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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 
 مواضع اخير جمهورى اسالمى

 

پيامدها و تاثيرات تحوالت و خيزشهاى توده اى در                        
خاروميانه و شمال آفریقا هر روز در ابعاد جدیدى خود               

سقوط قذافى و چشم انداز سقوط بشار             .  را نشان ميدهد    
 متحدین دیروز این حکومتها را به چرتکه انداختن              ،اسد

یک پایه عينى    .  و حساب سود و زیان وادار کرده است            
این محاسبات سير واگرائى و تضعيف جنبش اسالم                       

جنبه .  سياسى در متن تحوالت سياسى در منطقه است                
 تبدیل شدن نگرش و عزم سرنگونى                 ،دیگر و مهمتر     

حکومت اسالمى در مقياس وسيع بعنوان گام اول رها                  
جوهر مواضع و تهدیدهاى    .  شدن از بختک اسالمى است    

تروریستى حزب اهللا لبنان و سران حکومت اسالمى در              
حمایت از بشار اسد خشک نشده است که ناگهان صحنه              

دستگاه دیپلماسى حکومت اسالمى بطور       .  عوض ميشود 
 مواضع  ،سيستماتيک از مواضع جانبدارانه عقب ميکشد       

 درست مانند مواضع اوليه در           ،پيشين در مورد سوریه      
همراه با حکومت اسالمى       .   تعدیل ميشود    ،مورد بحرین  

حزب اهللا لبنان نيز مواضعى مشابه ميگيرد و درجه اى               
فاصله با بشار اسد را جاگزین سياست دفاع بيقيد و شرط            

 . سابق ميکند

 

مسئله نه چرخش سياسى در مواضع جمهورى اسالمى              
با مردم سوریه و یا ارسال          "  حس همدردى "است و نه      

مسئله .  براى مردم ليبى        "  کمک هاى بشردوستانه        "
 مانند بقيه دولتهاى بورژوائى که تا              ،جمهورى اسالمى  

دیروز حامى و متحد مبارک و بن على و قذافى و اسد                    
 اینست که وقتى حکومتى رفتنى است و نميشود با            ،بودند

 سوال اساسى      ،سياستهاى سابق آن را سرپا نگهداشت             
حفظ منافع پایه اى طبقاتى و حکومتى و فدا کردن منافع               

آنى و کوتاه مدت در خدمت منافع                

 تحوالت ليبی
 در نقد دو گرايش راست غربی و  چپ ضد امپرياليستی

 

 گفتگو با علی جوادی

 کارگران مراکز مخابراتی تهران
 !دستمزدهای معوق

 يادداشت سردبير،

 

 هستيم يا شما؟ " تن پرور"ما 
 در حاشيه شوى اقتصادى محسن رضائى

 

 ۶صفحه پدرام نوانديش                                               

 خانه گردی در تهران، بشقابهای ماهواره
 !شهرک وليعصر، يافت آباد، بلوار مرزداران

 ۵صفحه نازنين اکبری                                                                          

 

 اعدام، عدالت يا انتقام؟
 گفتگو با آذر ماجدی در مورد مجازات اعدام

 

 ١٣صفحه آذر ماجدی                                                 

٢صفحه   

 

 اخراج گسترده کارگران شرکت ايران ارض
 ! تعطيلی پروژه های دليجان، خرم آباد و ازنا

  خوزستان4کارگران سد کارون 
 ! ماه دستمزد معوق2 

 کارگران شرکت آرم فرم
 ! دستمزدهای مرداد هم معوق شد



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بطور .  آتى و دراز مدت است              
مشخص تر براى جمهورى                      
اسالمى مسئله اینست که                             

 ،سرنگونى قذافى و بشار اسد                 
توفان خيزش توده اى را به ایران         

همينطور نسخه   .  سوق خواهد داد    
نوع جمهورى اسالمى یعنى                    
سرکوب شدید در سوریه عمال               
شکست خورده و به تثبيت قدرت          

. بشار اسد منجر نشده است                       
سياست اعمال فشار جمهورى                
اسالمى به حماس در متن این                   
اوضاع نتيجه نداده و حماس هنوز       
خود را به پروسه دولت مشترک           

حزب اهللا   .  فلسطينى متعهد ميداند     
لبنان فهميده است که با سرنگونى         
حکومت بشار اسد شاهرگ حياتى       
کمک مالى و نظامى اش دارد                  

جمهورى اسالمى در    .  قطع ميشود 
خود سوریه مورد تهاجم و نفرت          
روزمره مردمى است که                            
سرنگونى ميخواهند و بشار اسد و       
جمهورى اسالمى را همزمان                 

در سطح  .  مورد حمله قرار ميدهند   
منطقه اى این مواضع جمهورى            
اسالمى را منزوى تر و به همان            
درجه از دخالت و تاثير بر                         
روندهاى آتى این کشورها محروم      

لذا جمهورى اسالمى به           .  ميکند
سياست "مانور دیپلماتيک و اتخاذ       

در .  وادار شده است     "  پيشگيرانه
این اوضاع اردوى تروریسم                   
اسالمى دو راه بيشتر پيش رو                 

 ظاهر شدن پر شور و       ،اول:  ندارد
علنى در ابعاد سياسى و نظامى              

 و   ،بعنوان متحد حکومت سوریه       
دوم پذیرفتن رفتنى بودن بشار اسد      
و تالش براى حفظ موقعيت خود و       
زمينه چينى براى ایفاى نقش در            
منطقه اى بعد از سرنگونى بشار          

 که ظاهرا بارقه    ،این راه دوم  .  اسد
هاى آن در حکومت اسالمى در             
مورد ليبى و سوریه آغاز شده                 

 مسيرى است که جریان پرو      ،است
غربى در هيئت حاکمه ایران را             

 . فعال خواهد کرد

 

همزمان خامنه اى تعدادى از                   
عفو "زندانيان سياسى را مشمول         

در متن  .  قرار داده است   "  ملوکانه

 

 در باره 
 ...مواضع اخير جمهورى اسالمى 

 ،شوهاى نشست با سران نظام        
به تمجيد و تعریف از کسانى             

نام "  باند انحرافى "ميپردازد که   
گرفته بودند و پول خونشان هم        

سازش و   .  قرار بود داده شود       
بند و بست در باال و دادن                     
تصویر قالبى قدرت متحد                  

 البته    ،همراه با مانور سياسى        
کار دستگاه سرکوب و توحش         

. اسالمى را کم نکرده است               
تهاجم و سرکوب به هر نوع              
تجمع تحت هر نامى حتى نوع         

و یا  "  افطار"اسالمى و متحجر    
اعتراض به فاجعه محيط                    
زیستى تا اعتراض کارگرى و        

از .  ادامه دارد   "  بد حجابى   "
تهاجم به ماهواره تا برپائى                
چوبه هاى دار و اعدام و                      
سازماندهى تروریسم و                       
فعاليتهاى امنيتى بوسعت در            

همان وحشت      .  جریان است     
سرنگونى که حکومت را به             
صرافت اتخاذ سياست حفظ              
خود و فاصله گرفتن از متحدان      

 منشا      ،دیروز انداخته است           
اعمال سرکوب سيستماتيک در     
داخل براى بقاى نظام منحط             

 . اسالمى سرمایه داران است

 

یک مسئله دیگر مضحکه                  
انتخابات رژیم است که                        
تناقضات حکومت را بيش از          

. هر زمان جلو صحنه ميراند           
باید بنوعى بساط معرکه                      

. انتخابات اسالمى را داغ کرد        
باید در متن دنياى پر تحول و            
توفان جنبش هاى سرنگونى در     
منطقه به دنيا نشان داد که                    
جمهورى اسالمى                                    

دارد و مثال دهها     "  مشروعيت"
به "  انتخابات"ميليون نفر در        

سران متفرقه حکومتى راى             
داده اند تا به مجلس ارتجاع                
بروند و قانون براى اعمال فقر       
و زن ستيزى و خرافه پرورى        

معضل .  و دزدى تصویب کنند     
اینست که از یکطرف حکومت      
صد پاره است و از طرف                   

" انتخاب"دیگر کسى تمایلى به      
. ميان مشتى جنایتکار نميبيند          

٢١٨شماره   
معضل اینست که رویدادهاى ليبى و       
سوریه نشان دادند که سياست                      

این .  سرکوب شدید پاسخ نميدهد            
نسخه در ایران قبلتر شکست خورده      
بود و تکرار شکست آن در ليبى و             

همينطور .  سوریه روى صحنه آمد       
سياست سازش با مردم و عقب                    
نشينى مقطعى در چهارچوب نظام          
که در ایران نام بى مثماى                                

را گرفت قبلتر شکست    "  اصالحات"
خورد چون جامعه و مردم در نقطه         
مورد نظر حکومتيها نمى ایستند و           
هر سازش حکومت با مردم اشتهاى       
تهاجم مردم به کل حکومت را                     

این سياست هم     .  تقویت خواهد کرد    
در رویدادهاى منطقه نتوانست                   
پاسخى به موج سرنگونى خواهى            

 . باشد

 

جمهورى اسالمى در تناقضات                  

بنيادى اش دست و پا ميزند و                   
رویدادهاى جهانى و منطقه اى              
این تناقضات را به مراحل خرد            

واقعيت اما    .  کننده رسانده است      
اینست که جمهورى اسالمى از             
جنس قذافى و اسد و بدتر از                      

جوهر کل این تالشها           .  آنهاست
چيزى جز بقاى نظام منحط                      
اسالمى نيست و نميتواند فریاد              

را به  "  الشعب یرید اسقاط النظام    "
زبان مردم آن مملکت خاموش              

 . کند

 

مانورها و مواضع اخير جمهورى     
اسالمى نه نشان ميداندار شدن               

بلکه نمایش        "  عقالى نظام       "
وحشت از سونامى سرنگونى                
است که در متن تحوالت منطقه با        
عزم و قدرتى جدید پایه هاى                    
 . حکومت اسالمى را تکان ميدهد

 

 برابرى و رفع تبعيض
 

برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش                               
کمونيسم کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد                                 
سوسياليستى است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى،                          
. استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد                        

برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و جهانشمول          
تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان                     

برابرى .  قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد                
کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى،         

برابرى نه فقط    .  اجتماعى و سياسى ميان انسان ها است          
در حقوق سياسى، بلکه همچنين در برخوردارى از                         
امکانات و مواهب مادى و محصوالت تالش جمعى بشر،             
برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى،               
برابرى نه فقط در محضر قوانين، بلکه در مناسبات مادى           

 . متقابل انسان ها با يکديگر
 

برابرى کمونيستى، که در عين حال شرط الزم شکوفايى              
توانها و استعدادهاى مختلف و متنوع همه افراد و                            
شادابى مادى و معنوى جامعه است، تنها با از ميان رفتن             

جامعه .  تقسيم انسان ها به طبقات امکان پذير ميشود                  
طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى برابر و آزاد                        

 .باشد



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 تحوالت ليبی        :يک دنيای بهتر       
از کشمکشهای       ى       همچنان یک      

نگرش .  سياسی مورد بحث است       
های متفاوت در برخورد به این             
تحوالت را چگونه تقسيم بندی                
ميکنيد؟ چه ارزیابی ای از این                

 گرایشات دارید؟

 

 در سطح عمومی          :علی جوادی   
شاید بتوان گفت ما با سه گرایش            
عمومی در برخورد با تحوالت              

گرایش راست  .  ليبی مواجه هستيم   
 گرایش چپ ضد                              ،غربی

امپریاليستی و گرایش آنچه که من        
گرایش سوم یا گرایش بشریت                

مسلما .  متمدن به آن اطالق ميکنم       
این گرایشات دارای وزن و                      

. انسجام و تاریخچه یکسانی نيستند     
اما چرا این سه گرایش؟ در وجود         
گرایش و نقش نيروی راست                   

چه در سطح   .  غربی تردیدی نيست  
ليبی و چه در سطح بين المللی این         

. یک گرایش قوی و قدرتمند است        
بورژوازی غرب در محور این            

قطبهای دیگر   .  گرایش قرار دارد    
 از جمله    ،سرمایه در سطح جهان     

چين و روسيه و هند و کشورهای          
 کمتر با این گرایش            ،این چنينی  

گرایش دیگر      .  همخوانی دارند     
عمدتا در قالب و با فورمولبندیهای      

ظاهر "  چپ ضد امپریاليست          "
و "  مناسبترین"این شاید      .  ميشود

چهارچوبی است    "  مقبول ترین   "
که گرایشات متفاوت ارتجاعی از        
اسالميستها گرفته تا کل اردوی              
تروریسم اسالمی و همچنين دول         
ارتجاعی که آینده مشابهی را                   

 تالش ميکنند    ،برای خود می بينند    
. سياستهای خود را با آن بيان کنند        

فورمولهای زمخت و نخراشيده            
دفاع از قذافی کمتر جایی در این           
اوضاع ميتواند داشته باشد و یا               

حتی .  گوش شنوایی پيدا کند                
حکومت اسالمی هم سياستهای              
خود را عموما در چنين قالبی بيان        

 از نقطه نظر     ،گرایش سوم .  ميکند
. من گرایش بشریت متمدن است           

 

 تحوالت ليبی
 در نقد دو گرايش راست غربی و  چپ ضد امپرياليستی

 

 گفتگو با علی جوادی

کمونيسم کارگری نيرویی در          
نگاهی به     .  این اردو است          

ویژگيهای هر کدام ضروری           
 .است

 

 یک      ،گرایش راست غربی          
گرایش تماما محافظه کار و              
ارتجاعی و یک قطب فعال و           
ميليتاریستی در سطح جهانی           

مناسبات این گرایش با         .  است
حکومت ارتجاعی قذافی                    
همواره مبتنی بر تخاصم و                

حکومت .  تقابل نبوده است           
قذافی پس از سقوط بلوک شرق    
و روشن شدن پيروزی بلوک           
غرب در جنگ سرد مانند                  
بسياری از نيروهای قطب                 
شکست خورده تغييرات معينی      
در سياستهای جهانی خود ایجاد     

 ،تخفيف کشمکش با غرب   .  کرد
ایجاد مناسبات گسترده تجاری       

 قبول برخی         ،با دول غربی        
تعهدات در قبال سياستهای این        

 مانند تعليق و کنار                    ،قطب
 از جمله     ،گذاشتن پروژه اتمی    

محورهای این چرخش سياسی       
و شروط ایجاد روابط جدید                
برای این دولت توسط دول                

ليبی در این اواخر      .  غربی بود 
از مناسبات بهبود یافته تری با         

. این دولتها برخوردار بود                
کشورهای اروپایی از جمله             

 فرانسه و آلمان و                       ،ایتاليا
همچنين انگلستان دارای روابط     
گسترده اقتصادی و تجاری با          

خيزش توده های      .  ليبی بودند  
مردم در فوریه امسال بدنبال            
اعتراضات توده ای در سطح          

کال چشم انداز     "  جهان عرب  "
متفاوتی در مقابل این اردو                

بسرعت معلوم شد که    .  قرار داد 
. حکومت قذافی هم رفتنی است     

پس از شکست سياست حفظ             
حکومت حسنی مبارک در                

 برایشان مسجل شد که          ،مصر
باید خود را بسرعت برای بعد         
از قذافی آماده کنند و سرمایه            
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گذاری بيشتری بر فردای تحوالت          
از این رو سياست تغيير                .  بکنند

. قذافی را در دستور قرار دادند                  
تهدید به کشتار و قتل عام شهروندان       

 به   ،و مردم بپاخواسته توسط قذافی        
 ،این گرایش و بازوی نظامی آن                

 بيشترین اهرم و بهانه را برای        ،ناتو
دخالتگری و انجام عمليات نظامی           
برای رسيدن به اهداف خود و شکل        
دادن به فردای پس از قذافی در ليبی        

 .داد

  

گرایش چپ ضد اميریاليستی در               
برگيرنده  گرایشات اسالميستی و یا        
سایر گرایشات مغلوب در صفوف          
بورژوازی جهانی در مقابله با                    

حتی .  گرایش راست غربی است          
جریانات حاکم بر ليبی هم تالش                 
ميکردند دفاع از حکومت ارتجاعی       
قذافی را در این چهارچوبها و                      

این گرایشات     .  مواضع بيان کنند        
امروز به صرافت کودنانه اقدامات         

. رفاهی دولت قذافی افتاده است                 
سایتهای اینترنتی بسياری اکنون               

 .مبلغ چنين سياستهایی است

  

اما در مقابل با این دو گرایش                        
ارتجاعی یک گرایش عمومی و                
کمتر مسنجم سومی قرار دارد که             
عمدتا بيان اميال و سياست بشریت          
متمدن و نيروهای متفاوت این                     

این قطب  .  اردوی عظيم جهانی است   
عظيمی است که در برگيرنده                      
وسيعترین تمایالت انسانی و                        
آزادیخواهانه توده های مردم در                

از حکومت قذافی   .  سطح جهان است  
در عين هيچ دل خوشی      .  بيزار است 

هم از ميليتاریسم و آلترناتيو                          
ارتجاعی اپوزیسيون حاکم در ليبی         

خواهان سرنگونی تمام و            .  ندارد
کمال حکومت قذافی است اما در               

 ،عين حال خواهان جامعه ای آزاد           
این .  برابر و مرفه برای ليبی است         

گرایش یک نيروی عظيم جهانی اما       
نا منسجم و فاقد پرچم روشن جهانی        

کمونيسم کارگری به این اردو     .  است

گوشه ای از این              .  تعلق دارد    
 .نيروی عظيم است

  

 آیا دخالت           :يک دنيای بهتر           
نظامی غرب و نيروی نظامی آن         
در این تحوالت حکمی بر عدم               
مشروعيت سرنگونی رژیم قذافی      
نيست؟ گرایش ضد امپریاليستی          
چگونه و در چه اشکالی در کنار          
حکومت قذافی و رو در روی                 

 مبارزات مردم قرار ميگيرد؟ 

 

از پيش   !   بنظرم نه    :علی جوادی  
نميتوان هر گونه دخالت نظامی            
غرب در تحوالت جاری در یک         
جامعه را دليلی بر عدم حقانيت و         
یا عدم مشروعيت سياسی خود              

. این تحوالت محسوب کرد                     
واقعيت این است که تحوالت                  

در .  جاری چند قطبی و پيچيده اند      
برگيرنده گرایشات متفاوت                     

ما با     .  اجتماعی و سياسی اند            
شرایط پاک و منزه و البراتوری         

در زمين داغ هر         .  مواجه نيستم  
جک و جانوری حضور دارد و            

گرایش راست غربی     .  فعال است  
یک پای بسياری از تحوالت                   

مسلما هر کدام   .  جاری و آتی است   
از این نيروها اهداف و سياستهای       

آن نيرویی   .  خود را دنبال ميکنند     
که وجود گرایشات ارتجاعی و             
ميليتاریستی و یا اسالميستی را             
دليلی بر خانه نشينی و عزلت                 

 نيرویی اجتماعی       ،گزینی ميداند   
بدنبال .  حاشيه ای است       .  نيست

بهانه برای فرار از ميدان جدال             
ببينيد صف  .  تحوالت بزرگ است  

بندی مخالف و موافق تماما متکی       
. بر صف انقالب و ارتجاع نيست       

مسلما هر نيرویی در حاکميت و           
یا در دفاع از حاکميت نيرویی                

اما صف         .  ارتجاعی است        
دارای نيروهای       "  اپوزیسيون"

متعدد و                
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ماهيتا متفاوتی است که به                          
اردوهای متفاوت سياسی تعلق               

وضعيت ليبی و یا مصر و        .  دارند
تونس و سوریه و کال ایران                       

بطور .  بيانگر چنين موقعيتی است    
مشخص نيروهای بسياری                       
خواهان سرنگونی رژیمهای حاکم     
هستند که توده های مردم حکم به           

برخی .  سرنگونی شان داده اند           
تازه و از سر اجبار به چنين                       

 برخی    ،موضعی رانده شده اند           
سياست دوره ای شان این بوده                

اما قرار داشتن در صفوف        .  است
اپوزیسيون بهيچوجه به معنای               
تعلق به اردوی آزادیخواهی و                
 .برابری طلبی و سوسياليسم نيست

  

از طرف دیگر دخالت نظامی                 
غرب در تحوالت ليبی یک گوشه        
از سياست گرایش راست غربی            
برای پيشبرد اهداف ارتجاعی این       

. قطب از بورژوازی جهانی است       
واقعيت تلخی است که باید با آن              
مقابله کرد و برای خنثی کردن آن        

مسلما هر گونه اتکایی       .  آماده شد  
به این سياست نشاندهنده یک                   
گرایش ارتجاعی و راست و ضد          

ما هيچگونه     .  آزادیخواهی است    
 بر  ،همسویی با این نيروها نداریم      

عکس در مقابل این دو قطب خود         
اما نميتوان به     .  را تعریف ميکنيم    

دليل وجود چنين گرایشی از نفس         
مبارزه برای سرنگونی رژیمهای       
استبدادی سرمایه و یا اسالميستی         

ما اهداف خود را          .  دست شست   
 ،سرنگونی رژیمهای قذافی   .  داریم
 ، حکومت اسالمی در ایران         ،اسد

گوشه از استراتژی عمومی ما               
برای تصرف قدرت سياسی و                
سازمان دادن یک جامعه آزاد                 

واقعيت این است    .  کمونيستی است 
که سرنگونی طلبی توده های                  
مردم ناشی از سياستهای ارتجاعی     

خواست .  غرب و ناتو نيست               
 سال زیر        ۴٢مردمی است که           

حاکميت یک دیکتاتور سرمایه له         
اتفاقا نفس قرار    .  و لورده شده اند     

گرفتن نيروهای دست راستی در          
ناشی از     "  اپوزیسيون"موضع     

مسجل شدن مرگ محتوم حکومت      

 

 تحوالت ليبی
 ...در نقد دو گرايش راست غربی و  چپ ضد امپرياليستی 

 .قذافی است

  

اما در مورد قسمت دوم                        
 گرایش چپ   ،سئوالتان باید گفت  

چپ "ضد امپریاليست شاید              
چهارچوب برای دفاع       "  ترین

از وضع موجود در ليبی و                 
این .  حفظ حکومت قذافی است     

گرایشات به دخالت نظامی                
 اما دهه ها    ،غرب خيره ميشوند  

حاکميت سياه دیکتاتوری                   
سرمایه در ليبی چندان به                    

دخالت .  تکانشان نمی اندازد        
نظامی غرب و ناتو را محکوم        

 اما کار چندانی به                   ،ميکنند
دیکتاتوری و استبداد و                         
محروميت مردم زیر دست و           

. پای حکومت قذافی ندارند               
حفظ وضع موجود تنها                         
آلترناتيوی است که در چنته              

در نگرانی از بدتر شدن      .  دارند
اوضاع مدافع سياست حفظ                

ذره ای        .  وضع موجودند       
آزادیخواهی و برابری طلبی           

تجاوز "در سياست مقابله با              
این نيرو وجود        "  امپریاليست

 .ندارد

  

 این جریانات نقدی به           ،مهمتر
کليت سياست بورژوازی غرب    

عمدتا .  و کل این جنبش ندارند       
منتقد ميليتاریسم و نظاميگری         

در سنت      .  این نيرو هستند          
فکری این جریان ارتجاعی              
ارتش مصر همان جایگاهی را      
ندارد که ارتش ناتو به لحاظ              

ارتش مصر       .  ماهيت دارد      
 اما   ،باشد"  برادرشان"ميتواند   

ارتش ناتو دشمن هميشگی شان     
این گرایش حتی منتقد          .  است

جدی ميليتاریسم و نظاميگری        
  .کل بورژوازی نيست

 

 در آنطرف      :يک دنيای بهتر     
این جدال ما شاهد گرایشی در          
جامعه هستيم که دخالت ناتو را       
بطور عملی و خجوالنه حلقه           
ای در سرنگونی این رژیمها و       

٢١٨شماره   
تسهيل کننده پيشرفت استراتژی خود     

چه نقدی بر این گرایش و           .  ميدانند
 دارید؟ " تاکتيک"مشخصا این 

 

 این گرایش اگر تماما        :علی جوادی 
راست و ارتجاعی و پروغربی                  
نباشد مسلما به درجات زیادی                      
راست و دارای سياستهای ارتجاعی      

حتی کودن ترین نيروهای            .  است
سياسی جهان معاصر که در دوران        

"،پس از جنگ سرد                صلح و       
را از غرب گدایی               "  دمکراسی
 اکنون از قرار دریافته اند        ،ميکردند

که کسب هر درجه از آزادی و                     
پيشرفت تنها ميتواند محصول                     
مبارزات ترقی خواهانه توده های            

چه کسی است که نداند        .  مردم باشد 
موشکهای کروز و بمب افکنهای              
ناتو و آمریکا ابزار و اهرمی برای          
استقرار آزادی و تحقق برابری و             
رفاه مردم در هيچ گوشه ای از                    

بر عکس نتيجه چنين       .  جهان نيست  
 ،سياستهای معموال خانه خرابی                

تخریب و نابودی شيرازه جامعه                
تجربه اقدامات نظامی آمریکا     .  است

به عراق نگاه       .  در مقابلمان است      
شيرازه جامعه ای را نابود              .  کنيد

عقبگرد عظيمی را به جامعه     .  کردند
 ،واقعيتی روشن است  .  تحميل کردند 

ناتو و یا نيروی نظامی آمریکا                    
ابزاری برای تحقق خواستها و                   

این نيروها    .  مطالبات مردم نيست      
رکن عمده حاکميت سرمایه در                   

قلدری و ميليتاریسم   .  سطح جهان اند  
و نظامی گری یک پای سياست                  
بورژوازی غرب در گسترش                     

. سياستهایش در سطح جهان است            
تنها نيروهایی از جنس کنترا و                   
یونيتا و مجاهد و قومپرستان                         
فدراليست و سلطنت طلبان طوق               
ميتوانند خواهان اجرای چنين                     
سياستی باشند و تحقق اهداف                       
ارتجاعی خود را به این ماشين                    

کمونيسم کارگری  .  جنگی گره بزنند   
هيچگونه همسویی با این گرایشات          

 .ارتجاعی ندارد

  

این گرایشات تالش ميکنند که این             
سياست پرو غربی خود را در قالب         

مساله اما   .  خالصه کنند  "  تاکتيک"
این جریانات    .  فراتر از اینهاست       

نزدیکی شان بيشتر از یک                            
. در عمل مبارزاتی است     "  تاکتيک"

یک رگه فکری و سياسی مشترک           
است که به نتایج تاکتيکی واحدی هم       

 .ميرسند

  
 چه ارزیابی و        :يک دنيای بهتر    

نقدی به سياستهای حزب اکس               
و حزب     "  کمونيست کارگری    "
در این تحوالت           "  حکمتيست"

 دارید؟ 
 

 گرایش حاکم بر این      :علی جوادی 
دو حزب به درجات زیادی متاثر         
از دو قطب راست غربی و چپ            

به .  ضد امپریاليست است                 
کمونيست "سياستهای حزب اکس      

این جریان   .  نگاه کنيد  "  کارگری
 از زبان ليدرش    ،پوپوليست راست 

به غرب و نيروهاش وعده ميدهد        
. که نگران تحوالت ليبی نباشند            

نگران حضور اسالميستها و                  
جریانات قومی قبيله ای ارتجاعی       

این .  در اپوزیسيون ليبی نباشند         
" انقالب"جریان هر تحولی را              

راست و          .  ارزیابی ميکند         
چشمش را   .  پوپوليست زده است     

بر حضور گرایشات متعدد                      
بورژوازی و اسالميست در                   

از .  صحنه سياستی جاری می بندد    
قرار انقالب مورد نظر این                      
جریان در عين حال واکسنی برای    
مصون داشتن جامعه از گزند                 
حضور گرایشات راست و                       

واقعيت .  ارتجاعی و عقبگرا است    
 این سياستها     ،اما بر عکس است      

نشان تمایل و نزدیکی خط سياسى       
حزب کمونيست        "حاکم بر                

با روند جارى در ليبى       "  کارگرى
تنها نيرویی که هم جنس            .  است

این جریانات یا دارای نزدیکيهای       
روشنی با این نيروها باشد ميتواند      
نگران تحرک این گرایشات                    
ارتجاعی و قومپرست در تحوالت     

 .آتی نباشد

  

 حزب           ،در طرف دیگر                     
سياستهایش دارای     "  حکمتيست"

نزدیکی های بسياری با سياستهای    
جریانات ضد امپریاليست در                 
سطح جهان و توده ایستی در                   

البته این حزب    .  سطح ایران است   
اکنون دچار چند دستگی و تفرقه          

سياست منسجم و واحدی          .  است
اما هر دو گرایش آن                  .  ندارد

دارای تمایالت شدید ضد                           
حضور جریانات  .  امپریاليستی اند 
ارتجاعی و       

۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دخالت نظامی ناتو در تحوالت               
ليبی زمينه ای برای اخ و پيف                 
کردن این جریان به مبارزات حق        
طلبانه توده های مردم ليبی برای          

. سرنگونی حکومت قذافی است           
یک ویژگی سياست این جریان              
پاسيفيسم در برخورد به تحوالت          

. خيره کننده جهان معاصر است           
نتيجه عملی این سياست قبل از هر       
چيز تسليم کردن مبارزات بر حق        
مردم به گرایشات راست و                        

. ارتجاعی و محافظه کار است              
اگر گرایش راست       .  جالب است   

کمونيست "حاکم بر حزب اکس             
در قبال جنبشهای              "  کارگری

راست و بورژوازیی کور و نابينا        
 گرایش حاکم بر حزب                    ،است

فقط گرایشات           "  حکمتيست"
ارتجاعی را می بيند و به غير از           

 .آن هيچ

  

کال سنت فکری و سياسی این دو           
حزب دارای رگه های قوی راست      
پرو غربی و چپ ضد امپریاليستی     

ما این تمایالت را در بستر         .  است
نقد سنتهای عمومی تر و صاحب          
منصب تر این گرایشات در سطح        

 .  جهان نقد ميکنيم

 

 کال پروسه          :يک دنيای بهتر          
سرنگونی رژیم معمر قذافی چه            
درسهایی برای سرنگونی رژیم            
اسالمی در ایران دارد؟ دخالت              
نظامی غرب در تحوالت جامعه           
چه تغييراتی در پراتيک                              
کمونيستی در جنبش های                           

 سرنگونی طلبانه ایجاد ميکند؟ 

 

 فاکتور دخالت              :علی جوادی      
نظامت اکنون به عنوان یک                     
واقعيت منفی در مقابل ما قرار               

متغيری است که باید     .  گرفته است 
با احتساب آن راه پيشروی کارگر        
و کمونيسم را در پروسه                              
سرنگونی رژیم اسالمی دنبال                

این وضعيت کار ما را                 .  کرد
مسلما ما در هر      .  پيچيده تر ميکند   

 و  ، چه در شرایط جنگی     ،شرایطی

 

 تحوالت ليبی
 ...در نقد دو گرايش راست غربی و  چپ ضد امپرياليستی 

چه در شرایط تقابل غير                       
 اهداف واحد و      ،نظامی نيروها 

. یکسانی را دنبال ميکنيم                    
سرنگونی رژیم اسالمی یک           
حلقه از سلسله حلقه هایی است        
که ما برای رسيدن به اهدافمان       

اما .  در پی تحقق آن هستيم              
حضور چنين فاکتوری در خود      
نقش برجسته تری به سياست و       
پراتيک نظامی کمونيسم                     
کارگری در تحوالت جاری و         

ما در مقابل حضور    .  آتی ميدهد 
ارتش و نيروی نظامی جبهه            
مقابل و جبهه رقيب باید نيروی      
نظامی کارگری و حزب خود          

تحوالت آتی   .  را سازمان دهيم    
نيازمند حضور قدرتمند سياسی     

بگذار اصالح  .  و نظامی اسات   
طلبان حکومتی و دنبالچه های        

اسالمی آن فغان از این         –ملی  
 اما برای    ،سياست ما سر دهند     

خنثی کردن قدرت نظامی                  
نيروی اپوزیسيون پرو غرب و     
جریانات فدراليست که عمدتا          
به عنوان نيروی پياده نظام این       

 باید   ،جنبش عمل خواهند کرد       
عنصر سازماندهی نظامی توده    
ای و حزبی را در دستور                    

 .گذاشت

  

 این تحوالت             ،خالصه کنم      
پروسه سرنگونی رژیم اسالمی    

 کشدار تر   ،را ميتواند پيچيده تر   
اما .  و شاید پر مخاطره تر کند        

سياست ما هشدار به جامعه و           
تالش برای خنثی کردن و                   
مقابله با آن در صورت وقوع           

 . است
 

ما صحنه را بعلت وجود این             
جریانات نظامی و ميليتاریستی     

سازماندهی و    .  ترک نميکنيم   
واقعيت این است    .  بسيج ميکنيم 

که عنصر تقابل نظامی یک              
رکن مبارزه برای سرنگونی           
رژیم اسالمی و استقرار                      

 . حکومت کارگری است
 

*** 

٢١٨شماره   

 

 خانه گردی در تهران، بشقابهای ماهواره
 !شهرک وليعصر، يافت آباد، بلوار مرزداران

 

 نازنين اکبری
حکومت جانيان و وحوش اسالمی سرمایه داران، که این روزها با سقوط                
و فروپاشی حکومتهای فاسد و دیکتاتور منطقه زوزه کشان در صف                           

هر دیکتاتور و آدمکشی شمارش معکوس           سقوط   سرنگونی ایستاده و با         
برای روز موعود و سرنگونيش آغاز شده است، هراسان تر و درمانده تر               

آخوندهای .  از هر زمان دیگری به هر تالش مذبوحانه ای می آویزند                        
طفيلی و جنایتکار حاکم در کابوس سرنگونى بسر ميبرند و اکثریت عظيم               
مردم ناراضی و معترض، عاصی و به جان آمده و آزادیخواه و برابری                    

تالش حکومت و مزدورانش در سطح شهر              .  طلب در کمين نشسته اند         
تهران برای تشدید و گسترش فضای رعب و وحشت و سانسور و سرکوب             

شهر همچنان در حالت حکومت نظامی اعالم نشده               .  همچنان ادامه دارد    
فرو رفته است، در همه جا در همه اوقات شبانه روز گشتها و ایستگاههای               

 . ایست و بازرسی مستقرند
 

در طی روزهای شنبه و یکشنبه پنجم و ششم شهریور ماه در ادامه سياست               
جمع آوری آنتن های ماهواره خيابان ابراهيمی در منطقه بلوار مرزداران              

مردم و جوانان و    .  مورد تهاجم گسترده و وحشيانه ماموران واقع شده است         
زنان در بسياری از موارد از باز نمودن درب منازل خودداری نموده و                     

در .  در بسياری از موارد زنان و جوانان با اوباش حکومتی درگير شده اند             
روز شنبه پنجم شهریور ماه نيز ماموران و اراذل نيروی انتظامی منطقه                 
شهرک وليعصر و بازار مبل و یافت آباد را در جنوب شهر مورد تفتيش و               

اوباش حکومتی زنگ درب منازل را زده و به            .  خانه گردی قرار داده اند     
جا می زنند و    ...  دروغ خودشان را مامور اداره آب و برق و مخابرات و              

از این طریق بالفاصله با تهدید و فشار به درون خانه ها و حریم                                        
با اینحال بسياری از جوانان در این       .  خصوصی زندگی مردم یورش ميبرند    

منطقه در برابر وحشيگيری اوباش حکومتی دست به مقاومت و اعتراض              
عالوه بر مناطق یاد شده خانه گردی سيستماتيک در              .  و درگيری زده اند    

 . اکثر مناطق تهران ادامه دارد
 

اخيرا بعلت مقاومت مردم و وحشت حکومت از درگيری با مردم و                               
جوانان، مامورین انتظامی حکومت برای جسارت و دست درازی بيشتر                
به زندگی خصوصی مردم با استفاده از جرثقيل و انواع باالبرها خود را                   

 .به پشت بامها و خانه های مردم می رسانند
 

یکى از دایناسور آخوندهاى حکومتى گفته است ماهواره خطرناکتر از                     
سوال اینست که حتى اگر ایران را در قرنطينه کامل فکرى            !  بمب اتم است  

 با ذهنيت و توقع و واقعيت                 ، که عملى نيست        ،و فرهنگى قرار دهند        
اجتماعى زندگى فالکتبار مردم چه خواهند کرد؟ این تالشهاى مذبوحانه                   

 . تنها اراده سرنگونى را تقویت خواهد کرد

 

 

از سايت  را کنترل کارگرى کتاب 
!حزب دريافت و توزيع کنيد  



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

این روزها تمام باندهای حکومتی        
در ایران، به ظاهر متحد هستند و         
قصد کمک کردن به باندهای                   
طرف مقابل برای دوام و بقاء                  
رژیم در مقابل موج سرنگونی               
طلبی مردم آزادیخواه و برابری            

اما سهم    .  طلب ایران را دارند           
خواهی هر چه بيشتر، آنان را به            
جدالی تا پای حذف باند مقابل می          

از آن جمله است شو               .   کشاند
تلویزیونی یکشنبه شب در برنامه        
ای تحت عنوان پارک ملت که از          

بازیگر .  تلویزیون دولتی پخش شد    
این شو تلویزیونی محسن رضایی       
فرمانده پيشين سپاه، در حال                     
حاضر دبير به اصطالح مجمع              
تشخيص رژیم بود که نه در لباس         

مضحکه "یک تبليغاتچی                           
، بلکه به گفته خود             !؟"انتخاباتی

وی برای کمک به دولت و در                 
! ؟"ایده هایش  "اختيار قرار دادن       

در برنامه پارک ملت شرکت                  
 . کرده بود

 

تمام این باندهای درون حکومتی          
چه آنان که زیر چتر پوسيده                      
وحدت مهدوی کنی برای والیت           

 چه آنان که در               ،سينه  ميزنند       
با پولهای نجومی   "  جبهه پایداری "

دولتى و امثال صادق محصولی            
عنصر دزد و سرکوبگر سپاه و با         
محوریت آخوند جنایت کار و                  
کپک زده یعنی مصباح یزدی گرد       

 و نيز آنان که ظاهرا در          ،آمده اند 
حال حاضر در حکومت و حاشيه         
آن اقليت هستند و با رنگ سبز                

 در یک      ،خود را متمایز ميکنند        
توده های    .  چيز الاقل مشترکند       

ميليونی و گرسنه ای را در مقابل          
خود می بينند که سفره های آنان             
بيش از پيش بت سياست ریاضت         
کشی اقتصادی، توسط این ارازل         

این عنصر   .  به غارت رفته است      
سرکوبگر تا چندی پيش و در                   
زمان فرماندهی اش بر ماشين                
سرکوب سپاه با لباس نظامی در            
برنامه های تلویزیونی حاضر                

 

 هستيم يا شما؟ " تن پرور"ما 
 در حاشيه شوى اقتصادى محسن رضائى

 

 پدرام نوانديش

برای مردم گرسنه به پا        .  ميشد
خاسته و جوانان آزادیخواه و            
برابری طلب شاخ و شانه می          

اکنون با لباسی اتوکشيده     .  کشيد
پس از جنایت سازمان یافته               
حذف یارانه ها که خودش نيز          
از سرکردگان آن به شمار                  
ميرود، دست به عوام فریبی             

 بيشرمانه بر سيل                          ،زده
اعتراض ميليونها نفر که دليل         
گرسنگی و فقرشان را سرمایه       
داری و رژیم اسالمی آن می            

همچون دیگر  . دانند حمله ميکند 
سخنگویان بورژوازی دليل             
مشکالت اقتصادی مردم را نه        
نظام سرمایه داری و رژیم                
اسالمی آن که وی به خاطر               
بقاء آن هزاران نفر را به قتل            

فرهنگ "رسانده است، بلکه            
عمومی کشور، تن پروری، کم      
کار کردن  و عدم گرایش به               
توليد و اشتغال به دليل این                  

 .عنوان ميکند" فرهنگ

 

محسن رضایی در این                          
مضحکه تلویزیونی برای آنکه      
رژیم اسالمی را از زیر                       
ضرب اعتراض های عمومی        
خارج سازد، آسمان و ریسمان       
را به هم می بافد و سعی می               
کند با ارائه آمار ترکيب شغلی         
جمعيتی به این نتيجه برسد که          
درصد کمی از جمعيت ایران           
شاغل بوده و این موجب                      
مشکالت اقتصادی مردم شده          
است و رژیم در این ميان بی             

وی عنوان ميکند   !  تقصير است 
که از جمعيت هفتاد و پنج                    
ميليون نفری ایران، پانزده                
ميليون نفر باالی شصت سال          

. سن و زیر ده سال سن دارند            
بالفاصله بعد از دادن این                    
آمارميگوید که اصوال اشتغال         
بنا بر استانداردهاى جهانى               

 از   .براى آنان تعریف نميشود       
نظر این سردمدار رژیم                       

هم "  اخالق مدار  "اسالمی که      

٢١٨شماره   

تشریف دارند، اشتغال برای کودکان     
بين پانزده تا ده سال تعریف شده                 
است اما مطابق استانداردهای                     
جهانی، اشتغال برای کودکان زیر           

 .ده سال است که تعریف نشده است         
این به اصطالح تئوریسين          "  ایده"

جدید بورژوازی اسالمی که کاندید         
 هم بوده          88مضحکه انتخابات          

است، این است برای این که مردم             
به رفاه نسبی برسند، بایستی چند               

لذا از  .  نفر در یک خانواده کار کنند      
نظر این جناب نبایستی منع کار                  
کودکان حتی زیر ده سال مطرح                
باشد و به کار گماردن این کودکان            

 .امری واجب و جهاد است

 

براى "  ایده پردازی   "پس از این           
سازماندهى بيشتر کار کودکان در           
خدمت سرمایه، می افزاید که از                
جمعيت باقی مانده بيست و چهار               
ميليون نفر به تحصيل و فراگيری             

. مهارت های شغلی اشتغال دارند            
یک .  بيشتر به یک جوک شبيه است      

سوم جمعيت ایران بدون آنکه                      
دغدغه خاطر و فکر تامين معاش             
داشته باشند، در یک فراخ بال و در         
یک امنيت روانی، اجتماعی،                      
مشغول کسب علم و مهارت شغلی            
در جامعه تحت حاکميت رژیم                     

یادش نمی    !  اسالمی نشان ميدهد؟      
رود که بگوید در مقایسه با دیگر               

. کشورها، آمار بسيار باالیی است           
این همان بسيار باالهایی است که              
دیگر سردمداران مرتجع و ریاکار          
رژیم در رسانه های دولتی گاه و               

محسن رضایی  . بيگاه اعالم می کنند   
در ادامه اضافه می کند که از                        
جمعيت باقی مانده، هفت ميليون نفر       
بيكارى اختيارى دارند؛ و به قول              
این مدافع سر سخت بورژوازی این        
هفت ميليون نفر به دالیل ویژه مانند        

دارا بودن ثروت یا تأمين از محلى        "
خاص، داوطلبانه از شاغل بودن               

 ."انصراف ميدهند

 

این سرمایه دار و صاحب                               

بزرگترین شرکتها و دامداری               
های تهران ترجيح ميدهد به جای         
آنکه به ارائه آماری از درصد               
مالکيتها بر کارخانه ها و مزارع         
بزرگ و ثروتهای اجتماعی                    
توسط این جمعيتی که از آن نام              

 به دالیل     ،برده که به قول ایشان        
ویژه از شاغل بودن سر باز می            
زنند بپردازد، همچنان نعل خود           

سعی در     .  را وارونه می زند           
تحميق کسانی دارد که به سخنانش      

این . برای لحظه ای گوش ميکنند      
سرمایه دار و مدافع وضع                         
موجود، هيچگاه از ميزان                         
ثروتهای حاصل از غارتگری              
خود و دارودسته های مافيائی اش       
در رژِیم اسالمی آماری به دست          

عناصر دیگر  رژیم از       .  نمی دهد 
خامنه ای گرفته تا مهدوی کنی،            
ناطق نوری، هاشمی رفسنجانی،        
احمدی نژاد، صادق محصولی،           

همگی در   ...  مهدی کروبی، و         
دزدی و در شيشه کردن خون                 
توده های کارکن ید طوالئی داشته      

براستی چند سه هزار         .  و دارند  
ميليارد تومان در جيب های گشاد        
این یا آن عنصر، فرمانده سپاه و           
وزیر و نماینده مجلس رفته و                  
کسی صدایش را در نياورده                    
است؟ کاخ ها و ثروتهای افسانه            
ای آنان هيچگاه نه توسط محسن           
رضایی و نه توسط هيچ یک                    
دیگر از مدافعين رژیم به طور              
واقعی به آمار در نيامده و در                  

مگر آنکه توسط یک     .  نخواهد آمد 
انقالب عظيم اجتماعی به زیر               
کشيده شوند و در دادگاهها ی بر           
آمده از انقالب، حساب کتاب پس         

 . دهند

 

بایستی از این جنایت کار پرسيده         
شود این محل خاص که او و                    
سایر جنایت کاران گرد آمده در            
رژیم اسالمی بر سر تقسيم آن به           

جان هم افتاده   
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اند، آیا یک قلمش همان نيست که           
به اسم  سياست ریاضت کشی                  
اقتصادی، سفره های چند ده                     
ميليون کارگر و توده های کارکن         
را خالی تر کرده اند؟ آیا همان                 
نيست که صندوق بين اللمللی پول،      
یک قلمش را تا همين اکنون بالغ            
بر شصت ميليارد دالر اعالم کرده  
است؟ آیا همين نيست که موجب            
شده محسن رضایی برای سهم                
خواهی از آن، به برنامه پارک               
ملت بياید و آسمان و ریسمان به             
هم ببافد که علت های مشکل                     
اقتصادی ایران، فرهنگ عمومی        
مردم و تن پروری آنان است؟                 
ظاهرا منابع این محل خاص در             
دست رئيس دستگاه اجرایی است         
و احمدی نژاد مطابق تمام                          
قرارهای قبلی شان می بایست                
سهم هر یک از باندهای حکومتی        
را پرداخت کند که در این رابطه           
است که محسن رضایی ادامه می         

دولت قرار بود از اردیبهشت     :  دهد
ها را    ماه فاز دوم هدفمندى یارانه       

گيرى به سمت توليد را با          با جهت 
هاى    پرداخت یارانه توليد و بسته         

آغاز آند آه این مهم      ...  حمایتى و   
رو شدن با مسائل        به دليل رو به        

عقب ...  ها و      خاصى مانند تحریم   
اما دولت هرچند با دیرکرد         .  افتاد

سه ماهه ولى بنا بر اطالعاتى آه          
بنده دارم، به طور جدى و با                      
برنامه براى توليد و اشتغال در              
نيمه دوم سال وارد این گود خواهد       
شد؛ بنابراین، باید به دولت آمك            

 .آرد

 

محسن رضایی در ادامه برنامه             
پارک ملت، آمار بيکاری را به دو       

یکی آنکه    .  گونه اعالم می کند          
اعالم می  !!  مطابق آمار رسمی؟؟   

کند که جمعيت بيکار کشور که               
عليرغم ميل خود بيکار هستند سه        

ميليون نفر هستند و دیگر این که             
آن جمعيت مابقی یعنى             %   9

نزدیک دو ميليون آن اشتغال                   
ناقص دارند آه به معنى تا ده                    
ساعت آار در هفته را شامل                     

 درصد،  9با احتساب این      .  ميشود
جمعيتی بالغ بر  پنج ميليون و                   

 

هستيم يا " تن پرور"ما 
 ...شما 

سيصد و چهل هزار نفر بيکار         
جمعيتی که عليرغم ميل    .  هستند

جمعيتی که   .  خود بيکار هستند    
با احتساب اخراج های گروهی      
کارگران از کارخانجات هر            
روز بيشتر می شوند و با تداوم        
رژیم اسالمی هيچ افقی در                 

گرسنه .  مقابل خود نمی بينند         
گاه که کارد     .  هستند و بی پناه      

به استخوانشان می رسد، خود         
و فرزندانشان رنگ صبح به            

کودکانشان .  چشم نخواهند دید     
مجبور به ترک تحصيل می              
شوند و وارد بازار کار می                

در حالی که دبير مجمع        .  شوند
تشخيص رژیم همچنان آمار             

 ميليون  24شاغلين تحصيل را      
 همه جا        ،نفر اعالم می کند          

توسط این نظام استثمارگر                 
تحقير و توهين ميشوند و                     
بورژواهایی که  از جنس                    
محسن رضایی هستند در                    
بزنگاه گرسنگی از آنان، با               
کمترین دستمزد سواستفاده               
کرده و ثروت حاصل از این             
غارتگری همان می شود که             
محسن رضایی و افرادی چون       
او، اختيارا شاغل محسوب                

 !نخواهند شد

 

بورژوازی همواره سعی داشته     
و دارد که با استفاده از                           
مدیاهای خود، این گونه به                 
عوام فریبی و تحميق توده                  

در .  مردم محروم دست بزند         
رژیم اسالمی محسن رضایی          
را در یک برنامه به عنوان                
مدافع خود بر روی آنتن می              
برد تا با ارائه آمار ترکيب                  
شغلی جمعيتی اعالم کند که               
علت فقر و فالکت مردم، کم              

. کار کردن و تن پروری است        
این بار محسن رضایی نه تنها         
در نقش یک سرمایه دار که               
صاحب کارخانه ها و                            
شرکتهای متعدد در زمينه های       
دامداری و پخش و واردات و           
غيره است و خود از قماش                 
همان هفت ميليون نفری است          
که در این برنامه از آنان یاد               

٢١٨شماره   
می کند، بلکه همچنين در نقش یک          
عنصر مدافع نظم موجود ظاهر می        

این عنصر مدافع سرمایه              .  شود
داری به این نتيجه از پيش تعيين                 
شده ميرسد که جمعيت شاغل در                

 ميليون نفر، یعنی یک             24ایران    
سوم جمعيت هفتاد و پنج ميليونی               

چون این نسبت جمعيت     .  ایران است 
شاغل در کشورهای دیگر چهل                 
درصد است و در ایران سی                          
درصد، پس دليل مشکل اقتصادی            

اقتصاددان .  مردم کم کار کردن است    
بورژوا اسالمی معتقد است بایستی         
این ميزان را باال برد و به هيچ وجه         
هم نظرش این نيست که از آن                       
جمعيت هفت ميليونی کسی به این             

بلکه همان بهتر   .  درصد اضافه شود  
است که خانواده ها چند نفرشان کار        
کنند تا به این طریق بتوانند زنده                 

بی شرمانه اعالم می کند که        .  بمانند
در دنيا از هر مجموعه چهار یا پنج          
نفره، دو تا سه نفر و حتي بيشتر                  

در برخى از آشورها        .  آار ميكنند  
در خانواده سه نفره، دو نفر شاغلند          

دستمزد (و این در آنار درآمد باال             
رفاه خانواده را تأمين                )  مناسب
 .ميکند

 

تن پرورى و مفتخورى شناسنامه             
تن پرور و قاتل        .  بورژوازى است  

امثال محسن رضائى و سرمایه                  
داران اسالمى اند که خون کارگر را     

در شيشه کردند و هنوز رضایت          
تن پرور ابواب جمعى          .  نميدهند

حکومت اسالمى است که بدون            
کار کارگران و سرکوب شدیدشان     
حضرات امروز در کاخهاى                  

تن پرور  .  افسانه اى لم نداده بودند     
نظامى است که بنا را به این                     
گذاشته که اقليت ناچيز و مفتخور        
سرمایه دار از قبل کار اکثریت             
شریف کارگر و زحمتکش بقاى           
خود را حفظ کنند و براى دفاع از         
امتيازات سياسى و اقتصادى شان       
نه فقط سرکوب و آدمکشى بلکه            
تحقير و توهين به ميليونها نفر                

آنچه که   .  کار روزانه شان است       
محسن رضایی سرمایه دار و                 
آدمکش اسالمى می گویند یا                    

 نميتواند بر                  ،خواهند گفت        
مبارزات کارگران و مردم                       
محروم برای سرنگونی و بزیر            
کشيدن رژیمی که تار و پودش               
بردگی و استثمار ميليونها انسان          
کارگر و کارکن است، تاثيری               

این رژیم در مسير         .  داشته باشد  
بی بازگشت سقوط و سرنگونی            
انقالبی توسط کارگران و جوانان        
آزادیخواه و برابری طلب قرار             

نه محسن رضایی و      .  گرفته است 
نه هيچ یک از مدافعين پر و پا                 
قرص رژیم هر چند با کمک                   
ابزارهای سرکوب و تحميق،                 
نخواهند توانست مانع این سقوط          

 . *محتوم شوند



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 کارگران مراکز مخابراتی تهران
 !دستمزدهای معوق

 

 شرکت موج آسا
 نفر از کارگران شرکت مخابراتی موج آسا پرداخت نشده و قانع مدیر              9 اعالم داشتيم مبالغ اضافه کاری تير ماه         25/5/90در اطالعيه قبلی در مورخ      

شرکت در جواب کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان بوده اند با عوامفریبی و برای ساکت نمودن کارگران معترض وعده دروغين                       
در همان وقت کارگران گفتند این وعده ها دروغ است و هدف قانع ساکت                   !   ساله را عنوان نموده است       5استخدام و اجرای طرح جدید  قراردادهای          

 . نمودن کارگران و انحراف اذهان و وقت خریدن برای نپرداختن دستمزدهاست

 

 ساله خبری هست و عالوه بر این بعلت            5 روز از شهریور ماه نه از وعده های نامربوط و بی اساس استخدام و قراردادهای                        7هم اکنون با گذشت      
طبق معمول وعده های دروغ و ریاکاری       .  کارشکنی قانع و همدستانش دستمزدهای مربوط به اضافه کاری مرداد ماه کارگران نيز پرداخت نشده است                

 !سرمایه داران و حکومت اسالميشان و باال کشيدن دستمزدهای ناچيز کارگران

 

چندین سال است با این قانع و امثال او کار ميکنيم و زجر می کشيم، اینها از هر حيوان درنده ای وحشی تر و پست ترند، تا                             :  یکی از کارگران ميگفت   
 ميتوانند دروغ ميگویند، تا جایی که برایشان مقدور است

نواده از ما کار می کشند، دستمزدهایمان را می دزدند و کمترین گذشت و انسانيتی در برابر ما و خانواده هایمان ندارند، سرگذشت ما کارگران و خا                                
 .هایمان برای سرمایه داران و حکومتشان ذره ای ارزش و اهميت ندارد

 

 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و یکطرفه با سوابق             20 تهران با بيش از      5شرکت پيمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش منطقه          
 ارایه دهنده   ، عصر با اضافه کاری اجباری حتی در تعطيالت          5 صبح تا     8 هزار تومانی و ساعت کاری از          300 سال و دستمزدهای      10 تا   2کاری  

 . تهران ميباشد5خدمات مخابراتی در منطقه 

 

 شرکت مخابراتی پيام نور
در طی چند روز گذشته عوامل کارفرما با         .   نفر از کارگران مرکز مخابراتی پيام نور تهران دستمزدهای مرداد ما ه را دریافت نکرده اند                   30بيش از   

:  اند رندی و ریاکاری به بهانه های کسر بودجه و بی پولی از پرداخت دستمزدهای مرداد ماه کارگران خود داری نموده و با گستاخی به کارگران گفته                          
اللحساب و  !   هزار تومان اللحسابی دریافت نماید     100 تا   50 فعال پولی برای شماها نداریم فقط هر کارگر ميتواند        ،این روزها دست و بالمان خالی است 

 .اللحسابی اسم رمز و شگرد رذیالنه بسياری از سرمایه داران برای نپرداختن دستمزدها و ماستمالی و باال کشيدن حق و حقوق کارگران است

 

این پول به هيج وجه کفاف       .   تومان کل دستمزد ماهيانه ماست      400 تا   300یکماه برایشان از صبح تا شب جان کنده ایم و              :  یکی از کارگران ميگفت    
ع ميوه  هزینه های زندگيمان را نميدهد، باور کنيد در همين تهران خراب شده هزاران نفر امثال ما و خانواده هایمان ماهها رنگ گوشت و پنير و انوا                              

اده هایمان  جات را نمی بينيم، آنوقت آقایان به ذهن بيمارشان آمده تا ناخنکی هم به همين دستمزدهای ناچيز و بی ارزشمان بزنند تا ما کارگران و خانو                           
کارمان به تن فروشی و کليه فروشی بکشد و تا شاید حسابهای بانکی آقایان باال نشين و مفتخور چاق و چله تر شود،                                 .  مفلوک تر و محرومتر شویم     

حسا ب صدقه   اللحساب و این مزخرفات یعنی چه؟ کارمان را نقدا انجام داده ایم و برابر همان کار دستمزدهایمان را نقدا ميخواهيم، مگر ميخواهند با الل                  
 اسالمی به ما بدهند؟ 

 

 هزار تومانی و ساعت کاری از        300 نفر کارگر با قراردادهای سفيد امضا و یکطرفه و دستمزدهای               30شرکت مخابراتی پيام نور تهران با بيش از           
 .ميباشد...  عصر ارایه دهنده انواع خدمات مخابراتی در منطقه ميدان پونک، اتوبان همت و چهار دیواری و7اول صبح تا 

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ اوت ٣١ -  ١٣٩٠ شهریور ٩

٢١٨شماره   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

  خوزستان4کارگران سد کارون 

 ! ماه دستمزد معوق2
 

 اعالم   29/4/90در اطالعيه قبلی مورخ            
 4 نفر از کارگران سد کارون           400داشتيم  

خوزستان دستمزدهای خرداد ماه را دریافت      
نکرده اند و به دنبال پيگيری و اعتراضات           

: کارگران عوامل کارفرما اعالم داشته اند          
تا شهریور همه مطالبات و دستمزدهای                 

ما !  معوق کارگران به روز خواهد شد                 
همان موقع گفتيم هيچ اعتماد و اعتباری به            
قول و قرار و وعده های دروغ سرمایه                   
داران و عواملشان نيست، ما گفتيم تنها                    
قدرت اتحاد و تشکل و مبارزات مستقل                  
کارگران است که قادر است به سودجویی             
سرمایه داران افسار زده و آنها را مجبور              
به عقب نشينی نماید و اگر تا امروز بخش              
عمده ای از مطالبات معوق کارگران سد               

 نقد شده است تنها به اتکا به قدرت         4کارون  
مستقل و مبارزاتی خود کارگران بوده                    

 . است

 

با اینحال امروز ششم شهریور ماه فرا                      
رسيده و نه تنها وعده کارفرما برای به                    
روز شدن دستمزدهاى کارگران عملی نشده       

 ماهه تير و    2بلکه تا این لحظه دستمزدهای      
مرداد ماه نيز پرداخت نشده و بالتکليف                 

کارگران خواهان افزایش و     .  رها شده است   
دریافت فوری دستمزدهای معوقشان هستند       
اما عوامل کارفرما همچنان با ریاکاری و             
دروغ و گاها با تهدید کارگران به اخراج از         

 . پرداخت دستمزدها طفره ميروند

 

 نفر از کارگران پروژه سد            400بيش از     
 واقع در منطقه باغملک و ایذه               4کارون   

این کارگران با     .  خوزستان مشغول بکارند    
قراردادهای موقت و سفيد امضا و                              

 هزار تومانی و ساعت           300دستمزدهای   
 عصر و انجام اضافه     5 صبح تا    7کاری از   

کاری اجباری مشغول به کار هستند و                     
 کمپ غير       10بطور شبانه روزی  در                 

بهداشتی و فاقد امکانات در شرایط تفتيش              
پليسی و بد آب و هوایی که تحت نظارت                 
وزارت نيرو خوزستان می باشند به سر                 

 .ميبرند

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ٢٨ -  ١٣٩٠ شهریور ۶

٢١٨شماره   
 

 اخراج گسترده کارگران شرکت ايران ارض
 ! تعطيلی پروژه های دليجان، خرم آباد و ازنا

  

 در روز چهارشنبه دوم شهریور ماه بنا به دستور زندی مدیر عامل شرکت راه و                  ،بنا به خبر دریافتى   
های احداث ساختمان   ه   نفر از کارگران پروژ    450 بيش از    ،ساختمان و تاسيساتی شرکت ایران ارض     

دانشگاه آزاد در دليجان و خرم آباد و همچنين شبکه گاز رسانی ازنا به طور ناگهانی از کار اخراج و                     
 پروژه بطور ناتمام مانده و کارگران اخراجی و بيکار            3هم اکنون عمليات احداث این       .  بيکار شده اند  

 . به همراه خانواده هایشان در قعر فقر و فالکت و محروميت بيشتر رها شده اند

 

بيشتر از این قادر به ادامه کار نيستم، اجرا و           :  زندی در جواب کارگران اخراجی معترض گفته است        
اتمام این پروژه ها برای من چيزی جز ضرر و زیان ندارد، پارسال که با دانشگاه آزاد و اداره گاز                          
قرارداد بستيم تورم و گرانی یک چيز بود و حاال به دليل اجرای حذف سوبسيدها و یارانه ها با                                    

زندی این جانور سودجو به کارگران گفته       ...   درصدی گرانی و تورم چيز دیگری است و          50افزایش  
بروید مشکل بيکاری خودتان را به مجلس و حکومت و هر جای دیگری             .  من مسئول شما نيستم   :  است

 . که صالح ميدانيد بگوئيد

 

 نفر انسان را از زندگی ساقط        1500 نفر کارگر به احتساب خانواده هایشان یعنی حداقل            450اخراج  
 نفر انسان در این شرایط غير انسانی و تورم و گرانی افسار گسيخته باید فقر                  1500این یعنی   .  نمودن

حکومت اسالمی و سرمایه داران سودجو و انگل از قماش زندی            .  و محروميت بيشتری را تحمل کنند     
 برایشان چه     ،که با بهره کشی وحشيانه از کارگران به ثروتهای افسانه ای و ميلياردی رسيده اند                           

اهميتی دارد که خانواده کارگرى در مرداب فقر و بيکاری و گرسنگی و تحقير از صبح تا شب                                  
 !زجرکش ميشوند

 

 3 نفر کارگر اخراجی با قراردادهای          450شرکت ساختمانی و تاسيساتی ایران ارض فعال  با بيش                
 هم اکنون مجری احداث ساختمانهای دانشگاه آزاد          ، هزار تومانی  327ماهه تمام نشده و دستمزدهای       

تعطيلی پروژه های کاری و اخراج      .  در دليجان و خرم آباد و اجرای شبکه گاز رسانی در ازنا ميباشد             
کارگران از قرار به دليل اختالفات مالی زندی با باندهای حکومت اسالمی در دانشگاه آزاد و اداره                        
گاز ازنا برسر سهم خواهی بيشتر از پولهای ميلياردی و باد آورده ای است که در این وسط در طی                         

 . بازی غارت و دزدی سرمایه داران و حکومتشان دست به دست ميشود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ٢٧ -  ١٣٩٠ شهریور ۵

 !نه به اعدام
امی              "  م ه ت آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی ک

که آهنگ              ،اين جنايات را توليد ميکند     ن ا اي  عميقا انديشيد؛ ت
ا اعدام                          ه ب ان جالدی ک م؛ هم ي ستايش در باره جالد سرده

 يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟
 

 کارل مارکس                                                                                   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 کارگران شرکت آرم فرم
 ! دستمزدهای مرداد هم معوق شد

 

 اعالم داشتيم          11/5/90در اطالعيه قبلی مورخ                    
 ماهه اردیبهشت و خرداد و تير ماه                       3  ىدستمزدها

کارگران پرداخت نشده و عالوه بر این شکایت و                           
اعتراض و پيگيری دهها نفر از کارگران اخراجی                      

عليه )  آشوری(پروژه ساختمان سایپا عليه کارفرما                  
اخراج و بيکار سازی و برای نقد شدن دستمزدهای                      

اما تا امروز سوم     !  معوق پرداخت نشده شان ادامه دارد       
 روز از پایان ماه هنوز حتی            3شهریور ماه با گذشت        

خبری از پرداخت ریالی از دستمزدهای مرداد ماه                       
 . کارگران نيست

 

در طی چند روز اخير کارگران بارها اعتراضشان را              
برای دریافت دستمزدهای معوقشان به گوش آشوری و            
همدستانش رسانده اند اما از قرار حضرات چشمی برای      
دیدن مشکالت کارگران و گوشی برای شنيدن صدای                

عوامل کارفرما که در منگنه          .  برحق کارگران ندارند    
خشم و اعتراض کارگران قرار گرفته اند همچنان با پر             
روئی از پرداخت دستمزد کارگران خودداری نموده و             
اعالم داشته اند به کارگرانی که مشکل مالی دارند فعال             

 ! اندکی مساعده پرداخت خواهد شد تا بعدا چه پيش آید

 

! کار و استثمار نقدی             :  یکی از کارگران ميگفت             
این آشوری و        !  دستمزدها نسيه کاری و جر زنی                 

شرکایش بد جوری خودشان را به نادانی و نفهمی زده                
اند، ميگویند هر کی مشکل داره آنهم با هزار ناز و                        

ميدانيد مشکل  !  عشوه و منت آقایان اندکی مساعده بگيره      
کجاست؟ زندگی ما کارگران با این حکومت  سرمایه                 
دارها بطور کامل در باتالق فقر و گرسنگی و هزار                    
بدبختی فرو رفته، حاال ميخواهند با حاتم بخشی حتما                  
بخاطر اینکه حس نوعدوستی شان گل کرده به ما                           

این مزخرفات و یاوه های تکراری و              !  مساعده بدهند  
خواست اصلی ما در    .  بيفایده به گوش کسی نخواهد رفت    

درجه اول دریافت فوری همه دستمزدهای معوق و                     
همچنين افزایش دستمزدهایمان مطابق با سطح گرانی و          

 .تورم است

 

 نفر کارگر قراردادی و      150شرکت آرم فرم با بيش از         
 هزار تومانی و ساعت       300سفيد امضا با دستمزدهای       

مجری !  کاری نامحدود بنا به منافع و نياز کارفرما                    
. احداث انواع پروژه های راه سازی و ساختمانی است             

دفتر مرکزی شرکت در خيابان قائم مقام تهران و هم                   
اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سایپا در                   
کاشان و بخشی دیگر از کارگران در پروژه های                          

 . ساختمانی در اروميه مشغول به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ٢٧ -  ١٣٩٠ شهریور ۵

٢١٨شماره   

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

در اعتراضات جارى به مجمع عمومى ! کارگران
مجمع عمومى تجمع طبيعى و ظرف ! متکى شويد

!اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است  

 

 " آزادى"
يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى                  
سرمايه و سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه روابط، مناسبات و                        
نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از                 
چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب                        
ماشين دولتى بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى و انقياد                           
فرهنگى، رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى                         
خرافه آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم هاى مذهبى،               
قومى و جنسى، رهايى از فقر و فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات               

  .و مصائب جامعه بورژوايى

 

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

! به چه منجالبى تبديل ميشود،سوسياليسم  
 

 منصور حکمت



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سالم، چند وقتيه با مارآسيسم آشنا       
گشتم و مطالب مارآسيسم آالسيك      
و معاصر را آم و بيش مطالعه                
آردم و در پى آن چند وقتيه آه                 
بدنبال حزبى سياسي هستم آه                  
هرچه بيشتر به آرمانهاى من آه            
از مطالعه و روند زندگى ام ایجاد         
گشته نزدیكتر باشد آه در همين             
راستا به یكباره با خيل عظيم و                
رنگارنگ از نيروها و جریانات          
چپ مواجه شدم و دوره اي با                   
مطالعه نظریات و نشریات این              
نيروها تقریبا دو جریان را به                  
آرمان هایم نزدیكتر دیدم و                         
تشخيص دادم آه آم و بيش و نه              
بطور تمام آمال گام در راه                        
مبارزه طبقاتي و آمونيستي نهاده        
اند آه عبارتند از حزب آمونيست        

هم .  آومله و حزب شما           -ایران
اآنون سواالتي دارم آه ممنون               

 خواهم شد پاسخم رو بدهيد

 

موضع شما در مورد حزب               .1
 آومله؟ -آمونيست ایران

در این مدتي آه جریانات                   .2
فكري و سازمان یافته چپ ایران           
را دنبال ميكردم متوجه شدم آه              
جریانات آمونيست آارگري                   
موجود داراي چند نكته منفي و               
مضر در امر مبارزه هستند، یكي         
از آنها سكتاریسم و فقط خود را              
دیدن و یا نخواستن دیدن دیگران           
آه این خود باعث انحرافي در                 
ادامه راه این جریانات شده آه                 
بصورت جایگزیني حزب به جاي      
جنبش آارگري آمونيستي خود را      
نشان ميدهد، نظر شما در مورد             

 این دیدگاهم رو مایلم بدونم؟
 

اینكه نكته منفي دیگر این است       .3
آه همين جریانات حزب را                       
ظرفيتي براي به پيش بردن منافع         
طبقه آارگر و مبارزه طبقاتي مبنا       
قرار نميدهند بلكه طبقه آارگر را         
به عنوان ابزاري براي به پيش               
بردن منافع حزبي مورد استفاده            
قرار ميدهند، نظر شما را در                    
مورد این یكي نظرم هم مشتاقم               

 بدونم؟

  ،نامه ها
 

 سياوش دانشور

منتظر پاسخ شما در نشریه                
 زنده باد رزم        ...حزبتان هستم  

بي توقف آارگران عليه                       
هوشنگ راهنما از         .  سرمایه
 آبادان

 

  ،هوشنگ عزيز

ما زمانى جزو اعضا و                         
کادرهاى حزب کمونيست                 
ایران بودیم و در مقطع جنگ          
اول خليج جریان کمونيسم                  
کارگرى به رهبرى منصور            

. حکمت از این حزب جدا شد           
اسناد این جدائى و جدالهاى               

از .  بعدى مکتوب وجود دارند      
 ،نظر گرایش کمونيسم کارگرى   

حزب کمونيست ایران                          
محصول رادیکاليزاسيون چپ      
رادیکال و غير کارگرى ایران       
و منتهى اليه این رادیکاليسم              

این حزب محصول نقد           .  بود
پوپوليسم و سوسياليسم خرده            
بورژوائى و کمونيسم ملى                 
ایران توسط دیدگاههاى                       

این .  مارکسيسم انقالبى بود          
حزب در متن شکست انقالب           

 و تالشى و بحران و                       ۵٧
سرکوب پليسى جریانات چپ         
ایران تشکيل شد و گرایشات            
مختلفى از همان بدو تشکيل              

. حزب در آن شریک شدند                
تقابل این گرایشات که از همان       
ابتدا محسوس بود در کنگره             

. دوم حزب علنا سر باز ميکند         
 ،سه گرایش ناسيوناليستى                 

مرکز و کمونيسم کارگرى به           
اضافه تمایالت سوسيال                      
دمکراتيک و رفرميستى در             
تشکيالت خارج حزب                          
موجودیت و ترکيب سياسى این     
حزب را در آن مقطع تشکيل            

تبئين منصور حکمت      .  ميدادند
از حزب کمونيست ایران که            

تفاوتهاى "در کتاب ارزشمند          
و جزوات دیگر در این             "  ما

 امروز  ،مقطع منتشر شده است    
. با دقت ریاضى تحقق یافته اند       

گرایش ناسيوناليستى که در              
آنزمان و حمله نظامى آمریکا          

٢١٨شماره   
به عراق سربلند کرده بود و دیگر             
کمونيسم و مارکسيسم را بعنوان                

 ،چهارچوب سياسى نميپذیرفت                 
سالهاى بعد بخشا از این جریان جدا         
شده و در هيئت سازمانهاى قوم                  

. پرست و فدراليست فعاليت ميکند           
گرایش وسيع مرکز بدنبال سقوط              

رهبرى حزب  .  شوروى بى افق بود    
کمونيست ایران بعد از جدائى                     
کمونيسم کارگرى ترکيبى از گرایش     

. مرکز و گرایش ناسيوناليستى بود          
بخشى از جریان مرکز در متن این           
جدائى پاسيو شد و فعاليت سياسى را       
کنار گذاشت یا به سمت سوسيال                
دمکراسى چرخيد و بخشا وارد                  
حزب تازه تاسيس کمونيست                        

 . کارگرى شد

 

یک بررسى مارکسيستى از                         
جریانات و احزاب سياسى نه مبتنى        
بر ادعاهاى آنها یا آنچه که خود                   
ميگویند بلکه عطف توجه به و                    
بررسى پراتيک سياسى و طبقاتى            

جریان حزب کمونيست         .  آنهاست
 که بعد از جدائى کمونيسم               ،ایران

 ،کارگرى عمال همان کومله بود               
دوره اى تالش کرد وفادارى اش به         
خط رسمى کمونيستى حزب را                  
اعالم کند اما بسرعت ناچار شد                  
تمایزات خود را با کمونيسم                           
کارگرى از موضعى ناسيوناليستى         

. و بخشا ناسيوناليسم چپ بيان کند            
سازش با ناسيوناليسم در این حزب          
منشا انواع انشعابات ناسيوناليستى          

این اواخر تعدادى   .  از این حزب شد    
کادر جوان کمونيست از موضعى            
چپ در این حزب حرف زدند که               

متاسفانه در   .  بسرعت اخراج شدند     
این حزب آستانه تحمل سياسى براى       
ناسيوناليستها بيشتر از تحمل                       
دیدگاههاى انتقادى کمونيستى                     

پراتيک حزب   .  کارگرى بوده است    
کمونيست ایران و کومله بدنبال                  
جدائى گرایش کمونيسم کارگرى              
نزدیکى بيشتر با ناسيوناليسم کرد            
در منطقه و حمایت از دولت دست            
ساز و پنتاگونى کردستان عراق                

این در شرایطى است که     .  بوده است 
همين حکومت کمونيستها را در                 

 به  ،کردستان عراق سرکوب ميکرد    
اجتماع کارگران اعتصابى و بيکار        

 رهبر اول مه را               ،شليک ميکرد   
 صدها زن در آن               ،ترور ميکرد   

جامعه قربانى قتلهاى ناموسى                     
 حکومت مربوطه و سرانش     ،ميشدند

یعنى طالبانى و بارزانى دوستى                

نزدیکى با جمهورى اسالمى                  
 اما موضع این حزب                   ،داشتند

توجيه شان   .  صرف سکوت بود     
هم اینبود که ما اینجا مهمان هستيم       
و اسم این سازش با ارتجاع ضد            

گذاشته "  دیپلماسى"کارگرى را       
البته این دوستان یادشان               .  اند

نميرفت که انتخاب جالل طالبانى        
قاتل کمونيستهاى کردستان را               
تبریک بگویند و یا بخاطر                        
درگذشت شيخ عزالدین حسينى            
همراه با ناسيوناليستهاى منطقه از      

در دو دهه گذشته      .  او تجليل کنند   
حزب کمونيست تحت عنوان                  

پراتيک "  حزب کمونيست          "
مشخصى ندارد و در قبال اکثر              
مسائل یا موضع ندارد و یا                        

پراتيک این جریان   .  سکوت ميکند 
صرفا تالش کومله است که به               
دفتر و اردوگاه دارى و برگزارى       
مراسمهاى ساليانه و دوره اى                

در .  مشغول مسائل داخلى است         
سالهاى اخير مبتکر یک یا دو                 
فراخوان اعتصاب عمومى و                 
عمدتا بستن بازار کردستان در              
اعتراض به اعدامها در کردستان        

 . بود

 

حزب کمونيست ایران امروز                
حتى از چهارچوبهاى سياسى و            
فکرى که منشا تشکيل آن بود                  
فاصله جدى گرفته است و                         
دیدگاههایش ملغمه اى از تفکرات      

. رایج جریانات چپ رادیکال است    
پراتيک و تمایل و مشغله این                   
جریان بار ناسيوناليستى بيشترى        
از بار سوسياليستى با همان                      

مستقل .  روایت چپ رادیکال دارد    
از اینکه این و آن کادر این جریان      
خودشان را کمونيست یا                             
مارکسيست مينامند اما سيماى               
سياسى و فکرى این جریان                      
چهارچوبهاى فکرى ناسيوناليسم        

و .  چپ را بازسازى کرده است          
همانطور که گفتم بار                                    
ناسيوناليستى این دیدگاهها در               
پراتيک واقعى کومله و حزب                
کمونيست ایران بسيار بيشتر از           
تمایالت چپگرایانه و سوسياليستى     

در مورد مسائل مشخص        .  آنست
 مانند سياستها و تاکتيکها در           ،تر

 برخورد به             ،جنبش کارگرى      
 مسائل   ،رویدادهاى سياسى ایران    

 اختالف     ،جهانى و منطقه اى             
دیدگاه ما و این جریان بسيار                    

 .روشن است
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

  ،سوال دوم

جریانات کمونيسم            "عنوان            
عنوان دقيقى نيست و         "  کارگرى

در دوره      .  گمراه کننده است           
منصور حکمت کمونيسم کارگرى      
جریان بالمنازع کمونيستى و                 
مارکسيستى ایران و یکى از                    
قطبهاى سياسى مهم جامعه ایران         

اما بدنبال درگذشت منصور       .  بود
حکمت گرایشات خفته در این                 
جریان نيز سربلند کردند و مستقل        

 ،از نامهائى که برخود نهادند                  
. سياستى متفاوت را دنبال کردند          

حزب ما در نقد این سياستها و نقد          
این چرخشها شکل گرفت و خود           
را متعهد به برافراشتن و دفاع از          
مارکس و منصور حکمت و                     
چهارچوبهاى کمونيستى کارگرى      

سياست و پراتيک ما هم           .  ميداند
روشن است و ميتوان بطور عينى        

 . به آن پرداخت

 

خود را     "سکتاریسم البته فقط               
و یا نداشتن سعه صدر               "  دیدن
سکتاریسم جایگزینى منافع    .  نيست

اجتماعى و طبقاتى کارگر بجاى           
. منافع خرد و فرقه اى است                      

کمونيسم کارگرى براى ما بخشى        
از جریان متحزب و سنت                           

ما نه خود   .  رادیکال کارگرى است  
را جدا از طبقه کارگر ميدانيم و نه       
منافعى جدا از منافع طبقه کارگر          

بعنوان یک جریان کارگرى    .  داریم
 عليرغم کمبودهاى    ،و مارکسيستى 

 تالش ما اینست که طبقه          ،فراوان
کارگر و اردوى آزادیخواهى در          
هر قدم متحدتر و متشکل تر و                 
خودآگاه تر و متحزب تر بيرون             

نگاهى کوتاه به ادبيات حزب   .  بياید
ما نشان ميدهد که نقد جریانات                

 نقد سياستهاى             ،غير کارگرى      
 نقد افقهاى دست                 ،سکتاریستى

راستى که تالش دارند کارگر و             
 و  ،اعتراض کارگرى را عقيم کنند    

در عين حال دفاع از منافع                         
عمومى جنبش طبقه کارگر و                  
تالش براى رفع موانع پيشروى             
 . این جنبش چهارچوب کار ماست

 

 

 ... نامه ها 
 

اما نوعى انتقاد وجود دارد که          
ميگوید شما از حقانيت سياسى        
یا از مواضع سياسى کمونيستى     

 خود را جزو         ،ات دفاع نکن     
 ،خانواده بزرگ چپ بدان                 

تفاوت و تمایزها را برجسته             
 در جدال قدرت سياسى           ،نکن

راستش .   و غيره    ،شرکت نکن  
یک آدم سياسى این مسئله را             

شما اگر         .  درک نميکند        
دیدگاههاى حزبى را به خود             
نزدیک بدانى وارد آن ميشوى        
و فعاليت سياسى را در آن                   

اگر .  چهارچوب ادامه ميدهى      
دیدگاه متمایزى دارى و برایش      
حزب ساخته اى البد از آن                 
دفاع ميکنى و بقيه را نيز                     

. دعوت به پيوستن به آن ميکنى     
اینها سکتاریسم و دیگران را            

 بلکه ابتدائيات         ،ندیدن نيست    
. کار سياسى و حزبى است                

اتفاقا این نوع سکتاریسم در              
ميان جریانات دیگر از جمله            
حزب کمونيست ایران بيشتر به     

مثال مدتهاست    .  چشم ميخورد   
که حزب کمونيست ایران و              
حزب کمونيست کارگرى با              
همدیگر همکارى مشترک                

جداگانه هر کدام نيز یا         .  دارند
با نيروهاى متفرقه ناسيوناليسم      
کرد و یا جریانات سلطنت                  
طلب و سبز همکارى دارند و          
بعضا در یک صف مشترک            

دیدن "این       .  قرار ميگيرند      
البته از سکتاریسم         "  دیگرى

هيچ سوى این معادله کم نکرده       
 . است

 

اینکه جریانى یا حزبى خود را        
 از  ،جاى جنبش طبقاتى بگذارد    

منصور .  بنياد معيوب است         
حکمت بعنوان نظریه پرداز             
کمونيسم کارگرى اولين کسى         
که با نقد دیدگاههاى کمونيسم           
هاى بورژوائى و غير                           

 تاکيد دارد که حزب         ،کارگرى
کمونيستى نميتواند حزب                    
کارگرى نباشد و فعاليت                      
کمونيستى نميتواند اساسا                    
فعاليتى در ميان کارگران از            

٢١٨شماره   
سازماندهى و شرکت در مبارزات          
جارى اقتصادى تا انقالب کارگرى         

پراتيک .  براى تغيير این نظام نباشد      
جریانات دیگر و از جمله دو حزب          

و "  کمونيست کارگرى                "
ریشه در بد فهمى و           "  حکمتيست"

سکتاریسم آنها ندارد بلکه سکتاریسم     
آنها ریشه در سياستها و مواضع                 
غير کمونيستى کارگرى و راست             

به جریاناتى که تابلوى         .  آنها دارد  
و "  سوسياليست"و     "  کمونيست"
دارند اما ربط   "  کمونيست کارگرى "

روشنى به اعتراض بيوقه ضد                    
 ،سرمایه دارى طبقه کارگر ندارند          

اینها .  نميتوان سکتاریست گفت           
جریان .  هنوز یک گام عقب ترند           

کمونيستى حزبى که همواره در                 
 مستقل  ،ميان کارگران فعاليت ميکند    

از اینکه من و شما با دیدگاههایش              
 اگر در متن    ،چقدر توافق داریم یا نه    

این مبارزه منافع کارگر و اعتراض       
کارگرى و تشکل و وحدت کارگران      
را دستمایه منافع فرقه اى و حزبى            

 آنوقت عنوان سکتاریسم       ،خود کرد  
حزب کمونيستى     .  به آن ميچسپد        

کارگرى بنظر ما نميتواند حزبى               
جدا و بيرون سوخت و ساز طبقه               

حزبى کمونيستى       .  کارگر باشد      
درگير در جدال روزمره کارگر و           

 دقيقا به اعتبار مکان          ،سرمایه دار  
 خطر      ،اجتماعى و طبقاتى اش               

سکتاریسم کمتر تهدیدش ميکند تا             
حزبى که اساسا بيرون این جنبش             

حزب نميتواند جایگزین             .  است
جنبش طبقاتى شود و جنبش طبقاتى        
نميتواند بدون حزب سياسى اش به           

 احزابى  ،احزاب سياسى .  جائى برسد 
که ریشه در اقتصاد سياسى یک                 

 ،جامعه سرمایه دارى دارند                         
محصول جنبشهاى سياسى و طبقاتى     
اند و منافع آن جنبش معين را                        

احزاب فرقه اى و       .  منعکس ميکنند  
بى ریشه و غير کارگرى با                            
دیدگاههاى خرده بورژوائى و                     

 احزابى موقت اند و                 ،بورژوائى
براى بقا ناچارند دیر یا زود به بستر       
اصلى سياست و گرایشات اجتماعى       
پایدارتر ملحق ميشوند و                                  
چهارچوبهایشان را به یک سنت               

 . اجتماعى متکى کنند

 

  ،سوال سوم

جواب این سوال را بخشا در سوال           
ما حزب کمونيستى که          .  دوم دادم   

ظرف اعتراض مبارزه کارگرى             
نباشد را بعنوان حزب کمونيست یا          

حزب کمونيست کارگرى و یا هر       
. عنوانى دیگر برسميت نميشناسيم    

ممکن است حزبى انقالبى با                    
انسانهاى شریف و فداکار باشد اما      
حزبى نيست که نبض اش با                     
کارگر و اعتراض کارگرى ميزند     
و با تغيير فاکتورها در جنبش                 
طبقه کارگر افت و خيزهاى                    
 . حزب مربوطه هم نمایان ميشود

 

اما سوال شما نکته اى را در خود         
مستتر دارد و فرضى در آن                     
هست که من به اینصورت موافق        

ببينيد بحث ابزار کردن     .  آن نيستم 
 حاال کارگر حزب را          ،این و آن    

 ،ابزار کند و یا حزب کارگر را             
بحثى است که بنيادش را بر یک           
جدائى هميشگى بين احزاب و                
جنبشهاى سياسى و طبقاتى گذاشته     

من چنين تبئينى از رابطه          .  است
احزاب سياسى و جنبشهاى                      

حزب بخشى از        .  طبقاتى ندارم   
تشکل طبقه کارگر و یک فاکتور         
تعيين کننده در مبارزه طبقاتى                

مبارزه طبقاتى لخت و عور     .  است
بروز نميکند و در صحنه سياست        

طبقات اجتماعى از   .  ظاهر نميشود 
طریق جنبشهاى سياسى و                         
گرایشات اجتماعى و احزاب                  
سياسى اى که این جنبشها بيرون          
داده اند مقابل هم صف آرائى                   

بعنوان مثال ناسيوناليسم       .  ميکنند
یک گرایش اجتماعى است که               
احزاب متعددى را بيرون داده و           
این و یا آن حزب در دوره اى                  
نماینده سياسى و حزبى این                       

پالتفرم .  گرایش اجتماعى اند           
جریان ناسيوناليست و جنبش                 
ناسيوناليستى در سطحى ماکرو           
توسط حزب این جنبش یا احزاب         
این جنبش در سياست مطرح                  

 ،ليبراليسم همينطور         .  ميشود
اگر حزبى     .  کمونيسم همينطور    

 یعنى   ،واقعا حزبى کارگرى باشد      
حزب رهبران کارگرى و                         
کمونيستهاى فعال در جنبش                    

 بحث ابزار کردن      ،کارگرى باشد 
"هيچ جائى ندارد     " منافع حزبى  . 

تنها زمانى ميتواند در مقابل منافع       
کارگرى و مشخص تر منافع                  
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر          

 که بدوا آن حزب             ،قرار بگيرد   
مربوطه منافعى جدا از جنبش                
طبقه داشته باشد و یا تمایالتش را         

. در جنبشهاى دیگر جستجو کند           
مبناى 

١۴صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

  در حکومت مورد نظر         -خاوران
شما مجازات چگونه تعریف                    
ميشود و به قصد دستيابى به چه             

 هدفى دنبال ميشود؟

 

 بطور عام ميتوان            :آذر ماجدى   
گفت که سيستم هاى مجازاتى بر            

انتقام و    :  دو فلسفه بنا شده اند              
قصاص  یا آموزش و بازسازى و         

من شخصا   .  یا تلفيقى از این دو          
اعتقادى به انتقام و قصاص و مبنا         
قرار دادن این فلسفه در سيستم                

نه تنها   .   مجازاتى ندارم    -قضایى
این فلسفه را انسانى نميدانم بلکه            
پيروى از آن را وارد شدن در                  
یک دور باطل انتقام و انتقام کشى         

عده اى بر این عقيده اند        .  مى دانم 
که با انتقام گيرى و یا قصاص                  

جامعه .  مجرم، جامعه متنبه ميشود   
ممکن است مرعوب شود ولى                

جامعه مرعوب  .  متنبه نخواهد شد   
. شده نيز جامعه اى انسانى نيست         

ارعاب و ترس جنایت را کاهش            
نميدهد، بلکه عمال آنرا افزایش              

راه مقابله و بقا در مقابل            .  ميدهد
ارعاب، یا تسليم است و یا                           
دستيابى بقدرتى که ارعاب را با            

 .ارعاب متقابل جواب دهد

 

اگر قصد متنبه کردن جامعه به               
معناى آموزش آن است، پس باید           

باید .  از راه هاى دیگرى وارد شد       
انسانيت و انسان گرایى را رشد             

. باید مجرم را آموزش داد             .  داد
ممکن است در برخى موارد تا               
آنجا که به یک مجرم معين                         
برميگردد، دیگر به اصطالح کار       
از کار گذشته باشد و اميدى به                 
تغيير او وجود نداشته باشد، ولى           
برخورد انسانى با چنين مجرمى           
باعث اعتالى جامعه، اخالقيات و       
ارزشها و فرهنگ حاکم خواهد              

بنظر من قطعا کاربست فلسفه        .شد
انتقام و قصاص در سيستم قضایى       

جنایى یک جامعه انسانى مردود        -
اصل را باید بر آموزش و           .  است

 .بازسازى قرار داد

 

 اعدام، عدالت يا انتقام؟
 گفتگو با آذر ماجدی در مورد مجازات اعدام

آیا باید یک فاتل             -خاوران    
حرفه اى را که کشتن کسب و           
کارش بوده اعدام کرد؟ اگر               
پاسخ مثبت و یا منفى است                  

 دالیلتان چيست؟

 

 من کال و اصوال         :آذر ماجدى  
حاال در مورد    .  با اعدام مخالفم   

قاتل حرفه اى و به اصطالح             
 باشد، یا قاتلى که      »سریال«قاتل  

یکبار به قتل دست زده است،           
اعدام بنظر من      .  فرقى نميکند  

قتل عمد و از پيش برنامه                    
. ریزى شده توسط دولت است        

قتلى که در عين خونسردى و           
. با طرح قبلى انجام ميشود                 

مجازات اعدام جامعه را به               
جامعه را در       .  عقب ميکشاند   

عصر قرون وسطى نگاه                    
اعدام باعث افزایش         .  ميدارد

. خشونت در جامعه ميشود                
ممکن است جامعه را مرعوب       
کند ولى این ارعاب نه تنها                 
باعث کاهش قتل و جنایت                   
نميشود، بلکه موجب افزایش           

 .آن است

 

  با کشتن یا نکشتن           -خاوران   
قاتل به جامعه چه پيامى داده             

 مى شود؟

 

 بنظر من با انجام        :آذر ماجدى 
مجازات اعدام قبح قتل و کشتن       

ارزش حيات و     .  ریخته ميشود  
اگر .  جان انسان پایين مياید           

خشونت از جانب دولت درست      
است و تقدیس ميشود، پس                  

این یک پيام        .  اشکالى ندارد   
ممکن است       .  صریح است      

اینگونه استدالل شود که با                 
اعدام، یک انسان بد و                            
جنایتکار را ميکشند، پس باید          
تاثير معکوس داشته باشد، ولى      

اعدام، .  در عمل چنين نيست         
یعنى قتل برنامه ریزى شده               
توسط دولت، آدمکشى را                   
امرى راحت تر و قابل قبول تر      

٢١٨شماره   
به جوامعى که در آن                     .  ميکند

مجازات اعدام قانونى است نگاهى          
بياندازید و آنها را مقایسه کنيد با                 
جوامعى که در آن مجازات اعدام              
لغو شده است، بنظر من سریع                     
ميتوان مشاهده کرد که در جوامع             
دسته ی دوم ارزش انسان و حيات            

حتى ميزان  .  بطور کلى باال تر است     
 .جنایت هم کمتر است

 

  با نکشتن قاتل حق انسان        -خاوران  
و یا انسان هایى که به دستور و یا               
 به دست او کشته شده اند چه ميشود؟

 

 من سوال شما را                  :آذر ماجدى    
بمعناى عدالت خواهى قربانيان مى         

باید تکرار کنم که از نظر من        .  فهمم
عدالت با انتقام و قصاص تامين نمى       

متاسفانه هيچ حرکتى نميتواند      .  شود
این .  حق قربانيان را اعاده کند                

و عمق تراژدى          .  دردناک است    
جنایت یا مرگ بطور کلى در همين         

نميتوان آنچه را که از دست       .  جاست
. رفته است، بهيچ طریقى بازگرداند       

لذا کشتن قاتل نيز نيستى را به                      
تنها شکلى که    .  هستى باز نميگرداند   

کشتن قاتل ممکن است عدالت                     
خواهى و یا حق طلبى معنا دهد که            

قطعا قاتل    .  انتقام مورد نظر باشد         
باید محاکمه و مجازات شود ؛ از                
این طریق شاید عدالت خواهى                    

. قربانيان تا حدودى تامين شود                   
مبارزه ریشه اى با قتل و جنایت،               
بنظر من بهترین شيوه ی تامين                   

 .عدالت است

 

  چه عامل و یا عواملى              -خاوران   
موجب ميشود که کشتن انسان براى        
بعضى بصورت کسب و کار درآید         

 و امرى عادى شود؟

 

 دالئل پيچيده اجتماعى ،  :آذر ماجدى 
بطور .  روحى و روانى وجود دارد       

عام و کلى مسائل اجتماعى موجب           
اگر دالئل قتل    .  قتل و جنایت ميشود    

هایى که انجام ميگيرد را بررسى             
کنيد، به مسائلى چون عوامل                        
اقتصادى، عقب ماندگى هاى اخالقى     
و فرهنگى، تعصبات و غيره                        

ميتوان بروشنى دید که با          .  ميرسيد
زیر و رو کردن جامعه و ساختن               
جامعه اى که در آن آزادى و                          
برابرى هست، اختالف طبقاتى و             

نابرابرى اجتماعى و سياسى                  
وجود ندارد، انسان محور اصلى         
و نقطه عزیمت اصلى جامعه                 
است، نفع پرستى جامعه را                      
بحرکت در نمياورد، تعصبات              
جنسى و نژادى از ميان رفته                   
است، رقابت و حسادت تا ميزان          
زیادى کاهش یافته است، قتل و             
جنيایت باید موضوعيت خود را           
از دست بدهد؛ و ما فقط با موارد           
بيمارى هاى روانى روبرو باشيم        
که انسان را به سوى جنایت سوق        

هر چند که چنين مواردى        .  ميدهد
را هم ميتوان تصور کرد که تا                
ميزان قابل توجهی کاهش پيدا                

در جامعه سرمایه دارى              .  کند
کنونى که نفع طلبى بر جامعه                 
حکم ميراند، فقر ، فالکت ،                       
نابرابرى و تبعيض سرنوشت                
اکثریت بزرگ مردم است؛                     
تبعيضات و تعصبات جنسى،                 
نژادى و ملى در جامعه حاکم                  

انسان از خود بيگانه است،       .  است
منزوى است، تنهاست، وجود                
جنایت و جنایتکاران بيمار امرى        

باید جامعه را از           .  عادى است   
اساس زیر و رو کرد و آنگاه                    
جنایت بنظر من اگر کامال ناپدید          
نشود، بميزان بسيار زیادى کاهش     

 .مى یابد
 

 عده اى بر این عقيده            -خاوران  
اند که مجازات اعدام موجب                   
کاهش قتل و جنایت در جامعه مى       

شما در این زمينه چه فکر          .  شود
 ميکنيد؟

 

 من با این نظر                  :آذر ماجدى    
آمریکا بنظر من مثال             .  مخالفم

آمریکا را با     .  بسيار خوبى است    
یا حتى در خود    .  اروپا مقایسه کنيد  

آمریکا ایاالتى که در آن مجازات        
اعدام جارى ميشود با ایاالتى که           
در آن مجازات اعدام لغو شده را           

١۴صفحه مقایسه کنيد،      



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ، خرد بينى            ،روشهاى سکتاریستى      
 ،سياستهاى حسابگرانه و غير انقالبى          

نوسان در سياست و عدم ثبات سياسى            
 ریشه در منافع غير                         ،و فکرى      

کمونيستى و جدائى این جریانات از                 
تاریخ چپ  .  مارکسيسم و از کارگر دارد    

رادیکال مملو از این نگرش فرقه اى و          
غير کارگرى و عملکردهاى متناظر با         

اما آنجا که منافع حزب و طبقه           .  آنست
 ،منفعت واحد طبقاتى و کمونيستى اند           

سنتهاى سياسى و سبک کار و سياست           
چنين احزابى مجال زیادى براى کشيدن       
دیوار بين منافع حزبى و منافع طبقه                 

 . باقى نميگذارند
 

در عين حال این نکته را باید یادآور                 
شوم که سياست حزب اتحاد کمونيسم             
کارگرى در داخل و خارج مبتنى بر                
دفاع از راه حل کارگرى و تقویت                     

فعالين حزب  .  نيروى این راه حل است      
که روزمره درگير اعتصابات و                        

 در قلمرو            ،مبارزات کارگرى اند           
کارخانه و جنبش کارگرى عليرغم                  
بحث و نقد سياسى به گرایشات                            

 ،بازدارنده و تمایز سنتهاى مبارزاتى            
همواره منافع واحد و اتحاد کارگران را        

در .  قطبنماى کار خود قرار داده اند              
خارج کشور حزب ما در تقابل با کل               
اردوى راست پرو غربى و ملى                         
اسالمى که با پرچم شير و خورشيدى و         

 باز هم          ،پرچم سبز ظاهر ميشوند              
 ،عليرغم اختالفات سياسى و نظرى               

تالش دارد صف سوسياليستها و                        
کمونيستهائى که کل جمهورى اسالمى         
را نميخواهند و از یک آینده و راه حل             
کارگرى براى ایران با هر روایتى دفاع      

.  در ظرف شوراها متشکل کند        ،ميکنند
ما وجود یک قطب سوسياليست و                     
کارگرى و ضد کليت جمهورى اسالمى       
را ظرفى واقعى و مثبت و عينى در                 
تقابل با اردوى راست و بورژوائى                  

. ميدانيم و براى آن تالش ميکنيم                        
سياست حزب ما منسجم و نقد ما به                   

طبقاتى   -جریانات دیگر نقدى اجتماعى     
اميدوارم این نکات       .  و پراتيک است      

تلکسى پاسخ سواالت شما و تفاوتهاى            
توصيه ميکنم  .  ما را روشن کرده باشد       

آثار منصور حکمت و مبانى نقد                         
کمونيسم کارگرى به ناسيوناليسم چپ و       

برایتان .  چپ رادیکال  را مطالعه کنيد        
 . *آرزوى موفقيت و سربلندى دارم

 

 ... نامه ها 
٢١٨شماره   

 

 اعدام، عدالت يا انتقام؟
 ...گفتگو با آذر ماجدی در مورد مجازات اعدام 

 
اتفاقا در کشورهایى که ميزان اعدام در        .  متوجه ميشوید که این نظر صحت ندارد و افسانه اى بيش نيست             

 .آمریکا بنظرم بهترین نمونه رد چنين ادعایى است. آن باال است جنایت هم رقم باالیى دارد

 

 حکومت مورد نظر شما با موجوداتى چون خامنه اى، رفسنجانى، عسگر اوالدى، بادامچيان،                   -خاوران  
نقدى، فالحيان، شاهرودى، مرتضوى و ده ها جنایتکار ریز و درشت دیگر چه خواهد کرد؟ نظر شما                            

 چيست؟

 

باید جرائم و جنایات آنها در دادگاه         .  محاکمه علنى .    کليه این جنایتکاران باید محاکمه شوند         :آذر ماجدى   
باید بازماندگان قربانيان این جانيان         .  باید دنيا از کليه جنایات آنها مطلع شود              .  هاى علنى روایت شود      

. و این جانيان باید مجازات شوند     .  حضور یابند و شکایت شان را عنوان کنند و عليه آنها اقامه دعوى کنند              
 .ولى من حتى با اعدام این جانيان نيز مخالفم

 

   با اموال و خانواده جنایتکار مذکور چه باید کرد؟-خاوران 

 

ما در دوران قبيله اى        .   خانواده جنایتکاران باید بتوانند به زندگى عادى شان ادامه دهند                   :آذر ماجدى    
حتى .  زندگى نمى کنيم و خانواده مجرمان و جنایتکاران باید در آرامش به زندگى عادى خود ادامه دهند                      

به آنها پوشش   .  در مواردى دولت باید از آنها در مقابل خشم و انتقام قربانيان و بازماندگان آنها حمایت کند                 
تا آنجا که به اموال برميگردد، بنظر من به ميزان اموال و به طریقى که ابتياع شده بستگى                     .  حمایتى بدهد 

اگر داریم راجع به ميليون ها دالرى که از طریق قاچاق و دزدى و آدمکشى بدست آمده صحبت                            .  دارد
در مورد رهبران و کار بدستان جمهورى اسالمى باید قطعا           .  ميکنيم، باید قطعا به نفع مردم مصادره شود        

البته این  .  ولى اگر اموال ناچيزى است که از طریق کار بدست آمده است نباید به آن دست زد                   .  چنين کرد 
نکات را من بشکل کلى و عمومى عنوان ميکنم و حتما سيستم قضایى باید تک تک موارد را با                                              

 .خصوصيات متفاوتشان بررسى کند و پاسخ گوید

! زندانى سياسى آزاد بايد گردد،کارگر زندانى  

 

عاقبت 
حجاب 
! بيزنس شد  

اخاذى اسالمى 
 از زنان



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢١٨شماره    
 

 جامعه آزاد کمونيستى
    

تالش عظيم و   .  رابطه ميان کاالها مبناى رابطه ميان انسان هاست        .  با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه دارى جهانى وارونه است               
انگيزه فعاليت اقتصادى،    .  هر روزه بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر هستى اش مجسم ميکند                                

رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه انسان است،               .  توليد مايحتاج انسان ها نيست، بلکه سود آورى سرمايه است         
در جهانى که نهايتا بر دوش تعاون و تالش جمعى ساخته               .  در اين نظام به بيکارى و محروميت هرچه بيشتر صدها ميليون کارگر ترجمه ميشود                  

آزادى اقتصادى فرد جامه اى است که بر ناگزيرى حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سياسى                       .  شده است، رقابت سلطنت ميکند    
قانون، اراده و   .  فرد، بى حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد                            

از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از هنر و خالقيت تا علم و حقيقت،                    .  منفعت طبقه حاکم است که بصورت مقرراتى براى همه وضع شده است              
 .مقوله اى در جهان سرمايه دارى وجود ندارد که مهر اين وارونگى را بر خود نداشته باشد

 

 .اين هدف انقالب کمونيستى طبقه کارگر است. اين کار کمونيسم کارگرى است. اين دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت  

 

انقالب کمونيستى به   .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است                           
بجاى توليد براى سود، توليد     .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند      .  تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد             

کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى            .  براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند               
 ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن                               

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى                        .  زندگى انسانى ميدهد  
 .از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است. برخوردار خواهد بود

 

شکوفايى هر فرد به  . کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان باز ميشود. نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان ميرود 
مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول               .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است      .  شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود     

جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد                        .  انسانى ميگيرد 
 .انسان ها

 

جامعه کمونيستى جامعه اى . در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند. از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل ميکند
 .امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و فصل ميشود. است بدون دولت

 

آزادى، نه فقط از    .  جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسان ها به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند                         
آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى خالقيت ها و                  .  ستم و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى                    

برابرى شان و ارزش همه در         .  برابرى، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه                        .  عواطف واالى انسانى   
 .پيشگاه جامعه

 

تمام شرايط پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود سرمايه دارى فى الحال                 .  جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست           
توان علمى، تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا کرده است که پى ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها                        .  فراهم شده اند  

انقالبات الکترونيک و انفورماتيک دهه هاى اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و روش هاى ارتباطاتى                 .  و تامين آسايش همگان کامال مقدور است      
و اطالعاتى سمعى و بصرى، سازمان دادن يک جامعه جهانى و شرکت همگانى در طراحى و برنامه ريزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پيش                             

بخش عظيمى از اين توان توليدى هم اکنون يا به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از                          .  از پيش ميسر ساخته است    
اما عليرغم همه عظمت امکانات مادى جامعه، پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را                .  بکار بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاى بشر ميشود            

که نيروى خالقه و زنده ميلياردها انسانى تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتى، از بردگى مزدى، از اسارت معنوى و از خود بيگانگى و از حقارتى                             
 .انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونيستى است. نظام موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند
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 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

 

مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم      .  بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است               -١
پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق               .  اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                      

سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و                           
 . اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است

 

اين ارگانها ابزار متحد     .  يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است                          -٢
 سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى                    ،شدن

 در محيط زيست و کار در سطح           ،بايد همه جا  .  شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند           .  اسالمی است 
 . محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و        .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                    -٣
 .مستمر توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود

 

 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ      ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران    .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند           -۴
شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه              .   سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند      

 . کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند .توده های مردم را فراهم مياورد
 

تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت         .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است              -۵
بايد کنترل محالت را از     .   پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است           ،و تجمعات مبارزاتى در آن    

 .  دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

 .  کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها فراميخواند،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى -۶
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


