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  سياوش دانشور 
 

 

 جنگ تروريستها؛
  سپتامبر١١در سالروز 

 

 جهان و        ٢٠٠١ سپتامبر        ١١با عمليات تروريستى            
جنگ تروريستها اگرچه   .  تقابلهاى آن وارد فاز نوينى شد      

منعکس کننده کليه کشمکش ها و رقابتهاى جهانى                           
دولتهاى سرمايه دارى نيست اما هنوز نقش اساسى در                
تقابلهاى منطقه اى و جهانى دارد و بويژه با گسترش                      
تبليغات جنگى تروريسم اسالمى و تروريسم دولتى                       

 .ميرود که جايگاه و ابعاد بسيار هولناک ترى بگيرد

 

 سپتامبر براى دولت آمريکا که ابرقدرتى اش در                     ١١
جهان از کف رفته بود موقعيت طالئى اى بود تا بار                       
ديگر ماشين نظامى اش را به حرکت در آورد و قدرتش              

حمله به افغانستان و حمله دوم      .  را به جهانيان گوشزد کند    
به عراق و سازماندهى انواع نيروهاى باند سياهى در                  

 اگر براى مردم منطقه           ،منطقه در کنار ارتش آمريکا          
ميليونها کشته و نابودى جامعه و زندگى شان را ببار                     
آورد و مرتجعين و آدمکشانى ديگر را توسط دمکراسى             

 اما نتوانسته است معضل            ،بر زندگى شان حاکم کرد           
نظم نوين    "تز    .  آمريکا را در جهان امروز حل کند                  

کسى از حال و روز            .  جائى گم و گور شد           "  جهانى
خبرى ندارد و مدافعين و      "  خاورميانه بزرگ "استراتژى  

کسى نميتواند   .  مفسرين اوليه اش جائى آفتابى نميشوند           
بگويد دمکراسى موشک کروزى در عراق و افغانستان            

و کمى     "  رفاه و امنيت و دمکراسى                "براى مردم         
بجز عده اى هميشه دست به       .  خوشبختى ببار آورده است   

 همه از شکست اين سياستها و پيامدهاى               ،سينه پنتاگون  
مخربش بر زندگى ميلياردها انسان حرف ميزنند و                        
نيروهاى ارتش آمريکا با چند هزار کشته و کوله بارى                

از نفرت بخشا دارند به خانه                        
٢صفحه   

 يادداشت سردبير

د اول           ،کارگران  ايالن جرثقيلاخراج :  در صفحات ديگر  اي  گريبان سرمايه داران را ب
   . اطالعيه دفتر پناهندگى حزب در باره بونان، اکتبر١٠ اطالعيه هاى  ،مهر گرفت

پايان دادن به تروريسم 
 کار ماست

 گفتگو با انترناسيونال هفتگى

 درباره حمالت تروريستى عليه آمريکا
 ٣صفحه منصور حکمت                                                                      

 ١۴صفحه پدرام نو انديش                                     چرا اعدام؟ 

 عليه فقر و بيکارى
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

 ١١صفحه 

 " قرآن سوزی"در حاشيه فراخوان به 
  سپتامبر١١در سالگرد 

 ١٣صفحه على جوادى                                                                         

ارزيابی از گرايش ضد 
ضد منصور  –لنين 

حکمت در حزب اکس 
"کمونيست کارگری"  

۵صفحه  سياوش دانشور                                     ، آذر ماجدى،على جوادى  

 !عليه گرانى و فقر
  وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . هايشان برميگردند

 

جنگ تروريستها اما ادامه دارد و        
 سپتامبر براى                 ١١سالروز         

دولتهاى تروريست وسيله تداوم            
جنگ عليه     "تبليغات نخ نماى              

و تخته پرشى براى تداوم         "  ترور
و گسترش سياست تروريستى و            

در طول اين       .  ميليتاريستى است   
سالها جبهه هاى جنگ کم و زياد            
شد اما جنگ تروريستى هيچوقت        

سياست ميليتاريستى   .  متوقف نشد  
هيچوقت در استراتژى منطقه اى         
و جهانى آمريکا کنار نرفت بلکه          
نوع کاربرد آن در ميان بخشهاى          
مختلف هيئت حاکمه آمريکا مورد       

تروريسم اسالمى     .  مشاجره بود    
بخشى از شکست طرف مقابل را         
به پيروزى خود ترجمه کرد و                 
براى عراق بعد از آمريکا نقشه ها       

در افغانستان سازش   .  در سر دارد  
با طالبان سر دسته تروريستها به          

و سرپا نگهداشتن   "  صلح"تنها راه   
اسالمى   -دولت پفکى و ارتجاعى       

جنبش .  کرزاى تبديل شده است          
اسالم سياسى و تروريسم اسالمى        
در تالش است که در هر گوشه               
دنيا جبهه جديدى باز کند و در اين         

 که اساسا جدالى      ،تقابل تروريستى 
برسر قدرت سياسى و سهم                        
فراکسيونهاى مختلف بورژوائى          

 جاى پاى خود را محکم       ،از آنست 
کانون جديد اين تقابل                    .  کند

جمهورى اسالمى بعنوان مهمترين    
حکومت اسالمى منطقه است که           
تالش دارد جنبش اسالمى را به              

 . يک نيروى اتمى تبديل کند

 

 سپتامبر    ١١در نهمين سالروز            
 که      ،همان حد تبليغات جنگى               

بخشى از مانور ديپلماتيک و                   
 در     ،سياست اعمال فشار است            

خود کابوسى وحشتناک و بيانگر          
ظرفيت بغايت جنايتکارانه اى               
است که جنگ جديد تروريستها             
ميتواند براى صدها ميليون انسان        

ديگر .  بيگناه به ارمغان بياورد          
صرفا بحث موشک هاى کروز و        
استفاده از بمبهاى کثيف و ريختن         

 

 جنگ تروريستها؛
 ... سپتامبر ١١در سالروز 

" بمب هاى دقيق و هوشمند            "
 بحث برسر جنگ اتمى       ،نيست
روز روشن دارند براى       .  است

ممانعت از اتمى شدن حريف           
. تهديد به بمباران اتمى ميکنند        

حمله اتمى به ايران که قريب            
دهسال پيش در تبليغات جنگى        
توسط رئيس جمهور فرانسه به      

 امروز جزو داده     ،آن اشاره شد  
ها و مفروضات دستگاههاى            

طرف مقابل نيز   .  تبليغاتى است 
در اين توهم است که با چند                
کالهک اتمى که بر موشکهاى       
ساخت اين و آن سوار شده و يا         
با آزمايش يک بمب اتمى دنيا           
را به پذيرش خود مجبور                    

تمام "عربده ميکشند که     .  ميکند
منطقه و جهان را به هدف                   

مستقل از   ".  تبديل خواهيم کرد   
اينکه دامنه جنگ و ديپلماسى          
تروريستها به کدام تعادل                     

 نفس خطرى      ،ميتواند بيانجامد  
که امروز باالى سر مردم                   
جهان و در کانون آن مردم                 
ايران و منطقه چرخ ميزند از          

. اهميت جدى برخوردار است       
بحث برسر خطر فورى جنگ        

 ،و يا بمباران ايران نيست                  
هرچند نميتوان بسادگى از کنار     
اظهارات تند اخير تونى بلر              
مبنى بر حمله به ايران و يا                 
تهديدهاى مرتب ژنرالهاى                

مسئله .  ارتش آمريکا رد شد          
اينست که چگونه ميتوان خطر       
چنين جنايات هولناکى را دفع و      

 يا منتفى کرد؟ 

 

 ١١در آستانه نهمين سالروز            
سپتامبر دنيا همچنان در تهديد         
تروريستها اسير است و خطر         
ترور و جنگ و کشتار مردم             
بيدفاع بيش از هر زمان وجود        

نه فقط تروريسم منتفى         .  دارد
نشده است بلکه به جزئى از               
زندگى ثابت مردم در تمام دنيا         
تبديل شده و بويژه در منطقه             
خاورميانه هر روز به انحا                
مختلف قربانى ميگيرد و نفرت      

در يکسال گذشته     .  توليد ميکند  
تحوالت سياسى در ايران                   

١۶٨شماره   
فاکتور جديدى در معادالت سياسى          
وارد کرد و آن اينبود اگر مردم                    
بطور مستقل عليه جمهورى اسالمى     

 بسيارى از محاسبات و             ،برخيزند
نقشه هاى اردوهاى تروريستى و              
جريانات ارتجاعى دولتى و غير               

افکار .  دولتى نقش بر آب ميشود            
عمومى جهان متوجه شد که يک                
نيروى بالقوه ضد تروريستى وجود        
دارد که پيروزى آن ميتواند کل                   

. معادالت منطقه را زير و رو کند            
مردم دنيا فهميدند که کارگران و                
اکثريت مردم محروم ايران                           
جمهورى اسالمى را نميخواهند و            
اين حکومت يک سلطه سياسى است      
که بزور کشتار و شکنجه و تجاوز           

اما حمله به اين       .  و اعدام سرپاست    
حکومت جنايتکار توسط تروريست      

 نه تنها تالش مردم     ،هاى کمپ مقابل  
براى رهائى از جمهورى اسالمى           
را بسيار سخت تر و چه بسا براى             
مدتى عقب مى اندازد بلکه تروريسم      
اسالمى را به يک جريان افسار                  

 . گسيخته تبديل ميکند

 

 سپتامبر تقابل   ١١در آستانه سالروز    
با تروريسم اسالمى و تروريسم                 

دولتى آمريکا و اسرائيل و                        
متحدينش هنوز دست طبقه کارگر      

. و مردم آزاديخواه ايران است              
سرنگونى انقالبى جمهورى                   
اسالمى توسط کارگران و مردم           
محروم ايران تنها پالتفرم واقعى         
پايان دادن واقعى به تروريسم و            
ميليتاريسم و نفى تهديد حمله به              

 صلح پايدار و                  .ايران است      
همزيستى مردم منطقه و دستيابى        
به جامعه اى خوشبخت از جنگ          

جنگ .  تروريستها بيرون نمى آيد     
تروريستها تنها منشا عميق کردن       
مشقات مردم و عروج انواع عقب       
ماندگى و ارتجاع فکرى و                        

پايان .  فرهنگى و سياسى است           
دادن به تروريسم کار بشريت                 
متمدن و کار جنبشهاى سياسى و          
طبقاتى پيشرو و سوسياليست در          

عليه .  "منطقه و جهان است                
 ، عليه جمهورى اسالمى           ،جنگ

اين !"  براى آزادى و رفاه همگان      
چهارچوب سياستى مستقل و                  
آزاديخواهانه است که در ايران و        
جهان ميتواند عليه تهديد جنگ و          
سياست تحريم اقتصادى و رفع              

. مخاطرات پيش رو بميدان آورد        
 . * راه سومى وجود ندارد

 تحريم اقتصادى 
!يک سالح کشتار جمعى است  

 ، عليه جمهورى اسالمى،عليه جنگ"
!" براى آزادى و رفاه همگان  

! کمونيستها،کارگران  
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى سرنگونى 
سرمايه دارى از طريق يک انقالب کارگرى و 
. برقرارى حکومت کارگرى مبارزه ميکند

کليد آزادى جامعه دست طبقه کارگر و راه 
. حل سوسياليستى اش است  

! به حزب بپيونديد  

!اين حزب شماست  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ، سپتامبر   ١١در آستانه سالروز         
هنوز اردوهاى تروريستى در                
جهان عليه شهروندان بيدفاع                   
مشغول سازماندهى عمليات                    

سياست قلدرى      .  تروريستى اند     
نظامى و دخالتگرى ميليتاريستى         
در اقصى نقاط جهان و تهديد                    
مرتب جنگ و حمله نظامى                      

جنگ عليه  " ادامه سياست     ،امروز
جنگ .  بوش است         "  ترور

تروريستها ادامه دارد و پايان دادن    
به آن کار نيروهائى است که                     

. بيرون اين تقابل تروريستى اند            
 سپتامير    ١١در آستانه سالروز           

 گفتگو با منصور حکمت           ٢٠٠١
در باره اين واقعه را مجددا منتشر        

همينطور خوانندگان          .  ميکنيم
نشريه را به مطالعه و يا بازخوانى    
مجدد چهار رساله منصور حکمت      

 ١١دنيا بعد از                 "با عنوان            
 . سردبير. جلب ميکنيم" سپتامبر

 

 در اثر حمالت                              :هفتگى 
تروريستى و انتحارى به                            
آسمانخراشهاى مرکز تجارت                
جهانى در نيويورک و ساختمان            
پنتاگون در واشنگتن هزاران نفر         
از مردم آمريکا جانشان را از                  

موضع حزب         .  دست دادند        
کمونيست کارگرى ايران در قبال        

 اين واقعه چيست؟

 

 حزب کمونيست     :منصور حکمت  
کارگرى فورا اطالعيه اى در اين        

ما اين اقدام را        .  باره صادر کرد    
بعنوان يک جنايت عظيم عليه                 
بشريت، يک نسل کشى تمام عيار        

دل ما با مردم به        .  محکوم ميکنيم 
خون کشيده شده آمريکاست و                 

. عميقا در اندوه آنها شريکيم                    
سازمانها و دولتهاى مرتجع                      
تروريسم را به گوشه ثابت زندگى       

ما .  در عصر ما تبديل کرده اند             
معتقديم ميشود و بايد به نيروى               
مردم به تروريسم، اعم از دولتى           

براى ما  .  و غير دولتى خاتمه داد       

 

 پايان دادن به تروريسم کار ماست
 گفتگو با انترناسيونال هفتگى

 درباره حمالت تروريستى عليه آمريکا

روشن است که اين واقعه،                 
عالوه بر ابعاد باورنکردنى             
جنايتى که مستقيما صورت               
گرفته است، تازه مقدمه                       
اوجگيرى بيشتر مسابقه                      
تروريستى در سطح جهان                 

يک روز سياه، پيش             .  است
فراخوان .  درآمد مصائب بيشتر   

ما به مردم اينست که به ميدان          
بيايند و دنيا را خود بدست                   

بايد جهان را از دست        .  بگيرند
بمب گذار ها و ژنرالها                          

 .درآورد

 

 اين اقدام تروريستى           :هفتگى
توسط کى انجام شده و چه                   

 هدفى را دنبال ميکند؟

 

 هنوز حقايق       :منصور حکمت   
. اين ماجرا روشن نشده است           

احتماالت گوناگونى ميتواند             
در ماجراى  .  وجود داشته باشد   

اوکالهما بسرعت معلوم شد که      
محافلى از راست افراطى در           
خود آمريکا مسبب آن فاجعه             

اما اينبار از قرائن چنين      .  بودند
بر ميايد که يک جريان اسالمى      

. پشت اين جنايت بوده است              
خصلت انتحارى عمليات، اين        
واقعه را در سنت جريان                     

اينکه کدام  .  اسالمى قرار ميدهد  
سازمان اسالمى و يا چه                       
ترکيبى از سازمانها و دولتها            
پشت اين حمله بوده اند مبهم تر       

 ٤ابعاد عمليات، وجود        .  است
تيم با چهار خلبان آموزش ديده        
براى پرواز هواپيماهاى                     
مسافربرى که آماده خودکشى         
بوده اند، نشان از يک طرح              

.  ساله دارد       ٥-٤دراز مدت        
اينکه سرنخى از چنين طرح            
بزرگ و دراز مدتى به                         
سازمانهاى جاسوسى غرب             
درز نکرده، حاکى از اين است       
که منابع اطالعاتى دولتهاى             
غربى در درون اين جريانات          

١۶٨شماره   

نفوذ زيادى نداشته اند، و اينهم به               
خارج از آمريکا و اروپا اشاره                   

با اينجال با قطعيت نميتوان         .  ميکند
درباره عامالن و علل اين حمله                  

دولت آمريکا و      .  اظهار نظر کرد     
رسانه ها اساسا روى گروه بن الدن        

 .متمرکز شده اند

 

 مقامات آمريکا صحبت از         :هفتگى
انتقام و تنبيه تروريستها و                               

. کشورهاى طرفدار تروريسم ميکنند   
بن الدن مورد اتهام است و ميگويند         
اگر طالبان وى را تحويل ندهد                     

. احتماال به افغانستان حمله ميکنند           
 نظر شما در اينمورد چيست؟

 

بنظر من آمريکا و     :  منصور حکمت 
ناتو قطعا به يک عمليات بزرگ                

نه لزوما  .  خشونت آميز دست ميزنند   
و يا اساسا براى تنبيه عاملين اين                
واقعه، که ممکن است اصوال در               
تيررس آمريکا نباشند، بلکه براى            
قدرتنمايى در سطح جهانى و                        
همينطور بدليل فاکتورهاى روحى و      

. روانشناسانه داخلى در خود آمريکا      
آمريکا ميان يک راه سياسى موثر            
براى مقابله با تروريسم ضد                         
آمريکايى و يک راه نظامى                           
بيخاصيت، حتما دومى را انتخاب            

چون تبيين آمريکا از خودش      .  ميکند
و از ابرقدرتى خودش، بر قدرت              

 .نظامى آن بنا شده

 

در مورد ابعاد عکس العمل آمريکا          
فکر .  هنوز قطعيتى وجود ندارد            

نميکنم خودشان بمب انداختن و                  
موشک زدن از راه دور به شهرها           
و مناطقى از افغانستان را اقدامى              

اگر طالبان بن الدن را       .  کافى بدانند 
تحويل بدهد، شايد ابعاد نظامى                    

. عکس العمل آمريکا محدود بماند           
اما در غير اينصورت قاعدتا نوعى        
اشغال نظامى و پيشروى زمينى در         
افغانستان يا حتى در عراق را در              

اين خيلى چيزها      .  دستور ميگذارند  
چهره سياسى دنيا    .  را عوض ميکند   

 .عوض ميشود

 

 در عکس العمل هاى                :هفتگى
اوليه به اين واقعه در خود آمريکا        
از ضعفهاى امنيتى و اطالعاتى           

بطور واقعى   .  صحبت شده است     
در خاک آمريکا به ساختمان                   
وزارت دفاع و مهمترين مرکز             
مالى حمله شده و تعداد زيادى                 

تاثير اين   .  مردم قربانى شده اند        
واقعه روى موقعيت آمريکا در             
جهان بعنوان ابر قدرت چيست،           
آمريکا براى جلوگيرى از افت              
موقعيت خود چه اقداماتى ممکن          

 است انجام دهد؟

 

 بنظر من اتفاقا         :منصور حکمت  
اين تروريسم به نفع تثبيت چهره           
آمريکا بعنوان يک ابر قدرت کار       

ابر قدرتى آمريکا امرى         .  ميکند
است که در برابر قطب هاى                    
اقتصادى و سياسى و نظامى ديگر   
در جهان سرمايه دارى تعريف             
ميشود و نه در برابر افغانستان يا         
عراق و يا جهاد اسالمى و                         

ابر قدرتى آمريکا به               .  حماس
معنى فعال مايشائى اش در جهان         
است و نه نفوذناپذير بودن                         
فرودگاهها و نسوز بودن ساختمان     

و فضاى امروز جهان،           .  هايش
پس از اين واقعه، درست مانند               
دوران پس از اشغال کويت توسط       
عراق، فضاى ابراز وفادارى                
مجدد قدرتهاى ديگر غربى به                
آمريکا و تسليم به تمايالت سياسى       

. و نظامى هيات حاکمه آمريکاست    
اين جنايت تروريستى به آمريکا          
يک چک سفيد براى دخالتگرى           
نظامى در هرجاى دنيا و تاکيد                
مجدد بر زعامت جهانى خودش           

حال آنکه تا يکروز قبل،          .  ميدهد
دولت آمريکا بخاطر طرفدارى            
شور و لجبازانه اش از اسرائيل و        

۴صفحه   
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شانه باالانداختنش در برابر                      
درباره حفظ محيط   (قرارداد کيوتو   

از طرف محافل باال و             )  زيست
رسانه ها در کشورهاى غربى                

آمريکا .  زير فشار قرار گرفته بود     
از اين واقعه بعنوان تخته پرش و          
بهانه و مقدمه اى براى يک                       
قدرتنمايى نظامى استفاده خواهد           

در کوتاه مدت همه قدرتهاى       .  کرد
غربى بله قربان خواهند گفت و              

در ميان    .  خبردار خواهند ايستاد      
مدت اما، معادالت ديرپا تر                       
اقتصادى و سياسى مجددا نقطه              
تعادل را به ضرر آمريکا تغيير             

 .خواهند داد

 

 بلحاظ سياسى آيا اين                  :هفتگى
واقعه موضوعاتى مانند صلح                
خاورميانه و مساله فلسطين را                
 تحت تاثير قرار ميدهد؟ چگونه؟

 

 در کوتاه مدت          :منصور حکمت   
قطعا همه چيز تحت الشعاع اين             

طرفين .  واقعه قرار ميگيرد              
کشمکش در فلسطين و اسرائيل             
اکنون هردو بهت زده و بيحرکت          

عرفات بسرعت خود      .  و نگرانند  
را به ميکروفن ميرساند و محکوم       
ميکند تا مبادا گوشه اى از گناه را          

سران اسرائيل  .  به پاى او بنويسند     
بشدت از اين فرمولبندى که اين              
واقعه امتداد مساله فلسطين و                   
عکس العملى در برابر خشونتهاى      
اسرائيل است برآشفته ميشوند و            

اما .  از خود سلب مسئوليت ميکنند     
تاثيرات اين واقعه در ميان مدت            
بستگى به عکس العمل اوليه                    

. آمريکا در برابر اين واقعه دارد          
اگر يک قدرتنمايى خونين عليه              
سازمانهاى اسالمى صورت                   
بگيرد، آنوقت در پايان ماجرا،               
همانطور که در پايان حمله به                  
عراق ديديم، يک سيکل                               
ديپلوماسى براى صلح دادن دو              
طرف بر متن اين نقطه تعادل                  

اما .  جديد نظامى آغاز ميشود             
مساله فلسطين و موقعيت اسرائيل       
و اعراب ريشه هاى سخت ترى            

صلح در  .  در واقعيات محلى دارد     

 پايان دادن به تروريسم 
 ...کار ماست 

فلسطين بدون به چپ چرخيدن        
هردو جامعه در اسرائيل و در         

. فلسطين مقدور نيست                          
سکوالريسم و عدالت طلبى در       

هر دوسوى اين کشمکش بايد           
بر قوم پرستى و مذهب چيره            

. بشود، تا صلح ممکن بشود              
مساله فلسطين راه حل نظامى          

در .  ارعاب بر نميدارد    .  ندارد
نتيجه نهايتا تا نگرش دو جامعه      
نسبت به هم و صف بندى                    
سياسى ميان چپ و راست در          
درون هردو تغيير نکند، مساله       

 .بجاى خودش ميماند

 

در تبليغات تاکنونى        :  هفتگى
مدياى غربى اين حمالت                     
تروريستى را تقابل با                            
دمکراسى تعريف کرده اند و           

کشورهاى "بعضى از                          
را بنوعى در اين             "  اسالمى

تقابل گذاشته اند، آيا اين ممکن        
است به رشد راسيسم در غرب       

 دامن بزند؟

 

در رسانه     :  منصور حکمت     
هاى غربى رجعت محدودى به      

ى "نبرد تمدنها           "تزهاى            
. هانتيگتون را شاهد بوده ايم            

" تمدنى"اينکه اين يک جدال           
روش "است، حمله اى است به       

غربى و به دموکراسى    "  زندگى
و غيره اينجا و آنجا شنيده                    

اما حرکت بستر اصلى     .  ميشود
جامعه، و حتى خود سخنگويان      
دولت آمريکا، گواه اين است            

من .  که يخ اين ديدگاه نميگيرد       
نگران عروج راسيسم در پى           

راسيستها .  اين ماجرا نيستم         

١۶٨شماره   
حتما مدتى فعال تر ميشوند و                        
تحريک ميکنند، اما جامعه غربى            

برعکس، بنظر من      .  پسشان ميزند  
مردم آمريکا، تا آنجا که از دور                  
ميشود فهميد، وقار و انسانيت                      
تحسين برانگيزى در برابر چنين              
فاجعه تکان دهنده اى از خود بروز          

بنظر من مردم آمريکا حتى     .  داده اند 
يک عکس العمل نظامى بالتبعيض        
از دولت آمريکا عليه مردم                            

خاورميانه را بسادگى نخواهند                   
اين واقعه بزرگ تر از آن        .  پذيرفت

است که با کليشه هاى رايج و                        
در .  پروپاگاند بشود سراغش رفت       

نتيجه بنظر من جامعه غربى به اين         
واقعه برخورد پيچيده تر و بالغ ترى       

تکنولوژى ارتباطاتى    .  خواهد کرد   
امروز در جهل نگاهداشتن مردم و          
تعصب خوراندن به آنها را دشوار           

همان تلويزيونى که     .  تر کرده است    
فاجعه نيويورک را جلوى چشم                  
جهان ميگيرد، انهدام کابل را هم                

و کسى که بر فاجعه      .  منعکس ميکند 
نيويورک اشک ريخته باشد، نخواهد     
توانست بسادگى براى تکرارش در        

 .کابل هورا بکشد
 

 در اطالعيه حزب اشاره             :هفتگى
شده فاجعه نيويورک حلقه اى در               
تشديد يک مسابقه تروريستى است،        
مسابقه اى که اکثر دولتهاى جهان             
از يک طرف و جنبش هاى                            

ارتجاعى و بويژه اسالمى از                  
. طرف ديگر در آن شرکت دارند        

چگونه به اين مسابقه بايد افسار             
زد و بنظر شما حزب کمونيست           
کارگرى چه نقشى بايد در مبارزه       

 عليه تروريسم ايفا کند؟

 

 پايان دادن به           :منصور حکمت   
کار مايى که   .  تروريسم کار ماست  

براى برابرى حقوق و حرمت                
انسانها و به کرسى نشاندن ارزش       

تروريسم دولتى  .  آنها تالش ميکنيم  
را با بزير کشيدن دولتهاى                        

. تروريست بايد خاتمه دارد                     
تروريسم غير دولتى را بايد با                
پايان دادن به مشقات و تبعيضات         
و استثمار و اختناقى که انسانها را       
به استيصال سوق ميدهد و قربانى       
جريانات و سازمانهاى مرتجع              

با .  ضد بشرى ميکند، از بين برد        
افشاى مذهب، قوم پرستى، نژاد           
پرستى و هر ايدئولوژى منحطى         

. که براى انسان احترام قائل نيست     
پاسخ ما مبارزه براى ايجاد                      
جوامع باز و آزاد و برابر است              
که در آن آدميزاد و جان و حرمت        

. و آسايشش ارزش داشته باشد              
حزب کمونيست کارگرى و                     
احزابى نظير ما، با هردو سوى            
اين مسابقه تروريسم مقابله                       

با دولتهاى مرتجع و با            .  ميکنند
اما فعال  .  جنبشها و احزاب مرتجع   

. چهره جهان را آنها ترسيم ميکنند      
ما و احزابى نظير ما، بايد بشريت       
نوعدوست و آزاديخواه را عليه             

و .  کل اين اوضاع به ميدان بکشيم     
تا چنين نشده، اين بساط ادامه                  

 .دارد

 
 ٧١انترناسيونال هفتگى شماره 

 ٢٠٠١ سپتامبر ١٤ - ١٣٨٠ شهريور ٢٣

 

!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/ 

. تروريسم دولتى را با بزير کشيدن دولتهاى تروريست بايد خاتمه دارد
تروريسم غير دولتى را بايد با پايان دادن به مشقات و تبعيضات و 
استثمار و اختناقى که انسانها را به استيصال سوق ميدهد و قربانى 

با افشاى  . جريانات و سازمانهاى مرتجع ضد بشرى ميکند، از بين برد 
مذهب، قوم پرستى، نژاد پرستى و هر ايدئولوژى منحطى که براى  

پاسخ ما مبارزه براى ايجاد جوامع باز و   . انسان احترام قائل نيست
آزاد و برابر است که در آن آدميزاد و جان و حرمت و آسايشش ارزش   

.                                                                         داشته باشد  
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 اين اواخر           :يک دنيای بهتر           
گرايشی در درون حزب اکس                 

مباحثی "  کمونيست کارگری       "
آزادی "لنين با    "  ضديت"پيرامون  

در دوران     "  اعدامها"و     "  بيان
حکومت بلشويکها مطرح کرده            

اين گرايش استالين را ادامه      .  است
لنين دانسته و شکست حکومت               

منطقی "  نتيجه"کارگری را              
سياستهای لنين و ناشی از                           

شدن آزادی بيان و               "  محدود"
آزادی فعاليت اپوزيسيون در اين          

نظر هيات داير         .  دوران ميداند    
حزب در اين زمينه چيست؟ چه             
ارزيابی ای از جايگاه عمومی اين       

 مباحث داريد؟

 

 سربلندکردن گرايش    :علی جوادی 
ضد منصور حکمت      –ضد لنينی    

در اين حزب نه يک اتفاق يا                      
تصادف بلکه يک محصول                      
چرخش همه جانبه اين جريان به           
راست و تغيير مکان اجتماعی و           

اين .  سياسی و فکری آن است              
گرايش در عين حال دارای                       
تشابهات روشنی با خط راست و           

 خط  ،بورژوايی حاکم بر اين حزب    
ما اين خط را     .   دارد ،حميد تقوايی 

 غير   ،يک گرايش سياسی راست       
غير کمونيستی        -مارکسيستی      

ميدانيم که به نحو مضحکی پرچم         
رنگ باخته و بی مقدار تعرض              

سياسی به کمونيسم      -ايدئولوژيک  
 ،کارگری و انقالب کارگری را            

اينبار در درون حزب موسوم به            
 در دست            ،کمونيست کارگری     

اين پرچم جنگ سرد     .  گرفته است 
است که با سقوط بلوک سوسياليسم      
کاذب و بورژوايی شوروی و                 
پيروزی بلوک غرب ابعاد گسترده     

 .و گوشخراشی بخود گرفت

 

ما گرايشی که داليل عروح                       
استالين و شکست خونين انقالب           
اکتبر را در خود رهبران راستين         
انقالب کارگری و مشخصا لنين            

 

ضد منصور حکمت  –ارزيابی از گرايش ضد لنين   
"کمونيست کارگری"در حزب اکس   

 هيات دائر حزب 

  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى

جستجو ميکند يک گرايش ضد       
ما گرايشی   .  کمونيستی ميدانيم  

را که استالين را ادامه لنين                 
ميداند يک گرايش ضد                         

ما .  کمونيستی ارزيابی ميکنيم     
گرايشی را که حکومت                        
کارگری را که به لحاظ                         
تئوريک در مارکسيسم به اين          

 حتی  ،اعتبار که هيچ حکومتی     
 حکومت      ،حکومت کارگری     

 ،مافوق طبقاتی نيست                           
ناميده "  ديکتاتوری پرولتاريا   "

 شارالتان وار يک                       ،شده
حکومت استبدادی قلمداد                    

 گرايشی ضد کمونيستی      ،ميکند
حکومت کارگری         .  ميدانيم

دولت اکثريت استثمار شده             "
جامعه برای ديکته کردن حکم        
آزادی و برابری انسانها به                
طبقات استثمارگر و فائق آمدن       
بر تالشها و توطئه های آن                 

 حکومت  ،از نظر شکل  .  هاست
کارگری يک دولت آزاد است         
که تصميم گيری و اعمال اراده      
مستقيم خود توده وسيع مردم            
کارگر و زحمتکش در جامعه          

يک دنيای  ."  (را سازمان ميدهد  
ما گرايشی که                    ).  بهتر

مارکيستهای ارتدوکس و                    
کمونيستهای مدافع مارکس و           

مارکس "منصور حکمت را            
و "  حکمت اللهی   "و    "  اللهی

 يک    ،ميداند"  مشتی چماقدار  "
گرايش حقير ضد کمونيستی و        

اما تا آنجا که    .  ارتجاعی ميدانيم 
به صورت ظاهر مباحث اين           
گرايش برميگردد بايد به نکات      

 :متعددی اشاره کرد

 

تاريخا گرايشات متعددی از             
 دمکراسی           ،جانب راست          

 چپ راديکال و يا چپ      ،خواهی
نو به نقد تجربه شوروی                      

کمونيسم کارگری   .  پرداخته اند 
و مشخصا منصور حکمت نيز       
اين تجربه را نيز از يک ديدگاه       
سوسياليستی در تمايز با تمامی       

١۶٨شماره   

اين گرايشات مورد ارزيابی قرار            
نگرش حزب اتحاد           .  داده است     

کمونيسم کارگری که در برنامه                 
 برنامه حزب       ،"يک دنيای بهتر      "

اتحاد کمونيسم کارگری منعکس شده     
نقد "است اساسا بر مبنای                                

سوسياليستی تجربه شوروی در                
استوار "  تقابل با نقدهای دمکراتيک    

 يک نگرش مادی و اجتماعی        ،است
نگراشی .  از تحوالت شوروی است     

که در آن سياستها و تغيير و                           
تحوالت حزب بلشويک و حکومت         
کارگری بلشويکها را در بستر                    
تحوالت و تقابل پيچيده و قهرآميز             
دو طبقه متخاصم اصلی جامعه در           
آن دوران مورد بررسی قرار                      

ما القيدانه تجربه انقالب             .  ميدهد
کارگری و تغيير و تحوالت بعدی             
آن را با احکام از پيش صادر شده              

از .  مورد ارزيابی قرار نميدهيم            
نقطه نظر ما تجربه عظيم انقالب              
اکتبر را نميتوان با معيار خلوص              
نظری و ايدئولوژيک و يا اصوليت        

تئوريک رهبران آن              -نظری      
برای ما آنچه تعيين        .  ارزيابی کرد  

کننده است اين است که نشان دهيم             
طبقه کارگر روسيه به رهبری                    
بلشويکها تحت چه شرايط تاريخی و      
اجتماعی و توسط کدام نيروهای                
اجتماعی و طبقاتی و در چه پروسه         

و مهمتر     .  واقعی شکست خورد         
برای پيروزی کمونيستی طبقه                   

اين .  کارگر اکنون چه بايد کرد                
نگرش ما را از گرايشات راست و           
چپ نويی و يا غير کمونيستی و                  
ضد کمونيستی رايج کامال متمايز             

برای ما مهم است که توضيح .  ميکند
دهيم طی چه پروسه های مادی                   
حزب بلشويک که پرچمدار آزادی          
های بی قيد و شرط سياسی بود در            

 در     ،دوره دوم حکومت روسيه              
 ،فردای پس از شکست انقالب اکتبر      

عمال يک تعرض خونين را به طبقه        
کارگر و رهبران کمونيسم سازمان         

برای ما مهم است که علل مادی       .  داد
تحوالت روبنای سياسی جامعه يعنی     

 ، اداری    ، نظری    ،تحوالت فکری    
حقوقی و مشخصا انحطاط و                        

شکست انقالب کارگری را در              
عرصه های سياسی و اجتماعی و       

ما علت اين    .  نظری توضيح دهيم   
تغيير و تحوالت را در شکست              
اقتصادی انقالب اکتبر در ناتوانی      
بلشويکها در لغو کار مزدی و                
مناسبات استثمارگرايانه جامعه           

اين تنها نگرش      .  توضيح ميدهيم  
مارکسيستی در برخورد به                      

 .تحوالت روسيه است

 

ما منکر برخی اشتباهات و يا                  
سياستهای غلط و غير قابل دفاع           

 ،در دوران اوليه انقالب روسيه           
 در دوران شکل      ،  ١٩١٧-١٩٢٤

. گيری حکومت کارگری نيستيم         
ما هيچگونه توجيهی بر محدود             
شدن آزاديهای سياسی و توسل به        
اعدام در مقابله با ارتجاع هار                
نيروی های سفيد و دول                              
امپرياليستی که يک جنگ خونين        
و نابود کننده را بر حکومت                     

ما .   نداريم ،کارگری تحميل کردند  
ما اعدام   .  نداريم"  اعدام انقالبی  "

در شرايط غير جنگی و جنگی              
ما دفاعی از محدود شدن        .  نداريم

آزاديها و تنگ شدن فضای                       
 ما پرچمدار               ،سياسی نداريم       

آزاديهای بدون قيد و شرط سياسی      
اما در عين حال توضيح          .  هستيم

ميدهيم که اين اقدامات و                             
محدوديتها در دوران اوليه                       
حکومت کارگری محصول                    
شرايط خونين و تحميل سازشهای      
سياسی و اجتماعی بود که جنگ          
امپرياليستی بر حکومت کارگری      

ما بر اين باوريم که        .  اعمال کرد 
در مباحث      "  خط لنين     "اگر      

تحوالت اقتصادی نيمه اول دهه           
 اين         ،بيست نمايندگی ميشد                

تحميالت و عقب گردها نيز طی           
پروسه ای توسط جريان بلشويکی      

اما تاريخ  .  لنينی پس زده ميشدند     -
تقابل 

۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنبشهای اجتماعی به گونه                       
 . ديگری رقم خورد

 

ما بر خالف اين گرايش ضد                     
 لنين را رهبر صالح                         ،لنينی

بزرگترين و مهمترين انقالب                  
. کارگری دنيای معاصر ميدانيم           

 عليرغم برخی          ،برای ما لنين         
نماينده   "،سياسی  -تفاوتهای نظری 

پرشور برابری و آزادی و                         
ديکتاتوری و        .  انسانيت بود       

بوروکراسی و سرکوب ملی و               
صف نان و گوشت را با هيچ                    

." توجيهی نميشود به لنين چسباند        
اينها فراموش   "و يا اينکه ظاهرا         

 در    ،ميکنند که در روز خودش            
 حتی خود        ،مقطع انقالب اکتبر       

بورژوازی علنا به مقام لنين                     
بعنوان يک انقالبی آزاديخواه و             

." عدالت طلب اذعان کرده است          
هر کس که به             "بنظر ما هم             

سوسياليسم نه بعنوان يک ايده آل          
 بلکه بعنوان يک امر                  ،تزئينی

 برای   ،عاجل و عملی نگاه ميکند        
هر کس که به تحقق عملی                           
سوسياليسم و انقالب کارگری فکر      

 لنين بعنوان يک متفکر و           ،ميکند
رهبر سياسی همواره يک منشاء          
غنی آموزش و الهام خواهد                       

 )منصور حکمت." (بود

 

 اجازه دهيد          :يک دنيای بهتر          
نگاهی به فعل و انفعاالت درون             

" کمونيست کارگری  "حزب اکس     
چه ارزيابی ای از اين           .  بيندازيم

مباحث در درون اين حزب داريد؟      
چرا اين مباحث اکنون در اين                  
حزب به يک مشغله سياسی جدی         
تبديل شده اند؟ اين کشمکشها در            
کجای تغيير و تحوالت و پوست            

کمونيست "اندازی حزب اکس               
قرار ميگيرد؟ از طرف     "  کارگری

ديگر پرچمدار اين گرايش ضد              
ضد منصور حکمت خود         –لنين   

ايدئولوژی "را در ادامه مباحث            
حميد تقوايی تعريف              "  زدايی
نظر هيات داير در اين              .  ميکند

 زمينه چيست؟ 

ضد  –ارزيابی از گرايش ضد لنين 
منصور حکمت در حزب اکس 

" ...کمونيست کارگری"  
 رهبری اين حزب     :آذر ماجدی 

يک روند سريع به سمت                      
. راست را طی کرده است                  

روندی که در چند سال پيش              
طليعه های آنرا ما مورد نقد               
قرار داديم و نسبت به نتايج آن         
هشدار داديم، اکنون کامال طی        

 2006ما در سال        .  شده است  
اعالم کرديم که رهبری حزب         

عبور از منصور               "روند        
. را آغاز کرده است        "  حکمت

در آن زمان، مشخصا در پلنوم       
 اين حزب، اين نقد و                       26

هشدار ما با هياهو و عکس                
نقدهای .  مار کشيدن مواجه شد     

ما به شکلی شنيع، سطحی و با         
ما .  ترور شخصيت پاسخ گرفت 

را متهم کردند که داريم به                   
بخشی از رهبری، بويژه حميد        
تقوايی اتهام می زنيم و در پی           

اهداف شخصی  "  اتهامات"اين  
و قدرت طلبانه را دنبال می               

در آن مقطع نقد های ما           .  کنيم
از راست روی حميد تقوايی و         
شرکايش در رهبری با                         

. دماگوژی محض پاسخ گرفت      
حتی يک پاسخ منطقی و                      

در .  مارکسيستی ارائه نشد          
به صف  "  ياران رهبر "عوض  

شدند تا در يک فضای خلسه             
اعالم وفاداری، جلوی هر گونه    

 .نقد را سد کنند

 

 سال پس از آن            4اما اکنون      
تاريخ می توان مشاهده کرد که       
نقدهای آن روز ما تا چه حد               
عميق بود و هشدارهای ما تا             

راستش در   .  چه ميزان واقعی     
آن زمان ما حتی تصور نمی             
کرديم که خط حميد تقوايی و             
شرکاء، حزب کمونيست                    
کارگری را به موقعيت کنونی        

حزبی که از هر     .  رهنمون شود 
گونه علقه مارکسيستی پاک              

رهبری ای که           .  شده است     
اکنون کسانی که با استحکام از       
مارکسيسم و کمونيسم منصور       

فرقه "حکمت دفاع می کنند،            
. می خواند  "  های ايدئولوژيک  

ارتدوکسی مارکسيستی، تعلق        

١۶٨شماره   
و پيروی از خط منصور حکمت از         
جانب اين حزب اکنون با تمسخر و           
ريشخند روبرو می شود و                              

 .خوانده می شود" شارالتانيسم"

 

ما مدتی پيش به اين رهبری هشدار          
داديم که مسيری که انتخاب کرده اند       
سر از حزب توده و راست ترين                

و اکنون می   .  گرايشات در می آورد    
بينيم که دقيقا همين اتفاق رخ داده               

شتاب راست روی و تحويل         .  است
دادن حزب به بورژوازی آنچنان              
سريع بوده است که همه را حيرت            

حزبی که از زمان      .  زده کرده است   
تاسيس اش تا زمان حاکم شدن خط            
حميد تقوايی، راديکال ترين گرايش       
کمونيسم و مارکسيسم را نمايندگی           
می کرد، نبض حرکات اپوزيسيون         
را در دست داشت و بدون اغراق              
انسجام و راديکاليسمش، احترام                
اپوزيسيون از راست و چپ را                   

حزبی که زمانی که     .  برانگيخته بود 
اکثر جريانات چپ بين المللی پرچم         
مارکسيسم و کمونيسم را به زمين             
انداخته بودند و در وصف                               
دموکراسی قلم فرسايی می کردند،          
با به اهتزاز درآوردن پرچم                          
کمونيسم و مارکسيسم تاسيس شد و          
در سخت ترين دورانی که رسانه ها       
و ايدئولوگ های بورژوايی از                   
مرگ مارکس، لنين، سوسياليسم و          

پايان "کمونيسم سخن می راندند و            
را به هم طبقه ای های شان         "  تاريخ

نويد می دادند، با شجاعت و                          
صراحت قابل تحسينی اعالم کرد که  
اين يک دوره گذرا است و دوران             

 .فريب بزدوی به سر می رسد

 

حزبی که با سری افراشته در دفاع           
از سوسياليسم و کمونيسم اعالم                  

اين پايان سوسياليسم نبود، اما     :  "کرد
سرنخى بود به اينکه پايان                              
سوسياليسم واقعا چه کابوسى ميتواند     
باشد و دنيا بدون فراخوان                               
سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم و       

سوسياليسم، به چه        "  خطر"بدون    
معلوم شد     .  منجالبى بدل ميشود         

جهان، از حاکم و محکوم،                              
. سوسياليسم را با تغيير تداعى ميکند     

پايان سوسياليسم را پايان تاريخ                  
معلوم شد پايان سوسياليسم      .  خواندند

پايان توقع برابرى است، پايان آزاد         
انديشى و ترقى خواهى است، پايان         
توقع رفاه است، پايان اميد به زندگى       

پايان .  بهتر براى بشريت است              

سوسياليسم را حاکميت بالمنازع         
قانون جنگل و اصالت زور در              
اقتصاد و سياست و فرهنگ معنى       

منصور حکمت، تاريخ     ."  (کردند
 ).شکست نخوردگان

 

و اکنون ميتوان ديد که اين سخنان        
بسيار عميق در توصيف جايگاه           
سوسياليسم و نتيجه تاريک حذف        
آن، چگونه در مورد سرنوشت و         
موقعيت کنونی ح ک ک نيز                    

چگونه دگرديسی     .  صادق است    
ايدئولوژيک و تغيير         –سياسی    

مکان اجتماعی اين حزب با                     
حاکميت ابتذال سياسی بر آن و              
اتخاذ سياست های راست و                      

تقوايی و   .  ارتجاعی منطبق است    
شرکاء پرچم عبور از منصور              
حکمت را بدست گرفتند تا                         
درافزوده های راست و                              
پوپوليستی خويش را بخورد                   
حزب، جامعه و طبقه کارگر                   

در واقع سياست                      .  بدهند
پوپوليستی، شلختگی تئوريک، و       
اپورتونيسم پراگماتيستی مشخصه     
اين خط نمی توانست نتيجه ای               

. غير از اينکه شاهديم ببار بياورد       
راست روی تا حد سقوط به يک            
جريان حقوق بشری که خواهان           
برقراری حکومتی است که بيانيه       
حقوق بشر را پياده کند، يک                    

 –نتيجه اجتناب ناپذير خط سياسی      
ايدئولوژيک تقوايی و شرکاء                 

 . است

 

آنچه ما اکنون در اين حزب تحت         
حمالت راست روانه و جنگ                 
سردی به لنين شاهديم، اعالم                  
رسيدن به پايان خط دگرديسی                

ايدئولوژيک و تغيير         –سياسی    
تمام و کمال مکان اجتماعی اين            

حزب به مقصدی که     .  حزب است 
رهبری آن برای آن رقم زده بود           

. رسيده است   
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حمالت شنيع، اتهامات دروغين و       
جنگ سردی به لنين يک هدف               

اتفاقی .  سياسی کامال روشن دارد      
يک غور فکری در تاريخ       .  نيست
حمله کننده يک شبه خواب      .  نيست

اين سياست اکنون    .  نما نشده است   
چند سالی است که در اين حزب             

امروز ايشان  .  در حال تخمير است   
دارد رسيدن به مقصد را خبر می         

 .دهد

 

يک نگاه سريع به گذشته يک سال        
و اندی اين حزب اين تصوير و               

در .  روند را بخوبی نشان می دهد       
سياسی، رهبری    –عرصه نظری    

اين حزب از اصالح طلبان                       
حکومتی دفاع مشروط کرد؛                   
موسوی و شرکاء را در ميان                   

" نيروهای سازشکار انقالب               "
قرار داد؛ از قول مردم قول داد که        
اگر موسوی با احمدی نژاد و                   
خامنه ای مقابله کند در ميان مردم        

شعار استراتژيک      .  جای دارد     
آزادی، برابری، حکومت      :  حزب

کارگری را به حکومت انسانی و          
بجای .  جمهوری انسانی بدل کرد      

انقالب کارگری يعنی استراتژی          
اصلی و پايه ای کمونيسم                            
کارگری، برنامه اصلی اين                      
حزب، مانيفست کمونيسم و                      
مارکسيسم، انقالب انسانی را قرار     

و باالخره در دفاع از تمام اين       .  داد
نظری   –راست روی های سياسی     

ايدئولوژيک در يک سمينار،            –
حميد تقوايی کسانی که اين                         
دگرديسی، راست روی و عبور            
از مارکس و منصور حکمت را            
مورد نقد قاطع قرار داده بودند،             

خواند و عليه   "  فرقه ايدئولوژيک "
مخالفين درون حزب شاخ و شانه         

 .کشيد

 

در عرصه عملی طی اين يک                 
سال و نيم، اين حزب هر روز از           
روز پيش بيشتر به راست نزديک       

اتحاد عمل های اعالم       .  شده است  
نشده با ناسيوناليسم پرو غرب و            
سبزهای اصالح طلب حکومتی            
رسما بعد از تسويه حساب رهبر           

ضد  –ارزيابی از گرايش ضد لنين 
منصور حکمت در حزب اکس 

" ...کمونيست کارگری"  
با حزب، بشکل علنی و رسمی       
انجام گرفت و با تشويق شديد           

. اپوزيسيون راست مواجه شد        
هر گونه شعاری که نشانی از          
سوسياليسم و انقالب کارگری         
داشت از تظاهرات و آکسيون          

شعار هايی  .  های آنها حذف شد    
" ايران را آزاد کنيد       "از قبيل     

يعنی شعار های ناسيوناليسم             
پرو غرب به شعارهای اصلی        

ابتدا پرچم های      .  آنها بدل شد     
سرخ بطور خجوالنه و در                 

اکنون .  سکوت کنار گذاشته شد    
ديگر رسما و علنا و با افتخار           
کامل پرچم سفيد بدست می                
گيرند و در مقابل نقد ما اعالم           

از جانب جريانات   :  می کنند که  
راست مورد فشار هستند که             
تحت پرچم سرخ خيلی کشتار          
شده است، پس آنها تصميم                  
گرفته اند که بجای پرچم سرخ،      

اين .  پرچم سفيد بدست گيرند         
حزب در مقابل بورژوازی و           
راست پرچم سفيد بلند کرده               
است و سنگرهای سرخ،                     
سوسياليستی و کارگری را                
کامال ترک کرده و به زمين               

 .راست منتقل شده است

 

مباحثات اخير، لجاجت                        
پرچمدار آن در ادامه و                         
پيشروی مبتذالنه اين مباحث را     
بايد در اين متن انتقال و                         
دگرديسی سياسی و                                 
ايدئولوژيک و جنبشی اين                 

اين مباحثات معنای    .  حزب ديد 
ايدئولوژيک بسيار      –سياسی    

در پس اين مباحث    .  مهمی دارد 
اين عالئم و سمبل ها را بايد               
تشخيص داد و پرونده اين                   
حزب را کامال بست و                           
پيوندشان را با بورژوازی و            

بمنظور .  راست پذيرفت          
رعايت انصاف، بايد اعالم کرد   
که حمالت زشت و توده ايستی        

مارکس "يا     "  حکمت اللهی    "
از ابداعات گوينده اخير     "  اللهی

اين ابداع برای اولين    .  آن نيست 
بار در اين حزب توسط حميد            

ايشان بود  .  تقوايی انجام گرفت   

١۶٨شماره   
" حزب سياسی    "که در سمينار               

اخيرش مارکسيست های ارتدوکس        
و کمونيست هايی که به تئوری و               
ايدئولوژی مارکسيسم اعتقاد و تعهد       
دارند و خط منصور حکمت را                   
دنبال می کنند، به سبک حزب توده          

خواند و به      "  تربچه های توخالی     "
-57سبک حزب اهللا در سال های             

.  آنها را به ريشخند گرفت              1359
چراغ سبز تمام اين راست روی ها،        
اين ابتذال سياسی و زبانی، اين                   
حمالت جنگ سردی را رهبر اين            

 .حزب حميد تقوايی داده است

 

" ايدئولوژی زدايی "در مورد مقوله     
. الزم است نکته ای را اشاره کنيم             

اکنون اسم رمز            "  ايدئولوژيک"
حمله به چپ و به کمونيسم کارگری        

اکنون تمام گرايشات                   .  است
بورژوازی از ملی اسالمی تا                      
ناسيوناليسم پرو غرب در عرصه            
وطنی و تمام ايدئولوگ ها، آکادميا           
و ميديای چکمه ليس بورژوازی در       
عرصه بين المللی با همين مضمون        
و با هدف حمله به کمونيسم، طبقه             
کارگر و هر گونه برابری طلبی و            
عدالت جويی کارگری و چپ اين              

. لفظ را مورد استفاده قرار می دهند        
قرار است با زدن اين مهر بر                       
پيشانی چپ و کمونيسم آنرا خلع                 

. سالح کنند و به راست سوق دهند            
رهبری ح ک ک نيز با همين هدف           

خود به  .  از اين لفظ استفاده می کند        
درگاه بورژوازی تسليم شده است و        
برای دفاع از راست روی خود،                

فرقه "کمونيست های کارگری را            
اين نه      .  می نامد     "  ايدئولوژيک

اين حزب از                       "  خالصی"
ايدئولوژی، بلکه نشانه دگرديسی             

: ايدئولوژيک اين حزب است                     
پذيرش ايدئولوژی راست و حقوق           

 .بشری

 

آنچه در مباحث اخير شاهد بوديم،            
يک نقطه عطف در جهاد ضد                      

عبور از     "کمونيسم کارگری و               
. در ح ک ک است    "  منصور حکمت 

و تالش  " ايدئولوژيک"توسل به لفظ  
برای فرقه ايدئولوژيک قلمداد کردن     
منقد کمونيست کارگری از سياست         
ها و خط راست حاکم بر ح ک ک،            
يک تالش مذبوحانه و بيانگر عمق          
راست روی، عبور از مارکس و               
منصور حکمت و ابتذال سياسی اين       

 –انتقال جنبشی             .  حزب است      

ايدئولوژيک اين حزب و رهبری        
آنرا بايد در مقابل جامعه قرار                

ما در مقابل لجن مال کردن           .  داد
لنين و اتهامات به منصور حکمت       

کمونيسم .  قاطعانه خواهيم ايستاد     
کارگری منصور حکمت تنها                
پاسخ رهايی طبقه کارگر و                      
اکثريت مردم زحمتکش جامعه از      
سرکوب، اختناق، فقر و استثمار          

تنها راه دستيابی به آزادی،       .  است
برابری و رفاه، اين خواست پايه          

 .ای مردم، است

 

 از قرار اين           :يک دنيای بهتر       
فضا به جريان راست ضد                         
کمونيسم منصور حکمت فرجه            

اين .  ای برای تحرک داده است          
گرايش درون حزب اکس                          

را ادامه     "  کمونيست کارگری    "
سياستهای منصور حکمت قلمداد        

بهمن شفيق وعده تالشهای    .  ميکنند
دست راستی بيشتری در اين                   

ارزيابی شما  .  زمينه را داده است     
از تعرض اين جريانات به                        
کمونيسم منصور حکمت چيست؟       
تحرک اين جريانات و سياستهای        
کنونی آنها را چگونه ارزيابی                
ميکنيد؟ اين تقالها را چگونه بايد         

 افشاء کرد؟

 

 به نظر من             :سياوش دانشور    
و "  فضا"درک درست خود اين          

اينکه به چه جواب ميدهد مهم                 
از همان ابتدا براى ما                 .  است

روشن بود و گفتيم که حمله به                 
لنين و تشبيه او با بدترين نمونه ها     

 ،و حتى جمهورى اسالمى                       
نميتواند بدون حمله به منصور              

تهاجم ضد  .  حکمت معنى پيدا کند     
لنينى آنهم در حزبى که                                
بنيانگذارش آنرا در وسط سنت             

 نميتواند      ،لنينى تعريف ميکند           
منصور حکمت را بى نصيب                 

تهاجم ضد لنينى در اين             .  سازد
حزب بطور واقعى ادامه سياست         

. است"  عبور از منصور حکمت    "
از موضع دمکراسى به                               

ديکتاتورى "و  "  ديکتاتورى لنين "
حمله کردن چيزى           "  پرولتاريا

نيست جز تالشى براى تبئين                   
گوشه ديگرى از سيماى                             

. سوسياليسم حقوق بشرى شان             
بدوا بايد دندان انقالبيگرى و                   
کمونيسم کشيده شود تا بتوان                   

تهاجم به لنين   
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و منصور حکمت و مارکس را              
رايج "  حزب کمونيستى  "در يک     

در واقعيت بيرونى اما پديده       .  کرد
جديد و دندانگيرى ظهور نکرده           

 به صفى که طى دو دهه                 ،است
گذشته با تبرى جوئى از کمونيسم         
و انقالبيگرى و تاسى به                              

 ،دمکراسى و بازار ميشناختيم               
اگر .  آدمهاى جديدى اضافه شدند       

اين قيل و قال کهنه از درون يک            
حزب سابقا کمونيستى کارگرى            

 تنها به اين دليل             ،سربلند ميکند   
است که در آن حزب هر نوع به             
سمت راست رفتن مستلزم تهاجم          
به لنين و منصور حکمت است و           
خود حزب دراين پروسه دارد                

 .سيماى جديدش را ترسيم ميکند

  

مسئله نه برسر تبئين آزادى است          
اينها .  و نه برسر سياست اعدام            

سوال اصلى و صورت مسئله                 
دراين حزب کسى پرچم          .  نيستند

. دفاع از اعدام را بلند نکرده است        
 در   ،در چپ ايران که سهل است         

راست ايران هم امروز عموما                
حال بعضا با تبصره هائى با اعدام       

بحث اعدام توسط         .  مخالف اند    
اپوزيسيون يا دولت کارگرى فردا       

. هم بحث روى ميز کسى نيست             
همينطور اين بحث يک جمعبندى         
انتقادى و متمايز از انقالب اکتبر          
و دالئل شکست آن بطور مستقل و       

بحث .  روى پاى خودش نيست           
اعدام مخالفين در انقالب روسيه و       
نبش قبر دمکراتيک و شبه                         
تروتسکيستى از تحوالت شوروى      
و زمينه هاى شکست انقالب                    

 يک جمعبندى ديگر از                  ،اکتبر
دالئل شکست نهائى انقالب اکتبر         
از موضع جنبش طبقه ما در                     
روسيه و با فرض حقانيت لنين و           
بلشويکها و انقالب اکتبر بطور              

 . کلى نيست

 

" دگر انديشى "اين يک بازبينى و       
جديد و دير آمده از موضع راست         
ضد لنين است که به سهم خود                  
دارد به مسير جديد سياسى اين                

در اين مسير     .  حزب شکل ميدهد    

ضد  –ارزيابی از گرايش ضد لنين 
منصور حکمت در حزب اکس 

" ...کمونيست کارگری"  
مهم است که به اردوى راست          
نشان داد که اين در اين حزب           
تصويرى ضد لنين وجود دارد        

لنين و  "و درست مانند راستها       
مهم ".  استالين را يکى ميداند         

است که نشان داد دراين حزب        
ضديت با هر نوع پايبندى به             
اصول و سياستها و کمونيسم            
انقالبى لنين و منصور حکمت        

مهم است که نشان     .  وجود دارد 
داد کاراکتر عضو و کادر جديد      
اين حزب به عنوان                                  

 يک شخصيت      ،"سوسياليست"
سياسى پخمه و شبه دمکرات و       
ژله اى است که اول خودش               
رهبران جنبش اش را جلو چشم    

حتى حاضر   !  همه دراز ميکند    
است واژه جديد براى ادبيات            
راست ضد کمونيست کشف کند     
و طرفداران پر و پاقرص                   
مارکس و منصور حکمت و             

تبئين "  حزب اللهى "لنين را با      
اينها شاگردان جديد راهى     !  کند

اند که قبلتر دستکم در ايران              
توده ايسم و بقاياى جريانات              
پرو شوروى سابق رفتند و                 
هنوز با همين زبان عليه                      

. کمونيسم و لنين حرف ميزنند        
صالحى نيا و تقوائى و تعدادى         
ديگر در آن حزب در اساس              

 تفاوت اينست   ،يک حرف دارند  
که صالحى نيا از ديگران جلو         

اين کمپين گوشه اى     .  زده است 
از سير تحول اين حزب و خانه       
تکانى از بقاياى يک سنت                  
سوسياليستى و متکى شدن به           

 . يک سنت بورژوائى است

 

آنهائى که اين سياستها را چه             
در درون اين حزب و چه                     

ادامه سياستهاى      "،بيرون آن   
 ،قلمداد ميکنند "  منصور حکمت 

در قبال منصور حکمت                       
در .  سياست واحدى دارند            

درون حزب هدف اصلى                    
" عبور از منصور حکمت             "

است اما بايد اين روند سياسى          
ادامه سياستهاى منصور                  "

قلمداد شود تا بخشى        "  حکمت
از مخالفين درونى را ساکت             

١۶٨شماره   
در بيرون حزب و بويژه                 .  کرد

کسانى که احساس ميکنند منصور            
حکمت مانع آنست که آنها جائى را           

 ،تحت عنوان کمونيسم اشغال کنند           
چسپاندن هر ناحق و دروغى به                 
منصور حکمت کارشان و تصفيه            
حساب شخصى با گذشته موتور                

همانطور که در    .  محرکه شان است   
حکک کسانى پيدا ميشوند که بگويند      

 عده اى    ،"استالين ادامه لنين است     "
هم بيرون اين حزب هستند که                      
سياست و عملکرد راست امروز              

را "  کمونيست کارگرى     "حزب      
" ادامه سياستهاى منصور حکمت        "

اينها بعضا با هم دشمن هم          .  ميدانند
هستند اما عليه منصور حکمت                   
اتحاد دارند و فرمولهاى مشترکى را      

از عمق شگرف اين      .  بدست ميدهند 
جماعت يک مثال عبارت من                       

از "  کمونيسم مادونائى   "درآوردى    
موضع شرقى و ملى اسالمى در                

براى .  است"  نقد منصور حکمت     "
اين طيف سوال و هدف اصلى به               
شکست کشاندن کل پديده کمونيسم           
کارگرى و نظريه پردازش منصور       
حکمت است و اين فرصت را                      
غنيمت شمرده اند تا جست و خيزى         

 . سازمان دهند

 

امثال بهمن شفيق و صالحى نيا حق          
دارند هرچه ميخواهند بنويسند و               

" رفع"پرچمدار جهاد ايدئولوژيک        
لنين "  رفع"منصور حکمت و يا             

ما هم به تناسب وزن و                    .  باشند
اعتبار و توجهى که اين بحثها جلب          
ميکند آگاهانه در آن شرکت و از                
کمونيسم مارکس و منصور حکمت        

اما بهمن شفيق با هيچ       .  دفاع ميکنيم 
تالشى نه ميتواند موضع دو                          
خردادى اش در جريان استعفاهاى          

 را روتوش کند و نه ميتواند    ٩٩سال  
با چهارچوب سوسياليسم دو                         
خردادى خدشه اى به کمونيسم                    

پراتيکى منصور    -منسجم و انقالبى   
اين معرکه ضد      .  حکمت وارد کند     

 ١۵لنينى که با يک اختالف فاز                  
ساله با همان ادبيات و استداللهاى             
آنتى کمونيسم کالسيک راه افتاده              

 معلوم است که زبان عده اى           ،است
که در دوره منصور حکمت                          

بهمن .  خاموش بودند را باز ميکند         
 سال يادش       ١٢شفيق هم بعد از              

افتاده که بايد منصور حکمت را نقد         
دراين آرزوى  .  کرد و کنار گذاشت     

بهمن شفيق البته تعداد بيشترى                    
منصور حکمت هنوز      .  شريک اند  

مانع اول هر کسى است که                        
ميخواهد کمونيسم را در ايران با          

 .چهارچوب ديگرى طرح کند

 

نقد منصور حکمت نه ممنوع                 
. است و نه بى جواب ميماند                     

همانطور که تعرض به لنين و                
نفس انقالبيگرى و حقانيت انقالب      

واقعيت اما  .  اکتبر بى پاسخ نميماند 
اينست پديده هائى مانند منصور            
حکمت را نميتوان پارتيزانى و با        

نقد .  اتکا به چهار جعل نقد کرد            
منصور حکمت يعنى تبئين يک            

 کمونيسمى           ،کمونيسم ديگر          
راديکال تر و کارگرى تر و                     

 و به کرسى نشاندن        ،مارکسى تر 
آن بعنوان کمونيسم رايج در آن              
مملکت و ابعادى فراتر از نفوذ و         
آتوريته فکرى اى که ديدگاههاى          

. منصور حکمت بطور کلى دارد        
اگر کسى ميخواهد منصور                      

 بايد کاليبر    ،کند"  رفع"حکمت را    
و شهامت و توانائى اينکار را                 

امثال ايشان هنوز        .  داشته باشد   
نتوانستند يک محفل پنج نفره                  

 هنوز يک بحث شان       ،درست کند 
به حرف گوشه اى از فعالين                    

 ،سوسياليست تبديل نشده است              
هنوز نميتوان رد پاى دخالتگرى         

فعالين "و صالحيت امثال اين                
را در سازماندهى يک      "  کارگرى

. اعتصاب کوچک کارگرى ديد           
اين نوع     .  ايشان اينکاره نيست        

اگر از اين ظرفيتها            "  منتقدين"
داشتند يک دهه کافى بود تا گوشه        

 .کوچکى از آن را بروز دهند

  

ما حزب مدافع مارکس و منصور       
حکمت هستيم و قاطعانه از اين              
خط دفاع ميکنيم و براى تبديل آن         
به يک قدرت واقعى اجتماعى و           

ما هر     .  کارگرى تالش ميکنيم        
بحث و نقد سياسى را با بحث و               

نقد سياسى         
١٠صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ، گسترش فقر و فالکت                    -١
 گرانى       ،گرسنگى و سوتغذيه            

سرسام آور و ناتوانى اکثر                         
مزدبگيران جامعه از تامين                      

 گسترش   ،نيازهاى پايه اى خويش     
بيکار سازيها و اخراج گسترده              

 افزايش کار قراردادى         ،کارگران
 گسترش وسيع          ،و سفيد امضا         

شرکتهای پيمانی که کمترين                    
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،      
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم         
دسترسى مکفی به بهداشت و                   

 جامعه  ،درمان و آموزش و مسکن    
را در آستانه يک بحران عميق               
سياسى و اجتماعى قرار داده                   

در شرايطی که فقر و                  .  است
گرانى کمر مردم را خرد کرده               

 و مردمى ناراضى و                       ،است
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين       

 شورش گرسنگان   ،اوضاع ميشوند 
عليه وضع موجود يک چشم انداز        

وظيفه فورى جنبش     .  واقعى است  
کمونيستى کارگران، سازماندهى        
اين پتانسيل اعتراضى طبقه                     
کارگر و مردم زحمتکش و تبديل          
آن به جنبشى خودآگاه و انقالبى              
عليه سرمايه دارى و نظام اسالمی      

 .حاکم است

 

 با تشديد گرانى و گسترش فقر         -٢
و بروز پيامدها و مصائب                          
اجتماعى ناشی از آن، جناح هاى          
مختلف بورژوائى تالش ميکنند            
يکديگر را مسبب اين اوضاع                 

تز مقابله با   .  فاجعه بار قلمداد کنند    
، نقد به                 "مافياى اقتصادى        "
 سياست      ،"واردات بى رويه           "
و کال  "  حمايت از توليدات داخلى   "

ديدگاههاى ناسيوناليستى و                       
پروتکشنيستى، نه نسخه اى براى        
درمان اين اوضاع بلکه تالشى              
آگاهانه براى خارج کردن مسبب          
واقعى اين وضعيت، يعنى نظام             
سرمايه دارى و کل حکومت                    
مرتجع اسالمى از تيررس تعرض      
و اعتراض کارگران و مردم                   

در عين حال طرح       .  گرسنه است  
اين سياستها تالشی برای                            
پاسحگويی به فشار پائينى ها از             
جانب باالئى ها است که به سهم              
خود به جدال درون حکومتى                   
برسر کنترل اوضاع و نفس بقاى         

جمهوری .  حکومت دامن ميزند        
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند            

تحميل .  اين اوضاع را تخفيف دهد     
فقر و فالکت يک سياست رژيم              

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

اسالمی برای بزانو درآوردن         
کارگران و مردم زحمتکش              

 .است

 

 نه فقط جمهورى اسالمى،        -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى      
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه         

. ای براى نابودی فقر ندارند            
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها           
وعده بهبود اين اوضاع را                 
نميدهد، بلکه چند نسل از                     
کارگران را به جان کندن براى       
بازسازی سرمايه دارى و                  

خرابيهاى ناشى از عملکرد           "
. فرا ميخواند "  حکومت اسالمى 

اسالمى -جريانات ملى                         
اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى       
را ابزارى در خدمت جنگ               
جناحى می بينند و عموما                    
سياستهاى ناسيوناليستى را               

برخی از       .  مطرح ميکنند      
يا "  چپ رايکال     "جريانات      

گسترش فقر را ابزارى در                 
خدمت شورش و عصيان مردم      
عليه رژيم تلقی ميکنند يا با                 
طرح سياستهاى                                        
آنارکوپاسيفيستى از                               
سازماندهى توده اى و کارگرى     

حزب .  عليه فقر طفره ميروند       
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه     
عليه فقر و فالکت و گرانى را          
مبارزه اى حياتى عليه نظام              
سرمايه دارى و حکومت                    
اسالمی و جزيی از مبارزه               
بيوقفه براى بهبود دائمى                     
معيشت طبقه کارگر و مردم             

بدرجه اى که طبقه              .  ميداند
کارگر و جنبشهاى اعتراضى         
بتوانند حاکميت سرمايه و                   
رژيمشان را در تحميل فقر و            

 به   ،فالکت بيشتر عقب برانند        
همان درجه شرايط براى                    
سرنگونى رژيم اسالمى و                 
برپائى يک انقالب عظيم                    
کارگرى عليه وضع موجود             

 .فراهم تر ميشود

 

 حزب اتحاد کمونيسم                 -۴
کارگرى و جنبش سوسياليستى      

١۶٨شماره   

طبقه کارگر، نظام سرمايه داری را        
مسبب مستقيم فقر و فالکت و                        
بيکارى و گرانى و گرسنگى و                   
مصائب اجتماعى ناشى از آن                      

رژيم اسالمى، حکومت            .  ميداند
نظامى و      -مشتى کانگستر سياسى      

باندهاى اقتصادى مافيائى است که           
بر تمام امکانات جامعه چنگ                      

مساله اين نيست که گويا     .  انداخته اند 
نميگذارد دولت   "  مافياى اقتصادى  "

کارش را بکند و نتيجتا اين وضعيت       
اين حکومت مافيايی   .  پيش آمده است  

. سرمايه و اسالم در ايران است                 
سران رژيم اسالمی خود از                          
بزرگترين سران مافياى اقتصادى           

کارگران و مردم     .  در ايران هستند    
گرسنه دراين جدال نبايد به دنبالچه          
کشمکش و رقابت بخشهاى مختلف         

کمونيسم و     .  سرمايه تبديل شوند        
طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش        
از سرمايه و جناحهاى دولتى و غير        
دولتى بورژوازی، بر جنبش و راه          

 و بر مطالبات و            ،حل مستقل اش     
نيازهاى فورى خود و اکثريت عظيم      
مردم در مقابله با اين اوضاع تاکيد           

 در عين      ،مبارزه عليه فقر     .  ميکند
حال که مبارزه اى براى رفع                        
نيازهاى فوری کارگران و مردم               

 درعين حال جبهه مهمى از             ،است
مبارزه عليه حکومت و قدرت                     
سياسى و اقتصادى سرمايه در                    

اين دوره اى است که         .  ايران است  
بيش از هر زمان کارگر و اعتراض       
و مطالبات کارگرى جايگاه مهمترى     
در سياست و نگرش و سمتگيرى              
سياسى توده مردم مخالف رژيم                  

 .اسالمى پيدا ميکند

 

 مبارزه و اعتراض عليه اين               -۵
شرايط دهشتناک يک واقعيت انکار       

اعتراض و شورش        .  ناپذير است   
عليه وضعيت موجود يکی از                      
اشکال محتمل اعتراض در چنين              

اما در اين شرايط        .  وضعيتی است  
مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر و        
جنبش آزادی و برابری و رفاه را              
تهديد ميکند که کمونيسم و کارگران        
پيشرو و سوسياليست بايد آنها را               
بشناسند و راه حل واقعى و عملى              

واقعيت .  در مقابل آن ارائه دهند             

اينست که شورش عليه فقر و                  
گرسنگى، بدون سازمان و بدون          
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و       
افق روشن سياسى در مقياس                  

 به تحرک و اعتراضى      ،سراسرى
نتيجه چنين    .  کور تبديل ميشود       

وضعيتى، عليرغم حقانيتى که               
. دارد، سرکوب و شکست است           

ارکان سياست و تاکتيک حزب در     
 متشکل    ،مواجهه با اين اوضاع         

کردن توده طبقه کارگر و مردم             
گرسنه عليه فقر و فالکت، ترسيم         

 ،افق و تامين سازمان و رهبرى           
بعنوان سه رکن مهم تضمين                    

تبديل .  پيشروى و پيروزى است       
شورش کور به شورش آگاهانه و        
سازماندهی اعتراض عليه                       
وضعيت موجود درگرو تامين اين      

 .سه رکن اساسى است

 

 کمونيسم و طبقه کارگر بايد            -۶
در راس مبارزه عيله فقر و                      
گرسنگى و وضعيت فالکتبار                

در اين     .  اقتصادی قرار گيرند        
مبارزه يک هدف استراتژيک ما         
خارج کردن کنترل پروسه توليد          
و توزيع کاالها و اقالم مورد نياز         
پايه ای مردم از مکانيزم و تسلط           

دسترسی و          .  بازار است          
برخورداری از غذا و آموزش و          
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز       
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه            
ای همگان و هدف عمومی ما در          

هر انسانی به      .  اين مبارزه است     
محض چشم گشودن به اين جهان         
بايد از تمامی نيازهای انسانی                

از اينرو مبارزه    .  برخوردار شود 
برای وادار کردن دولت سرمايه          
به دادن سوبسيد به اقالم مورد                
نياز زندگی مردم  و تامين بيمه              
های اجتماعی رکن ديگر سياست       

 . ماست

 

ايجاد سازمانهاى توده اى عليه              
فقر، برگزارى مجامع عمومى              
کارگری در مراکز مهم توليد                  
مواد غذايی و نيازهای مردم،                 
برگزاری مجامع عمومی در                  
محالت کارگرى و فقر زده،                    
سازمان دادن ايجاد شبکه هاى               
متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط      
اساسی پيشبرد چنين استراتژی و        

بايد در هر گوشه       .  سياستی است  
جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت         

 اقتصادی 
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در عين حال هيچ تحريف و ترور شخصيت را بى                    .  جواب ميدهيم  
انقالب اکتبر و لنين و حزب بلشويک جنبش پر          .  پاسخ نخواهيم گذاشت  

. افتخار طبقه ما بود و دستاوردها و کمبودهايش هم بعهده طبقه ماست              
از نظر ما جنبش و حزب کمونيستى کارگرى جنبش تکرار انقالب                     

حزب ما همواره در        .   در دوره کنونى است         ١٩١٧اکتبر و حزب        
سالروز انقالب اکتبر ضمن دفاع از حقانيت اين انقالب تاکيد کرده                      

 از کمبودها و           ،است که از درسهاى انقالب اکتبر مى آموزيم                         
 به سواالت و معضالت امروز جواب            ،محدوديتهايش اجتناب ميکنيم   

 . * و تکرار اکتبر ديگرى را هدف خود قرار داده ايم،ميدهيم

 !عليه گرانى و فقر
 ...وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر 

 .برافراشت 

 

 ، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر                         -٧
 فعالين اردوى آزادى و              ،رهبران سوسياليست و کمونيست طبقه             

حزب اتحاد   .  برابرى و رفاه را به اين اوضاع خطير جلب ميکند                      
کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به متشکل شدن و              
مقابله با موج فقر و فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه دارى و                                

 !حکومت اسالمى فراميخواند

 

  ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا

 ٢٠٠٨ژوئن 

١۶٨شماره   

 

ضد منصور  –ارزيابی از گرايش ضد لنين 
" ...کمونيست کارگری"حکمت در حزب اکس   

 

  ساعته٢۴راديو ماهواره اى 

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

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

 . عموم برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد
 

 :مشخصات راديو ماهواره اى يک دنياى بهتر

Satellite: TelStar 12 , Transponder: 10 , 
Horizontal: QPSK 2/3 , Symbol Rate: 

19279 

 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 

 : اى ميل جديد راديو

wup1917@mail.com 
 

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      ،برابرى طلبى زنان و نسل جديد         و  آزاديخواهى  

 صداى مبارزه براى     ،حقيقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى         
سرنگونى جمهورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت               
 . سوسياليستى گوش کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد

 

:سايتهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بهتر  

www.wupradio.org 
:اى ميل جديد راديو  

wup1917@mail.com 

!لطفا به اطالع عموم برسانيد  

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بيکاری در          :يک دنيای بهتر         
. جامعه ابعاد فزاينده ای يافته است      

يک ميليون بيکار تنها در سال                
گذشته به ارتش بيکاران افزوده             

اخراج ها نيز گسترش      .  شده است 
دامنه بيکاری و            .  يافته است     

تاثيرات آن بر زندگی کارگران و         
 مردم زحمتکش چگونه است؟ 

 

 فاجعه بار         :نسرين رمضانعلی     
 ،بيکارى نابود ميکند              .  است

 منهدم ميکند و در دنياى            ،ميکشد
امروز با افکار مسلط ارتجاعى             
حرمت قربانيان آنرا مورد هجوم          

بيکارى محصول اين    .  قرار ميدهد 
نظام است و بحران اقتصادى و              
ورشکستگى سرمايه دارى ايران        

عوامل .  آنرا تشديد کرده است            
زيادی وجود دارد که در باال بردن    

از جمله  .  آمار بيکارى نقش دارند     
بسته شدن تعدادى از صنايع قديمى     
و کارخانجات که توليد آنها به                  

 انروال سابق براى سرمايه دار           
نمى صرفد و بجاى آن همان کاال           
را ارازانتر از بازار جهانى وارد         

اما اين هميشه در سرمايه       .  ميکنند
بيکارى در     .  دارى وجود دارد        

ايران و روند سرسام آور آن                     
رابطه مشخصى با اقتصاد                        

. ورشکسته و بحران زده آن دارد         
اقتصاد سرمايه دارى ايران                      
نميتواند توليد را سامان دهد و                  
افقى از اشتغال و گشايش                            

اين اقدام  .  اقتصادى به جامعه بدهد    
. با جمهورى اسالمى ممکن نيست      

همينطور سير خصوصى کردن           
ها در ايران به اين منجر شده که             
کارخانه ها بسته شوند و صاحبان        
آن به طرق ديگرى دنبال کسب و          
کار باشند و تعداد زيادى بيکار               

در حکومتى که از لحاظ            .  شوند
 اقتصادش     ،سياسی ثباتی ندارد         

ورشکسته است و با بحران جهانى      
 و جامعه هم آنرا       ،زمينگيرتر شده 

نميخواهد طبعا بيکارسازيها وسيع     
به .  تر و پيامدهاى آن شديدتر است     

اينها اگر دزديهای کالن سران                
رژيم را اضافه کنيم برای مردم             
زحمتکش چيزی باقی نخواهد                

 . ماند

 

 عليه فقر و بيکارى
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

تاثيرات بيکاری و رشد وسيع         
آن بر زندگی طبقه کارگر و               
مردم زحمتکش نابود کننده               

آمارهای دولت در باره        .  است
بيکارى را خودشان هم باور            

اين آمارها واقعی             .  ندارند
آما واقعى بيکارى            .  نيستند

دستکم دو برابر آنچه است که          
 درصد   ١٧ تا      ١١دولتيها از      
بخش زيادى از       .  ادعا ميکنند   

بيکاران اساسا جزو نيروى              
 زنان    ،آماده بکار ثبت نشدند         

خانه دار شامل اين آمار                        
 کودکان کار جزو اين      ،نميشوند

 خيلى از کسانى که     ،آمار نيستند 
شاغل محسوب ميشوند هفته اى     
يکروز و چه بسا چند ساعت             

در شهرستانها       .  کار دارند      
بيشتر مراکز صنعتى بسته                

 ۵٠ الى      ٣۵است و بيش از           
درصد نيروى آماده بکار هيچ         

بيکاری .  روزنه اميدى ندارند     
يعنی پاشيده شدن شيرازه                    

بيکارى .  خانواده های کارگری   
براى بخش وسيعى يعنى                     
محروميت از هر گونه بيمه و          

يعنى حق     .  خدمات اجتماعى    
آمار وزارت     .  زندگى ندارى    

 صحبت  ٢/١١کار از بيکاری      
ميکند که طبق همين آمار تنها          

 هزار نفر بيمه بيکاری            ١۵٠
آنهم در مدت محدودى دريافت        

تازه اگر کارفرما پول    .  می کنند 
بيمه را که از دستمزد کارگر            
کم کرده باال نکشيده باشد و به          

در .  بيمه پرداخت کرده باشد         
موارد زيادى اين بخش دستمزد     
کارگران توسط کارفرما                     

در نتيجه    .  خورده شده است       
بيشتر کارگران اخراجی و                
بيکار براى ادامه زندگى اگر           

 که    ،پس اندازی داشته باشند          
 ناچارند فرش       ،معموال ندارند   

 قرض     ،زيرشان را بفروشند        
 و يا اگر همسرشان تکه           ،کنند

طالئى داشته باشد بفروشند تا          
هزينه اوليه زندگى را تهيه و            

زندگی .  لقه نانى بدست بيارند       
برای خانواده های بيکار جهنم        

. سرمايه روى زمين است                 
درگيريهاى خانوادگی و                      

١۶٨شماره   
مشکالت اجتماعى بيکارى تاثيرات       
بی نهايت مخربى بر کودکان در                

کودکان بدليل  .  خانواده خواهد داشت  
. فقر از تحصيل محروم می شوند             

طبق آمار وزارت آموزش و                         
پرورش ساليانه نزديک به يک                  
ميليون کودک از حق تحصيل                      
بخاطر مسئله فقر محروم می شوند          
و اين کودکان خود نيز به نيروی                
کار ارزان در بازار تبديل می                      

 . شوند

 

اخيرا قوه قضائی اعالم کرده است          
که پانزده ميليون پرونده جنائی                   
برای بررسی در دستور  کار قرار           

معنای اين آمار چيست؟    .  گرفته است 
ريشه اين جنايات و معضالت                      
اجتماعى بجز فقر و تنگ دستی و             
محروميت نيست که به بخش عظيم         

خودشان از  .  مردم تحميل شده است     
يکطرف قربانى ميکنند و از طرف         
ديگر قربانى را محاکمه و زندان و           

 تن   ، قتل ،آمار دزدی  !  اعدام ميکنند 
 اعتياد و جنايت هر روز             ،فروشی

اينها از جمله نتايج         .  باال می رود     
بيکارى و فقر بر زندگى مردم                     
زحمتکش است که مسبب و بانى آن         
سرمايه دارى و حکومت اسالمى             
است که عرضه ندارد حتى با قوانين 
ارتجاعى خودش به مردم نان و کار        

 .بدهد

 

 ميگويند تحريم        :يک دنيای بهتر       
اقتصادی عامل بيکاری های کنونی       

نظر شما چيست؟ نقش تحريم       .  است
های اقتصادی و فلج اقتصادی رژيم       
اسالمی در بحران بيکاری را                      

 چگونه می بينيد؟

 

 قطعا بی تاثير         :نسرين رمضانعلی  
نيست و در تشديد بحران اقتصادى           
و مشخصا ميزان بيکارى نقش                   

مراکز مهمی مثل نفت و گاز         .  دارد
و صنايع سنگين و بخصوص ماشين      
سازی بدليل کمبود قطعات يدکى و           
مواد اوليه و يا نو نشدن تکنولوژى           

. زير ظرفيت موجودشان کار ميکنند    
 ۵٠در مواردى زير ظرفيت                        

کارفرما و دولت نيز با                .  درصد
طرح تعديل نيروی کار و طرح                  
بازنشستگی پيش از موعد و اخراج        

آنها .  کارگران قديمى رو آورده است    
تالش دارند سود خود را کماکان به          
جيب بزند اما زندگی ميليونها کارگر    

ببينيد .  را به خاک سياه بنشاند             
هفته گذشته حزب اتحاد کمونيسم         
کارگری اطالعيه ای را در مورد       
اخراج کارگران ايالن جرثقيل              
صادر کرد و اتفاقا به گفته يکی              
از کارگران اشاره دارد که اين              
کارگر نارحتی کليه دارد و بايد             

اين .  مرتب دارو مصرف کند            
کارگر اخراج شده است و در                  
توضيح مريضی خود اشاره دارد        
که با تحريم اقتصادی داروهای            
مورد نيازش ناياب و يا قيمتش در       

. بازار سياه چند برابر شده است           
قبال اگر ميشد در بازار سياه دارو        
و نيازى را تهيه کرد اما امروز             

. در بازار سياه هم پيدا نمی شود            
تحريم تاثيراتش را با بيمارى                  

 بيکارى       ، فقر بيشتر            ،شديدتر
بيشتر و نااميدى بر زندگى مردم          

ما تجربه محاصره     .  گذاشته است  
اقتصادی عراق را داريم که دود           
اين تحريمها تنها به چشم کارگران      

روزانه .  و مردم زحمتکش رفت       
چند هزار کودک فقط بخاطر نبود       
دارو و غذا جان خود را از دست          

محاصره اقتصادی يعنی     .  ميدادند
به زانو در آوردن مردم و نه                    

شعار ما و طبقه کارگر      .  حکومتها
در ايران و سراسر جهان بايد لغو        
تحريم هاى اقتصادى اى باشد که         
زندگى مردم را توسط حکومتها و       

 . سرمايه داران گرو ميگيرد

  

اما بيکاريهاى وسيع کنونى صرفا      
اين يک      .  نتيجه تحريم نيست          

دروغ بزرگ است که کارفرماها        
با سو استفاده از آن تهاجمشان را          

. به کارگران گسترش داده اند                
جمهوری اسالمی از اين فرصت        

ما "استفاده کرده و تحت عنوان             
 بيکار و        ،"در محاصره هستيم       

اخراج می کند و اعتراضات را            
بايد اين فرصتها   .  سرکوب می کند  

. را از اين جنايتکاران گرفت                 
بيکارى محصول کارکرد اين                
نظام است که چه در دوره رونق           

. و چه در دوره بحران وجود دارد      
تحريم 

١٢صفحه   
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اقتصادى و بحران جهانى اين                 
وضعيت را تشديد کرده اما عامل          
و بانى اصلى بيکارى سرمايه                 
دارى و سياستهاى سودجويانه و           

 . ضد کارگرى آنست

 

 برای مقابله با         :يک دنيای بهتر     
اين وضعيت چه پرچمی را بايد              
در دست گرفت؟ کدام سياستها                

 از کدام سياستها         ،راهگشا هستند  
 بايد پرهيز کرد؟

 

با شعار ما نان    :  نسرين رمضانعلی 
 ما بيمه بيکارى مکفی   ،می خواهيم 
 ، ما کار می خواهيم         ،می خواهيم  

ما زندگی ميخواهيم بايد هر چه              
پرچم .  گسترد ه تر به ميدان آمد            

مبارزه عليه فقر را بايد امروز                
. بيش از هر زمانی بلندتر کرد                

حزب ما سالها قبل اين دورنما را           
ديده بود و عليه فقر بيانيه اى                     

اين بيانيه بايد   .  تصويب کرده است  
پرچمی براى مبارزه عليه سياست      

. به فقر کشاندن طبقه کارگر باشد         
اين بيانيه بايد چراغ حرکت به                
جلو و سازماندهی مبارزه ای توده       
اى عليه فقر و گرسنگى باشد که            
بتواند رژيم اسالمى سرمايه داران      
را عقب براند و مجبور به تامين             
حداقل نيازهاى زندگى مردم                    

بدون سازماندهى      .  محروم کند     
مبارزه اى توده اى و گسترده عليه       

 ،حکومت فقر و بيکارى و اختناق       
موقعيت طبقه کارگر بطور خاص       
و مردم بطور عام بيش از اين که           

برای .  هست سقوط ميکند                 
جلوگيری از اين سقوط بايد با اين         
شعار و اين پرچم به ميدان رفت             
ودر گوشه و کنار شهرها و                       
محالت و مراکز کارگری خود و          

از .  سايرين را سازماندهی کرد         
کدام سياستها بايد پرهيز کرد                    
راستش فکر می کنم سياستی هم            
در گوشه کنار اگر چه جرات                   
ندارد با جسارت ابراز وجود کند          
اما از اين تحريمهای اقتصادی و           
از اين وضعيتی اسفباری که به              
مردم تحميل شده است بخشا                      
خوشحال هستند و فکر ميکنند هر        

 

 عليه فقر و بيکارى
 ...گفتگو با نسرين رمضانعلى 

چه مردم بيشتر در فقر و                      
 بيشتر به                ،بدبختى باشند       

و مبارزه رو می            "  انقالب"
آورند و سرنگونی حکومت              

. اسالمی سريعتر اتفاق مى افتد      
اين گرايش هرچه اسم خودش          
را بگذارد رگه اى مذهبى                   

اما نکته اساسى تر نوعى   .  است
 دست به آستان         ،توهم به باال     

 و    ،جناحى از حکومت شدن          
درد را پيش عامل آن بردن                 

سياستهائى که به                 .  است
ناسيوناليسم تکيه دارند و به               
رفتارهاى اقتصادى دولت انتقاد    

 تالش دارند اعتراض         ،ميکنند
کارگران را به سرمايه داران          

و بخشى  "  هموطن"و  "  خوب"
. از حاجى بازاريها متکى کنند       

اين سياست نسخه شکست طبقه      
کارگر است و بايد قاطعانه از          

 . آن اجتناب کرد

 

اين اوضاع البته شورش                     
گرسنگان را به يک واقعيت             
عينى تبديل ميکند اما اگر همين      
شورش متکى به افق و سازمان      
و رهبرى نباشد شکست                       

اين تالش و مبارزه         .  ميخورد
برای بهبود شرايط زندگی                 
مردم و طبقه کارگر است که             
ما را به اهداف اصليمان                      

 .  نزديکتر ميکند

 

 چگونه       :يک دنيای بهتر              
ميتوان بر مبنای اين سياستها            

 سازماندهی کرد؟

 

در باال     :  نسرين رمضانعلی     
. بطور خالصه ای اشاره کردم      

مراکز کارگری و محالت                  
کارگرى بايد ثقل اين تقابل و             
مصافها براى سازماندهی طبقه     
کارگر عليه بيکاری و فقر                  

امروز شاهد جنب               .  باشد
جوشهای کارگران عليه                      
اخراجها و يا برای بهبود                     
شرايط کار و امکانات رفاهی          

اما .  در مراکز کارگری هستيم     

١۶٨شماره   
اين حرکتها پاسخگوی اوضاع                   

امروز طبقه کارگر      .  کنونی نيست  
بايد بيش از پيش متکی به مجامع               
عمومی خود در محيط کار و زيست       

ايجاد شوراها و سازمانى که         .  شود
قدرت عمل جمعى را بتواند در                   
صورت نياز بميدان آورد حياتى                

يک خانواده کارگری چهار         .  است
 هزار تومان حقوق           ٣٢٠نفره با       

توان پرداخت کرايه خانه را هم                  
بنابر اين تالشها امروز در           .  ندارد

مراکز کارگری بايد عليه فقر                       
يک بخش مهم اين          .  متمرکز شود   

مبارزه به محيط زيست کارگران              
فقدان برق و آب      .  ربط مستقيم دارد   

و رفاه وسيله اعتراض و تشکل                  
 . عليه فقر است

 

امروز در خيلی از محالت فقير                 
نشين هستند کسانی که تالش می                

. کنند کارهای مثبتی انجام بدهند                
نفس اين حرکتهاى خير خواهانه و           

 اما دوای درد            ،انسانى بد نيست       
ميليونها انسان هم نيست که در آن             
جامعه با فقر دست پنچه نرم می                  
کنند و حتی توان تهيه يک وعده نان         

امروز گروهائى  .  خالی را هم ندارند   
هستند که مثال به محالت متوسط               
حال و ثروتمند می روند و از آنها              
تقاضای لباس و يا مواد خوراکی               

يا اينکه به مغازه داران           .  می کنند  
مراجعه می کنند و برخى مواد                    
غذائى تاريخ مصرف گذشته يا                   
بفروش نرفته را از اينها دريافت و           
در محالت فقر نشين بين مردم                     

خوب اينها    .  گرسنه تقسيم ميکنند       
 فقر   ،هرچه باشد جواب فقر نيست         

را امروز آنهم در مقياس يک جامعه       
هفتاد ميليونى نميتوان با سياستهاى          

فضا را   .  کرد"  حل"رابين هودی      
اين .  بايد برای اعتراض آماده کرد        

چه وضعيتى است که بعد از عمرى        
کار بايد حاال يکى بيايد و لقمه نانى           
دست فرزندان ما بگذارد؟ يا برای            
مثال کودکانی که آينده يک جامعه             

سازماندهی در محيط زيست     .  هستند
کارگران يکی از اقدامات مهم و                 

يک حلقه مهم در مبارزه عليه فقر        
 . است

 

 چه فراخوانی       :يک دنيای بهتر      
برای رهبران عملی کارگری و            
فعالين راديکال سوسياليست                   

 کارگری داريد؟
 

 دراين اوضاع   :نسرين رمضانعلی 
پيچيده رهبران راديکال                             
سوسياليست وظايف خطيرى بر         

ما در مسير               .  دوش دارند       
سازماندهی يک انقالب کارگری        
و ايجاد يک جامعه آزاد و مرفه             
سوسياليستی بايد موانع را از سر         

يکى از اين موانع         .  راه برداريم  
سياست به فقر کشاندن طبقه ما               

سياستى که هدفى جز                .  است
زمينگير کردن طبقه کارگر و                
دور کردنش از دخالت در سياست      

رژيم اسالمى سرمايه             .  ندارد
داران تالش دارد با سرکوب و               
فقر طبقه ما را بکوبد و بقای                     

در اين   .  ننگين اش را حفظ کند          
شرايط طبقه کارگر و مردم                      
زحمتکش به وجود اليه رهبران          
پيشرو و سوسياليست کارگران             
براى سازماندهى و هدايت                       

برای .  اعتراضاتشان نياز دارند       
گرفتن حقهای پايمال شده ميليونها       
انسان نقش شما رهبران راديکال         

. سوسياليست نقشى تاريخى است       
کار رهبران عملى طبقه کارگر            
رفع اين موانع و بسيج کارگران و       
محرومان عليه حکومت فقر و               
فالکت سرمايه دارى اسالمى                 

هيچ چيز مشروع تر از اين       .  است
 ، کار ، مسکن ،نيست که براى نان    

رفاه اجتماعى و حق زندگى تالش       
اين مبارزه توده      .  و مبارزه کرد     

. هاى ميليونى را پشت خود دارد         
بايد الگوهاى روشن و کارا بدست      
داد و در مقابل سياست فقر و                    

دنياى .  فالکت و گرسنگى ايستاد       
ديگرى ممکن است اگر کارگران       

 . *اراده کنند

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير 
 حال آنکه مسئله بر سر ،کرده اند

کارل مارکس!                 تغيير آنست  
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اخيرا يک کشيش آمريکايی به نام       
تری جونز فراخوانی برای قرآن          
سوزی در سالگرد فاجعه خونين           

اين اقدام   .   سپتامبر داده است       ١١
در رسانه های اصلی آمريکا                   

سی ان  .  بازتاب وسيعی يافته است    
ان به نقد اين فراخوان و گرايش             

شبکه خبری فاکس   .  برخاسته است 
حمايت ضمنی خود را از اين                   

. فراخوان پنهان نکرده است                    
فرمانده نيروهای نظامی آمريکا           
در افغانستان اين اقدام را القيدی و       
بی مسئوليتی در قبال جان                          

. سربازان آمريکايی دانسته است         
از هم اکنون جريانات اسالميست         
در گوشه و کنار به تحرک افتاده            

قابل پيش بينی است که                    .  اند
کشمکش پيرامون اين واقعه                     

موضع کمونيسم      .  گسترش يابد     
کارگری در قبال اين مساله                       
چيست؟ تمايز پروژه مذهب زدايی     
و مذهب ستيزی در اين زمينه                 
چيست؟ اين اقدام را چگونه بايد             

 ارزيابی کرد؟

 

ترديدی نيست که قرآن همانند                 
تورات و انجيل يک ابزار تحميق         
و عقب ماندگی مذهبی و ضديت با       
هر آنچه که آزاديخواهانه و انسانی     

قرآن فشرده عقب ماندگی و      .  است
 يکی از           ،تحجر مذهبی است          

بزرگترين ابزارها و سمبلهای                
. دستگاه مافيايی مذهب اسالم است     

تعرض مردم معترض در ايران            
به قرآن و آتش زدن آن نمونه يک          
اعتراض مترقی و آزاديخواهانه به   
حکومتی اسالمی سرمايه در                   

اقدامی برای خالصی    .  ايران است 
و آزادی از شر مذهب و حکومت         

با آيات قرآن در           .  مذهبی است   
ايران تازيانه بر پيکر                                    

 با قرآن             ،آزاديخواهان ميزنند      
 با قرآن به دار           ،سنگسار ميکنند  

.  با قرآن شکنجه ميکنند      ،می کشند 
قرآن در رژيم اسالمی عالوه بر            
يک ابزار تحميق يک ابزار                      

 .سرکوب خونين اسالمی است

  

 

 

 "قرآن سوزی"در حاشيه فراخوان به 
  سپتامبر١١در سالگرد 

 على جوادى

اما فراخوان به قرآن سوزان             
در آمريکا توسط يک جريان            

 ١١مذهبی و در سالگرد                      
سپتامبر يک اقدام در اين بستر        

. مترقی نيست              .  نيست
ارتجاعی .  آزاديخواهانه نيست   

گوشه ای از جدال دو            .  است
قطب تروريستی جهان معاصر     
است که دستگاه مذهب                          
مسيحيت و اسالم نيز در متن            
اين تخاصم تروريستی قرار             

تالشی برای دامن    .  گرفته است 
. زدن به جنگ مذاهب است              

جنگی که قربانيانش از هر                
طرف عادی ترين مردم عادی        

 .خواهند بود

  

ما کمونيستهای کارگری                     
پرچمدار مبارزه عليه مذهب و       

. مذهب زدايی از جامعه هستيم      
مذهب بزرگترين عامل کشتار       
و تحميق و ضديت کور با                   
خواستهای انسانی و                               
آزاديخواهانه در طول تاريخ            

مذهب يک صنعت     .  بوده است  
مبارزه ما برای     .  مافيايی است  

مذهب زدايی و کوتاه کردن               
دست مذهب از زندگی انسانها        
يک مبارزه آزاديخواهانه و              

دستگاه مذهب  .  رهايبخش است 
را بايد همانند هر دستگاه                     
مافيايی و مخرب ديگری در            
جامعه تحت کنترل قرار داد و         
دامنه عملکرد آن را محدود               

ما نه تنها برای جدايی            .  کرد
مذهب از دولت مبارزه ميکنيم        
بلکه عالوه بر آن معتقديم که             
بايد دست مذهب را از شئونات       

بايد ريشه    .  جامعه کوتاه کرد      
اين صنعت مافيايی را طی يک      

 علنی و                ،پروسه سياسی       
. آگاهگرانه در جامعه خشکاند       

اما قرآن سوزان بخشهايی از           
مافيای مسيحيت در سالگرد             

 سپتامبر      ١١فاجعه خونين            
اقدامی در چهارچوب جنگ             

تالشی .  فرقه های مذهبی است     
برای تحميل و حقنه کردن                  
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مذهب بمثابه چهارچوب فکری و             
نظری بر اصلی ترين کشمکشهای          

 .جهان معاصر است

  

واقعيت اين است که تاريخا دستگاه          
مذهب بعضا بقای خود را مديون               
تطبيق خود با نيازهای مادی و                    
معنوی طبقه حاکم استثمارگر در هر      

بدون اين قابليت      .  دوره بوده است     
 بدون دفاع و تبديل شدن           ،ارتجاعی

به يک ارگان و سنگر طبقه حاکم               
 مذهب شانسی زيادی               ،ارتجاعی

. برای بقاء نميتوانست داشته باشد            
نقش دستگاه کليسای مسيحيت در              
دوران جنگ سرد در کنار سازمان         
جاسوسی آمريکا در مقابله با بلوک         

نقش .  شرق غير قابل انکار است            
پاپ بنديکت در شکل دادن به تقابل          
مذاهب در کنار و بمثابه بازوی                  
مذهبی دو قطب تروريستی انکار             

حتی قرار گرفتن او در     .  ناپذير است 
اين جايگاه در سلسله مراتب اين                
دستگاه مافيايی بی ارتباط با                          
نيازمنديهای مذهبی قطب تروريسم        

و اگر فراخوان تری         .  دولتی نبود  
جونز که شخصا يک کشيش حاشيه         
ای و کم تاثير است اين چنين ابعادی        
بخود ميگيرد اين واقعيت را بايد                
ناشی از جايگاه اين مساله در کل               
تقابل دو قطب تروريستی ارزيابی           

تروريسم دولتی غرب نيازمند      .  کرد
حمايت گسترده و همه جانبه تمامی          
ابزارهای تحميق و مذهبی در کنار          
ماشين نظامی و دستگاه مغزشويی          

حتی اگر   .  اين اردوی جهانی است       
گرايشات بستر اصلی اردوی                      
تروريسم دولتی به نقد اين فراخوان         

 نبايد در نقش دستگاه                   ،بپردازند

مسيحيت در کنار قطب تروريسم        
 .دولتی ترديدی کرد

 

تحرک جريانات اسالمی کامال             
اسالم و    .  قابل پيش بينی است           

جنبش تروريستی اسالم سياسی           
. در هم کامال تنيده شده اند                         

تروريسم اسالمی را نميتوان بدون     
اگر .  اسالم تعريف و تبيين کرد          

در غرب تالش دستگاه مسيحيت          
برای گسترش پر و بال خود با                
موانع سکوالريستی جدايی کليسا        

در مقابل   .  از دولت مواجه است       
اسالم سياسی با چنين موانعی                 

اين جريان به          .  روبرو نيست    
از آن   .  استقبال اين تقابل ميرود        

بهره ميگيرد و هيمه بر آتش آن              
 . ميگذارد

  

کمونيسم کارگری بايد در عين               
تشديد مبارزه عليه مذهب و                      
پيشبرد پروژه مذهب زدايی در             
عين حال ماهيت و اهداف                         
ارتجاعی تقالهای اين چنينی                  
برای دامن زدن به جنگ مذاهب          

موضع .  را خنثی و حاشيه ای کند      
موضع .  ما يک موضع سوم است      

آزاديخواهی و رهايی جامعه از            
چنگ مذاهب و جدال و کشمکشان     

 ،ما در مقابل جنگ مذاهب       .  است
پروژه مذهب زدايی را قرار                   

 . * ميدهيم

 

 

!نه به تروريسم اسالمى  
!نه به تروريسم دولتى  
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از صبح يکسره با     .  بی قرار است   
به بچه   .  خودش کلنجار می رود       

. هايش که خوابيده اند می نگرد             
می داند که خانمش خواب نيست و       
فقط چشم بر هم نهاده و نگران                 

سيگار از پی سيگار است          .  است
با هر پکی که به       .  که دود می کند    

سيگار می زند اين جمله را تکرار       
اين .   نمی شه      ،نه، نه   :  می کند   

غروب آن روز،    .  طوری نمی شه   
باقی مانده پولش را پس از خريدن        
آنچه که مورد نظرش است، برای        
خريدن چند سيخ کباب و شيشه ای        

زن و     .  دوغ پرداخت می کند            
فرزندانش نگران و منتظر آمدنش       

چهره گشوده و آنان را              .  هستند
 .تنگ در آغوش می کشد

 

فرزندان، اينگونه به خود جرات           
. می دهند و پدر را دوره می کنند          

يکی از آنها دل به دريا زده و از              
پدر کفشی و کيفی در آستانه                      

. گشوده شدن مدارس می خواهد           
آنگونه که تصور شود جيب هايش       
پر از پول است، رو به ديگر                     
فرزندش کرده و می پرسد مگر او       

 چيزی نمی خواهد؟ 

 

می دانم خواهی گفت اخراج شده           
ای و آه در بساطت نيست و من را         

اشک .  شايد به باد کتک هم بگيريد     
در چشمانش حلقه بسته و شايد                 
آخرين سيگارش را روشن کرده و      

با زن و    .  در افکارش گم می شود      
فرزندانش شام را با لذت می                     

به هنگام خواب آنان را در       .  خورد
صبح ديگر هيچ   .    آغوش می گيرد  

کس نه کيفی خواست و نه کسی              
نه کسی نگران چشم     .  کفشی خريد 

برهم خود را به خواب زد و نه                
 .اشکی بر چشمی حلقه نبست

 

نظام طبقاتی سرمايه داری از                 
آغاز پيدايی خود پر است از چنين        
حوادث تلخ و دردناکی که بی                   
شک، قلب هر انسان شريفی از              

 

گريبان دولت سرمايه داران را در اول 
 !مهر بايستی گرفت

 

 پدرام نوانديش

. شنيدنش به درد خواهد آورد           
اين سر نوشت بسياری از                   
خانواده هايی است که در نظام        
سرمايه داری و تحت حاکميت        
جمهوری اسالمی زندگی تلخی     

نظامی که     .  را می گذرانند         
اساس آن بردگی و کار مزدی          

طبقه ای که خود خالق          .  است
تمام ثروت های اجتماعی است      
اما محروم از کليه آن ها می              

تا آنجا که شنيدن اخبار          .  باشد
خود کشی فردی و خانوادگی           
به بخش اليتجزای اخبار تبديل        

اين نظام بردگی         .  شده است    
است و دولت برده داران اين            

 خرج    ،نظام، هر گاه خواسته         
جنگ و جنگ افزار هايش را          
به کارگران و توده های فقير             

هر گاه در     .  تحميل کرده است    
بحران اقتصادی قرار گرفته            
دستمزد طبقه کارگر را به                  
بهانه کاهش هزينه ها به شدت         
پايين آورده و کارگران را                  

 . گروه گروه اخراج می کند

 

کاهش دستمزدها و اخراج های      
گسترده کارگران و تهی                       

 مساوی مرگ و نابودی      ،دستان
بسياری از خانواده های آنان            

 ،مساوی رشد بزهکاری    .  است
 اعتياد و بسياری        ،تن فروشی  

از معضالتی است که پشته                
پشته قوانين ارتجاعی برای              
مقابله با آنها توسط مجالس                 
نامحترم دولتهای سرمايه داران    

با چنين  .  به تصويب می رسند     
شرايطی که گريبانگير طبقه            

 يعنی       ،کارگر ايران است             
 موج وسيع    ،دستمزد های پايين   

 حذف يارانه ها که         ،اخراج ها  
منجر به افزايش شديد قيمتها             

 . خواهد شد

 

درست با چنين شرايطی تا چند       
روز ديگر اول مهر ماه است و       

. مدارس باز گشايی خواهند شد      
 که   ،جيب های خالی کارگران      
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قدرت خريدشان را تا تقريبا صفر             
رسانده است به همراه افزايش قيمت       

 چون لبه های       ،های کاال و خدمات      
يک قيچی که در دست دولت                         

سرمايه داران است به جان زندگی            
. کارگران و زحمتکشان افتاده است       

هزينه های آموزش و درس خواندن        
به گونه ای       ،در جمهوری اسالمی      

افزايش يافته است که بسياری از               
خانواده های کارگری از عهده آنها          
بر نيامده و تامين آن به معضل                     

 . بزرگی برای آنها تبديل شده است

 

در شهرهای بزرگی همچون تهران،     
گرفتن ...  اصفهان، شيراز و کرج و      

شهريه از سوی مدارس دولتی                    
امری عادی شده است و مدرسه ای         
که در آن شهريه دريافت نشود به               

هر چند در     .  ندرت پيدا خواهد شد       
آنها نيز تحت عنوان های کمک به            

. مدرسه پول دريافت می شود                     
شرايط شغلی و دستمزدی معلمان             
نيز به گونه ای است که هيچ گونه              
رغبتی به ادامه کار خود نداشته و             
اعتزاضات خودشان را گاه با کم               
کاری و عدم اجرای برنامه های                

 .درسی و آموزشی نشان می دهند

 

اين وضعيت فرزندان خانواده های         
کارگران را که از نظر حتی                          
معيشتی دچار مشکل هستند را در            

يا .  شرايط وحشتناکی قرار می دهد       
می بايست به تدريس خصوصی که        
معلمان همان مدارس راه انداخته اند       
روی بياورند و يا برای هميشه                    
تحصيل را ترک کرده و به صف               
ارتش بيکاران بپيوندند که در                      
شرايط کنونی راه دوم بيشتر گشوده        

تشديد .  است تا راه حل اول                       
فشارهای همه جانبه بر طبقه کارگر       
و ديگر مزد بگيران، نتيجه تداوم              
حکومت جهل و خرافه سرمايه                   

 .داران جمهوری اسالمی است

 

جمهوری اسالمی حاکميتی است که       

پايه های آن عالوه بر ستم                          
طبقاتی، بر جهل و باز توليد                     

آنگونه که   .  خرفات مذهبی است     
مدارس دخترانه حتی ابتدايی را           

نو نهاالن     .  مسقف نموده است        
مدارس ابتدايی را مجبور به                    
پوشيدن مانتو و مقنعه کرده و                 
شادابی و نشاط کودکانه را از                 

جدايی جنسيتی را    .  آنان می گيرد   
به دانشگاهها تحميل کرده و                     
دانشگاهيان را در شرايطی قرار         
داده که هميشه احساس کنند تحت         

از جمله اقدام اخير        .  نظر هستند  
وزارت به اصطالح علوم                         
جمهوری اسالمی دريافت اجاره         
از مهمان های دانشجويان است            

. که می توان به آن اشاره کرد                 
مطابق اين شرايط جديد                               
دانشجويان فقط سه روز در هفته          
حق دارند مهمان داشته باشند و به        

 تومان  2500ازا هر مهمان شبی       
می بايست به حساب دانشگاه پول        

 .واريز شود

 

جمهوری اسالمی و عناصر                   
اطالعاتی آن در صددند در آستانه      
گشوده شدن دانشگاهها فشار را            
بر دانشجويان کمونيست و                       
آزاديخواه تشديد کرده و آنان را             
از هر حرکت اعتراضى و                       

. سرنگونی طلبانه باز دارد                      
واقعيت اينست که ناقوس                           
سرنگونی اين حکومت توسط                
طبقه کارگر و مردم معترض به           

در اول مهر     .  صدا در آمده است      
ماه با گشوده شدن مدارس و                     
دانشگاهها، صف ديگری از                   
مبارزه مجددا در برابر حکومت          

اول مهر ماه را    .  کشوده خواهد شد  
به تمام دانش آموزان و                                 
دانشجويان ايران شاد باش می               
گويم و آرزوی سالی همراه با                 
تحرک هر چه بيشتر در عرصه           
های مبارزاتی بر عليه جهل و               
خرافه و جمهوری اسالمی را                

 . *دارم

 

!يا کار يا بيمه بيکارى  
متحدانه عليه ! کارگران شاغل و بيکار

!بيکارى بميدان بيائيد  
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  کمپين مبارزه عليه اعدام1  اطالعيه شماره 
 

 اکتبر را به روز اعتراض ١٠
جهانی عليه رژيم اسالمى اعدام و 

 !سنگسار تبديل کنيم
 

بشريت دير زمانى است که براى لغو مجازاتهاى قرون وسطائى اعدام و سنگسار                     .  روز جهانی عليه مجازات اعدام است        )   مهر ١٨(اکتبر    ١٠
 اکتبر را به روز      ١٠بايد  .   بساط اعدام براه است     ، از آمريکا تا چين و ايران       ،اما هنوز در قرن بيست و يکم در بسيارى نقاط جهان            .  مبارزه ميکند 

 .  رژيم خاوران ها و کهريزک ها تبديل کرد، رژيم خالق گورهاى دسته جمعى، رژيم سنگسار،اعتراض جهانى عليه رژيم اسالمى صد هزار اعدام

 

کشتن عامدانه و گرفتن حق حيات انسانها، به هر دليل و            .  جان کسى را بگيرد   حق ندارد   هيچ دولتى تحت هيچ شرايطى      .  اعدام قتل عمد دولتی است    
اعدام يک ابزار رژيم اسالمی و طبقات حاکم برای به انقياد در آوردن جامعه و سربزير نگهداشتن مردم                    .  بهانه ای، حق هيچ دولت و قدرتی نيست        

يک رکن تالش ما برای برپايی نظامی آزاد،         .  قدرتها و حکومتهاى مدافع اعدام و سنگسار بايد سرنگون شوند          .  اعدام بايد لغو شود   .  معترض است 
 .برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای برچيدن بساط شنيع اعدام و لغو مجازات اعدام و سنگسار است

 

آمار اعدام در  . هر روز در زندانها گروه گروه از انسانهاى محروم و قربانى به قتل ميرسند. در ايران جان زندانيان سياسى در خطر جدى قرار دارد 
رژيم اسالمی حکومت سه دهه جنايت جمعى تکان دهنده            .   نفر هستند  ٢٠٠٠ نفر ميرسد و جالدان در صدد اعدام بيش از               ٣٠٠ماههاى اخير به     

 تنها نمونه های برجسته     ٦٧ و قتل عام زندانيان سياسى در شهريور          ٦٠ اعدامهاى بعد از خرداد      ، در کردستان  ۵٨اعدامهاى صحرائى سال    .  است
مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان، بدون سازمان             .  جمهوری اسالمی سمبل مجازات اعدام در جهان است          .  دستگاه آدمکشی اسالمی است    

 . دادن مبارزه ای همه جانبه عليه رژيم اسالمی اعدام در ايران ممکن نيست
 

حزب از تمامی نيروهای آزاديخواه،          .   اکتبر را روز جهانى مبارزه با حکومت اسالمى اعدام اعالم ميکند                         ١٠حزب اتحاد کمونيسم کارگری          
اين روز را بايد به روز اعتراض        .  انساندوست و پيشرو ميخواهد که دراين روز متحدانه عليه مجازات اعدام و رژيم اسالمی اعدام به ميدان بيايند                    

در اينروز بايد اجتماعات بزرگ و اقدامات متنوعى عليه نفس مجازات اعدام و رژيم                     .  عمومی و روز اقدام جهانى عليه رژيم اسالمی تبديل کرد              
 اکتبر بايد    ١٠روز  .  برای متوقف کردن ماشين اعدام و لغو تمامی احکام اعدام صادر شده بميدان بيائيد                       .  اسالمى صد هزار اعدام سازمان داد        

 بشريت  .بايد جهان يکصدا رژيم طالبانهای ايران را محکوم کند               .  جمهوری اسالمی را در پيشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشيد                     
 ! آزاديخواه در قرن بيست و يکم نبايد حکومتهاى اعدام و سنگسار را تحمل کند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ٢٧ – ١٣٨٩ شهريور ۵

١۶٨شماره   

! اعدام قتل عمد دولتى است
اعدام قتل آگاهانه و با نقشه 
قبلى  توسط دولت و قانون  

کارگران و مردم ! است
آزاديخواه براى الغاى مجازات 

!اعدام مبارزه ميکنند  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

من بودم و او که هر روز راه                    
. مدرسه تا منزل را با هم می آمديم       

خيلی کم حرف   .  ساکت بود و آرام    
اگر من به شوخی چيزی        .  می زد 

می گفتم؛ آنگاه وادار به حرف                 
واال اکثر مواقع از       .  زدن می شد    

دبيرستان که بيرون می آمديم تا             
آنجايی که از  هم جدا می شديم، به    

با مادرش تنها   .  سکوت می گذشت  
پدرش را خيلی     .  زندگی می کرد    

. وقتها پيش از دست داده بود                    
فرزند دوم بود ولی اکنون تنها                 
فرزند خانواده و يگانه انگيزه                  

شباهت .  زندگی مادرش  بود               
. زيادی  به برادرش علی داشت             

اما علی کمی پرتر و کوتاه تر از            
 . او بود

 

 با مادرش برای    1360خرداد سال  
علی تير باران    .  هميشه تنها ماندند   

در پس خنده های زورکی               .  شد
. اش، غمی بی پايان نهفته  بود                

 برای     1365مادرش در سال              
 ...هميشه تنها ماند و کيوان نيز به 

 

کافی است در گوگل ليست اعدام           
 را   1367 و يا        1360های سال     

سرچ کنيد تا به اسامی و تعداد                  
جانباختگانی که فقط  طی آن سالها        
تير باران و يا حلق آويز شده اند              

جان باختگانی که    .  دست پيدا کنيد   
شبانه اعدام شدند و در گورهای             

هر چند  .  دسته جمعی دفن گرديدند    
اين ليست ها به دليل پنهان کاری           
های حکومت نمی تواند کامل باشد      
چرا که بسيار کسانی که در آن                
سالها اعدام شدند اسمشان در چنين      

ابعاد جنايت به    .  ليست هايی نيست   
حدی بزرگ است که سردمداران        
جنبش سبز که خود در اين جنايات       
شريک بوده اند، به اشکال مختلف       

 15425.  خود را مبرا دانسته اند        
 ليست     2نفر جمع نفرات طی                

هر چند اين       .  مورد اشاره است      
تعداد نمی تواند واقعی باشد و                   
ابعاد جنايت بسيار گسترده تر از           

 .اين ها می باشد

 

 

 چرا اعدام؟
 

 پدرام نو انديش

اگر همين تعداد از افراد که                
 1367توسط حکومت تا سال          

اعدام شده اند را به تعداد                       
روزهايی که به عمر                              

 1367جنايتکارانشان تا سال          
 به    ،ادامه داده اند تقسيم کنيم            

 اعدام خواهيم رسيد        4روزی   
که تعداد بيشتر از اين می                    

 نفر توسط      1460سالی   .  باشد
. حکومت اعدام شده است                  

گورستان خاوران و ديگر                  
جاهايی که اين جانباختگان را         
در آنجا دفن کرده اند، گوشه              
کوچکی از ابعاد بزرگ                       
جنايات حکومت اسالمی می           

 .باشد

 

ماشين اعدام حکومت اسالمی         
همچنان به کار خود ادامه داده         
و طيف های مختلفی از افراد            
جامعه را مورد حمله خود قرار     

اعدام برای حکومت              .  داد
پاسخ .  اسالمی يک پاسخ است      

به بسياری از چرايی    توده               
های به جان آمده از ستم                        
طبقاتی در حکومت سرمايه             

نگاهی به       .  داران اسالمى      
گذشته و حال جمهوری اسالمی    
مويد اين واقعيت است که اين           
حکومت پاسخی در برابر                  
گرسنگی و فقر رو به تزايد                
کارگران و تهيدستان به جز              
سرکوب و شکنجه و اعدام                 

پاسخ کارگرانی    .  نداشته است   
که چندين ماه است دستمزد                
نگرفته اند و فرياد بر می                     
آورند که گرسنه اند را با                      
سرکوب و زندانی کردن داده           

يا پاسخ اعتراض                .  است
کارگران گرسنه خاتون آباد را       

. با گلوله و کشتار داده است               
معلمانی که به جان آمده اند و            
دانشجويانی که برای حقوق              
شان اعتراض می کنند با اعدام       

. و شکنجه پاسخ می گيرند                 
زنان قربانيان ستم جنسى در            
جامعه طبقاتی، فرياد حق طلبی     
و برابری طلبی شان به جز                
سرکوب و شکنجه و اعدام و يا        
اشکال وحشيانه اى مانند                     

١۶٨شماره   
. سنگسار پاسخى نگرفته است                   

تکليف حکومتی که پاسخش به                    
مطالبات حق طلبانه توده های به                
جان آمده مردم از همان ابتدای                    
حاکميتش اعدام و سنگسار بوده                 

چرا که پاسخ       .  است روشن است      
طبقه کارگر و ديگر مردم به جان              

 سال ددمنشی حکومت        31آمده از     
اسالمی، نمی تواند به جز سرنگونی      

 .چنين حکومتی باشد

 

اعدام، پاسخ دولتها به معضالتی               
است که خود و نظام طبقاتی آنها                 

در کشورهايی     .  موجد آنها بودند        
همچون آمريکا، چين دولتهايشان از       
ابزار اعدام برای مرعوب کردن              

دولتها  در     .  مردم استفاده می کنند       
 ،کشورهای اسالم زده مانند ايران           

 و پاکستان از              ، عراق    ،عربستان
شيوه های وحشيانه ديگری همچون        
سنگسار، قطع اعضا نيز به عنوان          
 .ابزار های مجازات استفاده می کنند

 

و اما پاسخ بشريت به دولتهای                     
سرمايه داری نه به اعدام و نه به                

لغو کامل و بدون قيد      .  سنگسار است 
کسی که  .  و شرط اين مجازاتها است    

يا قتل نفس مخالف است بايد بگويد           
مجازات .  مجارات اعدام لغو شود         

اعدام قتل عمد دولتی است و بايد                

در کشورهائی که           .  لغو شود     
 ،مجازات اعدام لغو شده است                

بشريت توانسته است اين عقب              
نشينى را در قانون و قلمرو قضا           

لغو مجازات اعدام از          .  بگنجاند
سيستم قضايی اروپا نتيجه اى از          
اقدامات و مبارزه طبقه کارگر اين      
کشورها است که دولتهايشان را           

. به پذيرش آن مجبور ساخته اند           
امروز هم بايد طبقه کارگر همه            
جا در صف اول لغو مجازات                 

دولتهائى مانند        .  اعدام باشد       
جمهورى اسالمى که با اعدام بدنيا      

اين .  آمدند را بايد سرنگون کرد         
. دولتها اصالح بردار نيست                   

حکومت شکنجه گران و قاتلين             
 . اصالح نميشود

 

مبارزه جهانی برای لغو مجازات       
اعدام و سنگسار يک گوشه                      
مبارزه بر عليه جمهوری اسالمی      
و اسالم سياسی است که ضرورى      
است هر جريان مترقی از آن                  
دفاع کند و از اين خواست انسانى        

طبقه کارگر هميشه      .  حمايت کند  
قربانى اول سياست اعدام و                      
سرکوب دولتى بوده است و                     

 اکتبر     10ضرورى است در               
 مهر ماه، به هر نوعى          18برابر  

که مقدور است خود را به اين                  
 . *مبارزه جهانى وصل کند

 

سران و کاربدستان جنايت عليه مردم 
در سه دهه گذشته بايد در دادگاههاى 

!علنى و عادالنه محاکمه شوند   
 

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

 

 

 

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

همچنان که در اطالعيه قبلی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به اطالع                  
رسانديم، تعدادی از پناهجويان ايرانی در شهر آتن، در ماه جوالی                     

اين تحصن، با تمام کمی و کاستی             .   ، دست به تحصن زدند          2010
هايش، سرآغاز دور جديدى از مبارزه عليه وضعيت وخيم پناهندگی               
در اين کشور شد و در اولين قدم بخش مهمی از خواسته هايش، با به                   
رسميت شناختن حقوق پناهندگی شش نفر از متحصنين، و پيرو آن                     

کميته پناهندگان   "تشکيل   .  پايان اعتصاب غذای آنها به نتيجه رسيد              
اين .  ، يکی از دست آوردهای اين مبارزه است       "  سياسی ايرانی در آتن   

کمپين پناهندگان سياسی   "کميته در اولين اقدامش، اقدام به سازماندهی          
، در مقابل بانک صادرات جمهوری اسالمی در اين               "ايرانی در آتن   

بنا بر اطالعات رسيده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد           .  شهر کرده است  
 . پناهجو شرکت دارند30کمونيسم کارگری، در اين کمپين تعداد 

 

دفتر پناهنگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری از اين کمپين حمايت                        
کمپين پناهندگان   "ميکند و از تمام ابزارهای ممکن برای پيروزی                    

و رسيدن به خواسته های انسانی آن استفاده              "  سياسی ايرانی در آتن     
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری، تمامی                 .  خواهد کرد  

پناهجويان مستقر در يونان و سازمانهای مدافع حقوق انسان در                            
دفتر .  سراسر جهان را به شرکت و حمايت از اين کمپين فرا ميخواند               

تالش خواهد کرد تا بيشترين حمايت نهادهای مدافع حقوق انسان،                       
احزاب چپ و مترقی و اتحاديه های کارگری در کشور يونان، را به                 

 .اين کمپين جلب کند

 

اخبار و اقدامات اين کمپين را در اطالعيه های بعدی به اطالع عموم                
 .ميرسانيم

 

 ":کمپين پناهندگان سياسی ايرانی در آتن"آدرسهای تماس با مسئولين 

  abtind@yahoo.com ...امير عبدلملکی

00306944571834 
 

  ... com.yahoo@asrin_smkoسمکو محمدی

00306957787317 
 

 رضا کمالی

00306959770562 
 

 ........com.yahoo@gribwarريبوار قبادی 

00306959637995 

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

 2010 سپتامبر 05

 

 1اطالعيه شماره 

کمپين پناهندگان سياسی "در دفاع از 
 يونان -" ايرانی در آتن

١۶٨شماره   
 

 برای لغو فوری 
 !اعدام و سنگسار متحد شويم

  

در شرايطی که فضای بين المللی همچنان            
در ابعاد قابل توجه ای متآثر از صدور                    
احکام اعدام و سنگسار در ايراِن تحت                    
حاکميت رژيم اسالمی می باشد، در                          
شرايطی که خانواده زندانيان سياسی بخشی       
از زندگی روزانه خود را در پشت درب                
زندانهای ايران سپری می کنند، دستگاه                
وحشيگری و سبعيت رژيم آدمکشان                        

. اسالمی سرعت بيشری به خود می گيرد            
دست :  مصباح يزدی بار ديگر تأکيد می کند      

 . دزد را بايد بريد و محارب را بايد کشت

  

اکنون زندگی شيوا نظرآهاری، فعال حقوق زن و کودک نيز در مواجه با                  
دست .  با خطر جدی اعدام روبرو است       "  تبليغ عليه نظام   "،"محاربه"اتهام  

بريدن، چشم در آوردن، اعدام و سنگسار يکی از روشهای شناخته شده                       
جمهوری اعدام و    .  جنايتکاران اسالمی برای ادامه حيات منحوسشان است         

کشتار پس از سه دهه بربريت، در پرونده سياه خود خاوران ها، لعنت                         
 . آبادها و کهريزکها و بيش از صد هزار اعدام را دارد

  

 !بايد جلوی اين بربريت اسالمی را گرفت

سران رژيم اسالمی و عامالن و آمران ماشين سرکوب اسالمی بايد بجرم                 
. اعدام، ترور، تجاوز و سنگسار هزاران نفر مورد محاکمه قرار گيرند                     

سازمان آزادی زن ضمن حمايت از کمپين جهانی حزب اتحاد کمونيسم                      
، از تمامی نيروهای         2010 اکتبر  10کارگری عليه مجازات اعدام در               

انساندوست و پيشرو می خواهد برای لغو فوری اعدام و سنگسار متحد                       
ما کليه انسان هايی که قلبشان برای آزادی و برابری می طپبد را به                 .  شوند

پيوستن به اين کمپن و مبارزه عليه اعدام و هليه رژيم اسالمی فرا می                            
 .خوانيم

 

 سازمان آزادی زن

 2010سپتامبر 2



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 !اخراج کارگران ايالن جرثقيل
 

 20 روز گذشته تاکنون بيش از        10 طی   ،بنا به خبر دريافتى   
نفر از کارگران کارگاه صنعتی ايالن جرثقيل بنا به دستور              

روند .  کارفرما و به بهانه های واهی از کار اخراج شده اند              
اخراج و بيکار سازی کارگران تدريجی بوده و کماکان                       

مدير و مالک کارگاه در جواب                    "  نجفی.  "ادامه دارد   
بدليل فشارها و     :  کارگران معترض به اخراجها گفته است          

بحران مالی فعال به خانه هايتان برويد تا بعد شما را خبر                     
 ! کنيم

 

 روز مراجعات مکرر کارگران برای بازگشت به      10در اين  
بنا به اعالم يکی از              .  کار هيچ نتيجه ای نداشته است                

کارگران اخراجی به دنبال اخراج کارگران کار و فعاليت                 
توليدی در کارگاه تعطيل نشده و نجفی با استفاده از                                 
کارگران جديد و ارزانتر به دنبال توليد بيشتر و کسب سود               

 . هرچه بيشتر است
 

يکی از کارگران اخراجی که از بيماری پيوند کليه رنج                      
با هزار مشکالت از شهرستان برای کار به            :  ميبرد ميگفت 

 بيش از يکسال است در اين کارگاه برای                  ،تهران آمده ام    
با توجه  .   هزار تومان کار می کنم     300نجفی در ازای ماهی     

به هزينه های باالی زندگی و بيماری ام هيچ اندوخته و پس              
اندازی ندارم، من و خانواده ام از مسکن و حتی ابتدايی                       
ترين امکانات زندگی محروميم، فعال در يک انبار مخروبه            

اين روزها با   .  ای در جاده مخصوص کرج زندگی می کنيم         
 هزار تومان   300اخراج از کار و بيکار شدن همان دستمزد         

ماهيانه را هم از دست داده ام، فشارهای روحی و استرس                 
 تازه بدتر از همه اينها            ،بيماری ام را بشدت تشديد نموده           

داروهايی را که بايد هر           ...  بدليل محاصره اقتصادی و           
روزه مصرف کنم بسيار ناياب شده و بايد در بازار آزاد و                 

از صبح تا شب    !  ناصر خسرو با چندين برابر قيمت تهيه کنم      
دست فروشی می کنم، راستش نه پول و نه وقتی برای تهيه               

 فعال من و خانواده ام برای نان شبمان                       ،داروهايم ندارم  
محتاجيم، آيا در محاصره اقتصادی آخوندها و سران                            
حکومت و امثال اين نجفی بی شرف در محاصره و فشار                  
قرار می گيرند يا فقط ما کارگران بيمار و گرسنه و                                 

 اخراجی بايد تاوان بدهيم؟  
 

که ( کارگر روزمزد       20شرکت ايالن جرثقيل با بيش از              
 هزار   300و دستمزدهای      )  فعال از کار اخراج شده اند              

 شب و اضافه کار          7 صبح تا        7تومانی و ساعت کاری          
اجباری بنا به نياز و صالحديد کارفرما تا پاسی از شب و                   

 توليد و مونتاژ کننده انواع لوازم جانبی جرثقيل            ،ايام تعطيل 
 . بوده و در جاده مخصوص کرج واقع ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ سپتامبر ۵ – ١٣٨٩ شهريور ١۴

١۶٨شماره   

 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 

 را از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  

 برابرى و رفع تبعيض 
 

ارگرى             برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش کمونيسم ک
ا                            د ب اي ه ب ى است ک ست ي ال و يک اصل بنيادى جامعه آزاد سوسي
ه دارى                          اي عيض سرم ب ر ت ر و پ ارگ م برچيدن نظام طبقاتى، استث

ر و                         .   برقرار گردد  ع ت ار وسي هومى بسي ف ى م ست ي برابرى کمون
کسان               جهانشمول تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول ي

ى   .   قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد          برابرى کمونيست
اعى و                              م صادى، اجت ت مرو اق ل ادى در ق يک برابرى واقعى و م

اسى،              .   سياسى ميان انسان ها است     برابرى نه فقط در حقوق سي
ادى و                             ات و مواهب م کان رخوردارى از ام ن در ب ي بلکه همچن
محصوالت تالش جمعى بشر، برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و            
که در                     ل ن، ب ي وان مناسبات اقتصادى، برابرى نه فقط در محضر ق

ه  .   مناسبات مادى متقابل انسان ها با يکديگر       برابرى کمونيستى، ک
لف و             در عين حال شرط الزم شکوفايى توانها و استعدادهاى مخت
متنوع همه افراد و شادابى مادى و معنوى جامعه است، تنها با از              

شود             ي ه    .   ميان رفتن تقسيم انسان ها به طبقات امکان پذير م ع جام
  .طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى برابر و آزاد باشد


