيم؟ آیا این دولتها به کمپين                 
نجات انسانها از مجازات شنيع              
سنگسار پيوسته اند؟ آیا عواطف           
انسانی شان آنچنان عود کرده                  
است که برای نجات جان این                   

 که در زندانهای             ،انسان بيگناه    
رژیم اسالمی باید شبانه روز                   
تصویر سنگهایی که بر سر و                  
صورتش نشانه رود تا نابودش               

 به ميدان آمده     ،کنند را تصور کند    
اند؟ خفقان تاکنونی شان را چگونه      

 ميتوان توضيح داد؟

 

واقعيت این است که نه این دولتها         
به کمپين انسانی نجات جان سکينه       
محمدی آشتيانی پيوسته اند و نه              
موضع گيری کنونی شان بر                    
خالف مصالح سياسی کنونی شان       

آنچه متفاوت است شرایط         .  است
سياسی جهانی و تشدید تخاصمات       

. دو قطب تروریسم جهانی است           
موضع گيری این دولتها و رسانه          
های متبوع آنها را تنها ميتوان در         
چهارچوب این شرایط متفاوت               

کمپين برای نجات       .  توضيح داد   
سکينه محمدی اولين کمپينی نيست     
که برای نجات یک انسان بيگناه و       
محنت زده از چنگال ماشين اعدام        
و سنگسار رژیم اسالمی صورت        

اینکه در این شرایط               .  ميگيرد
مقامات دول غربی وزن خود را           
پشت آن قرار داده اند ناشی از                 
تشدید تالش جهانی توسط قطب             
تروریسم دولتی عليه تروریسم              

 

 در حاشيه تحوالت سياسی هفته
 

 على جوادى

اسالمی و حکومت اسالمی در       
و اگر این شرایط       .  ایران است 

به آزادی سکينه محمدی                      
 مستقل از     ،آشتيانی منجر شود    

 ،جنگ این دو قطب تروریستی     
 برای   ،این برای ما کمونيستها      

 برای ما             ،ما آزادیخواهان      
مخالفين سرسخت مجازات               
اعدام و شنيع ترین شکل آن               
یعنی سنگسار یک پيشروی              

اما در عين حال فراموش   .  است
نميکنيم که قربانيان جنگ این          
دو قطب تروریستی علی                    

این .  العموم مردم عادی هستند     
مردم عادی اند که در خيابانها          
و در اماکن عمومی توسط                  
تروریسم اسالمی تکه پاره                

این مردم عادی اند که      .  ميشوند
در زیر بمبارانهای نيروهای           
تروریسم آمریکا و متحدینش           

ما .  اش لت و پار ميشوند                 
فراموش نميکنيم که مبلغين و          
سخنگویان قطب تروریسم                
دولتی برای توجيه تشدید                    
تحریمهای اقتصادی و توجيه          
سياستهای تقابالنه جویانه خود       

ترقی "ناچارند ظاهری                       
به سياستهای            "  خواهانه

تروریستی و آدمکشی های               
بهانه های حمله به       .  خود دهند  

عراق را کسی فراموش نکرده       
نجات مردم عراق از           :  است

چنگال دیکتاتوری که مجهز به      
سالحهای کشتار دسته جمعی          

 برقراری دمکراسی و           ،است
نتيجتا .  در عراق     "  آزادی"

موضعگيری اخير این دولتها          
را تنها ميتوان در راستای                   
مصالح سياسی لحظه حاضر           

 . این جریانات بررسی کرد

 

پيشنهاد رئيس جمهوری برزیل     
را چگونه باید ارزیابی کرد؟            
واقعيت این است که برزیل               
ميکوشند بازیگر موثرتری در       

سهم .  صحنه بين المللی باشد         
بيشتری از قدرت سياسی در            

تالش و   .  سطح جهان ميخواهد    
همکاری برزیل با ترکيه برای       

١۶٣شماره   
بحران "پيدا کردن راه حلی در                    

رژیم اسالمی گوشه ای از           "  اتمی
اعالم .  این واقعيت سياسی بود               

اعطای پناهندگی به سکينه محمدی         
آشتيانی تالشی برای خارج کردن            
رژیم آدمکشان اسالمی از مخصمه        
بين المللی ای است که اکنون درگير        

سياست اخير دولت برزیل     .  آن است 
تالشی برای کمک به رژیم اسالمی        

 . است

 

جلوی اعدام سکينه محمدی آشتيانی        
جلوی تمامی      .  باید گرفته شود           

تمامی .  اعدامها را باید گرفت                
زندانيان سياسی بدون قيد و شرط              

بساط ماشين اعدام     .  باید آزاد شوند    
. رژیم اسالمی را باید در هم شکست      

و این کار جنبش کمونيسم کارگری          
 .  است

 

 ميليون دالری در               ١۵٠مسجد     
در "  زمين صفر        "مجاورت         
 نيويورک

 طبقه  ١۵طرح ساختمان یک مسجد      
 ميليون دالری در                      ١۵٠ای        

در "  زمين صفر        "مجاورت         
نيویورک به یک جنجال سياسی در         

ماجرا از   .  آمریکا تبدیل شده است       
نهاد "این قرار است که یک                           

توانسته است اجازه               "  اسالمی
ساختمان مسجدی عظيم در کنار               
زمين سوخته برجهای مراکز                      

. تجاری در نيویورک را اخذ کند              
برخی از مخالفين ساختمان این                  
مسجد در زمره دست راستی ترین           

. نيروهای سياسی آمریکا هستند               
سارا پيلين و جوليانی و گينگریچ در       

موافقين .  راس این جناح قرار دارند      
به آزادی مذاهب و تالش برای جدا          
کردن حساب اسالم از اسالم سياسی       

. و تروریسم اسالمی اشاره ميکنند          
جای یک موضع سوم و کمونيستی          

 . در این جدال خالی است

 

ما مخالف اسالم و هر نوع مذهبی و        
برای ریشه کن   .  اسالم سياسی هستيم  

کردن اسالم و اسالم سياسی از                   
اما یک  .  زندگی انسانها تالش ميکنيم   

موضع کمونيستی و کارگری                      
نميتواند همسویی تام و کمال با                    
مواضع این دو جناح در این                           

ما مذهب را      .  درگيری داشته باشد     
آزاد ميگذاریم تا بتوانيم آن را در                

. زندگی و افکار جامعه جارو کنيم           

ما با اسالم سياسی ميجگنيم تا                  
بتوانيم آن را از قدرت سياسی                 
بزیر بکشيم و یا جلوی قدرتگيری      

تالش برای ساختن   .  آن را سد کنيم   
 ميليون دالری      ١۵٠یک مجلس      

در کنار برجهای مراکز تجاری           
در نيویورک که مورد حمله                    

 سپتامبر  ١١تروریسم اسالمی در     
قرار گرفته اند یک اقدام سياسی           
از جانب جنبش اسالم سياسی                 

بودجه هنگفت این مسجد را     .  است
جریاناتی عهده دار هستند که                  

" پرورش"عمدتا خزانه دار                   
نيروهای رنگارنگ اسالم سياسی     

. در گوشه و کنار جهان هستند               
دارند تالش ميکنند جای پای خود        
را در شهرهای عمده جهان محکم       

مسجد در دوران کنونی یک      .  کنند
ابزار مهم و تعيين کننده در                       
گسترش پایه های اسالم سياسی و        

مسجد در  .  تروریسم اسالمی است  
رژیم اسالمی مکانی برای شکنجه     

در غرب مکانی     .  و تحميق است    
و توسعه     "  سربازگيری"برای     

انتخاب مکان       .  سياسی است      
ساختمان این مسجد در کنار                     
برجهای دو قلو در نيویورک یک        

 انتخابی برای          ،انتخاب سياسی    
بهره برداری سياسی این جنبش            

اما در عين حال         .  آدمکش است  
باید تاکيد کرد که مخالفت امثال             
جوليانی و پيلين و نيوت گينگریج        
با این کمپين مخالفتی از جانب                

و شاخه دیگری      "  مذهب رقيب  "
تماما .  از ارتجاع در آمریکا است      

ارتجاعی و ضد انسانی و                          
 !نژادپرستانه است

 

در عين حال در مقابل موافقين               
ساده انگار این تالش اسالميستها         
باید تاکيد کرد که حساب اسالم را         

. نميتوان از اسالم سياسی جدا کرد     
اسالم سياسی یک جنبش ارتجاعی   

معاصر 
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ریشه های کنونی اش به             .  است
مسائل اصلی مورد کشمکش در            
سطح منطقه خاورميانه و تالش             
این جنبش برای سهم بری از                    

این .  قدرت سياسی برميگردد           
جنبش به لحاظ سياسی تماما بر               
اسالم و فرامين ارتجاعی و                       

تالش .  آدمکشانه اسالم متکی است   
برای ساختمان یک مسجد عظيم           
در قلب نيویورک اقدامی در                     
چهارچوب اهداف این جنبش                   

حتی .  ارتجاعی و آدمکش است          
آزادی "توافق بر سر مقوله                       

نميتواند نعل به نعل به             "  مذهب
موافقت اصولی با آزادی ساختمان      
مساجد در هر گوشه و برزنی                  

مگر آزادی مصرف   .  ترجمه گردد 
سيگار مترادف آزادی مصرف             
دخانيات در هر گوشه و ساختمانی      
است؟ مگر آزادی فروش و                      
مصرف الکل مترادف با آزادی             
فروش و مصرف الکل در هر                
گوشه و در هر مکان و تجمعی               

 است؟ 

 

 دستگاه مذهب        ،از طرف دیگر       
کل این  .  یک صنعت مافيایی است    

صنعت را باید تحت قوانين مدنی          
باید معافيت  .  و شهروندی قرار داد   

های ارتجاعی کليه نهادهای                     
هيچ .  مذهبی را از آن سلب کرد           

مذهبی نباید هيچگونه معافيت                 
بر .  مالياتی و سياسی داشته باشد         

عکس فعاليت این نهادها باید مانند       
تحت "  صنایع مخرب     "فعاليت      

نظر قرار داشته باشد و دامنه عمل       
 . آنها وسيعا کنترل شود

 

زمان آن رسيده است که مساله                
ساختمان مساجد را در سطح                    
جهانی در چهارچوب گسترش               
اسالم سياسی و تالش برای محدود   
کردن دایره عملکرد صنعت                    
مخرب مذهب مورد ارزیابی قرار      

جامعه بشری باید برای                .  داد
حفاظت شهروندان از گزند                       
سمومات مذهب قوانين و کنترل            
شدیدتری عليه گسترش پر و بال           
 . صنعت مافيایی مذهب اعمال کند

 

 

 ...در حاشيه تحوالت سياسی هفته 

اتهامات احمد جنبی و واکنش         
 های اصالح طلبان حکومتی

احمد جنبی دبير شورای                      
نگهبان رژیم اسالمی سران              
جنبش سبز را متهم به دریافت         
مبلغ یک ميليارد دالر از جانب       

ادعا کرده   .  آمریکا کرده است    
 ميليارد     ۵٠است که وعده              

دالری هم پس از سرنگونی              
رژیم اسالمی به این افراد داده         

موسوی و کروبی و             .  بودند
خاتمی هم در واکنش به این               
مساله ریشه مسائل جامعه را به     

" شاگردان"جنتی و        "  افکار"
این موجود کریه اسالمی نسبت      

به چند نکته در این           .  داده اند  
 :حاشيه باید اشاره کرد

 

احمد جنتی در راس یکی از              
باندهای جنایتکار رژیم اسالمی    

یکی از باندهایی که    .  قرار دارد 
خواهان تشدید باالترین درجه         
سرکوب و تحميق اسالمی در          

بقای حکومت اسالم   .  جامعه اند 
را در گرو اعمال زمخت ترین       
شرایط اسالمی در جامعه                   

از طرف دیگر خالصه    .  ميدانند
کردن جنایات رژیم اسالمی از       
جانب موسوی و کروبی به                

جنتی و شاگردانش     "  تفکرات"
تالشی برای محدود کردن                 
جنایات سی و یک ساله رژیم           
اسالمی به یک جناح و باند                
تشکيل دهنده رژیم اسالمی               

تالشی مذبوحانه برای        .  است
خالص کردن گریبان خود از          

. کل این تاریخ جنایت است                
تالشی برای عقب نشينی در             
قبال رهبری رژیم اسالمی و            
چرخاندن نوک حمله این جناح       
به سوی یک باند درون رژیم           

 .اسالمی است

 

اتهام دریافت کمک مالی از               
دول غربی و یا اسرائيل اتهام           
تازه ای از جانب رژیم اسالمی       

این رژیم با همين اتهام        .  نيست
هزاران تن از شریفترین                     
انسانها را تاکنون اعدام کرده           

١۶٣شماره   
کمونيستها و آزادیخواهان          .  است

بسياری با همين اتهام به پای چوبه            
در عمده این     .  های دار برده شدند       

اتهامات خود جریان اصالح طلب            
دولتی در جمله نيروهای اتهام زننده       
و اجرا کنندگان احکام ارتجاعی                

اما ویژگی این    .  منطبق بر آن بودند     
اتهام در شرایط کنونی این است که          
اینبار جناحی از رژیم اسالمی اتهام        

" دریافت کمک مالی  "و  "  وابستگی"
از امپریاليسم را به سران یک جناح        
از پيکره رژیم اسالمی وارد کرده            

این واقعيت پيش از هر چيز          .  است
بيانگر آن است که جدال جناحهای            
رژیم اسالمی سر سازش و فروکش        
کردن ندارد و تا روز شيرین                         
سرنگونی رژیم اسالمی این جناحها       

. بر سر و کله یکدیگر خواهند کوبيد       
نقطه سازشی برایشان متصور                   

فرار نقطه سازشها یک               .  نيست
واقعيت کنونی جدال جناحها و                    

. باندهای آدمکش رژیم اسالمی است    
واقعيت این است که قاعده دعوای            
جناحهای رژیم اسالمی تغيير کرده         

اگر در گذشته جدال بر سر            .  است
سهم از قدرت سياسی بود و هر                   
جناح در نهایت به حضور جناح                 

 ،دیگر در حاکميت رضایت ميداد            

. اکنون مساله تغيير کرده است              
دعوا بر سر حذف جناح رقيب               

نقطه سازشی برایشان             .  است
مردم زمين زیر      .  متصور نيست  

و هر  .  پایشان را داغ نگهداشته اند    
لحظه امکان شعله ور شدن آتش           
زیر خاکستر ممکن است کل                   
بساط رژیم اسالمی را در هم                  

 .بپيچد

 

در عين حال باید به این مساله                 
چپ "اشاره کرد که بر خالف                

 طرد هيچ              ،سازشکار"  های
جناحی از رژیم اسالمی آنها در            

" همراه مردم "و یا    "  کنار مردم "
اینها باندها و            .  قرار نميدهد     

دستجات رنگارنگ یک جنبش             
. تماما ارتجاعی و ضد انسانی اند        

تمامشان در کارنامه سياه سی و            
. یکساله رژیم اسالمی شریکند             

روزی که رژیم اسالمی                             
سرنگونی شود تمامی شان را به          
جرم جنایت عليه مردم محاکمه             

جامعه بشری باید       .  خواهيم کرد   
بداند که این آدمکشان با مردم در          

  *.ایران چه کرده اند

 سايتهاى 
:حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 

www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بهتر  

www.wupradio.org 
!لطفا به اطالع عموم برسانيد  

!اعدام قتل عمد دولتى است  
اعدام قتل آگاهانه و با نقشه قبلى  
!تحت نام دولت و قانون است  
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 ١٣جمعه، : تاريخ
، ساعت ٢٠١٠اوت 

٣٠/۶ 
 

نورت يورك : مكان
 ۵١٠٠سويك سنتر، 

 يانگ استريت
North York Civic 

Centre  
 

: تلفنهای تماس
 يا ۴١۶٧٣٧٩۵٠٠
۴١۶٩۵٣٩٧۵٠ 

 اطالعيه سخنرانی در تورنتو
 

 سرنگونی رژيم اسالمی و آزادی، برابری و رفاه همگان در گرو چيست؟
 سخنرانی آذر ماجدی

 همراه با پرسش و پاسخ
             از رهبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری و رئيس سازمان آزادی زن

 
نقش جنبش های اجتماعی در تحوالت آتی     - اکنون کجا ايستاده ايم؟   ،خيزش عظيم مردم در يک سال گذشته -

 جنبش کمونيسم کارگری در تحوالت آتی  -چپ و راست در تحوالت جامعه    -

 2010 اوت 21شنبه : زمان
 .مکان و ساعت دقيق سخنرانی بزودی باطالع عموم می رسد

 .ورود برای عموم آزاد است
 تشکيالت کانادا -حزب اتحاد کمونيسم کارگری



٧صفحه                                                                  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   ١٩٩٣فوریه تا ژوئيه     
 انترناسيونال نشریه      ٧ تا      ٤هاى   

حزب کمونيست کارگرى ایران            
 .منتشر شد

 

این دورانى بود که بدنبال                            
 ،فروپاشى اردوگاه بلوک شرق             

دمکراسى چه از جانب دولتها و            
آن زمان توسط رونالد ریگان و             
مارگرت تاچر و چه از جانب                  
بقایاى چپ و اپوزیسيون بعنوان           
کالم اول و آخر و هدف غائى                   

بسيارى ایراد شوروى   .  تبئين ميشد 
را در کمبود دمکراسى جستجو             
کردند و با تزریق دمکراسى به              

شان به این اردو           “  سوسياليسم”
پيوستند و بسيارى دیگر 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           

بویژه امروز که    .  قرن بيستم است   
از تجار و سرمایه داران اصالح           
طلب و اپوزیسيون طرفدار رژیم         
تا سلطنت طلبان و قوم پرستان               
طرفداران پنتاگون خود را                        
دمکرات و طرفدار دمکراسى                

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

 طبقه کارگر و      ،گوشه جهان است   
گرایش کمونيستى آن باید درک             

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

. دمکراسى را پشت سر بگذارد             
این مطلب مهم را در چند شماره            
نشریه یک دنياى بهتر منتشر                  

 در این شماره قسمت سوم      .  ميکنيم
 . آن را مطالعه ميکنيدو پایانى 

 

 .  سردبير

 

  تعابير و واقعيات:دمکراسى
 ٣ -مصاحبه با انترناسيونال 

 منصور حکمت

 

 

 بخش سوم
 

 به این ترتيب آیا      :انترناسيونال
بنظر شما نفس کلمه و مفهوم             
دموکراسى براى طبقه کارگر         
و جنبش کمونيستى کارگرى            
غير قابل استفاده است؟ بگذارید  
اینطور سوال را طرح کنم،               
چرا نميتوان در تقابل با تعبير          
بورژوایى از دموکراسى، یک      
تعبير پرولترى و سوسياليستى       
از دموکراسى داشت، همانطور    
که در ادبيات کمونيستى و از            
جمله در اندیشه خود لنين وجود   
دارد و یک فرموالسيون قدیمى     
و پذیرفته شده در ميان                           

 کمونيستها بوده است؟

 

 من مخالفت        :منصور حکمت   
فناتيکى با بکار بردن کلمه                 

در خيلى     .  دموکراسى ندارم    
موارد مردم از این عبارت                 
بجاى مفهوم آزادى، برقرارى        
حقوق مدنى متعارف، و یا حتى      
وجود تحمل سياسى و اجتماعى     
در قبال آراء و رسم و آئينهاى          

. مختلف و غيره استفاده ميکنند      
آنچه که من دارم ميگویم اینست   
که این مفهوم، آنجا که بعنوان           
یک ایده آل سياسى بکار                      
ميرود، و بخصوص آنجا که             
چپ به تعریف و تمجيد آن                  
ميپردازد، یک مفهوم گمراه             
کننده و از نظر سياسى زیانبار        
بحال مبارزه براى آزادى                   

بحث من اینست      .  واقعى است  
که دموکراسى مترادف با                   

دموکراسى یک   .  آزادى نيست  
فرم حکومتى و یک سلسله ایده       
ها و پراتيکهاى سياسى                        
متناسب با وجود اجتماعى                  
سرمایه و بيحقوقى سياسى                 
ناشى از آن است، که بویژه در        
دوره ما از هر رابطه اى با                 
گسترش حقوق توده مردم تهى        

دموکراسى یک اسم رمز      .  شده
سياسى، یک آرم، براى یک             

١۶٣شماره   
وضعيت سياسى و اقتصادى                        
ارتجاعى است که تقدس بازار                    

 .محور اصلى آن است

 

این درست است که کلمه دموکراسى      
مجموعا در ادبيات کمونيستى                     
تاکنونى بار مثبتى داشته است و یک   
کلمه کليدى در مبارزه سياسى و در         

اما .  امر تاکتيک بشمار ميرفته است     
بنظر من این باید تغيير کند، چرا که         
وضعيت عينى و معنى عملى                       
دموکراسى و همينطور برداشت               
ذهنى جامعه امروز از دموکراسى          

این را هم بگویم       .  تغيير کرده است    
که خود برخورد متفکرین کمونيست      
به مقوله دموکراسى از نوشته هاى          

-٤٧(اوليه مارکس و انگلس                        
در مورد روندهاى فکرى و     )  ١٨٤٣

تحوالت سياسى اروپا تا شيوه                      
برخورد لنين در متن انقالب روسيه        
و در رابطه با جنبشهاى توده اى در         
اوائل دهه بيست قرن حاضر،                      
دستخوش تغييراتى شده که خود                 
بيانگر درجه اى تدقيق تئوریک از          
یک طرف و از آن مهم تر تکوین               
کنکرت دموکراسى و دموکراتيسم          

در نوشته هاى   .  در جهان عينى است   
مارکسيستى پيشين تفکيک برجسته        
ترى، به نسبت آنچه که من امروز            
ميگویم، ميان اصل دموکراسى به            
معنى حکومت مردم یا حکومت                 
مردمى با ليبراليسم و پارلمانتاریسم        
بعنوان محتواى عملى دموکراتيسم          

در حاليکه   .  بورژوایى وجود دارد     
ليبراليسم و دموکراسى بورژوایى به     
روشنى به مالکيت خصوصى و                
بازار و سرمایه ربط داده ميشوند،            
دموکراسى به معنى عام بعنوان                 

و ختم          "  جمهورى خواهى         "
سلطنتهاى مطلقه، بعنوان خواست           
تبدیل مردم به منشاء قدرت و ایجاد          
جامعه مدنى متکى به قانون و                      
معطوف به سعادت شهروندان و               

در آن مقطع       .  غيره گرفته ميشود      
در .  دموکراسى کلمه روز است            

اذهان عموم معادل بيدارى مردم به         
حقوقشان و تمایلشان به بدست                     

اینجاست که  .  گرفتن امور خود است   
مارکس و انگلس به دفعات از                      

ما "، از         "دموکراسى کمونيستى    "
دموکراسى "، از                       "دموکراتها

، از تمایز دموکراسى                      "واقعى
کارگران با دموکراسى بورژواها و        
نجبا، از سعادت و رفاه بشر بعنوان         
هدف دموکراسى و نظير اینها                     

این بنظر من طبيعى  . صحبت ميکنند 

چرا که نبرد اجتماعى براى     .  است
معنى کردن کلمه دموکراسى در          
جریان است و اینگونه فرمولبندى      
ها خود بخشى از تالش کمونيستها      
و کارگران سوسياليست براى               
گذاشتن سوسياليسم در دستور                
عملى جامعه اى است که ترقى              
اجتماعى را در تقابل با استبداد،            

بعدها، البته،  .  مينامد"  دموکراسى"
تفکيک بسيار روشن ترى ميان            
کمونيستها و سوسياليستها با                    
دموکراتها و دموکراسى در آثار          
مارکس و انگلس به عمل مياید و          
دموکراسى به کلمه اى تبدیل                   
ميشود که بيشتر در متن صحبت          
در مورد رادیکاليسم بورژوایى و       
تحرک خرده بورژوازى به ميان         

بهرحال در اوائل کار،              .  مياید
مارکس و انگلس تا حدودى حتى          
سوسياليسم را به عنوان هدف و            
محتواى عملى پيروزى                              
دموکراسى، بعنوان تحقق                         

. دموکراسى واقعى، بحث ميکنند       
. دوره لنين دوره متفاوتى است             

دموکراسى عمال با تفسير بورژوا      
ليبرالى خود به کرسى نشسته             -

است و کمتر آن معنى عام و                     
سابق "  جمهورى خواهى  "بيشکل  
لنين حتى تالش کرده          .  را دارد   

است مبانى دوام درجه اى تحمل           
سياسى و آزادى هاى مدنى در               
کشورهاى سرمایه دارى پيشرفته       
را بر مبناى وجود یک نظام                     
جهانى و امپریاليستى و تقسيم بين        
المللى آزادى و اختناق توضيح              

لنين خيلى بيشتر از رهبران     .  بدهد
قبلى کمونيسم خود را موظف                 
ميبيند که با دموکراسى واقعا                   
موجود، با ليبراليسم و نظام                      
پارلمانى و انتخاباتى اش، جدل             
کند و تصویر کنکرت ترى از                
دموکراسى کارگرى متکى به                
دیکتاتورى پرولتاریا و شوراها           

اما خصلت نمایى حکومت       .  بدهد
کارگرى 

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگرى "  دموکراسى"بعنوان       
براى لنين بيشتر جنبه تدافعى دارد       
و اساسا در پلميک با کسانى                      
مطرح ميشود که آزادى سياسى             
تحت حکومت کارگرى را از                  
موضع پيشداورى هاى ليبرالى و         

. نظام پارلمانى زیر سوال ميبرند         
خود مفهوم دموکراسى براى لنين        
دیگر بيش از پيش در متن پراتيک    

. سياسى بورژوازى جا ميگيرد            
، عبارتى که    "دموکراسى انقالبى "

لنين دوست دارد در مورد                          
رادیکاليسم تهيدستان غير پرولتر        
بکار ببرد، در آثار او در حوالى            
انقالب اکتبر و بویژه بعد از آن                
دیگر کامال بعنوان تمایل و جنبشى      
غير پرولترى و متمایز از                          
سوسياليسم کارگرى بکار گرفته          

رادیکاليسم و آزادیخواهى    .  ميشود
کارگرى با سوسياليسم و                             
رادیکاليسم غير کارگرى با                      

توصيف "  دموکراسى انقالبى      "
 .ميشوند

 

دو نکته در تبيين لنين از                              
اوال، :  دموکراسى قابل توجه است    

دموکراسى بيش از پيش از یک             
ایده آل عام، از یک مترادف                     
سياسى براى مفهوم آزادى، تبدیل        
به یک وضعيت سياسى مشخص          
و حتى گذرا ميشود که ایستگاه بين       
راه و تخته پرشى براى انقالب               

. سوسياليستى به حساب مياید                  
تصریح ميشود که سوسياليسم                 
یعنى فراتر رفتن از دموکراسى،          

ثانيا، .  رسيدن به آزادى واقعى           
اوضاع دموکراتيک مورد نظر            
کارگران، بعنوان یک دوره گذار،      
بيش از پيش با فرم و قالبى غير               
ليبرالى و شورایى توصيف                      

عمل مستقيم و از پائين             .  ميشود
کارگران و اقشار فرودست و                  
همينطور ارگانهاى توده اى این            

. عمل مستقيم برجستگى پيدا ميکند     
بعبارت دیگر در شيوه برخورد             
لنين دموکراسى اصالت و حقانيت       
خود را از اقشار اجتماعى اى                  
ميگيرد که پایه آن را در هر دوره         
تشکيل ميدهند و آن وضعيتى                   

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 

دموکراتيک محسوب ميشود که    
در آن موانع اعمال اراده                     
سياسى اقشار فرودست ازميان      

براى لنين   .  برداشته شده باشد     
وجود و بقاى آزادى هاى                     

حتى (سياسى و مدنى                             
که از نظر او براى     )  بورژوایى

پيشروى طبقه کارگر حياتى             
است، خود در گرو اعمال                  
اراده طبقاتى است که برخالف      
بورژوازى در این حقوق ذینفع      

 .هستند

 

تداعى شدن دموکراسى، نه در       
درجه اول با مجموعه معلومى        
از حقوق و آزادیهاى مدنى و            
ارگانهاى مقننه انتخابى نظير          
پارلمان، بلکه با اعمال اراده            
مستقيم و از پائين توده اى و               
نهادهاى مستقيم و محلى این             
حرکت، اینهم به سهم خود با              
توجه به شرایط آن دوره قابل            

از یکسو          .  درک است         
دموکراسى پارلمانى در اروپا        
به نرم تبدیل شده و رابطه                    
ليبراليسم و پارلمانتاریسم                   
بورژوایى با ارتجاع                              
کاپيتاليستى و امپریاليستى                 
روشن تر و قابل مشاهده تر               
شده ـ از سوى دیگر خيزش               
هاى سوسياليستى به منظور             
کسب قدرت سياسى عمال دارد       
در دستور جنبش طبقه کارگر          

مقدورات جنبش   .  قرار ميگيرد  
بطور عينى از اصالحات                  

 .پارلمانى فراتر رفته است

 

در سير تحریف مارکسيسم در        
شوروى دوره استالين و بعد و         
در تجربه چين و و عروج                   
مائوئيسم، رابطه مقوله                        
دموکراسى با حق و آزادى                 
هاى مدنى از یک طرف و با             
اعمال اراده از پائين اقشار                

. فرودست کامال گسيخته ميشود    
از یک طرف دموکراسى به             
اسم مستعار اقشار اجتماعى             
خاصى تبدیل ميشود که مستقل       
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از سياست و اهداف اجتماعى و                  
سياسى شان به اعتبار جایگاه                       

محسوب "  دموکرات"اقتصادى شان   
ميشوند، و از طرف دیگر خود این          
اقشار، چه در تبيين سياسى و چه در     
دنياى واقعى با نيروهاى سياسى و           

طبقاتى آنها   "  نماینده"دولتهایى که      
خيلى ساده  .  هستند جایگزین ميشوند   

وضعيت دموکراتيک، که در این              
مکاتب دموکراسى خلق یا توده اى           
ناميده ميشود، وضعيتى است که در        

قدرت را در       "  خلقى"آن احزاب       
در این نوع دموکراسى     .  دست دارند 

ها، که فرم حکومتى اصلى                            
کشورهاى مختلف در بلوک                         
شوروى و چين و اقمار سياسى دور        
نزدیک آنها بود، فرض خلقى بودن         
دولت است که توجيه دموکراتيک            
خوانده شدن رژیم به حساب مياید و         
نه وجود آزادیهاى فردى و سياسى و    
مدنى و یا نهادهاى محلى تصميم                

این تبيين   .  گيرى توده اى و غيره          
خلقى اساس درک چپ ضد        -دولتى  

امپریاليست جهان سومى از                          
شاید یادتان باشد که    .  دموکراسى بود 

 ما از        ٥٧وقتى در اول انقالب               
آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى             
نظير آزادى بيان و مطبوعات و                 
غيره صحبت کردیم، حتى رادیکال        

 و  ٣ترین بخش چپ آن روز، خط           
ما را به      .  حواشى آن، شوکه شدند       

این متهم ميکردند که ميخواهيم                   
در !  نشریه ميزان را باز نگهداریم        

مکتب آنها، یا بهرحال در تعابير                
شبه سوسياليستى اى که خواه ناخواه       
از استالين و مائو ارث برده بودند،           
دموکراسى خلق به معنى بقدرت               
رسيدن جبهه واحد احزاب خلقى                

اینکه حقوق فرد در این نظام           .  بود
چيست و تکليف آزادى بيان و                      
آزادى اعتصاب مردم چه ميشود از        
نظر آنها یکسره به قلمرو ليبراليسم          

 .تعلق داشت

 

این نگرش دولتگرایانه و خلقى به            
دموکراسى هم زمينه هاى اجتماعى        

این چيزى جز         .  خود را داشت        
ناسيونال رفرميسم ضد امپریاليستى      
خرده بورژوازى و روشنفکران               
ناراضى از عقب ماندگى اقتصادى         

. در اینگونه کشورها نبود                              
دموکراسى خلق قرار بود رژیم                  
سياسى معطوف به رشد اقتصادى و       
صنعتى، قطع وابستگى به غرب،            

اقتصادى و ارتقاء    "  استقالل"کسب  
زیرا .  حيثيت سياسى کشور باشد           

توسعه اقتصادى و استقالل                      
سياسى تمایالت مشخص کننده              
خلق و اقشار خلقى به حساب                   

در مقابل، آزادى فردى،          .  ميامد
گشایش فرهنگى، باال رفتن سطح        
و تنوع مصرف، اینها تمایالت              
بورژوایى و مغایر با منافع خلق           

پشت همه اینها     .  محسوب ميشدند  
ميشد تالش بخشى از بورژوازى        
جهان سوم و کشورهاى عقب                 
مانده را دید که ميخواست با                     
سازمان دادن یک دولت مقتدر و          
ملى، بر مبناى یک بسيج                            
ایدئولوژیکى توده کارگر و                     
زحمتکش جامعه براى پذیرش              
عسرت اقتصادى و محدودیت               
سياسى، توسعه و صنعتى شدن             
اقتصاد ملى را جامه عمل                          

دموکراسى، دموکراسى    .  بپوشاند
خلق، ابزار سياسى و                                    
ایدئولوژیکى یک چنين دولت                

بنظر من با            .  بورژوایى بود     
پيدایش و بعد ورشکستگى مقوله         
دموکراسى خلق دوران ور رفتن         
کارگر و سوسياليسم با مقوله                   
دموکراسى دیگر رسما تمام                    

چرا که در دموکراسى           .  ميشود
خلقى، درست مانند دموکراسى            
ليبرالى، مقوله دموکراسى بار               
دیگر رسما به ابزار مشروعيت           
بخشيدن به دولت طبقاتى                            

 .بورژوازى حاکم تبدیل ميشود

 

این واقعيت که دور جدید                            
محبوبيت دموکراسى که در این            
چند ساله شاهد آن بوده ایم، رسما         
در متن تقدس بازار و تمجيد                     
کاپيتاليسم شکل ميگيرد، خود گواه     
این است که دوران رادیکاليزه              

کردن و       "  اصيل"کردن و             
کارگرى کردن مقوله دموکراسى       
توسط سوسياليستها دیگر بسر               

دموکراسى در هر      .  رسيده است  
دوره یک محصول مشخص                   
تاریخى است و تا هر جا مفسرین         

ما دیگر   .  آن بخواهند کش نمياید       
نه در دوره مارکس و چشم                       
گشودن کارگر به حقوق سياسى و       
مدنى هستيم و نه در دوره لنين و           
اولين انقالبات کارگرى براى                

این دوره جدیدى        .  کسب قدرت   
گند کار سرمایه دارى و            .  است

. اقتصاد و سياستش درآمده است         
هر کس مختار است هر کلمه اى           
منظورش را بيان ميکند بکار                 

اما .  ببرد
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بنظر من، براى کمونيسم کارگرى      
مفهوم و مقوله دموکراسى راهگشا     

بيش از آنکه آگاهى ببار            .  نيست
بياورد توهم ایجاد ميکند، بيش از         
آنکه صف آزادیخواهى دنياى                 
امروز را تعریف کند، آن را با                
خيل عظيمى از بدترین دشمنان             
آزادى انسان مخدوش ميکند، بيش       
از آنکه نظام اجتماعى شایسته                
زندگى بشر را تعریف کند، به                 
نظامهاى فاسد و سرکوبگر موجود     

بنظر من ما باید      .  مهر تائيد ميزند   
این کلمه را کنار بگذاریم و در این   
خيمه شب بازى اواخر قرن                      
بيست، ولو ناخواسته، شرکت                 

ما دموکرات نيستيم، ما             .  نکنيم
آزادى خواهيم، ما سوسياليستيم، ما     
مدافع انسان و حقوق و حرمت او،        
اعم از فردى و جمعى، در برابر           

هدف .  نظام طبقاتى حاکم هستيم         
تاریخى ما دموکراتيزه کردن                  
دولت نيست، از ميان بردن پایه             

ما از آزادى       .  وجودى آن است      
هاى فردى و مدنى انسانها در                  
مقابل تعدیات دولتها و احزاب اعم       
از دموکراتيک و غير                                   
دموکراتيک، پارلمانى و غير                 
پارلمانى، قاطعانه دفاع ميکنيم و          
معتقدیم تنها انقالب سوسياليستى          
کارگر و انسانهایى که حول پرچم        
این انقالب بسيج ميشوند، ميتواند         
جامعه اى به معنى واقعى کلمه               

 .آزاد ایجاد کند

 

 یک رگه تجدید نظر :انترناسيونال
در ميان سوسياليستها بدنبال سقوط     
بلوک شرق، انتقاد به آنچه                          
کمرنگ بودن ایده آل دموکراسى         
در کمونيسم و سوسياليسم تاکنونى       
خوانده ميشود و تالش براى رفع           
این به اصطالح نقيصه از طریق          
وارد کردن و پررنگ کردن                    
مفهوم دموکراسى در سوسياليسم         

همچنين گرایشات مختلفى       .  است
استدالل ميکنند که نبود دموکراسى   
در شوروى و کشورهاى بلوک              
شرق یک عامل اصلى در شکست       

نظر شما   .  این نظامها بوده است       
درباره این گونه نقدهاى                              

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 

دموکراتيک چه از مارکسيسم        
و چه از سير توسعه و تکوین            
و نهایتا سقوط شوروى بعنوان        
یک بلوک مدعى سوسياليسم            

 چيست؟

 

 بنظر من این       :منصور حکمت  
نوع منتقدین دو دسته اند، یک          
عده منظورشان از دموکراسى       

 -همين معناى مشخص بورژوا     
ليبرالى آن است و بحث واقعى        
شان اینست که نه فقط تئورى            
سياسى مارکسيسم، بلکه مبانى       
اقتصادى آن باید مورد تجدید            
نظر قرار بگيرد و هم بازار و          
هم دموکراسى به معنى پراتيک     
پارلمانى و غربى آن، باید به             
این نگرش اضافه شود و با آن          

پوچى و      .  امتزاج پيدا کند          
بورژوایى بودن چنين تالشى          
از نقطه نظر کمونيستى که                
اساسا منتقد اقتصاد بورژوایى        
و روبناى سياسى جامعه                      
بورژواست و مارکسيسم را در      
این ظرفيت شناخته و پذیرفته          

. است نيازى به توضيح ندارد         
جلوى کسى که ميخواهد با                  
امتزاج مارکسيسم و بازار و             
مارکسيسم و ليبراليسم مکتب           

. ثالثى بسازد را نميشود گرفت       
اما چنين مکتب پيوندى اى                 
بهرحال نه ربطى به رهایى از        
سرمایه دارى پيدا ميکند و نه            
به آزادى بشر و نه در نتيجه               
توسط جنبش سوسياليستى                  

. کارگرى بدست گرفته ميشود        
اما بحث آنها که معتقدند مقوله         
فرد و آزادى فردى به معنایى           
کلى تر در کمونيسم و                             
مارکسيسم کمرنگ بوده است،       

. باید مشخص تر جواب بگيرد       
اینجا طبعا جاى بحث تفصيلى         

من فقط به   .  در این مورد نيست   
ذکر این نکته اکتفا ميکنم که              
این انتقادات خواه ناخواه تحت        
تاثير پراتيک بستر رسمى                 
کمونيسم در شوروى و چين و         
اقمار آنها هستند و خواه ناخواه        
این پراتيک را کال یا بخشا پاى        

١۶٣شماره   
در غير        .  مارکسيسم مينویسند       

اینصورت بنظر من خيلى ساده است      
که انسان با مراجعه به آرمانها و                
تحليلهاى مارکسيستى، با مراجعه به      
تاریخ کمونيسم قبل از تغيير ریل               
شوروى، نشان بدهد که چگونه نه            
فقط مارکسيسم نيازى به اصالحات        
آزادیخواهانه ندارد، بلکه چه از                 
نظر تحليلى و چه در تاریخ واقعى            
جهان این جریان اساسا به دليل                    
آزادیخواهى افراطى و بدون                        
تخفيفش همواره مورد حمله                          
متفکرین و سياستمداران بورژوایى       

اگر تلقى جامعه از مقوله     .  بوده است 
آزادى و ارزش و حرمت انسان در          
طول دو قرن اخير تعميق شده باشد          
این اساسا مدیون مارکسيسم و                     

مارکسيسم چنان  .  کمونيسم بوده است  
تلقى ماکزیماليستى اى از آزادى                
انسان دارد و جلوه هاى انقياد                       
انسانها را در چنان ظرائفى بيرون           
ميکشد که بنظر من خنده آور است           
کسى با الهام از تجربه دموکراسى            
غربى قصد آزاد اندیشانه ترکردن            

کسى که انسانها     .  آن را داشته باشد      
را به صرف وابسته نبودن به زمين         
و داشتن حق معامله مال و کارشان           
در بازار و راى داشتن در انتخابات         
مجلس، آزاد ميپندارد مشکل بتواند          
به دیدگاهى که حتى در آزاد ترین              
دموکراسى ها حقارت انسانها را در       
برابر قدرت همه جانبه سرمایه                  
افشاء ميکند چيز بدرد بخورى                    

بهرحال شک نيست که      .  اضافه کند 
تبيين مارکسيستى آزادى بنظر من           
عرصه اى است که ما، اگر واقعا              
ميخواهيم جلوى عوامفریبى هاى             
ضد سوسياليستى جارى بایستيم، باید     

در مورد     .  جدا به آن بپردازیم              
شوروى البته بحث چيز دیگرى                 

روشن است که در شوروى          .  است
این .  دمکراسى ليبرالى حاکم نبود         

ابدا به این معنى نيست که شهروند            
اتحاد شوروى حتى در عرصه                   
سياسى لزوما حقوق کمترى از یک         

در .  شهروند کشورهاى غربى داشت   
موارد متعددى، براى مثال در                     
عرصه قوانين مربوط به برابرى             
زن و مرد، حق شهروندان به                       
آموزش و بهداشت، حق دخالت در          
مقررات و موازین محيط کار و                  
زندگى، این بلوک شرق بود که                   

. آزادى بيشترى براى افراد قائل بود      
آنچه تفاوت ميکرد نهایتا مکانيسم             
هاى بيحقوق کردن عملى مردم در           

این .  هر یک از این دو قطب بود              
امر در نظام پارلمانى با ظرافت                 

بيشتر و به شيوه غير مستقيم ترى        
اما بهررو سقوط       .  انجام ميشود   

بلوک شرق ناشى از فقدان                        
اساس .  دموکراسى ليبرالى نبود       

مساله، همانطور که قبال بحث                
کرده ایم، در بن بست اقتصادى             
مدل شوروى و ناتوانى اش از                
پيش آمدن در تحوالت تکنيکى دو       
دهه اخير و پاسخگویى به                          
نيازهاى یک جامعه صنعتى                   

شوروى در انتهاى     .  پيشرفته بود  
 ميالدى به همين اندازه           ٥٠دهه   

غير ليبرالى بود و در عين حال             
رشد اقتصادى باالیى داشت و                
نشانى هم از فروپاشى در آن                   

در چين امروز استبداد حاکم     .  نبود
است و در همان حال نرخ رشدش       

اگر بشود   .  مایه غبطه غرب شده      
درباره رابطه دموکراسى با                    
فروپاشى شوروى چيزى گفت              
اینست که چه بسا، آنطور که گارد       
قدیمى حزب کمونيست شوروى          
سابق امروز معتقد است، اگر                 
تسليم به بازار بدون چراغ سبز به       
حقوق ليبرالى انجام شده بود                    

، یعنى  )کارى که چين دارد ميکند (
، "پرسترویکا بدون گالسنوست      "

فروپاشى شوروى اینچنين کامل و      
 .دراماتيک صورت نميگرفت

 

و باالخره، ایراد به فقدان آزادى           
سوسياليستى در جامعه شوروى          
پيشين بنظر من این ضعف را                 
دارد که رسما یا تلویحا به اقتصاد        
شوروى و بلوک شرق مهر تائيد          

آزادى .  سوسياليستى ميزند           
سوسياليستى تنها ميتواند بر مبناى      
تحولى در بنياد اقتصادى جامعه،        

. در مناسبات توليد، شکل بگيرد          
چنين آزادى اى در شوروى وجود      
نداشت چون چنين تحولى در بنياد       
اقتصادى جامعه هرگز صورت           

انتظار چنين آزادى اى         .  نگرفت
در بلوک شرق معنایى جز این               
ندارد که تجسم خود منتقد از                     
مناسبات توليدى سوسياليستى                
تفاوت چندانى با همان نظم حاکم           

این موضع   .  در این بلوک ندارد       
جریانات تروتسکيستى اصلى و          
بخش اعظم چپ نو بوده است و             
بنظر من سراپا توهم آميز و توهم         

نبود آزادى به         .  برانگيز است    
تعبير کارگرى و مارکسيستى هم         
به طریق اولى علت فروپاشى                

بنظر من باید      .  بلوک شرق نبود     
معنى 

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اجتماعى و تاریخى پشت این                   
ترند، یعنى اشتياق و مشغله                       
دموکراتيزه کردن سوسياليسم، را       

نظر .  در این دوره فهميد                      
مارکسيسم در مورد آزادى و                   
جایگاه مقوله آزادى در جنبش                 
کمونيستى در طول یک قرن و نيم        
دانسته تر از آن بوده که کسى                   
ناگهان امروز به صرافت آزمایش      

آنچه که   .  آن و تصحيح آن بيافتد         
چنين مشغله اى را به مشغله مد               
روز تبدیل ميکند، هژمونى فکرى      
و هياهوى تبليغاتى راست در                  

بخشى از  .  مورد دموکراسى است   
چپ در جریان عقب نشينى دارد           
فرمان فاتحين را به اجرا در                     

دارد تاریخ تاکنونى              .  مياورد
سوسياليسم و بنيادهاى اندیشه                 
سوسياليستى را به روایت جریان         
پيروز بازنویسى ميکند و مورد             

این یک    .  بازاندیشى قرار ميدهد      
کرنش سياسى است و نه چشم                  
گشودنى به حقایق علمى نویافته ـ          
بنابراین تمام این معضل و این                

. مشغله بنظر من بى ارزش است         
بى ارزش است اما بى اهميت                  

چون جنبش سوسياليستى       .  نيست
طبقه کارگر را درمنگنه قرار                 

باید در  .  ميدهد و به حاشيه ميراند      
مقابل آن ایستاد، اما نه با جدى                 
گرفتن بار علمى آن، بلکه با افشاء        

 .حقيقت سياسى اش

 

 چند و چون و                    :انترناسيونال
ملزومات برقرارى دموکراسى در     
ایران یکى از مباحثات مهمى بود         

 در درون چپ      ٥٧که در انقالب      
در آن مقطع    .  ایران جریان داشت   

شما، و اتحاد مبارزان کمونيست،        
اسطوره "در نوشته هایى مانند              
و سایر  "  بورژوازى ملى و مترقى   

متونى که بعدا مبانى برنامه اى               
حزب کمونيست ایران را ساخت،        
کال وجود زمينه عينى براى                     
برقرارى دموکراسى ليبرالى در          
ایران را با ارجاع به مشخصات            
اقتصاد سياسى چنين کشورى                 

امروز، .  مورد سوال قرار دادید        
در پرتو تحوالت مهم بين المللى            

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 

سالهاى اخير و همينطور                    
مباحثاتى که در مورد                            
دموکراسى در جهان امروز             
مطرح ميکنيد، در قبال این                

 مساله چه ميگوئيد؟

 

 بحث ما در          :منصور حکمت   
 و از جمله در                 ٥٧انقالب     

نوشته هایى که به آن اشاره                
کردید چهارچوب روشن و قابل     

مردم عليه رژیم    .  درکى داشت 
استبداد سلطنتى انقالب                        
ميکردند و آزادى ميخواستند و       
بخش اعظم چپ، عمال در                  
پامنبرى احزاب اصلى                         
بورژوازى و خرده                                 
بورژوازى، به این توهم مردم        
دامن ميزد که گویا ایجاد یک            
رژیم سياسى غير سرکوبگر، و     
به تعبير عامه دموکراتيک،              
بدون خلع ید از بورژوازى               
بطور کلى، بدون زدن ریشه             
سرمایه دارى در ایران ممکن         

حال یکى حکومت              .  است
دمکراتيک را حکومت                        
مخلوقات اساطيرى اى مانند            
بورژوازى ملى و یا خرده                  

امپریاليست   -بورژوازى ضد      
ميدید و دیگرى خودش و یا                
طبقه کارگر را عامل اجرایى          
این تحول دمکراتيک تلقى                 

یکى احتماال مدلش را       .  ميکرد
از اروپا و غرب ميگرفت و              
یکى از انقالبات خلقى در                   

یکى ليبرال بود و      .  جهان سوم 
. دیگرى دولت گرا و خلقى                

بخشى از این جریانات یکسره        
منکر حاکميت سرمایه دارى           
در ایران بودند و معتقد بودند            
که وظيفه انقالب تازه تحقق              
حاکميت سرمایه دارى، البته از     

خودى و خوب و                    "نوع       
، در برابر فئوداليسم            "مستقل

استعمارى است که به زعم آنها       
بر کشور حاکم بود و مبناى                
استبداد سياسى را هم تشکيل             

وجه مشترک اینها،            .  ميداد
بهرحال، این بود که سرمایه             
دارى غير سرکوبگر در ایران       

١۶٣شماره   
را نه فقط یک امکان واقعى، بلکه             
هدف مبارزه انقالبى جارى قلمداد           

همه به نحوى از انحاء             .  ميکردند
استبداد را از حاکميت سرمایه در             
ایران جدا ميکردند و منشاء آن را             

براى یکى   .  خارج آن قرار ميدادند      
منشاء استبداد فئوداليسم و استعمار          
بود، براى دیگرى امپریاليسم و                  

و براى یکى دیگر غير      "  وابستگى"
صنعتى بودن و ناکافى بودن رشد             
سرمایه دارى در ایران، یا عدم رشد       

در مقابل  .  فرهنگ مدرن بورژوایى   
اینها ما استدالل کردیم که بى حقوقى      
سياسى مردم و توحش دولتى و                   
سرکوب در ایران معاصر نه                       
تصادفى است، نه توطئه اجنبى است      
و نه ناشى از فرهنگ عقب مانده               
مردم و نه کمبود کارخانه و سرمایه        

ریشه این    .  دار خودساخته وطنى       
اختناق نيازهاى کليت رژیم سرمایه        

ما استدالل   .  دارى در ایران است        
کردیم که وجود آزادى هاى مدنى              
که با دموکراسى تداعى ميشود،                 
نظير آزادى بيان و تشکل و                           
اعتصاب در همان حد غربى اش، با       

مانند (نياز حياتى سرمایه در ایران         
) طيف وسيعى از کشورهاى جهان         

به کار ارزان و کارگر خاموش                  
اختناق در ایران نه         .  تناقض دارد  

ابزار خفه کردن بورژواها توسط             
فئودالهاست و نه زدن بورژواهاى           

توسط بورژواهاى             "  ميهنى"
این رژیمى است که کل         ".  وابسته"

بورژوازى در برابر طبقه کارگر            
ایران علم کرده و در سایه اش دارد          

هر کس و با     .  انباشت سرمایه ميکند  
هر نيتى، با هر رنگ پرچمى و با              
هر مدل اقتصادى اى، بخواهد در             
جهان امروز سرمایه دارى ایران را      
بچرخاند قبل از هر چيز بناگزیر               

 .پایه این اختناق را محکم ميکند

 

این حرفها را ما وقتى ميگفتيم که               
هنوز مسلمين در ایران سر کار                  
نيامده بودند، تا چه رسد به اینکه                

دوره .   خردادى فرا رسيده باشد       ٣٠
اى که اعطاى آزادى و دموکراسى          
حداقل انتظار چپ رادیکال سنتى از       
بورژواها و خرده بورژواهاى                   

شان "  مترقى و ضد امپریاليست         "
. بود که داشتند به قدرت ميرسيدند            

 سال و دهها هزار قربانى از آن          ١٥
فکر ميکنم حقانيت      .  زمان ميگذرد  

آن بحثها و آن هشدارها براى هر               
کس که آزادى سياسى، ولو با تعبير         
ليبرالى و دموکراتيک، درد واقعى          

اگر .  اش باشد قابل مشاهده است        
تتمه چپ رادیکال بنظر ميرسد             
باز دارد، اینبار حتى به شکل                  
ساده لوحانه ترى، وعده یک                   
ایران بورژوایى دموکراتيک را         
به مردم ميدهد از آن روست که             
حتى دموکراسى امر واقعى اش            

ناسيوناليسم و آرمان              .  نيست
توسعه صنعتى رگه اصلى در                

. تعریف هویت سياسى اینهاست          
دموکراسى براى اینها به معنى              

است و      "  دولت قابل تحمل           "
برقرارى این به زعم خيلى                       
هایشان از عهده جناحهایى از                 
حکومت موجود و یا شاخه هایى          

. از اپوزیسيون بورژوایى برمياید     
بنظر من تحوالت سياسى در                  
صحنه بين المللى، چه در عروج          

 و چه در         ٨٠تاچریسم در دهه         
تحوالت تاریخى و به مراتب مهم        
تر سالهاى اخير، سقوط بلوک                
شرق و پایان جنگ سرد و                         
عواقب پردامنه آن، بر حقانيت              
اساس نگرش ما در مورد ربط               
مستقيم دموکراسى با موقعيت                
اقتصادى بورژوازى در قبال                 

. طبقه کارگر صحه گذاشته است         
انگلستان مهد ليبراليسم و                           

اما وقتى   .  دموکراسى بوده است     
طبقه بورژوا عرصه را از نظر           
اقتصادى به خود تنگ مييابد و               
تاچریسم را به ایدئولوژى رسمى        
خود تبدیل ميکند، ابتدایى ترین             
حقوق سندیکایى کارگران و                   
حقوق مدنى توده مردم لغو                        

در سير تحوالت بلوک           .  ميشود
شرق نه تنها مشخص شد که                    
دموکراسى اسم رمز بازار و                  
رقابت و تعدد سرمایه هاست،                
بلکه اینهم معلوم شد که گسترش           
کاپيتاليسم خصوصى و انباشت             
سرمایه در کشورهایى با بنيادهاى     
تکنولوژیک ضعيف جز با کاهش       
شدید سطح زندگى کارگر و سهم          
او از توليد اجتماعى مقدور                      

این مساله فورا تعبير               .  نيست
متناسب خود از مقوله دموکراسى       

تعبيرى که     .  را هم ببار آورد            
رسانه ها و ژورناليسم بيشرم دهه       

. نود هر روز به مردم ميخورانند        
اینجا دیگر دموکراسى حتى در             
سطح فرمال معنایى معکوس پيدا        

به "  دموکرات"اینجا       .  ميکند
نيروهاى مورد اعتماد دول غربى      
ميگویند که آماده اند قيمتها را آزاد  
کنند و سطح معيشت مردم را                  

بشدت پائين      
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ببرند، و در مقابل موج نارضایتى       
مردم وضعيت فوق العاده اعالم            
کنند، حقوق مدنى را معلق کنند،            
استبداد فردى راه بياندازند و                    
اعتصاب و تحزب را ممنوع                    

دموکراسى اسم        .  اعالم کنند       
مستعار دوستان دست راستى و             
دیکتاتور مآب بانک جهانى در این 

بهرحال معلوم شده      .  کشورهاست
که نظام پارلمانى که بورژوازى           
غرب در ویترین آویزان کرده بود       
با موقعيت اقتصادى بورژوازى           
کشورهاى شرق و با نياز این                   
طبقه به سرکوب خشن هر ابراز           
وجود جدى کارگر در این                          

 .کشورها تناسب ندارد

 

 به این ترتيب آیا              :انترناسيونال
بنظر شما برقرارى دموکراسى            
ليبرالى در ایران و ایجاد یک                   
جمهورى پارلمانى با کمابيش                 
همان درجه آزادى فردى و مدنى          
که امروزه در کشورهاى اروپاى        
غربى شاهدیم اساسا منتفى است؟         
چقدر چنين دورنمایى، که بویژه           
مورد توجه اپوزیسيون ليبرال و           
طيف وسيعى از سازمانهاى چپ          
دوره قبل است، بنظر شما امکان          

 وقوع دارد؟

 

مساله بر سر        :  منصور حکمت   
" پيدایش"امکان و عدم امکان                

چنين وضعيتى نيست، بلکه بر سر      
امکان بازتوليد آن بعنوان یک                 

. روبناى سياسى در جامعه است           
دموکراسى ليبرالى در ایران از             
حکومت آخوندى دور از ذهن تر          

سوال، .  و ناممکن تر نيست                
همچنانکه در مورد رژیم اسالمى        
هم طرح ميشود، اینست که تا چه           
حد چنين رژیم سياسى اى ميتواند         
یک روبناى بازتوليد شونده براى        
جامعه و ظرف و ساختار پابرجاى      
فعل و انفعال سياسى در کشور                

رژیم اسالمى یکبار بنا به           .  باشد
شرایط سياسى مشخص و در                   
پاسخ به ضرورتهاى تاریخى                  

اما هرگز،   .  معينى پيدا شده است      

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 

حتى بعد از گذشت کمابيش یک     
و نيم دهـه به ساختار سياسى             
پذیرفته شده و روتين کاپيتاليسم      

. در ایران تبدیل نشده است                
جمهورى اسالمى براى هر              
روز ماندنش باید از نو خون             
بریزد، سرکوب کند و طرح             

پارلمان و قانون       .  داشته باشد   
اساسى ليبرالى هم ممکن است        
تحت شرایط تاریخى دیگرى           
بعنوان یک واقعه و یک                       
تصادف سياسى در ایران                   

ممکن است زور      .  ظهور کند  
نسل معينى از پارلمانتاریستها،     
بى آلترناتيوى اپوزیسيونها،             
مداخله نظامى حاميان بين                  
المللى هيات حاکمه وقت و                 
دهها فاکتور غير قابل پيش                 
بينى دیگر حتى اجازه بدهد که         
این پارلمان و موازین ليبرالى         

. چند صباحى هم بر قرار بماند       
اما واقعيتى که در این ميان                
نباید فراموش شود اینست که           
این نظام پارلمانى در اقتصاد           
سياسى جامعه و مشخصا در            
روش ابراز وجود سياسى                  
بورژازى ایران و نحوه                       
مواجهه سياسى طبقه حاکم با            
کارگر ریشه ندارد و در متن             

این .  آن از نو ساخته نميشود           
پارلمان را هم باید کسانى                    
بزور، و عليرغم ميل بدنه                  
اصلى طبقه بورژوا که در                 
قلمرو اقتصاد فعال است، سرپا      
نگهدارند و گرنه از چپ یا                 
راست چيز دیگرى جایش را           

مشکل بعدى، اما            .  ميگيرد
اینجاست که نفس پيدایش نظام        
پارلمانى و ليبرالى ولو بعنوان        
یک تصادف تاریخى بهرحال         
احتياج به وجود احزاب ليبرال       
و سنت مبارزه ليبرالى دارد، و       
این در جامعه ایران ناموجود           

نظام ليبرالى بهرحال به      .  است
چندتایى آدم ليبرال احتياج                  

کسانى که امروز در             !  دارد
اپوزیسيون ایران سهوا به آنها         
ليبرال اطالق ميشود، در واقع        
جمهوریخواهان ناسيوناليست و    

و نه حتى لزوما سکوالر     (مکال  

١۶٣شماره   
هستند که تا امروز      )  و غير مذهبى   

کوچکترین تعلق خاطرى به موازین      
و اصول ليبراليسم، حال هر ارزشى       

. که دارد، از خود نشان نداده اند                 
وقتى اینها از پارلمان و پلوراليسم             
حرف ميزنند منظورشان چيزى                

. شبيه کره جنوبى یا ترکيه است                 
بنابراین خالصه حرف من در پاسخ       
به این سوال اینست که دموکراسى و       
سيستم پارلمانى ليبرال نه با نيازهاى      
اقتصادى سرمایه و بورژوازى                 
ایران خوانایى دارد، نه به هيچ                    
معنى جدى کلمه توسط بخشى از               

همه اینها   .  این طبقه مطالبه ميشود       
یعنى احتمال پيدایش آن کم و احتمال        
بقاء آن بعنوان واقعيتى پابرجا و                
بازتوليد شونده در حيات سياسى                

 .جامعه صفر است

 

 در طول این بحث              :انترناسيونال
مقوله دموکراسى را از یکسو در              
سایه روشن با آزادى به تعبير                       
سوسياليستى و از سوى دیگر در               
رابطه با واقعيت عملى رژیمها و              

. جوامع دموکراتيک نقد و رد کردید      
در رابطه با ایران احتمال برقرارى        
یک رژیم دموکراتيک را اندک                 

با این اوصاف آیا        .  ارزیابى کردید  
از نظر شما ایستگاهى بين استبداد            
عریان بورژوایى و آزادى                             
سوسياليستى در ایران قابل تصور           
نيست؟ آیا تحقق حقوق فردى و                   
مدنى خود به یکى از وظایف انقالب 
کارگرى تبدیل ميشود؟ آیا دستيابى          
به این حقوق خود یک پيش شرط               

 انقالب پيروزمند کارگرى نيست؟

 

 در پاسخ به بخش         :منصور حکمت  
اول سوال، نه فقط چنين                                    
ایستگاههایى قابل تصورند، بلکه در      
سير تاریخ مشخص ایران بارها                

بحث بر  .  پيش آمده اند و خواهند آمد      
سر این نيست که آیا نفى استبداد                  
عریان بورژوایى در کشورى مانند        
ایران عملى است یا نه، بلکه اینست         
که تا چه حد چنين وضعيتى ميتواند          
یک فرم حکومتى ارگانيک و پایدار       
براى سرمایه دارى و حاکميت                    

درباره .  بورژوایى در کشور باشد        
این مبحث طى چهارده پانزده سال           

فرق هست   .  گذشته زیاد نوشته ایم       
بين آزادى سياسى دوفاکتو و تحميلى      
اى که حاصل تناسب قوا و تالقى               
تاریخى مشخصى است و براى                  
دوره معينى در یک کشور دوام                  

مياورد، با روبناى سياسى بورژوا     
دموکراتيکى که با کارکرد                 -

متعارف سرمایه دارى ایران                  
اولى واقعى  .  سازگار و خوانا باشد   

و اجتناب ناپذیر و دومى توهم و            
این .  یا فریبکارى آگاهانه است          

یک مساله آکادميک نيست و                   
مستقيما به زندگى و جان                            

از .  انسانهاى زیاد مربوط ميشود      
در "  دموکراتيک"این مقاطع           

زندگى همين نسل طبقه کارگر              
در چنان   .  ایران پيش خواهد آمد       

مقطعى تشخيص این واقعيت                  
براى طبقه کارگر حياتى خواهد           

طبقه کارگرى که فرجه ها و        .  شد
حقوق بدست آمده را حاصل                    
کشمکش و تناسب قواى سياسى            
دوره اى در جامعه ببيند و                         
خصلت گذرا و انتقالى وضعيت           
را بشناسد، مکانيسم حفظ آنچه               
بدست آمده و بسط و فراتر رفتن            
از آن و دیناميسم نفى انقالبى و               

. ارتجاعى این وضعيت را ميفهمد      
رفتار سياسى بورژوایى و                       
کودتاها و توطئه ها و جنگ                     
داخلى هایى که بورژوازى برایش     
تدارک ميبيند را درک ميکند،                
ارزش هر لحظه تداوم شرایط                
آزادى نسبى را براى کسب                      
آمادگى براى نبردهاى سياسى               
جدى تر در آینده را ميفهمد و در            

در مقابل،   .  صحنه سياسى ميماند    
طبقه کارگرى که آنروز بپندارد           
که بله، دموکراسى شده و ایران            

" متمدن"به جرگه کشورهاى                
سرمایه دارى پيوسته، باید خود را    
براى یکى دوسال اضافه کارى و        
عسرت به افتخار دموکراسى و            
تعداد زیادى زندانى و اعدامى از         

اما در  .  سال سوم به بعد آماده کند       
مورد بخش دوم و سوم سوال،                
تحقق حقوق اجتماعى و فردى               
انسان به معنى واقعى و عميق                
کلمه و سلب ناپذیر کردن آنها                  
بيشک فقط ميتواند کار انقالب               

انسان .  کمونيستى کارگرى باشد      
قرن بيستم انتها و نهایت گسترش         
آزادى تحت نظام سرمایه دارى            

هرچه هست  .  را تجربه کرده است   
قرار نيست  .  همين است که ميبينيم   

تازه اگر  .  معجزه جدیدى رخ بدهد    
حرفى بشود زد اینست که روند             
پسرفت در تلقيات عمومى از                  
آزادى و موازین حقوقى جامعه             
بورژوائى مدتى است بطور جدى       

اما همانطور که   .  شروع شده است  
گفتم نفى              

١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

استبداد بورژوایى در عمل، فلج            
کردن قدرت سرکوب دولتها و                
احزاب بورژوایى براى دوره                 
معين و تحميل شرایطى که در آن          
سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت     
براى طبقه حاکم دشوار باشد نه              
فقط عملى است بلکه یک محور             

سرنگونى .  تاکتيکهاى ماست        
جمهورى اسالمى، مسلح شدن               
توده کارگر و زحمتکش و                         
حراست از حقوق سياسى و مدنى         
مردم نه فقط ممکن بلکه حياتى               

اما سر کار گذاشتن یک              .  است
نظام پارلمانى در تهران که همه            
بورژواها از آن پس مطابق                       
مقررات آن بازى کنند و حرفشان         
را آنجا بزنند و فکر تصرف                     
قهرآميز قدرت و ممنوع کردن               
احزاب و نهادهاى کارگرى و سر        
بریدن آزادى هاى کسب شده مردم       
را از سرشان بيرون کنند، این                 

واژگونى استبداد   .  یک توهم است    
و برقرارى آزادى هاى مدنى یک        
پيش شرط سياسى گرد آمدن                     
آنچنان نيرویى که ضربه نهایى             
طبقه کارگر به نظام سرمایه دارى      
را ممکن کند هست، اما تمام بحث        
ما در این سالها این بوده که این               
پيش شرط را باید کارگر به                       
نيروى خود و در مواجهه با                      
مقاومت جدى بورژوازى تامين            

 .کند

 

 آیا مجموعه نقدى          :انترناسيونال
که در طول این بحث از پارلمان            
و پارلمانتاریسم شد، شما را از               
لحاظ اصولى به موضع تحریم               
پارلمان و مبارزه پارلمانى بطور         
کلى ميرساند؟ آیا از نظر شما                   
حزب کمونيست کارگرى باید                 
کامال شرکت در هر نوع پارلمان         
و انتخابات پارلمانى در ایران را          
از پيش منتفى بداند؟ آیا ميتوان                
شرایطى را تصور کرد که حزب         
در انتخابات و حتى احتماال در                
 یک دولت پارلمانى شرکت کند؟

 

 بحث اصولى من     :منصور حکمت 

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 

در زمينه برخورد حزب                     
کارگرى به پارلمان و نظام                
پارلمانى اینست که این نهاد و          
این رژیم سياسى نميتواند ابزار      
و محمل پيروزى سوسياليسم           

سوسياليسم از مجراى         .  باشد
پارلمان پيروز نميشود، بلکه           
برعکس پارلمان را، هرقدر            
دموکراتيک و غير فرمایشى           
هم باشد، بعنوان یک سنگر               
مقاومت بورژوازى در برابر         

من از نظر     .  خود خواهد یافت    
اصولى به تحریم پارلمان                   
نميرسم، به فرعى دیدن آن در         
تاکتيک کسب قدرت طبقه                  

باید .  کارگر سوسياليست ميرسم  
بگویم که بهرحال موضع من           
نسبت به پارلمان، حتى در                 
کشورهایى مثل انگلستان یا              
فرانسه، تحریم گرایانه تر از            
درک عمومى چپ انقالبى و یا        
احزاب رادیکال کارگرى در           

پارلمان از    .  این کشورهاست   
نظر من براى کارگر یک                   
قلمرو کشمکش و یک جبهه              
مبارزه است و نه دروازه                    

 .قدرت

 

از نظر عملى شرکت در                     
انتخابات پارلمانى و غيره                  
کامال بستگى به زمان و مکان         

شخصا فکر ميکنم               .  دارد
کمونيسم در اروپا بيش از حد           
معطوف به پارلمان و مبارزه          

در آمریکاى     .  پارلمانى است    
امروز بنظر من تحریم مجالس       
مقننه و انتخابات ریاست                     
جمهورى بعنوان یک اصل که       
تنها در شرایط ویژه اى ميتواند       
استثناء بردار باشد، تاکتيک             
اصولى ترى براى کمونيسم             

در بخش اعظم    .  کارگرى است 
کشورهاى عقب افتاده، و بویژه     
ایران و دیگر کشورهاى                     
خاورميانه، که در آن پارلمان          
یا دکور است و یا رسما و                    
عمال ورود نماینده منتخب                 
مردم به آنها غير ممکن است            

. بنظر من اصل بر تحریم است      

١۶٣شماره   
حزب کمونيست کارگرى بنظر من         
باید دائما پارلمان و پارلمانتاریسم را      
در راستاى همان خطوطى که در              

. همين بحثها هم طرح شد افشاء کند         
اما از نظر تاکتيکى فعاليت                            
انتخاباتى و پارلمانى حزب ابدا                   

منتها بنظر من این          .  منتفى نيست   
برعهده حزب خواهد بود که در هر         
مورد ضرورت شرکت در پارلمان        
را بر مبناى تحليل موقعيت سياسى          
و منافع جنبش سوسياليستى طبقه              

البته ميتوان از     .  کارگر نشان بدهد    
پيش اصول و مبانى اى را بعنوان             
پيش شرط هاى مجاز شدن شرکت           

. حزب در پروسه پارلمانى بر شمرد     
اما در نهایت، تحليل مشخص حزب        

مشخص هر     -از موقعيت تاریخى       
دوره است که باید جواب این مساله          

 .را بدهد

 

 سوالى که امروز با           :انترناسيونال
از ميان رفتن نظام دو قطبى قدرت           
در سطح جهان بسيار مطرح است و       
بویژه با جنگ آمریکا در خليج و               
عملکرد و تبليغات دخالتگرانه                    
آمریکا و دول غربى برجسته شده             
است اینست که آیا برقرارى یک               
رژیم سوسياليستى در کشورى مثل         
ایران با لشگرکشى فورى قدرتهاى         
سرمایه دارى مواجه نميشود؟ آیا به        
این ترتيب انقالب کارگرى در چنين       
کشورى شانسى دارد؟ و آیا همين              
فاکتور و مالحظات محافظه کارانه        
ناشى از آن تبليغات مدافعان نظام              
پارلمانى را، هر قدر هم وعده هاى          
آزادیخواهانه شان توخالى باشد،               

 براتر نميکند؟

 

 بنظر من این                :منصور حکمت     
مالحظات جدى هستند و در پاسخ به       

در .  آنها به چند نکته اشاره ميکنم            
این شک نيست که امروز برقرارى        
هر رژیم سوسياليستى کارگرى در         
هر گوشه دنيا فورا بورژوازى بين          
المللى و در راس آنها آمریکا و                    

نظامى موسوم به       -ائتالف سياسى     
غرب را به رافت دخالت و اعاده               

اینکه .  حاکميت بورژوازى مياندازد   
آیا چنين دخالتى اوال ميتواند عمال             
صورت بگيرد و ثانيا، آیا قادر به              
درهم کوبيدن حکومت سوسياليستى       
فرضى ما خواهد بود یا خير امر                

اتفاقا تجربه دخالتهاى    .  دیگرى است 
نظامى چند سال اخير، از جنگ                 
خليخ تا سومالى و بوسنيا، که چه به         

اسم غرب و آمریکا و چه بطور             
روزافزونى تحت نام سازمان ملل      
صورت ميگيرد، این واقعيت را          
نشان داد که ظرفيت هاى عملى             
اینها در لشکر کشى و سرکوب              
حدى دارد و اگرچه از نظر                      
تکنولوژیکى قدرت تخریب آنها           
بسيار وسيع است، از نظر                        
اقتصادى و از نظر پشت جبهه               
اجتماعى شان، درگير شدنشان در      
نبردهاى وسيع با انقالبات و                    
جنبشهاى توده اى ساده نخواهد             

بنظر من تجسم اینکه اینها            .  بود
نتوانند حتى در صورت دخالت            
مستقيم نظامى نهایتا یک حکومت      
سوسياليست کارگرى در یک                
کشور متوسط الحال، از نظر                 
اقتصادى و جغرافيایى و جمعيتى،     

این .  را ساقط کنند سخت نيست           
. بنظر من یک واقعيت است                    

منتهى بخودى خود نه جواب کافى      
اى براى سوال شماست و نه                    
ميتواند براى نسلى از یک جامعه        
انقالب کرده که قرار است در                
جریان خنثى کردن تهاجم نظامى         
بورژوازى جهانى به انقالب                  
سوسياليستى شان فدا شوند و یا              
زندگى حرامشان شود، مایه                    

زیر نشریه یکى از    .  دلخوشى باشد 
شاخه هاى فدایى شعارى با این              

خلق "مضمون نوشته ميشود که           
مسلح متحد در شوراها شکست             

گيریم اینطور باشد    ".  ناپذیر است 
و این متافيزیک یک قانون مادى         

اما پروسه اثبات این      .  جهان باشد 
شکست ناپذیرى یک روند                       
دردناک است که در آن انسانها و          
زندگى و موجودیت و عواطف             

جنبه .  شان در خون غرق ميشود       
انسانى مساله تنها یک بعد مساله          
است، جنبه دراز مدت تر و و                  

تاریخى تر مساله و              -سياسى    
عواقب این پروسه براى آن                      
انقالب سوسياليستى کمتر از جنبه      

نفس .  انسانى اش هولناک نيست        
این تعرض معنى مادى انقالب              
سوسياليستى را براى توده مردمى     
که قرار است از این طریق رها            

سوسياليسم، .  شوند عوض ميکند     
انقالبى براى خوشبختى و پایان            

انقالبى .  محروميت بشر است          
است عليه خشونتى که خميره                 
اصلى جامعه تاکنونى را تشکيل           
داده است، انقالبى است براى                 

. آزادى، شادى و خالقيت انسانها        
اما تعرض نظامى بورژوازى               

جهانى به این   
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رویداد خون ميپاشد، آن را با                    
محروميت و فقر و انزوا، با                      
فداکارى و تحمل درد و غم و                    

. محروميت بيشتر مترادف ميکند        
حتى پيروزى نهایى انقالب تا                  
سالها نميتواند این رنگ را از                  
مقطع پيدایش جامعه نوین پاک               

این فشار ها و محروميت ها         .  کند
عواقب مادى براى انقالب و مسير      

گرایشات عقب مانده، که     .  آن دارد 
ناسيوناليسم و قوم پرستى و مذهب       
و مرد ساالرى تنها نمونه هاى                
درشت و برجسته آن هستند را                
دامن ميزند، احترام و ارزش جان        
و آسایش انسانها را براى خود آنها       

سوسياليسم را به        .  پائين مياورد   
تقسيم فقر تنزل ميدهد و غيره و              

بنابراین سوال بر سر                .  غيره
اگر .  شکست ناپذیرى ما نيست           

چنين جنگى را به ما تحميل کنند             
اما راه  .  آنگاه موظفيم پيروز شویم    

حل واقعى بنظر من منتفى کردن           
و این ما را به           .  این خطر است     

توجه به یک رکن اساسى انقالب          
کارگرى، یعنى خصلت بين المللى      
طبقه کارگر و سوسياليسم                          

بنظر .  کارگرى رهنمون ميشود       
من خصلت بين المللى طبقه کارگر     
و جوهر انترناسيوناليستى                         
کمونيسم کارگرى آن عاملى است        
که سوسياليسم را در دنياى امروز       
به یک آلترناتيو مادى و قابل تحقق     

بنظر انقالب         .  تبدیل ميکند        
کارگرى در کشورى مثل ایران             
باید به کمک نيروى طبقه                           
کارگرى بين المللى و بخصوص          
طبقه کارگر کشورهایى که                       
ميليتاریسم بورژوایى در سطح              
بين المللى را رهبرى ميکنند، از           
تعرض و فشار نظامى و اقتصادى      

این .  بين المللى مصون داشته شود     
بنظر من  .  یک امکان واقعى است    

کارگر در ایران باید به این فکر             
کند که کداميک از اینها واقعى و            

اینکه :  کداميک اتوپى است               
پارلمان در ایران مستقر شود و              
آزادى اعتصاب و تشکل و فعاليت       
کارگرى و کمونيستى قانونيت پيدا      
کند و سرمایه دار داخلى و                          
خارجى و ارتش بورژوایى و                  

 

  :دمکراسى
 ...تعابير و واقعيات 

گانگسترهاى سياسى مسلح، از      
جریانات پان اسالمى حزب اهللا      
تا ناسيونال اسالمى ها و                      
سلطنت طلب ها و فاشيستها و          
عظمت طلبها این وضعيت                
جدید را قبول کنند و اسلحه                 
شان را تحویل بدهند و اودکلن         
بزنند و به مجلس بيایند، یا                   
اینکه کارگر قدرت را بدست            
بگيرد و به کمک کارگر آلمانى      
و فرانسوى و آمریکایى از                 
درگيرى از موضع ضعف در         
یک جنگ ناخواسته اجتناب             
کند؟ بنظر من وضعيت امروز       
این را اثبات ميکند که                            
انترناسيوناليسم کارگرى تنها          
یک اصل، یک باور، یا یک             
اعتقاد و یک احساس یگانگى          
طبقاتى نيست،ـ بلکه یک اسلحه  
برنده و واقعى در نبرد طبقاتى        

باید این اسلحه را به               .  است
. ميدان آورد و به کار انداخت          

استراتژى ما براى اجتناب از          
تراژدى اى که بورژوازى بين       
المللى خواهد کوشيد به انقالب        
کارگرى در کشورى چون                
ایران تحميل کند، تالش براى          
ایجاد یک صف بين المللى                 
کارگرى است که از چنين                  

ممکن .  انقالباتى محافظت کند     
است ترسى که آمریکا و غرب       
ميکوشند در دل توده زحمتکش      
جهان بياندازند، آنها را نسبت          
به مواعيد شبه دموکراتيک               
اپوزیسيون بورژوایى در این          

ما .  "کشورها متمایل تر کند          
هرقدر "  شکست ناپذیریم         

باورى انقالبى و صميمانه                 
باشد، جواب این مساله را                   

پاسخ واقعى                .  نميدهد
سازماندهى مادى                                     
انترناسيوناليسم کارگرى در            

 .سطوح مختلف است

 

منظور من از این تاکيد بر                   
انترناسيوناليسم ابدا این نيست         
که انقالب کارگرى مگر آنکه          
در مقياس جهانى صورت گيرد     

من نظریه   .  محکوم به فناست     

١۶٣شماره   
پيدایش سوسياليسم از طریق یک              
انفجار بزرگ و همزمان بين المللى        

در سير واقعى       .  را واقعى نميدانم      
تاریخ بسيار محتمل تر است که                  
کارگران در یک گوشه قدرت را               
بگيرند بى آنکه در سایر نقاط جهان         
این توان را داشته باشند و لذا                         
سوسياليسم کارگرى ناگزیر خواهد         
بود در این یا آن کشور و یا فالن                  
مجموعه کشورها کليت برنامه خود،    
اعم از سياسى و اقتصادى، را جامه        

آنچه که بنظر من           .  عمل بپوشاند   
حياتى است اینست که طبقه کارگر           
در کشورهاى دیگر و بخصوص در      
کشورهایى که پيشقراوالن                            
ميليتاریسم بورژوایى در صحنه               
جهانى هستند این خودآگاهى و                    
سازمانيابى انترناسيوناليستى را               
داشته باشد که دست بورژوازى                 
کشور خود را در اتخاذ سياست                  

این .  تعرض و تجاوز نظامى ببندد    
 .عملى و قابل تحقق است

 

* * * 

 
 تا مرداد     ١٣٧١اولين بار از اسفند          

، در   ١٩٩٣، فوریه تا ژوئيه         ١٣٧٢
 انترناسيونال    ٧ تا        ٤شماره هاى        

نشریه حزب کمونيست کارگرى                 
 .ایران منتشر شد

 

مجموعه آثار منصور حکمت جلد              
 ١١٥ تا ٦٩هشتم صفحات 

انتشارات حزب کمونيست کارگرى         
  سوئد١٩٩٧ایران، چاپ اول نوامبر 

ISBN 91-630-5761-1 

 

 اخراج و بيکاری
  کارگر شرکت تابلير2000 

 

 موج گسترده اخراج و بيکار سازیها در شرکت تابلين           ،بنا به خبر دریافتى   
از هفته پيش تا    .  از هفته پيش شروع شده است      )  مجری طرح تونل نيایش   (

 نفر کارگر در حاليکه حتی دستمزدها و مبالغ                     2000امروز بيش از        
 ماه گذشته را نيز دریافت ننموده اند از کار اخراج شده                    3اضافه کاری    

 .  اند
 

سرمایه داران و عوامل کارفرما به کارگران اعالم داشته اند که                                     
 شما هم   ، ما هم کار را ميخوابانيم      ،شهرداری پولها و طلبهای ما را نميدهد       

؟ و این عمال چيزی نيست جز         !به خانه هایتان بروید تا بعدا خبرتان کنيم          
 کارگر و به زبان ساده تر ساقط نمودن بيش           2000اخراج و بيکار سازی     

 انسان کارگر و خانوادهایشان از حق زندگی و ابتدایی ترین                     7000از   
این جنایت سرمایه داران و حکومت فاسد و قاتل                          .  امکانات زندگی   

متاسفانه .  اسالميشان در حق کارگران و خانواده های محرومشان است                
اعتراض و پيگيری تاکنونی کارگران برای بازگشت به کار و دریافت                     

 . دستمزدهای معوقه به نتيجه ای نرسيده است
 

اجرای .  شرکت تابلين مجری طرحی شبيه تونل ميدان توحيد تهران است             
این پروژه جدید که از یکسال پيش شروع شده است مربوط است به                              

این .   کيلومتر 10 متری زمين به طول بيش از          40احداث تونلی در عمق      
را به   )  بيمارستان قلب  (تونل زیر گذر قرار است خيابان کارگر شمالی                

در .  اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت شرق تهران و دماوند امتداد یابد              
 کارگاه  مستقرند با قراردادهای        5 کارگر در     2000حال حاضر بيش از       

 هزار تومانی که فعال همگی از کار بيکار               300یکطرفه و دستمزدهای      
 . شده اند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ٣ – ١٣٨٩ مرداد ١٢
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خامنه ای این روزها قصد دارد به        
ما خيلی چيزها را ثابت کند، سيد           
علی ميخواهد بگوید جدای از                  
اینکه عمامه و منبر حکومتی را با       
تالش کشتار و فتوای سرکوب به          

ميتواند نگه دارد،    "  خيال خودش "
این توانایی را هم دارد که با هزل          
گویی و فکاهه مسلکی ما را به                

یکی از جيره خوران    !  وجد بياورد 
و بچه بيسوادهای شيخ زاده که در        
موضع مضحک اسالمی                           
ژورناليست شده تا حافظ منافع               

بابای "دربار فقيه باشد از                           
 : و والیتيش می پرسد" حکومتی

 
التزام به  «خواهشمند است درباره    "

به .   توضيح دهيد         »والیت فقيه    
عبارت دیگر، چگونه باید رفتار           

" کنيم تا بدانيم به جانشين بر حق            
در قافيه   !!!  عج   "  (آقا امام زمان    

 اعتقاد و التزام آامل داریم؟    )    کج  
" 
 

اما خامنه ای که هميشه آماده پاسخ       
دادن به این قسم سوال های                        
هميشگيست در قبال آن فتوا گونه         

 :ميگوید

 

والیت فقيه به معناى حاآميت                  
الشرایط در عصر         مجتهد جامع      

اى است از         غيبت است و شعبه        
عليهم السالم    -والیت ائمه اطهار      

 -آه همان والیت رسول اهللا                  -
باشد و    مى  -صلى اهللا عليه و آله          

همين آه از دستورات حكومتى              
ولى امر مسلمين اطاعت آنيد،               

 . نشانگر التزام است
 

التزام و یا عدم التزام به این جناب         
ميتواند بحث باندهاى اسالمى                 

این موضوع درخود براى         .  باشد
ما کمونيستهاى کارگرى که بنا               
داریم ریشه اسالم را بکنيم                         

نکته مورد      .  موضوعيت ندارد     
نکته .  نظر اینجا سياسى است             

 

 در واکنش به سخنان مضحک خامنه ای
 " التزام به واليت فقيه"در باره 

 

 کوروش سميعى 

شيوه "  سيد علی "جالب سخنان    
پاسخ گویی اوست که بعد از              
این همه خطرهایی که حکومت      
جانی اسالمی اش را تهدید                 

 هنوز هم فکر می کند به        ،کرده
سبک اوایل سالهای به قدرت           
نشينی و سرکوب ميتواند سخن       

اینکه او فکر می       .  پراکنی کند  
کند شعبه خرافه گاه مذهبی                
اثنی اشری ست و یا فکر                     
ميکند از بين غبار، مثل رسول       
های دروغين کتاب ها و خواب      

 به عيش و           ،ها ظهور کرده      
عشرتی که از توهمات                         
بيشمارش به دست می آورد              
مهم نيست و محلی از اعراب           

نکته اینجاست که او می      .  ندارد
گوید باید از دستوراتش اطاعت     

" امام گمشده شان     "کرد تا از        
یعنی او فکر   !  التزام کرده باشيم  

می کند مردم را در امروز                 
تاریخ می تواند با این گونه                 
دلقک بازی ها و تلخک گویی          
ها بازی دهد که انگار چشم                
هایش را ميخواهد بسته نشان           
دهد تا مردم متوجه ترسی که            
والیت و حکومت جنایتکارش        

خامنه ای  .  را فرا گرفته نشوند     
می خواهد بگوید که آب از آب         
تکان نخورده و کور بوده و               
تظاهرات ميليونی مردم را                
ندیده، گوشش کر بوده و نشنيده      
که چگونه مردم با شعارهای            
رادیکالشان کل والیت و                      

همه و  ...  طهارت و امامت و        
همه را نشانه گرفتند و به                     
ورطه نابودی و سرنگونی                
بدرقه کردند؛ ميخواهد نشان            
دهد که فریاد زن های آزادی            
خواه و موج و سيل اعتراضات      
کارگری را با این قسم سخن به        
لجن پراکنی ها و یاوه گویی               
های سرمایه داری وار و                    
مذهبی مسلکی ميتواند نادیده            

آنهم در شرایطی که           !  بگيرد
نظام جنایتکار اسالمی اش تا           
خرخره در مکافات فروپاشی          

تصور های او و آل      !  فرو رفته 

١۶٣شماره   
عمامه و عبایش خود نشان دهنده               
ترسيست که کل یوم آن ها را فرا                

 !گرفته  

 

 فشارهای  ،بحران اقتصادی حکومت  
ناشى از تحریم ها، اعتراضات                  
کارگری موجود و چشم انداز                       
گسترش آن در کشور، حتى                           
اعتراض و اعتصابات در بازار که         

 ،دعواى گرگهاى حکومتى است              
همه نشان دهنده بحرانی بودن       ...  و  

مردمی .  اوضاع حکومت اسالميست  
که هر روز با تشدید تورم و کمبود            
امکانات بدیهی زندگی مواجه اند و          
نمی توانند زندگی خود را تامين                 
کنند، مردمی که از فشارهای                       
اجتماعی به واسطه دخالت های                 
حکومت در آزادی های فردیشان به       
تنگ آمدند، مردمی که شاهد کشتار         
و شکنجه و سرکوب خود توسط این        
حکومت و سرانشان بودند و هر                
روز خبر از دست رفتن و اعدام                 

 به    ،عزیزی و رفيقی را شنيدند               
قدری از این حکومت و نظام و                   
توحش سرمایه به ستوه آمدند که                 
سخنان خامنه ای و موسوی و باقی           
همدستان و جانی های این حکومت         
تنها به آنها انگيزه برای به ثمر                    
رساندن هدف سرنگونى را ميدهد و       

نکته ای که خامنه ای     ! نه چيز دیگر  
بيش از همه آن را به عنوان زنگ             
خطری برای حکومتش فهميده و              
حس کرده اما با ادامه پوپوليسم و               
ادامه دادن تز جنایت که مانيفست              
جمهوری اسالميست می تواند منبر        

 ! و عمامه اش را حفظ کند

  

تصویر جامعه امروز فرسنگها با             
واکنشها و سخنرانی ها و                                 
موضعگيری های سران سرکوب و       

بيکاری .  برادرانشان متفاوت است     
در جامعه بيداد می کند و کارگرانی         

 24هم که در بازار طاقت فرسای             
ساعته کار هستند مدام در معرض            
استثمار شدید و تهدید به بيکاری                

فضای سياسی کشور به              .  هستند
قدری در تنگنا قرار گرفته که                      
عوامل رژیم به صورت آشکارا و            
بی چشم و رویی کامل دست به                    

 . جنایت می زنند

با این اوصاف و این شرایط و با            
توجه به طنازی خامنه ای باید                
اقرار کرد که تا حدی حکومت               
جنایت  دست باال گرفته شده چون        
کسی که در این شرایط و با این              
همه تهدید فکر می کند با این قسم          
فتواهای احمقانه می تواند از                   
گندی که باال آورده دفاع کند بسان       
کسيست که بر خالف  مسير                     
دریای طوفانی شنا می کند و                   
دیگران را هم دعوت به همراهی         

گو اینکه شاید او از              !  می کند   
روی بی توجهی و در بازی                     
نبودنش به تنگ آمده و می خواهد        
خودش را لوس کند تا در معرض        
دید قرار بگيرد و چشم دنيا را که          
خيره به مبارزات کارگری و                  
جامعه است به روی خودش و                

 ! دلقک بازی هایش باز کند

 

و این مردم  که نشان دادند                          
خواهان به زیر کشيدن این دیوانه        
های جنایت کار زنجيری اند و با          
هجوم اعتراضاتشان نشان خواهند     
داد که حکومت سرمایه داری در         
شمارش معکوس حضورش به             

. سمت مرگ گام بر می دارد                   
مردمی که مذهب را نفی کردند،          
حکومت سرمایه داری و ارتش و        
نيروهای مزخرف نظامی اش را        
مورد هجوم قرار دادند و در                    
برابر کشتار و جنایت ها سکوت          

 در فردای این تاریخ با             ،نکردند
بيرق سوسياليسم و پشتوانه                      
کمونيسم کارگری نشان خواهند           
داد که اطاعت کردن از شعبه آل           

 ! عبا و وبا یعنی چه

 

 !تا باد چنين باد

 حکومت مذهبى 
! نميخوايم،نميخوايم  
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 ! زندانى سياسى آزاد بايد گردد،کارگر زندانى

١۶٣شماره   

 

 کتاب 

کنترل کارگرى 
را از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  

  ساعته٢۴راديو ماهواره اى 

 يک دنياى بهتر
برنامه هاى رسمى خود را از طريق          “  يک دنياى بهتر   ” ساعته    ٢۴راديو  

 ٢٠١٠ اوت    ۴ برابر با      ١٣٨٩ مرداد    ١٣امروز     ماهواره و اينترنت از        
لطفا مشخصات راديو را به اطالع عموم برسانيد و ما را               .  آغاز کرده است  

 . 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  
 

برنامه حزب اتحاد کمونيسم “ صداى کمونيسم کارگرى”
 به وقت تهران از کانال راديو ٩کارگرى هر شب ساعت 

 . يک دنياى بهتر پخش ميشود
 صداى     ، صداى کارگران کمونيست              ،“صداى کمونيسم کارگرى         ”به     

 صداى متعهد به حقيقت و        ،برابرى طلبى زنان و نسل جديد       و  آزاديخواهى  
 صداى مبارزه براى سرنگونى               ،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

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 

 منصور حکمت

 

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

 

 

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 
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جمهوری اسالمی ایران، از سر            
استيصال وارد فاز جدیدی از                  
تعرض به فعالين سياسی خارج از       

حکومتی که در    .  کشور شده است   
سه دهه گذشته، کشتار بيش از                
صد هزار نفر از مخالفينش را در         
کارنامه دارد، خوب ميداند که تنها       
با توسل به جنایت است که امکان          

. ادامه حيات ننگينش را پيدا ميکند      
حکومت اسالمی در سراشيبی               

خود را در مقابل           .  سقوط است   
جنبش ميليونی مردم معترض و            
سرنگونی طلب یافته است که نه            
امکان و ابزار سرکوبشان را دارد       

. و نه راه عقب نشينى دارد                        
بنابراین به دست و پا زدن افتاده             

تحرکات اخير رژیم عليه          .  است
فعالين سياسی خارج از کشور نيز       

صدور .  در همين راستا است             
احکام بيدادگاه هایش برای فعالين        
سياسی خارج از کشور و تحت               
پيگرد قرار دادنشان توسط پليس           
اینترپل، فشار بر خانواده های                
فعالين سياسی در ایران، ایجاد                
شبکه های جاسوسی و تيمهای               
ترور در ميان اپوزیسيون مخالف        

 و حمله ور شدن به فعالين            ،رژیم
سياسی به شيوه چاقو کشی و                    

اسالمی، تنها       -فرهنگ لمپنى         
بخش علنی شده این تعرضات غير      
انسانی است که حاکی از آغاز                
دور جدید تالش مذبوحانه رژیم             

 .در خارج از کشور است

 

چند هفته گذشته، قرعه اعمال این         
الت بازى اسالمى بنام من و                     

از طریق     .  خانواده ام در آمد             
کانالی متوجه شدم که پدرم را از           
محل کارش در کرج به اطالعات         
انتقال داده اند و با ایجاد فضای                
رعب و وحشت و تهدید از او                   
ميخواهند که من را تحت فشار                
عاطفی مجاب به تسليم و همکاری       

چند روز بعد، خواهرم را در       .  کند

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 اين پاسخ من به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی است

 

 سيروان قادری

سنندج به اطالعات فرا                         
ميخوانند و او را مجبور به                 
برقراری ارتباط تلفنی با من             
در حضور خودشان ميکنند تا          
زنجيره سياست کثيف، چاله             
ميدانی و از قبل طراحی شده            

این تقالهای  .  شان را کامل کنند   
حقيرانه را در چند روز گذشته        
با تهدیدهای بيشتر دوباره                   
تکرار کرده اند و از قرار گفته        
اند که با خود من هم تماس                   

قطعا آنچه که      .  خواهند گرفت  
در چند هفته گذشته و همچنين          
احتمال تکرار وحشيانه تر آن          
در آینده بر من و خانواده ام                

. گذشت، بسيار ناگوار بود                
شنيدن زجه های خانواده برای       
هيچ انسانی خوشایند و قابل               

اما در پس این         .  تحمل نيست  
اقدامات و فشارها بر فعالين              
سياسی و خانواده هایشان،                 
اهداف عمومی تری از ارعاب      
مورد نظر است و تعرضی                
آشکار به کل اپوزیسيون رژیم        

به همين دليل       .  اسالمی است   
ساده، باید در ابعاد وسيعتری           

به نظر من، هيچ      .  پاسخ بگيرد 
فعال سياسی در مقابل چنين               
شرایطی، محق بر فردی دیدن        
مسئله و جدا کردن مصلحت             
شخصی یا خانوادگی از منافع         
و مصلحت عمومی جامعه                 
نيست و اگر کسی دچار این               
چنين لغزشی شود، عواقب                
ناگواری برای خود و هم                     
جامعه پيرامونش رقم زده                  

 . است

 

جمهوری اسالمی ایران و                 
ارگانهای سرکوبش، با هدف           
ایجاد فضای وحشت در جامعه       
و مرعوب کردن فعالين                       
سياسی، دست به چنين اقداماتی     
ميزند و سکوت قربانيان و یا            

١۶٣شماره   
کوچکترین تالشی برای تمکين و             
کنار آمدن با این حرکات، حتی با               
قبول تمام هزینه های شخصی آن،            
فضا را برای امکان سرکوب و                  
پيشروی بيشتر و امکان اعمال این          
چنين حرکاتی بر جمع گسترده تری        
از فعالين سياسی را توسط رژیم                

این یک رکن   .  اسالمی مهياتر ميکند  
اساسی در چگونگی برخورد و                  

مقابل این  4تبئين سياست صحيح در      
گونه تالشهاى مذبوحانه جمهوری          

 . اسالمی است

 

 وزارت اطالعات رژیم باید بداند            
که ميليونها انسان مثل من، عينا در          
اعتراض به این چنين رفتارهائی،            
در اعتراض به اعدام، زندان،                     
سرکوب، تهدید، شکنجه و فقر و                
فالکتی که برای مردم به بار آورده           
است، روی به مبارزه برای                          
سرنگونی رژیم آورده ایم و تشدید            
اینگونه جنایات حکومت اسالمی نه       
تنها کوچکترین وقفه ای در اعتقاد            
به پيشروی بيشتر و برحق بودن                
مبارزه هر روزه مان ایجاد نميکند           
بلکه راسختر و با جسارت صد                   

. چندان به این راه ادامه ميدهيم                   
جمهوری اسالمی را باید سر جایش        

 .نشاند

 

 بدون شک، این تحرکات، دست و          
اما .  پا زدنهای آخر رژیم است                

تحليل چرائی این موضوع هنوز               
ما فعالين   .  پاسخ کامل مسئله نيست      

سياسی باید تضمين کنيم که لگد             
زدنهای آخر رژیم با کمترین                   

باید .  هزینه ای به سرانجام برسد        
در مقابل این تعرضات و موارد           
مشابه آن در آینده، سياست واحد،        
روشن، قاطع و همه جانبه ای                 
تعریف کنيم و آن را در راستای            
افشای اینگونه جنایات رژیم و               
خنثی کردن کامل آنها، نهادینه و          
به فرم روتين پاسخ به این گونه              
تعرضات رژیم تبدیل کنيم و                    
جمهوری اسالمی را در این                    

 .عرصه نيز ناکام کنيم

 

سياست عمومی در مقابل چنين             
فشارها و تهدیدهائی، علنی کردن       

این تنها . تمام جزئيات آن باید باشد 
راهی است که امکان افشاگری             
این دست از اقدامات و بی آبروئی       
بيشتر رژیم را در سطحی وسيع           
تضمين ميکند و از سوی دیگر              
زمينه ساز موج وسيعتری از                 
اعتراض عليه امکان گسترش               
 . دامنه چنين رفتارهائی خواهد شد

 

 ٢٠١٠ اوت ٢

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 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/ 


