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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 
 سياوش دانشور

 

 تحوالت منطقه 
 و موقعيت اسالم سياسى

 

خيره کننده ترين ويژگى تحوالت سياسى در منطقه                        
خاورميانه و شمال آفريقا اينست که انواع مدلهاى                            
حکومتى سرمايه دارى امروز را مورد هدف قرار داده              

 ،حکومتهاى پرو غربى و کودتائى و ارتشى                     .  است
 حکومتهاى شيخ ها و خليفه        ،حکومتهاى فاميلى و شاهى    

 حکومت قومى و مذهبى       ،ها و امام هاى متفرقه اسالمى       
 ، هر نتيجه اى داشته باشد        ،اين موج .  و فدرالى پنتاگونى   

از يک عنصر قوى سکوالريستى و ضد سرمايه دارى و           
مشخصا در خاورميانه از يک پتانسيل قوى ضد                               

 اين افول    ،به عبارت ديگر   .  اسالميستى برخوردار است   
يک جنبش بورژوائى نيست که به عروج جنبش ديگرى            

بلکه اين مجموعه اشکال       .  از همين طبقه منجر ميشود        
حاکميتهاى سرمايه دارى امروز و جنبشهاى سياسى                    
آنست که توسط مردم محروم و زحمتکش بمصاف                         

اسالم سياسى يکى از جنبشهاى دست          .  طلبيده شده است   
راستى جوامع سرمايه دارى است که در اين تحوالت                   

 .   زير ضرب قرار گرفته است

 

اسالم سياسى جريانى حاشيه اى بود که بنا به نيازهاى                  
دوران جنگ سرد و با هدف تقابل با چپگرائى و                                
جنبشهاى سوسياليستى و مدرنيستى در خاورميانه توسط          

کمر بند امنيتى    . "سرمايه دارى جهانى به کار گرفته شد         
عنوانى بود که ظرفيت ضد کمونيستى جريان                   "  سبز

اسالمى را در متن معادالت جهانى دوران جنگ سرد                  
 ايران اين سياست به روى        ۵٧در انقالب   .  توضيح ميداد 

کار آوردن جمهورى اسالمى و جريان خمينى منجر شد             
و بدنبال آن جنبشهاى اسالمى بويژه در منطقه خاورميانه          
و شمال آفريقا جان تازه اى گرفت و در قلمرو جهانى                     

رقابت در اردوى جريانات اين                  

 

 اعالم همبستگى با مردم ژاپن

 بودن يا نبودن؟
 در حاشيه زلزله و سونامی در ژاپن

 ١۶صفحه على جوادى                                                

 "!سران جنبش سبز اسالمی را نقد نکنيد"
 "!به فکر اتحاد مردم باشيد"

 

 ۵صفحه آذر ماجدی                                                    

٢صفحه   

 يادداشت سردبير،

 

مراسم يادبود 
رفقاى گردان 

 شوان
سخنرانى نسرين 

 رمضانعلى

  تحوالت انقالبى،اوضاع بين المللى
 و سياست کمونيسم کارگرى

 ١٢صفحه سياوش دانشور                                                                    

 يکی از گفتگوى کامران پايدار با       
  !کارگران مهر کام پارس ايران خودرو

 

  - زلزله و بازار،کاهش دستمزدها  : در صفحات ديگر 
 اعتصاب در ، کارگران سونى  ،پروانه عسکريان 

 ، کارگران مخابراتى  ، کارگران مشاوره کوير   ،عسلويه
.             و ستون آخر ... ،پرستاران بيمارستان فارابى  

 پيام تبريک سال نو
 ۴على جوادى                                 صفحه 

 

گفتگو با منصور حکمت ،اسالم و اسالم زدائى  



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هژمونى بر    "جنبش را بر سر              
 . تشديد کرد" جهان اسالم

 

اسالم سياسى به نيروهاى افراطى       
. و ضد آمريکائى محدود نميشود          

 :به قول منصور حکمت
 

اسالم سياسى از نظر من عنوان         "
عمومى آن جنبشى است که اسالم         
را ابزار اصلى يک بازسازى                 
دست راستى طبقه حاکمه و يک             
نظام حکومتى عليه چپگرايى در          
اين جوامع ميداند و به اين اعتبار           
در رقابت بر سر سهم خود از                  
قدرت جهانى سرمايه با بخشهاى          
ديگر و بخصوص با قطبهاى                   
هژمونيک جهان سرمايه دارى             

اين اسالم سياسى     .  کشمکش دارد  
لزوما محتواى اسکوالستيک و             

. فقهى داده شده و متعينى ندارد               
اسالم سياسى لزوما بنيادگرا و                

از انعطاف پذيرى    .  دکترينر نيست 
سياسى و پراگماتيسم عقيدتى                   
خمينى تا محافل خشکه مقدس در          
جناح راست حکومت ايران، از            
نهضت آزادى و مهدى بازرگان و       
امل و نبيه برى مکال و کراواتى تا    
طالبان، از حماس و جهاد اسالمى        

امثال "  پروتستانيسم اسالمى   "تا    
سروش و اشکورى در ايران،                
همه بخشهاى مختلف اين اسالم              

قدرتهاى غربى، و        .  سياسى اند   
مديا و دنياى دانشگاهى شان،                  
مقوله بنياد گرايى را پيش کشيده            
اند تا رگه هاى تروريستى و ضد           
غربى اين جريان اسالمى را از             
شاخه هاى پرو غرب و اهل                      

ضد غربى ها   .  سازش آن جدا کنند   
را بنياد گرا مينامند و بنيادگرايى           
را ميکوبند تا اسالم سياسى                        
بطورکلى را که از نظر آنها فعال           
يک رکن غير قابل جايگزينى                 
حاکميت دست راستى و ضد                    
سوسياليست در منطقه است                     

اما جريانات ضد غربى     .  نگهدارند
لزوما جناح خشکه مقدس و                       
متعصبين فقهى در اين جنبش                  

بنيادگراترين بخشهاى        .  نيستند
اردوى اسالمى، نظير طالبان و             

 

 تحوالت منطقه 
 ...و موقعيت اسالم سياسى 

عربستان سعودى، نزديک               
". ترين ياران غرب هستند                

 )عروج و افول اسالم سياسى(

  

با آغاز تحوالت انقالبى و                   
سقوط بن على و بويژه با                      

 رگه مهمى      ،رويدادهاى مصر  
از تبليغات سياسى رسانه ها به        
برجسته کردن جريانات                      
اسالمى و تاکيد بر خطر                       

از .  بالفصل آنان متمرکز شد        
دولتهاى آمريکا و اسرائيل تا            
سران دول اروپائى و خامنه اى      

 هر کدام بنوعى            ،و ديگران   
تالش کردند اين رويدادها را به      

اما .  اسالم سياسى منتسب کنند      
بسيار روشن بود و ما در همان       
شروع تحوالت تونس گفتيم که       
يک رگه اساسى رويدادهاى             
اخير موج برگشتى عليه اسالم        
سياسى و حکومتهاى امامان و        
خليفه ها و ژنرالهاى مادام                  

بن على ومبارک     .  العمر است  
قذافى در ليبى و      .  سقوط کردند 

عبداهللا صالح در يمن نيز در              
حتى آخرين   .  آستانه سقوط اند     

و "  نظم نوين جهانى        "تحفه     
 -عشيره اى    -ديکتاتورى قومى  

 يعنى جمهورى اسالمى    ،مذهبى
 مورد هجوم قرار گرفته     ،عراق
 . است

 

مسئله جالب رويدادهاى سوريه     
در سوريه براى    .  و لبنان است   

چندمين بار تظاهراتهاى                     
مخالفين عليه بشار اسد شکل            

تظاهرات روز سه          .  ميگيرد
انقالب "شنبه را گروهی با نام        

برپا "  سوريه عليه بشار اسد          
کرد و خواهان آزاديهاى                      
سياسى و لغو قوانين ويژه و               

سوريه يکى    .  اضطرارى بود   
از متحدين تاکنون استراتژيک       
رژيم اسالمى در منطقه و                   

اما .  بويژه حزب اهللا لبنان است     
مردم در لبنان که سالهاست               
تحت حکومت فدرالى قومى و         

 و بجز جنگ و       ،مذهبى اسيرند 
کشتار و باجگيرى و ترور چه        

١٩۴شماره   
توسط نيروهاى داخلى و چه توسط          
کشورهائى مانند اسرائيل و سوريه         

 آب خوش از گلويشان               ،و ايران   
  حرکت تماما           ،پائين نرفته است       

جوانان .  متفاوتى را آغاز کردند            
لبنانى در ابعاد هزاران نفره در                  
بيروت پيام متفاوتى را به دنيا                      

آنها عليه حاکميت       :  مخابره کردند   
 مسيحى   ، اسالمى  ،فرقه هاى قومى    

در لبنان شعار دادند و شيپور انقالب       
براى سرنگونى آنها را بصدا                       

جوانان لبنانى با الهام از        .  درآوردند
 حاکميت     ،جمله معروف مارکس         

افيون "مذهبى را      -فرقه هاى قومى   
قلمداد و بر ايجاد يک نظام      "  توده ها 

 . سکوالر تاکيد کردند
 

اخبار دلنشين تر تداوم برگزارى               
ترين تظاهراتها عليه رژيم            گسترده

خانوادگى آل سعود در عربستان               
"است " دولت خدمتکار خانه خدا        . 

مورد "  نفرين شدگان زمينى   "توسط  
هجوم قرار گرفته و حافظان جهان           
اسالم با گلوله هاى جنگى به استقبال     

چند قدم آنطرف تر       .  مردم رفته اند    
بحرين کوچولو درگير بحران                     

بحرين ابدا اهميتى در     .  شديدى است 
قياس با کشورهائى مانند مصر و              

اهميت اين    .  تونس و ليبى ندارد           
جزيره اينست که بغل گوش                           
عربستان و يک پايگاه مهم                             

حکومت طفيلى آن هم        .  آمريکاست
حال .  نوکر خانواده سعودى است          

عربستان وحشت زده که با دستى              
 سوبسيد بيکارى و    ،پول خرج ميکند  

 و با      ،ازدواج براى جوانان ميدهد        
دستى سرکوب خشن ميکند و آدم               

 نيروى نظامى به بحرين               ،ميشکد
 -ارسال کرده است تا با تامين امنيت       
 -بخوانيد کشتار معترضين بحرين          

در درون عربستان احساس آرامش         
امارات نيز به همين دليل                  .  کند

نيروى نظامى به بحرين فرستاده تا         
صورت خود را در داخل سرخ                  

 . نگهدارد
 

اگر در تونس و مصر مردم عليه               
حکومتهاى کودتائى و ارتشى و                 
نوکر بانک جهانى بپا خواستند و               
برخالف تبليغات پوچ به اسالميها            

 ، لبنان ، عراق ، در ليبى  ،ميدان ندادند 
 اين پرچمداران   ، و عربستان  ،سوريه

رنگارنگ اسالم سياسى و فدراليسم       
قومى اند که مورد هجوم قرار                     

وضعيت يمن و مراکش و     .  گرفته اند 
بحرين و امارات و کويت و الجزاير       

جنبش عليه فقر و    .  نيز همين است  
نابرابرى و فساد و ديکتاتورى               
همه حافظان اين چهارچوب اعم          
از اسالمى و قومى و غير                          

. اسالمى را هدف قرار داده است        
بايد منتظر تاثيرات اين موج در            
کشورهائى مانند اسرائيل و ترکيه      

 . و پاکستان و افغانستان بود

 

اگر ترکيبى از راه حلهاى موقت          
بورژوائى و پرو غربى بتواند در        
تعادل خاصى از اين تحوالت                 

 اين    ،اينجا و آنجا بقدرت برسد            
شانس بروى جنبش اسالم سياسى        

بويژه که مهمترين         .  باز نيست    
پايگاههاى آن در جهان از                         
عربستان و ايران تا لبنان و                       
سوريه و عراق و ليبى زير فشار          

اين رويدادها به     .  سرنگونى است  
تند شدن امواج انقالبى و                             
سرنگونه طلبانه در ايران جان              
تازه اى ميدهد اما سرنوشت اسالم      
سياسى در ايران تعيين تکليف               

موج برگشت کنونى عليه      .  ميشود
اسالم سياسى يک رکن اساسى              
تحوالت منطقه خاورميانه و شمال     

اسالم .  آفريقا بطور کلى است            
سياسى در پس اين تحوالت نيرو          

نقد سکوالريستى  .  از دست ميدهد   
و سوسياليستى به اسالم تقويت و          
خود را در تحرکات سياسى از               

. تونس تا لبنان و غزه نشان ميدهد       
بنظر ميرسد مسئله فلسطين و حل        

 بيش  ،آن در پرتو تحوالت منطقه       
از پيش به چرخش جوامع                          
اسرائيل و فلسطين به چپ گره               

موج برگشت عليه اسالم     .  ميخورد
سياسى بدون ترديد مقاومت و                
تحرک ارتجاعى جريانات                       

در .  اسالمى را بهمراه دارد                
 اسالميون تالش       ،شرايط امروز   

خواهند کرد بعنوان نيروئى در             
خدمت سرکوب و اعاده وضع               

 تروريسم را         ،سابق عمل کنند        
بعنوان رکن اساسى جنبش                        
اسالمى بيش از پيش بخدمت                   

 و بويژه عليه جنبشهاى               ،گيرند
برابرى طلب و زنان و                                

 . سوسياليستها بکار اندازند

 

ايران يکى از مهمترين صحنه              
هاى اين روياروئى جهانى با                  

در ايران     .  اسالم سياسى است        
خواست سرنگونى حکومت                   

اسالمى به         
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

صدر رانده شده و حاکميت را از هم             
بحران حکومتى  رژيم     .  گسيخته است 

اسالمى قديمى است اما با تحوالت               
اوضاع .  منطقه تشديد شده است                

اقتصادى حکومت طبق اعتراف                   
رسانه هاى رژيم در آستانه يک                      
ورشکستگى و فروپاشى تمام عيار و         

سرکوب .  غير قابل کنترل است                
سياسى مخالفين درون حکومتى و                

اميد .  بيرون حکومتى اوج گرفته است    
پيروزى در ميان مردم بيش از هر                

مردم پيامشان را      .  زمان موج ميزند     
: داده اند و براى آن بميدان آمده اند                

سقوط اسالم  "!  نوبت سيد على است     "
سياسى در ايران معادالت سياسى را          

سقوط .  در کل منطقه بهم ميريزد               
جمهورى اسالمى در ايران جنبش               
سکوالريستى و آزاديخواهانه در                  

 . منطقه را چپ تر ميکند

 

اسالم سياسى در يک شرايط مشخص       
جهانى توسط سرمايه و براى نجات            

اين .  نظم سرمايه به قدرت پرتاب شد        
جنبش با قدرتگيرى در ايران در                    
مقياس جهانى تقويت شد و رويدادهاى       
دو دهه گذشته در منطقه از جمله                    
حمله نظامى آمريکا به عراق و حمله          
نظامى اسرائيل به لبنان موجب تقويت      

اما امروز با به بن           .  اين جريان شد    
بست رسيدن اساس نظامى که اين                 
جريانات ارتجاعى را در دفاع از                  

 موج بازگشت       ،خود به قدرت راند         
عليه اسالم سياسى در مقياس توده اى         

اسالم سياسى در      .  شروع شده است     
بدترين موقعيت سياسى خود در سه             
دهه گذشته است و با سر به سمت                   

. سقوط به حاشيه قديمى خود ميرود             
اين امرى بالفصل و کوتاه مدت                     

. نخواهد بود اما روندى پايه اى است          
بويژه با تهاجم به حکومت فاميلى                  
عربستان سعودى و با سقوط                             

 جريانات  ،جمهورى اسالمى در ايران    
اسالمى در منطقه دچار اضمحاللى            
شديد ميشوند و بسرعت توسط                         
نيروهاى سکوالر و سوسياليست                  

  *. برچيده ميشوند

 
    ٢٠١١ مارس ١۶

 

تحوالت منطقه و 
موقعيت اسالم 

 ...سياسى 

١٩۴شماره   

 

 اعالم همبستگى با مردم ژاپن
 

آنچه که باعث    .   قربانى گرفته است     ١۵٠٠زلزله و بدنبال آن سونامى مهيب در ژاپن تاکنون بيش از                   
تلفات وسيع شد سونامى وحشتاک بعد از زلزله است که بسرعت امواج آن به سواحل آمريکاى جنوبى                      

 و خطر    ، ميليون نفر   ۵ بى برقى     ، ميليونها آواره   ،نابودى تمام عيار يک شهر و مناطق اطراف           .  رسيد
 .  از نتايج بالفصل اين سونامى است،آلودگى ناشى از انفجار نيروگاه هسته اى فوکوشيما

 دولتها  ، مسئله مبرم امروز وظيفه دولت و هيئت حاکمه ژاپن          ،بدنبال انفجار نيروگاه هسته اى فوکوشيما     
 و اقدامات   ، نجات قربانيان و مصدومين     ،و سازمان بين المللى انرژى اتمى براى پاکسازى فورى منطقه           

ضرورى و فورى براى جلوگيرى از مسموميت شهروندان توسط مواد راديواکتيو در کشورهاى مختلف                 
انفجار .  فاجعه اتمى چرنوبيل و فاجعه شيميائى يونيون کاربايد هنوز بعد از دو نسل قربانى ميگيرد               .  است

راکتور هسته اى فوکوشيما از موارد ذکر شده بسيار خطرناک تر است و بحق نگرانى شديد مردم جهان                    
 . را برانگيخته است

 

 بار ديگر ظرفيت عظيم و خطر بالقوه وجود اين نيروگاه ها در شهرها و نزديک مناطق                          ،با اين واقعه   
مراکزى که ميتوانند طعمه تروريسم شوند و يا توسط زلزله و سونامى موجب ايجاد               .  مسکونى اثبات شد  

آيا وقت آن نرسيده که اين نيروگاههاى اتمى در وسط زندگى مردم برچيده                       .  تراژديهاى انسانى شوند   
شوند؟ آيا وقت آن نرسيده که بشريت براى تامين انرژى از روشهاى ايمن و مطمئن استفاده کند و يکبار           

 براى هميشه اين مخاطرات را منتفى کند؟ 

 

اگر شناخت  .   شناخته شده است    ، چه طبيعى و چه مصنوعى       ،زلزله قابل دفع است و علل ايجاد سونامى         
زلزله اخير ژاپن يک    .   متوقف کردن آن هم غير ممکن نيست       ،علمى از علل ايجاد پديده اى در دست باشد        

 که دستاورد   ،اما سيستم ايمنى و ضد زلزله ژاپن      .   تاکنون بود  ١٩٠٠از پنج زلزله قدرتمند جهان از سال        
 قادر شد که زلزله را دفع و        ،علمى بشريت است و بايد در همه مناطق زلزله خيز جهان بکار گرفته شود              

اگر اين زلزله در تهران يا جاکارتا و استانبول رخ داده بود ميليونها قربانى                  .  تلفات را به حداقل برساند     
 . ميگرفت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همراه با بشريت آزاديخواه و انساندوست جهان خود را در کنار مردم ژاپن                  
 ،در اين شرايط . ميداند و به بستگان و بازماندگان قربانيان اين زلزله و سونامى صميمانه تسليت ميگويد 

تقويت همبستگى انسانى و انترناسيوناليستى به تحمل اين تراژدى براى بازماندگان و شاهدان عينى اش                
 . کمک ميکند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٩ اسفند ٢٢ – ٢٠١١ مارس ١٣

 ! کشته و دهها هزار ناپديد هستند٣۶٧٠بنا به اخبار تا امروز 
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 !مردم آزاديخواه

سال نو را از جانب کميته مرکزی        
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
صميمانه به همه شما تبريک                    

  .ميگويم

 

در سال گذشته شما دور جديدی از       
اعتراضات خود عليه رژيم                      

 يکی از جنايتکارترين            ،اسالمی
 را آغاز             ،حکومتهای سرمايه      

 بن     ،مبارک"فريادهای     .  کرديد
شما را     "   نوبت سيدعلی         ،علی

شما نشان داديد که     .  همگان شنيديد 
ادعاهای رژيم اسالمی مبنی بر             
شکست جنبش توده ای برای                    
سرنگونی رژيم جز تبليغات و                
اراجيف جنگی پوچ هيچ چيز                  

نشان داديد که          .  ديگری نيست    
خواست سرنگونی فوری و همه           
جانبه رژيم اسالمی با تمام                         
جناحهايش خواست غير قابل                  

شما اجازه نداديد      .  انکار شماست  
که جناح اصالح طلب حکومتی             
اعتراضات شما را در قالب                      

رژيم اسالمی به     "  قانون اساسی  "
اسارت بگيرد و شما را به                          

اندکی در چهارچوب   "  اصالحات"
شما .  سيستم حکومتی راضی کند      

 ،نشان داديد که برای آزادی                     
برابری و رفاه و يک حکومت                

اکنون .  سکوالر مبارزه ميکنيد         
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی           
بيش از هر زمان قابل دسترس تر         

  .است

 

 

 پيام تبريک سال نو

شما راه سخت و دشواری را                 
جامعه در  .  تاکنون طی کرده ايد     

پلکان آخر سرنگونی رژيم قرار       
شرط پيروزی و        .  گرفته است   

سرنگونی رژيم اسالمی و تحقق       
امر آزادی و برابری و رفاه                   
قرار گرفتن پرچم کمونيسم و               
کارگر در راس اعتراضات                  

. سرنگونی طلبانه جامعه است           
بايد تشکالت    .  بايد متشکل شد       

 مجامع عمومی و                ،توده ای     
شوراهای کار و محالت را                   

. بايد متحزب شد      .  سازمان داد   
بايد به حزبی پيوست که امرش           
تحقق خواستهای ديرينه شما                 
مردم و استقرار نظامی است که         
تضمين کننده رفاه و سعادت                  

حزب اتحاد        .  همگان باشد       
کمونيسم کارگری پرچمدار                  
مبارزه برای يک دنيای بهتر               

  .است

 

 همانطور   ،اميدوارم در سال نو       
که شاهد سرنگونی حکومت بن         

 شاهد     ، و مبارک بوديم            ،علی
سرنگونی رژيم آدمکشان                      

سال خوب و          .  اسالمی باشيم    
 .شادی را برای شما آرزو ميکنم

 

 دبير کميته مرکزی    ،علی جوادی 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٩ اسفند ٢۵چارشنبه 
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 کارگران مراکز مخابراتی تهران
 ! ماه5دستمزدهای معوق تا 

 

 مرکز مخابراتی استقالل  -١

بدليل "  بهين استوار  " نفر از کارگران شرکت پيمانکاری               22بيش از     
 ماه است دستمزدی دريافت       5مدير شرکت    "  سيدی"کارشکنی و دزدی      

اين شرکت پيمانى ارائه دهنده خدمات فنی به مرکز مخابرات            .  نکرده اند 
جواب سيدی به  . استقالل واقع در خيابان وليعصر جنب صدا و سيما است 

کارگران معترضی که خواهان دريافت دستمزدهايشان ميباشند چيزی جز         
سيدی بارها به کارگران گفته      .  وعده های بی اساس امروز و فردا نيست         

حتی !  وضع جامعه خيلی بدتر از اينهاست      !  بايد قدر اينجا را بدانيد    :  است
 !همين کار هم برای بسياری از جوانان تحصيل کرده نيست

 

 نفر کارگر قراردادی و        22شرکت پيمانکاری بهين استوار با بيش از              
 هزار تومانی و ساعات کاری طوالنی و طاقت فرسا                300دستمزدهای  

 ارائه دهنده خدمات مخابراتی در مناطق           ،در ايام تعطيل و غير تعطيل         
 .ميدان ونک، وليعصر و جردن ميباشد

 

 کارگران مرکز مخابراتی پيام نور -٢

 نفر از کارگران مرکز مخابراتی پيام نور مستقر در بلوار                  30بيش از    
در شرايطى  .   ماه است که ريالی دستمزد دريافت ننموده اند          5مرزداران  

  ،که کارگران بشدت در تنگناى نداری و فقر مالی به سر ميبرند

کارفرما و پيمانکار با پول کارگران مشغول سود جويی و معامله گری                   
 . هستند

 

 ماه آنقدر ذره ذره و خرد خرد آن هم           5در اين   :  يکی از کارگران ميگفت   
با هزار و يک منت به ما مساعده داده اند که اصال حساب و کتابش                              

 ما همه         ،ما کار کرده ايم، ما زحمت کشيده ايم                             !  معلوم نيست    
 .دستمزدهايمان را ميخواهيم

 

پس از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران جنايتکاران اسالمی،             
مديران .  شرکتهای انگل پيمانکاری چون قارچ از همه جا سر برآورده اند     

و بانيان فعلی شرکتهای انگل پيمانکاری در مخابرات عمدتا از جانيان و              
. شکنجه گران و آدمکشان حرفه ای جديد و قديم در سپاه و کميته هستند                   

اين شرکتهای پيمانکاری و باندهای سرکوبگر و دزد سپاه پاسداران با                    
 مشغول به   ،استثمار وحشيانه کارگران و نپرداختن دستمزدهای ناچيزشان      

 .جيب زدن ثروتهای نجومی هستند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مارس ١۴ – ١٣٨٩ اسفند ٢٣

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
” خطر“ بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه منجالبى تبديل ،سوسياليسم
!ميشود  

 منصور حکمت

 

زنده باد جنبش مجامع عمومى 
! زنده باد شوراهاى کارگرى،کارگران  
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ويديو بالگ هايی که درباره سران      
جنبش سبز اسالمی، اصالح طلبان     
حکومتی، تهيه کرده ام مجموعا            
مورد استقبال بسياری قرار گرفته       

بسياری بخاطر تهيه چنين        .  است
ويديو بالگ هايی و برای افشاء و         
برمال کردن ماهيت اين جنبش،              
بويژه چهره های برخی از اين                
سران که در ميان مهره های                     
اصلی بنيانگذاران رژيم اسالمی          

عده ای از   .  هستند، تشکر کرده اند   
حاميان رژيم اسالمی، بجای نظر،      
فحش و ناسزا داده اند که بخوبی            
ماهيت لمپنی جريان اسالمی و               
حاميان اين رژيم جنايتکار را                  

در واقع اين فحش      .  برمال می کند   
و ناسزاها بعضا باندازه خود                    
مباحث افشاء کننده ماهيت واقعی         

 .اين جنبش است

  

 –برخی از متعلقين به جنبش ملی         
اسالمی، هواداران اصالح طلبان        
حکومتی، از جمله از تبار توده              
ای ها و سازمان اکثريت، تالش             

. کرده اند که فضا را مشوب کنند          
با اعالم اينکه اين صحبت ها در            
شرايط حاضر نادرست است و به        
اتحاد مردم ضربه می زند و                     
اکنون همه بايد با هم وحدت کنند،         
کوشيده اند، جنبش سبز اسالمی را      
 .از زير نقد و افشاءگری بدر ببرند

  

عده ای ديگر متعلق به جنبش                   
ناسيوناليسم پرو غرب، هوادران         
رژيم سابق، گفته اند که انتصاب           
سبز به اصالح طلبان حکومتی به        
جنبش سرنگونی زيان می زند و           

سمبل جنبش   "اين سبز در واقع            
در يک کالم اين           ."  مردم است   

ويديوبالگ ها بحث های بسيار              
داغی را بر سر ماهيت رژيم                    

اسالمی و    –اسالمی، جنبش ملی      
خواست های واقعی مردم در فيس       

مفيد ديديم   .  بوک دامن زده است       
که به برخی از اين نظرات طی              

 .يک مقاله پاسخ دهيم

 

 "!سران جنبش سبز اسالمی را نقد نکنيد"
 "!به فکر اتحاد مردم باشيد"

 

 آذر ماجدی

 !اتحاد مردم را بهم نريزيد

هموطنان شما دارند توی                 "
ايران جونشونو ميدن اونوقت         
شما فکر اين هستين که افراد            
مختلف رو ضايع کنيد؟ به خدا         
همه ميشناسند دوست و                        

شما رو به خدا             ...دشمناشونو
به جای اين بچه بازيا     .  بس کنيد 

که فقط مال يه قشر خاص که            
ترسو و بزدل هستن بيايد متحد        
شيد و مردم و ايران رو نجات          

 ".بديم

 

نقل قول باال يک نمونه از                   
" اتحاد مردم  "نظرات حاميان      

از شيوه مذبوحانه               .  است
نويسنده باال که کوشيده است از      
طريق عوامفريبی ميان مردم          
در داخل کشور و مخالفين                  
رژيم اسالمی در خارج کشور        
شکاف ايجاد کند، و با                            

دل سوزاندن به          "باصطالح     
اذهان را نسبت به      "  حال مردم 

نقدها و افشاگری های مطرح          
شده در ويديو بالگ مکدر و              

اين يک  .  مردد کند، می گذريم     
. روش کامال شناخته شده است       

متوسل شدن به اين روش تنها          
بيانگر قدرت و برايی نقد و                

لذا با      .  افشاءگری ما است          
هياهوی احساسی و گرد و                  
خاک بپا کردن کوشيده شده که        

اين .  تاثير گفته ها را کم کند             
عين روش آخوندهای اسالمی        
است که بمحض اينکه می                  
خواهند مردم را تحت تاثير                
عاطفی قرار دهند، سر به                   

 .صحرای کربال می زنند

 

صرفنظر از شيوه استدالل اين       
اسالمی،   –هوادار جنبش ملی       

الزم است نکاتی را در مورد           
قبل از   .  بگوييم"  اتحاد مردم  "

هر چيز الزم است اين دو کلمه        
را در قاموس سياست ها،                    
ايدئولوژی ها و جنبش های               

١٩۴شماره   

 .مختلف معنا کنيم
  

زمانی که هوادران رژيم اسالمی از       
اتحاد مردم سخن می گويند، عناصر      
رژيم اسالمی را نيز در ميان مردم           

بطور نمونه دست      .  قرار می دهند     
اندر کاران اين رژيم که دستشان به          
خون هزاران آدم آغشته است، در             
استقرار اين نظام خفقان و اختناق،           
سرکوب و کشتار، استثمار و فقر،            
سهم داشته اند، از جمله موسوی،              
کروبی، خاتمی، و بقيه اعوان                     
انصارشان را نيز در ميان مردم جا         

هر که را با خامنه ای              .  می دهند  
اختالف پيدا کند به اين مردم اضافه         

خامنه ای به رفسنجانی         .  می شود  
يک تشر می زند، رفسنجانی نيز در       

لذا .  ميان جبهه مردم قرار می گيرد       
زمانی که از اتحاد مردم سخن می             
گويند، از اتحاد همه اينها عليه                     
خامنه ای و احمدی نژاد صحبت می       

اينها خواست مردم را به يک         .  کنند
جمهوری اسالمی بزک شده تقليل            

 .می دهند
  

زمانی که جنبش ناسيوناليسم پرو              
سخن می   "  اتحاد مردم  "غرب از      

گويد نيز اين مردم معنا و مرزهای           
برخی جريانات اين      .  متفاوتی دارد  

: جنبش که اخيرا اعالم کرده بودند          
را "  گزينه حفظ جمهوری اسالمی      "

در نظر گرفته اند، فعال و تا اطالع           
اسالمی  –بعدی، مانند جريانات ملی  

 .اين مقوله را تعريف می کنند
  

جريانات ديگر اين جنبش که                        
خواهان سرنگونی رژيم اسالمی              
هستند، اين طيف را در ميان مردم            

اما در تعريف         .  قرار نمی دهند        
مردم، منافعی مشترک ميان طبقات        
مختلف و جنبش های مختلف قائل             

اينها با ارجاع به                 .  می شوند     
ايدئولوژی ناسيوناليسم می کوشند با      

از "  عرب"حمله به اسالم و بعضا          
و تاريخ قديمی ايران، رژيم     "  ايران"

آلترناتيو .  سابق و غيره دفاع کنند           
اينها يک نظام ناسيوناليستی است که 

" جمهوری ايرانی      "تحت نام             
در نتيجه زمانی   .  فرموله کرده اند  

که با نقد و افشاءگری ما                              
کمونيست های کارگری روبرو           
می شوند، عليرغم اينکه از نقد              
اصالح طلبان حکومتی، خوشنود      
می شوند، از راديکاليسم و دفاع           
ما از يک نظامی که آزادی،                     
برابری و رفاه همگان را تامين و         
تضمين می کند به خشم می آيند،           

 .نگران و مضطرب می شوند

 

جنبش کمونيسم کارگری ديدگاه            
برای کمونيسم      .  متفاوتی دارد     

کارگری سرنگونی انقالبی                     
جمهوری اسالمی مطلوب ترين          
شکل و کم مشقت ترين راه                        
رسيدن به يک جامعه آزاد، برابر        

کمونيسم کارگری   .  و مرفه است     
به اين حقيقت آگاه است که در                 

جنبش سرنگونی  "عين حاليکه در    
جنبش های مختلف شرکت     "  طلب

دارند، اما تمام آنها در ساختن                 
، يک جامعه ای    "يک دنيای بهتر  "

که آزادی بدون قيد و شرط و                    
برابری واقعی، اجتماعی و                     
اقتصادی را تامين می کند، يعنی          

دو .  سوسياليسم، ذينفع نيستند            
جنبش اول خواهان حفظ نظم                  
موجود با  تغييرات سياسی، حال          

. با درجه و شدت مختلف، هستند          
يکی خواهان يک رژيم اسالمی           
بزک شده است؛ ديگری خواهان         
يک نظام سرمايه داری ادغام شده      
در نظام سرمايه داری جهانی و با       

 .حمايت دولت های غربی است

 

اکثريت وسيع مردم هيچگونه                
. نفعی در اين آلترناتيو ها ندارد             

طبقه کارگر و مردم زحمتکش،            
آزاديخواه و برابری طلب خواهان     

خواهان .  تغييرات بنيادی اند            
سرنگونی کامل جمهوری اسالمی     

و برقراری       
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نظامی هستند که بر مبنای استثمار      
خشن اقتصادی بنيان گذاشته نشده        
باشد؛ خواهان امحای فقر و فالکت      
اند؛ خواهان بهره مندی يکسان از        
موهبات جامعه هستند؛ خواهان             
درمان و بهداشت رايگان و با                  
استاندارد باال برای همه هستند؛            
خواهان آزادی بی قيد و شرط و             
برابری کامل زن و مرد اند؛                     
خواهان لغو هر گونه تبعيض                   
اجتماعی، اقتصادی و سياسی                 

اين مطالبات فقط و فقط در       .  هستند
يک جامعه سوسياليستی قابل تحقق    

نظامی که جنبش کمونيسم         .  است
کارگری و حزب اتحاد کمونيسم           
کارگری برای آن مبارزه  می                 

 .کند

 

با توجه به مباحث باال روشن می          
شود که متعلقين به دو جنبش ملی           

اسالمی و ناسيوناليسم پرو                 –
غرب زمانی که به مباحث                         
مطروح در ويدئوبالگ های فوق         
الذکر برخورد می کنند و خرده              
می گيرند که به اتحاد مردم ضربه       
می زند، هر يک از چه                                 
خاستگاهی حرکت می کند، چه              
منافعی را مد نظر دارد و چه                    

"اهدافی را دنبال می کند           اتحاد . 
يک لفظ قشنگ و با بار              "  مردم

اما بايد  .  بسيار مثبت سياسی است     
سطح اين لفظ را خراش داد، و به          

ايدئولوژيک و      -خاستگاه سياسی   
 .جنبشی مدافع اين لفظ توجه کرد

  

 "سبز عامل همبستگی ملی"

سرکار خانم آذر ماجدی عزيز،          "
با تشکر از تالش شما برای فرق           
گذاشتن بين جوانان جنبش سبز ما        
که اگر چشم بينائی بود متوجه بی          
سر بودن آن از روز نخست نيز              
می بود و تاسف از اينکه در کنار          
استعمار حامی رژيم سعی در                  
الغاء سر و سران برای اين جنبش        

نموديد، سوالم اينجاست که ... سبز  
چرا در نام بردن اينان بارها نام              
سبز را بکاربرديد ولی با کينه تمام   
از بکار بردن کلمه سبز برای ما            

 

سران جنبش سبز اسالمی را "
 ...نقد نکنيد 

سبز ها سر باز زديد هرچند               
فرق گذاشتيد همين سردرگمی        
و ندانم کاری امثال شما عامل          
بقای رژيم تا اين زمان                           

تاختن بر سپاه و بسيج     ...  بوده،  
و رهبر، آليد پيروزی بی چون      
و چرای اين جنبش سبز ملت            

ناکارآمدی .  ايران است            
نيروهای متشکل اپوزيسيون           
حقيقی در ايجاد همبستگی ملی،     
گزينش رنگ سبز بعنوان نماد        
اعتراض مردم ايران به کل               
نظام را بيش از پيش ضروری        

هرکس که حقيقتًا      ...  ميسازد،   
به همبستگی ملی ميانديشد و به       
شعار جمهوری ايرانی عشق           
ميورزد بايد بپذيرد با زمين               
گذاشتن پرچم سبز به همبستگی     
ملی لطمه ميزند و خودش را            
فريب ندهد که همبستگی ملی           
در جای دگری شکل خواهد              

...  گرفت ما همه با هم                . 
  ".هستيم

 

نويسنده نظر باال متعلق به                  
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب          

اينها نيز می کوشند مانع      .  است
" جنبش سبز     "نقد آنچه به                

اينها .  معروف شده است، شوند    
با نقد امثال موسوی و کروبی           

اما از آنجا که       .  مشکلی ندارند  
نقد کمونيسم کارگری به اين              
جنبش راديکال و ريشه ای                 
است و فقط در سطح افشای               
اين افراد باقی نمی ماند، می             
کوشند در مقابل اشاعه آن سد           

به اين     .  و مانع ايجاد کنند             
استدالل متوسل می شوند که             

سمبل جنبش مردم عليه     "  سبز"
رژيم اسالمی است و از اينرو         
نبايد مورد نقد قرار گيرد، بلکه       

" همبستگی ملی "بايد در جهت     
 .تحت پرچم سبز کوشيد

  

اين نظر با نظر پيشين متفاوت         
است، اما دارای يک جوهر              

هر دو می کوشند که با          .  است
مشوب کردن فضا، با                            

١٩۴شماره   
" همبستگی ملی  "آژيتاسيون درباره     

مانع روشنگری    "  اتحاد مردم   "يا    
درباره اهداف و خاستگاه جنبش                
های مختلف شوند؛ مانع تعميق                   

طبقاتی و      –قطب بندی سياسی            
ايدئولوژيک در جامعه گردند؛ و اين      

در خدمت بقای رژيم           "تالش را        
 .می نامند" اسالمی

 

هر دو جريان، صرفنظر از اينکه با        
چه لحنی صحبت می کنند و چه                  
هدف معين سياسی را دنبال می                  
کنند، مردرندانه می کوشند، تالش           
ما کمونيست های کارگری برای نقد       
و افشای جنبش اصالح طلبان                      
حکومتی، رهبران جنبش سبز و                
تالش برای تعميق قطب بندی                      

اجتماعی در جامعه را            –سياسی    
 .بنامند" عامل بقای رژيم"

 

پس از کمی تعمق در نظرگاه های            
اين دو جنبش، تشابهات آنها را                    

هر .  بخوبی می توان تشخيص داد         
دو جنبش و جريان با تمام قوا می               
کوشند که از تعميق قطب بندی های        
طبقاتی و سياسی در جامعه                           
جلوگيری کنند؛ هر دو می کوشند             
مردم را يک پديده فراطبقاتی و فرا          
ايدئولوژيک، از زاويه خواستها و           

يک پديده     .  اميالشان، جلوه دهند        
موهوم تحت عنوان مردم و يک                 
جنبش همه با هم برای يک سری               

نه يک کلمه کم،      "تغييرات سياسی،    
اين هدف     ."  نه يک کلمه زياد              

مشترک هر دو جنبش و هر دو              
از اين رو است که        .  جريان است 

از نقدهای تند و راديکال ما به                
خشم می آيند و ما را بشيوه خنده            

يا "  عامل بقای رژيم اسالمی   "دار  
 .می نامند" آلت دست خامنه ای"

  

اين شيوه های عوامفريبانه توده            
اسالمی تاريخ مصرفش         -ايستی

مردم .  فايده ندارد   .  گذشته است   
برای سرنگونی رژيم اسالمی به         

مردم خواست ها و    .  ميدان آمده اند  
اميالی بسيار عميق و راديکال               

"دارند مرگ بر جمهوری               . 
برای طبقه کارگر،            "  اسالمی

مردم زحمتکش، جنبش آزادی زن     
و آزاديخواهان و برابری طلبان           

مرگ .  معنايی وسيع و عميق دارد    
بر جمهوری اسالمی، يعنی نه به         

فقر و فالکت، نه به سرکوب و                 
اختناق، نه به تبعيض و بی                        

برای مردم مرگ بر              .  عدالتی
جمهوری اسالمی معنايی بسيار          

اسالمی ها و       –وسيعتر از ملی       
ناسيوناليست های پرو غرب                  

 .دارد
 

مردم خواهان آزادی، برابری و           
اين خواست ها نه در            .  رفاه اند  

جمهوری اسالمی بزک شده، نه           
در جمهوری ايرانی، نه در رژيم         
ناسيوناليستی، بلکه فقط در                      
جمهوری سوسياليستی قابل تحقق      

 * .است

رژيم جمهوری اسالمی حداقل دستمزد 
 !کارگران را عمال کاهش داد

 

رژيم جمهوری اسالمی در آستانه سال نو در يک تصميم ضد کارگری                  
"حداقل دستمزد کارگران را عمال کاهش داد                 درصدی   ٩"  افزايش. 

حداقل دستمزد در شرايطی که نرخ تورم بنا به ادعای خود مراکز دولتی      
 برابر با کاهش حداقل دستمزد            ، در صد ذکر شده است           ١٨بيش از     

واقعيت اين است که نه نرخ تورم          .  واقعی و قدرت خريد کارگران است       
 در صد است و نه حداقل دستمزد بهيچوجه کفاف يک زندگی                               ١٨

انسانی در جامعه امروزی است و نه رژيم اسالمی کوچکترين حقی در               
 هزار   ٣٣٠تعيين حداقل دستمزد برابر با           .  تعيين حداقل دستمزد دارد      

اين يک  .  تومان به معنای اعمال بيشترين فقر و فالکت به کارگران است          
اقدام جنايتکارانه است و آمرين اين سياست بايد به جرم جنايت عليه                    

پاسخ اين اقدام و تاريخ پر از خون و جنايت           .  طبقه کارگر محاکمه شوند   
رژيم اسالمی را با سرنگونی رژيم اسالمی و بر پايی نظامی آزاد و                         

آن .   خواهيم داد  سوسياليستىبرابر و مرفه برای همگان يک جمهوری          
 !روز دور نيست



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 وجود و عملکرد جريانات و      :نگاه
دولتهاى اسالمى در سالهاى اخير        
در خاورميانه و شمال آفريقا، در          
عين حال سبب اختالفاتى در                    
برخورد به مذهب و جريانات و             

هستند .  دولتهاى مذهبى شده است      
دولتها و     "کسانى که ميگويند               

جريانات اسالمى و مذهب اسالم           
آنچه که در   .  را بايد از هم جدا کرد   

اين کشورها ميگذرد، ربطى به             
اسالم ندارد و ناشى از درک و                
استنتاج غلط اين جريانات و دولتها  

به عالوه ميگويند   ".  از اسالم است  
نبايد عليه مذهب موضع گرفت و       "

حرفى زد، چون اين توهين به                  
عقيده مردم است و باعث تفرقه              

نظر شما در      "...  بين آنها ميشود     
 اين مورد چيست؟ 

 

 من اين را درک        :منصور حکمت 
اى چنين اقتضا     ميکنم که منافع عده   

ميکند که تا حد امکان اسالم را از         
زير تيغ خشم مردمى که قربانى يا        
شاهد جنايات غير قابل توصيف            

من اين   .  اند، بدر ببرند        اسالميون
را درک ميکنم که ابعاد اين                        

 جنايات و اين هاالکاست                           
[halocaust]           چنان است که

حتى در ميان صف اسالميون هم          
کسانى پيدا ميشوند که نميخواهند          
مسئوليت اين همه پليدى و زشتى          
را بر عهده بگيرند و الجرم به                 
نظر من طبيعى است که در چنين          

و "  اسالم راستين "اوضاعى بحث    
يک "  اسالم پراتيک "رابطه آن با     

اما از نظر     .  بار ديگر باال بگيرد      
مِن کمونيست، مِن آِتئيست، از                
نظر ما شاهدان و قربانيان جنايات       
اين اسالم، از نظر من و امثال من         
که در يک جدال سهمگين                           
اجتماعى و سياسى و فکرى با اين        
هيوال بسر ميبريم، اين اظهارات و      
توجيهات از فرط رندى، احمقانه          

مبانى عقيدتى اسالم،    .  جلوه ميکند 
مبانى قرآنى اسالم، انکشاف تاريخ     
اسالم، هويت و تعلق سياسى اسالم      
و اسالميون در جدال آزادى و                 

تر و      ارتجاع در عصر ما عيان          
تر از آن است          غير قابل پوشاندن    

که اجازه بدهد بحث روايات                     

 

 اسالم و اسالم زدايى
 ١٩٩٩نشريه کانون پژوهشى نگاه، با منصور حکمت، ژانويه " نگاه"مصاحبه 

مختلف اسالم و وجود و                       
احتمال وجود روايت ديگرى           
از اسالم، ولو در آينده و در                
ُکرات ديگر، که در آن                           

ترين حقوق و عواطف           ابتدايى
بشرى لعن و لگدمال نشده                  

به .  باشد، جدى گرفته بشود           
حرمتى   نظر من، اين نهايِت بى      

به ِعلم و به شعور اجتماعى               
انسان زمان ماست، اگر هر              
توجيه و هر َمهملى که                           
اسالميوِن در حاِل هزيمت به           
روى جامعه پرت ميکنند را به        
عنوان مبحثى براى تجزيه و            
تحليل و موشکافى علمى                     

فرد در اسالم، چه          ...  بپذيريم
حقوق   راستين و چه غير آن، بى   

زن در     .  حرمت است       و بى   
کودک در    .  اسالم َبرده است       

. اسالم در رديف احشام است           
عقيده آزاد در اسالم معصيت و      

. مستوجب عقوبت است                      
سکس، .  موسيقى فساد است         

بدون جواز و بدون داِغ مذهب         
بر َکَپِل مرتکبينش، گناه کبيره         

اين ديِن مرگ و خون و         .  است
راستش همه     .  عبوديت است    

اند، اما بيشتر اديان       اديان همين 
را بشريت آزادانديش و                        
آزاديخواه در طول صدها سال        

اين يکى   .  در قفس کرده است      
را هرگز نگرفتند و مهار                     

چرخ ميزند و نکبت         .  نکردند
 . ميآورد

 

دفاع از موجوديت اسالم تحت        
لواى بحث احترام به باورهاى        

اعتبار و    مردم، به نظر من بى       
در ميان مردم،   .  رياکارانه است 

. باورهاى مختلفى هست                     
بنابراين بحث نه بر سر احترام       
به باورهاى مردم، بلکه بر سر       
انتخاب باورهاى قابل احترام           

هر کس هر چه          .  مردم است   
بگويد، به هر حال همه دارند            
باورهاى باب ميل خودشان را        

و الجرم آنها      .  انتخاب ميکنند  
که تحت لواى حرمت باورهاى      
مردم، نقد به اسالم را پس                    
ميزنند، دارند فقط انتخاب                  

١٩۴شماره   

معنوى و سياسى خود را بيان                       
اسالم را به عنوان        .  ميکنند و بس     

يک عقيده قابل احترام برميگزينند و      
دادن "  خلقى"فقط براى مشروعيِت       

به انتخابشان، عقايد خود را در                   
عرضه "  اعتقادات مردم "بندى    بسته

اى، به      من به هيچ خرافه        .  ميکنند
هيچ ناحقى، حتى اگر همه مردم                 
جهان به آن صحه بگذارند، احترام          

اين را البته حق هر کس          .  نميگذارم
ميدانم که به هر چه ميخواهد باور             

اما ميان احترام به             .  داشته باشد    
آزادى عقيده افراد با احترام به عقيده      

ما بر فراز   .  افراد فرق اساسى هست   
ايم و داور اين دنيا                 جهان ننشسته   

بازيگران و شرکت کنندگان      .  نيستيم
اى از    هر يک گوشه   .  در آن هستيم   

جهانى هستيم که     -اين جدال تاريخى  
به نظر من از آغاز تا امروز بر سر         
آزادى و برابرى انسانها در جريان          

من به خرافاتى که با آنها      .  بوده است 
در حال جنگم و زجر انسانها را در          

 . ام، احترام نميگذارم چنگال آن ديده
 

 يک مساله ديگر در اين مورد        :نگاه
که نه فقط توسط برخى از جريانات         

هاى    سياسى و مستشرقين و رسانه          
گروهى غرب گفته ميشود، بلکه در        
بين بعضى از متفکرين و                                
روشنفکران اين کشورها هم                        
طرفدار دارد، اين است که مردم اين       
کشورها مسلمانند و آنچه که در آنها         
جريان دارد، براى مثال موقعيت              
زنان و حجاب اجبارى، جزو                       

آيا به   .  شان است     فرهنگ و هوّيت     
نظر شما، مردم ايران مسلمانند؟                
ايران کشورى اسالمى است؟ و آيا           
مالحظات فوق صحيح هستند و بايد        

 آنها را رعايت کرد؟ 
 

بندى       نفس دسته       :منصور حکمت   
بندى کردن واقعيِت           کردن و بسته      

ُمرکّبى نظير يک جامعه، زير يک          
گرايانه مذهبى يا قومى  برچسب تقليل 

و ملى، بخودى خود گواه اين است            
که ما با يک تبيين علمى يا                               

کسى .  جويانه روبرو نيستيم        حقيقت
اى       که جامعه ايران را جامعه                    

اسالمى نام ميگذارد، درست نظير          

کسى که آن را آريايى، شاه                        
پرست، ايرانى، شيعى و غيره               
توصيف ميکند، دارد در قلمرو             

سؤال اين  .  پروپاگاند حرکت ميکند  
است که چه کسانى و در چه                     

اى    چهارچوب سياسى و تاريخى        
اى اسالمى      دارد ايران را جامعه      

توصيف ميکنند و چه نتايجى                  
. ميخواهند از اين توصيف بگيرند      

براى مثال معلوم است که رژيم             
اسالمى بايد جامعه ايران را                    

اى اسالمى توصيف کند، تا        جامعه
به وجود يک حکومت اسالمى در       

. جامعه رنگ مشروعيت بزند              
واضح است که يک راسيست و            

ستيز غربى بايد ايران را             مهاجر
اى اسالمى بخواند تا شکاف      جامعه

ميان آدمى که از ايران آمده است          
را با مردم محل باز و پرنشدنى              

واضح است که يک         .  نگاه دارد  
ژورناليست نان به نرخ روز خور      
بايد اين عبارت را استفاده کند و            
اين باور را اشاعه بدهد، چون                
مدل تبليغى و نگرش محافل                     
سياسى حاکم در جامعه غربى                

به همين ترتيب   .  امروزه اين است  
محافل دانشگاهى از اين الگو                 
تبعيت ميکنند، افکار عمومى در          
اين جهت سوق داده ميشود و                   

 . غيره
 

واقعيت اين است که اين                              
بندى کاذب        گذارى و دسته           اسم
گذارى، از هر     هدف اين اسم  .  است

سو که باشد، اين است که کاراکتر       
اسالمى قوانين و مناسبات حاکم            
بر جامعه ايران، نه محصول يک       
تحميل و فشار سياسى، بلکه ناشى       
از نگرش و بارورهاى خود مردم       

اگر واقعا حجابى بر      .  قلمداد شود 
سر زنان ايران است، انتخاب                 
خودشان باشد و از نگاه                               

شان به جهان مايه بگيرد،         اسالمى
تر   چقدر وجدانها در غرب آسوده       

ميشود، چقدر معامالت و بند و              
هاى رژيمهاى دمکرات و              بست

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

الس زدن روشنفکران و                             
 [yuppie] ژورناليستهاى ياپى    

غربى با دولت ايران موجه                       
ميشود، چقدر خفه کردن صداى            
اعتراض زن آزاده و اپوزيسيون          

اى     انقالبى ايران به عنوان عده            
جدا از      "ناراضى افراطى و                 

بندى    بسته.  تر ميشود     ساده"  مردم
مذهبى و فرهنگى و قومى و ملى           
مردم، هميشه قدم اول در انکار              
حقوق يونيورسال و جهان شمول          

اگر .  آنها به عنوان انسان است            
 [Rwanda] ُکشى در روآندا    نسل

ادامه يک سنت آفريقايى است،               
اگر سنگسار يک رسم اسالمى               
مردم ايران است، اگر حجاب                  

جوامع "بخشى از فرهنگ زن در        
است، اگر شوهر دادن         "  اسالمى

دختر ُنه ساله رسم و رسوم خود             
مردم آن ممالک است، آنوقت                  
واقعا ميشود فراموششان کرد،               
ميشود تحقيرشان کرد، ميشود                
بمبارانشان کرد و در پشت ديوار          
بلند مدّنيت و دمکراسى غربى                
زير دست ُحّکام خودشان رهايشان     

 . کرد
 

اما اگر معلوم شود که اين انسانها          
اى        چون ديگران در جامعه                  

دارى و در يک بازار                    سرمايه
جهانى، توليد و زيست ميکنند،               
اگر معلوم شود که اين راه و                      

ها و قوانين اسالمى به زور              رسم
گاه و اعدام و              زندان و شکنجه      

گشت خيابانى و دشنه و اسيد و                
سنگسار به اينها تحميل شده است،       
اگر معلوم شود که اين مردم نظير         
همه جاى ديگر تشنه آزادى و                  

اند، اگر        برابرى و رفع تبعيض         
ترين خصيصه    معلوم شود که قوى    

اين مردم، عليرغم همه اين                        
فشارها، عطششان براى فرهنگ         
و زيست نوع غربى است، آنوقت         
تمام اين عمارت ايدئولوژيکى                

فريبانه فروميريزد و                           عوام
خسارات غيرقابل توصيفى به بار       

 . ميآورد

 

اى اسالمى        جامعه ايران، جامعه      

 

 ...اسالم و اسالم زدايى

رژيم استبدادى حاکم بر     .  نيست
ايران يک رژيم اسالمى است،       
که عليرغم همه اين فشارها،            
هنوز نتوانسته است مردم را            
مجبور ناگزير کند تا اين هويت      

من .  اسالمى را بر خود بپذيرند     
يک غاز براى روشنفکرى که        
با ارجاع به آمار ثبت احوال و         

ُمهر "  مذهب رسمى    "مقوله     
گذارى       تأييد پاى اين اسم                  

رياکارانه ميگذارد، ارزش قائل    
پذيرش اين مقوله، و از       .  نيستم

آن بدتر تبليغ اين مقوله، يک             
اى است که         رکن تداوم فاجعه     

در ايران و کشورهاى                           
 . زده جريان دارد اسالم

 

 نظرتان در مورد                        :نگاه
و "  مذهب مترقى                 "
چيست؟ " پروتستانيسم اسالمى "

هاى      ها، از شخصيت              خيلى
فرهنگى گرفته تا سازمانهاى          
سياسى، ميگويند بايد از                       
شريعتى و سروش و ساير                  
دگرانديشان اسالمى در مقابل         

. دفاع کرد     "  سنت گرايان     "
ميگويند با ميدان دادن و                       
حمايت از اينان، اوضاع جامعه     

. و زندگى مردم درست ميشود       
 نظر شما در اين مورد چيست؟ 

 

 پروتستانيسم    :منصور حکمت   
اسالمى اگر بناست                                  
پروتستانيسم باشد، بايد انشعابى    
دينى ايجاد کند و قبله و                          

 [hierarchy] هيرارشى
مذهبى جديدى ايجاد کند و توده       
مردم را به اين اسالم نوع                    

کارى که شايد   .  ديگر فرابخواند 
. بهائيت قرار بود بکند                          

هاى يک استاد دانشگاه            ِشکوه
مذهبى از حکومتى که ناگاه به        
او جفا کرده است را نميتوان با        
اين تحوالت و چرخشهاى                  
بزرگ تاريخى در غرب قياس       

اسالم در روبناى                 .  کرد
خاورميانه و ايران امروز و             
در رابطه با اقتصاد سياسى               
جامعه کنونى، آن نقشى را                 

١٩۴شماره   
ندارد که مسحيت در دوران عروج         

. دارى در غرب داشت                     سرمايه
تطبيق يافتن اسالم با سير تکوين                

اى      اقتصادى اين جوامع، مقوله              
اين سير اقتصادى،        .  فرعى است   

مستقل از حال و هواى اسالم و چند          
و چون قدرت تطبيقش با جامعه                  

. مدرن به هر حال طى ميشود                      
 جامعه ايران احتياجى به لوتر                   

[Martin Luther]       و کالون 
[John Calvin]        ندارد، چون

حاکميت اسالم بر آن نه يک                           
هژمونى عقيدتى، روانشناسانه و              
ساختارى، بلکه يک سلطه سياسى و      
پليسى است که به طرق سياسى                   

 . برانداخته خواهد شد
 

 مطبوعات ايران را که ورق          :نگاه
هاى فراوان و              ميزنيد، به بحث        

کّشافى درباره رابطه حکومت دينى       
و مردم، دين و آزادى، دين و تعقل،          

. برميخوريد...  دين و جامعه مدنى و     
در مورد اينها چه فکر ميکنيد؟                    
رابطه مذهب و در اينجا اسالم، با             
حاکميت مردم و جامعه مدنى و                   

را چگونه     ...  آزادى و تعقل و              
 ميبينيد؟ 

 

 مذهب، ايدئولوژى    :منصور حکمت 
العاده خشن      رسمى يک دولت فوق       

در نتيجه براى قشر     .  در ايران است  
روشنفکرى که در ايران زيست                
ميکند، هر موضوعى بايد در متن            

اى از        اسالم و به عنوان گوشه               
بينى اسالمى بررسى بشود ويا        جهان

الاقل تنشهاى هر نظرى با اسالم               
. حاکم مورد اشاره قرار بگيرد                   

مباحثى نظير حقوق بشر، آزاديهاى        
مدنى، نظام سياسى، سياست                        
اقتصادى، علم، فرهنگ و هنر و               
غيره همه مباحث مهم و مبرمى                  
هستند که ِاليت فکرى جامعه در همه   

در ايران   .  جا دائما به آن ميپردازد        
" اسالم"به همه اينها بايد عبارت               

اين به اين معنى نيست       .  اضافه شود 
که اسالم در خوِد پروبلماتيک مورد       

. بحث جاى علمى مشروعى دارد             
اين يک اجبار سياسى است و نه                 

اين .  شناسانه يا حتى تاريخى      شناخت
دوره بزودى ميگذرد و مجالت                  
ايران به اين مفاهيم در يک قالب                

تر، بدون الزام تطبيق چيزى با         جدى
اسالم و يا نشان دادن تناقض چيزى         

به نظر   .  با اسالم، خواهند پرداخت      
من مباحث اپوزيسيون مجاز و                    
منتقدين قانونى در يک رژيم                         

استبدادى هيچ وقت نبايد در                     
صورت ظاهر آنها و بر مبناى               
تعاريف و مقوالتى که خود به                 

. دست ميدهند، جدى گرفت                     
مباحث واقعى در جامعه ايران              
وقتى به جلوى صحنه و صفحات         
نشريات داخل کشور رانده                       
خواهند شد که اختناق سست شده          

بنابراين، راستش من               .  باشد
مطالب نشريات روشنفکرى داخل     
کشور را از نظر محتوايى مهم و          

بيشتر .  جدى و مربوط نميدانم            
اى که پشت رابطه و        جدال سياسى 

کشمکش دولت و اين مجالت                  
  هست به نظر من قابل توجه است

 

 به عنوان آخرين سؤال،               :نگاه
نظرتان درباره وضعيت جنبش            
ضد مذهبى در قرن اخير در                    
ايران چيست؟ فکر ميکنيد اين               
جنبش چه مختصات و چه                         
جايگاهى در مبارزه و تالش                   
عمومى توده مردم براى يک                  

 زندگى بهتر دارد؟ 

 

 هم جنبش مذهبى     :منصور حکمت 
و هم جنبش ضد مذهبى در ايران          
براى بخش اعظم قرن بيستم،                 

المللى      تحت تأثير ِتِرندهاى بين           
ترى قرار گرفتند که به اينها              مهم

رنگى متفاوت از کشمکش مذهب       
و روشنگرى در اروپاى قرون             

اشاره من به انقالب اکتبر     .  قبل زد 
و ظهور شوروى و باالخره جنگ      

هم اسالم و هم                .  سرد است     
روشنگرى ضد اسالمى در متن           

المللى، در      تر بين     يک تالقى مهم    
هاى تاريخى ديگرى قالب       ظرفيت

زده شدند، يا شايد بتوان گفت از            
روشنگرى ابتدا   .  نو تعريف شدند    

به بخشى از تحرک سوسياليستى         
در جامعه بدل شد، اما خيلى                     
سريع با ظهور شوروى به عنوان       
يک اردوگاه بورژوايى جهانى،           
عمال به يک جنبش ابزارى و ُدم           

به نظر من لبه        .  بريده تبديل شد     
ستيزى            انتقادى و مذهب                    

محاباى اين        انديشانه و بى           آزاد
جنبش محو شد، چرا که اکنون               
آخونِد ملى و مذهِب خلقى، و                    

بخشى که ميتوانست     الهياِت رهايى 
مؤتلف اردوگاه شوروى در مقابل      
آمريکا باشد، کشف شده بود و                
اسالِم قابل دفاع يا قابِل مدارا يافت    

با .  شده بود    
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ايست شدن جامعه              استالينى شدن و توده            
روشنفکرى ايران و ورود مالحظات تاکتيکى      

اى که از     در برخورد به مذهب به عنوان پديده 
قرار ميتوانست عليه سلطنت و آمريکا                        
کارساز باشد، دور ارفاق به اسالم و بعد حتى         

در قطب مقابل،       .  تطهير آن شروع ميشود        
اسالم ضد کمونيست به يک اسلحه قوى                      
غرب در جنگ با کارگر و کمونيسم ايران                

اين بارورهاى مذهبى مردم و           .  بدل ميشود  
قدرت اسالم به مثابه يک دين نبود که                            
جمهورى اسالمى را ساخت، بلکه نياز                       
موّکلين سابق رژيم شاه براى ادامه سياست              
سرکوب چپ در ايران بود که اسالِم در حال           
اضمحالل و منزوى خمينى را به جلوى                     

همه اينها، خيلى خالصه، به         .  صحنه کشانيد 
انديشى با اسالم به       اين معناست که جدال آزاد     

عنوان يک مذهب به سرعت تحت تأثير فعل           
هاى مختلف جامعه، و                    و انفعال بخش         
المللى، با اسالم            هاى بين       همينطور قدرت   

اگر .  سياسى و جنبش اسالمى، قرار ميگيرد         
کسى سى سال قبل از يک موضع آتئيستى                 
بنياد اسالم را به ريشخند و نقد ميگرفت، نه              
فقط از طرف دستگاه اسالم، بلکه از طرف              

استبداديون مورد حمله قرار           خلقيون و ضد     
کما اين که امروز هم همان                       .  ميگرفت
شان   ها، و کسانى که نگرش سياسى        اردوگاهى

محصول آن اردوگاه است، به ما منتقدين                   
از نظر   .  قاطع اسالم و مذهب حمله ميکنند           

خواهى نه در کوبيدن      اينها انقالبيگرى و ترقى   
اسالم و مذهب، بلکه در کنار آمدن و                             

و "  نو"همزيستى با آن و ابداع يک اسالم                 
 . و غيره است" امروزى"
 

کمونيسم (به نظر من، امروز جنبش ما                        
است و نفرت عميق توده وسيع               )  کارگرى

مردم ايران و بويژه زنان و جوانان در ايران           
از اسالم، که ماتريال يک تحول جدى ضد                

. مذهبى و اسالم زدايانه را در ايران ميسازد           
اگر مردم ايران بناست چيزى از جنس                        
سعادت را تجربه کنند، اين جنبش بايد پيروز          

مطمئنم که در اين مسير، و با تکان                  .  شود
خوردن مردم، يک قشر از روشنفکران                     
آزادانديش، روشن و روشنگر، به اين جبهه            

  * . خواهند پيوست
 

به نقل از انترناسيونال، نشريه حزب کمونيست             
 ١٣٧٧اسفند  - ٢٨کارگرى ايران، شماره 

کلمات انگليسى داخل کروشه را سايت حکمت          []
 .به متن اضافه کرده است 

 

اسالم و اسالم 
 ...زدايى

١٩۴شماره   

 

 کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و                    

نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و            .  فکرى نظام سرمايه دارى متکى است      
تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و             .  به اين اعتبار حقيقى و انقالبى      

برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات                
تلقى برده  .  اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است               

از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده                      
اما، با  .  پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد                      

ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد،                     
طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است،                         

پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى       .  افق آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد             
. آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود                       

  .اجتماعى است -برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس اقتصادى 
 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى                     
شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه                 

اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد                      .  دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند                  
مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته             

 . ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است
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سرانجام پس از       :  کامران پايدار   
کلی بازی و عشوه مسخره،                      
شورای فرمايشی عالی کار                      
حکومت اسالمی سرمايه داران            
افزايش دستمزد کارگران را برای      

 هزار تومان اعالم       27سال جديد     
 330يعنی دستمزدها ميشود      .  کرد

آيا به نظر شما با            .  هزار تومان  
 هزار تومان در اين شرايط و      330

با اين   و   اوضاع و احوال جامعه         
تورم و گرانی ميشود زندگی کرد؟      

 چطوری؟

 

 ببينيد،     :کارگر مهر کام پارس            
زندگی که چه عرض کنم، فکر              
ميکنم برای زنده ماندن هم کفايت         

با يک حساب دو دو تا چهار       .  نکند
تا و سرانگشتی همه چيز روشن            

قبض گاز پايان ماه حداقل          .  است
 30 هزار تومان، قبض برق            50

 هزار  30هزار تومان، قبض آب        
تازه اينها حداقل ترين              .  تومان

 700بنزين ليتری           .  مبلغهاست
 هزار   20تومان، گوشت کيلويی        
 هزار و      3تومان، برنج کيلويی         

پانصد تومان، بنجل ترين ميوه ها         
و تره بار کيلويی هزار تومان،               
کرايه تا کسی و اتوبوس چندين              
برابر، هزينه پزشکی فقط يک               

 تا  30نسخه سرما خوردگی سا ده        
غير از اينها   ...   هزار تومان و    50

قيمت همه نيازهای زندگی چندين        
تازه بدتر از همه     .  برابر شده است  

اينها اجاره يک آلونک يک اتاقی          
بدون هيچ امکاناتی در جنوب                 
شهر و حاشيه های همين تهران با         

 تا   200کلی پول پيش بايد ماهی           
...  هزار تومان هم بپردازی        300

و حاال اگه من بخواهم بگويم و                
شما گوش کنی ببين به کجا خواهد         

حاال من از شما ميپرسم آيا        .  رسيد
 هزار تومان        330حاال با اين            

زهرمار اصال ميشود زنده ماند؟          
آيا آخوندها هم در ازای بيش از              

 هزار   330 ساعت کار ماهی        12
تومان ميگيرند؟ يا خانواده های ما       
کارگران از سر ناچاری بايد با تن        
فروشی و کليه فروشی و هزار               

. مصيبت ديگر زنده بمانند                        

 

 يکی از گفتگوى کامران پايدار با   
 ! کارگران مهر کام پارس ايران خودرو

 . قضاوت با شما

 

در همين       :  کامران پايدار       
شورای کذايی عالی کار                      
حکومت يکی از کار چاق کنها       
و پادوهای سرمايه داران به نام      
يار احمديان با گستاخی گفته             

محور اصلی تعيين             :  است
دستمزد کارگران برای سال             

صيانت از بنگاهها و                آينده
کمک به اجرای طرح هدفمندی     

اين بابا      .  يارانه بوده است          
خودش را نماينده کارگران                

اصال اين ادعايش برای    !  ميداند
 چيست؟ 

 

اشتباه :  کارگر مهر کام پارس       
 اوال اين بابا نماينده ما             ،نکنيد

نماينده .  کارگران نبوده و نيست   
های ما تو زندانها زير شکنجه        

اين بابا سرش تو آخور             .  اند
حکومت و پولدارها و سرمايه        

يا ديروز پاسدار و       .  دارهاست
کميته چی بوده و يا به طريقی           

. از عوامل خود حکومت است       
دوما دقت کنيد اين يارو حرف         
دلش را خيلی روشن و شفاف           

. دروغ که نگفته       .  گفته است   
ميخواهند با کاهش دستمزد ما          
کارگران سود بيشتری به جيب       
صاحبان بنگاهها يعنی صاحبان    
کارخانه ها و سرمايه دارها              

تازه چندان هم       .  سرازير کنند  
با کاهش دستمزدها   .  بيراه نگفته 

و تحميل فقر و گرسنگی بيشتر       
به ما کارگرها و خانواده                      
هايمان ميخواهند طرح                        
جنايتکارانه يارانه هايشان را          
هم که هدفش ايجاد فقر و                      
محروميت و گرسنگی بيشتر           
است را تکميل کنند تا هم سود          
بيشتری سرمايه داران و                     
حکومت به جيب بزنند و هم ما        
بيش از پيش مرعوب و                        

تا برايشان     .  تسليمشان شويم    
بيشتر و بهتر و ارزان تر کار           

 . کنيم 
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بقول شما همين          :  کامران پايدار    

حضرات حکومتی در شورای عالی      
کار گفته اند مبلغ بن های کارگری            

 هزار   28 هزار تومان         20هم از      
تومان شده و بطور نقدی به حساب           

 8يعنی     .  کارگران واريز ميشود        
هزار تومان هم اضافه تر، اصال               
 مسئله بن و اضافه مبلغش يعنی چه؟

 

يعنی چه؟   :  کارگر مهر کام پارس        
يعنی کال ه برداری، يعنی کاله                    

 ،شرعی برای دزدی و مالخوری           
چرا؟ !  يعنی بيشرفی و دروغگويی      

ظاهرا ميگويند  :  تا برای شما بگويم     
بن، راستش نه بنی در کار است و             

مثال در   .  نه پولی در حساب کسی         
همين مهر کام پارس خودمان                       
مسئولين فروشگاه تعاونی و باند                

) مدير مهر کام پارس             (کيانمهر     
بعضی وقتها در طول سال آن هم               
بخاطر مناسبتهای حکومتی از يوم          

 بهمن شان گرفته تا تولد                 22اله    
... زهرا و زينب و صغرا و کبری و       

بنجل ترين و نامرغوب ترين و                   
ارزان قيمت ترين گوشت منجمد و           
خوار و بار و هر آشغالی را که باد            

! کرده و دم دستشان باشد به نام بن            
اين .  به ما کارگران قالب ميکنند             

بيشرفها با اين کارشان، هم مراسم            
حکومتی و مذهبيشان را جشن                    
ميگيرند، هم سود ميبرند و هم                      
ميخواهند سر ما را شيره بمالند تا              

 . ساکت باشيم

 

سنوات چی؟ گفته اند    :  کامران پايدار 
 200سنوات مانند سابق روزی                 

 هزار تومان و آخر       6 ماهی    ،تومان
 هزار     72سال هم جمعا ميشود                 

 تومان؟ 

 

 7 آفتابه لگن     :کارگر مهر کام پارس    
اصوال !  دست شام و نهار هيچی             

سنوات مبلغی است که بايستی در             
پايان سال محاسبه و به کارگران                

اوال اين    .  قراردادی پرداخت شود      
. مبلغ خيلی خيلی ناچيز و کم است            

خودشان بريده اند و خودشان هم                
البته همچين بيراه هم          .  دوخته اند   
اينها ميخواهند به قول          .  نرفته اند   

خودشان هم از جيب سرمايه دارها          
و پولدارها و کارفرماها صيانت و            
حمايت کنند و هم تصميمشان در                

. جهت سياست حذف يارانه ها باشد        
يعنی به زبانی ما محروم تر و                      

بيچاره تر از اين چيزی که امروز       
دوما در حالت کلی       .  هستيم باشيم  

در اکثر مواقع سنوات در پايان              
سال محاسبه و به کارگر جماعت         

به بهانه اينکه      .  پرداخت نميشود  
ميگويند بماند تا برايتان پس انداز        

. برای کدام روز من نميدانم      !  شود
ما که امروز و همين حاال گرسنه         

بماند تا پس      "سوما   .  و محتاجيم  
و فالن و فالن همه          "  انداز شود  

کارگری که  .  دروغ شاخدار است   
همه حق و حقوقش را لگد کرده             

 قراردادی هست با قرارداد             ،اند
 از کارگر      ،موقت و سفيد امضا        

پای يک ورقه سفيدی امضا و اثر        
تازه تعدادی  ...  انگشت گرفته اند و   

زيادی از کارگرها حتی در                      
کارخانه و مراکز صنعتی ديگر           

 مثال   ،بطور روزمزد کار ميکنند      
در همين مهر کام خودمان                         

 سال   12 تا      10کارگرانی داريم      
سابقه کار در اين جهنم دارند و               
هنوز روز مزدی کار ميکنند و             

خوب .  هنوز قراردادی هم نيستند     
حضرت نياکان و کارفرما و هر           
جک و جانوری هر وقت دلش               
خواست کارگر را که هيچ                         
ضمانت و امنيت شغلی هم نداره           

حاال بيا و    .  از کار اخراج ميکنند     
بگو من چندين ساله سنوات                      

ميدانی با تو چکار    ...  نگرفته ام و    
زيادی .  ميکنند؟ به ريشت ميخندند    

هم حرف بزنی به ضرب باطوم           
پاسدار و بسيجی و حراست و                 

. زندان و شکنجه خفه ات ميکنند          
اين شد چی؟ اين شد داستان                       
سنواتی که سرمايه دارها و                      
حکومت اسالميشان به کارگران         

 . ميپردازند يا ميخواهند بپردازند

 

غالم رضا عباسی   :  کامران پايدار 
يکی ديگه از جانورانی که در                

: شورای عالی کار بوده گفته است      
قرار است با چانه زنی شرکای              
اجتماعی کارگران در سال آينده با      

اين .  کمکهای دولت روبرو شوند      
يعنی چه؟ اصال چانه زنی برای           
چه؟ چرا شفاف و سر راست                   
 دستمزد کارگر را پرداخت                     

نميکنند؟ چرا لقمه را چرخانده و          
 برعکس به دهان ميگذارند؟ 

 

اين يعنی   :  کارگر مهر کام پارس      
بزک نمير بهار مياد، اين يعنی               

وعده سر            
١١صفحه   
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خرمن، اين يعنی دروغ و                           
عوامفريبی، اين يعنی شيادی و              

اگه من کارگر          !  کاله برداری    
بخواهم يک قوطی کبريت، يک            
بسته بيسکويت يا هر چيزی                      

 خودشان قيمتش را تعيين            ،بخرم
. کرده اند و کمتر هم نميشه                        

اعتراض هم کنم با پاسدار و پليس         
و آجان دمار از روزگارمان در             

آقا، حاال من که ميخوام     .  می آورند 
نيروی کار و عمر و جوانی                      
خودمو برای لقمه نانی بفروشم              

!چرا نبايد قيمت کارم را تعيين کنم  
؟ چرا بايد نماينده فالن و بيسار               
سرمايه دار با فالن آخوند و                       
پاسدارهای شيخ پشم الدين بنشينند        
و بر عليه ما و خانواده هايمان                 
تصميم بگيرند؟ تا به بهای فقر و            
محروميت و بيچارگی ما خوب             
بخورند و خوب بچرند و فربه                 

آيا اين از قانون جنگل                .  شوند
وحشيانه تر و بدتر نيست؟ ميدانی،     

 ساله که دارند          32اين آخوندها       
دروغ و جنايت و دزدی و                           

 .آدمکشی را به ما تحميل ميکنند

 

صادقی يکی ديگر    :  کامران پايدار 
از عوامل حکومتی در شورای              

: عالی کار با نگرانی گفته است             
تامين نشدن حداقل های معيشتی            
کارگران ميتواند تبعات بدی داشته      

 منظورش چيست؟. باشد

 

دقيقا به    :  کارگر مهر کام پارس         
اين بابا نگران       .  خال زده است      

همه .  کارگر جماعت که نيست           
نگرانی اينها برای آينده تاريک و         

اين .  سقوط حتمی حکومتشان است   
بابا خطر را در بيخ گوشش حس            

خودشان ميدانند چقدر             .  کرده
جنايت و دزدی کرده اند و چقدر            
آدم کشته اند و ميدانند دير نيست             
روزی که خشم و طغيان جامعه             
منفجر شود و حکومت فاسد و                 
جنايتکارشان در محاصره                        
اعتراضات و اعتصابات پر قدرت     
و حق طلبانه کارگری در زير                 
آوار خشم و نفرت همگانی يکبار          

 . برای هميشه مدفون شود

 

 يکی از گفتگوى کامران پايدار با   
 ... کارگران مهر کام پارس ايران خودرو

 از همه چيز گفتيم        :کامران پايدار 
اال يک چيز، راه چاره چيست؟               
سرمايه دارها و حکومتشان صبح        
تا شب به فکر دزدی و بخور                     

به فکر ما و            .  بخور خودشانند   
چکار .  خانواده هايمان که نيستند        

 بايد کرد؟ 
 

قطعا :  کارگر مهر کام پارس               
حکومت و سرمايه دار و احمدی           
نژاد و خامنه ای و موسوی و                    

همه اينها از يک            ...  کروبی و   
همه اينها دزد و آدمکش      .  جنس اند 

صف و سرنوشت ما     .  و مفتخورند 
کارگران از همه اين ارازل و                   

ما پليس و پاسدار      .  انگلها جداست 
 تفنگ هم       ،و بسيجی هم نداريم          

 خواست ما يا حسين و مير        ،نداريم
هم ...  حسين و شيخ کروبی و                

ما نان و زندگی و رفا ه و            .  نيست
ما .  حرمت و آزادی ميخواهيم             

 .  برده که نيستيم،انسانيم
 

حاال که صف ما        :  کامران پايدار  
کارگران از حکومت و موسوی و        
کروبی و پاسدار و سرمايه داران         

 آيا اتحاد ما در                    ،هم جداست    
شوراها و مجامع عمومی مستقل           
خودمان برای اعتراض و                          
اعتصابات قدرتمند سراسری که          
بتواند حکومت را به زانو در آورد       
چقدر ميتواند مهم و ضروری                  

 باشد؟ 
 

ما :  کارگر مهر کام پارس                    
کارگران برای رسيدن به حقوق و        
خواستهايمان هيچ ارگان و                        
مرجعی نداريم، نه پليس داريم نه          

اما با همه اينها    .  پاسدار، نه بسيجی  
کافيست فقط يک روز کار را                   
بخوابانيم تا به التماس و تسليم                   

من فکر ميکنم يکپارچگی      .  بيافتند
و اتحاد ما در شوراها و مجمع                 
های عمومی خودمان و برگزاری       
اعتصابات سراسری و هماهنگ          
ما ميتواند کار اين حکومت را                 

 *. يکسره کند
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 !کارگران شرکت مشاوران بهينه سازان کوير
 هم اخراج، هم دستمزدهای معوق

 

 نفر از کارگران شرکت مشاوران           30 بيش از       ،بنا به خبر دريافتى      
 ماه است که به تدريج      4بهينه ساز کوير از آذر ماه تا امروز بيشتر از            

 .و مرحله به مرحله از کار اخراج شده اند
 

کارفرما با توسل به حربه اخراج مرحله ای و تدريجی کوشيده تا از                    
و به زبان       .  اعتراض و اعتصاب جمعی کارگران جلوگيری کند                  

 يعنی يواشکی و بی سر و صدا دستمزدها و ديگر حقوق                          ،آدميزاد
ابتدايی کارگران را باال بکشد و با اخراج از کار و ظاهرا اعالم                             

اما در مقابل اين ترفند       !  انحالل شرکت از شر کارگران خالص شود         
 کارگران ايستاده اند و با طرح شکايت و مراجعه               ،رزيال نه کارفرما   

مکرر به دفتر شرکت واقع در ميدان ونک و ديگر مراکز حکومت                     
اوباش اسالمی مصرانه خواستار دريافت دستمزدهای معوق، بيمه                   

 . هستند... بيکاری، سنوات و
 

متاسفانه تا امروز به دليل تبانی پشت پرده کارفرما و مراکز ضد                          
کارگران به نتيجه روشن و      ...   کارگری حکومتی از قبيل اداره کار و       

ما هنوز بخشهايی   :  تعدادی از کارگران ميگويند    .  مشخصی نرسيده اند  
 يعنی سه سال پيش را هم       86مربوط به سال    ...  از دستمزد و سنوات و    

با اينحال همچنان جدال و کشمکش بين کارگران              .  دريافت نکرده ايم   
اخراجی با سرمايه داران و عوامل کارفرما و مراکز حکومتی ادامه                 

 .دارد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مارس ١۴ – ١٣٨٩ اسفند ٢٣

 بيمارستان فارابی کرمانشاه
 ! اختالس و فساد مالی باندهای حکومت اسالمی

 

 ليال احمدی

رئيس بيمارستان   "  کرم سيما  "اين روزها پرونده اختالس و دزدی               
 ،فارابی کرمانشاه و از چهره های بسيار منفور در ميان پرستاران                     

بعلت اختالفات مالی ميان باندهای حکومتی برای تصاحب سهم بيشتر            
از دزديها و پولهای باد آورده بد جوری به ادارات بازرسی و همه جا                 

 . کشيده شده است
 

حسابدار بيمارستان و   "  زارع"ظاهرا کرم سيما در همدستی و تبانی با         
با جعل فاکتورهای هزينه های عمرانی به بهانه بازسازی ساختمان                   

عالوه بر جعل فاکتور    .   دهها ميليون تومان به جيب زده اند       ،بيمارستان
 نپرداختن مبالغ اضافه کاری      ،و صورت هزينه های صوری و کاذب        

و جر زنی در پرداخت برخی از پاداش و مزايای جانبی پرستاران                      
.  حرفه هميشگی باند کرم سيما در بيمارستان فارابی است              ،زحمتکش

در ميان پرستاران معترض و ناراضی بحث دزدی کرم سيما دهان به              
کرم سيما در ميان باندهای حکومتی در کرمانشاه                   .  دهان ميچرخد  

عنصر بانفوذی است که حتی امروز با اين همه فضاحت و بی                                
 .  حکومت اسالمی از عزل و برکناريش خودداری می ورزد،آبرويی
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با شورش نان در تونس و                   -١
 ، و مهمتر        ،سرنگونى بن على        

رويدادهاى مصر و سرنگونى               
 کشورهاى منطقه                         ،مبارک

خاورميانه و شمال آفريقا وارد               
دورانى از تحول سياسى و انقالبى      

اين تحوالت ضرورتا به      .  شده اند 
حوزه جغرافيائى معينى محدود             

تاثير سقوط هر         .  نخواهد نماند    
سنگر ارتجاع در گوشه اى از                 

 بسرعت معادالت سياسى          ،جهان
. در ديگر کشورها را بهم ميزند            

بايد منتظر بود که موج جديد به               
اروپا بازگردد و چه بسا                               
کشورهائى را دربرگيرد که                     

" مناطق ايمن       "امروز جزو               
کل اين تحوالت    .  محسوب ميشوند 

در پايه اى ترين سطح چيزى جز          
قيام عليه ديکتاتوريهاى سرمايه و        
تمايل ديرپاى توده هاى کارگر و           

. زحمتکش براى بهتر زيستن است    
 قبل از اينکه        ،اين زلزله سياسى     

 بر   ،نتايج آن از پيش معلوم باشد          
اين واقعيت تاکيد دارند که مردم             
محروم و لگد مال شده طى دهه              

 ديگر حاکميت             ،هاى متمادى      
ارتجاع سياسى را نمى پذيرند و             

 .   براى تغيير بميدان آمده اند
 

 و حتى هيچ    ،هيچ تحول سياسى  -٢
انقالب معينى در بروز اجتماعى          
و سياسى خود کامال کنکرت                    

لذا ماهيت سياسى اين               .  نيست
 با  ،تحوالت را با اين و آن شعار           

مانور و اخبار سلکتيو اين و آن               
 و يا با تبئين اين و آن                      ،رسانه

مفسر و ناظر سياسى نميتوان                  
روندهاى پايه اى         .  توضيح داد    

ترى نه فقط در اين کشورها بلکه           
در قلمرو جهانى به فرجام رسيده          
اند و امروز ماحصل خود را در            

اگرچه .  اين تحوالت ببار آورده اند    
 و هر کسى به فراخور                      ،همه

 ،موضع اجتماعى و طبقاتى اش            
تالش دارد هويتى کاذب به اين               

 اما مثل روز     ،تحوالت الصاق کند  

 

  ،سمينار در کنگره اول حزب
 

  تحوالت انقالبى،اوضاع بين المللى
 و سياست کمونيسم کارگرى

 سياوش دانشور

روشن است که آنچه شروع              
شده است ادامه جنبشهاى                    
شناسنامه دار دهه هاى گذشته         
در اين کشورها و در قلمرو               

ماهيت اين       .  جهانى نيست      
 ،نيست"  عربى"تحوالت          

مختص به جهان موسوم به                
اين روح         .  عرب نيست        

سرگردان ناسيوناليسم ميليتانت     
عرب نيست که هويت منکوب        

اين .  شده خود را جستجو ميکند     
جنبش تروريستى اسالم سياسى     
نيست که براى فتح سنگرهاى         
ديگرى دورخيز کرده و از                
توده محرومان مستاصل و بى        

اين .  افق سربازگيرى ميکند        
 آنتى               ،تمايالت شرقى              

 انقالبيگرى خرده          ،آمريکائى
بورژوازى ناسيوناليست و ضد     
يانکى نيست که بيدار شده                   

اين دمکراسى خواهى        .  است
دست راستى پسا جنگ سردى        
و کودتاهاى مخملين عليه                    
بقاياى حاکميت پوسيده سرمايه      
دارى بلوک شرق نيست که               

 . بميدان آمده است
 

ماهيت و هويت واقعى اين          -٣
تحوالت يک تحرک توده اى            

اين .  ضد کاپيتاليستى است           
 ريشه دار در    ،جنبشى کالسيک 

 ،اقتصاد سياسى دنياى امروز         
متکى به توده هاى وسيع طبقه         

 ،کارگر و مردم زحمتکش                 
معترض به فعال مايشائى                   
سرمايه و حکومتهاى سرمايه         

اين جنبشى است      .  دارى است  
که از پس آوار ديوار برلين و           
موج راستگرائى جهانى و                 
دوران بى افقى و تسليم و                     

. انفراد کمر راست کرده است         
اين جنبشى است که راست                 
افراطى جهانى را در قلمرو              
سياست و اقتصاد در کره                    
خاکى ديده و چنگال خونين آنرا   
بر زندگى و کار و                                     
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دستاوردهاى چند دهه مبارزه                      
اين .  کارگرى تجربه کرده است            

جنبشى است که دمکراسى نظم                  
 اسالم    ،نوينى و موشک کروزى           

سياسى و فدراليسم و پاکسازيهاى             
 جنگ داخلى و همسايه کشتن       ،قومى

را ديده و مشقات و آوارگى هاى                 
اين .  ميليونى را بجان خريده است         

جنبشى است که در پس شکست                  
استراتژيهاى نظم نوين سرمايه                  

 در متن بحران جهانى     ،دارى جهانى 
اقتصادى سرمايه قد علم ميکند و               

. راه برون رفت را جستجو ميکند             
اين تحوالت يک روند مهم در                      
معادالت جهانى است و فى الحال              
در تعريف معادالت جديد دنياى                 

حکومتهاى .  امروز نقش ايفا ميکند       
فاسد و ديکتاتوريهاى سرمايه مورد        
تهاجم اين تحرک عظيم انقالبى قرار   

 . گرفته اند
 

موج کنونى آغاز يک دوران               -۴
انقالبى است که قدرت سياسى و                
امتيازات سياسى و اقتصادى                        
حکومتهاى طفيلى سرمايه را به                

اين آغاز يک     .  مصاف طلبيده است   
دوران کشمکش سياسى حاد بين                
جنبشهاى سياسى و طبقاتى براى              
ترسيم سيماى سياسى و اقتصادى             
جهان و تعيين سهم انسان محروم از        

اين تحوالت برخالف تبليغات  .  آنست
 ريموت   ،برخى ناظران خام انديش       

 بلکه     ،کنترلى و کودتائى نيست              
تحولى از پائين و محصول بفرجام           
رسيدن مجموعه اى از روندهاى              
سياسى و سرباز کردن تناقضات               
بنيادى نظام سرمايه دارى در کليت         

نيروى محرکه اين جنبشها          .  آنست
اساسا طبقات محروم اجتماعى اند و       
خواست آنها نفى اوضاعى است که         
دولتها و حکومتهاى فاسد سرمايه بر      
صدها ميليون مردم در اين کشورها        

مهمترين مشخصه   .  حاکم کرده اند     
 باز شدن مسئله        ،اين دوره انقالبى     

 تالش براى نفى و           ،قدرت سياسى  
سلب از چهارچوبهاى تاکنونى و               

اين .  ظاهرا پذيرفته شده است            
دوره انقالبى اشکال مختلفى                   

 تعادلهاى     ،ميتواند بخود بگيرد         
موقت و متضادى را در هر                      
کشور يا مجموعه اى از کشورها        

 نيروها و             ،از سر بگذراند            
جرياناتى را اينجا و آنجا بقدرت           

 ،برساند و يا از قدرت خلع يد کند         
اشکالى از قدرت دو گانه را ايجاد       

 و با کودتاها و ضد کودتاها            ،کند
 . روبرو شود

 

در ايندوران از هر منفذ                    -۵
جامعه تالش براى تغيير از يکسو       
و تالش براى اعاده وضع موجود        

. از سوى ديگر تشديد ميشود                  
جنبشهاى سياسى و طبقاتى                      
متخاصم تالش ميکنند مهر سياسى    

. خود را بر اين تحوالت بکوبند            
مبارزه "طرفداران ديروز                       

انقالب خشونت  "و  "  مسالمت آميز 
و "  انقالبى"ناگهان        "  است

. ميشوند"  سرنگونى طلب          "
 طرفدار     ،دمکراتهاى ورشکسته    

حق "با چاشنى   "  رئال دمکراسى "
. ميشوند"  مردم براى اعتراض        

ارتجاع خود را با روند انقالبى              
سازگار ميکند تا مهر ضد انقالبى       

مانور در   .  اش را بر آن بکوبد           
چهارچوب تغييرات قانونى و                
احاله روند سياسى به کريدورهاى      
مذاکرات بورژواها و بند و بست          

اعاده نظم   .  سياسى تشديد ميشود     
قديم و دفاع از اصل مالکيت                    
خصوصى سرمايه به شناسنامه           
واقعى انواع جريانات مختلف                

شکل .  بورژوائى تبديل ميشود         
دادن به دولت يا دولتهاى موقت             

 تطهير     ،ضد انقالبى بورژوائى        
ارتش و پليس و در يک کالم                    
بازسازى ارگانهاى سرکوب و             
ماشين دولتى بورژوائى به خط             
مشترک کل نيروهاى اپوزيسيون       

در صف  .  بورژوائى تبديل ميشود   
 در اردوى      ،کارگر و زحمتکش     
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 تالش   ،آزادى و برابرى و رفاه           
براى شکل دادن به قدرت آلترناتيو  
به معنى وسيع کلمه گسترش مى            

 حزب      ،ابزارهاى انقالبى     .  يابد
انقالبى و سازمانهاى اعمال اراده        
توده اى به يک نياز مبرم اردوى           
انقالبى و خواهان تغيير تبديل                 

ادبيات و سنتها و منش و          .  ميشود
روحيات انقالبى بار ديگر به مد            
روز تبديل ميشوند و طبقه کارکن         
ناچار است به تاريخ تجارب                     
انقالبات کارگرى و اعتراضات           
سوسياليستى دست ببرد و از آنها           
در خدمت دوران جديد و شرايط            

 . جديد بهره ببرد
 

کمونيسم کارگرى در اوضاع         -۶
امروز ميتواند به راه حل و اميد              
بشريت کارکن و آزاديخواه تبديل         

بشريتى که از استثمار و             .  شود
بيحقوقى و اختناق و تبعيض به               
تنگ آمده است ناچار است عليه             

. بنيادهاى کل اين مشقات برخيزد        
اما بر پيشانى هيچ دوره انقالبى و         
هيچ انقالب کارگرى مهر پيروزى     

پيروزى و     .  کوبيده نشده است         
نه فقط  .  شکست هر دو محتمل اند      

پيروزى کارگران در اين يا آن                
کشور بلکه حتى پيشروى در                   
مقياس همين نظام و تحميل بخشى        
از خواستهاى برحق طبقه کارگر         
به سرمايه و حکومتهاى سرمايه           

 در گرو قد علم کردن                     ،دارى
جنبش کمونيستى طبقه کارگر در         

. جدال قدرت سياسى است                         
 کمونيسم      ،کمونيسم اپوزيسيونى     

 کمونيسم  ،خوش فکر اما بى تاثير      
 ،غير کارگرى و غير سياسى                  

کمونيسمى که بر اتحاد بجاى                   
تفاوتهاى سياسى و اجتماعى تاکيد       

 عليرغم هر نوع فداکارى          ،ميکند
 محکوم به شکست و       ،و جانفشانى 

محکوم به تبديل شدن به نيروى              
. ارتجاع سرمايه دارى است                    

کمونيسم کارگرى در اين دورن            
متحول بايد بعنوان يک نيروى               

 . متمايز و آلترناتيو بميدان آيد
 

وظايف جنبش کمونيسم                  -٧

 

  تحوالت انقالبى،اوضاع بين المللى
 ...و سياست کمونيسم کارگرى 

کارگرى در ايندوران متحول          
پاسخ به    .  وسيع و متنوع اند         

الزامات مبارزه طبقاتى و                   
تضمين نمايندگى کردن                       
اعتراض ضد سرمايه دارى             
طبقه کارگر در قلمرو جدال              
سياسى تا گشودن افق يک                  
انقالب پيروزمند کارگرى                 
وظيفه بالفصل کمونيسم                     

شرکت در      .  کارگرى است     
جدال قدرت و تالش براى                  
پيروزى وظيفه اساسى                         
کمونيسم کارگرى در ايندوران      

امروز اين جنبش با              .  است
کمبودهاى جدى از جمله فقدان       
احزاب کمونيستى کارگرى              

احزابى .  قدرتمند روبرو است     
که بتوانند سوسياليسم را بعنوان     

 ، جذاب    ،يک آلترناتيو معتبر        
عملى و ممکن در مقابل کل               

احزابى که     .  جامعه بگذارند    
بتوانند در مقابل انواع                           
آلترناتيوها و افقهاى                                

 افق پيروزى                     ،بورژوائى
کارگرى را به افق هژمونيک         

احزابى .  در جامعه تبديل کنند       
که بتوانند در هر مقطع جدال            
سياسى راه حلهاى واقعى و               
سياستهاى روشن در مقابل                
جنبش انقالبى بگذارند و راه             

اما در   .  پيشروى را باز کنند        
متن اين کشمکش وسيع طبقاتى      
بايد به کمبودها و نيازهاى                  

سنگرهاى .  ايندوران پاسخ داد     
ضرورى و فورى را يکى بعد         

به .  از ديگرى برپا کرد                  
نيازهاى مبارزه سياسى با                  
قاطعيت ويژه يک کمونيست            
انقالبى و بدون توهم و روشن          

 . بين پاسخ داد
 

کمونيسم کارگرى هرجا و         -٨
 ،بدرجه اى که نيرو دارد                    

موظف است قدرت خود را               
اعمال کند و مستمرا قدرت اين       
جنبش را در مقابل قدرت                    

مشخصه .  بورژوازى قرار دهد  
اساسى جدال قدرت در اين                 
دوران جنگ آلترناتيوها در              

جنگ نو و     :  تمام سطوح است    
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 جنگ افقهاى سياسى متمايز           ،کهنه

 جنگ برسر نه گفتن و نقد           ،طبقاتى
وضع موجود و يا به کم راضى                   

 جنگ   ،شدن و اعاده وضع موجود         
برسر سازماندهى نيروى ميليونى           
کارگر و زحمتکش تحت افق و                   

 جنگ  ،منافع واقعى و اجتماعى آنان     
برسر پاسخ واقعى و ممکن به                      
سوالهاى اساسى جامعه در دوره               

 تئورى       ،تمام اصوليت      .  انقالبى
 ، سنت اجتماعى  ، مارکسيسم ،انقالبى

 و تجارب تاريخى در            ،سبک کار  
ايندوران به بوته آزمايش گذاشته               

کل توشه تاريخ جدال                .  ميشوند
 پيشرويها و دستاوردهاى           ،طبقاتى

 تفاوتها و روشن    ،تئوريک و سياسى  
 در ايندوران در        ،بينى هاى فکرى    

قدرت رهبرى و سازمانگرى و                 
سياست و قاطعيت انقالبى فشرده              

ميتوان نيروى قوى داشت         .  ميشود
اما سياست نادرستى داشت و                       

ميتوان کمبود زياد      .  شکست خورد  
داشت اما با يک درايت انقالبى و              
شم قوى و تيز سياسى و درک                       
فرصتها و ساختن فرصتها بر موانع       

سياست کمونيسم کارگرى    .  فائق آمد 
بايد از يکسو بر رفع هر کمبود و از         
سوى ديگر بر تهاجم براى فتح                    

کمونيسم .  سنگرها استوار شود            
کارگرى ممکن است جائى که                     
زورش نميرسد به دستاورهايش               
موقتا رضايت دهد يا حتى بدليل                 

 ،تناسب قواى نامناسب سازش کند           
اما پيروزى کارگرى در گرو فائق           

پيروزى .  آمدن بر کل اين نظام است     
 از پاسخ      ،در هر مقطع اين جدال          

دادن به انواع شرايط و مسائل                      
 از تالش براى                ،سياسى جامعه     

متشکل کردن کارگران و بميدان               
آمدن بعنوان يک جريان وسيع                    

 از کشمکش برسر قدرت و        ،سياسى
تبديل شدن به يک آلترناتيو اجتماعى      

 از برپائى      ،تا کسب قدرت سياسى       
دولت انقالبى کارگرى تا پيروزى           
بر سرمايه و انقالب در مناسبات               

 محورهاى سياست                     ،اقتصادى
 . کمونيسم کارگرى است

 

اهداف کمونيسم کارگرى جهانى       -٩
کمونيسم .  و انترناسيوناليستى است     

کارگرى براى ايجاد يک جامعه                
آزاد و بدون مرز و بدون خرافه و             

 اما    ،بدون ايدئولوژى تالش ميکند         
سنگرهاى نبرد بنا به مشخصات               

کارگران .  دنياى امروز کشورى اند     
و جنبش کمونيستى کارگرى ابتدا             
بايد در هر کشور بتوانند کار                        

. بورژوازى را يکسره کنند                    
سياست انترناسيوناليستى سياست      
مبارزه در تمام کشورها در آن               
واحد نيست بلکه برافراشتن                    
سياست منافع واحد يک طبقه                  
واحد در قلمرو کشورى و جهانى         

بدون ترديد کمونيسم               .  است
کارگرى نيازمند مرجع فکرى              

 سازمان هاى منطقه اى و       ،جهانى
 و انترناسيونال کمونيستى     ،جهانى

اما حضور در        .  کارگرى است   
مهمترين سنگرهاى نبرد و درک        
امکان پيروزى در هر کشور و             
تالش براى اين پيروزى است که         
کمونيسم و انترناسيونال                             
کمونيستى کارگرى را در جهان          

هر درجه پيشروى و     .   احيا ميکند 
پيروزى جنبش و احزاب                           
کمونيستى کارگرى بنا به خصلت       

 ،فراکشورى تحوالت امروز                 
وسيعا به الگوى اعتراض انقالبى       

. در مقياس جهانى تبديل ميشود            
بدست دادن الگوهاى کمونيستى           
کارگرى به هر درجه و راجع به           
هر نياز مبارزه کمونيستى امروز       
تا گرفتن گوشه اى از قدرت در             

 کمونيسم کارگرى را      ،يک کشور 
بار ديگر به پرچم آزادى بشريت          

لذا متکى شدن به          .  تبديل ميکند   
سياست انترناسيوناليستى و تقابل        
بى ابهام با سياستها و راه حل هاى 

 ،ناسيوناليستى و تفرقه افکنانه              
ايجاد وسيع ترين ارتباطات در              
قلمرو مبارزه انقالبى در                           
کشورهاى مختلف و انتقال                       

 بدست دادن                                     ،تجارب
چهارچوبهائى که هويت متمايز           
کمونيسم کارگرى را در قلمرو              
توده اى و سياسى ترسيم و متعين         

 يک شرط مهم پيشروى             ،ميکند
 . جنبش کمونيسم کارگرى است

 

حزب اتحاد کمونيسم                   -١٠
کارگرى بعنوان حزبى که                        
براساس سياستها و نگرش و انتقاد    

طبقاتى مارکس و            –اجتماعى      
منصور حکمت به نظام موجود            

 در متن تحوالت    ،ساخته شده است  
سياسى امروز براى يک پيروزى      

. کمونيستى کارگرى تالش ميکند       
اولويت سياست حزب ايجاد يک          
جريان حزبى و جنبش سياسى                
قدرتمند و دخالتگر در جدال                    
قدرت سياسى در قلمرو ايران                

در عين حال حزب با                  .  است
اشتياق 

١۴صفحه   
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رويدادهاى کشورهاى مختلف را دنبال ميکند و براى کمک               
به پيشروى اردوى انقالبى و پيروزى صف انقالب کمونيستى         

حزب در صف مقدم براى هر درجه پيروزى              .  تالش ميکند 
کارگران و تحميل اصالحاتى به بورژوازى مبارزه ميکند و             
اين پيشرويها را براى يک پيروزى کارگرى کمونيستى با                   

 در عين حال تاکيد ميکند که                        ،اهميت و حياتى ميداند           
بورژوازى ميتواند تمام اين دستاوردها را يکى بعد از ديگرى          

حزب بر ضرورت پيشروى مستمر جنبش                   .  پس بگيرد   
کمونيستى کارگرى و بفرجام رساندن اين پيروزى تاکيد                       

حزب دوره کنونى را يکى از بهترين شرايط سياسى              .  ميکند
براى قد علم کردن کارگر و کمونيسم بعنوان رهبر آزادى                     
جامعه ميداند و تالش ميکند در جدال قدرت سياسى آگاهانه و             

حزب کارگران   .  قاطعانه و بدون ذره اى توهم شرکت کند                
کمونيست و انقالبيون را به برافراشتن پرچم کمونيسم                             

 پاسخ دادن به نيازهاى مبارزه کمونيستى کارگرى             ،کارگرى
 . در متن تحوالت سياسى جهان امروز فراميخواند

 

  ٢٠١٠ فوريه ١٧
 

 متن فوق نکات سمينارى است که تحت عنوان                         :توضيح
 تحوالت انقالبى و سياست کمونيسم                ،اوضاع بين المللى      "

توسط سياوش دانشور در کنگره اول حزب ارائه             "  کارگرى
 . شد و بحثهاى گرمى پيرامون آن صورت گرفت

 

  تحوالت انقالبى،اوضاع بين المللى
 ...و سياست کمونيسم کارگرى 

١٩۴شماره   
 

 !اخراج کارگران شرکت سونی
 

خدماتی   – نفر از کارگران شرکت وارداتی       6 طی هفته گذشته     ،بنا به خبر دريافتى   
" اسالمی" به بهانه های واهی بنا به دستور          ، با سابقه کار از يک تا ده سال         ،سونی

: کارفرما برای اخراج اين کارگران ميگويد           .  مدير شرکت از کار اخراج شدند           
اوضاع اقتصادی خراب است و برای جبران ضرر و زيان مالی بايد از تعداد                           

اسالمی اخيرا گفته است با پايان سال تعداد بيشتری از                      !  کارگران کاسته شود    
 که   ،اين در حاليست که کارگران اخراجی          .  کارگران از کار اخراج خواهند شد          

 بين اداره کار     ،هنوز بخشهايی از دستمزدهای قبلی خود را نيز دريافت نکرده اند              
اسالمی دزد،  .  فرمايشی حکومت اسالمی و شرکت سونی بالتکليف و سرگردانند            

کارگران معترض را به اداره کار و ديگر مراکز کار چاق کن سرمايه داران                             
هدايت ميکند و ارگانهای ضد کارگری حکومتی با دروغ و رشوه خواری و                              
 . بوروکراسی فاسد خود با کارشکنی از رسيدگی به شکايت کارگران طفره ميروند

 

جانمان را به لب رسانده اند، هر شب با افکار             :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت     
. پريشان و وحشت گرسنگى خانواده نه خواب و نه بيدار شب را به صبح ميرسانم                 

به کجا؟  .  اول صبح که بچه ها خوابند از شرمندگی يواشکی از خانه بيرون ميزنم                
به اداره کار و شورای حل اختالف و مزخرفاتی از            !  خودم هم به درستی نمی دانم      

اين دست، مراجعه به شرکت و اسالمی بی همه چيز و يا در اطراف و مراکز                            
آخر سر هم با تن و روانی خسته و                .  صنعتی تهران در بدر دنبال کاری بگردم           

و دوباره  .  درهم شکسته، با جيب خالی و با افکار پريشان شب به خانه باز ميگردم               
هراس از صاحبخانه ای که اجاره خانه را ميخواهد و شرمندگی در مقابل زن و                       

 .بچه ای که نان شب و زندگی ميخواهند
 

 ماهه و سفيد امضا و      6 کارگر قراردادی با قراردادهای      100شرکت سونی با بيش     
 هزار تومانی و سابقه کاری يک تا بيست و پنج                     300 با دستمزدهای       ،يکطرفه

 - وارد کننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصوالت صوتی                                   ،سال
کارگران عمدتا در دفتر مرکزی شرکت در خيابان حبيب           .  تصويری سونی ميباشد  

ساعت کار  .  آزادی و همچنين انبار شرکت در يافت آباد مشغول به کارند                 –الهی  
 عصر و اضافه کاری اجباری در ساعات شب و ايام                   5 صبح تا      8کارگران از    

اسالمی مالک و مدير شرکت که از اوباش حکومت            .  تعطيل کماکان برقرار است    
اسالمی است از قبل واردات و استثمار وحشيانه کارگران سودهای ميلياردی به                    

 .جيب زده است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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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  
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 زنده باد 
! رفاه، برابرى،آزادى  

 کتاب 

 کنترل کارگرى 
را از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  
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زلزله و سونامی يک حادثٔه                      
طبيعی است که بستگی به حرکت        

زمين .  اليه هاى ضخيم زمين دارد    
همواره در حرکت و تغيير بوده و         
هميشه اين حرکات کوچک و جا           

 در دراز مدت منجر به              به جايی  
   اساسی       حرکت و جا به جايی              

اين اتفاق هميشه در طول        .  ميشود
تاريخ زمين افتاده و اجتناب ناپزير     

اما هرچه جمعيت زمين            .  است
بيشتر ميشود، و هرچه استفاده از         

 رويه تر     منابع طبيعی بيشتر و بی     
 خطر صدمات جانی و               ،ميشود

 استفاده    ٔ  سو.  مالی هم بيشتر ميشود    
 که      از منابعه طبيعی به صورتی        

سرمايه داران در مدت دو ساله              
اخير انجام داده اند، اين امر را                
کامال مسّجل کرده که با هر حادثه         

: طبيعی يک فاجعه همراه است             
فاجعه اى که غير        .  فاجعٔه بشری  

قابل کنترل منجر به يک حرکت و        
ای شده و            العمل زنجيره       عکس

صدماتی غير قابل جبران به                    
 . جوامع ميزند

 

به .  زمين پوکی استخوان دارد            
 تنها به     ، رويه     دليل استخراج بی    

دليل به دست آوردن سود هرچه             
. بيشتر از جانب سرمايه داران              

 عمدتًا   ،حوادثی از نوع کوچکتر        
طبقٔه زحمتکش را که فاقد امنيت           
اجتماعی و اقتصادی است تحت            

آنها هستند که     .  فشار قرار ميدهد    
بيشترين تلفات مالی، جانی  و                  

اما در      .  اجتماعی را ميدهند           
ای از نوع گسترده تر                        فاجعه

. همگان  تحت تاثير قرار ميگيرند       
 بين طبقات            طبيعت ديگر فرقی      

ما نميتوانيم تماما          .  قائل نيست    
جلوی حرکات و تغييرات طبيعت         
را بگيريم، اما ميتونيم اثرت آنرا           

 آنکه    مهار و به حداقل برسانيم بی       
در اين  .  به ساختار آن صدمه بزنيم    

 استفاده از     ٔ  هيچ شکی نيست که سو    
طبيعت، بنا کردن راکتورهای               

 که حتا در حالت ثابت نيز                 اتمی
بزرگترين خطر برای بشريت                

   پاکسازی جنگلهای قديمی          ،است
زمين را پوک      ...  از درخت، و        

 

 زلزله و بازار
 

  پروانه عسکريان

کرده و راحت تر فاجعه پذير            
 . ميکند

 

مهمتر اثرات بعدی اين فجايع          
شيوع بيماريها،            .  ميباشد

گرسنگی، کمبود آب آشاميدنی،     
ها و سرمايه            استفاده چی       ٔ   سو

دارانى را که حتى در موقع                
تراژديهاى انسانى به سود فکر       

. کند   از پيش هارتر می      ،ميکنند
اينجاست که طبقه کارگر و                
زحمتکش باز قربانی همه                  

 . جانبه ميشود

 

فاجعٔه ژاپن  با اينکه اين کشور        
از قبل آماده بوده به همين جا             

سرمايه داران در    .  ختم نميشود 
اينگونه فجايع به انسانها اهميت     

های خود را     نميدهند، بلکه سّکه  
ميگويند بازار          .  ميشمارند
 صدمه خرده، باعث                جهانی

توقف معامالت شده و عمدتًا             
بازار بورس به شدت افت                   

همزمان  !  خواهد کرد              
های بزرگ و بعد زير         کارفرما

دستان آنها در مصرف سرمايه       
سياست آنها     .  محتاط ميشوند    

منجر به رکود در بازار کار،           
بهانه براى عدم پرداخت                     

. دستمزدها و غيره ميشود                 
قيمت مواد اضطراری ناگهان        

به علت کاهش         .  باال ميرود    
قدرت خريد، مردم قادر به                 

   جسمی       حفظ حداقل سالمتی       
خود نخواهند بود و بيماری و           

 . مرگ و مير وسيع تر ميشود

 

  ٔ     فقر، جنايت، فحشا، و سو                
استفاده امری عادی در چنين           

عليرغم همه     .  شرايطی است    
 همبستگى انسانى در                ،اينها

. وراى مرزها گسترش مى يابد     
ناسيوناليسم در اين شرايط                 

و هر وقت   .  لکنت زبان ميگيرد  
 ،تراژدى انسانى اى رخ ميدهد      

بيشتر معلوم ميشود که چاره             
محرومان فقط انترناسيوناليسم       

١٩۴شماره   
  ما به زودی در مقابل جريانی قرار ميگيريم که بی               .  و اتحاد جهانى است     

المللی به جنبش جهانى      تقابل با فقر بين   .   کمپ ناميد    توان آنرا يونی    شک می 
 طبقه کارگر امروز بيش از         همبستگی.  عليه فقر و ديکتاتورى منجر ميشود      

پيش الزم و اين احتياج ملموس تر از هميشه ميباشد و نياز به سازماندهی و               
 . المللی دارد همکاری بين

 

در حال حاضر سياست سرکوبگرانه و خشن حاکميت ژاپن تحت شعاع اين              
اما اين واکنش    .  فاجعه قرار گرفته و همٔه مردم را با هم متحد کرده است                  

بتدريج سواالت مهمترى مانند علت        .  اوليه در مقابل دردى مشترک است         
 ، مسئله تامين انرژى   ، خطرات نيروگاههاى هسته اى     ،پايه اى اين تراژديها   

بيشتر .  و غيره طرح ميشوند و اتحاد کنونى را به تقابل تبديل خواهد کرد                   
  ٔ   معلوم ميشود که دشمن مشترک همانا نظام و حکومتى است که با سو                           

 رويه خود تاثيرات جانبی حوادث طبيعی را چند صد برابر کرده              استفاده بی 
پيشروى در اين تقابلها به نفع کارگران و مردم مستلزم سازمان و                          .  اند

ها و احزاب متعهد کارگريست که در                  وظيفه تمام سازمان    .  تشکل است  
 کارگران و        ، از فجايع طبيعی              مقابله با مخاطرات و جنايات ناشی                 

ای دربرگيرنده و بسيج کننده         زحمتکشان را متشکل کنند و با ارائه برنامه           
اين امر بنوبه خود      .   به استقبال اين تقابلها بروند           بتوانند در سطح جهانی     

 . مستلزم تالش براى همکاری و اتحاد طبقه کارگر در مقياس وسيعتر است
 

 ،زلزله و سونامى و عواقب آن را نبايد با منطق بازار به حال خود گذاشت                 
 . بايد کمونيستهاى کارگرى پا پيش بگذارند

١٣-٠٣-٢٠١١ 

 سوئد

 

 اعتصاب در عسلويه
 

 کارگران بخش ماشينرى با اتمام      ، روز پنجشنبه صبح   ،بنا به خبر دريافتى   
 ،"پترو پى  "و با شروع قرارداد با شرکت              "  ناتان"قرارداد با شرکت       

از روز دوشنبه کارگران با اشکال مختلف                 .  دست به اعتصاب زدند        
در روز پنجشنبه   .  صداى اعتراض خود را به پيمانکار و کارفرما رساندند 

کارگران دست به اعتصاب زدند و رانندگان سرويسهاى اياب و ذهاب به               
اعتصاب از خوابگاه شروع شد و به قسمتهاى ديگر سرايت            .  آنها پيوستند 

 . کرد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مارس ١۵ – ١٣٨٩ اسفند ٢۴

 

 

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

!تغيير آنست  
کارل مارکس                      
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اين روزها راهی برای فرار از واقعيت              
دردناک فاجعه زلزله و سونامی در ژاپن           

هر زمان که صفحه تلويزيون را           .  نيست
 بخش اخبار فوری گوشه ای           ،باز ميکنيد  

از فاجعه ای در حال وقوع را به نمايش               
اما در البالی اين اخبار و                    .  ميگذارد

صحنه های دردناک نابودی زندگی و                  
هستی بعضا شاهد صحنه هائی هستيم که           
بدون درنگ اشک و شوق را با هم و                      

. همزمان بر صورت انسان جاری ميکند          
مادری که دختر گم شده اش را پيدا کرده             

پيرمردی که بعد از      .  و در آغوش ميکشد     
چند روز سرگردانی بر امواج و چسبيدن           

... و  .  به تخته چوبی نجات پيدا کرده است       
جملگی گوشه ای از اين واقعيت خشن                  

 . هستند
 

مساله ظاهرا اين  . اما اين تمام فاجعه نيست 
نيست که بيش از ده هزار نفر جان خود                

. را در يک چشم بهم زدن از دست داده اند         
مساله اين نيست که خانه و زندگی صدها            

. هزار نفر نابود و در هم شکسته شده است   
 عشق و   ،مساله اين نيست که کار و زندگی   

 و همه آنچه که کال زندگی       ،محبت و تالش  
ناميده ميشود گويی به يکباره دگرگون شده       

نه؟ اين تمام فاجعه        .  و تغيير کرده است       
فاجعه ديگری در حال شکل گيری        .  نيست
فاجعه ای که بر خالف زلزله و                 .  است

سونامی محصول سياست و تصميم                       
فاجعه انفجار اتمی    .  انسانهای معينی است   

. در مراکز هسته ای ژاپن در فوکوشيما              
فاجعه ای که با چرنوبيل ديگر مقايسه                   

 .ميشود
 

" فاجعه طبيعی "اما اگر واقعه اول را يک        
نام گذاريم اين دومی بهيچوجه شايسته                  

غير . "نيست"  طبيعی. "چنين نامی نيست   
ميتوان از شرش        .  نيست"  قابل انتظار   
 چنانچه اراده و نيروی سياسی     ،خالص شد 

شايد بايد اين    .  الزم برای آن موجود باشد       
و .  ناميد"  غير طبيعی "دومی را فاجعه ای     

چرا که نه؟ اين دومی فاجعه ای است که              

  ،ستون آخر
 

 بودن يا نبودن؟
 در حاشيه زلزله و سونامی در ژاپن

 

 على جوادى

اگر اولی را بايد      .  ميتوان تماما از آن اجتناب کرد         
 برای مقابله با صدماتش                ،مهار و کنترل کرد           

اين دومی را   .   آماده بود  ،زمانيکه بوقوع می پيوندند   
ميتوان کل   .  ميتوان از ابتدا از آن دوری جست                 
 .مساله و صورت مساله را حذف کرد

 

راکتورهای اتمی مرکز هسته ای فوکوشيما يکی                 
تاکنون چند  .  پس از ديگری دچار حادثه ای ميشوند        

آخرين .  انفجار هسته ای در آن بوقوع پيوسته است           
خبر حاکی از آن است که حتی امکان کنترل اين                   

آخرين .  راکتورهای اتمی را بعضا از دست داده اند         
 کارکن اين مراکز نيز ناچار به ترک اين مجتمع          ۵٠

 کيلومتر   ٢٠شده اند و شعاع تخليه انسانی را به                   
 در حال حاضر        ،مضحک است  .  افزايش داده اند     

اميدها برای تقليل دامنه اين فاجعه به جهت باد گره              
آيا باد تشعشات راديو اکتيو را به                 .  خورده است  

ابعاد فاجعه هر چه         .  سوی اقيانوس روانه ميکند        
بيشتر به فاجعه چرنوبيل که در آن چند صد هزار                

 .  نزديک ميشود،نفر جان باختند
  

يکبار در اثر   .  بار دوم است  .   و اين اولين بار نيست    
تصميم دولت آمريکا در جنگ جهانی دوم بيش از               
سيصد هزار نفر از اين مردم در يک چشم بهم زدن            
در اثر اصابت بمبهای اتمی در ناکازاکی و                              
هيروشيما به خاکستر تبديل شدند و نسلی دچار                      

  .ضايعات ناشی از راديواکتيو و انفجار اتمی شد
 

فاجعه زلزله و سونامی موجی از                :  يک مشاهده   
احساسات و عواطف عميق انسانی را در همدردی            

گويی .  با مردم زخم خورده ژاپن جاری کرده است          
 نه مليتی و نه هيچ درجه تبليغات کثيف              ،نه مرزی 

ناسيوناليستی نتوانسته است سدی در مقابل اين                     
. امواج انسانی در همبستگی با مردم ژاپن ايجاد کند          

گويی اين مردم خود را پيکر واحدی ميدانند که درد           
و رنج بخشی از آن کليت اين پيکره را به درد و                     

در اين شرايط ديگر شيطان سازی      .  واکنش واميدارد 
و ديوارکشی های ناسيوناليستی و راسيستی                            

در اين لحظات است که           .  خريداری پيدا نمی کند       
 از خود گذشتگی و بسياری خصوصيات           ،فداکاری

. ديگر انسانی خود را بوضوح به نمايش ميگذارند             
در اين شرايط است که منفعت شخصی جای خود را    

 .به منفعت جمع ميدهد

١٩۴شماره   

١٠صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

در اين   .  خود را بوضوح به نمايش ميگذارند         
شرايط است که منفعت شخصی جای خود را            

 .به منفعت جمع ميدهد
 

مساله بودن يا نبودن انرژی و             :  يک سئوال  
تاسيسات هسته ای سئوالی است که اکنون در            

آيا .  برابر جامعه بشری قرار داده شده است             
بشريت مجاز است از چنين تاسيسات و اين                
تکنولوژی برای تامين نيازهای سوختی خود           
بهره برداری کند؟ آيا زمان آن فرا نرسيده                   
است که بساط اين تاسيسات را تماما جمع                     
کرد؟ مدافعين کاربرد تاسيسات هسته ای بر              
قدرت انبوه تامين اين نوع انرژی در رفع                    
نيازمنديهای سوختی جامعه بشری اشاره و               

تالش ميکنند ريسک و خطر            .  تاکيد ميکنند  
ناشی از کارکرد روتين تاسيسات هسته ای را          

" تصادف"و يا      "  خطا"و ناشی از        "  اتفاق"
در اين سيستم     .  پاسخ ساده است    .  قلمداد کنند  

تنها و تنها انگيزه سازمانيابی انرژی هسته ای         
در اين ابعاد را بايد در سود آوری سرمايه                    

اگر اين انرژی امروز بخشی از       .  جستجو کرد 
نيازهای سوختی جامعه را تامين ميکند مساله          
را بايد فقط در سودآوری اين عرصه برای                 

مصارف پزشکی و نيازهای            .  سرمايه ديد   
درمانی راديو اکتيويته و پزشکی        –تشخيصی  

هسته ای دارای چنين ابعاد و چنين نتايج                       
 .فاجعه آوری بهيچوجه نيست

  

شايد بايد خوشنود بود که چنين           :  يک مقايسه  
چرا که  !  حادثه ای در ژاپن اتفاق افتاده است          

نه؟ مگر نه اينکه ژاپن مجهزترين کشور                     
فقط برای  .  برای مقابله با چنين حادثه ای است       

 ،لحظه ای تصور کنيد که اين فاجعه در ايران           
 در آفريقا و    ، در اندونزی  ، در پاکستان  ،در هند 

ابعاد کشته    .  يا در چين بوقوع می پيوست               
شدگان و مصدومين را بايد با چند صفر بيشتر          

مگر نه اينکه زلزله بم بيش          .  توضيح ميداديم 
مگر نه اينکه    .   هزار کشته بجا گذاشت      ۵٠از  

سونامی در اندونزی بيش از سيصد هزار                   
 اين مقايسه جای     ،اما نه .  کشته برجای گذاشت   

هر جانی  .  هيچگونه خوشنودی بجای نميگذارد   
چنين مقايسه ای را هرگز نبايد            .  عزيز است  

 !پذيرفت


