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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

 

 : تحفه دمکراسى
 اسالم پرو غربى

 

پيامدهاى بحران اقتصادى جهانى و بويژه خيزشهاى توده        
اى در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ضربه مهلکى به             

در اين رويدادها انواع         .  اردوى تروريسم اسالمى زد        
الگوهاى حکومتى طرفدار غرب اعم از ارتشى و                          

 ،پاگونى و کودتائى تا حکومتهاى اسالمى و فاميلى                        
نظم "ناسيونال اسالميهاى ميليتانت و حتى آخرين تحفه              

در عراق مورد تهاجم توده هاى محروم              "  نوين جهانى  
اين رويدادها معادله جنگ تروريستها را            .  قرار گرفتند  
اردوى تروريستى اسالم سياسى دچار                 .  تغيير دارد    

اما تروريسم دولتى قصد يک            .  عقبگردهاى جدى شد     
اين .  تعيين تکليف بنيادى با تروريسم اسالمى ندارد                    

رويدادها ارزيابى کمونيسم کارگرى و مشخص تر                        
منصور حکمت را تائيد ميکند که هدف جنگ تروريستى          
از ميدان بدر کردن اسالم سياسى نيست بلکه تحميل                       

 .توازن جديدى به آن و مهار آنست
 

تروريسم اسالمى در متن جهان دو قطبى و بعنوان يک               
امروز .  پروژه آنتى کمونيستى به جلو صحنه رانده شد              

نيز در متن دنياى متحول و اعتراضات ضد سرمايه                      
 شاخه هائى از جنبش ارتجاعى اسالم سياسى                     ،دارى

براى مقابله با خيزشهاى انقالبى و سرکوب کارگر و                    
کمونيسم و برابرى طلبى مورد حمايت ناتو و دولتهاى                 

اسالم مدل اردوغانى که بيش از            .  غربى قرار ميگيرد    
 ،اسالفش طرفدار ديکتاتورى بازار و سرکوب است                   

براى سرمايه دارى ورشکسته و بحران زده و بدون                      
آلترناتيو که تالش دارد روند رويدادهاى انقالبى را                       

 اگر آلترناتيو مطلوب و استراتژيکى         ،کنترل و عقيم کند     
 . نباشد دستکم آلترناتيو بالفصل و قابل حمايتى است

 

 قتل قذافی پايان رسمی حکومت سرکوب سابق
 

  !مبارزه مردم برای آزادی، برابری و رفاه بايد ادامه يابد

٢صفحه   

 

 

 در باره رويدادهاى ليبى
 :هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد

  
 

 در باره نظام سرمايه دارى 
 و سوسياليسم و انسان

  از مصاحبه منصور حکمت در باره مارکسيسم و جهان امروز

 يادداشت سردبير،

 

 زلزله 
 در ترکيه

 

 !  کارگر جان باختند١٣ ،غرق شدن کشتى کوشا

 

 حقوقهاى    ،شرکت توسعه نفت و انرژی قشم   کارگران    دستمزدهاى :در صفحات ديگر
اخراج  ، مرگ دلخراش يک کارگر در وان اسيد  ،م معوق کارگران شرکت آرم فر   
 ۵ تظاهرات   ، تظاهرات عليه سرمايه دارى در تورنتو،کارگران شرکت تهران کمپرسور    

...                                      و ،نوامبر در دفاع از کارگران زندانى و زندانيان سياسى

 

علت اينکه هر چی سنگه همه 
 پيش پای لنگه

 بهار ابراهيمی

 برخی از دست نوشته ها 
 !و آثار منصور حکمت، منتشر شد



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در تونس و مصر و ليبى اين جريان         
بيش از قبل در صحنه سياسى جلو             

در تونس و ليبى وعده               .  مى آيد   
اجراى قوانين ارتجاعى شريعت               

 تهاجم به        ، چند همسرى       ،اسالمى
 و   ،قوانين و دستاوردهاى سکوالر        

" البته ما فناتيک نيستيم            "چاشنى     
سرهم بندى مشتى   .  شروع شده است  

و "  اپوزيسيون"مرتجع تحت عنوان     
" دولت انتقالى "و  "  شوراى انقالب "

و تحميل آنها به مردم با اتکا به                      
مکانيزمهاى اعمال فشار سياسى و          

 و نهايتا    ،بند و بست و وقت خريدن        
نيز همين نيروها را از صندوقهاى           

 ،راى دمکراسى بيرون آورن                     
سناريوى آشنا و کهنه اى است که              

آنچه .  دولتهاى غربى در آن استاد اند     
در تونس و ليبى و هنوز بدرجات               
کمترى در مصر و سوريه در                       

 پروسه جلو کشيدن            ،جريان است   
نوعى جريان اسالمى و آلترناتيو               
حکومتى مبتنى بر اسالم و بطور               
مشخص جريانى ضد سکوالريسم و       
ضد کمونيسم و ضد تمايالت                         

. آزاديخواهانه و انقالبى است                      
نيازهاى سياست آنتى کمونيسم در            

 اسالم را از            ،دوران جنگ سرد       
حاشيه جامعه به ابزارى سياسى                 
عليه کمونيسم و برابرى طلبى تبديل        
کرد و در انقالب ايران به قدرت                 

همين سياست و وحشت از          .  رساند
اعتراضات فراگير عليه سرمايه                
دارى در دوره کنونى موجب حمايت      
دولتهاى غربى از حکومتهاى                      

. اسالمى در اين کشورها شده است          
اسالم ابزارى است که ميتوان با آن          

 ، زنان را خانه نشين کرد           ،فتوا داد  
 ،انقالبيون را قتل عام کرد                              

سازمانهاى کارگرى و کمونيستى را      
 منافع سرمايه را اعاده       ،درهم کوبيد 

" پيروزى" و بعنوان معنى                ،کرد
خيزش برحق مردم عليه ديکتاتورى      

 با زرورق دمکراسى     ،و نظم کنونى   
اين .  و انتخابات به مردم حقنه کرد          

اين ماحصل   .  تحفه دمکراسى است     
دمکراسى رسمى و مسلط دنياى                 

 .  کنونى است

 

آيا اين روند روزنه اى براى تحرک        
اپوزيسيون بورژوائى و اسالم                    

 

 ...اسالم پرو غربى : تحفه دمکراسى

پاستوريزه مدنى چى و اصالح                 
طلب در ايران باز ميکند؟ همين               
محتواى ضد کمونيستى و همين               
اميد در اپوزيسيون ايران منشا                  
انواع کنفرانسها و پروژه هاى                   
آلترناتيو سازى و خواست وقيحانه        
برخى نيروهاى مرتجع                                  
ناسيوناليست از ناتو براى حمله               

سناريوى .  نظامى به ايران است          
ليبى براى اپوزيسيون بورژوائى و       
اسالم زده در سوريه و ايران منشا          

در ليبى و     .  اميد زيادى شده است       
سوريه و مصر و هر جاى ديگر               
راه به شکست کشاندن اين                            

 که چيزى جز           ،نيروهاى مرتجع   
 ادامه  ،ادامه حکومتهاى قبلى نيستند    

مبارزه آزاديخواهانه و قطبى کردن      
فضاى سياسى حول خواست جامعه      
اى سکوالر و مبتنى بر آزادى و               

در .  برابرى و رفاه همگان است           
ايران طبقه کارگر و اردوى                        
آزاديخواهى بايد به اين مخاطرات         
توجه جدى داشته باشد و براى نفى         

اپوزيسيون اسالمى   .  آن تالش کند     
 با حمايت غرب           ۵٧در انقالب        

سرکار آمد و امروز نيز شاخه هاى       
ديگرى از همين جنبش ارتجاعى            
ميخواهند با همان سناريو و بخشى         
از آنها با تقاضاى حمله نظامى به            
ايران به تحقق اين آينده سياه دل                

 . بسته اند

 

مردم در ايران براى تعويض اسالم      
طالبانى با اسالم اردوغانى بميدان         

مردم ايران و بويژه نسل     .  نيامده اند 
. جديد از اسالم بيزار است                          

اپوزيسيونى که فکر ميکند تحت              
شرايطى ميتواند زير حمايت ناتو و       
قتل عام مردم بقدرت نزديک شود          
و از هم اکنون معامله با اسالم و                

 ،ارتجاع اسالمى را تبليغ ميکند              
در  "۵٧درست مانند دوره انقالب       

کمونيسم ".  گوش گاو خوابيده است     
کارگرى و جنبش سوسياليستى                 
طبقه کارگر در ايران در مقابل اين        

چشم براه موشک    "  وطنى"ارتجاع  
ها و بمبهاى پنتاگون قاطعانه                      
خواهد ايستاد و پروژه ضد                           
کارگرى شان را درهم خواهد                    

 . *کوبيد

٢٢۶شماره   
 

 انقالب کمونيستى 
 

محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر                 
وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه                      

انقالب کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد          .  است
بازار، مبادله کااليى   .  و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد         

بجاى توليد براى سود، توليد براى رفع        .  و پول حذف ميشوند   
نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها                 

کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم           .  مينشيند
مردم تکاپويى 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 زندگى انسانى                        

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به                     .  ميدهد
جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت           

از هرکس به اندازه          .  تالش جمعى برخوردار خواهد بود             
قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى               

 .جامعه کمونيستى است
 

نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان             
کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان باز                    .  ميرود
شکوفايى هر فرد به شرط شکوفايى جامعه بدل                      .  ميشود
مرزهاى .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است           .  ميشود

ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول                  
جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون                  .  انسانى ميگيرد   

مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و              
 .اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد انسان ها

 

. جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست           
تمام شرايط پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود               

توان علمى،     .  سرمايه دارى فى الحال فراهم شده اند                          
تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا              
کرده است که پى ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها و                 

انقالبات الکترونيک  .  تامين آسايش همگان کامال مقدور است       
و انفورماتيک دهه هاى اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و            
روش هاى ارتباطاتى 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 از پيش ميسر                 

بخش عظيمى از اين توان توليدى هم اکنون يا              .  ساخته است 
به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف                
ممانعت از بکار بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاى                   

اما عليرغم همه عظمت امکانات مادى جامعه،           .  بشر ميشود 
پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را 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 که نظام موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند                   

 .انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونيستى است



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قتل قذافی مهر پايانی بر                             
حکومت مطلقه جنايت و سرکوب        

عمال از زمانی    .  خانواده قذافی زد   
که بخشی از خانواده معمر قذافی          
به الجزاير پناهنده شدند و خود                
وی و پسرانش از تريپولی فرار             
کردند، عمر اين حکومت بسر                

اما دستگيری و کشتن      .  رسيده بود 
 سال جنايت،       ۴٠وی، بيش از           

کشتار و سرکوب حکومت قذافی          
اکنون دولت   .  را مهر و موم کرد       

 که ترکيبی     »شورای انتقالی ليبی    «
است از بخشی از حکومت سابق،        
نيروهای اسالميستی و عشاير،             
می کوشد تا حاکميت خود را بر              

درست .  تمام کشور مستولی کند         
است که مرگ قذافی جنبشی را که       
برای سرنگونی وی شکل گرفته           
بود خاتمه می دهد، اما سرنگونی         
تنها خواست مردم ستمديده ليبی             

قذافی برای مردم سمبل           .  نيست
سرکوب، اختناق، قتل عام، فقر و         

مردم ستمديده    .  بی عدالتی است      
عليه حکومت سرکوب، کشتار و          
تحقير و تبعيض قذافی بميدان                  

مردم برای آزادی، رفاه و         .  آمدند
عدالت اجتماعی به مبارزه بلند               

خيزش مردم ليبی بدنبال           .  شدند
خيزش عظيم مردم منطقه، بويژه         

. شکل گرفت     مصر      تونس و           
خواست آزادی، برابری و رفاه              
خواستی است که در کل منطقه               

 

 قتل قذافی پايان رسمی حکومت سرکوب سابق
 

 !مبارزه مردم برای آزادی، برابری و رفاه بايد ادامه يابد

بجلوی صحنه رانده شده است         
و مردم در خيزش عظيم                      
خويش و با استقامت بی نظير           
و فداکاری قابل تحسينی عليه           
سمبلهای اختناق و سرکوب،            
فقر و تبعيض، فساد و بی                     

. عدالتی به خيابان ها ريخته اند      
در هر يک از اين جوامع،                  
جنبش مردم برای سرنگونی            
نظام حاکم اشکال گوناگونی             

در ليبی،    .  بخود گرفته است       
بدنبال سرکوب خونين مردم             
توسط حکومت و ناتوانی                    
تروريسم دولتی به سرکردگی         
آمريکا، در مانيپوالسيون                   
شرايط، مانند تونس و مصر،           
بازوی نظامی تروريسم دولتی،    

 .ناتو، عمال وارد صحنه شد

  

شرکت ناتو که ابتدا تحت تامين      
منع حمالت هوايی دولت قذافی      
آغاز گرديد و سپس بدخالت              
فعال روی زمين کشيده شد،              
معادالت مبارزه توده ای عليه         

. حکومت قذافی را تغيير داد            
بديهی است که ناتو بدنبال                   
تامين خواست های مردم نبود         

کارنامه ناتو و     .  و نخواهد بود    
روسای آن، تروريسم دولتی،          
کارنامه ای سياه از سرکوب،          
کشتار، ويرانی کل جامعه و              

٢٢۶شماره   

بقدرت رساندن حافظين نظام برده           
دخالت ناتو  .  وار سرمايه داری است   

نيروی ارتجاع در قطب اپوزيسيون       
مردم تا     .  قذافی را تقويت کرد              

حدودی در نبرد ميان اين جبهه                   
ارتجاعی و حکومت قذافی حاشيه            

قربانی اول اين نبرد ميان       .  ای شدند 
دو قطب ارتجاع مردم ستمديده،                 

طی .  محروم و بپاخاسته ليبی هستند      
همين چند ماه جبهه ای که به                          
شورای انتقالی ليبی معروف است با      
کمک و پشتيبانی ناتو فصل ديگری        
از سرکوب، جنايت و تجاوز را                  

اخبار سرکوب،    .  آغاز کرده است      
فساد و تجاوز به زنانی که                               
همسرانشان با قذافی همکاری کرده        

مردم .  اند، به خارج درز کرده است      
ليبی برای تعويض يک حکومت               
سياه و ارتجاعی با حکومت ديگری        
از همين دست به مبارزه بلند نشدند؛        
مردم محروم و بجان آمده ليبی به               
خيابان ها نيامدند تا دار و دسته                    
مرتجع عشيرتی و اسالمی را                      
جانشين خانواده قذافی کنند؛ مردم            
ليبی برای به قدرت رسيدن يک                 
مشت ارازل و اوباشی که پيش از             
اين نيز در حکومت و کشتار آن                  

مردم .  سهيم بودند، قربانی ندادند          
 ، همچون ديگر مردم منطقه            ،ليبی

برای از بين بردن نظام فقر و                       
تبعيض و ماشين سرکوب و کشتار           

مبارزه مردم برای              .  بپاخاستند

خواستهای پايه ای شان به پايان            
تنها فصلی در اين       .  نرسيده است  

 .خيزش ورق خورده است

  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از       
مبارزات مردم برای دستيابی به          
يک جامعه آزادتر، برابر تر که            
حق و رفاه همگان را تامين و                  
تضمين می کند، قاطعانه پشتيبانی      

حزب اعتقاد راسخ دارد      .  می کند 
که تنها مردم متحد و متشکل تحت       
رهبری يک حزب کمونيستی                
کارگری قادر خواهند بود به                   

. خواست های خويش دست يابند         
حزب هر حرکتی را برای                        
برسميت شناسی شورای انتقالی          
ليبی بعنوان حکومت برحق مردم       

بايد با تمام قوا از     .  محکوم می کند  
مبارزات مردم ليبی برای تشکل          
يابی و ادامه مبارزه تا رسيدن به           
خواست های خويش قاطعانه                  

تشکيل شوراهای     .  حمايت کرد    
مردم و کارگری يک ابزار مهم            

بايد کارگران  .  در اين راستا است    
شوراهای خود را تشکيل دهند،            
بايد کوشيد تا مردم در شورای               
محالت، دانشجويی و دانش                     
آموزی متشکل شوند و در مجامع        
عمومی خود بکوشند سرنوشت            

مردم ليبی  .  خويش را بدست گيرند   
به همبستگی و حمايت تمام                       
نيروهای آزاديخواه، انسان دوست     

 . و کمونيست نياز دارند

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ١ – ٢٠١١ اکتبر ٢٣

 

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

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

 
http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 

 

 !نه به اعدام
ظامی             آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن ن

د           کن ي ا       ،که تمامی اين جنايات را توليد م ق ي  عم
اره جالد               انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ستايش در ب
ه از              کدست سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام ي

 جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟                                                                           
 

 کارل مارکس



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 قذافی کشته شد،      :يک دنيای بهتر   
مرگ قذافی چه جايگاهی در                    
تحوالت سياسی ليبی دارد؟ چه               
ارزيابی ای از تمرکز اخبار                     
  جهانی بر روی مرگ قذافی داريد

 

 مرگ قذافی مهر             :آذر ماجدی    
پايانی است بر حکومت خانواده            

حکومت قذافی عمال از            .  قذافی
زمانيکه وی مجبور به ترک                    
تريپولی شد و بخشی از خانواده             
اش را به الجزاير فرستاد، به پايان       

شورای «رسيده بود و آنچه به                  
 معروف است                »انتقالی ليبی       

. حکومت را در دست گرفته بود           
 سال   ۴٠اما  قتل قذافی بيش از               

حکومت مطلقه کشتار و سرکوب        
لذا کشته شدن   .  را مهر و موم کرد     

قذافی تاثير چندانی بر سير                        
تحوالت سياسی در ليبی نخواهد           

اکنون يک حکومت               .  داشت
ارتجاعی و سرکوبگر ديگر از              
جنس حکومت پيشين، به پشتيبانی       

اين تغيير  .  ناتو بقدرت رسيده است   
حکومتی تالشی است برای خفه            
کردن صدای حق طلبانه مردم                

درست است که         .  محروم ليبی    
مرگ قذافی نقطه پايانی است بر           

اما .  جنبش سرنگونی طلبانه مردم     
بايد توجه داشت که مردم صرفا             
برای سرنگونی قذافی به اعتراض     

مردم از سرکوب و          .  بلند نشدند   
اختناق، فقر و نابرابری، تبعيض          
و فساد و بی عدالتی جانشان به لب  
رسيده بود و برای تغيير اين                      

قذافی .  شرايط به خيابان ها ريختند    
برای مردم سمبل تمام اين                           
اجحافات و راس يک نظام                         

جنبش .  سرکوب و تبعيض بود           
اعتراضی مردم ليبی بدنبال                     
خيزش عظيم مردم در تونس و               

مردم ليبی     .  مصر شکل گرفت        
همان خواستهايی را دارند که                  
مردم در مصر و تونس و کل                    
منطقه دارا هستند و برای دستيابی       
به آنها يک جنبش عظيم اجتماعی         

 .بی سابقه را سازمان داده اند

 

 در باره رويدادهاى ليبى
 :هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد

 

تمرکز رسانه های بين المللی           
بر مرگ قذافی تالشی برای              
ايجاد توهمی بر به پايان                       
رسيدن جنبش حق طلبانه مردم       

قرار است قتل قذافی            .  است
 »پيروزی«مردم را به قبول              

قرار است مردم      .  راضی کند  
مبارزه مشقت بار و قهرمانانه         

. خود را پايان يافته تصور کنند      
اين تالش ناتو، حکومت کنونی      
ليبی و رسانه های بين المللی            

البته عليرغم ميل دول          .  است
غربی، که می کوشيدند قتل               
قذافی را امری طبيعی و نتيجه        
درگيری و جدال خودبخودی           

 جلوه دهند، انتشار                 »مردم«
ويديويی از جريان قتل قذافی و       
گزارش های مختلف بيانگر             
آنست که ناتو با نيت قبلی و با            
نقشه عمل طرح ريزی شده اين      

ناتو .  قتل را سازمان داده است      
می کوشد تا نوک حمله را با              
توجيهات مختلف از جهت                  

اما مساله   .  خويش منحرف کند    
اينجاست که قتل قذافی در                   
برابر آينده جنبش عظيم مردم          
ليبی و تالش ارتجاع داخلی و          
تروريسم دولتی برای خفه                 
کردن آن، مساله ای حاشيه ای         

بايد بر سرنوشت اين            .  است
جنبش و شرايط خطيری که در       
آن قرار گرفته است متمرکز            

مساله اصلی اينجاست که       .  شد
مردم ليبی نبايد از چنگال يک         
حکومت سرکوبگر و جنايتکار     
بيرون آيند و اسير حکومت               

 .ديگری از همان قماش شوند

 

 مردم در ليبی    :يک دنيای بهتر  
برای خالصی از ديکتاتوری و      
استبداد و خفقان و بی حقوقی            
فردی و موقعيت نابرابر خود          
به ميدان آمدند، اما غرب و                 
ناتو دارند يک جريان                            
ارتجاعی، مذهبی، عشيرتی و        

. پرو غربی تحويلشان ميدهند         
چه ارزيابی ای از حکومت               
دستپخت غرب و اين جريانات       

٢٢۶شماره   
داريد؟ چقدر اين حکومت ادامه                  
حکومت قذافی است؟ چقدر در تقابل      
با آن قرار دارد؟ تفاوتها و تشابهات          

  کدام است؟

 

 دقيقا بهمين شکل است       :آذر ماجدی 
در پاسخ به سوال قبل      .  که می گوييد  

. نيز کوشيدم به همين نکته اشاره کنم
مردم علی العموم برای خواست                
آزادی، برابری و رفاه بميدان آمده           

اين خواست پايه ای تمام مردم          .  اند
اين خواست پايه ای         .  منطقه است  

است که اين جنبش های عظيم و                 
مردم .  تاريخی را بوجود آورده است    

با اميد ايجاد يک دنيای بهتر، خالی           
از تبعيض و سرکوب، بری از فقر           

روشن .  و بی عدالتی بپا خاستند              
است که جنبش های اجتماعی که با          
اين اهداف بميدان می آيد، نظام                   

جنبش های  .  حاکم را هدف می گيرد     
اجتماعی که با هدف ايجاد يک                    
دنيای بهتر عليه حکومت  شکل می         
گيرد با شعار مرگ بر نظام حاکم و          
بويژه راس اين نظام وارد صحنه              

اين يک واقعيت اجتماعی    .  می شوند 
 نيز مردم        ١٣۵٧در سال        .  است

ايران برای آزادی، برابری و                      
عدالت اجتماعی بميدان آمدند ولی            

 »مرگ بر شاه      «شعار اصلی آنها          
اما اين قانونمندی سلبی                   .  بود

مبارزات توده ای به نيروی ارتجاع        
امکان می دهد تا ارازل و اوباش               
ديگری را بجای حکومت سابق                 

 ۵٧در سال         .  بخورد مردم دهد        
خمينی و ارازل و اوباش اسالميستی      
را بخورد مردم ايران دادند و االن            
می کوشند يک جريان عشيرتی و             
اسالميستی را بعنوان حکومت                   
آلترناتيو و نتيجه مبارزات مردم                

  .بخورد مردم ليبی دهند

 

آنچه تحت عنوان شورای انتقالی               
ليبی قدرت را بدست گرفته است،             
ملغمه ای است از نيروهای                           
اسالميستی، عشيره ای و عناصری       

اين يک حکومت       .  از رژيم سابق      
اگر اين      .  کامال ارتجاعی است          

جريان موفق شود موقعيت خود را           
تحکيم کند، وضعيت مردم ليبی هيچ       

ممکن است   .  بهبودی نخواهد يافت     
تفاوت هايی در شکل حکومتی اين           
دولت و دولت قذافی موجود باشد،            
اما در تحليل نهايی اين دو حکومت          

هر دو سرکوبگر،   .  از يک قماش اند   
. مختنق، ارتجاعی و جنايتکارند              

اخبار جنايات و سرکوب اين                   
جريان فی الحال به بيرون از ليبی       

جريانات .  درز پيدا کرده است           
مدافع حقوق زن فراخوان کمک و      
همبستگی به سازمان های بين               
المللی حقوق زن ارسال کرده اند،       
طبق گزارش آنها اين جريان                   
تجاوز سيستماتيک به زنانی که            
همسرانشان يا مردان خانواده شان     
با دولت قذافی همکاری کرده اند،       

  .براه انداخته اند

 

حکومت فعلی و سابق سر و ته               
حتی برخی از          .  يک کرباسند    

عناصر حکومت سابق در دولت          
. فعلی نقش های کليدی دارند                  

بعالوه کپک زده ترين بخش های        
جامعه، از جمله اسالميست ها و          
روسای عشاير در اين حکومت            

استقرار قوانين شريعه        .  سهيمند
بعنوان قوانين کشوری يک نتيجه       
بالفاصله اين فسيل های از گور            

سالی که نکو است    .  برخاسته است 
سرکوب، .  از بهارش پيدا است         

تجاوز و کشتار و حاکم کردن                 
قوانين شريعه بر کشور به گويا             
ترين شکلی ماهيت ارتجاعی و             
سرکوبگر اين حکومت را نشان           

از جريانی که ناتو             .  می دهد    
پشتيبان آنست، انتظار بيش از اين       

کارنامه ناتو    .  نمی توان داشت       
هر .  بسيار سياه و خونين است            

کجا که تروريسم دولتی و بازوی         
نظامی آن ناتو وارد صحنه شده            
اند، جامعه را ويران کرده اند و             
حکومتی را بقدرت رسانده اند که        
منافع سرمايه داری و منافع                     

. تروريسم دولتی را پاسداری کند       
در شرايط فعلی اين فسيل های               
کپک زده بهترين آلترناتيو از نظر     

تا آنجا که به مردم           .  ناتو هستند  
ليبی برمی گردد، اينها آمده اند تا          
از مردم بخاطر شهامت و                         
قهرمانی شان انتقام بگيرند؛ تا               

مردم را               
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خاموش و خفه سازند؛ تا به مردم          
بگويند ديگر از اين بلند پروازی           

 .ها در سر نپرورانند

 

 حکومت موقت     :يک دنيای بهتر    
حاکم بر ليبی از هم اکنون اعالم             
کرده است که قوانين اسالم بر                 
ليبی حکومت خواهند کرد؟ از هم         
اکنون چهار همسری قانونی اعالم      

بانکها نيز قرار است        .  شده است  
اين وضعت    .  بهره اسالمی دهند      

چقدر قابل دوام است؟ آيا جريانات       
اسالميستی و عشيرتی ميتوانند              
سرنوشت ليبی را در دست                        
بگيرند؟ تحوالت آتی چه نشانی بر      

  خود خواهد داشت؟

 

 اينکه آيا چنين                  :آذر ماجدی      
حکومت ارتجاعی می تواند ارکان     
قدرت خود را در جامعه تحکيم              
کند يا خير کامال به جنبش حق                 

اگر .  طلبانه مردم بستگی دارد           
مردم بتوانند سريعا خود را عليه            
اين جريان ارتجاعی متشکل کنند،      
اگر مردم بخانه باز نگردند، اگر           
توهم پيروزی مردم را اسير نکند،       
اين حکومت نمی تواند پايدار                   

اما اگر مردم اسير توهمات        .  باشد
شوند و سقوط و مرگ قذافی را              
بعنوان پيروزی بپذيرند، اين                   
جريان برای مدتی تحکيم می شود       
و دمار از روزگار مردم در می             

البته بايد به نکته ديگری هم       .  آورد
توجه داشت و آن شرايط منطقه              

ليبی در يک جزيره ثبات و        .  است
کل منطقه     .  آرامش قرار ندارد        

مردم کل منطقه با         .  ملتهب است  
خواست يک دنيای بهتر به ميدان          

بحران عميق سرمايه         .  آمده اند    
داری کل دنيا را به تکاپو واداشته         

لذا اين شرايط بر ليبی هم            .  است
تاثير خواهد گذاشت و کار                          
تروريسم دولتی و نماينده داخلی            
آنرا سخت تر خواهد کرد اگر                  
مردم ديگر کشورهای منطقه                  
موفق شوند شرايط خود را بهبود          
بخشند و جنبش های آزاديخواهانه       

 

 در باره رويدادهاى ليبى
 ...هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد 

خود را تعميق بخشند، آنگاه               
کار حکومت ارتجاعی ليبی نيز     

مساله اينست  .  آسان نخواهد بود  
که بايد کوشيد در همبستگی و          
حمايت با مردم محروم ليبی              
ماهيت حکومت ارتجاعی حاکم     

بايد .  و نقش ناتو را افشاء کرد        
کوشيد تا مردم بتوانند خود را          
متشکل کنند و برای خواستهای      
پايه ای خود متشکل و متحد               
شوند و به مبارزه برای                        
دستيابی به خواستهای خود               

کار سختی است       .  ادامه دهند   
 .ولی غيرممکن نيست

 

 اجازه دهيد     :يک  دنيای بهتر      
نگاهی به تحوالت ليبی و                    

بسياری .  موضع حزب بيندازيم   
" انقالب"اين تحوالت را يک         

 برخی به             ،ارزيابی کردند      
محض اقدام نظامی ناتو در                

چه .  ليبی از ماجرا دست شستند    
ارزيابی ای از موضع حزب            

نقشه "داريد؟ تحوالت ليبی چه       
و چه موانعی در مقابل           "  راه

پروژه    سرنگونی ما                             
کمونيستهای کارگری در                   

  جامعه ايران قرار ميدهد؟

 

 پوپوليست ها هر       :آذر ماجدی  
اعتراض توده ای را انقالب              
می نامند، هر حرکت مردم                
برای سرنگونی دولت حاکم را       

اين شيوه     .  انقالب می نامند        
اما از نظر    .  برخورد آنها است   

کمونيسم در شرايطی که جامعه     
تحت سيطره سرمايه داری               
است تنها انقالب ممکن، يک           
انقالب اجتماعی است، يعنی            
انقالب کارگری که برای                    
سرنگونی نه فقط دولت حاکم،         
بلکه نظام سرمايه داری بميدان      

روشن است که در           .  می آيد   
جوامعی که تحت اختناق و                 
حکومت مستبد هستند، هر                 
حرکتی برای سرنگونی دولت       
حاکم شکلی قهرآميز بخود می        

٢٢۶شماره   
اما انقالب ناميدن هر جنبش         .  گيرد

سرنگونی طلبانه يک روش                         
پوپوليستی است که هيچ ربطی به             

اما در ميان جريان      .  کمونيسم ندارد 
چپ راديکال يا سنتی، يک جريان           
سوسيال پاسيفيستی نيز وجود دارد          

 هر  »انقالب کارگری «که تحت لوای    
حرکت برحق مردم برای سرنگونی      
و دستيابی به آزادی و برابری و                 
خالصی از دولت مختنق و مستبد             
حاکم را، از آنجا که از نظر آنها                  

 نيست بعنوان يک          »پاک و منزه      «
 طرد می کنند و      »بورژوايی«جريان  

اين دو    .  از آن دست می شويند              
جريان، يعنی پوپوليسم و سوسيال            
پاسيفيسم در واقع دو روی يک سکه       

نتيجه تالش هر دوی آنها                   .  اند
شکست مردم و محکوميت آنها به             
زيستن تحت يک نظام استبدادی و            

  .خشن بورژوايی است

 

کمونيسم  کارگری، اما، شيوه                      
برخورد و متدی کامال متفاوت از             

از .  هر دوی اين جريانات داراست        
نظر کمونيسم کارگری هر حرکت           
مردم برای خالصی از اختناق و               
استبداد، از تبعيض و بی عدالتی و            
برای بهبود شرايط خويش حرکتی           

. برحق و قابل پشتيبانی است                        
کمونيسم کارگری يک جريان                     

می کوشد  .  انقالبی و دخالتگر است     
تا در جنبش های اجتماعی                              
آزاديخواهانه مردم فعاالنه شرکت           
کند و برای ارتقاء آن، تشکل آن و             

. راديکاليزه شدن آن فعاليت کند                 
تالش برای سازمانيابی کارگران،           
بويژه کارگران راديکال                                  
سوسياليست، تالش برای                               
سازمانيابی جنبش های اجتماعی              
ترقی خواه، مانند جنبش حقوق زن،        
جنبش برای آزادی سياسی، برای             
رفاه، عليه فقر، برای سکوالريسم و       
عليه خراقه و مذهب بخشی از اين            

کمونيسم .  مبارزه انقالبی است            
کارگری در عين حاليکه هر حرکت       
توده ای برای سرنگونی دولت حاکم       
را انقالب نمی نامد، اما در اين                    
جنبش فعاالنه دخالت می کند و می           
کوشد آنرا راديکاليزه کند و قطب              

بندی های درون جامعه را تعميق        
  .و تصريح نمايد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری بر        
مبنای اين اصول پايه ای کمونيسم       
کارگری نه تنها به جنبش مردم              
ايران برای سرنگونی رژيم                    
اسالمی، بلکه به کل جنبش های           
توده ای در منطقه برخورد کرده          

مبارزه بی امان ما عليه             .  است
رژيم اسالمی و دخالتگری                       
انقالبی ما در جنبش سرنگونی              
مردم ايران و نقش و دخالت ما               
در جنبش کارگری، جنبش آزادی       
زن، جنبس خالصی فرهنگی                
جوانان، جنبش برای آزادی                    
سياسی و عليه مذهب گواهی                   
روشن بر پای فشاری بر اين متد          

ما کوشيده ايم که همين               .  است
روش را در رابطه با خيزش                   

هر .  مردم در منطقه اتخاذ کنيم           
چند که شرايط جامعه ايران و                 
ديگر جوامع منطقه بسيار متفاوت      

جامعه ايران بسيار قطب          .  است
بندی شده تر و از نظر سياسی                

خط و   .  صف بندی شده تر است        
مرزهای جنبش های اجتماعی و          
سياسی در ايران بسيار روشن تر        

کمونيسم کارگری در ايران     .  است
  .بسيار پاگرفته تر و قوی تر است

 

شرايط ليبی مانع ويژه ای در                  
مقابل جنبش سرنگونی مردم در          

بلکه .  ايران ايجاد نمی کند                  
هشداری است بما که نقش                         
تروريسم دولتی را در تحوالت             

. آتی ايران سنجيده تر تحليل کنيم         
تروريسم دولتی به آسانی از ايران      

امکان دخالت ناتو در      .  نمی گذرد 
شرايطی معين در ايران نيز کامال      

بويژه آنکه جنبش      .  محتمل است  
ناسيوناليسم پرو غرب با تمام قوا         
برای اين امر می کوشد و بخشی          
از جنبش ملی اسالمی نيز                         

بايد .  خواهان دخالت ناتو است          
توجه داشت که دخالت تروريسم          
دولتی جز ويرانی و فالکت و                  
مشقت بيشتر ارمغانی برای مردم       

  . *ايران نخواهد داشت

 

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

!اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است  



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 زلزله در ترکيه
 ريشتری در وان موجب        ٧.٢ زلزلۀ    ، اکتبر ٢٣ديروز يکشنبه    

بنا به آمار وزارت کشور     .  خسارت جانى و مالى گسترده اى شد       
 نفر   ٢١٧ تاکنون بيش از          ، اکتبر  ٢۴ترکيه در روز دوشنبه          

هنوز تعداد زيادى زير آوار      .   نفر زخمى شده اند     ١٠٩٠کشته و   
زلزله .  مانده اند و ميزان دقيق تلفات انسانى روشن نيست                        
زلزله .  موجب آوارگى وسيع مردم محروم وان شده است                        

همينطور موجب وخامت وضعيت معيشتى و آوارگى پناهجويان         
 . شده که بخشى از آنها در اين استان اسکان داده شده اند

 

دولت مرتجع ترکيه در قبال اين وضعيت و کمک رسانى فورى            
به مردمى که بدليل زلزله آواره شده اند تاکنون کار جدى اى                     

 ،صورت نداده و زلزله زدگان اعم از پير و کودک و جوان                       
گرسنه و بيخانمان و شک زده در کنار خيابانها و پارکها بدون                 

در کنار اين مصائب قابل       .  غذا و پتو به حال خود رها شده اند            
 موجى از تبليغات پان ترکيستى و فاشيستى مشاهده               ،پيشگيرى

ميشود که روى درد مردمى ديگر از موضعى ناسيوناليستى و                
 . ارتجاعى ابراز خوشحالى ميکند

 

زلزله ترکيه بار ديگر اين سوال را در اذهان ميليونها انسان                      
برجسته ميکند که چرا با رشد علم و تکنولوژى و توانائى بشر                 
از جمله مقابله با زلزله بايد با هر زمين لرزه تعداد زيادى                            
قربانى داد؟ چرا زمين لرزه هاى مشابه در جاهاى ديگر جهان               
به چنين فاجعه اى منجر نميشود؟ آيا بجز فقر و عدم امکانات و                
نظم سرمايه دارى است که زلزله و حوادث طبيعى را به فجايع               

 انسانى مهيب تبديل ميکند؟ 

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مراتب تسليت عميق و همبستگى            
خود را با مردم محروم منطقه وان و آسيب ديدگان زلزله اخير                

در اين فاجعه ما خود را همدرد مردم محروم                     .  اعالم ميکند  
حزب تبليغات دستجات فاشيستى پان ترکيست را         .  ترکيه ميدانيم 

اين واقعه  .  عليه مردم آسيب ديده اين منطقه قويا محکوم ميکند             
 تا چه اندازه ارتجاعى و      ، از هر سو   ،نشان ميدهد که ناسيوناليسم   

حزب .  ضد تمايالت انساندوستانه و برابرى طلبانه است                        
 سازماندهى اسکان و تامين دارو و         ،رسيدگى فورى به آوارگان    

 و نجات کسانى که هنوز زير آوار مانده اند را وظيفه                ،بهداشت
 . فورى دولت ترکيه و سازمانهاى ذيربط ميداند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠١١ اکتبر ٢۴

٢٢۶شماره   

حرکت زمان تبديل به عدسی و                 
زومی شده است که به سمت نظام            
حاکم بر جهان جلو می رود و ابعاد         
وسيع تر و در عين حال جزيی                   
تری از چهره خبيث نظام سرمايه           

 .داری را به نمايش می گذارد                    
بعضی افراد خرده می گيرند که               

چرا هر اتفاقی را به نظام سرمايه         (
داری ربط می دهيد؟ اين عينک را         

پاسخ من به    )  از چشم خود برداريد    
ايشان اين است که شما چطور                   
هنوز نتوانسته ايد مسـأله ای به اين         

؟ که  !سادگی و بزرگی را در نيابيد       
واقعا ريشه بسياری از ناماليمات           
اجتماعی و فردی در نظام حاکم بر         

و چطور حاضريد    !  آنها نهفته است  
برای فرار از اين مسـأله خود را به        
هر دری بزنيد اما زحمت انديشيدن       
به آن را به خود ندهيد؟ حتی اگر               
شاگرِد تنبلی هم باشيد تا به درک              
سوال  نرسيد از اين کالس اجباری        

پس .  و حل مسايلش گريزی نداريد       
به جاِی درجا زدن و آخر کالس                

 کمی جلوتر تشريف                      ،نشستن
بياوريد و ببينيد که ما نقدمان مادى         
و واقعى است و عينکی هم در کار          

 .نيست

 

برگ ديگری از حقاق تلخ سرمايه        
  داری

 شهری که مردم       ،شهر وان ترکيه    
کرد زبان زيادی در ان زندگى                  
ميکنند و پناهجويان زيادی هم آنجا        

شهرى که نسبت به        .  ساکن هستند  
شهرهای ديگر ترکيه از کمترين             
امکانات برخوردار است و بيشتر          
خاطره شهرهای کردستان در                   

وان .  ايران را تداعی می کند                 
ميتوانست به شهری توريستی تبديل     
شود چرا که ميزبان مسافران                     

مردم اين شهر و      .  زيادی هم هست   
شهرهاى مشابه البته همواره                      
قربانى ناسيوناليسم افراطى ترک           
از يکسو و فقر و محروميت و                    
سرکوب ناشى از آن و تعصبات               
فرقه اى و ناسيوناليستى گروه هاى        
اپوزيسيونى از سوى ديگر بوده              

 . است

 

وان روز يکشنبه گذشته ميزبان مهمان          
ناخوانده زلزله بود که سقف خانه های           
قسمتهای عمدتا فقير نشين را ويران                

البته سقف که چه عرض کنم با آن         .  کرد
همه تفاوت با خانه های طبقه سرمايه              

وان مهمانان ديگری هم داشت و           ! دار
فاشيست هايی که حتی در        .  هنوز دارد 

چنين شرايطی دست از بازی های                    
. خطرناک ضد انسانى شان بر نميدارند       

پان ترکيستهاى مرتجع تا آنجا که در                
توانشان بود در کار مدد رسانی اخالل           
ايجاد کردند و تالش کردند بين مردم               

به اندازه   "  کرد"و   "  ترک"منتسب به     
ديوارهای فرو ريخته از زلزله ديوار             
بکشند و بر زخم مردمى محروم شادى          

 ! کنند
 

مانده ام در چنين وضعيتی چطور                      
 ...افرادی هستند که رو به آسمان هنوز         

هنوز از آسمان ميخواهند برايشان                    
و انگشت تعجب به دندان          !  کاری کند  

خشم می گيرم وقتی می بينم انسان هايی  
که خود قربانِی اين نظام خونخواِر                    

 چطور خود را به ابزاری              ،کثيف اند  
برای تباهی خود در دست سرمايه                     

 فاشيست ها و مذهبيون تبديل می       ،داران
کنند؟ چطور از يکطرف مردم به                      
جنبش اشغال وال استريت ملحق ميشوند    
و کمی آنسوتر مردمی بعد از به                          
اصطالح انقالب بيل به دست گورکن             
های مذهبی ميدهند؟ اين است قصه                  

 . سنگ و پای لنگ
 

 ديوانه  ،در اين وارونگی های ديوانگان     
 . بنامند ما را آرزوست

 

  !زنده باد آزادى و برابری و رفاه

 

علت اينکه هر چی سنگه همه پيش پای 
 لنگه

 بهار ابراهيمی



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 غرق يک کشتى در بندر عسلويه
  سرنشين در عمق دريا ١٣

 

 ۵ مهرماه حوالى ساعت         ٢٨ ديروز پنجشنبه       ،بنا به اخبار دريافتى      
سکوهای نفتی دريايی در      سرنشين که از       ٧٣ شناور کوشا با       ،عصر

 بدليل حمل بار و         ،آبهای خليج حرکت و مقصد آن بندرعسلويه بود              
شناور کوشا يک     .  سرنشين بيش از حد و غير مجاز غرق ميشود                   

شرکت مهندسى   "است که در اجاره         "  دريا کوش  "متعلق به شرکت       
و مشغول عمليات لوله       "  تاسيسات نفت و گاز دريائى پارس جنوبى            
بار کشتی سيمان بوده که   . گذارى فاز دوازدهم پارس جنوبى بوده است 

از آن براى سيمان گذاری خطوط لوله فاز دوازدهم استفاده ميشده که                 
 . مايلى ساحل نايبند در بندر عسلويه غرق ميشود١۵در حدود 

 

بنا به اظهارات مسئولين حکومتى استان بوشهر از ديشب تا امروز                    
 نفر ديگر تاکنون در عمق          ١٣ نفر از سرنشينان نجات يافتند و              ۶٠

های   بيشتر سرنشينان کشتى توسط لنج      .  دريا محبوس و مفقود شده اند       
 ٧اداره کل بنادر و دريانوردى اعالم کرده که          .  صيادی نجات يافته اند   

 نفر جزو متخصصين و غواصان هستند که در عمق                ١٣نفر از اين      
 مترى در مخزن شناور در زير آب محبوس شدند و هنوز زنده                      ٧٧
.  ساعت اکسيژن الزم براى زنده ماندن دارد         ٢۴اين مخزن براى     .  اند
 نفر ديگر ناپديد شدند و تاکنون هيچ خبرى در مورد آنها منتشر نشده     ۵

 . است

 

 ، کارگر و متخصص کشتى کوشا يک                 ١٣مسئول مرگ احتمالى         
هرچند مسئولين حکومت اسالمى گفته      .  سودجوئى سرمايه داران است   

 ٧اند که تعدادى شناور مشغول عمليات نجات اند اما در باره نجات                     
کارگران صنايع  .  نفر محبوس در مخزن شناور اعالم نااميدى کرده اند        

 خانواده هاى کارگرى و مردم آزاديخواه بايد          ،و مراکز مختلف منطقه    
درست مثل مبارزه خانواده ها و مردم مبارز شيلى در جريان مدفون                 

 بايد براى نجات اين کارگران بفوريت اعمال فشار                  ،شدن معدنچيان  
 . کنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 ٢٠١١ اکتبر ٢١ – ١٣٩٠ مهر ٢٩

٢٢۶شماره   
 

 آخرين اخبار از کشتى کوشا يک 
  کارگر کشته شدند ١٣

 

 ٧٣ شناور کوشا با          ، عصر  ۵ مهرماه حوالى ساعت          ٢٨روز پنجشنبه     
سکوهای نفتی دريايی در آبهای خليج حرکت و مقصد آن              سرنشين که از     
 ، بدليل حمل بار بيش از حد و تعداد سرنشين غير مجاز                ،بندرعسلويه بود 

 نفر  ۶٠تا روز جمعه    .   مايلى ساحل نايبند در بندر عسلويه غرق شد      ١۵در  
از سرنشينان عمدتا توسط لنج هاى صيادى نجات يافتند اما از سرنوشت                   

 .  نفر ديگر اطالعى در دست نبود١٣

 

 ٢ کارگر و متخصص متولد ايران و           ۵ نفر شامل     ٧بتدريج اعالم شد که      
نفر کارگر و متخصص داراى تابعيت کشورهاى ديگر مفقود و کشته شده               

 ٢۴ غواص و متخصص اهل هندوستان در محفظه اى که تا                      ۶اما  .  اند
 ۶اخبار بعدى معلوم کرد که اين           .  ساعت اکسيژن داشت گير کرده بودند        

نفر نيز جان سپرده اند و دولت و نيروهاى امداد موجود با توجيه اوضاع                  
بد هوا قيد عمليات نجات را زده و حتى از طرح و پيگيرى جزئيات مسئله                

 . ممانعت بعمل آورده اند

 

حوادث هميشه ميتوانند    .   کارگر ديگر قربانى سود جوئى سرمايه شد            ١٣
رخ بدهند اما شرايط کارى ناامنى که هر حادثه را به يک فاجعه تبديل                         

اين اشتهاى سيرى ناپذير سرمايه        .  ناميد"  حادثه"ميکند را ديگر نميتوان        
است که روزمره و بدون وقفه از جان انسانها در خدمت تامين سود مايه                    

مسئول مرگ اين کارگران و از هم پاشيدن خانواده هايشان کسى            .  ميگذارد
 . نيستندو حکومت اسالمى جز سرمايه داران 

 

 بستگان و         ،حزب درگذشت اين کارگران را به اعضاى خانواده                             
پايان دادن به سير قتل کارگران در         .  همکارانشان صميمانه تسليت ميگويد    

 ، که هر سال به اندازه يک جنگ وسيع و علنى تلفات ميدهد                    ،محيط کار 
بالفاصله منوط به تغيير شرايط ايمنى کار و کنترل مستمر کارگران بر آن              
 . و نهايتا در گرو پايان دادن به نظامى است که کسب سود در محور آنست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ اکتبر ٢۴ – ١٣٩٠ آبان ٢

 

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 
 

 

: نوامبر۵  
 نوامبر در دفاع از جنبش ۵در تظاهراتهاى 

 براى آزادى فورى کارگران زندانى ،کارگرى
!و کليه زنداينان سياسى فعاالنه شرکت کنيد  

 

  ، بعدازظهر٣ساعت : استکهلم

 ميدان مرکزى سرگل 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 شرکت توسعه نفت و انرژی قشم
 دستمزدهای معوق کارگران 
 !و آخوند زاده های ميلياردر

 

 امروز دوم آبانماه، دو روز از پايان ماه            ،بنا به خبر دريافتى    
گذشته است اما با اين حال خبری از پرداخت دستمزدهای                   

 نفر از کارگران شرکت توسعه نفت و          500مهر ماه بيش از      
) مستقر در پروژه های خوزستان و کرمانشاه            (انرژی قشم     

ديروز و امروز بسياری از کارگران برای دريافت               .  نيست
دستمزدهايشان به عوامل کارفرما مراجعه نموده اند، اما                    
چيزی جز جوابهای سر باال، وعده های دروغين امروز و                  

عوامل کارفرما به   .  فردا و تهديد به اخراج از کار نشنيده اند           
هيچ تضمين و زمان معينی برای پرداخت        :  کارگران گفته اند  
 چاره ای جز صبر و      ، به فکر شماها هستيم    ،دستمزدها نداريم 

 .تحمل نداريد

 

عدم پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران با توسل به دروغ              
و رياکاری و تهديد و ارعاب سياست هميشگی حکومت                       
اسالمی سرمايه داران و آخوند زاده های جنايتکار و دزد                    

زندگی کارگران و خانواده هايشان بر اثر فقر و                         .  است
تنگدستی به کليه فروشی و تن فروشی و خودکشی و هزار و              
يک مصيبت ديگر کشيده شده است و در کنار دريايی از فقر              
و مصيبت و جنايت، آخوند دايناسورهای مولتی ميلياردر و               

ايمانی .  آقازاده های طفيلی شان به ثروت اندوزی مشغولند              
اوباش مدير شرکت توسعه صنايع نفت و انرژی قشم پسر                   

ايمانی و همدستانش با         .  امام جمعه بوشهر تشريف دارند           
استفاده از رانت ها و امتيازات خاص حکومتی در شرکت                  

 از طريق معامله گری و زد و بند          ،توسعه نفت و انرژی قشم    
با قرارگاه خاتم و ديگر فرماندهان جانی و قاتل سپاه                                 

 و همچنين از طريق استثمار وحشيانه کارگران و             ،پاسداران
حتی نپرداختن و انواع تاخير و کارشکنی در پرداخت                           
دستمزدهای چندرغاز کارگران پولهای باد آورده و بی                         

اين بخشی از سرگذشت تلخ و      .  حساب و کتاب به جيب ميزنند  
نابسامان کارگران و خانواده های محرومشان تحت حاکميت           

اين سرنوشت و   .  مشتی آخوند و سرمايه داران مفتخور است        
بايد .  اين زندگی شايسته ما کارگران و خانواده هايمان نيست           

به قدرت اتحاد و مبارزه و اعتراض و اعتصابات سراسری              
اين بساط ننگ و نفرت و تباهی و فساد حکومت اوباش                          

 . اسالمی را برچينيم

 

 500شرکت توسعه صنايع نفت و انرژی قشم با بيش از                        
 ،کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و ظاهرا يکساله         

 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا          300با دستمزدهای   
 مجری و پيمانکار انواع         ،و کار در همه ايام تعطيل          !  شب

هم اکنون کارگران شرکت در       .  پروژه های نفت و گاز است       
 . پروژه های کرمانشاه و خوزستان مشغول به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ٣ – ٢٠١١ اکتبر ٢۵

٢٢۶شماره   
 

 کارگران شرکت آرم فرم
 ! ماه دستمزد معوق6

 

 نفر از کارگران      150 اعالم داشتيم بيش از         3/7/90در اطالعيه قبلی در مو رخ           
 ماهه اريبهشت، خرداد، تير، مرداد و        5شرکت راه و ساختمان آرم فرم دستمزدهای         

 دستمزدها و مبالغ مربوط به         ،حاال چهارم آبان ماه     .  شهريور را دريافت نکرده اند      
اضافه کاری مهر ماه هم بعلت کارشکنی آشوری مدير شرکت و همپالگيهای دزدش               

 ماهه خود در     6کارگران آرم فرم به عدم پرداخت دستمزدهای          .  پرداخت نشده است  
شرايط گرانی و فقر و تورم لجام گسيخته که با سياست حذف سوبسيدها هر روز                         

 به عدم امنيت شغلی و خطر             ، به فشارها و تحميالت سنگين کاری            ،تشديد ميشود  
. اخراج و بيکاری هر لحظه ای و بسياری مشکالت ريز و درشت ديگر معترض اند        

در مقابل سرمايه داران و حکومت شان تالش ميکنند با تشديد فضای سربازخانه ای                
 هرگونه خواست برحق و ابتدايی کارگران را پس         ،و سرکوبگرانه در محيطهاى کار    

 . برانند
 

 نفر کارگر قراردادی و سفيد امضا با دستمزدهای             150شرکت آرم فرم با بيش از          
مجری !   هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نياز کارفرما                        300

دفتر مرکزی شرکت در خيابان قائم      .  احداث پروژه های راه سازی و ساختمانی است      
مقام تهران و هم اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سايپا در کاشان و                              

 .بخشی ديگر از کارگران در پروژه های ساختمانی در اروميه مشغول به کارند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ۴ – ٢٠١١ اکتبر ٢۶

 مرگ دلخراش يک کارگر
 از رنج بى پايان تا مرگ در وان اسيد

 

 على محمدى کارگر شرکت آلومينيوم سازى بر اثر سقوط در               ،بنا به اخبار دريافتى    
اراک   -شرکت آلومينيوم سازى پرديس بين جاده تهران              .  وان اسيد جانباخته است     

على محمدى در قسمت آبکارى و اسيد شوئى اين شرکت کار ميکرد و                   .  واقع است 
علت سقوط على محمدى به وان اسيد        .  حين کار بدليل سقوط در وان اسيد جان سپرد         

 .  را فقدان امکانات ايمنى کار ذکر کرده اند
 

رنج بى پايان و کار شاق کارگر در نظام کنونى هر روزه با تراژديهاى انسانى تمام                   
وقتى .  استثنائى بر قاعده است   "  حوادث. "نيستند"  حوادث کار "اين رويدادها   .  ميشود

 دچار نقص    ،هر روز و هر دقيقه کارگر در محيط کار به عناوين مختلف مجروح                   
تنها عنوانى بى مثما براى سرپوش           "  حوادث کار  " آنوقت     ،عضو و مرگ ميشود      

 .   گذاشتن به اين جنگ و جنايت مستمر سرمايه عليه کارگران است
 

حزب درگذشت دلخراش على محمدى را به خانواده و بستگان و همکارانش                                  
حزب ابراز همدردى خود را با خانواده هاى کارگران                  .  صميمانه تسليت ميگويد    

يک راه بالفصل    .  جانباخته در قتلگاههائى که محيط کار نام گرفته اند اعالم ميکند               
مقابله با اين جنايات خواست متحدانه کارگران براى تامين سيستم ايمنى و استاندارد                

کارگران .  در محيطهاى کار و مهمتر نظارت مستمر نمايندگان کارگران بر آنست                 
حق دارند مادام که از ايمنى محيط کار اطمينان ندارند از کار کردن در محيط نا امن                

  . خوددارى کنند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ۴ – ٢٠١١ اکتبر ٢۶



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 يک وجه عمده                 :انترناسيونال
تعرض ضد سوسياليستى اى که            
در جريان است وجه اقتصادى               

سقوط شوروى به رواج اين      .  است
حکم ميدان داده که سرمايه دارى          
و بازار بهترين، کارآمدترين و              
مقدورترين الگوى اقتصادى اى           
است که جامعه بشرى در طول               

شما .  تاريخ به آن دست يافته است       
بعنوان يک مارکسيست چه                      

 پاسخى به اين ادعا داريد؟

 

 دو موضوع را         :منصور حکمت  
يکى .  اينجا بايد از هم تميز داد              

مقايسه عملکرد مدلهاى مختلف             
سرمايه دارى در غرب و شرق              
است و دوم مقايسه سرمايه دارى          

با )  چه رقابتى و چه غير از آن            (
سوسياليسم بعنوان يک آلترناتيو           

سوسياليسم .  اقتصادى و اجتماعى    
به معنى مورد نظر مارکسيستها تا       

. امروز عمال جايى برپا نشده است     
ما معتقد نيستيم که نظام اقتصادى         
در شوروى در هيچ مقطعى از               
ديدگاه کارگرى و مارکسيستى               
ميتوانسته سوسياليستى اطالق               

بنابراين به مساله سرمايه         .  بشود
دارى و سوسياليسم بعدا ميپردازم        
و ابتدا به نکاتى راجع به مدلهاى            
مختلف توسعه سرمايه دارى در           

 .غرب و شرق اشاره ميکنم

 

آيا سرمايه دارى متکى به بازار و        
بهترين، کاراترين و             "رقابت       

الگوى اقتصادى      "  ممکن ترين     
براى جامعه است که تاکنون عمال       
وجود داشته است؟ براى آنکه                 
اصوال بتوان به اين سوال پاسخ              
داد بايد مالک تعريف شده اى                  
براى قضاوت بهتر و بدتر بودن و       
کارآمد بودن و نبودن سيستم هاى          

اين کلمات شديدا    .  اقتصادى داشت 
سوبژکتيو و نامعين اند، زيرا بسته      
به اينکه مفسر چه انتظارى از                 
الگوى اقتصادى داشته باشد مالک      

اين .  تشخيص ميتواند متغير باشد       
در خود علم اقتصاد بورژوايى               

 

 در باره نظام سرمايه دارى و سوسياليسم و انسان
 

 گوشه هائى از مصاحبه منصور حکمت در باره مارکسيسم و جهان امروز

مدتها يک موضوع مورد بحث      
رشد کمى اقتصاد،     .  بوده است  

رشد تکنيکى، نحوه توزيع                 
ثروت، پايه صنعتى، سطح               
اشتغال، مرغوبيت محصوالت،   
خودکفايى و يا موقعيت محکم          
در بازار جهانى و غيره در                
خود مکاتب مختلف اقتصاد              
بورژوايى بعنوان مالکهاى              
مختلف و حتى متناقضى براى        
تعريف الگوهاى توليدى بهتر و     
بدتر بکار رفته اند و مکاتب              
اقتصادى و احزاب سياسى                
بورژوايى مختلف را به جدل با      

در قبال صفات     .  هم کشيده اند    
مدل "  کاراترين و ممکن ترين   "

اقتصادى ميشود پرسيد                        
کاراترين و ممکن ترين                    "

الگوى اقتصادى براى چه                  
جامعه اى، در چه دوره اى و            

اين بويژه   ".  با چه معضالتى؟    
يک مساله قديمى اقتصاد                     

بعنوان .  توسعه بوده است            
نمونه، مدل بازار آزاد براى             
سرمايه دارى و بورژوازى              
روسيه پس از وقوع انقالب               
کارگرى اکتبر ابدا آلترناتيو              

تاريخ .  ممکن و کارآمدى نبود      
بخش اعظم کشورهاى عقب             

يا حتى کشورهايى      (افتاده تر      
شاهد اين واقعيت      )  مانند ژاپن  

است که حتى تشکيل بازار                 
داخلى کار و کاال در مراحل              
اوليه و يا شکل دادن به يک                
پايه صنعتى اوليه و مقدماتى،          
کنار زدن موانع پيشاسرمايه            
دارى و نظير اينها، بدون                    
دخالت از باال در مکانيسم                  

تاريخ .  بازار ممکن نبوده است    
خود سرمايه دارى غربى پر از      
مقاطعى است که دولت ناگزير       
به دخالت در مکانيسم بازار              
براى فائق آمدن به کسادى ها و       
بحران ها و يا بازسازى هاى            

همين .  تکنولوژيکى بوده است    
امروز کلمات رقابت و بازار           
آزاد نميتواند، بدون تعديالت            
مهمى در اين مفاهيم، براى                
توصيف مشخصات سرمايه            

٢٢۶شماره   

دارى غربى بکار برود زيرا دولت         
و انحصارات غير دولتى نقش                     
ساختارى اساسى در جهت دادن به          
حرکت سرمايه و تعيين شاخصهاى        
اقتصادى نظير قيمتها، ترکيب توليد،     
نرخ رشد، سطح اشتغال و غيره                 

 .دارند

 

با اينحال بنظر من وقتى مدافعين                
سرمايه دارى غربى ارجحيت مدل         
اقتصادى غرب را بر شرق اعالم             
ميکنند، چه با مالک مفروضات                
جامعه سرمايه دارى و چه از نظر            
شاخصهاى کمى عملکرد اقتصادى        
دو بلوک در يک مقياس وسيعتر                

مدل .  تاريخى، کامال حق دارند              
اقتصادى شوروى، بعنوان يک مدل       
اصالح شده سرمايه دارى، نتوانست     
چهارچوب مناسب تر و کارآمدترى       
براى انباشت سرمايه و تخفيف                   
تناقضات درونى شيوه توليد مبتنى           

مشخصه .  بر سرمايه بدست بدهد          
اصلى سرمايه دارى مدل شوروى           
تالش براى دور زدن مکانيسم بازار      

. توسط يک سيستم ادارى بوده است       
چيزى که تقابل برنامه و بازار                    

از بين بردن مکانيسم      .  اطالق ميشد 
بازار ممکن است، مشروط بر اينکه      
کل بنياد اقتصادى سرمايه دارى،             
يعنى کاال بودن نيروى کار،                          
برقرارى يک سيستم ارزشى بعنوان     
مبناى مبادله و توزيع محصوالت             
ميان بخشها و آحاد مختلف جامعه،           
اقتصاد مبتنى بر پول و غيره بطور         

اما حفظ اين         .  کلى برچيده شود        
روابط و در همان حال دور زدن                
بازار بعنوان ظرف تعيين مادى اين        
روابط و مقوالت و مکانيسمى که              
آنها را به هم مرتبط ميکند، بدون               
اخالل جدى در کارکرد سرمايه                 

اين اتفاقى است    .  دارى ممکن نيست   
آنچه در     .  که در شوروى افتاد             

شوروى رخ داد جايگزينى بازار با         
برنامه نبود، بلکه انتقال                                   
فونکسيونهاى بازار به نهادهاى                

در نظام   .  تصميم گيرنده ادارى بود      
مستقل از     (سرمايه دارى بازار              

) حدود رقابت و انحصار                                

فونکسيونهاى پيچيده و متنوعى را     
چه چيز بايد توليد         .  انجام ميدهد  

شود، چقدر بايد توليد شود، چه              
تکنيکى بايد بکار برود، چقدر بايد   
مصرف شود، چه کسى بايد                     
مصرف کند، ظرفيتهاى توليدى،        
وسائل توليد و نيروى انسانى در           
چه ظرفيتى و در کدام بخشها بايد         
بکار بيافتد، ارزش و قيمت کاالها       
از نيروى کار تا وسائل توليد و              
مصرف در هر مقطع چيست،               
کدام سيستم توليد و مديريت بايد            
بکار برود، کدام نيازها بايد تامين       
شوند و کدام نيازها بايد انکار                  
شوند، اقتصاد بايد در چه جهت             
حرکت کند، کدام وسائل توليد بايد       
از دور خارج شود، کدام تکنيک          
بايد کنار گذاشته شود و غيره و              

بدرجه اى که جامعه از             .  غيره
نظر صنعتى و توليدى رشد ميکند       
و محصوالت و نيازها تنوع                    
بيشترى پيدا ميکند، نقش بازار              

دور .  پيچيده تر و پيچيده تر ميشود   
زدن اين مکانيسم و احاله تعيين             
اين شاخص ها و نسبتها و                          
جابجايى ها به نهادهاى ادارى،             
دير يا زود سرمايه دارى را به بن        

براى دوره اى        .  بست ميرساند   
طوالنى ادعاى شوروى اين بود           
که برخالف غرب با پديده هايى            
نظير بحران هاى ادوارى و                     

اما براى   .  بيکارى روبرو نيست     
سرمايه دارى اين بحران ها،                  
بيکارى ها و رکودها و رونق                 
هاى دوره اى، مکانيسمهاى بازار      
براى تطبيق دادن سرمايه با                     
تناقضات اقتصادى بنيادى ترى            

اينها روشهاى تطبيق             .  هستند
سرمايه با رشد نيروهاى توليدى          
در متن اين نظامند، مکانيسمهايى       
هستند که در آن سرمايه خود را             
بازسازى ميکند و با رشد کمى و          

نيروهاى )  تکنولوژيکى(کيفى       
توليدى کنار     

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

همه شيوه هاى توليدى در          .  ميايد
طول تاريخ، هر قدر استثمارگرانه      
و طبقاتى، در تحليل نهايى                         
سازمانى براى گسترش حجم                  
توليد، رشد تکنولوژى توليد، و              

. رفع نيازهاى اقتصادى بوده اند           
اگر امروز اساسا بشود چيزى                 
درباره اقتصاد شوروى گفت                   
اينست که اين مدل، در مقطع                    
معينى از اين نظر به بن بست                   

تجربه شوروى نشان داد که     .  رسيد
بازار خود کارآمدترين ابزار                   
محاسبه اقتصادى و تنظيم                          
معادالت اقتصادى در نظام                       
سرمايه دارى است و حتى اگر               
تحت شرايط خاصى دور زدن                
مکانيسم بازار و احاله فونکسيون        
هاى آن به يک سيستم ابالغ                       
ادارى، ميان برهاى اقتصادى                
معينى را ممکن کند، در دراز                 
مدت رشد تکنيکى و تنوع                          
نيازهاى توليدى و مصرفى جامعه      
سرمايه دارى، اين روش را به بن        

 .بست ميرساند

 

امروز بازار از سيستم اقتصادى           
بحران .  شوروى انتقام ميگيرد          

هاى نداشته، بيکارى هاى پنهان            
شده، قيمتهاى پائين نگاهداشته                
شده، صنايع سوبسيد گرفته و                   
غيره بناگاه جاى خود را به                        
بيکارى هاى ميليونى، تورم                     
سرسام آور و کارخانجات عاطل          

معلوم ميشود در تمام     .  مانده ميدهد 
اين مدت منطق بازار نفيا حکم                

مدل شوروى،  .  خود را رانده است   
آنهم بدرجه زيادى بدليل قدرت               
بسيج ايدئولوژيکى و سياسى ناشى      
از آويزان شدن به ميراث انقالب           
کارگرى اکتبر، در رشد اوليه                 
صنعت در اين کشور و شکل دادن       
به زيرساختهاى اقتصادى کارايى       

بويژه مادام که رشد توليد         .  داشت
اساسا به مصرف بيشتر نيروى             
انسانى و کسب ارزش اضافه                  
مطلق مبتنى بود و اين نيروى                  
انسانى از بخش روستايى قابل                
تامين بود، اشکاالت اين سيستم              

اما فراتر از اين        .  برجسته نميشد  
مرحله، بويژه هنگامى که توليد             

 

در باره نظام سرمايه دارى و 
 ...سوسياليسم و انسان 

ارزش اضافه نسبى از طريق          
بهبود تکنيک توليد اهميت پيدا        
ميکند، آنجا که نيازهاى جامعه       
اعم از مصرفى و توليدى تنوع       
زياد پيدا ميکند، آنجا که مساله         
مرغوبيت محصوالت چه در          
توليد و چه در مصرف مهم                
ميشود، اين سيستم ضعف                   
اساسى خود را به نمايش                      

شوروى از سهيم           .  ميگذارد
شدن در انقالب تکنيکى دو دهه  

مدل .  اخير ناتوان ماند                 
شوروى، ظرفيت تامين                       
نيازهاى مصرفى و توليدى               
متنوع يک اقتصاد پيشرفته               

بنابراين از  .  صنعتى را نداشت   
نقطه نظر سرمايه اين مدل قابل      
استفاده نيست و مدل غربى،             
سرمايه دارى متکى بر نقش             
محورى بازار، هنوز تنها مدل        
کارآمد و ممکن محسوب                     

 .ميشود

 

ممکن است گفته شود جامعه             
شوروى جامعه عادالنه ترى           

تامين اجتماعى و امنيت         .  بود
اقتصادى بيشتر بود، شکاف            

از .  طبقاتى کمتر بود و غيره         
نقطه نظر بورژواى غربى،             
عدالت اقتصادى لزوما شاخص     

. بهتر بودن يک جامعه نيست          
جناح چپ بورژوازى، سوسيال    
دموکراسى و گرايشات                        
پيرامونى اش، اساسا براى                
اجتناب از شورش فقرا در مهد       
صنعت و مدنيت اين مقوله را           
وارد سيستم اقتصادى خود                
کرده بود و هميشه به موقع با            
مطالعه افت و خيز منحنى نرخ       

. سود دست از آن کشيده است          
ما هم، بعنوان کمونيست و                  
کارگر، براى عدالت اقتصادى       

. آلترناتيو خودمان را داريم              
مساله ما اوال، ايجاد نظامى               
است که روى اين عدالت                     
اقتصادى بنا شده باشد، اين                 
عدالت اقتصادى را دائما را              
بازتوليد کند و اساسا بر آن مبنا        

چهل سال        .  شکوفا بشود       
در استفاده از                "  عدالت"

٢٢۶شماره   
امکانات محدود آنهم به قيمت کار             
شاق و بعد به فقر و بيکارى مطلق             
کشيده شدن و در دست ارتجاع                    
اقتصادى و سياسى و فکرى از قفس        
گريخته رها شدن، مايه خوشنودى           

ثانيا، ما براى رشد    .  ما نميتواند باشد  
اقتصادى، پيشرفت تکنيکى و                     
گسترش ظرفيتهاى توليدى و باال              
رفتن سطح مصرف و رفاه و                        
فراغت جامعه انسانى ارزش حياتى       

تقسيم کمبودها آلترناتيو ما           .  قائليم
هر کمبودى باشد قطعا بايد          .  نيست

همه بارش را بدوش بگيرند، اما                
سوسياليسم اقتصاد گسترش امکانات     
انسانها و اقتصاد تامين هرچه بيشتر       

اما .  نيازهاى مادى و معنوى آنهاست    
در قبال   .  در مورد وجه دوم سوال        

اين ادعا که سرمايه دارى، حال مدل       
آن، بهترين و       "  پيروز"غربى و       

کارآمدترين نظام تاکنون موجود و           
مقدور براى انسان بوده است چه               

نظام اقتصادى بسيار      .  ميشود گفت  
بهترى براى زندگى بشر در تمام               
طول قرن حاضر ممکن و مطرح             

اگر بشر امروز در             .  بوده است    
مناسبات سوسياليستى زندگى نميکند     
براى اينست که نظام کهنه با چنگ           
و دندان، با کشتار و شکنجه و                       
ارعاب و تحميق و تفرقه افکنى، از         

اين نظام بهتر     .  خودش دفاع ميکند    
ميليونها انسان    .  تعريف شده است      

براى اين نظام جنگيده اند و                           
اين ادعا که سرمايه دارى       .  ميجنگند

بهترين نظم اقتصادى است،                         
. بزرگترين دروغ تاريخ بشر است         

کثافت از سر و روى اين نظام                      
در حالى که صدها ميليون          .  ميبارد

انسان مسکن ندارند، بهداشت                      
ندارند، مدرسه ندارند، خوشى                    
ندارند و حتى بخشا غذا ندارند،                   
وسائل توليد و تامين اين نيازها                   
عاطل و باطل افتاده است و دهها                
ميليون انسان که قادرند اين وسائل           
را بکار بگيرند و اين کمبودها را               
برطرف کنند بيکار نگاهداشته شده         

عده اى را گماشته اند تا اگر                .  اند
کارگران سرخود به اين وسائل                   
چنگ بياندازند به سينه شان شليک          

پليس در مهد تمدن غربى                .  کنند
معدنچى اى راکه ميخواهد سوخت          
توليد کند کتک ميزند و به زندان                

کوههاى کره و گندم در           .  مياندازد
انبارهاى جامعه اقتصادى اروپا                
ميگندد و قدرى آن طرف تر مردم            

الزم نيست  .  دارند از قحطى ميميرند   
از فحشاء و فقر و بيخانمانى و                      
قحطى يا از موقعيت مردم در                      

. کشورهاى عقب افتاده مثال بزنيم     
 ميليون نفر      ٣٠در خود آمريکا         

 ١٠زير سطح فقر زندگى ميکنند،       
ميليون کودک فاقد بيمه درمانى            
اند، از نيويورک تا لوس آنجلس           

فحشاء در  .  بى مسکنى بيداد ميکند   
کل جهان يک روش امرار معاش        
و سازماندهى فحشاء و توليد و               
توزيع مواد مخدر يک روش پر            

در .  افتخار مال اندوزى است             
انگلستان منت گذاشته اند و در               
زمستانها ايستگاههاى مترو را             
شب باز ميگذارند تا مردم بى                  

اين .  مسکن از سرما نميرند               
جامعه بدون کار خانگى و                         
فرودستى زن در صحنه اقتصادى      

. نميتواند روى پاى خودش بايستد       
اين جامعه کودکان را بکار                       

. پيران را دور مياندازد        .  ميکشد
بدون بکشت دادن و معلول کردن        
و فرسوده کردن نميتواند توليد               

اين جامعه بدون انکار انسان      .  کند
بودن اکثريت ساکنين کره زمين و       
بدون چشم بستن به نيازهاى اوليه        
آنها، از غذا و بهداشت و مسکن و        
امنيت اقتصادى تا فراغت و دانش      
و هنر، نميتواند تعادل خود را                 

 .حفظ کند

 

مهم تر از همه، اساس اين جامعه         
اين واقعيت شرم آور است که                 
بخش وسيعى از آن، اکثريت آن،          
براى زندگى کردن در جهانى که         
به آن چشم باز کرده اند بايد                       
توانايى بدنى و فکرى خود را به           

توليد مايحتاج و      .  اقليتى بفروشند  
وسائل زندگى انسانها به                             
سودآورى سرمايه گره خورده              

اين واقعيت ريشه همه اين        .  است
. نابرابرى ها و محروميت هاست       

کار مزدى، تقسيم جامعه به                      
کارگر و سرمايه دار، به مزد                  
بگير و مزد بده و تنزل دادن کار،         
بعنوان يک فعاليت مولد و خالق،        

، بعنوان روش امرار         "شغل"به   
معاش، بخودى خود حکم                          

 .ورشکستگى اين نظام است

 

بنظر من کسى که نظام اقتصادى         
موجود را بهترين و ممکن ترين           
نظم مينامد دارد به توحش خودش       

واقعيت اينست که   .  اعتراف ميکند 
بويژه با نقد مارکس به سرمايه               
دارى، بشريت ضرورت و                      

امکانپذيرى 
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يک نظام اقتصادى و اجتماعى               
برتر را اعالم کرده و حتى خطوط     
اساسى چنين جامعه اى را ترسيم          

جامعه اى متکى بر         .  کرده است  
برابرى و آزادى کامل انسانها،              
جامعه اى مبتنى بر تالش خالقانه         
همگانى براى تامين نيازهاى                  
بشرى، جامعه اى که در آن وسائل   
توليد دارايى مشترک همه مردم            

جامعه اى جهانى بدون               .  باشد
طبقات، بدون تبعيض، بدون                    
کشور و بدون دولت مدتهاست                

خود سرمايه دارى      .  مقدور است  
مقدمات مادى اين نظام اقتصادى          

 .نوين را فراهم کرده است

 

 نکته اى که مفسرين :انترناسيونال
غربى بويژه با شکست بلوک                   
شرق بر آن تاکيد ميگذراند فرديت       
و اصالت فرد چه در اقتصاد و چه        

گفته ميشود که     .  در سياست است    
نه فقط در اقتصاد نوع شوروى،            
بلکه در همه کشورهايى که در               
طى دو سه دهه گذشته به نوعى              
اقتصاد رفاه متکى به نقش فعال              
دولت در توليد و توزيع و تنظيم              
مناسبات اقتصادى روى آوردند،         
افزايش مسئوليت جامعه يا دولت          
و تضعيف فرديت و رقابت و                   
انگيزه فردى در فعاليت اقتصادى        
موجب رخوت اقتصادى و                        
مشخصا درجا زدن تکنيکى جامعه     

به زعم مفسرين غربى           .  ميشود
رقابت و فرديت نه فقط رکن                     
جامعه سرمايه دارى است، بلکه           
جزء اليتجزا و غير قابل                              
جايگزينى فعاليت اقتصادى انسان      

سوسياليسم به    .  بطور کلى است      
اين متهم ميشود که به فرد بى                    
توجه است، جامعه را به فرد مقدم         
ميکند و حتى در صدد يک شکل            
کردن انسانها و از ميان بردن                  

سوال اينست که      .  فرديت آنهاست  
اوال، بنظر شما اين مساله چه                   
سهمى در بن بست اقتصادى بلوک      
شرق داشت و ثانيا، در سطح کلى         
تر، رابطه سوسياليسم و فرد را              

 چطور تفسير ميکنيد؟

 

 

در باره نظام سرمايه دارى و 
 ...سوسياليسم و انسان 
قبل از هرچيز   :  منصور حکمت 

بايد در معنى فرد و فرديت در          
. ايدئولوژى بورژوايى دقيق شد    

منظور از فرد در اين                             
ايدئولوژى انسان نيست و                   
اصالت فرد نبايد معادل اصالت     

اتفاقا اين    .  انسان گرفته شود       
خود جامعه سرمايه دارى و              
تلقى بورژوا از انسان است که        
از خودويژگى فردى انسانها،          
از تمام آن مشخصاتى که از              
هر يک ما انسانى منحصر                 
بفرد ميسازد و هويت فردى ما        
را تعريف ميکند، انتزاع ميکند      
و چه در قلمرو مادى و                          
اقتصادى و چه از نظر معنوى        

فرهنگى، تصويرى    -و سياسى   
بى چهره و فاقد هويت فردى             

در اين  .  از انسانها بدست ميدهد   
جامعه انسانها نه با هويت و               
مشخصات فردى شان، بلکه            
بعنوان محمل انسانى روابط             
اقتصادى معين با هم روبرو             
ميشوند و به اين عنوان با                     

. يکديگر فعل و انفعال ميکنند          
رابطه ميان انسانها صورت و         
وجهى از رابطه ميان                            
کاالهاست و اولين مولفه در              
تعريف مشخصات فرد                         
رابطهاى است که او با کاالها          
و پروسه توليد و مبادله آنها                

فرد موجود زندهاى است    .  دارد
که يک مکان اقتصادى را                  

کارگر حامل   .  نمايندگى ميکند  
نيروى کار بعنوان يک کاال و          
فروشنده آن است، سرمايه دار        
تجسم انسانى سرمايه است،              
مصرف کننده، صاحب قدرت        

. خريد معينى در بازار کاالست     
انسان با اين ظرفيتها در جامعه       
سرمايه دارى شناخته ميشود و       

وقتى متفکر    .  به حساب ميايد      
بورژوا از اصالت فرد و                     
فرديت سخن ميگويد، اتفاقا نه         
اصالت انسان، بلکه ضرورت       
انتزاع از مشخصات انسانى            
خاص هر انسان و ادغام او                
بعنوان يک واحد، و نه چيزى          
بيشتر، در مناسبات و معادالت       

اصالت .  اقتصادى سخن ميگويد  
فرد براى بورژوازى يعنى               

٢٢۶شماره   
اصالت کاال، اصالت بازار و                       
اصالت مبادله ارزش بعنوان رکن            
مناسبات متقابل ميان انسانها، چرا           
که فقط در اين قالب، يعنى بعنوان              
مبادله کنندگان کاالهاى مختلف در          
نهاد بازار است که چهره و هويت             
مشخص هر انسان از او سلب                      

، يک   "فرد"ميشود و بعنوان يک           
واحد انسانى حامل کااليى با ارزش         
مبادله، با انسانهاى ديگر روبرو               

 .ميشود
 

تنزل انسان به فرد در سرمايه دارى        
الزم و اجتناب ناپذير است زيرا                 
انسانها بايد منطق موقعيت اقتصادى      
خود را به اجرا دربياورند و اين                 
منطق را جايگزين تعقل و اولويت           

کارگر بايد در پى     .  انسانى خود کنند  
فروش نيروى کارش باشد و پس از         
فروش کاال را به خريدار تحويل                

. بدهد، يعنى براى او کار کند                       
سرمايه دار بايد ضروريات انباشت       

کارگر .  سرمايه را به اجرا دربياورد    
بايد با فروشندگان کاالى مشابه                   

سرمايه دار بايد براى        .  رقابت کند  
افزايش سهم خود از کل ارزش                   
اضافه، بارآورى کار و تکنيک                  

بايد به   .  توليد را مدام بهبود بدهد           
موقع بيکار کند و بموقع استخدام               

در هر يک از اين نقشها اگر             .  کند
انسانها بنا باشد اولويتها و                               
تشخيصهاى ماوراء اقتصادى خود         
را اعمال کنند مکانيسم اقتصادى               
سرمايه دارى دستخوش اختالل                 

 .ميشود
 

در سطح سياسى نيز بحث اصالت            
اصالت فرد  .  فرد نقش مشابهى دارد    

مبناى سيستم حکومتى پارلمانى                
است که در آن در بهترين حالت،               
يعنى تازه اگر شرط مالکيت و مرد          
بودن و سفيد بودن و نظير اينها با               
چند ده سال مبارزه مردم از شرايط          
انتخابات حذف شده، هر فرد يک              
راى براى انتخاب نمايندگان پارلمان     

بعد از    .  سراسرى در کشور دارد        
انتخابات مردم به خانه شان ميروند         
و منتخبين الاقل روى کاغذ امر                  
قانونگذارى را به نيابت آنها بدست          

هر فرد يک راى است و          .  ميگيرند
نه يک انسان با ظرفيت تشخيص               
مستمر نيازها و اولويتها و مجال               

سيستم سياسى  .  تحقق بخشيدن به آنها   
اى که در آن اين دخالت مستمر آحاد        
مردم وجود داشته باشد، براى مثال         
يک سيستم شورايى که حضور                  

دائمى خود آحاد مردم در پروسه          
تصميم گيرى را در سطوح                      
مختلف، از محلى تا سراسرى،             
تامين کند، از نقطه نظر تفکر                 

محسوب "  دموکراتيک"پارلمانى،  
تبيين سياسى از فرديت        .  نميشود

در نظام بورژوايى مشتق مستقيم         
اساس آن  .  تبيين اقتصادى آن است   

سلب هويت کنکرت انسانها در             
با اين  .  حيات سياسى جامعه است     

مقدمات به سوالتان در مورد                   
شوروى .  شوروى برميگردم        

اقتصادى نبود که در آن انسان                
اصل قرار گرفته باشد و                             
فردگرايى بورژوايى از اين زاويه     

آنچه .  زير منگنه قرار گرفته باشد     
که اين فرديت را در اين سيستم              
نقض ميکرد دست اندازى وسيع          
يک نظام ادارى به مکانيسم بازار       

وقتى مفسر غربى به نقض          .  بود
فرديت و فردگرايى در شوروى           
اشاره ميکند اعتراضش اساسا به        
سيستمى است که در آن مالکيت            
خصوصى به سرمايه بشدت                   
محدود شده است و الجرم ارباب          
صنايع نه از منطق اقتصادى                  
بازار، بلکه از تصميمات يک                

. نظام ادارى تبعيت ميکنند                       
بعبارت ديگر سرمايه فاقد محمل         
هاى انسانى فردى و خصوصى           
متعدد است، و ثانيا، کارگر                      
شوروى عليرغم اينکه از نظر              
سياسى در برابر سيستم ادارى               
مطلقا اتميزه و منفرد شده است،            
از نظر اقتصادى بعنوان يک                  
فروشنده منفرد و در حال رقابت          

. با کارگران ديگر ظاهر نميشود         
اينکه سيستم ادارى بطور کلى               
ميکوشيد بر مبناى محاسبات                  
اقتصادى خود مانند بازار، آحاد           
سرمايه را به عرصه هاى                         
سودآورتر کاناليزه کند و يا راسا          
ارزش نيروى کار را در حداقل            
ممکن نگاه دارد، از نظر                           
بورژوازى نميتوانست جاى تقابل      
آزادانه و رقابت آميز سرمايه ها           
و تقابل کار و سرمايه در يک                  

شعار .  بازار کار رقابتى را بگيرد    
اصالت فرد در برابر مدل                         
شوروى شعارى عليه اين سيستم          
ادارى به نفع آزادى سرمايه                     
خصوصى و گسترش رقابت و             
انفراد اقتصادى کارگران در                  

همانطور که گفتم    .  بازار کار بود   
اين سيستم ادارى ديگر قادر نبود         
نقش پيچيده و متنوع بازار را به            

عهده بگيرد      
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و بخصوص نميتوانست انقالب             
تکنيکى که در سطح کشورهاى             
صنعتى جهان در جريان بود را به       

 .اقتصاد شوروى تعميم بدهد

 

ّبنظر من هم، اين محمل اصلى                
. توسعه تکنيکى در اين نظام است       

اما اين را هم بايد گفت سرمايه                 
دارى بقاء خود را مديون اين                    
واقعيت هم هست که خود                            
بورژوازى مستمرا و در مقاطع            
تعيين کننده دامنه اين رقابت و                 
فرديت را محدود کرده و به                       
دخالتهاى اقتصادى و ماوراء                  
اقتصادى نهادهاى ادارى و دولتها       

. در اين سيستم تن داده است                      
بحرانهاى اقتصادى با عواقب                 
ويرانگر و رکودهاى حاد همانقدر       
ذاتى سرمايه دارى است که بهبود        

. دائمى تکنولوژى و انباشت                    
سرمايه دارى از اين طريق خود           

نياز .  را بازسازى و تصفيه ميکند      
بورژوازى به کنترل دامنه اين               
بحران ها و از آن مهم تر                             
ضرورت حفظ نظام بورژوايى از      
لحاظ سياسى در مقابل مبارزه                 
طبقه کارگر، احزاب و دولتهاى            
بورژوايى را ناگزير کرده است تا       
مستمرا از باال در اقتصاد دخالت          
کنند و تعديالتى به مکانيسم بازار         

تاچريسم و مانترايسم    .  تحميل کنند 
دهه هشتاد در مقابل يک سنت                 
قدرتمند کينزى و سياستهاى                     
سوسيال دموکراتيک که به دخالت      
مهم دولت و نقش هزينه هاى                    
دولتى در رشد اقتصادى تاکيد                 
ميکردند علم شد و بنظر ميرسد              
امروز خود در جريان عقب نشينى    

بهرحال منظورم اينست که      .  است
پذيرش نقش محورى رقابت و                
بازار در توسعه تکنيکى سرمايه          
دارى هنوز به اين معنى نيست که         
حتى خود بورژوازى بقاء سرمايه       
دارى و رشد آن در دراز مدت را          
در بازار آزاد و رقابت کامل                     
جستجو ميکند و يا قبال بر اين مبنا         

بازار آزاد و     .  حرکت کرده است    
رقابت کامل و فردگرايى اقتصادى     
افراطى مورد ادعاى راست جديد        
همانقدر پا در هوا و غير واقعى              

 

در باره نظام سرمايه دارى و 
 ...سوسياليسم و انسان 

است که ايده سرمايه دارى                 
برنامه ريزى شده و فاقد                       

در مورد سوسياليسم و      .  رقابت
فرد، يا بهتر بگويم سوسياليسم        
و انسان، زياد ميشود صحبت          

مارکس تا امروز جدى          .  کرد
ترين و عميق ترين منتقد مسخ         
انسانيت در جامعه سرمايه                

اساس مبحث  .  دارى بوده است   
فتيشيم کااليى در کتاب سرمايه      
نشان دادن اين واقعيت است که       
چگونه سرمايه دارى و تبديل          
توليد و مبادله کاالها به محور          
مناسبات متقابل انسانها مبناى         
از خود بيگانگى و بى چهرگى        
انسان در جامعه سرمايه دارى        

سوسياليسم قرار است         .  است
اين هويت را به انسانها                         

شعار از هر کس به       .  برگرداند
اندازه قابليتش و به هر کس به          
اندازه نيازش، تماما مبتنى بر          
برسميت شناختن و تضمين حق     
خود هر انسان در تعيين                       
جايگاهش در حيات مادى                   

در جامعه سرمايه   .  جامعه است 
دارى انسان اسير قوانين کور          
اقتصادى است که مستقل از              
تفکر و تعقل و تشخيص او،               
سرنوشت اقتصادى او را تعيين     

همانطور که گفتم فرد       .  ميکنند
در تفکر بورژوايى يعنى انسان      
سلب هويت شده، انسان از                 
خودبيگانه، انسانى که تمام                
مشخصات ويژه و کيفيات                  
فردى خاص او از او تکانده              
شده و لذا ميتواند بصورت يک       

انسان به محمل زنده         "  راس"
اين يا آن رابطه اقتصادى و                

. نقش توليدى تبديل بشود                    
خريدار يا فروشنده يک کاالى        

اتفاقا اين جامعه سرمايه      .  معين
دارى است که انسانها را به اين     
شيوه استاندارد ميکند و همه را       
با هم شبيه الگوهايى ميکند که          
تقسيم کار اقتصادى بدست داده       

در اين نظام ما نه                    .  است
انسانهايى معين با زاويه ديد              
فردى خود به حيات، با                         
روانشناسى و روحيات و                    
عواطف خاص خودمان، بلکه        
اشغال کنندگان پستهاى                         

٢٢۶شماره   
ما واسطه   .  اقتصادى خاصى هستيم    

هاى جاندار در مبادله کاالهاى                    
ما را، حتى در روابط                 .  بيجانيم

نزديک شخصى و عاطفى با افراد           
ديگر در جامعه، در درجه اول با               

چکاره .  اين مشخصه مان ميشناسند     
هستيم، قدرت خريدمان چيست،                

. طبقه مان چيست، شغل مان چيست       
بر مبناى اين موقعيت اقتصادى،               
يعنى بر مبناى رابطه مان با کاالها،        

. دسته بندى و قضاوت ميشويم                    
جامعه سرمايه دارى مدل و قيافه               
زندگى هر يک از اين دسته بندى ها        

چه .  را هم بدست داده است                       
ميخوريم، چه ميپوشيم، کجا زندگى        
ميکنيم، از چه خوشحال ميشويم، از       
چه ميترسيم، رويا و کابوسمان                   

سرمايه دارى بدوا هويت          .  چيست
انسانى ما را سلب ميکند و بعد                     
خودش ما را با هويت هاى                              
استاندارد اقتصادى که به ما الصاق         

در .  کرده است به هم معرفى ميکند        
مقابل، سوسياليسم جامعه اى است           
که در آن انسان بر مقدرات                             

از .  اقتصادى خود غالب ميشود             
چنگ قوانين کور اقتصادى رها                
ميشود و خود آگاهانه فعاليت                        

. اقتصادى خود را تعريف ميکند               
تصميم با انسانها است و نه با بازار          

اين، .  و انباشت و ارزش اضافه              
يعنى رهايى کل جامعه از قوانين               
کور اقتصادى، شرط رهايى فرد و          
اعاده انسانيت و خودويژگى انسانى        

 .هر فرد است

 

تمجيد سرمايه دارى از فرديت در            
. واقع تمجيد اتميزه شدن انسانهاست       

توده انسانها در نتيجه آنچنان سيال و       
انعطاف پذير ميشوند که ميتوانند بر        
حسب نيازهاى اقتصادى سرمايه به        

دقت .  اينسو آن سو پرتاب بشوند             
کنيد ببينيد بورژوازى کجا ياد                      

در .  فرديت و حقوق فردى ميافتد            
مقابل تالش براى هر نوع برنامه              
ريزى اقتصادى که مخل مکانيسم             
بازار باشد و پاى اولويتهاى                           
اجتماعى ماوراء اقتصادى را به               

با بحث فرديت و آزادى      .  ميان بکشد 
انتخاب فردى به جنگ بيمه درمانى        
دولتى، مدارس دولتى، مهد کودکها،      
خدمات رفاهى عمومى، ممنوعيت          
اخراج، بيمه بيکارى و غيره                        

همينطور عليه اتحاديه ها و      .  ميروند
تشکلهاى کارگرى، زيرا اين تشکلها     
کارگر را، حال به هر درجهاى، از          
اتميزه بودن بيرون مياورند و دامنه         

رقابت فردى در ميان آحاد                        
فروشنده نيروى کار را کاهش               
ميدهند و به نحوى از انحاء                       
تشخيص انسانهاى معين در مورد      
سطح دستمزد و شرايط کار و                 
غيره را به معادالت لخت و عور         

درست جايى  .  بازار تحميل ميکنند  
که کارگر و شهروند ميخواهد                
انسانيت خود را اعمال کند و از             
موضع پرنسيپها و نيازهاى                     
انسانى خود و جامعه خود تصميم        
اقتصادى بگيرد، بنظر بورژوا             

همين .  فرديت خود را نقض ميکند    
گواه معنى واقعى اصالت فرد در         

 .سرمايه دارى است

 

اساس سوسياليسم انسان است، چه      
. در ظرفيت جمعى و چه فردى             

سوسياليسم جنبش بازگرداندن               
جنبشى .  اختيار به انسان است           

است براى خالص کردن انسانها         
از اجبار اقتصادى و از اسارت             
در قالبهاى از پيش تعيين شده                  

جنبشى است براى از بين      .  توليدى
. بردن طبقات و طبقه بندى انسانها     

اين شرط حياتى شکوفايى فردى          
 .است

 

جامعه سوسياليستى  :  انترناسيونال
جاى رقابت و انگيزه فردى چه             
چيزى را ميتواند قرار بدهد؟                   
بهبود دائمى روشهاى توليد،                   
افزايش تنوع و مرغوبيت                         
محصوالت، رشد تکنيکى، ابداع        
و نوآورى که در چهارچوب                   
سرمايه دارى و بازار حتى                       
بصورت انقالبات تکنولوژيکى           
شاهد آن بوده ايم، اينها چگونه در        
سوسياليسم تضمين ميشود؟ چه             
مکانيسمى در ساختار اقتصاد                
سوسياليستى تالش دائمى آحاد              
انسانى براى نوآورى و بهبود                
کمى و کيفى توليد را تضمين                   

 خواهد کرد؟

 

 بهبود تکنيک و       :منصور حکمت  
کيفيت توليد اختراع سرمايه دارى      
نيست، همانطور که توليد معيشت       

نظام سرمايه  .  انسانها چنين نيست   
دارى شيوه معينى است که در آن         
تالش دائمى انسانها براى بازتوليد     
و بهبود شرايط زندگى شان به                

در .  شکلى خاص سازمان مييابد       
متن اين شيوه   

١٣صفحه   
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توليد معين هم رقابت و انگيزه                
فردى هنوز منشاء پيشرفت                      
تکنيکى نيست، بلکه محمل و                   
مجرايى است که از طريق آنها               
اجبارهاى بنيادى ترى روى کل            
سرمايه اجتماعى فشار مياورند،          
به بنگاهها و افراد در بازار منتقل         
ميشوند و آنها را به تکاپو                            

باال بردن دائمى                .  واميدارند
بارآورى کار و نرخ ارزش اضافه      
شرط الزم جلوگيرى از سقوط               
نرخ عمومى سود در شرايطى                
است که مداوما بر حجم سرمايه             

اين نياز کل     .  ثابت افزوده ميشود    
سرمايه اجتماعى، از طريق بازار      
بصورت جبر رقابت به سرمايه            
هاى منفرد و بنگاهها منتقل                       

سرمايه اى که تکنيک             .  ميشود
خود را بهبود ندهد از گود خارج           

در حلقه بعد همين رقابت        .  ميشود
ميان توليد کنندگان وسائل توليد در      

دانش، کنجکاوى     .  جريان است    
علمى، اختراع و نوآورى به اين            
ترتيب از طريق بازار و توسط              

. سرمايه سازمان داده ميشوند                 
انسان هميشه در جستجوى دانش و    
بهبود فن توليد و کيفيت زندگى                

اما اين تالش ذاتى        .  خويش است  
انسان در سرمايه دارى حول                   
سودآورى و انباشت سرمايه                    

در اين شک     .  سازمان پيدا ميکند    
نيست که سرمايه دارى به نسبت           
نظامهاى پيشين به مراتب بر شدت      
و دامنه فعاليت علمى و فنى انسان        

اما بهرحال شکل        .  افزوده است   
مشخص تکاپوى علمى و فنى                  
انسان در اين نظام را نبايد با                     
منشاء اساسى اين تکاپو اشتباه                

رقابت بنگاهها و انگيزه         .  گرفت
هاى مادى فردى منشاء                                
جستجوگرى علمى و نوآورى فنى       
انسان نيستند، قالب مشخصى                  
هستند که سرمايه دارى تنها بر آن        
مبنا ميتواند اين تالش هميشگى              
انسان را، عينا مانند تالش معاش،        

 .در خود جا بدهد

 

چه در سرمايه دارى و چه در هر          
نظام ديگرى بهرحال احتياج مادر       

در سرمايه دارى       .  اختراع است   
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اين بازار است که نيازها را              
اعالم ميکند و دامنه تقاضا                 
براى کاالهايى که اين نيازها            

. را رفع کنند را تعريف ميکند         
و سرمايه هايى که کاالهايى              
توليد کنند که اين نيازها را                  

در .  برآورده ميکند سود ميبرند    
متن اين معادالت کاپيتاليستى           
دانشمندان و متخصصين پروژه    
هاى علمى و فنى خود را پيدا            
ميکند، معلوم ميشود که چه               
بخشى از امکانات جامعه بايد          
صرف پيشرفت علمى و فنى            
شود، علم و کاربست عملى آن         
درچه جهتى بايد جلو برود،               
کدام قلمروها اولويت دارند و           

در سوسياليسم، بازار،       .  غيره
رقابت و منفعت فردى نيست،         
اما انسان و جستجوگرى علمى       
و انگيزه نوآورى و بهبود                   

. کيفيت زندگى سرجايش هست     
سوال مهمى که بايد به آن پاسخ        
داد اينست که مکانيسم فهميدن         
نيازهاى علمى و فنى جامعه،           
انتخاب اولويتها، تخصيص              
منابع و سازماندهى تالش                   
علمى و فنى در غياب بازار              

اين بنظر  .  چگونه ميتواند باشد   
من يک عرصه مهم تحقيق و            
بررسى مارکسيستى است و             
من طبعا جواب حاضر و آماده        

صرفا .  اى براى آن ندارم              
خطوطى که بنظرم ميرسد را          

در درجه اول بايد      .  ذکر ميکنم 
توجه کرد که جامعه                                
سوسياليستى جامعه اى است            

تغذيه دائمى      .  باز و مطلع          
شهروندان با مجموعه                           
اطالعات مربوط به نيازها و           
تنگناها در عرصه هاى مختلف     
زندگى و فعاليت انسانى در               
سطح جهانى يک روش معمول      

در .  در اين جامعه خواهد بود        
نظام موجود بازار سرمايه ها          
را از وجود تقاضا و امکان                
سودآورى براى کاالهاى معين      
مطلع ميکند، در سيستم                         
سوسياليستى شهروندان و                  
نهادهاى آنها مداوما يکديگر را      
از نيازهاى اقتصادى و                        
اجتماعى و انسانى و همينطور       

٢٢۶شماره   
پيشرفتهاى علمى و فنى بخشهاى              

سازماندهى .  مختلف مطلع ميکنند       
رد بدل شدن دائمى اين اطالعات و          
دسترسى دائمى هر کس به آن با                 
توجه به تکنولوژى موجود در همين      

ثانيا، .  امروز کامال مقدور است            
جامعه سوسياليستى جامعه اى است        
که مردم از سطح علمى بسيار                     
باالترى به نسبت امروز                                  

بهره مندى از دانش و      .  برخوردارند
شرکت در فعاليت علمى جزو                      
امتيازات بخش مشخصى نيست،              

. بلکه جزو حقوق پايه مردم است              
همانطور که هنر خواندن و نوشتن           
روزى امتياز افراد معدودى بود و           
امروز اصل بر اين است که سواد             

همين .  جزو حقوق مردم است                
امروز براى مثال ميبينيم که چگونه        
استفاده از کامپيوتر و حتى کاربست       
نسبتا پيچيده و تخصصى آن الاقل             
در جوامع پيشرفته تر وسيعا تعميم           

اين هنوز با توانايى     .  پيدا کرده است  
سوسياليسم در رشد ظرفيتهاى علمى     
عموم و قرار دادن تسهيالت الزم              
براى فعاليت علمى در دسترس                  

 .عموم قابل مقايسه نيست

 

. ممکن است گفته شود نياز نيست             
در غياب انگيزه تمتع فردى چه                  
چيزى انسانها را عمال به عرصه              
فعاليت دائمى و فشرده علمى و فنى          

اينجا ديگر بايد به                     .  ميکشاند
مشخصات معنوى انسان و رابطه            

. آن با مناسبات اجتماعى برگشت             
تصوير قالبى کاپيتاليسم از انسان و          
انگيزه هاى انسانى را نميتوان مبناى 

. سازماندهى سوسياليسم قرار داد            
سرمايه دارى روى منفعت طلبى و          
رقابت جويى فردى انسان سرمايه           
گذارى ميکند و براى کارکرد                      
اقتصاد سرمايه دارى کال اين                       
خصوصيات را در انسانها تقويت            

. ميکند و به آنها آموزش ميدهد                   
اساس سوسياليسم نوعدوستى و                 

نه فقط   .  اجتماعى بودن انسان است      
پويايى علمى، بلکه هيچيک از                   
آرمانهاى سوسياليستى بدون پاک             
کردن ذهن و فضاى فرهنگى                       
انسانها از تعصبات ساخته و                         
پرداخته سرمايه دارى قابل تحقق             

نميخواهم اينجا وارد بحث در    .  نيست
هر چند    .  مورد ذات انسان بشوم          

شخصا معتقدم که نوعدوستى و                  
اجتماعى بودن در ميان انسانها                   
مشخصات بنيادى تر و قابل اتکاء            
ترى به نسبت رقابت و خودپرستى          

هستند و اين واقعيت بارها و به              
اشکال مختلف در همين جامعه              
عقب مانده و متعصب طبقاتى به          

هنوز هم هرجا   .  ثبوت رسيده است  
ميخواهند مردم بيش حد متعارف         
از خود مايه بگذارند به اين                       
عواطف و مشخصات شريف                 

. انسانى چنگ مياندازند                             
سوسياليسم بهرحال، مانند هر                
نظام ديگر اجتماعى، انسان                     

. متناسب با خود را پرورش ميدهد     
تجسم جامعه اى که در آن سهم                
گذارى در سعادت همگان و                     
شرکت در تالش مشترک براى            
بهبود زندگى همنوع انگيزه                     
پراتيک اقتصادى و علمى آدمها           

 .باشد چندان دشوار نيست

 

به يک نکته ديگر هم بايد اشاره             
اين يک واقعيت است که              .  کنم

سرمايه دارى نه فقط خود بر                   
اساس يک انقالب صنعتى ظهور        
کرد، بلکه خود در مقايسه با                    
نظامهاى اقتصادى پيشين تحوالت     
خيره کننده اى در سطح تکنيکى           

اما در  .  جامعه بوجود آورده است    
دل اين تحوالت تکنيکى، همچنان       
مهر فلج کننده و نقش عقب                        
نگاهدارنده سرمايه را در رشد              
ظرفيتهاى فنى جامعه انسانى                 

تکنولوژى در     .  بروشنى ميبينيم    
اين جامعه در عرصه هايى رشد          
ميکند که چه از نظر سودآورى             
سرمايه و چه از نظر اقتدار                      
سياسى بورژوازى ضرورى بوده     

رشد عظيم تکنولوژى             .  است
جنگى را در کنار عقب ماندگى             
فنى جدى پزشکى و بهداشت،                
آموزش، توليد مسکن و                              

بخش .  کشاورزى و غيره ميبينيم       
اعظم مردم جهان در زندگى                    
روزمره شان از ثمرات اين                     

 . تحوالت تکنيکى محرومند

 

چهره فنى سوسياليسم قطعا با                 
سرمايه دارى امروز تفاوت                    
خواهد داشت، زير اولويتهاى فنى      
جامعه اى که اساس آن را بهبود            
زندگى انسانها تشکيل ميدهد با              
جامعه اى که سود قطب نماى آن           

  .است بطور قطع تفاوت ميکند

 

*** 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 اخراج کارگران 
 ! شرکت تهران کمپرسور

 

 در دو هفته گذشته تا                ،بنا به خبر دريافتى         
 نفر از کارگران شرکت تهران                     3امروز     

کمپروسور به دستور قاسمی مدير شرکت از              
برای جلوگيری از          .  کار اخراج شده اند             

اعتراض کارگران اخراجها بطور انفرادی و            
هر يک   .  در زمانهای مختلف انجام شده است         

 سال سابقه کار     3 تا    2از اين کارگران دارای       
بوده و دليل اخراج اين کارگران از کار فقط                 
اعتراض آنها به شرايط کار بسيار سنگين و                
ناعادالنه و دستمزدهای اندک و بسيار ناچيز              

قاسمی گفته است اينجا محل کار             .  بوده است  
توقعات زيادی و فرار از زير کار برای           ،است

 .من غير قابل تحمل است

 

خواست ما خيلی      :  يکی از کارگران ميگفت        
ساعت کاری از   .  ساده و ابتدايی و انسانی است      

 24 شب يعنی در      9 و   8 صبح تا ساعت      30/7
 ساعت کار بعالوه کار              14تا     13ساعت    

اجباری در همه ايام تعطيالت که از بيگاری               
 400 تا     300 در ازای ماهی          ،هم بدتر است    

تومان، بايد از اين حکومت و سرمايه داران                
امثال قاسمی پرسيد آخر با اين شرايط کاری                
سنگين و فرساينده و با دستمزدهای بسيار                     
ناچيزی که شايد کفاف يک هفته زندگی در اين          
اوضاع و احوال را با اين گرانی و تورم را هم            
نميدهد چکار کنيم؟ تکليف فرزندان و خانواده            
های ما چيست؟ آيا ما نياز به اوقاتی جهت                      
استراحت و در کنار خانواده بودن نداريم؟ آيا             
خانواده های ما نياز به امکانات مناسب مسکن،    
خوراک و پوشاک، آموزش و بهداشت و                       
درمان ندارند؟ چرا بايد سهم ما و خانواده                       
هايمان از زندگی فقر و فالکت، گرسنگی و                 
محروميت و پريشان خاطری باشد؟ آيا سرمايه        
داران مفتخور هم مثل ما کارگران زندگی                     

 ميکنند؟ 

 

شرکت تهران کمپروسور واقع در سه راه جاده         
نفر کارگر قراردادی،    30آدران اسالم شهر با     

و )   روزه     89( ماهه           3با قراردادهای           
 هزار تومانی و ساعت کاری      300دستمزدهای  

 صبح تا شب و کار اجباری در تعطيالت            7از  
 . سازنده انواع کمپروسورهای صنعتی ميباشد

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ٣ – ٢٠١١ اکتبر ٢۵
 

٢٢۶شماره   
 

 عکسهائى از تظاهرات در تورنتو
 عليه سرمايه دارى



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢٢۶شماره    
 

 زنده باد شوراها
 

 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

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 شدن        .  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 اسالمی است                           

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

 

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

 

 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست         ،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 توده های مردم را                   .   کنترل کارگرى را تسهيل ميکند     

 . کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند .فراهم مياورد

 

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

 .  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
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

 

  در دفاع از جنبش سوسياليستى طبقه کارگر ، در دفاع از زندانيان سياسى،در دفاع از کارگران زندانى
  نوامبر ميکند ۵ واحد استکهلم شما را دعوت به شرکت در تظاهرات روز ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

  استکهلم ، ميدان سرگل، بعدازظهر٣ نوامبر ساعت ۵شنبه 



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 صفحه ای، بخش زيادی از           ٣۵٠اين کتاب     
نامه ها و مکاتبات منصور حکمت در دوره             
قبل از تشکيل حزب کمونيست ايران، فاصله          
ای از دوران فعاليت اين حزب و نيز در                      
دوره حزب کمونيست کارگری ايران را                    
شامل ميشود که برای اولين بار انتشار می                

 .يابند

 

برای هر کسی که مشتاق است تا مراحل و                
مقاطع مختلف تاريخ کمونيسم ايران از                       

 به بعد را بشناسد، برای هر           ۵٧دوران سال    
کسی که ميخواهد منشا و مبانی کمونيسم                     
منصور حکمت را جستجو کند و برای هر                
کسی که ميخواهد بر بنيانهائی که بر پايه آن              
ها، حزب کمونيست ايران و حزب کمونيست         
کارگری ايران بنا شد تعمق کند، اين کتاب                 

برای هر انسان        .  يک مرجع اصيل است          
جويای حقيقت و طرفدار علم و تعقل که قصد          
دارد ريشه ها و نطفه های جدائی ها و تفاوتها         
و واگرائی های بعدی را رد يابی و متوجه                 
شود؛ و پاسخ سواالت و ابهامات سياسی و                
تئوريک و متدولوژيک و تاريخی خود را به           
روشن ترين صورت پيدا کند، اين نامه ها و              
دست نويس ها، در کنار ديگر آثار منصور              
حکمت، منابع و مآخذ اوريجينال و غير قابل           

 .تحريف اند

 

 برخی از دست نوشته ها 
 !و آثار منصور حکمت، منتشر شد

در اين کتاب بعالوه از ميان مهمترين و            
پايه ای ترين مباحث و مبانی کمونيسم               
کارگری چند اثر ماندگار را با اصالح               
برخی اشتباهات انشائی و محتوائی که              
در ورژنهای موجود و منتشر شده                        

 .موجوداند،  مجددا منتشر کرده ايم

                                                       
 ايرج فرزاد

 

برای دريافت و سفارش کتاب با آدرسها           
 :و شماره تلفن های زير تماس بگيريد

 

 )اسلو( نروژ

 

 :  تلفن و ايميل،داريوش نيکنام 

004740851738 

dniknam@online.no                                                                                                

 

 : تلفن و ايميل،غفار غالم ويسی

004792062541 
ghafar.gholamveysi@gmail.com         

٢٢۶شماره   

١٩صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

                                 

 )استکهلم و گوتنبرگ(سوئد 
 

 : تلفن و ايميل،آوات شريفى:  استکهلم

0046704007620                                  

avatsharifi@yahoo.se 

                                               
 : تلفن و ايميل،عبداله شريفی: گوتنبرگ

0046736134146 

 

 
سرنگون باد 
 سرمايه دارى

 
زنده باد 
!سوسياليسم  

 

جهان بدون فراخوان 
  ،سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 

به چه منجالبى تبديل 
!ميشود  


