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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

 
 در باره کشمکش هاى 

 اخير درون رژيم اسالمى 
 

کشمکش در درون حکومت اسالمى هر روز حادتر                     
 ،"فتنه جدید "همه و هر کسى بنوعى عليه یک              .  ميشود
و حتى     "  باند نفوذى    " یک         ،"انحراف جدید    "یک     

قطب بندى اینبار حول کل         .  قيام کرده اند    "  فراماسونر"
اردوى راست به زعامت خامنه اى بشمول حاميان پرو               
پاقرص دیروز رئيس جمهور با رحيم مشائى و احمدى               

فاز دوم  "در یادداشت    .  نژاد و دولتش شکل گرفته است        
 و بررسى جدالهاى         ١٩٣شماره    "  راه بدون بازگشت     

 :  از جمله اشاره کردیم،درون حکومتى
 

در اردوى راست روند جنينى دیگرى در جریان است              "
یک "و آن ایزوله کردن خط جماعت احمدى نژاد بعنوان           

تاکنون دسته جمعى و زیر پرچم           .  است"  انحراف جدید  
 مجموعه جناح اصالح طلبان                 ،دفاع از بقاى نظام            

حکومتى را از مدارهاى حکومت بيرون انداختند و هنوز         
حاال که بحث    .  البته نتوانستند این راه را به پایان ببرند             

برسر تقسيم غنائم است جنگ در اردوى راست باال                       
اگر تا    -بعدى  "  انتخابات"همه دارند براى     .  گرفته است 
 ".  خود را آماده ميکنند -آنزمان بمانند

 

الزم به تاکيد است که تقابل باند احمدى نژاد با دیگر                        
باندهاى راست و موسوم به اصولگرا از همان فرداى                  

. نمایش انتخابات به طرق مختلف وجود داشته است                      
" امام زمان "بحثهاى درون خانوادگى اسالمى در مورد           

حتى استفاده ابزارى و       .  و مشتى خرافات هم همينطور        
چنگ انداختن مستاصالنه به مفاهيم و ادبيات                                     
ناسيوناليستى و کوروش و ناسيوناليزه کردن اسالم در                

. ابتدا موضوع جدى مناقشه نبود              

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول ماه مه
 ! نه به سرمايه دارى

  !يک دنياى بهتر ممکن است

 

در دفاع از ممنوعيت برقع و نقاب 
 در مالء عام

 ۴صفحه علی جوادی                                                  

٢صفحه   

 در استيصالاعتراضى خودسوزی،  
 !پاسخ اعتراض متشکل است

 ٢٠صفحه آذر ماجدی                                                    

ران                      ،در صفحات ديگر   ه از در ت مت گ ي ه ق ي راض     ،گزارشى از اعتراض مردم عل  اعت
دان                      ، اعتراض کارگران سد خوزستان    ،کارگران عسلویه  ي ردم در م ه م جدد ب اجم م ه  ت
 ... اجتماع در هلند عليه سياستهاى پناهندگى و ، تظاهراتها عليه اعدام،آزادى سليمانيه

 اسالم، حقوق کودک 
 گيت راه کارگر -و حجاب 

 ۵صفحه منصور حکمت                                              

 يادداشت سردبير،

 :راهی نافرجام
 ! اجالس مشترک بانک جهانی و صندوق بين المللی پول

 ٧صفحه                                                                           کامران پايدار

 

مبارزه برای 
 ! حق حيات

 

 ١٢صفحه پروين کابلی                    

 

از خاطرات 
 مبارزه کارگرى

 

 ٩صفحه احمد بابائى                       



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تنها وقتى بحث تقابل اسالم و                    
ناسيوناليسم جدى شد که بتدریج             
احساس خطرى در درون اردوى         
راست مبنى بر تالش یکدست                 
کردن بيشتر حکومت توسط باند           

در تقابل  .  احمدى نژاد شکل گرفت   
با زیاده خواهى احمدى نژاد ابتدا          

احمدى "  اطرافيان ناباب "خواستند  
نژاد را از او دور کنند و تمرکز              
حمله روى رحيم مشائى قرار                  

بتدریج زبان واحد و جدى       .  گرفت
ترى در مجلس و آخوندهاى                     

انحراف "متفرقه و دفتر آقا عليه            
مانور کناره   .  شکل گرفت  "  جدید

گيرى رحيم مشائى هم تاثيرى در         
مورد .  کاهش این حمالت نداشت       

آخر در ماجراى برکنارى وزیر           
اطالعات توسط احمدى نژاد و               

 تنور را   ،ابقاى او توسط خامنه اى     
داغ تر کرد و با توسل به پرونده             
هاى دیگر تا اخطار به دولت و               
تهدید استيضاح احمدى نژاد پيش          

تردیدى نيست این اقدامات        .  رفت
با توافق خامنه اى صورت                        

 . ميگيرد

 

مسئله بسادگى اینست که احمدى           
نژاد خيرش را رسانده است و                 
زیادى دست و پاگير شده و حتى             
سنت شکنى ميکند و بعضا دستور       

خامنه اى    .  آقا را اجرا نميکند           
انسجام "ناچار است براى                          

 اینبار  ،و اردوى راست   "  حکومت
فتنه و  "باید تيغ جراحى را روى          

که با امضا و            "  انحراف جدید   
دستور خودش سر کار آمده                       

روندى که آغاز شده               .  بگذارد
بازگشتى به سياست سنتى و                      

عقالى "سپردن فرمان حکومت به     
و مثال تقویت خط رفسنجانى      "  قوم

این حتى تالشى پيشا                 .  نيست
انتخاباتى براى سپردن سکان                 
دولت به ترکيب دیگرى از راست        

شاید یک نتيجه      .  حکومتى نيست  
این جدال به تسهيل این امر کمک          
کند اما فعال و اساسا برسر این                 

مسئله حتى برسر    .  موضوع نيست 
تخلف و عدم تخلف دولت از                     
مصوبات مجلس در مورد این و            

 

 در باره کشمکش هاى 
 ...اخير درون رژيم اسالمى 

مسائلى .  آن وزارتخانه نيست      
از این دست تنها محمل بروز           
اختالفات و تناقضات و بن                 
بست هاى بنيادیترى در درون        

 . حکومت است

 

واقعيت اینست که جمهورى             
اسالمى جامعه ایران را به                 
سمت یک تالشى و انفجار                 

اگرچه اجراى      .  رانده است     
سياست حذف سوبسيدها بنام            
دولت احمدى نژاد مهر شده اما       
منشا اوضاع اقتصادى وخيم            
حکومت و گرانى و فقر و                   
اعتراضات وسيع مردم فقط و         
تنها احمدى نژاد نيست بلکه              

. سياستهاى این نظام است                  
نفرت از جمهورى اسالمى فقط     
متوجه احمدى نژاد نيست بلکه       
خود خامنه اى و خمينى را هم          

مناقشات .  هدف قرار داده است    
 ، تروریسم اسالمى    ،بين المللى  

صدور اسلحه به اقصى نقاط            
 اعدامها و    ، پرونده اتمى   ،جهان

نتایج آن بر موقعيت بين المللى        
 تنها به احمدى        ،رژیم اسالمى  

نژاد گره نخورده و سياست               
اینها را  .  حکومت اسالمى است  

. همه حکومتيها هم ميدانند                 
واقعيت اینست که جمهورى             
اسالمى نميتواند با این اوضاع        
وخيم و بصورت فرسایشى               
پيش برود و منتظر فروپاشى           
از درون و آغاز دوره اى از             
جنگ و تقابل درونى باندهاى          

 . حکومتى باشد

 

سوال کليدى و منشا اساسى این       
جدالها کماکان اصل بقاى نظام        
و تالش براى ایجاد انسجامى           
در حکومت است که بتواند                
تغييرات کنترل شده و تمهيداتى      

این .  را در دستور بگذارد              
تغييرات از جمله وارد کردن           
درجه اى از پراگماتيسم سياسى     
در چهره و سياست حکومت             
بجاى عربده کشى اسالمى                 
احمدى نژاد و تالش براى رفع        

١٩٩شماره   
فشارهاى بين المللى بویژه در                      

 تغييراتى   ،شرایط ملتهب منطقه اى      
در طرح موسوم به تحول اقتصادى         
و حذف یارانه ها از نظر مدت                     
زمان اجرا براى کنترل اعتراضات       

 ،توده اى عليه فقر و گرانى                            
تمهيداتى براى جلوگيرى و یا به                 
عقب انداختن سقوط اقتصادى نظام         

 ،و ورشکستگى عميق و حاد بانکى        
بسيج مخالفان احمدى نژاد در جناح         
ها حول خامنه اى و کسب اعتبار               
براى بى اعتبارى خامنه اى و بهره          
بردارى سياسى در خدمت بقاى                  

 . نظام در قلمرو داخلى است

 

آیا این سناریو عليرغم کش و قوس           
ها و موضوعاتى که محمل اجراى          

 بدون تنش پيش خواهد         ،آن ميشوند  
رفت؟ آیا طيف احمدى نژاد تسليم              
این سناریو خواهد شد و اگر نشود             
چه امکانات و اهرمهائى براى                    
مقابله دارد؟ آیا جدال برسر هژمونى      
درون حکومتى به فعال شدن دور             
جدیدى از تروریسم و تقابل خونين           
باندهاى اسالمى منجر خواهد شد؟           
مردم چه تصویرى از این کشمکش         

 ها دارند؟ 

 

براى این سواالت هر تحليل و                     
پاسخى وجود داشته باشد در این                 
واقعيت پایه اى تر تغييرى ایجاد                
نميکند که مشخصه اساسى تشدید             
جدال ميان فرقه ها و نيروهاى                    
درون حکومتى انعکاسى از تشدید           
فشار در پائين و تاثير آن بر                            

واقعيات .  صفبندیها در باال است           
سياسى و اجتماعى ایران با جدال              
ایدئولوژیک اسالم خشن و اسالم              
رحمانى و اسالم ناسيوناليزه شده              

معضالت .  قابل توضيح نيستند        
 مسائل و       ،بنيادى رژیم اسالمى      

مصائب اجتماعى گریبانگير                  
 مطالبات سياسى و       ،جامعه ایران  

رفاهى کارگران و اکثریت عظيم        
 مسئله ناامنى اقتصادى و            ،مردم

 اعتياد و تن                 ،بيکارى وسيع     
 و آینده هولناک       ،فروشى گسترده  

تر فرجه اى براى خودنمائى این          
بن بست    .  بحثها باقى نميگذارد       

العالج جمهورى اسالمى مانند            
سرطان و تومور بد خيمى است            
که هر بار در گوشه اى از پيکره          
این نظام بيرون ميزند و راه عالج       
و برون رفتى در چهارچوب این          

همينطور بسيار       .  نظام ندارد      
روشن است که برکنارى                           
اطرافيان احمدى نژاد و حتى                  
قربانى کردن خود او براى مردم          
به پذیرش سياست انتظار براى             

این .  بهبود منجر نخواهد شد               
توهمى است که ممکن است در             

 ،برعکس.  پس کله خيلى ها باشد       
مردم در پس این رویدادها ضعف       
حکومت و قدرت خود را ميبينند          
و نيرویشان براى تهاجم به کل               
نظامى که هيچ پاسخ روشن و                 
بالفصل به معضالت اجتماعى             
دهها ميليون نفر ندارد فشرده                  

 . ميکنند
 

مردم از انشقاق بيشتر درون                   
مردم به  .  حکومتى استقبال ميکنند   

همان اندازه از احمدى نژاد                      
منزجرند که از منتقدین جدید آنها         

جمهورى .  و خود خامنه اى               
اسالمى با و بدون احمدى نژاد و           
با و بدون تبليغات مضحک و                  
ارتجاعى ناسيوناليستى رفتنى               

 . *      است

 

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
 حال آنکه ،تفسير کرده اند

!مسئله بر سر تغيير آنست  
 

کارل مارکس                       



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نظام سرمایه دارى در بحران                 
نه فقط نشانه     .  عميقى بسر ميبرد    

اى از بهبود و تخفيف جدى بحران       
بچشم نميخورد بلکه بر دامنه                   
کشورهاى سرمایه دارى که با                
فروپاشى اقتصادى مواجهه اند              

این واقعيت بيش از    .  افزوده ميشود 
هر چيز نشاندهنده ورشکستگی            
سيستم سرمایه داری در تامين                
نيازهای اوليه زندگی توده های             

امواج .  عظيم مردم محروم است        
انقالبى در کشورهاى خاورميانه و     
شمال آفریقا و اعتراض توده اى            
عليه فقر و بيکارى و فساد و                     

 یک نتيجه بحران                ،دیکتاتورى
اقتصادى جهان سرمایه دارى و            
واکنش طبقه کارگر و توده های             

. مردم محروم به این بحران است        
سرمایه دارى در تماميت خود با            
بحران اقتصادى و بى اعتبارى              

کارنامه این   .  توده اى روبروست    
نظام با سازماندهى برده وار                    

 سرکوب      ،استثمار کار مزدى           
 ، فقر و بيکارى      ، تبعيض  ،سياسى

 ،جنگ و قتل عامهاى فجيع                       
 و ضدیت     ،تروریسم و ميليتاریسم    

با آرمان و تالش بشریت کارگر             
 . براى رهائى عجين است

 

در مقابل بحران عميق سرمایه               
 راه حل بورژوازى      ،دارى جهانى 

در تمام کشورها سياست ریاضت        
 تعدیل نيروى کار و               ،اقتصادى

 

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول ماه مه
  

 !           نه به سرمايه دارى
 !           يک دنياى بهتر ممکن است

 تشدید استثمار        ،بيکار سازى   
 ،بخش شاغل طبقه کارگر                  

 و   ،کاهش و انجماد دستمزدها       
سياست .  تحميل فقر بيشتر است   

حکومتهاى سرمایه دارى                  
اینست که هزینه بحران را                 
روى دوش طبقه کارگر                       

متقابال کارگران اعالم   .  بگذارند
کرده اند که هزینه بحران                    

. سرمایه را نميپردازند                        
کارگران در ابعاد ميليونى در          
فرانسه و یونان و آمریکا و                 
پرتقال و انگلستان و دیگر                  
کشورهاى اروپائى عليه این            
وضعيت اعتراض و مقاومت          

کارگران در کشورهاى   .  ميکنند
خاروميانه و شمال آفریقا هم             

. ماهيتا خواست مشترکى دارند     
کارگران در این کشورها از             
فقر و بيحقوقى و سرکوب                   
دیکتاتوریهاى سرمایه به تنگ       

در ایران جمهورى       .  آمده اند   
اسالمى در عميق ترین بحران        

. حکومتى دست و پا ميزند                 
یورش بورژوازى اسالمى به         
معيشت طبقه کارگر و تشدید            

 رویاروئى توده     ،گرانى و فقر    
اى کارگران و محرومان با               
حکومت اسالمى را بيش از              
پيش در چشم انداز قرار داده             

 . است

 

 یکبار دیگر    ٢٠١١اول ماه مه     

١٩٩شماره   

روز اعالم بى اعتبارى نظام                        
سرمایه دارى و روز اعتراض طبقه      
کارگر به نظام بردگى مزدى در                

کارگران در    .  سراسر جهان است      
این اوضاع باید در مقابل راه حلهاى       
طبقات حاکم و اپوزیسيون                              

 راه حل کارگرى و                   ،بورژوائى
در .  رهائيبخش خود را قرار دهند          

نظام سرمایه    :  اول مه اعالم کنيم         
داری و حکومت هایش باید                           

قاطعانه اعالم  !  گورشان را گم کنند     
کنيم ما کارگران که هر روز                         
چرخهاى این دنيا را بحرکت در مى       

!  خود ميتوانيم آنرا اداره کنيم      ،آوریم
ما کارگران ميتوانيم جامعه اى                   
بسازیم که هر کس به اعتبار انسان           
بودن از کليه مواهب زندگی                         
اجتماعى که حاصل کار و تالش                
جمعى ماست بهره مند شود و به                 
اندازه توانش در رفع نيازمندیهای            

جامعه ای فارغ از       .  همگان بکوشد  
 ، طبقات و تفاوتهاى طبقاتی    ،استثمار

جامعه ای عاری از هر گونه                        
یک جامعه آزاد   .  تبعيض و نابرابری  

 !  کمونيستی
 

در اول مه امسال همراه با                               
اعتراضات و خيزشهاى توده اى در       

 باید بيش از هر     ،گوشه و کنار جهان   
زمان بر اتحاد انترناسيوناليستى و           
بر اهداف و منافع واحد و جهانى                

باید با     .  طبقه کارگر تاکيد کرد             
قاطعيت از تالش طبقه کارگر در              

همه جاى جهان عليه فقر و اختناق   
و براى آزادى و برابرى و رفاه             

باید صداى کارگران      .  دفاع کرد  
مصر و ایران و فرانسه و یونان            
و کره و ترکيه و همه جا با سرود          
انترناسيونال درهم آميزد و نداى          

اول مه   .  رهائى بشریت سر دهد       
سنت جنبش بين المللى کمونيستى        

اول مه روز     .  طبقه کارگر است    
اول .  صاحبان واقعى این دنيا است 

مه را گرامى ميداریم چون کارگر       
و جنبش سوسياليستى اش تکيه گاه     

بدون .  انسانى جامعه امروز است     
اعتراض کارگرى و بدون انتقاد          

 سرمایه         ،کمونيستى کارگرى        
دارى یک بربریت تمام عيار را           

 .در مقابل بشریت ميگذارد

 

پرچم !  کارگران جهان متحد شوید    
انقالب کارگرى را برافرازید و            
در نبرد جهانى عليه سرمایه                    
سنگرها را یکى بعد از دیگرى              

ما کارگران در این           !  فتح کنيد   
جدال چيزى جز زنجيرهایمان              

 اما   ،براى از دست دادن نداریم           
 ! جهانى را بدست خواهيم آورد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

 ٢٠١١ آوریل ١٢ – ١٣٩٠ فروردین ٢٣

 

! زنده باد شوراهاى کارگرى،زنده باد جنبش مجامع عمومى  
! در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکي شويد! کارگران

 مجمع عمومى تجمع طبيعى کارگران و ظرف اعمال اراده 
!مستقيم و مستمر توده کارگران است  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بحث ممنوعيت حضور با برقع و         
نقاب در مالء عام یکبار دیگر پای       

اسالمی ها و مساله     "  آزادی بيان "
را به ميان کشيده     "  آزادی پوشش "

ها که    "  چپ"برخی از        .  است
بيشتر از       "  رادیکاليسم شان      "

نيست "  راه کارگر   "انقالبيگری    
بار دیگر به این شيوه متوسل شده         

زمانيکه خيلی رادیکال و              .  اند
 مدعی ميشوند   ،عميق بحث ميکنند  

که با ممنوعيت برقع و نقاب عمال        
پای پليس و دولت را به ميان                     

جوهر استداللشان تشابه      .  ميکشيد
بسياری با مخالفت خوانی شان در       
ممنوعيت حجاب اسالمی برای             

آن زمان برخی از       .  کودکان دارد  
با هيجان و هياهوی    "  چپ ها "این  

بسيار در دفاع از حجاب کودک             
به چند نکته در حاشيه      .  قلم ميزدند 

 : داین جدال باید اشاره کر

 

.  برقع یا نقاب پوشش نيست               -١
سند بردگی و اسارت زن در                     
چنگال اسالم و مافيای اسالمی               

قرار دادن برقع و نقاب در         .  است
این چهارچوب تحت هر پوشش و        
به هر بهانه ای که صورت گيرد            
عمال یک شعبده بازی سخيف                 

معلوم نيست از چه     .  اسالمی است 
زمان کفن اسالمی هم نوعی از              
پوشش قلمداد شده است؟ برقع یا            
نقاب ضد انسانی ترین یونيفورم            
صنعت مافيایی اسالمی است که           

در واقع  .  به زن تحميل شده است       
برقع و نقاب همانقدر پوشش باید           
محسوب شوند که لباس جانيان               

 

 در دفاع از 
 ممنوعيت برقع و نقاب در مالء عام

 علی جوادی

آیا از این پس        !  کوکالس کلن  
قرار است یونيفورم بردگان و         
برده داران و زنجير پاهایشان         
هم در زمره انواع پوشش قرار       
داده شود؟ مهم نيست که زن              
قربانی مجيز گوی کم جيره و           
مواجب اربابان اسالميست خود    

مهم این است که جامعه         .  باشد
نباید چنين تحقيری به زن را             

یک "ما در برنامه       .  تحمل کند 
اعالم کرده ایم که     "  دنيای بهتر 

هر نوع بردگی و             "مخالف     
بيگاری در هر پوشش و با هر         

نقاب و برقع     .  هستيم"  توجيهی
را باید معادل و نوعی بردگی           

ما .  و بيگاری محسوب کرد          
خواهان برچيدن این بساط                 

همانطور که  .  اسالميستی هستيم 
جامعه موظف است از آحادش        
در مقابل تعرض هر جریان              
مخرب و ضد جامعه ایستادگی       

 در این زمينه        ،و حفاظت کند     
هم باید جلوی این اجحاف و               
ستم زمخت اسالميستها عليه            

 .زنان ایستاد

  

 ميگویند ممنوعيت برقع یا          -٢
نقاب معادل اعمال محدودیت          
بر آزادی بيان اسالميستها                  

در پاسخ این سفسطه            .  است
اسالميستی باید گفت که برقع یا      
نقاب بيان شکلی از ابراز                    
وجود و یا نوعی از آزادی                  

. عمل فردی و یا جمعی نيست         
بيان به حقارت کشيده شدن و            
تحقير شدن بخشی از زنان                 
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جامعه توسط صنعت و دستگاه                   
انتخاب برقع   .  مافيایی اسالمی است   

یا نقاب شکلی از آزادی عمل و یا               
با هر  .  انتخاب زن در جامعه نيست      

نقاب و برقعه ای این آزادی زن و              
ابراز وجود زن نيست که گامی به            

کدام انسانی را         .  جلو بر ميدارد        
سراغ دارید که آگاهانه و آزادانه و           
بدون اجبار و توسری و به گروگان         
گرفته شدن حاضر شده باشد تن به            
بردگی و تحقير خود دهد و بدتر این         
حقارت را به نمایش بگذارد؟                       
همانطور که برقع و نقاب نوعی از          
پوشش نيستند که مشمول آزادی                 

 نوعی از آزادی بيان        ،پوشش شوند 
هم نيستند که در زمره آزادی بيان             

 حتی اگر آزادی بيان را      ،قرار گيرند 
معادل آزادی ابراز وجود معنی                 

 . کنيم

 

آیا ما از این جماعت اسالميست می         
پذیریم که دختران و کودکان را                   
محجبه به نمایش بگذارند؟ آیا ما از          
این جریانات می پذیریم که هر                    
مناسک کثيف و ضد مذهبی شان را        
به اجرا در آورند؟ آیا ما می پذیریم           
که مراسم شنيع قمه زنی را به                      
عنوان شکلی از آزادی بيان                          
اسالميستها به ما و جامعه حقنه                   
کنند؟ آیا ما می پذیریم که کودکان              

 چرا که             ،خود را تنبيه کنند                  
تجویز کرده است؟ مگر     "  مذهبشان"

ما خواهان نابودی تجاوز                                
 ساله      ٩اسالميستها به کودکان                

 نيستيم؟ 

 و باالخره مساله پليس و                    -٣ 
از .  جریمه را به ميان ميکشند             

قرار این قویترین استداللشان                 
در پس این سوپر                        .  است

انقالبيگری گویی فراموش ميکنند     
که اجرای هر تغيير و رفرمی در         
جامعه پای قانون و عوامل                        

. اجرایی قانون را به ميدان ميکشد      
آیا باید از جلوگيری تجاوز به                 

 ، ساله خودداری کرد        ٩کودکان   
چرا که اجرای این قانون پای                  
پليس و پاسبان را باز ميکند؟ آیا             
باید از خير جلوگيری از تعرض          
به مهاجرین و سياهپوستان                      

 چرا که پای قانون و                    ،گذشت
اجرای قانون به ميان می آید؟ آیا           
باید از خير دخالت قانون در                    
حفاظت از زنان و کودکانی که              
شب و روز مورد تعرض و اذیت         
و آزار و تجاوز قرار ميگيرند و           

 گذشت چرا که          ،کتک ميخورند   
پای اجرای قانون و عوامل آن را         
به ميان ميکشد؟ این استدالل پوچ         
تر از آن است که احتياج به تعمق          

 . بيشتری باشد

  

با این مقدمه توجه تان را به                       
مطلب منصور حکمت در دفاع از      
ممنوعيت حجاب کودکان جلب             

بسيارى از استداللها در          .  ميکنم
اینمورد پاسخگوى بحث                            

. ممنوعيت برقع یا نقاب هم هست       
* 

۵صفحه   
 

 درصدی حداقل ٩" افزايش"کارگران در اول مه عليه 
 !دستمزد اعتراض کنيد

 

نمايندگان خود را . مجامع عمومی خود را برگزار کنيد. متشکل شويد
حداقل دستمزد بايد توسط نمايندگان سراسری شما . انتخاب کنيد

به اين . کارگران و بر مبنای نيازمنديهای يک زندگی انسانی تعيين شود
بساط اوباش اسالمی . فقر و فالکت و تحقير و بی حقوقی بايد پايان داد

 !و نظام سرمايه داری را بايد برچيد



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخيرا در استکهلم دو اطالعيه با          
یک روح، یک مضمون و چه بسا        
حتى از یک قلم، با لحنى بسيار               
خصمانه عليه کمپين دفاع از                    
حقوق زنان ایران و کميته سوئد             
حزب کمونيست کارگرى منتشر          
شده است که پاسخى جدى را طلب       

اعالميه اول امضاى              .  ميکند
زنان )  ؟(تحریریه نشریه سوئدى    "

را برخود دارد و        "  و بنيادگرایى  
اعالميه دوم مستقيما به امضاى             

 .خود سازمان راه کارگر است

 

موضوعى که خشم این دوستان را       
برانگيخته است ظاهرا دفاع ما از        
خواست ممنوعيت حجاب اسالمى      

ميگویند این   .  براى کودکان است     
نفى آزادى پوشش براى                            "

نفى حقوق   "است، این     "  مسلمانان
. ست"اقليت ها        "دموکراتيک         

" رضاخانى"ميگویند این خواست     
و "  فاشيستى"و    "  پول پوتى   "و   

است، ما را افشاء            "  راسيستى"
دولت و  "ميکنند که ميخواهيم پاى      

را وسط بکشيم،    "  قانون و پاسبان   
ميگویند ميخواهيم حجاب را به              
زور از سر زنان برداریم،                        

امت اسالم و   "ميگویند مردم را به     
تقسيم کرده ایم و قصد     "  دشمنان آن 

" جنگ صليبى     "براه انداختن            
و اینها تازه حرفهاى                  .  داریم

چيزهاى بيشترى   .  بهترشان است  
هم ميگویند که در هر جامعه اى             
که حرمت و حيثيت همه مردم                 

به امان  "  اقليت ها "محفوظ باشد و    
سنن و فرهنگ اسالمى و شرقى            

رها نشده باشند، سر و      "  خودشان"
کار گوینده را به جرم هتک                       

دولت و قانون    "حرمت و افترا با        
 .مياندازد" و پاسبان

 

اختالف بر سر حقوق انکار ناپذیر       
کودک و مساله اختناق و زن                     
ستيزى در خانواده هاى اسالم                 
زده، یک اختالف واقعى ميان ما           
و اینهاست که باید بسيار شمرده و        

این .  مستدل تعریف و تاکيد شود         

 

 گيت راه کارگر -اسالم، حقوق کودک و حجاب 
 در دفاع از ممنوع کردن حجاب اسالمى براى بچه ها

 

 منصور حکمت

اختالفى عميق و بسيار مهم               
. است که پائين تر به آن ميرسيم

اما هيسترى این اطالعيه ها از       
سر اختالف نظر تئوریک این         
جریان بر سر این مساله نيست،   
بلکه ناشى از این واقعيت است       
که این دوستان فهميده اند که              
درست مانند حمایتشان از                   

قبل (اخراج افغانى ها از ایران       
از سقوط شوروى و غسل                   
تعميد دموکراتيک این دوستان       
و وقتى اردوگاه عزیزشان با            
مسلمين افغان در جنگ بود و           
لذا دموکراسى هنوز براى                 

یکبار دیگر  )  افغانها جایز نبود   
در مالء عام خراب کرده اند و         

این داد  .  افتضاح باال آورده اند     
و هوار و هيسترى بابت جلسه         
اى است که فراخوان دادند تا            
پاسخ کمونيست ها را بدهند و           
توجه وسيع افکار عمومى به            
نظرات کمپين و سخنان اسرین       

اما .  محمدى را خنثى کنند              
همانطور که از اطالعيه شان          
بر مياید، خودشان هم ظاهرا            
انتظار این استقبال وسيع                     
مسلمين و صد البته                                  

و غریو تکبيرها    "  بنيادگرایان"
و صلوات ها در صف حاميان         

حال چند   .  شان را نداشته اند        
روزى چرتکه انداخته اند و              

قرار .  فهميده اند زیان کرده اند      
نبود اینچنين اسالمى بنظر                 

" مرزهایشان"قرار نبود   .  بيایند
اینچنين با جماعت اسالمى                

، این اسالم پناهى      "بهم بریزد "
شاید براى تشکيالت خارج               

در "  حزب برادر  "کشور یک     
کشورى که اسالم در ميان                  
بافت مهاجرین آن نفوذ دارد              

که باز هم جاى            (مفيد باشد        
، ولى براى                )تردید است       

سازمانى که با مهاجرین از               
ایران آمده شهرى تر و عميقا            
ضدمذهبى و بقول اینها                         

سر و کار دارد، این          "  فکلى"
یک لکه ننگ و یک افتضاح            

. سياسى بزرگ به حساب مياید      
سازمانى که بخواهد که دوباره       
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اسالم و جنبش اسالمى را به خوب           
و بد و ميانه رو و بنيادگرا، سمى و            
خوراکى، و خلقى و ضد خلقى تقسيم       
کند، آنهم سازمانى که همه ميدانند             
تخم و ترکه همان جنبش اجتماعى و        
سنت سياسى است که حزب توده و           
اکثریت پيرو خط امام را تحویل                 
جامعه داده است، آشکارا حکم                    
ورشکستگى سياسى خود را صادر        

و "  گيت  -حجاب  "این  .  کرده است 
. این حضرات است   "  گيت  -اسالم  "

خودشان این را فهميده اند و                           
ميخواهند خرابکارى خود را با                  
هياهو و جار و جنجال ماستمالى                
کنند، ميخواهند حمایت معذب کننده        
مسلمين از مواضع و افکارشان را           

و "  چپ روى        "به گردن                  
ضد اسالمى ما               "  بنيادگرایى"

اگر حزب کمونيست             .  بياندازند
کارگرى رضاخانى و پل پوتى                   
نباشد، مسلمين بنيادگرا حق بجانب          
نميشوند و پشت دموکراسى سپر               
نميگيرند و الجرم مرزشان با راه             
کارگر و نشریه زنان سوئدى                       

! مخالف بنيادگرایى بهم نميریزد              
. استداللى رندانه و البته بى خاصيت      

بگذارید به گره گاههاى این بحث              
 .یک به یک بپردازیم

 

 حقوق کودک و حجاب اسالمى

چادر کشيدن از سر     "ما صحبتى از     
نکرده "  پاسبانها"آنهم توسط    "  زنان
برنامه حزب کمونيست                  .  ایم

کارگرى صریحا از آزادى پوشش           
اما برنامه ما همچنين        .  دفاع ميکند  

خواهان مصون بودن کودکان از              
دست اندازى مذهب و فرقه هاى                

ممانعت از   "مذهبى است و بعالوه         
برخوردارى کودکان از حقوق مدنى     
و اجتماعى خویش نظير آموزش و          
تفریح و شرکت در فعاليت هاى                  

را "  اجتماعى مخصوص کودکان        
بحث آزادى انتخاب        .  جرم ميداند   

حجاب اسالمى، مربوط به                             
مربوط به کسانى    .  بزرگساالن است 

است که الاقل از نظر صورى و از          
نظر قانون حق انتخاب دارند و                   

مسئوليت عواقب انتخاب آزاد خود    
هرچند حق  (را بر عهده ميگيرند       

انتخاب زن بزرگسالى هم که چاقو      
و شيشه اسيد اسالمى را ميشناسد         

). صورى تر از صورى است              
بحث آزادى پوشش هيچ چيز                   
راجع به حقوق کودک و دختران          
خردسال و نوجوانى که در یک             
خانواده اسالمى تحت تکفل پدر و        

. مادر خود زندگى ميکنند نميگوید     
نوابغ عزیز ما ميفرمایند تفکيک          

فرقى در     "کودک و بزرگسال             
خير، بسيار  ".  مساله ایجاد نميکند   

 .هم ایجاد ميکند

 

ما ميگوئيم حجاب اسالمى سر               
کودکان و نوجوانانى که به سن              
قانونى نرسيده اند کردن، باید                 

زیرا این تحقق   .  قانونا ممنوع باشد  
حق انتخاب پوشش توسط کودک         
نيست، بلکه، برعکس، در حقيقت      
تحميل پوشش خاص به کودک              
توسط پيروان یک فرقه مذهبى             

اتفاقا حمایت از آزادى . معين است 
که خود    (و حق انتخاب کودک             

ایجاب ميکند که        )  مطلق نيست   
قانونا جلوى این تحميل گرفته                 

کودک مذهب و سنت و               .  شود
به هيچ فرقه   .  تعصب خاص ندارد  

انسانى .  مذهبى اى نپيوسته است       
است جدید، که به حکم تصادف و         
مستقل از اراده خود در خانواده            
اى با مذهب و سنت و تعصبات              

. خاص پا به حيات گذاشته است            
تاثيرات .  جامعه موظف است           

منفى این بخت آزمایى و قرعه               
جامعه .  کشى کور را خنثى کند           

موظف است شرایط یکسان و                
منصفانه اى براى زندگى همه               
کودکان و رشد و شکوفایى آنها و         
شرکت فعال آنها در حيات                        

کسى که     .  اجتماعى فراهم کند        
بخواهد راه زندگى اجتماعى                   
متعارف یک کودک را کور کند،         

درست مانند     
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کسى که بخواهد بنا به فرهنگ و            
مذهب و عقده هاى شخصى و                  
گروهى خودش جسم کودک را              
مورد تعرض قرار بدهد، باید با             
سد محکم قانون و عکس العمل               

هيچ .  جدى جامعه روبرو بشود          
دختر نه ساله اى شوهر کردن،               

شدن، آشپز و              )  مثله(ختنه       
خدمتکار افراد ذکور فاميل شدن،         
از ورزش و تحصيل و بازى                    

. نميکند"  انتخاب"محروم شدن را     
کودک در خانواده و در جامعه                
مطابق رسم و رسوم و مقرراتى            
که وضع شده است بار مياید و این        
افکار و رسم و رسوم را بطور               
خودبخودى بعنوان روش متعارف     

صحبت از        .  زندگى ميپذیرد       
انتخاب حجاب اسالمى توسط خود      
کودکان مسخره تر از مسخره                 

کسى که مکانيسم محجبه           .  است
انتخاب "شدن دختر کودکستانى را     

خود او جلوه ميدهد،     "  دموکراتيک
یا اهل کره ارض نيست و یا                       
ریاکارى است که لياقت ورود به          
بحث حقوق کودک و مبارزه عليه        

شرط دفاع از      .  تبعيض را ندارد     
هرنوع آزادى کودک براى تجربه       
کردن زندگى، شرط دفاع از                    
انتخاب داشتن کودک، گرفتن                  
جلوى این تحميالت خودبخودى و       

کسى که فکر ميکند         .  رایج است  
در مساله حجاب، کودک یا                        

، قبل از    "فرقى نميکند "بزرگسال  
اینکه عضو تحریریه جایى بشود،       
یا کميته اسکاندیناوى کسى را                 
تشکيل بدهد، باید فکرى بحال                 
عقب ماندگى فکرى و بى اطالعى       

 .اش از ابتدائيات مساله بکند

 

نقض "اما اشاره اینها در بحث                
نه به حقوق      "  حقوق دموکراتيک  

کودک بلکه به حقوق پدر و مادر           
آیا ممنوعيت حجاب اسالمى    .  است

حق "براى کودکان و نوجوانان             
پدر و مادر را سلب       "  دموکراتيک

. ميکند؟ این ادعاى اینهاست                    
خوشبختانه جامعه بشرى دارد از         
دورانى که زن و فرزند جزو                   

 

اسالم، حقوق کودک و 
 ...گيت راه کارگر  -حجاب 

اموال پدر و شوهر بودند و                
اینها رسما حق کشتن شان را            

آنچه این   .  داشتند خارج ميشود    
حضرات بعنوان حقوق                        
دموکراتيک پدر و مادر از آن         
سخن ميگویند، تتمه حقوق                 
عشيرتى پدر است که                            
خوشبختانه با پيشرفت جامعه و     

تر شدن آن         "  فکلى"هرچه     
بله .  بشدت محدود شده است          

دوستان، حقوق اولياء نسبت به       
فرزند محدود و مشروط به                
حقوق انسانى و جهانشمول و           

این وظيفه  .  قانونى کودک است  
") دولت و پاسبانها    "و   (قانون   

در هر کشور است که این را             
هيچکس چه پدر،   .  تضمين کنند 

چه مادر، چه خان دایى، چه              
خاله خانم حق کتک زدن یا                
ارعاب کودک را ندارد،                      
هيچکس حق سلب آزادى                    
کودک را ندارد، هيچکس حق         
جلوگيرى از تحصيل و ورزش      

. و معاشرت کودک را ندارد            
هيچکس حق سوء استفاده                   

. جنسى از کودک را ندارد                 
هيچکس حق کار کشيدن از               
کودک و به کار گماشتن او را           

هيچکس حق آزار              .  ندارد
جسمى کودک، ولو به حکم                
شرع انور، را ندارد، هيچکس       
حق محروم کردن کودک از             
هيچيک از امکاناتى که جامعه       
بطور متعارف حق او دانسته           

این کودک     .  است را ندارد         
حقوق "آزارى ها جزو                         

هيچ بشرى          "  دموکراتيک
اعمال ممنوعيت و            .  نيست

محدودیت بر فعال مایشائى               
سنتى و عشيرتى پدران و                    
شوهران، شرط حياتى                          
برخوردارى کودک از حقوق         

. انسانى ابتدایى خویش است            
حقوقى که تازه باید بمراتب               

. بيش از این گسترش پيدا کند           
دوستان گرامى، آزادیخواهان         
نيمه وقت، باور بفرمائيد جامعه     
پيشرفت کرده که به اینجا                    

یعنى واقعا فهم این              .  رسيده

١٩٩شماره   
 حقایق ساده اینقدر دشوار است؟

 

اما شاید حجاب اسالمى شامل این             
آخر .  کودک آزارى ها نميشود              

" خودى"است،      "  خلقى"حجاب      
" مهاجرین محروم      "است، مال             

" ما شرقى ها   "است، جزو فرهنگ      
ضد امپریاليست       "است، لباس              

ست، راسيست ها هم آن را                    "ها
دوست ندارند، وزیر مهاجرت سوئد      

این .  هم خودش بى حجاب است              
تعارفات و چرندیات از زبان یک             

، یا فرقه        "غير بنيادگرا   "مسلمان    
مسعود و مریم و نظایر آنها، غير              

اما آیا واقعا کسانى        .  منتظره نيست  
که ادعاى زن بودن و ترقى خواهى         
ميکنند و تازه سالم و عليک خود با          

فعالين با سابقه جنبش زنان و                     "
را "  جنبش ضد راسيستى در سوئد        

هم به رخ مردم ميکشند، هنوز                    
معنى اجتماعى حجاب اسالمى، و            
تاثيرات مخربش براى ذهن و                      
زندگى دختران خردسال و نوجوان         
در سوئد، را نميدانند؟ واقعا باید                 
براى اینها از رنج و غم کودکى که            
منزوى و انگشت نماست، نميداند             
چرا اجازه جست و خيز و بازى و             
شنا و معاشرت با همکالسى هایش          
را ندارد، و کوچکترین اختيارى               
براى خروج از این وضعيت و                    
خالصى از این کابوس ندارد،                     
موعظه کرد؟ ببينيد تربيت توده                  
ایستى چقدر در این صف عمق و               
ریشه دارد که حتى یکبار تصادفا هم      
به یک موضع آزاداندیشانه در مقابل      

 .اسالم دچار نميشوند

 

براى "  اجبارى"ممنوعيت حجاب      
 کودکان

این شعار اثباتى خود اینها در قبال             
مساله تحميل حجاب به کودکان                  

خيال ميکنند فرمول خوب و         .  است
. کارساز و دموکراتيکى هم یافته اند       

اما این شعار هيچ چيز نميگوید و               
کوچک ترین تاثيرى بر واقعيت                
ستمکشى کودک و بخصوص                     
دختران خردسال در محيط هاى                

چرا؟ به معنى عملى     .  اسالمى ندارد 
اگر این حکم    .  این فرمول دقت کنيد     

مبناى عمل جامعه بشود، تنها                       
کودکانى از حجاب اسالمى معاف            
ميشوند که بتوانند در پيشگاه محکمه      
یا مرجعى ثابت کنند که پدر و مادر          

. حجاب را به زور سر آنها کرده اند        
تا اجبار ثابت نشود، کارى خالف             

. قانون صورت نگرفته است                 
انصافا این فرمول راهگشایى                

 ساله جسور و     ٩هر کودک   .  است
فارغ التحصيل دانشکده حقوق،           
که به حقوق مدنى خود بخوبى                
واقف باشد و آماده باشد پيه طرد           
شدن از خانواده خود را بتن بمالد         
و علنا و رسما عليه اولياء مسلمان       
خود شهادت بدهد و مدارک کافى        
براى نشان دادن جنبه اجبارى                
حجاب به دادگاه ارائه کند و پاسخ         
دفاعيه وکالى پدر و مادر و کل             
مبحث نسبيت فرهنگى را هم در           
آستين داشته باشد، ممکن است               

البته اگر در همان لحظه صنایع          (
سوئد مشغول صادر کردن چيزى       

اجازه )  نباشند"  جهان اسالم  "به   
اینکه .  بگيرد که حجاب سرنکند        

این کودک بعدا قرار است کجا               
زندگى کند و در صف اتوبوس و          
در راه مدرسه چه بسرش خواهد          
آمد البته جزو معضالت این                     

 .دوستان نيست

 

تمام خاصيت این فرمول اینست           
که خام اندیشى و بى اطالعى                  
مدافعينش از مکانيسم هاى زندگى      
واقعى و کل معضل کودک آزارى      
در جامعه و در خانواده را به                   

دوستان گرامى،    .  نمایش بگذارد   
اندیشمندان بزرگ، مکانيسم اجبار    
و تحميل در خانواده بنيادى تر و           
پوشيده تر و سيستماتيک تر از               

کسى بزور اسلحه             .  اینهاست
حجاب سر کودکان نميکند، زیرا         
کودک اراده و خواست پدر و                  

. مادر را مورد تردید قرار نميدهد      
در ذهن خود، حتى آنجا که مورد          
ضرب و شتم و تعدى جسمى                   
است، آنها را محق و خود را                    

تسليم به    .  مقصر تصور ميکند       
خواست پدر و مادر را وظيفه اى         

براى کودک  .  بدیهى تصور ميکند   
از دست دادن محبت پدر و مادر،         
نداشتن تائيد آنها، رنجاندن آنها،           

معلوم نيست    .  یک کابوس است      
چرا این دوستان شهامتى را که              
خودشان دسته جمعى حاضر                  
نيستند در مقابل مسلمين نشان                 
بدهند، از یک کودک خردسال در       
یک خانواده مذهبى آنهم در مقابل        
پدر و مادر و زعماى قوم انتظار          

قرار بود این دوستان ماده        .  دارند
اى، قانونى، سياستى، در دفاع از        
حقوق کودک طرح کنند، اما با               

این شعار            
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

معلوم ميشود که برعکس این                  
کودکانند که باید غيرت به خرج             
بدهند و راه کارگر و نشریه                       
سوئدى زنان و بنيادگرایى را از            

. بن بست سياسى نجات بدهند                  
بگذارید از اینها بپرسيم واقعا با              
این فرمول، در عرض سال،                   
حجاب اسالمى از سر چند کودک         
کنار ميرود، سه، چهار، هفت،               
یازده؟ معضل یک نسل از                         
کودکان و نوجوانان زیر ستم در            
سوئد امروز را این شعار قرار               
است پاسخ بدهد؟ بگذارید بپرسيم         
چرا در موارد مشابه دیگر بار                
اثبات جرم، یا طرح شکایت، به             
دوش کودک نيست؟ آیا شما                       

" اجبارى"حاضرید فقط کار                   
کودکان را منع کنيد؟ آیا حاضرید         

" اجبارى"فقط سوء استفاده جنسى      
از کودک را ممنوع کنيد؟ آیا                     
حاضرید فقط کتک خوردن                      
برخالف ميل کودک را منع کنيد؟         
آیا حاضرید فقط شوهر دادن                    

دختر زیر سن قانونى        "  اجبارى"
را ممنوع کنيد؟ آیا حاضرید فقط            

دختر را محکوم     "  اجبارى"ختنه   
کنيد، آیا در هریک از این موارد           
اگر کودک خود بى تفاوت یا                     
راضى باشد، یا شکایت نکند، یا             
شکایتش را پس بگيرد، جرمى               
واقع نشده و وظيفه شما تمام و                  
وجدانتان راحت است و ميتوانيد           
به جلسه تحریریه سوئدى و کميته        
 اسکاندیناوى سازمانتان برگردید؟

 

این شعار بى محتوا و ریاکارانه             
فرمولى است براى فرار از      .  است

سر .  مساله و نرنجاندن مسلمين          
کردن حجاب اسالمى بر سر                    
دختران خردسال بنا به تعریف               
یک تحميل مذهبى و فرهنگى                  

. توسط فرقه اى خاص است                     
دروازه "همانقدر که مریدان فرقه       

حق ندارند هنگام                  "  بهشت
سفينه "خودکشى براى پيوستن به        

کودکانشان را هم همراه           "  مادر
خود به قتل برسانند، اهل فرقه                
اسالم هم حق ندارند انزوا و                      

 

اسالم، حقوق کودک و 
 ...گيت راه کارگر  -حجاب 

بردگى و بى حقوقى زن در                
کيش خویش را صاف و ساده           
به سر دخترانى که در جمع                
آنان چشم به جهان گشوده اند            

جامعه حق دارد،       .  نازل کنند   
بلکه موظف است، از حقوق            
این کودکان دفاع کند، حتى اگر       
خود از بالیى که بر سرشان              
مياید بى خبر باشند یا آن را با            

. آغوش باز پذیرفته باشند                   
جامعه حق دارد بخواهد                       
استانداردهایى که به قيمت                 
روشنگرى ها و مبارزات حق        
طلبانه انسانهاى بيشمار به نرم       
زندگى بدل شده اند، در مورد           
این کودکان نيز به یکسان                   

اینها فقط اموال      .  رعایت شود  
شهروندان .  اولياء شان نيستند      

محترم و صاحب حق جامعه             
اند و جامعه در قبال حفظ                     

کسى .  حقوق آنها مسئول است      
که واقعا خواهان منع تحميل             
حجاب به کودکان باشد، کسى          
که بخواهد بطور واقعى این              
دخترانى که امروز قربانى                
حجاب اسالمى اند، از آن                    
خالص شوند، این را هم                      
ميفهمد که باید خواستار منع              
حجاب اسالمى براى کودکان          

تنها این خواست از               .  باشد
دختران در خانواده هاى                      
اسالمى بطور واقعى حمایت           

تنها این خواست اجازه       .  ميکند
ميدهد خانواده هایى که خود              
تمایلى به حجاب اسالمى ندارند     
اما زیر فشار جماعات اسالمى       
و فضاى حاکم بر محيط زندگى      
خویش همرنگ جماعت                     
ميشوند، این فشارها را پس               

. بزنند و انسانى تر عمل کنند           
تنها این خواست به آن مادرانى       
که خود این ظلم را سالها حس          
کرده اند و با دخترانشان                      
سمپاتى دارند، امکان ميدهد که      
در محيط خانواده به حمایت از        
فرزندانشان برخيزند و صدایى     

تنها این خواست          .  پيدا کنند    
بطور واقعى قشریون و                       
متحجرین و تجار مذهب در              

١٩٩شماره   
محيط هاى مهاجرین را منزوى                 

تنها این خواست متضمن کم       .  ميکند
مشقت ترین و اصولى ترین راه                 
خالصى کودکان از ظلمى است که          

 .بر آنها روا داشته ميشود

 

 "قانون و پاسبان"هيوالى 

یک جرم سنگين ما ظاهرا اینست             
که خواسته ایم قانون جلوى این                   
اجحاف به دختران خردسال و                     
نوجوان در محيط هاى اسالمى را            

ما خواسته ایم نوع خاصى          .  بگيرد
از آزار و سلب آزادى کودک قانونا         

عکس العمل     .  ممنوع اعالم شود        
اینها به این مساله باور نکردنى                  

توسل به قانون و زور         "این   .  است
رضا "است،   "  پول پوتى  "،   "است
بگير "است،  "  لوپنى"است،  "  شاهى
گویى بار اول است       .  است"  و ببند  

که ميشنوند کسى در دفاع از حقى             
خواستار تغيير قانون و کسب                       
تضمين قانونى عليه اجحاف شده               

معلوم نيست این ضدیتشان با        .  است
دخالت دولت در دفاع از کودک را           
باید به حساب آنارشيسم و سوپر                 
انقالبيگرى نویافته شان گذاشت یا به      
حساب ملحق شدنشان به جنبش                   
دولت زدایى و بازار پرستى که                  
شرط دموکرات محسوب شدن در            

. دنياى پسا شوروى محسوب ميشود      
جنبش هاى   "چرا یک نفر از این             

زنان و فمينيستى و ضد راسيستى             
براى این دوستان تازه                 "  سوئد

دموکرات ما توضيح نداده است که          
تمام مبارزه براى اصالحات و رفع         
تبعيض مبارزه اى است بر سر                   
قانون و براى تغيير و اصالح قانون        

چرا کسى براى   .  و استفاده از قانون    
اینها توضيح نداده است که کارگر و        
زن مساوات طلب جدالها کرده اند تا        
اصل برابرى زن و مرد و مرخصى      
دوران باردارى و بيمه بيکارى را           
در قانون گنجانده اند تا همين                         
دوستان از مواهب آن برخوردار              

چرا کسى به اینها نگفته است       .  باشند
که کل جنبش زنان، جنبش حقوق               
مدنى در آمریکا، جنبش ضد                         
آپارتاید، جنبش محيط زیست، جنبش     
هایى براى تغيير قانون و گرفتن                
حمایت قانون از خواست هاى خود          

قانون، محور مبارزه براى    .  بوده اند 
چطور .  اصالحات در جامعه است       

ميشود آدمى را که از حمایتش از               
حقوق زن و کودک سخن ميگوید              
ولى پيشاپيش اعالم ميکند که کارى        
به قوانين کشور ندارد و از تغيير آن        

بى نياز است سر سوزنى جدى              
باشد، درک ميکنيم، نظم        .  گرفت

نوین شده، اسپانسورهاى سوئدى        
حضرات هم فارسى بلد نيستند،             
ولى دیگر هر چرندى که نميشود         

اگر این افکار مشعشع دوبله     .  گفت
به فارسى شان را در نشریه                     
سوئدى مربوطه بازگو کنند، اگر         
به جنبش فمينستى که خواستار              
گذراندن قوانين به نفع زنان است         

" لوپن و پول پوت   "به همين شيوه    
بگویند، اگر به اتحادیه ها هتاکى          
کنند که چرا خواهان ممنوعيت             
کار کودکان هستند، اگر به                        
بازنشسته ها فحاشى کنند که                    
مصرا خواهان کنترل دولت و               

بر پس       "  پاسبانها"قانون و             
اندازهاى خود در صندوق هاى            
بازنشستگى و جلوگيرى از حيف        
و ميل آنها هستند، آنوقت اولين               
کسى که عذرشان را بخواهد و در       
خروج را نشانشان بدهد همين                

جنبش هاى فمينيستى و ضد                  "
 .سوئد خواهند بود" راسيستى

 

بعالوه معلوم نيست چرا تصویب        
" بگير و ببند   "هر قانونى باید به        

ترساندن مردم به         .  تعبير شود    
شيوه مالها و تکرار طوطى وار          
دشنام ها و دروغ هاى هاى                       
پاخورده جنگ سردى دول غربى       
عليه کمونيست ها، هرچند بسيار         
زننده است، اما از زبان اینها                   

. دیگر ما را متعجب نميکند                     
واقعيت اینست که تصویب قانون        
منع حجاب اسالمى براى کودکان،     
مانند سایر مقررات مدنى، باعث         
ميشود که اکثریت عظيم مردم                

و .  بطور عادى آن را رعایت کنند     
در نتيجه عده زیادى از دختران            
در خانواده هاى اسالمى بدون               
کشمکش هرروزه از این اسارت         

اینکه با موارد عدم     .  خالص شوند 
رعایت این قانون چه برخوردى          
باید بشود چيزى است که باید                  
جداگانه و با در نظر گرفتن جنبه          
هاى مختلف مساله راجع به آن               

پارک کردن    .  اظهار نظر کرد       
جلوى شير آب آتش نشانى هم                 
ممنوع است و کسى را تا بحال به         
این جرم، حتى در ایران و                         

موتور .  اند"  نگرفته"اندونزى،    
سوارى بدون کاله ایمنى هم                     
ممنوع است و این قانونى است که       
با مذهب و عمامه سيک ها در                

. تناقض است  
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ولى این مانع تصویب این قانون            
نشده و هيچ سيکى هم آن را                       

و "  پول پوتى   "و    "  رضاشاهى"
سيک "  بگير و ببند  "طرحى براى   

اصل اینست که    .  ها نخوانده است   
با تصویب این قانون، اصالت                 
حقوق کودک و این واقعيت که                
مذهب امر خصوصى و شخصى         
پدر و مادر است و نباید به فرزند           
تحميل شود و حقوق مدنى کودک          
را محدود کند، بعنوان نرم جامعه         

و باالخره  .  تصریح و تاکيد ميشود    
شاید باید به این هم اشاره کرد که            
این اولياء هستند که در قبال نقض         
این قانون پاسخگو هستند و نه                 

کودکى که حجاب به سر         .  کودک
دارد خود جرمى مرتکب نشده               

 .است

 

اما آلترناتيو پيشنهادى اینها                       
اگر قرار نيست قانون             .  چيست

دخالت کند، چگونه ميشود به                   
کابوس دختران در خانواده هاى            

دیالوگ :  پاسخ.  اسالمى خاتمه داد   
افزایش حمایت   "انتقادى، ارشاد،      

، "از دختران خانواده هاى اسالمى    
افزایش قدرت و دخالت سازمانها      "

". و نهادهاى مستقل مردمى                     
بعبارت دیگر، مساله را باید به               
بخش خصوصى و مکانيسم بازار       

باید امکانات و            .  عقاید سپرد     
بيشترى در اختيار              "  قدرت"

مجله سوئدى  "سازمانهایى از نوع     
چهره "و    "  زنان و بنياد گرایى         

که "  هاى سرشناس تلویزیونى          
بلد هستند گذاشته    "  ریاست جلسه "

شود تا با بسيج مسلمانان معتدل و          
پرو بال دادن به اسالم بردبار، به          
شيوه اى که دیدیم با رشد                              
بنيادگرایى در ميان مهاجرین                  

دختران خانواده هاى    .  مبارزه کنند 
اسالمى فعال باید صبر داشته                   
باشند، به حقوق دموکراتيک اولياء     
مومن خود احترام بگذارند، و                 
قطعا در موقع مقتضى از طریق            
برنامه موزائيک از نتایج نجات            
بخش این مجاهدات مطلع خواهند         

 .شد

 

اسالم، حقوق کودک و 
 ...گيت راه کارگر  -حجاب 

پائين تر خواهيم دید که پایه                
این نوع موضع     "  مادى"هاى   

اما براى کسى      .  گيرى چيست  
که درد واقعى اش محروميت          
بخشى از کودکان این نسل این         
جامعه از حقوق انسانى شان             
باشد، این نظرات بى محتوا و          

حقوق کودک  .  بى ارزش است   
باید با همان مکانيسمى تضمين       
شود که هر حقى در جامعه                 

قانون باید به      .  تضمين ميشود  
نفع رفع تبعيض از دختران در        

. خانواده هاى اسالمى تغيير کند    
قانون باید این دختران را از              
دست اندازى فرقه هاى مذهبى       

قانون باید این حق     .  مصون کند 
را به این اعضاى فراموش شده      
جامعه سوئد بدهد که خود،                 
وقتى به سن قانونى رسيدند،             
آزادانه راجع به مذهب تصميم        
بگيرند و در این فاصله هيچ              
باور و راه و رسم مذهبى، آنهم        
با نتایجى چنين مخرب و نابود         

. کننده، به آنها تحميل نشود                
آنکس که حاضر نيست حمایت       
از این قربانيان آشکار کودک          
آزارى و زن ستيزى را                        
صریحا وظيفه قانون و دولت          
بداند، اگر پاالنش واقعا کج                
نباشد، قدر مسلم حتى از فهم              

 .صورت مساله عاجز است

 

و نسبيت      "  اقليت تراشى     "
 فرهنگى

محور اساسى موضع اسالمى         
و راست این حضرات بحث              
نسبيت فرهنگى و مقوله اقليت         

به این مساله باید در            .  هاست
فرصت دیگرى با تفصيل                   

اینجا همينقدر باید          .  پرداخت
گفت تز نسبى گرایى فرهنگى         
و تمام سياست ها و روش هاى        
دولتى و غير دولتى اى که در           
غرب روى آن بنا شده است               
یک پدیده فکرى عميقا                          

نسبيت .  راسيستى است            
فرهنگى پوششى است براى             

١٩٩شماره   
ایجاد یک آپارتاید همه جانبه                         
اجتماعى، حقوقى، فکرى، عاطفى،       
جغرافيایى و مدنى ميان ساکنين یک       
کشور اساسا برحسب نژاد و قوميت        
و مذهب، و نتيجه اى جز ایجاد                    
جوامع کوچک و در خود و عقب               

هاى غير اروپایى در     "  اقليت"مانده  
سفيد و       "  اکثریت"دل جامعه             

 .اروپایى ببار نمياورد

 

همه .  جلوى این روند باید سد شود          
مردم سوئد شهروندان متساوى                  
الحقوق جامعه اند و باید تحت قوانين 
و نرمهاى اجتماعى یکسانى زندگى        

ما برخالف این جماعات               .  کنند
جامعه را به اکثریت ها و اقليت                   
هاى فرهنگى و دینى و ملى و                       

ما به حقوق و     .  نژادى تقسيم نميکنيم  
آزادى هاى یکسان و جهانشمولى             
براى همه آحاد بشریت قائليم که باید        
همه، مستقل از جنسيت و نژاد و                 
قوميت و غيره از آن برخوردار                 

ما خود را بخشى از هيچ                .  باشند
کودکانى که محور      .  اقليتى نميدانيم  

این جدال امروزند، به هيچ اقليتى              
اینها کودکانى ساکن       .  تعلق ندارند   

سوئدند که باید از کليه حقوق و                    
آزادیها و امکاناتى که به لطف تالش   
نسلهاى پى در پى انسانهاى آزاد                 
اندیش و برابرى طلب و پيشرو این          
جامعه براى کودکان فراهم شده                 

 .است برخوردار باشند

 

از همين جدل بر سر حجاب اسالمى       
کودکان پيداست که مدافعان نسبيت          
فرهنگى و اقليت تراشى چه کسانى          

بورژوازى سوئد که مهاجرین و     .  اند
خارجيان را عناصرى تا ابد بيگانه          
با این جامعه ميداند و هدف خود را           
مهار و کنترل آنها و دور                                 
نگاهداشتن آنها از سوخت و ساز               
اجتماعى سوئد به ارزان ترین شکل       

نسبيت فرهنگى در       .  ممکن ميداند   
عرصه فکرى و اجتماعى همان                
کارى را ميکند که گتوسازى ها در          
قلمرو سکونت و اقامت انجام                       

در اینسوى معادله، اقليت          .  ميدهند
کاذبى که به این ترتيب ایجاد                         
ميشود، احتياج به خان و شيخ و                  

کسانى از نوع    .  مبصر و ناظم دارد     
که در امر اداره      "  خودشان"و نژاد    

این جوامع اقليت به جامعه اکثریت          
یارى برسانند، کسانى که جلوى                 
تنش و تالطم در کمپ اقليت را                    
بگيرند، کسانى که از درون جامعه          

اقليت جلوى خواست ایجاد یک             
جامعه واحد و یکپارچه را سد                
کنند، انتظارات را پائين نگاه                  
دارند و ایدئولوژى آپارتاید را به          
زبان و فرهنگ جامعه اقليت                   

 .مشروعيت بدهند

و این شغل شریفى است که این              
جماعات براى آن خيز برداشته             

قدرت و  "از دولت براى خود      .  اند
حواسشان .  مطالبه ميکنند   "  نفوذ

هست که به دین و راه و رسم این           
حقوق "جامعه اقليت و                                 

" دموکراتيک اولياء اسالمى                 
خدشه اى وارد نشود، عليه                       
تصویب قوانين سراسرى اى که          
بخواهد اتوریته مراجع سنتى در          
محيط اقليت را محدود کند هياهو         

. راه مياندازند و سمپاشى ميکنند          
به دختران خردسال اقليت وعده           

آشنایى و  .  ميدهند"  حمایت بيشتر "
حمایت مقامات و شخصيت هاى          
سرشناس و دلسوز دنياى اکثریت        
را به رخ اقليت ميکشند و تکبير و    
صلوات و تائيد مذهبيون اردوى           
اقليت را نشان مقامات دنياى                   

اینها اميدوارند     .  اکثریت ميدهند   
. مدیران داخلى جهان اقليت بشوند     

کسانى که یک پا در هر دو جهان          
دارند، در مرکز جين ميپوشند،             
فمينيست ميشوند و به زبان                       
سوئدى ادعاى آزادیخواهى                     
ميکنند، و در محل لنگ و چارقد          
و عبا ميپوشند و با زبان و الفاظ             
آخوندهاى دهات و بچه حاجى ها         
کسانى را که از مدرنيسم حرف            

دستور .  ميخوانند"  فکلى"ميزنند   
کار خود را نيز بخوبى فهميده اند         

. و دارند سنگ تمام ميگذارند                 
هدف دور نگاهداشتن جامعه                  
اقليت از جامعه اکثریت و                          
قرنطينه فرهنگى و سياسى و                  

هدف جلوگيرى   .  معنوى آن است    
از ایجاد فضاى قطبى و متشنج              

رشد "هدف جلوگيرى از         .  است
" بنيادگرایى در نسل دوم خارجيان   

هدف مصون داشتن سوئد        .  است
 .از تروریسم اسالمى است

 

متاسفانه نسخه اینها نه فقط عليه            
دختران خانواده هاى اسالمى                 
است بلکه عينا جاده صاف کن               
عروج ارتجاع و تروریسم                       

چند .  اسالمى در این جوامع است      
بار باید ثابت شود که عقب راندن         
مذهب و ارتجاع مذهبى جز با                

٩صفحه دفاع صریح       



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از ارزشهاى انسانى در مقابل                 
چند بار باید     .  مذهب ممکن نيست    

ثابت شود که راه جلوگيرى از                 
توحش مذهبى باج دادن به آن و              
تالش براى چهره انسانى ساختن          
از آن نيست بلکه مبارزه عليه                  
خرافات و راه و رسم هاى مذهبى         

چند بار و به چه بهایى باید          .  است
به اینها ثابت شود که اسالم و                    
مذهب جناح مترقى و قابل حمایت        

چند بار باید ثابت شود که           .  ندارد
تنها وجود یک آلترناتيو                               
آزادیخواهانه رادیکال و واقعى             
است که ميتواند زمين را از زیر            

. پاى اسالم سياسى جارو کند                   
چطور نميفهمند که راه ممانعت از       
ارتجاع و تروریسم اسالمى                      
مشروعيت دادن به این تحجر و             
ترور در چهارچوب خانواده                   

چطور نميفهمند اقليت            .  نيست
تراشى و سياست نسبيت فرهنگى        
خدمت بى جيره و مواجب به                    
ارتجاع اسالمى است و زمينه و             
محيط اجتماعى و فرهنگى براى          

 .جذب نيروى آن را فراهم ميکند

 

مشکل اینجاست که این جماعت            
بهرحال شانسى براى ایفاى این             
نقش واسطه ندارند، زیرا با طيف         
مهاجرینى سر و کار دارند که نه           
فقط مذهبى نيست، بلکه عميقا ضد       

مساله حجاب        .  مذهبى است       
اسالمى کودکان مساله گریبانگير        

این .  مهاجرین از ایران آمده نيست     
آن بخشى از مهاجرین است که               
سمپاتى فوق العاده زیادى به                     
زندگى اروپایى دارد و دقيقا با                 
انزجار از اسالم به اینجا آمده                   

شاید اسالم پناهى در ميان          .  است
مهاجرین کشورهاى دیگر بتواند          
دکان سياسى کسى را پر رونق               
نگاه دارد، اما این حرفها در بين             

. این طيف مهاجرین خریدار ندارد     
از سوى دیگر همين واقعيت به               
نقش مهمى که مهاجرین ایرانى             
ميتوانند در آینده جامعه سوئد و در       
تعيين سرنوشت ارتجاع اسالمى          
در این کشور بازى کنند تاکيد                  

این طيفى است که از                 .  ميکند

 

اسالم، حقوق کودک و 
 ...گيت راه کارگر  -حجاب 

یکسو ميتواند الگویى از                      
مدرنيسم براى سایر مهاجرین        
کشورهاى به اصطالح اسالمى     
باشد، و از سوى دیگر دستى            
باز براى مبارزه عليه ارتجاع         
اسالمى دارد زیرا بيش از                  
هرکس ماهيت مذهب و                        
حکومت مذهبى را ميشناسد و         
ميتواند در مقابل تبليغات                     
اسالمى ها و پامنبرى امثال راه      
کارگر و طرفداران نسبيت                
فرهنگى، بازگو کننده حقایق            

حزب کمونيست کارگرى   .  باشد
در سوئد براى به ميدان کشيدن       
هرچه بيشتر این مهاجرین در         
دفاع از حقوق کودک و در                 
جلوگيرى از رشد ارتجاع                  
اسالمى و سياست راسيستى             
گتوسازى هاى فرهنگى فعاالنه     

 .تالش ميکند

 ٭ ٭ ٭

مساله اى که مطرح شده است          
قطب بندى اى   .  بسيار مهم است  

که بوجود آمده است واقعى و            
اینکه هياهو و         .  عميق است    

عوامفریبى این گروهها تا چه          
حد ميتواند افتضاح سياسى                
جدیدشان را رفع و رجوع کند          

مهم اینست که در     .  فرعى است 
برابر کل راسيسم هيات حاکمه       
این جوامع و تزها و سياست              
هاى رنگارنگشان براى شکل        
دادن به یک آپارتاید فرهنگى و      
اجتماعى و در برابر کل                      
جریانات مرتجع، عقب مانده،         
و نان به نرخ روز خور در                 
بين مهاجرین، صف آزادى               
خواهى و برابرى طلبى و                   
سکوالریسم با تمام قوا به                    

حزب کمونيست    .  ميدان بياید   
کارگرى به این مبارزه متعهد          

دفاع از حقوق دختران         .  است
در محيط هاى اسالم زده و                 
خانواده هاى اسالمى جزء                 

 .الیتجزاى این مبارزه است
 

مجموعه آثار      -  ١٩٩٧ ژوئن       ١٣
منصور حکمت جلد هشتم صفحات              

 ٣٩٢ تا ٣٧٩

١٩٩شماره   
 

 از خاطرات مبارزه کارگرى
 

 احمد بابائى

دوست داشتم خاطره ای از دوره بعد از              .  به اول ماه مه نزدیک ميشویم         
آنزمان شرایط هنوز بسته     .  انقالب که در کارخانه کار ميکردم بازگو کنم           

نبود و کارگران عليرغم سرکوبها هنوز در مورد مسائل با حرارت بحث                  
 . ميکردند

 

این کارخانه در    .  مدت یکسال بود که در کارخانه آکام بتون کار ميکردم                
توليد این  .  جاده قدیم کرج واقع است و آنزمان حدود پانصد کارگر داشت                

کاخانه قطعات پيش ساخته بتونی برای ساخت سوله و دیوارهای پيش                         
 .ساخته کارخانجات بود

 

حوزه .  در آن سال با سازمان اتحاد مبارزان کمونيست ارتباط سياسی داشتم          
کمونيستى ما متشکل از سه نفر بود و یکی از فعاليت های ما در آنزمان                      

 کال سياست   ،بعدها که وضعيت بسته تر شد     .  پخش اعالميه در کارخانه بود    
پخش اطالعيه در کارخانه و مراکز کار را کنار گذاشتيم و تالش ميکردیم                
به طرق دیگرى نشریه و مواضع سياسى را بدست کارگران پيشرو                              

ما اعالميه های کارگری اتحاد مبارزان را با دست نوشته و کپی               .  برسانيم
هنگام پخش اعالميه من صبح زودتر قبل از اینکه کارگران                      .  ميکردیم

توسط سرویسهای کارخانه به محل کار بيایند به کارخانه می بردم و در                     
در همان روز در نهار خوری       .  محل کار در جاهاى مناسب قرار می دادم         

واکنش و   .  یا موقع سوار شدن به سرویسها با کارگران صحبت ميکردم                  
 . نظر کارگران را جویا و بحث ميکردم

 

یادش به خير سه رفيق کارگر داشتيم که از بچه های انتهای افسریه تهران                
اینها یک جورهائى فهميده بودند         !  ما به آنها ميگفتيم سه تفنگدار           .  بودند

هر وقت من را ميدیدند بدون اینکه حرفی           .  اعالميه ها را من پخش ميکنم       
بعد از مدتی     "!  دمت گرم  "از اعالميه پخش شده بکنند به من ميگفتند                    

احساس کردم نگهبانی دم در شرکت موقعی که من را می بينند طور                             
احساس کردم فهميدند من اعالميه ها را پخش           .  دیگرى به من نگاه ميکنند      

با یکی از رفقای تشکيالت صحبت کردم و قرار شد او موقعی که              .  می کنم 
 اعالميه ها را با موتور در منطقه ایستگاه              ،کارگران کارشان تمام ميشود    

متاسفانه در  .  او چند بار بعد از آن این کار را کرد                .  سرویسها پخش کند   
جریان هجوم جمهورى اسالمى به سازمانهاى چپ و دستگيریهاى اعضا و           

یاد و خاطرش    .   این رفيقمان نيز دستگير و اعدام شد           ،هواداران تشکيالت 
 .گرامى باد

 

. زمان انفجار مجلس رژیم اسالمى و کشته شدن بهشتی و دیگران بود                         
. ناگهان اوضاع در کارخانه ها مثل جامعه یکباره دگرگون و نظامی شد                   
. یادم هست در فردای انفجار داشتم با عده ای از کارگران صحبت ميکردم              

"آمدند به من گفتند       "  سه تفنگدار  "همان   !  خندیدم  حواست   ،احمد نخند  : 
مدیر کارگزینی   .  دو روز بعد کارگزینی شرکت من را خواست               "!  باشه

. اون وقتها عده اى شان هنوز صاحب منصب بودند        .  ظاهرا آدم ليبرالی بود   
تنها .  به من گفت ما ميدانيم تو اطالعيه ها را داخل شرکت پخش ميکنی                     

کمکی که ميتونم به تو بکنم اینست که حق و حقوق تو را بهت بدم و تو                           
و اینطور بود که اخراج شدم و سراغ جاى           !  برو پشت سرتو هم نگاه نکن      

 . دیگرى براى کار و زنده ماندن روان شدیم
 

! یاد همه همرزمان کارگر و کمونيست در آن سالهاى پر حادثه گرامى باد                
* 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

روز شنبه گذشته اجالس مشترک        
سران و کارگزاران بانک جهانی         
و صندوق بين المللی پول در                    

 سال  2پس از   .  آمریکا برگزار شد  
فروپاشی و بحران عميق سرمایه         

 که اکنون دورنمای      ،داری جهانی 
بحران و بن بست العالج بيش از         
پيش عمق یافته است، سران                     
موسسات نوکر و کارگزار                        
بورژوازی دوباره گرد هم آمده             

دست و پایشان ميلرزد با همه        .  اند
بيم و اميدهایی که نظام منحط شان       
را فرا گرفته دوباره دور هم                      

درها بسته است و            .  نشسته اند   
واقعيتهای زندگی  از  .  راهی نيست 

و برآمدهاى توده اى هراس دارند         
و با ابهام و هزار تردید به آینده                
متزلزل و تاریک نظامشان                       

 سال گذشته      2در طی      .  مينگرند
برای چاره اندیشی و کنترل                      
بحران هر راهی را رفته اند و به           
هر جنایتی متوسل شده اند اما                  
نتيجه همان است که بوده و صد              
البته اوضاع هر روز وخيم و                   

 . بحرانی تر شده است

 

در این اجالس سران بانک جهانی       
و صندوق بين المللی پول هشدار          
داده اند که افزایش قيمت مواد                  
غذایی، افزایش نرخ بيکاری                   
کنترل نشده، نا آراميهای اوضاع          
خاورميانه و اوضاع بد مالی در            
اقتصادهای پيشرفته هنوز احيای         
اقتصادی سرمایه داری جهانی را        

 . تهدید ميکند

 

رابرت زوليک رئيس بانک                    
گفته )  جانشين پل ولفوویتز  (جهانی  

است ما تنها یک شوک دیگر با               
. بحرانی تمام عيار فاصله داریم           

زوليک گفته است تنها در سال                
 ميليون نفر به      44ميالدی گذ شته     

خاطر افزایش قيمت مواد غذایی           
به ورطه فقر فرو رفته اند و                      
همچنين شاخص قيمت مواد غذایی     

) فائو(سازمان خوار و بار جهانی        
 درصد افزایش داشته است که        25

 

 :راهی نافرجام
 

 ! اجالس مشترک بانک جهانی و صندوق بين المللی پول
 

  کامران پايدار

در ماههای اخير بدليل افزایش        
تورم هر چه بيشتر این رکورد        

زوليک .  هم شکسته شده است      
همچنين ميگوید تورم قيمتهای        
مواد غذایی امروز بزرگترین         
خطری است که فقرای جهان           

این عنصر    .  را تهدید ميکند       
نوکر همچنين در هراس از               
طغيان خشم گرسنگان و                      
تحرکات انقالبی پرشور در              
خاورميانه و شمال آفریقا                    
هشدار داده و ميگوید وخيم تر         
شدن شرایط در خاورميانه و            
آفریقای شمالی ممکن است               
رشد نظام سرمایه داری جهان        

. را از مسير خود خارج کند              
: ایشان در جای دیگر ميگوید          

انتظار برای ثبات شرایط به             
معنای از دست دادن                               
فرصتهاست در لحظه های               
انقالب به انتظار شرایط ماندن       
هيچ پيروزی را به بار نخواهد        

؟ و با گستاخی مراجع              !آورد
مالی بورژوازی جهانی را به          
استقبال از اصالحات و اخذ              
قراردادهای جدید تشویق                    

 . ميکند

 

آنچه در باال آمد گفته ها و                     
کلمات قصار یک کمونيست             
یاغی نيست که ميخواهد همه            

. نظام کنونى را زیر و رو کند          
اینها گفته های کارگران هم               
نيست که بر سر در فساد و                  
تباهی و ستم و جنایت نظام                 
سرمایه داری تف انداخته اند و       
دوشادوش کمونيستهای یاغی         
برای برپایی یک نظام شایسته        

بله، اینها  .  انسان به پاخاسته اند    
تنها گوشه های بسيار کوچکی        
از نگرانيهاى سران                                
بورژوازی جهانی و                              
تکنوکراتهای نوکر نسبت به            
آینده ای پر از ابهام و در تردید        

 ساله بحران      2در این      .  است
 بحرانى که از                     ،اقتصادى

سرشت متضاد خود سرمایه و        
متوقف شدن و سقوط نرخ سود       

١٩٩شماره   

ناشی از ترکيب ارگانيک سرمایه            
حاصل شده و بطور اجتناب ناپذیر           

 ،خود را به سرمایه دیکته ميکند                
سرمایه داری جهانی برای فرار از         
این بحران و انتقال فشارهای غير             
انسانی و تحميل هزینه اش به                       
زندگی ميليونها کارگر و زحمتکش        
و خانواده هایشان در سراسر جهان         

سرمایه دارى با نسخه    .  کوشيده است 
و طرحهای ضد انسانی سياست                 

 حذف      ،ریاضت اقتصادی بيشتر          
سوبسيدها و تحميل فقر و گرسنگی          
بيشتر به زندگی کارگران و                          
زحمتکشان توسط مراجع مالی                  
سرمایه داری از قبيل بانک جهانی          
و صندوق بين المللی پول را به همه         
کشورهای بحران زده و تحت امر            
خود در سراسر جهان دیکته کرده            

سياست حذف سوبسيدها و               .  اند
تحميل گرانی و تورم سرگيجه آور          
به همراه باطوم و زندان و شکنجه            
واعدام و کشتار انسانهای بيدفاع از         
ایران آخوند و اسالم زده تا                             
کشورهاى خاورميانه و شمال آفریقا      
و از آمریکاى شمالى تا کشورهاى           

 تا آنجا که در توانشان بوده به        ،اروپا
با اینحال جوابی   .  اجرا در آورده اند    

 . نگرفته اند که نگرفته اند

 

 و    ،اما در مقابل اردوى کارگری            
 جبهه انسانيت و                  ،چپ جامعه     

برابری طلبی هم بيکار ننشسته                  
اعتراض و اعتصاب و قيام          .  است

در جای جای دنيا بخصوص در                 
خاورميانه و شمال آفریقا تا                            
اعتصابات و تظاهراتهاى ميليونی          
در قلب آمریکا و اروپا نمونه هاى            

این خيزش ها و        .  این مقاومت اند     
اعتراضات عليه حکومتهاى سرمایه     
دارى بيشتر از هر زمان دیگری               
گویای زوال و انحطاط نظام سرمایه      

خيزشهاى .  داری جهانی است             
انقالبى عظيم که در غالب توده های       
ميليونی به حالت انفجاری به                        
خيابانها ریخته و بساط حکومتهای          
فاسد و دزد را یکی پس از دیگری            

 تحرکات شگرف و              ،بر ميچينند    
انقالبى که چاشنی انفجاری آنها از           

جنس نان و آزادی، برابری و                 
رفاه، کار و مسکن و حرمت                   

 بخوبى ترس جناب           ،انسانهاست
" قابل درک "زوليک را عریان و      

در دوران  :  ميکند وقتى که ميگوید   
انقالبی و طغيانها نباید منتظر                

باید به  قيمت توسل به هر        !  بمانند
جنایتی بکوشند تا این نظام                        
سراسر فساد و تباهی بر دوام                  

نگرانی ایشان به جاست که      .  بماند
با دستپاچگی و عجله ميخواهد به         
استقبال اصالحات و قراردادهای       

بی جهت نيست که     .  بروند!!  جدید
در مصر و اینجا و آنجا ارتشهای         

تا !  بيطرف از زمين سبز شده اند       
دیروز در خدمت حکومتها آدم              
می کشتند اما امروز به آنها نشان         

بی جهت   .  ميدهند"  ناجی جامعه  "
نيست که در گوشه و کنار                          
جریانات ارتجاعى و کپک زده             
ای از جنس اخوان المسلمين تا               
البرادعی ها و راشد اغنوشی ها و      

را زیر نور    ...  موسی کوساها و      
قرار دادند و ميکوشند این                         

رهبران "مترسکان را بعنوان               
جا بزنند تا    "  انقالب و اصالحات   

مبادا کار بيخ پيدا کرده و                            
سرنوشت تحرکات انقالبى به                
دست کارگران و کمونيستها و               

اگر این  .  رادیکالها و سرخها بيافتد   
 ،هم افاقه نکرد مشکلی نيست                 

قادر "  قانونمدار و بيطرف  "ارتش  
است با اشاره انگشت اربابانش             
بالفاصله حکومت نظامی برپا کند     
و بيرحمانه با توسل به جنون و              
توحش کارگران و زحمتکشان              
ميدان التحریر مصر تا سليمانيه           
را که خواستار ادامه و تعميق                 
انقالب در همه عرصه خصوصا        
در عرصه های اجتماعی و                     
اقصادی هستند در آنی به خاک و         

 . خون بکشد

 

پس از    .   اما کور خوانده اند           
فروپاشی اقتصاد سرمایه داری            
دولتی در شوری سابق و اقمارش        
و تغيير شيفت این جوامع به                     
سرمایه رقابتی و بازار آزاد و                

 سال که نظام سرمایه       10بيش از    
داری جهانی در همه تریبونهای           
مزدور و نوکرش و در هر کجا             
که از دستشان بر آمده بر طبل                 

نابودی "و    "  نظم نوین جهانی       "
کمونيسم و اندیشه های انسانی               

 از گورباچف   ،کوبيده اند "  مارکس
تا خمينی و         

١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 از چریکهای فدایی تا راه         ،جریانات ملی مذهبی وطنی     
کارگر و توده ایها و طيف اردوگاهى گرفته تا جرج                      
بوش و کلينتون همگی شيپورها را از سر گشادش                         

. دميدند و گفتند کار کمونيسم و مارکس تمام شده است                
بسياری از جریانات نامربوط که به اقتضای شرایط                    
زمان خودشان نام مارکس و کمونيسم را هم به یدک                     
ميکشيدند در برابر بارگاه زور و جنایت نظم نوینی                     

 از بابت گذشته بد خود استغفار     ،سرمایه داری زانو زدند 
کردند و بسياری از آنان باز هم به اقتضای زمانه شان                
برخی اصالح طلب و دمکرات و برخی هم سوسيال                   

اما این بازی تبليغاتى مسخره که توسط          .  دمکرات شدند 
سرمایه داری جهانی راه اندازی و مهندسی شده بود و                
هدفش توهم پراکنی و ایجاد یاس و نا اميدی و                                    
رویگردانی و سرخوردگی از هر گونه اندیشه انقالبی و          
کارگری و کمونيستی از جنس مارکس و منصور                         

 این روزها بد جوری حبابش ترکيده و                    ،حکمت بود  
حنایش نزد کارگران و زحمتکشان تمام دنيا دیگر رنگی          

 . ندارد
 

قيامها و طغيانها و خيزشهاى انقالبى پرشور مردمی که           
 ،اساس خواسته مشترک همه آنها را این بار نان و کار               

 و در جوهر یک     ،آزادی و برابری و رفاه تشکيل ميدهد       
 بيشتر جاهای دنيا به پا        ،اعتراض ضد کاپيتاليستى است    

همين .  شده است و بحران را عميق تر کرده است                        
واقعيت است که امروز بنا به اعتراف همه سرکردگان              
بورژوازی جهانی همه تالشها و ترفندهایشان برای                    
کنترل بحران عظيم جهانی سرمایه داری، برای                            

 و عجالتا     ،بازگشت به دوران رونق و برای سرکوب             
عليرغم تمام تالش ضد انقالبى شان براى ایجاد انحراف          

 هنوز کشتی نجات سرمایه      ،به راست خيزشهاى انقالبى    
دارى به لجن نشسته است و باید در انتظار روزهای                    

 .  تيره تر از این هم باشند
 

سرمایه داری لخت و عریان با ماهيت فقر، بيکاری و                
 جنگ و کشتار، خفقان و       ،گرانی، بی مسکنی و بيماری     

 در حاليکه از ارائه هر راه             ، جنایت و فساد      ،سرکوب
 در  ،حلی  برای زندگی انسان متمدن امروز عاجز مانده          

برابر دیدگان همگان رسوا قرار گرفته و طعمه شعله                  
های خشم و انزجار و تنفر قيامها و انقالبات محرومان              

در این روزهای حساس و            .  و نسل جدید شده است           
 این کمونيسم مارکس و منصور حکمت          ،سرنوشت ساز 

 بر فراز تلی از آوار سياهی و              ،است که بر فراز دنيا       
 کارگران و       ، با تآللو سرخ خود             ،تباهی بورژوازی   

زحمتکشان و همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب              
 ، به آزادی و صلح و انسانيت       ،دنيا را به برابری و رفاه      

به امکان شدن و برپائی و مبرميت یک جامعه                                  
سوسياليستی از طریق یک انقالب کارگری فراخوان                

 ! * زنده باد انقالب کارگری.ميدهد

 

 :راهی نافرجام
 

اجالس مشترک بانک جهانی و 
 ...صندوق بين المللی پول 

١٩٩شماره   

 

 !اعدام قتل عمد دولتى است
 !اعدام تحت هيچ شرايطی مجاز و قابل توجيه نيست

 

جنایتى آگاهانه و عامدانه که توسط نهادى بنام            !   جنایت است   ،نيست"  مجازات"اعدام  
اعدام تعرض به حق     .  اعدام قتل عمد است    .  دولت طراحى و با نقشه قبلى اجرا ميشود          

حيات انسان و قانونى وحشيانه براى امحاى فيزیکى مخالفين و هر کسى است که قدرت        
اساسا براى  "  مجازات"در طول تاریخ نيز این       .  دولت و آتوریته هاى متفرقه را نپذیرد       

براى نفى پایه اى     .  سر بزیر نگهداشتن مخالفين سياسى مورد استفاده قرار گرفته است            
 ، هيچ قدرتى  ،سياست اعدام باید این فرض را به کرسی نشاند که هيچکس، هيچ دولتى                

 ، حق کشتن و گرفتن جان کسی را در مراسم شرم آور اعدام             ، به هر دليلی   ،هيچ نيروئى 
با اعدام عدالت اجرا نميشود بلکه           .   ندارد  ،گذاشته اند  "  اجراى عدالت  "که نامش را       
که آگاهانه و خونسردانه جان انسانها را ميگيرد ارتجاع              "  عدالتى"نام  .  قربانى ميشود 

 . است و باید سرنگون شود

 

 قصد  ، رژیمى که برسکوى اول آدمکشان دولتى جهان ایستاده است            ،جمهورى اسالمى 
دارد زندانيان سياسى از جمله شيرکو معارفى و حبيب لطفى را در آستانه اول مه اعدام                 

 اینست  ،هدف جمهورى اسالمى از اعالم این خبر و تالش براى اجراى این جنایت             .  کند
تالش ميکند به اميد و        .  که صداى آزادیخواهى کارگرى را در روز کارگر خفه کند                 

جمهورى اسالمى از روز اول با        .  آرزوى صدها ميليون انسان در اینروز خون بپاشد           
جنایت عليه کارگران و مخالفين سياسى سر کار آمد و تا امروز با همين سياست سر پا                    

 .  باید تالشهاى جنایتکارانه حکومت اسالمى را متوقف کرد. ایستاده است

 

 آوریل نيروهاى سياسى چپ و سوسياليست در اعتراض به سياست                                    ٢٢روز    
جنایتکارانه و ضد کارگرى جمهورى اسالمى اجتماعات و متينگ هائى در کشورهاى               

 . مختلف برگزار ميکنند
 

 مردم  ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همراه با نيروهاى سياسى آزادیخواه مخالف اعدام            
آزادیخواه را دعوت ميکند که در تظاهراتها و اجتماعات در کشورهاى مختلف وسيعا                  

در اینروز باید عليه نفس     .  شرکت و عليه اعدام و حکومت اسالمى اعدام اعتراض کنند          
 براى لغو کليه احکام         ،مجازات اعدام و براى الغاى بيقيد و شرط این جنایت دولتى                    

 براى آزادى کارگران زندانى و کليه زندانيان             ،اعدام صادر شده توسط رژیم اسالمی        
 .   و براى برچيدن ماشين دولتى اعدام و جنایت اسالمى متحدانه اعتراض کنيم،سياسى

 

 تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ١٢ – ١٣٩٠ فروردین ٢٣

 !نه به اعدام
آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اين                            "

 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ستايش در              ،جنايات را توليد ميکند     
باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام يکدسته از جنايتکاران؛           

 "جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟
 کارل مارکس
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سی و چند سالی از حکومت                      
جمهوری اسالمی ميگذرد و در             
این مدت کمتر روزی است که                
خبر اعدام و یا اعالم حکم اعدام و         

عليرغم .  سنگسار منتشر نشود         
حمام خونی که به یمن جمهوری            
اسالمی در ایران به راه افتاده                  

 کشتن و قتل انسانها هرگز           ،است
به یک عادت در اذهان جامعه                 
تبدیل نشد و هربار که کسی طناب        
دار تهدیدش ميکند صدای                          
اعتراضات بلند ميشود و نفرت از       
جمهوری اسالمی چند برابر                    

مبارزه بر عليه اعدام به          .  ميشود
یک مبارزه مداوم و روزمره در           
زندگی سياسی مردم در ایران                 

از والدینی که       .  تبدیل شده است      
تالش ميکنند فرزندان دلبندشان را      
نجات دهند تا فعالين سياسی و                  
احزاب مختلف و سازمانهای                   
بزرگ و کوچکی که در اقصا                 
نقاط جهان داستان محکوميت این         

 . انسانها را ميشنوند

 

امروز بار دیگر در مقابل یک                
روز اعتراض عليه جمهوری                
اسالمی قرار داریم و به همت                  
اپوزیسيون سوسياليست و چپ              

 آوریل قرار است که              22روز    
افکار رادیکال و مترقی مردم دنيا        
را متوجه اوضاعی که در ایران            

برای پيوستن به   .  وجود دارد بکنيم  
این کمپين نباید به تحليل های                    

صورت مسئله  .  پيچيده متوسل شد   
بسيار ساده تر از آنچه است که                

چرا اعدام؟   .  ميشود تصور نمود     
اعدام جواب به چه امری است و            
چه مشکلی را ميخواهد حل کند؟           
برای جواب دادن به این سوال باید       
روشن نمود چه کسانی اعدام                   
ميشوند؟ قربانيان چه کسانی                    
هستند؟ چرا اعدام؟ اعدام چه                    

 فونکسيونی را پر ميکند؟

 

قربانيان این جنایت دو طيف                    
مختلف هستند ولی با یک                            

همگی بدست   .  سرنوشت مشترک  

 

 ! مبارزه برای حق حيات
 جايگاه يک مبارزه مشترک؟

 پروين کابلی 

مامورین دولتی کشته ميشوند و     
قانون هم پشتيبان قاتالن دولتى       

و بعد از مردن این افراد       .  است
کسی به جرم کشتن فرد مورد          

گروه .  نظر دستگير نميشود         
اول کسانی هستند که به دليل             
ناامنی اجتماعی از جمله فقر و        
گرسنگی، بی خانمانی و برای        
ادامه حيات دست به قتل                       
همنوعان خود ميزنند و یا افراد      
همين گروه به همين دالئل                  
دچار جنون ميشوند و کسی را         

از نظر علوم    .  به قتل ميرسانند   
اجتماعی جدید در دنيای امروز     
در کشورهایی که جامعه                     
توانسته است به  یمن مبارزات        
مردم علل و ریشه اجتماعى و          
اقتصادى این جرائم را مورد            
نقد و بررسی قرار دهد و راه            
حلهای مختلفی را برای حل               

 تالش شده است     ،آنها پيدا نماید   
که از زندان و قانون برای                  
کاستن وقوع این جرائم استفاده       
شود و بعنوان عنصر پيش                 
درمانی از زندان و حبس                    

 .  استفاده شود

 

 گروه دیگری که بطور مدام            
مورد حمله طبقه حاکم و دم                
دستگاه مخوف آن قرار                        
ميگيرند کسانی هستند که                    
آگاهانه به اقداماتی دست ميزنند     
که مخالف نرم موجود جامعه           

مثال خواهان آزادی بيان      .  است
ميخواهند قانون را         .   هستند

حاکمان موجود را    .  تغيير دهند 
عده ای از    .  به مصاف ميطلبند   

اینان در مقابل ستم می ایستند و       
ميخواهد در اوضاع اجتماعی         
و سياسی و جامعه ای که در              
آن زندگی ميکنند تغيير بوجود        

عده ای دیگر هستند که       .  آورند
نميخواهند کسی به خاطر تهيه        
نان شب کس دیگر را به قتل              

جامعه را مسئول فقر        .  برساند
نميخواهند کسی از          .  ميدانند

گرسنگی و سرمای زمستان             
تلف شود و خواهان                                 

١٩٩شماره   

برخورداری کودکان از آموزش               
 خواهان رفع ستم جنسی     ،عمومى اند 

 و یا معتقد به تشکيل            ،از زنان اند    
اتحادیه و انجمن های مختلف و                   

 .هزار مسئله اجتماعی دیگر اند

 

اگر از این زاویه و بدون دست                     
بردن به ترم های پيچيده وارد بحث          
در مورد مقوله اعدام و زندان و                  
قانون  در کشورهایی مانند ایران              

 ميشود به راحتی و یا به زبان        ،شویم
ساده نشان داد که اعدام چرا اجرا              

. ميشود و چرا ميتواند تداوم یابد                 
بارها و بارها گفته شده است که                  

طبعا .  اعدام جنایت دولتی است             
برای دولتها بسيار ساده است که                
بتوانند چنين جنایتی را تحت عنوان         

ادامه "  اجرای قانون و عدالت             "
قانون و عدالت در هر                     .  دهند

حکومتی در یک شرایط خاص                  
شکل ميگيرد و بنا به موقعيت طبقه          
حاکم در جامعه و ساختارهای                     

. مترتب با منافع آنها عمل ميکند                
مثال تحت فشار اعتراضات مردم             
برای تغييرات کوچک و یا بنيادی            

عدالت اجتماعی در       .  مانند انقالب   
همين رابطه شکل ميگيرد و به                   
قانون معنا ميدهد و شکل و ميسر               

 .  جامعه را معين ميکند

 

قانون و عدالت در حکومتهای                     
دیکتاتوری مانند ایران ابزارهایی           
هستند که ميتوان به اشکال مختلف           
آنها را شکل داد و هر وقت خواست         
از همين ابزار برای سرکوب مردم         
و عقب راندن آنها از صحنه سياست       

در جمهوری اسالمی     .  استفاده نمود  
عدالت "قانون و عدالت ناشی از                

از این دیدگاه ارتجاعى     .  است"  الهی
هستند "  ضعيفی"انسانها موجودات     

که باید پيرو این قوانين مافوق بشر           
باشند و زیر سوال بردن این قوانين          

. عمدتا با مرگ جواب ميگيرد                    
جمهوری اسالمی یک نمونه تمام             
عيار حکومتهائی است که با قوانينی      
عقب مانده و متحجر به سلطه خود           

منصور حکمت در        .  ادامه ميدهد   

 :همين رابطه  درميگوید

 

اعدام ابزارى است در دست                "
حکومتها براى ترساندن اهالى،           
براى سِر جاى خود نشاندن                      

بخشا هم توسط                    ...  اهالى
سيستمهاى قضایى براى مقابله با        

فقط هم جرِم     .  جرائم بکار ميرود    
قتل نيست که با اعدام پاسخ                       

در خيلى کشورها اقدام         .  ميگيرد
عليه امنيت کشور، اهانت به                   
ساحت فالن پيغمبر و امام و                     
آخوند، داشتن فالن روش زندگى،      
مثال مصرف مشروبات الکلى با          

خيلى جاها   .  اعدام جواب ميگيرد    
روابط جنسِى آدمها با اعدام جواب   

احتکار در شرایط کمبود     .  ميگيرد
مواد غذایى با اعدام جواب                        

اعدام چيزى نيست که          .  ميگيرد
فقط .  اند   فقط در مقابل قتل گفته           

گوشه ناچيزى از آن، حکمهاى             
اعدامى است که در برابر قتل و            
بخاطر مجازات قاتلين داده شده            

یعنى .  که خوِد همان هم ایراد دارد     
شما نميتوانيد بگویيد که من قتل             

اگر قتل بد    .  را با قتل پاسخ ميدهم      
است چرا شما قتل را با قتل پاسخ          
ميدهى؟ اگر قتل قانونى است و              
ميشود کسى را به حکم قانون                  
کشت، چرا یک نفر دیگر هم                   
نميتواند تصميم بگيرد که او هم             
ميتواند بنابراین کس دیگرى را به      
حکم چيز دیگرى بکشد؟ تقدس              
این که یک عده دولت تشکيل داده        
اند چيست که به اینها اجازه ميدهد       
که بطور ُمجاز آدم بکشند و براى        
مثال به عشایر اجازه نميدهد آدم           
بکشند، به خانواده ها اجازه                      
نميدهد آدم بکشند، به اقشار و                  

. افراد اجازه نميدهد آدم بکشند               
دولت به یک دليل آدمکشى                       
خودش را توجيه ميکند و قاتل هم         

هر دو اینها    ...  به یک دليل دیگر     
منفور است       

١٣صفحه   
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. و باید بنظر من لغو بشود                          
همانطور که جلوى قتل مردم را            
توسط افراد ميگيریم، باید جلوى           

. قتلشان توسط ادارات هم بگيریم         
دولت چيزى بيشتر از یک اداره،         

هيچ .  نهاد دلبخواهى آدمها نيست       
چيزى به دولت حق نميدهد که                
کسى را آگاهانه و با نقشه قبلى                 

 از مصاحبه منصور                   ."بکشد
 . حکمت با رادیو انترناسيونال

  
 سوالی که  برای من مطرح                     
ميشود این است آیا اصول پایه ای        
در دفاع از حق حيات نميتواند پایه       
ای برای  آکسيون مشترک و                    
مبارزه ای متحدانه در ميان طيف        
نيروهای چپ و سوسياليست                   

 باشد؟

 

منصور حکمت در آغاز همين               
" :  مصاحبه به درستی ميگوید           

کسى که با قتِل نفس مخالف است           
یک عقيده طبيعى و یک نتيجه                
منطقى است که بگوید مجازات             
اعدام باید لغو بشود، چون این هم          
یک جور قتِل نفِس آگاهانه با نقشه        

تاکيدات از  .     همان جا    "قبلى است 
 . من است

 

 آیا ميشود بدون پرداخت به                      
پالتفرمهای عریض و طویل از            
حق حيات دفاع مشترکی نمود؟ به       
نظر ميرسد که آکسيونهای                        
مشترکی که در دوسال اخير از              
طرف این طيف برگزار شده است       

. ميتواند یک نقطه مشترکی باشد         
تشدید مبارزه بر عليه جمهوری            
اسالمی به اشکال جدیدی از                     
مبارزه و سازماندهی نيازمند                 

آیا ميتوان کمپين دفاع از            .  است
حق حيات را آگانه تر و همفمندتر         

 پيش برد؟ 
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مبارزه برای 
 ... حق حيات 

 نه به اعدام، 
 !زنده باد حق حيات

  

جمهوری اسالمی این ماشين جنایت و آدمکشی بار          
دیگر اعالم نموده است که تصميم دارد دو تن از                 

" شيرکو معارفی و حبيب لطفی        "زندانيان سياسی     
 . را در اول ماه مه اعدام نماید

 

اعدام قتل عمد است، عليه حرمت زندگی و عليه                 
. ابتدائی ترین حق انسان یعنی حق زیستن است                   

اعدام عملی شنيع برای سرکوب انسان و جامعه                  
جمهوری اسالمی این حکومت جنایت     .  انسانی است 

و آدمکشی ميخواهد بار دیگر با اعدام دوانسان                    
ميخواهد با اعدام   .  دیگر، مردم معترض را بترساند     

جو خفقان و وحشت بيشتری را به جامعه تحميل                 
ترس می آفریند که به حکومت ننگين خود              .  نماید

ميخواهد اول ماه مه، روز اعتراض              .  ادامه دهد  
کارگر عليه سرمایه را به روز اطاعت از                                

ميخواهد این روز را    .  جمهوری اسالمی تبدیل نماید   
به روز کشتار شریفترین انسانها تبدیل نماید تا                      

 . نفرت را جانشين زندگی و سعادت انسانها نماید

 

 ! مردم آزاديخواه

جنایت دولتهاست و      .  اعدام قتل عمد دولتی است          
جمهوری اسالمی سالهای سال است که به هر بهانه         
ای زندانيان سياسی را به قتلگاه ميکشاند و قربانی             

.  ميکند که بتواند به حکومت سياه خود ادامه دهد                 
باید برعليه جنایت این حکومت ضد بشر ایستاد و              

 .اعتراض نمود

 

 آوریل روز اعتراض به احکام حبيب                  22روز   
سازمان آزادی زن    .  لطفی و شيرکو معارفی است       

ضمن پاسخ به این فراخوان در کنار نيروهای                      
مترقی و رادیکال در اجتماعات و گردهمایی ها                 
شرکت خواهد نمود و خواهان لغو احکام اعدام و               

باید متحدانه  .  آزادی کليه زندانيان سياسی خواهد شد     
برعليه اعدام و جنایت ایستاد و خواستار محاکمه                
سران جمهوری اسالمی در دادگاه های بين الملی              

 . شد

 

 سازمان آزادی زن
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 بر ،بر عليه سرآوب و اعدام
 عليه جمهوری اسالمی، 

 

 ! آوريل به خيابانهای بياييد٢٢در روز 
 

 در آستانه اول ماه مه جمهوری اسالمی در صدد                  
است یكبار دیگر ماشين آدمكشی خود را بكار                           

این بار ضمن تهدید اعدام دهها نفر، از                   .  بياندازد
جمله چند زندانى سياسى را در ليست خود قرار داده            

جمهوری اسالمی در تمام طول حياتش برای           .  است
ایجاد رعب و وحشت در جامعه و عقب راندن جنبش        
مردم و طبقه آارگر برای آزادی و رفاه سالحی جز             

 . سبعيت و اعدام نداشته است

 

جمهوری .  این ماشين جنایت را باید از آار انداخت            
اسالمی را باید در حلقه محاصر اعتراض بين المللی          

 . بشریت مترقی و ضد اعدام قرار داد

 

 آوریل به خيابانها بيایيد و اعالم آنيد               ٢٢در روز     
اعدام یك اقدام شنيع و ضد انسانی و انتقام جویی                      

برای نجات جان همه محكومين     .  دولتی از مردم است   
به مرگ و برای نجات جان آارگران مبارز باید به               

جمهوری اسالمی را باید زیر فشار جنبش        .  ميدن آمد 
باید به  .  بشریت مترقی و آزادیخواه به زانو درآورد          

خيابانها بيایيم و یكبار دیگر اعالم آنيم جمهوری                   
توقف آامل اعدام در ایران تنها با        .  اسالمی باید برود  

 . بزیر آشيدن این رژیم آشتار و سرآوب ممكن است

 

به اجتماع تمام آزادیخواهان و مخالفين اعدام در روز     
 آوریل بياید و صدای اعتراض و تنفر خود          ٢٢جمعه  

 .از جمهوری اسالمی را به گوش جهانيان برسانيد

 

تقاط خيابانهای : محل تظاهرات
يانگ و دان داس، ميدان دان داس 

Dundas Square تورنتو ، 
 

 آوريل ساعت ٢٢جمعه، 
  بعد از ظهر۵

 

 تشكيالت خارج آشور 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری ـ واحد آانادا

 ٢٠١١ آوريل ١٨
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  ،گزارشى از تهران

 

 تجمع اعتراضی مردم 
 ! تهران5در مقابل اداره گاز منطقه 

 

 نازنين اکبری

در اولين ساعات روز شنبه بيست و هفتم فروردین ماه صدها              
 در حالی که    ، تهران 5نفر از مردم ناراضی و معترض منطقه   

قبض های گاز با قيمتهاى سرسام آور و بخشا ميليون تومانی               
پرداخت نشده را در دست داشتند به نشانه اعتراض عليه                        
گرانى و صدور قبضهای ميليونی گاز و دزدی و چپاول                         

سياست "سران حکومت اسالمی سرمایه داران تحت لوای                  
 تهران  5 در مقابل اداره گاز منطقه         ،"هدفمند سازى یارانه ها    

خيابان کوهستان دست به تجمع               -واقع در اتوبان نيایش             
 . اعتراضی زدند

 

 ،کور خوانده اید   :  مردم معترض و به جان آمده فریاد ميزدند           
یکی از معترضان    !  ما پولی برای پرداخت این قبضها نداریم         

 350حقوق ماهيانه ام فقط ماهی        .  ميگفت من بازنشسته هستم    
با این شرایطی که برایمان درست کرده اند        .  هزار تومان است  

حقوق ماهيانه من و امثال من حتی کفاف پرداخت هزینه های             
این آخوندها و      .  گاز و آب و برق و تلفن را هم  نميدهد                          

آیا برای آخوندهای مفتخور و         .  حکومتشان باید جواب بدهند      
سران انگل حکومت هم قبضهای سر سام آور و ميليونی گاز               

 صادر شده است؟ 

 

همچنان بر اثر خشم و انزجار مردم هر لحظه بر تعداد تجمع                
مسئولين اداره گاز که از وحشت                 .  کنندگان افزوده ميشد      

 با  ،اعتراضات مردمی بشدت ترسيده و دست پاچه شده بودند           
توسل به تملق و چاپلوسی در برابر مردم معترض حاضر                     

"شده و خطاب به مردم ميگفتند              فعال قبضها را پرداخت         : 
و مردم  " ...   حتما درست خواهد شد    ،نکنيد، ما بررسی ميکنيم   

در جواب با خشم و تمسخر ميگفتند تا این حکومت هست                        
چيزی درست نخواهد شد و هى کسى بنوعى عليه حکومت                  

 .حرف ميزد

 

صدور قبضهای گاز با قيمت نجومى و نپرداختن قبوض گاز              
توسط مردم و اعتراض عليه چپاول و دزدی حکومت                              

 گانه   22 بتدریج کليه مناطق           5 عالوه بر منطقه           ،اسالمی
ميليونها نفر از مشترکين گاز در      .  تهران را در بر گرفته است     

تهران نه تنها قبضهای گاز را پرداخت نکرده بلکه ادارات                   
 گانه تهران هر روز شاهد اعتراض و                 22گاز در مناطق        

بنا .  تجمعات مردمی عليه حکومت فاسد جانيان اسالمی است           
به اخبار موثق عالوه بر نپرداختن قبوض گاز تا این لحظه                    
دهها هزار از مردم تهران به نشانه اعتراض عليه حکومت از           
پرداخت قبضهاى آب و برق و تلفن نيز خود داری می                              

 .ورزند
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تهاجم مجدد مزدوران طالبانى و 
 بارزانى به مردم در سليمانيه

  آزادى در مقابل سرکوب،فرياد آزادى
 

بيش از دو ماه      در حاليکه     ،به گزارش همکار رادیو یک دنياى بهتر در سليمانيه            
 در چند روز گذشته و بدنبال پاسخ         ،از اعتراضات توده اى مردم سليمانيه ميگذرد       

در چند   .نگرفتن مطالبات مردم، اعتراضات در ميدان آزادی شدت پيدا کرده است           
روز گذشته مزدوران حکومتی بر روی مردم معترض آتش گشودند و تعدادی                       

 .زخمی شده اند

 و   ،)لباس شخصی  (امروز هجدهم آوریل، پليس ضد شورش، ماموران امنيتی                   
، از ساعت      )آسایش  -نيروهای مخصوص  جالل طالبانی             (نيروهای سرکوب     

 پرتاب  ،در این حمله از شليک مستقيم گلوله           .   به معترضين حمله کردند       15.00
 . چوب و چماق و باتوم استفاده شده است،گازهای اشک آور سمی

 

 ميدان آزادی، خيابانها و کوچه های اطراف آن، پشت بازار،            ،روز هيجدهم آوریل  
مقر مرکزی   (اطراف مسجد جامع و خيابانهای نزدیک به مقر مرکزی آسایش                      

 بنابر گزارشات و همينطور اخبار       .، یک جهنم واقعی بود    )نيروهای جالل طالبانی  
  . نفر به شمول تعدادی پليس زخمی شده اند100پراکنده، بيش از 

 

آزادی، "مردم در مقابل یورش وحشيانه مزدوران حکومت حریم کردستان، فریاد             
سر ميدادند و تالش داشتند با دفاع جمعى تهاجم مزدوران سرکوبگر را                    "  آزادی

 .عقب بنشانند

 

 -مرتجع قومى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تهاجم وحشيانه سرکوبگران حکومت         
دست نشانده پنتاگون به مردم زحمتکش و آزادیخواه را قویا محکوم ميکند               مذهبى  

 ،و از تالش برحق مردم آزادیخواه کردستان عراق براى اعاده آزادیهاى سياسى                  
 برچيدن نيروهاى مسلح مافوق مردم و برقرارى نظام مبتنى بر                    ،رفاه اقتصادى 

طالبانى و  .   حمایت ميکند   ، سازمانهاى شورائى   ،دخالت مستمر مردم در سياست       
 !رژیم باید برود! بارزانى و مالکى باید بروند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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 ،عسلويه
 اعتراض کارگران به نبود غذا

 

در اطالعيه هاى قبل اخبارى در مورد کشمکش کارگران و                          
کارفرما و شرکتهاى پيمانى در فازهاى ده گانه عسلویه برسر                      

 بهداشت و ایمنی      ، امنيت شغلی   ، نوع قراردادها   ،افزایش دستمزد 
 و همچنين کيفيت سرویس غذا خورى و غذاى ارائه                ،محيط کار 

در یکماه گذشته اعتراضات و       .  شده به کارگران را منتشر کردیم       
اجتماعات و اعتصابات گسترده اى شکل گرفتند و کارگران                         

 . توانستند بخشى از خواسته هاى خود را متحقق کنند

 

 در هفته گذشته کارگران فازهای ده گانه در             ،بنا به خبر دریافتى    
. اعتراض به کمبود و کيفيت بد غذا بارها اعتراض کردند                               

مسئولين اما با بی تفاوتی به اعتراض کارگران برخورد کرده و                 
تالش کردند وضعيت را امنيتى کنند و عليرغم برخى وعده ها                     

 . عمال هيچ تغييری در وضعيت غذا ایجاد نکردند

 

 وقتی که کارگران به غذا خوری                    ، فروردین   ٢۶جمعه شب       
غذا به حد کافی        " مسئولين اعالم می کنند که               ،مراجعه ميکنند  

در واقع بخشی از کارگران بعد از کار طوالنى اصال                    ".  نيست
کارگران ابتدا با آرامش تمام ميخواهند از       .  برایشان غذا نبوده است   

مسئولين توضيح بخواهند که معنی اینکه هر وقتی کارگران برای            
 یا غذا کم هست یا کيفيت غذا و                ،غذا به سلف سرویس می آیند         

استاندارد بهداشتى پائين و بخشا افتضاح است چيست و چرا به                    
اعتراض کارگران توجه نميشود؟ حاال هم که اعالم می شود اصال           

 !غذا نيست که به کارگران بدهند

 

همين هست  "مسئولين که توان پاسخ ندارند تالش ميکنند با پاسخ              
کارگران اعتراض  !  کارگران را از سر خود باز کنند          "  که هست 

ميکنند اما با قلدرى مسئولين در مقابل آرامش و اعتراض به حق                
این .  کارگران که خواهان پاسخگوئی هستند مواجه ميشوند                       

وضعيت کارگران را عصبانى ميکند و درگيرى لفظى و کشمکش           
بدنبال مقدارى درگيرى و      .  بين کارگران و مسئولين ایجاد ميشود        

 کارگران اعالم ميکنند          ،بهم خوردن ساعات غذا و استراحت               
اميدوار هستند این آخرین باری باشد که مسئولين این چنين غير                  

این .  مسئوالنه و با بى احترامى به کارگران برخورد ميکنند                       
اما جمعه شب      .  کشمکش در غذا خورى ساعتی طول ميکشد                 

بخشی از کارگران فازهاى ده گانه بدنبال یک روز طوالنى و                      
 . ماندندو گرسنه مشقت بار کار بدون غذا 

 

کارگران بالفاصله مجمع عمومی خود را برگزار ميکنند و تصميم       
ميگيرند در مقابل این همه توهين و بی توجهی حتی به غذا را باید              
جدی تر دنبال کنند و اجازه ندهند این چنين سالمتی و حرمت                         

 . کارگران توسط کارفرما به بازی گرفته شود
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  خوزستان4کارگران سد کارون 
 ! ماه دستمزد معوق18

 

 4 نفر از کارگران پروژه ساخت سد کارون            400 بيش از     ،بنا به خبر دریافتى    
اعتراضات .   ماه است دستمزدی دریافت ننموده اند              18در استان خوزستان        

مداوم و پی در پی تا امروزی کارگران برای نقد شدن دستمزدهای معوق به                       
مدیر وزارت نيرو خوزستان و کارفرما و همچنين به          "  شمسيا"دليل کار شکنی    

دليل جو پليسی و ارعاب و سرکوب در ميان کارگران عمال بی نتيجه بوده                           
 .است

 

جواب عوامل کارفرما به اعتراضات برحق کارگران زبان تهدید و نداریم و                     
 ،در مواردی هم به دليل فشار و اعتراض کارگران                .  زندان و سرکوب است      

کارفرما برای ساکت نمودن کارگران مجبور به پرداخت مساعده های ناچيزی              
در این مدت بارها برخی از فعالين کارگری در این                  !  به کارگران شده است     

به دليل تحریک کارگران و ایجاد      "مرکز به بهانه های واهی و به قول کارفرما          
توسط حراستيها و عوامل اطالعاتی حکومت اسالمی سرمایه داران          !"  اغتشاش

بازداشت و روانه زندان شده و تحت شکنجه های وحشيانه اوباش اسالمی قرار              
 ماه ندادن و باال        18کارفرما و عوامل حکومتی بخوبی واقفند که              .  گرفته اند 

کشيدن دستمزدها چه فضایی آکنده از کينه و تنفر عليه حکومت اسالمی سرمایه        
داران را دامن زده است و به همين دليل است که برای نخوابيدن کار و کنترل                    
اوضاع متوسل به ایجاد و تشدید فضای شدید پليسی و سرکوب و ارعاب بر                        

کارگران را بشدت کنترل ميکنند، مکالمات تلفنی                  .  عليه کارگران شده اند        
کارگران کنترل ميشود و اگر در سرویس غذا خوری و یا هر جای دیگری                          
حرکت و تجمع مشکوک چند کارگر مشاهده شود بالفاصله مزدوران حراستی               

اوضاع در ميان کارگران      .  به بازخواست و سئوال پيچ کارگران می پردازند            
بعلت عدم دریافت دستمزدها، فشار کاری و جو پليسی و سرکوب به شدت                          

 . بحرانی و آماده انفجار است
 

در اینجا به ضرب زنجير و شالق و زندان و کار                  :  یکی از کارگران ميگفت     
طاقت فرسا و سنگين و زندگی شبانه روزی در کمپهای غير بهداشتی و فاقد                      

آن وقت ميخواهند   .  ما بردگان مدرنيم  .  امکانات اردوگاه کار اجباری ساخته اند       
راضی و ساکت باشيم، انفجار خشم و کينه و عدالت خواهی ما در راه است و                     

 .دیر نيست که روزی همه این جانوران آدمکش و دزد را جارو کنيم
 

 که چندی پيش به اتمام رسيد هم اکنون در احداث            3کارگران پروژه سد کارون     
.  واقع در منطقه باغ ملک و ایذه خوزستان مشغول بکارند             4پروژه سد کارون    

 نفر است همگی قرار دادی و با                  400این کارگران که تعدادشان بيش از                
 عصر و انجام    5 صبح تا    7 هزار تومانی و ساعت کاری از          300دستمزدهای  

 کمپ غير بهداشتی و فاقد       10اضافه کاری اجباری مشغول به کار هستند و در           
امکانات در شرایط تفتيش پليسی و بد آب و هوایی که تحت نظارت وزارت                        

 .نيرو خوزستان ميباشند به سر ميبرند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ١۵ – ١٣٩٠ فروردین ٢۶

 

!زنده باد روز جهانى کارگر  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

کارگران شرکت تصوير دنيای 
 هنر

 

 ! کاهش و نپرداختن دستمزدها
 

 نفر از زنان کارگر         30 بيش از       ،بنا به خبر دریافتى      
 بعلت کارشکنی     ،بسته بند شرکت تصویر دنيای هنر           

عوامل کارفرما مبالغ مربوط به ساعات اضافه کاری              
تا امروز  .  اسفند ماه سال گذشته را دریافت ننموده اند             
 .خبری از دستمزدهای فروردین ماه هم نيست

 

معماریان مدیر شرکت و همدستانش در روزهای پایانی        
 که چندین ماه دستمزد کارگران را                          ،سال گذشته    

 با سو استفاده از شرایط پایانی سال و                  ،نپرداخته بود  
تعطيالتی که در پيش بود با مخدوش نمودن نحوه                          

 در یک       ،محاسبه و پرداخت دستمزدهای کارگران             
دزدی آشکار فقط نصف مبلغ اضافه کاری انجام شده               
توسط کارگران را محاسبه و پرداخت نمود و مبالغ                    

 . مربوط به اسفند ماه را نيز نپرداختند

 

باید خودمان را از      :  یکی از کارگران بسته بند ميگفت        
کرج و شهرکهای اطراف تهران با هزار بدبختی به                   

 عصر  5از اول صبح تا      .  خاک سفيد در شرق برسانيم     
 عصر  5معموال از   .  کار ميکنيم عين برده، عين ماشين      

 شب هم بطور اجباری ما را نگه ميدارند و                            7تا    
روزهای جمعه و تعطيالت هم ما را به سر کار                              

پس از اتمام کار تا با خستگی و سرگردانی              .  ميکشانند
. به خانه هایمان برسيم آخر شب و موقع خواب است                 

سر .  فرزندان و خانواده هایمان را بدرستی نمی بينيم              
ماه هم که ميشه این معماریان بی وجدان با پر رویی                   

 .نصف دستمزدهای ناچيز ما را باال ميکشد

 

شرکت تصویر دنيای هنر توليد و توزیع کننده انواع                  
مورد تائيد وزارت ارشاد            "  مجاز"سی دی هاى            

. حکومت ارتجاع اسالمی سرمایه داران ميباشد                          
معماریان و همدستانش در تبانی و فساد مالی با باندهای      
حکومتی در وزارت ارشاد پولهای ميلياردی به جيب              

 . می زنند

 

 نفر از کارگران قراردادی  زن در سایت              30بيش از    
 300حکيميه واقع در خاک سفيد تهران با دستمزدهای            

 عصر و   5 صبح تا     7هزار تومانی و ساعت کاری از         
 عصر و کار در      7 تا   5انجام اضافه کاری اجباری از        

اکثریت .  ایام تعطيل به کار بسته بندی سی دی مشغولند         
 . این کارگران زنان سرپرست خانواده هستند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ١٩ – ١٣٩٠ فروردین ٣٠

١٩٩شماره   
 

 اطالعيه شماره يک
 

متحدانه عليه سياستهای ضد پناهندگی 
 !دولت هلند به ميدان بيائيم

 ! آوريل، روز اعتراض عمومی به دولت هلند٢٧
 

 !پناهجويان، پناهندگان و مردم آزاديخواه مقيم هلند

همگان شاهد تعرض عنان گسيخته دول سرمایه داری به سطح معيشت مردم و                                      
زحمتکشان در نقاط مختلف جهان از جمله اروپا هستيم، تعرضی که با شناعت، هجوم به                
سطح رفاه و تسهيالت موجود جامعه، بيکارسازیهای وسيع، قطع مستمری و باالبردن                    

پناهجویان .  سن بازنشستگی اقشار مختلف جامعه را در دستور کار دولتها قرار داده است          
در این ميان، مورد تعرض همه جانبه ای قرار گرفته اند و روز بروز بر دامنه این                                
تعرض وحشيانه افزوده ميشود و زندگی بسياری از آنها را به مرز مرگ و نابودی                              

 .کشانده است
  

در هلند طی چند ماه اخير، پرونده پناهندگی تعداد زیادی از پناهجویان را با دالیل واهی                   
بسته اعالم کرده اند، بسياری را از کمپهای پناهندگی، که تنها سرپناهشان بوده، اخراج و           
روانه خيابانها کرده اند، و تعداد زیادی را نيز به بازداشتگاه ها و زندانهای پناهندگی                          

 .منتقل کرده اند
 

این سياستهای غير انسانی، اعالم جنگ دولت به پناهجویان بی دفاع است که تاکنون                          
موجب  آوارگی و بی خانمانی گستره تر و بی اعتباری حرمت، شرافت و شان این                                

بسياری از پناهجویان را به آنچنان استيصالی کشانده اند که مجبور به              .  انسانها شده است  
کامبيز روستائی پناهجوی   .  اعمالی نظير اعتصاب غذا، دهان دوختن و خودکشی شده اند          

 آوریل سوزاند و در پی آن جان باخت،           6 ساله در هلند که خود را در تاریخ             36ایرانی  
 .نمونه ای از این اوضاع اسفبار است

 

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری  سياستهای غير انسانی دولت هلند در امور                
پناهندگی که اینچنين موجب قربانی کردن پناهجویان ميشود را شدیدا محکوم ميکند و در               
همين راستا اعتراضی گسترده را به این شرایط و این سياستها در دستور کار خود قرار                   

 .داده است و تا عقب نشاندن این سياستهای غير انسانی در هلند  از پای نخواهد نشست
 

 آوریل را روز اعتراض عمومی به دولت هلند نام گذاری ميکنيم و                  27روز چهارشنبه   
از همه ی انسانهای شریف و آزادیخواه، نهادها و سازمانهای مدافع حقوق انسان                                   
ميخواهيم تا در این روز با هم و متحدانه عليه دور جدید تعرض دولت هلند به حقوق                             

 ما برای این روز برنامه های مشخصی را در دستور کار خود               .پناهندگی به ميدان بيائيم   
 .داریم که در اطالعيه های بعدی به آنها ميپردازیم

 

 زنده باد حقوق جهانشمول انسان

 مرگ بر توحش و بربريت سرمايه داری
 

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

 2011  آوريل  18



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 اوضاع سياسى ايران

 !دمکراسى يا سوسياليسم

١٩٩شماره   

 

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 
را از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  
 

 

جهان بدون فراخوان 
 بدون اميد ،سوسياليسم
” خطر“ بدون ،سوسياليسم
 به چه منجالبى ،سوسياليسم

!تبديل ميشود  
 منصور حکمت



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرمایه دارى بشریت را در آستانه   
در جهانى  .  نابودى قرار داده است    

 بيش از     ،که ماالمال ثروت است      
٪ ٣٠.  یک ميليارد نفر گرسنه اند       

جمعيت کارکن جهان در سال                  
گذشته بيکار بودند و بحران عميق       
اقتصادى با سرعتى باور نکردنى       
ارتش عظيم بيکارى را گسترده            

پيامدها و پس لرزه هاى     .  تر ميکند 
عميق ترین بحران اقتصادى                    

. جهانى هنوز در راه است                         
سونامى فقر و فالکت و گرسنگى         

. جوامع بشری را تهدید ميکند                
عاليجنابان دنياى امروز نه فقط             
راه حل قابل اعتنا و دلگرم کننده            
اى ندارند بلکه دورنماى                             

در این  .  تاریکترى را وعده ميدهند   
اوضاع که ميليون ميليون کارگر          
به خيابان پرتاب و زندگى شان               

 سرمایه داران از           ،نابود ميشود   
صدها ميليون دالر جایزه و                       
حمایت دولت از جيب کارگران             

بحران اقتصادى  .  بهره مند ميشوند  
کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ یا          
سرمایه دارى بقا و تداومش را با           
کوبيدن طبقه کارگر و تحميل فقر          

 و یا طبقه کارگر     ،بيشتر حل ميکند  
با نفى نظام مبتنى بر بردگى                      
مزدى و استثمار و مالکيت                        

 بحران را به نفع                    ،خصوصى
راه سومى     .  بشریت حل ميکند        

 !  وجود ندارد

 

 بحران کنونى به      ،از نظر سياسى   
معنى بن بست راه حلهاى سياسى          
طبقه سرمایه دار و بى اعتبارى             
عمومى این نظام در انظار صدها         

سياستهاى .  ميليون کارگر است        
مبتنى بر بازار آزاد راست                        
افراطى ورشکست شدند و دخالت       
و مالکيت دولت در کنترل بازار           
نيز مسکنى موقتى براى تداوم                

همزمان .  وضعيت پيشين است         
مارکس و نقد مارکسى نظام                      

 

 ،مرگ بر سرمايه دارى
 !جهانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت

موجود از اعتبار بى سابقه                 
برخوردار شده و بارقه هاى             
سنت رادیکال کارگرى هر               
روز در گوشه اى از جهان رخ       

امروز بيش از هر    .  نشان ميدهد 
زمان هویت انترناسيوناليستى        
کارگرى و پرچم کمونيستى              
آزادى جامعه به نياز مبرم                  

. طبقه کارگر تبدیل شده است           
رویدادهاى فرانسه و یونان و           
ایتاليا و آلمان تنها پيش درآمد           
نبردهاى سهمگين طبقاتى                  

 .  دوران جدید اند

 

 !  کارگران

طبقه ما باید آلترناتيو سياسى            
خود را در مقابل این وضعيت         

ادامه نظام بردگى           .  بگذارد
افسار .  نميتواند خواست ما باشد   

زدن محدود به سرمایه داران و      
بانکداران مفت خور و سياست       

براى "  فداکارى ملى "ارتجاعى  
کار بيشتر نميتواند سياست                

ناسيوناليسم .  طبقه کارگر باشد    
و فاشيسم و تفرقه در اردوى             
طبقه کارگر سالح کثيف                     

. بورژوازى عليه طبقه ماست        
ما تاکنون اعالم کرده ایم که              
تامين هزینه بحران از جيب و         

بجاى !  زندگى ما موقوقف           
جایزه به سرمایه داران باید               

بيمه ها  !  دستمزدها افزایش یابد  
و خدمات اجتماعى گسترش             

رفاه و آزادى حق همگان       !  یابد
کارگران در مقابل              !  باشد

تبليغات ناسيوناليستى و ضد             
 پرچم انترناسيوناليسم   ،کارگرى

کارگرى و هویت جهانى و                
منفعت واحد طبقاتى را در                 
مقابل نظام سرمایه دارى                    

اما نظام بردگى       .  برميافرازند
مزدى و استثمار سرمایه دارى      
با هر درجه بهبود هنوز مبتنى         

١٩٩شماره   

نظام بردگى  .  بر بردگى مزدى است    
را باید برانداخت و این کار جنبش            

اول مه روز     !  بردگان مزدى است    
 روز    ،صاحبان واقعى جهان است        

بشریتى است که جهان بدون کار او         
روزى است که   .  نميتواند سرپا بماند  

 ،اسپارتاکوس هاى این جنبش                     
رهبران کمونيست و سوسياليست             

 اعالم ميکنند که براى               ،کارگران
رهائى جامعه راهى جز انقالب                  
کارگری عليه سرمایه دارى وجود          

طبقه ما در روز اول مه باید         !  ندارد
با صداى بلند اعالم کند که دیگر این        

 ! وضعيت را نمی پذیرد

 

طبقه ما باید براى این جنگ سازمان       
بدون تشکل توده   .  یابد و بميدان بياید   

 بدون راه حل اجتماعى     ،اى و حزبى  
 و بدون وحدت وسيع               ،و سياسى   

. طبقاتى پيروزى غير ممکن است          
این دوره اى است که  بازگشت به              
سنتهاى جنبش عمل مستقيم و                       
شورائى کارگران یک ضرورت             

تاکنون نيز طبقه ما          .  حياتى است   
الگوهائى از سنگربندى رادیکال             

طبقه .  کارگرى را بدست داده است       
کارگر بدون سنت رادیکال                            
مبارزاتى و بدون ظاهر شدن بعنوان      
پرچمدار آزادى جامعه در قالب یک       
حزب سياسى کمونيستى کارگرى            
نميتواند این وضعيت را بطور                    

طبقه ما باید عليه     .  بنيادی تغيير دهد   
فقر و فالکت و کليت سرمایه با                    
پرچم کمونيستى کارگرى بميدان              

 ،مبارزه طبقه ما در هر کشور      .  بياید
گوشه اى از استراتژى بين المللى             
سوسياليستى کارگران عليه سرمایه       

بدون تبدیل شدن جنبش     .  دارى است 
سوسياليستى طبقه ما به یک                          
آلترناتيو سياسى اجتماعى و مطلوب      

 دراین جنگ ما پيروز              ،و ممکن   
باید براى پيروزى وارد          .  نميشویم

باید در اول مه شعار              .  جدال شد   
دنيایی "و  "  مرگ بر سرمایه دارى   "

همه جا طنين      "  بهتر باید ساخت     
همزمان باید سازمانهاى         .  افکند

توده اى و رادیکال و شورائى                
کارگران را تحکيم کنيم و بعنوان         
ابزارهاى جدال برسر آزادى و             

کارگران همه    .  رفاه بکار گيریم      
 ،جا خواهان لغو کار قراردادى            

افزایش دستمزدها براساس تامين       
 کار  ،یک زندگى انسانى و مقدور      

 حق بى قيد    ،یا بيمه بيکارى مکفى   
 و    ،و شرط تشکل و اعتصاب              

تغيير فورى زندگى طبقه کارگر و    
مبارزه ما از   .  مردم محروم هستند  

تالش براى بهبود روزمره زندگى      
طبقه کارگر و تعطيل نشدن                      
مراکز کار تا سياست کنترل                    
کارگرى و کسب قدرت سياسى             

 . یک مبارزه واحد است

 

 ! همرزمان،کارگران

این نظام شایسته ما و بشر امروز         
این نظام بدون جنایت و            .  نيست

سبعيت و فقر و تبعيض و                           
. نابرابرى نميتواند سرپا بماند               

دنياى امروز بيش از هر زمان به        
راه حل کمونيستى و انقالب                     

. کارگری نيازمند است                              
سازمانهاى متناسب با این هدف            

احزاب .  را باید ایجاد کرد                   
کمونيستى کارگرى را باید ساخت      
که سوسياليسم و حکومت                          
کارگرى را بعنوان یک راه حل            

 . در مقابل کل جامعه بگذارد

 

در !  کارگران جهان متحد شوید         
 دست در دست هم و با             ،اول مه  

غریوى که خشت خشت کاخهاى         
 ،قدرت بورژوازى را بلرزاند              

بميدان آئيم و فریاد بزنيم؛ مرگ            
دنيایی بهتر باید   !  بر سرمایه دارى  

جهانى آزاد و برابر و             !  ساخت
 !  یک جامعه آزاد کمونيستی،مرفه

 

 !زنده باد اول مه

 ! زنده باد انقالب کارگرى

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ١٣٨٨ فروردین ١١  –  ٢٠٠٩ مارس ٣١



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ایران سالها است که به اشکال گوناگون در پی             
این مبارزات و  . به زیر کشيدن رژیم اسالمی اند 

جنبش های توده ای باید به افق کارگری مسلح              
شود؛ باید دشمن مشترک را بشناسد؛ باید دریابد         
که تنها راه رسيدن به آزادی، برابری و رفاه،               
این خواست پایه ای تمام این انسان های دردمند           
و بپا خاسته، سازماندهی یک انقالب کارگری             
برای سرنگونی نه تنها رژیم های حاکم، بلکه              

تنها در یک جامعه       .  نظام سرمایه داری است      
سوسياليستی می توان آزادی، برابری و رفاه               

این پاسخ کمونيستی        .  همگان را تامين کرد          
کارگری به دردهای عميق و مشقت های طاقت          

 .فرسای ميليون ها انسان است

 

در آستانه اول ماه مه، حزب اتحاد کمونيسم                    
 کارگران، مردم محروم و زحمتکش          ،کارگری

و انسان های آزادیخواه را به همبستگی عميق              
طبقاتی عليه رژیم های حاکم و نظام سرمایه                  

در :  باید متشکل شد       .  داری فرا می خواند           
تشکالت توده ای، در شوراهای محل کار و                   
محل زندگی، در شوراهای مدرسه و دانشگاه،            
در شوراهای سرخ ها، این یک پاسخ مهم به                  
پراکندگی مردم در مقابل تشکل و تحزب                         

باید .  بورژوازی و نيروهای مرتجع است                  
بکوشيم که پرچم کمونيسم کارگری را در این              
اعتراضات به اهتزاز درآوریم و جنبش                           

بشر امروز  .  کمونيسم کارگری را متحزب کنيم      
پاسخ مشقات و دردهای انسانی امروز را در                

 . *مارکس و منصور حکمت می یابد

 

اعتراضى خودسوزی، 
 ...در استيصال 

١٩٩شماره   

 

:سوئد  

 تظاهرات عليه اعدام؟

  آوريل٢٢
 

 ، عصر۴ ساعت ، آوريل٢٢جمعه : استکهلم
 ميدان مين توريت مقابل مجلس سوئد

 

 ۵ ساعت ، آوريل٢٢جمعه : گوتنبرگ
  برونزپارکن جنب مجسمه يوهنا،بعداظهر

 

تشکيالت سوئد  -حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 

 يک دنياى بهتر 
برنامه حزب ر ا بخوانيد 

و بدست دوستانتان 
!برسانيد  

 يک دنياى بهتر 
مانيفست امروز طبقه 

کارگر عليه سرمايه دارى 
! است  

 يک دنياى بهتر 
برنامه حکومت کارگرى 
! براى آزادى جامعه است  



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ٢٩دوشنبه    این خبر در روز                
فروردین در سایت کارمندان                  

: منتشر شد "  ارم نيوز "شهردارى،  
یكى از آارآنان خدماتى                          "

شهردارى بوشهر با سوزاندن خود     
 شخصى   .به زندگى اش پایان داد        

آه چندى پيش به          «ك.ر»به نام      
عنوان یكى از آارآنان خدماتى             
شهردارى مشغول به آار بوده و           
بنابر دالیلى به سازمان پارك ها و        
فضاى سبز شهردارى منتقل شد            
روز گذشته به زندگى خود پایان            

 ." داد

 خط به انعکاس     4در ميان اخبار،     
تراژدی خود سوزی یک انسان             

نه .  همين.  اختصاص یافته است      
نه ابراز تاسفی،     .  بيشتر، نه کمتر    

نه تسليتی، نه احساسی، نه                         
این فرد ظاهرا براى       .  دادخواستی

. سرمایه داران هویت هم ندارد             
تمام مشخصاتى است که      ."  ک.ر"

از این انسان کارگر که تمام                       
زندگيش به کار و مشقت گذشته              

شاید توجه   .  است، ارائه می شود      
چرا .  چندانی هم به این خبر نشود       

که چنين تراژدی هایی به روتين           
زندگی مردم به جان آمده ایران              

آنچنان اخبار فقر و    .  بدل شده است  
فالکت، سرکوب و کشتار، اعدام          
و فاجعه و خودکشی و خودسوزی       
فراوان است که مردم توان روانی       
عکس العمل نشان دادن به تک               

 .تک آنها را ندارند

 

  ،ستون آخر

 در استيصالاعتراضى خودسوزی، 
 !پاسخ اعتراض متشکل است

 آذر ماجدی

تحت رژیم اسالمی سرکوب و        
فقر و استثمار، هر چند ماه                 
یکبار شاهد خود سوزی و                  
خودکشی یک انسان زحمتکش      
هستيم که بخاطر ناتوانی در             
تامين معاش و تحت فشار                    
تحقير روزمره این نظام نيستی      
را به هستی ترجيح ميدهد؛ درد       

" مرهمی"خود سوزی بعنوان       
هر !  بر درد تداوم تحقير و فقر       

روز خبر از خودسوزی و                 
خودکشی دختر و زنی به گوش      
می رسد که فشارهای نظام زن       
ستيز او را به ورطه استيصال         
می کشاند و مرگ را بر                        
پذیرش تحقير و حقارت زن              
ستيزی و مردساالری ترجيح          

 .می دهد

 

بنظر می رسد که در توسل به          
شيوه هایی چنين دردناک                    
بمنظور اعتراض به نظم حاکم،     
مرز جغرافيایی، نژادی یا                  
زبانی معنایی ندارد؛ در گوشه        
و کنار دنيا چنين تراژدی هایی       

انسان .  بوقوع می پيوندد              
معترضی که از سر العالجی         
به نابودی خود، بعنوان یک              
روش اعتراضی می رسد،                
مرز جغرافيایی و نژادی نمی          

 . شناسد

 

در همين چند ماه اخير که موج        
جنبش و خيزش توده ای،                    
خاورميانه و آفریقای شمالی را      
در نوردیده است، شاهد چندین        
مورد از خود سوزی انسان               

یک .  های زحمتکش بوده ایم        
نمونه پر سر و صدای آن در             
ماه دسامبر در تونس اتفاق                 

جوان بيکار دستفروشی      .  افتاد
که در اعتراض به فقر و تحقير       
نظام حاکم، در ميدانی خود را          
به آتش کشيد و شعله های آتشی       

١٩٩شماره   

که او را به کام خود کشيد، به جرقه          
ای برای به آتش کشيدن کل منطقه            

مردم فقر زده و منکوب           .  بدل شد  
شده در شهر بعد از شهر و کشور              
بعد از کشور به ميدان آمدند و حق             

رسای "  نه"خود را طلب کردند؛            
خود را به فقر، سرکوب، فساد و                

 . تبعيض فریاد زدند

 

اما این چه دنيایی است که انسان ها          
را این چنين به ورطه استيصال می         
کشاند؟ این چه دنيای کثيف و                        
وارونه ای است که عليرغم عشق             
بيکران به فرزند و خانواده و تالش         
های شبانه روزی برای تامين یک           
لقمه نان و یک سرپناه برای آنها،              
یک انسان کارگر و زحمتکش                     
آنچنان به نااميدی و العالجی                      

. ميرسد که خود را به آتش می کشد          
این چه مناسباتی است که انسان را           
به نقطه ای می کشاند که مرگ                    
دردناک را به ادامه زندگی ترجيح           
می دهد؟ پاسخ دردناک، اما ساده              

 .این نظام سرمایه داری است. است

 

تبعيض و سرکوب طبقاتی، فقر و             
فالکت دایمی، اختناق و فساد عریان       

. حکومتی زایيده این مناسبات است        
سرمایه داری،    "  بهشت"حتی در       

تحت دموکراسی های بورژوایی              
غرب، اکثریت مردم در تبعيض و           

در کشورهایی  .  فقر زندگی می کنند    
که استبداد خشن و بيحقوقی کارگر           
و شهروند از ملزومات کارکرد                 
سرمایه و تداوم پروسه انباشت                   
است، ابعاد فقر، تبعيض و سرکوب        

این وضعيت     .  صد چندان است         
زندگی ميليون ها انسان در شرایط           

اما .  سرمایه داری است  "  شکوفایی"
در زمان بحران ادواری که از                    
خصلت های ذاتی این نظام است،             
ابعاد این فقر و فالکت، سرکوب و            
تبعيض آنچنان عنان گسيخته می               
شود که انسانی که خود را در مقابل         

آن تنها می یابد، به ورطه                           
دردناک ترین شرایط استيصال            

 .می کشاند

 

و این شرایطی است که دنيا اکنون   
. با آن دست و پنجه نرم می کند              

شرایط ایران با بسياری کشورها         
اما در فاکتورهای     .  متفاوت است  

پایه ای یعنی، فقر، استثمار خشن         
و سرکوب گسترده مردم تمام این         

این پاسخ     .  جوامع مشترک اند        
: بورژوازی به بحران است                    

تحميل فقر بيشتر به طبقه کارگر           
اما .  و مردم محروم و زحمتکش        

ما مجبور   .  این تنها پاسخ نيست        
. نيستيم که این پاسخ را بپذیریم              

می توانيم پاسخ انسانی خود را در       
پاسخ :  برابر آن قرار دهيم                  

 .کارگری

 

باید بساط استثمار وحشيانه و                  
تحقير و حقارت روزمره ای را            
که بورژوازی و حکومت ها،                
ارتش و پليس اش بر ما تحميل                

باید قدرتی که      .  می کنند، برچيد     
در استيصال به خود آزاری و                
خودسوزی ترجمه می شود را به         
قدرتی برای به زیر کشيدن نظام          

ما در    .  سرمایه داری بدل کرد         
مقابل این اجحاف و سرکوب تنها         

ميليون ها انسان دارای           .  نيستيم
. سرنوشتی مشابه و یکسان اند              

کارگر و زحمتکش بوشهری با             
کارگر و زحمتکش تونس و مصر      
دارای منافعی مشترک اند و باید           

 .به افق مشترکی نيز دست یابند

 

اکنون مردم منطقه برای به زیر            
کشيدن رژیم های حاکم بلند شده            

اند؛ مردم            
  ١٩صفحه 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


