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 سياوش دانشور
 

 !اين قانون ضد کارگرى است
 پاسخ به منصور اسانلو

اسانلو در يک گفتگو با تلويزيون آمري"ک"ا      
 قانون ٢٧ و ٢٦ و ٢٣از جمله از اصول 

اساسى جمهورى اسالمى سخن گ"ف"ت ک"ه         
مطالبات ک"ارگ"ران در آن تص"ري"ح ش"ده               

کارگران واحد همين را ميخ"واه"ن"د        .   است
مطلبه غيرقانونى    –شرکت واحد   –و آنها   
 . ندارند

 

ب"راى  "   قانون و غير ق"ان"ون"ى      " اين کلمات   
سنديکاليسم اي"ران"ى و م"ج"م"وع"ه خ"ط و                 
جنبش سياسى ک"ه ت"الش و اع"ت"راض و                
تغيي"رات را در چ"ه"ار چ"وب ام"ک"ان"ات                  
موجود و ظرفيتهاى قانون اساس"ى دن"ب"ال          

اين جن"ب"ش"ى م"ع"رف"ه          .   ميکند، کليدى است  
اين خط در جنبش کارگرى اينگونه . است

. در جنبش زنان هم"ي"ن"ط"ور     .   حرف ميزند 
در دانش""گ""اه و اع""ت""راض دانش""ج""وئ""ى                

در سياست و نقد جناحهائى از       .   همينطور
اين ج"ن"ب"ش در ع"ي"ن           .   حکومت همينطور 

اينکه عميقا س"ي"اس"ى اس"ت، از اس"ت"ق"الل                
. سياسى و مس"ت"ق"ل ب"ودن ح"رف م"ي"زن"د                  

طرفداران اي"ن خ"ط مش"ى س"ي"اس"ى ن"ي"ز                   
ش"راي"ط م"ب"ارزه       " مرتب تاکيد ميکنند ک"ه       

انگ"ار ب"ق"ي"ه در         .   را درک کنيد"  در داخل 
هوا و مريخ زندگى ميکنند و تنها کس"ان"ى           

 –ک""ه دربس""ت اي""ن اف""ق و اي""ن خ""ط را                  
عليرغم وابستگى و عدم وابستگى خ"ي"ل"ى         

قبول ميکن"ن"د،      -از فعالين خط به حکومت    
به بهترين وجهى شرايط م"ب"ارزه و ع"ل"م              
 ! پيشروى آن را در شرايط امروز دارند

 

اما بدوا بايد حساب چند مسئل"ه را از ه"م            
تفکيک کرد تا اين اس"ت"دالل"ه"اى س"ط"ح"ى              

ب""راى ه""زارم""ي""ن      

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 يادداشت سردبير

.                    و ستون  آخر...    نامه ها، اعتصاب کارگران باطرى پارس قزوين، در صفحات ديگر؛
٢٢صفحه   

 طنز -سياسى 
 !گريزانم" اکس مسلمان " من از 

 سعيد مدانلو    
 ١٠صفحه     

  تير با پرچمهای سرخ ١٨در 
!به رژيم اسالمى، براى آزادى و برابرى" نه"  

٣صفحه       

 سياوش دانشور
در حاشيه جشنواره 
 پرايد  تورنتو

 
ارج ندارد، " هويت جنسى"

 !ارتجاعى است
سوال"ى م"ط"رح ن"م"ي"ش"ود ک"ه آي"ا                  
م""خ""ال""ف""ت ب""ا ي""ک س""ت""م ات""وم""ات           
مساوى است با حمايت از جنبشى      
که به نام آن س"ت"م ب"رپ"ا م"ي"ش"ود؟                 
نميشود م"خ"ال"ف س"ت"م ب"ود ب"راى               
رفع آن از موضع برابرى ط"ل"ب"ى         
و سوسياليسم و انسان"ي"ت م"ب"ارزه          
کرد اما مخالف هوي"ت"ه"اى ک"اذب"ى           
بود که هر روز جامعه انسانى را        

ت""""ک""""ه و پ""""اره م""""ي""""ک""""ن""""د؟              
 ٧صفحه  

 على جوادى

 )بخش اول (

 

اپوزيسيون " وحدت طلبی"
ويرانه های "راست بر 

 " بهشت پرولتاريا
 در حاشيه کنفرانس پاريس

بار ديگر بخشهايی از  
اپوزيسيون ملی اسالمی و 
بخشهايی از اپوزيسيون راست 
و ناسيوناليست پرو غربی جمع  

مشروطه خواه و . شده اند
قوم پرست و . جمهوريخواه
فدراليست و . عظمت طلب

.             تماميت ارضی طلب  
٤صفحه    

 آذر ماجدى 
 
 

استقالل از احزاب راه "
    !"پيروزی زنان؟

 پاسخی به شهال الهيجی
چرا يک مدافع حقوق زن                         
ميخواهد خود را از چنين مدافع            
سرسخت آزادی زن خالص کند؟       
قاعدتا کسی که صادقانه به حقوق        
زن می انديشد، خواهد گفت يک           
مدافع حقوق زن بايد از هر                      
حمايت و دفاعی از حقوق زنان            

 ماجرا چيست؟ . شاد شود

 ٦صفحه 

 گزارشات پناهندگى،  
 نسرين رمضانعلى

١٢صفحه    
سلمان رشدی شواليه و 

!جنگ مذاهب  
 

١٣صفحه محمود احمدى                                  

 تحفه جنگ تروريستها
 تحريم اقتصادى، جيره بندى بنزين
 درگيرى و تظاهرات ديشب در تهران
 به آتش کشيدن پمپ بنزينها

٢صفحه   

  ۵ضميمه شماره 
 يک دنياى بهتر امروز منتشر ميشود



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

بنا به اخبار رسيده به حزب                       
بااعالم خبر سهميه بندی بنزين               

 ٤روزانه برای هر ماشين سواری      
 ليتر، مردم    ١ليتر و موتورسيکلت   

معترض در شهر تهران از ساعت       
دست به اعتراض و             شب        ١٠

تظاهرات و بستن بزرگراه زدند و        
با نيروهاى دولتى درگير                            

هجوم ماشينها، بوق زدنهاى      .شدند
ممتد، نگرانى و عصبانيت چهره          
ديشب تهران و برخى شهرهاى             

بنا به اين گزارش پمپ       .  ديگر بود 
های بنزين ستارخان، همت، ايران      
پارس، تهران پارس به آتش کشيده       

همينطور باجه بانک اقتصاد     .  شدند
نوين واقع در ستاری شمالی،                   
فروشگاه رفاه واقع در ميدان                   

در عمده    .  رسالت تخريب شدند       
پمپ بنزين ها بدنبال اعالم اين                
خبر و هجوم مردم، آتش نشانى و          

ديشب تعداد    .  پليس مستقر شدند       
بيشترى پمپ بنزين در تهران در          
ادامه تظاهرات و اعتراض مردم          

اجتماع در    .  به آتش کشيده شدند        
تهران پارس رو به پائين شهر                 

تظاهرات و       .  وسيع تر بود             
اعتراض در تهران تا نيمه شب               

در اين اجتماعات        .  ادامه داشت   
عليه احمدى و نژاد و رژيم                        
اسالمى شعار دادند و با نيروهاى          
سرکوبگر رژيم اسالمى درگير             

در شهرهاى ديگر آمادگى         .  شدند
مردم و فضاى انفجارى گزارش           
شده و نفرت از رژيم بطور علنى          

اخبار . همه جا بروز داده شده است
رسمى دولتى حاکى از آن است که        
امروز تالش براى تغيير اين                    
سياست در مجلس رژيم اسالمى            

 .شروع شده است

 

دولته"اى غ"رب"ى س"ي"اس"ت ت"ح"ري"م                 
اقتصادى و گسترش آن را اع"م"ال          
ميک"ن"ن"د، و آق"اى ت"ام ک"ي"س"ى ن"ي"ز                     
معترف است که اين تحريمها روى   
زندگى م"ردم اي"ران ت"اث"ي"ر م"ن"ف"ى                 

جمهورى اسالمى و سرم"اي"ه      .   دارد
داران هم با جيره بندى و گران"ى و        

در .   احتکار به جان مردم مى افت"ن"د       
ج""ن""گ اي""ن اوب""اش""ان ت""روريس""ت،         
ط""ب""ق""ه ک""ارگ""ر و م""ردم م""ح""روم              
قربانى اول اند و قرار است ت"اوان         

 تحفه جنگ تروريستها
 تحريم اقتصادى، جيره بندى بنزين

. سنگين اين سياس"ت"ه"ا را ب"پ"ردازن"د            
. مردم ح"ق دارن"د اع"ت"راض ک"ن"ن"د               

مردم س"ه"م"ى در ت"ع"ي"ي"ن س"ي"اس"ت                   
تحريم رژيم و يا جيره بندى ب"ن"زي"ن          

م""ردم در تص""م""ي""م راه          .   ن""داش""ت""ن""د  
اندازى تاسيسات هسته اى ش"ري"ک         

کارگران اع"الم ک"ردن"د ک"ه           .   نبودند
م"ردم  .   انرژى هسته اى نميخ"واه"ي"م      

گ""رس""ن""ه ان""د، م""ح""روم ان""د، ف""اق""د               
امکانات اوليه بهداشتى و درمانى و      

دول"ت اس"الم"ى غ"ل"ط          .   معيشتى ان"د   
کرده اس"ت ک"ه ب"ه ن"ام م"ردم و از                   
جيب طبق"ه ک"ارگ"ر ارق"ام ن"ج"وم"ى               
. صرف تاسيسات هسته اى م"ي"ک"ن"د         

در مملکتى که روى درياى ن"ف"ت و          
گاز خوابيده است چرا ب"اي"د ب"ن"زي"ن             
ج"ي""ره ب""ن""دى ش"ود؟ اي""ن ح""ک""وم""ت           
 .جنايتکار تنها بايد سرنگون شود

 

 !مردم نپذيريد
رژيم اسالمى فورا و با يک                        

نبايد .  اعتراض قوى پس مينشيند         
قبول کنيم که بنزين و نان و                          
مايحتاج مردم تحت سيستم جيره             
بندى قرار گيرد، مشتى سودجو و          
کميته چى به جان مردم بيافتند و               
بازار سياه شان را بيش از پيش                 

اين سياست را بايد به        .  رونق دهند 
تا همين حاال پاسخ      .  شکست کشاند 

محکمى داده شده و اين استقبال                 
با صداى   .   تير بود     ١٨خوبى از      

رسا و متشکل و متحد اعالم کنيد؛           
نه !  نه تحريم، نه جيره بندى                   

! تاسيسات هسته اى، نه بمب اتمى         
حزب !  مرگ بر جمهورى اسالمى     

اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه                   
کارگر و مردم آزاديخواه را به                 
اتحاد و همدلى در اعتراض به اين          
سياستهاى ارتجاعى تروريستها             

 . دعوت ميکند

 

 !مرگ بر جمهورى اسالمى

 !آزادى، برابرى، حکومت کارگرى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ١٣٨٦ تير ٦ -٢٠٠٧ ژوئن ٢٧

 

۵شماره   

 ٢۵تام کيسی قائم مقام وزارت امور خارجه آمري"ک"ا روز دوش"ن"ب"ه            " 
ژوئن گفت که تاثير تحريم های جديد، تنها به دولت جمهوری اسالمی  

، بر زن"دگ"ی م"ردم اي"ران ه"م ت"اث"ي"ر                 » متاسفانه« محدود نخواهد بود و     
 ". خواهد گذاشت

! بر زندگى مردم اي"ران ه"م ت"اث"ي"ر دارد             "  متاسفانه! "به همين سادگى 
تحريم اقتصادى يک سالح کشتار جمعى است که جامعه را به س"م"ت        

ب"رخ"الف اظ"ه"ار ن"ظ"ر ت"ام              .   استيصال و فالکت عريان سوق م"ي"ده"د        
کيسى و امثالهم سياست تحريم اقتصادى دستکم در کوتاه مدت و ميان             
مدت خراشى به رژيم هاى استبدادى وارد نميکند، از س"ف"ره ل"ف"ت و                    
ليس شان نميکاهد، جيره بندى خاصى را به آنها و زندگى شان تحميل    
نميکند، دنبال دارو و مواد اوليه مايحتاج زندگ"ى در خ"ي"اب"ان"ه"ا و در                   

تحريم اقتصادى تنها دولت هائى مانند جم"ه"ورى   .   صف اسير نميشوند  
. اسالمى را هارتر و هيئت حاکمه را ع"ل"ي"ه م"ردم ج"رى ت"ر م"ي"ک"ن"د                         

بدهند و تحريم هم ي"ک    "   هزينه" جرياناتى که معتقدند مردم ايران بايد     
ابزار است و درپس آن مردم ناراضى م"ي"ش"ون"د، م"ن"زج"ر م"ي"ش"ون"د،                       
اعتراض ميکنند و رژيم را پائين ميکشند، ج"ري"ان"ات"ى غ"ي"ر مس"ئ"ول،                    

راست افراطى نميتواند ان"ک"ار ک"ن"د       .   ضد جامعه و آوانتوريست هستند   
که تحريم اقتصادى روى زندگى مردم تاثير م"ن"ف"ى دارد و ب"ه زب"ان                       

اما راست خجول در اپ"وزيس"ي"ون          .   آدميزاد به خاک سياهشان مينشاند    
ايران با دفاع از سياست تحريم اقتصادى و بدتر توجيه آن تن"ه"ا نش"ان          
ميدهد تا چه حد به مبارزه و اعتراض و رفاه و آسايش مردم بى رب"ط            

 .است

کمونيسم کارگرى مخالف سرسخت سياست تحريم اقتصادى است و 
معتقد است اين سياست تنها ارتجاع را قويتر و جنبش اعتراضى و 

تحريم اقتصادى . آزاديخواهانه طبقه کارگر و مردم را عقب ميراند
داراى کارنامه اى سياه است که روى گورهاى کودکان عراقى 

يک محک تشخيص نيروهاى . افتخارش را حک کرده است
اپوزيسيون و درجه مسئوليت اجتماعى و يا فرقه بودن آنها، سياست 

مردم ايران به کسانى که روى . شان در قبال تحريم اقتصادى است
فالکت و بدبختى و بيمارى آنها کيسه ميدوزند، يک نه محکم ميگويند 

. *                                            و دست رد به سينه آنها ميزنند 

 قابل توجه طرفداران تحريم اقتصادى
 سياوش دانشور 



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

 ٧٨ تير     ١٨پيام جنبشی که در          
آغاز شد روشن و صريح است،         

شش .  سرنگونی رژيم اسالمی       
روزی که پايه های رژيم اسالمی 
را لرزاند، هدفش نه خواست                
تعديل و اصالح رژيم اسالمی             
بلکه سرنگونی و خالصی از شر 

جمهوری .  رژيم اسالمی بود          
اين يک    .  اسالمی رفتنی است       

حکم قطعی و نتيجه اجتناب                   
ناپذير جنبش توده های مردم                 

 تير مردم در ايران      ١٨در  .  است
عمال به رژيم اعالم جنگ                      

 .  کردند

  

 ٧٨ تير     ١٨اکنون هشت سال از     
در اين هشت سال ما از       .  ميگذرد

يک طرف شاهد تالشهای عظيم        
و اعتراضات گسترده مردم برای     
بزير کشيدن رژيم جانيان                       
اسالمی بوديم و از طرف ديگر          
شاهد بوديم که چگونه رژيم                  
اسالمى با توسل به سرکوب                 
وحشيانه و عريان از حاکميت             

اما در . سياه خود دفاع کرده است 
 ساله نه تنها خواست     ٨اين جنگ   

 تير کمرنگ نشده است، نه            ١٨
تنها مردم مرعوب نشده اند، بلکه      
برعکس ما شاهد گسترش                      
انزجار و نفرت مردم از رژيم             

ابعاد رو درويی     .  اسالمی هستيم  
و نخواستن رژيم به همه عرصه        
های تقابل اجتماعی کشيده شده           

مردم روزمره درگير            .  است
جنگى در خيابان و کارخانه و              
. دانشگاه با رژيم اسالمى هستند        

در اين جنگ گاه سنگرهايی فتح        
ميشوند، گاه سنگرهايی از دست        
داده ميشوند، اين خصلت هر                

اما اين   .  جنگ دراز مدتی است      
جنگ همچنان اصلی ترين                    
عرصه تقابل مردم با رژيم                    

 . اسالمی در جامعه است

 

نبردهای تعيين کننده و سرنوشت      
سرنگونی .  سازی در راه است        

اما !  رژيم اسالمی محتوم است        
شرط پيروزی چيست؟ ملزومات     
پيروزی کدامند؟ برای پيروزی         
بر رژيم اسالمی و استقرار                   
نظامی متضمن آزادی، برابری،      

تر باشد، امکان تامين        
رهبری کمونيستی بر       
جنبش سرنگونی بيشتر   
و ملزومات سرنگونی     
رژيم فراهم تر خواهد       

 . شد

 

 تير  ١٨از اين رو در        
امسال ما بار ديگر بر        
سرنگونى تمام و کمال     

رژيم اسالمى و نخواستن همه            
جانبه حکومت اسالمی تاکيد               

سرنگونی و تغيير              .  ميکنيم
حکومت از پايين، بدست مردم و       
طبقه کارگر شرط هر تغييرى به       
نفع رفاه و امنيت و حرمت و                 

هر سياستى   .  آزادى مردم است     
که سرنگونى توسط مردم را در        
ابهام ميگذارد يا به روشهايی از         
باال، توطئه و کودتا و حمله                   
نظامی، متوسل ميشود عمال بر         
مشقات مردم در پروسه                          

 ١٨ما در    .  سرنگونی می افزايد   
تير امسال پرچم آزادى و                        
برابرى و لغو تبعيض را برمى          

نفى تبعيض و خواست       .  افرازيم
آزادى و برابرى، چکيده و                    

اعتراضات   مضمون اصلی        
کارگرى، دانشجوئى، زنان و             

 تير امسال    ١٨در  .  جوانان است 
ما در مقابل تبليغات                                    
ناسيوناليستى و ضد بشرى، در          
مقابل قوم پرستى، در مقابل                  
فاشيسم ضد افغان، از هويت                
جهانشمول انسانى و حقوق برابر     

! ما بشريم  .  انسانها دفاع ميکنيم     
در يک کره خاکى زندگى                      

تنها يک نژاد آنهم نژاد         !  ميکنيم
 تير امسال در         ١٨در   !  انسانى

انرژى هسته اى       "مقابل شعار       
ما شعار      "  حق مسلم ماست          

آزادى بيان، تشکل، تحزب،             "
را "  تجمع، اعتراض و اعتصاب    

بعنوان حق مسلم مردم مطرح             
 تير امسال براى      ١٨در  .  ميکنيم

آزادى کليه دستگير شدگان فرياد      
آزادى بى قيد و شرط کليه                      
زندانيان سياسى را مطرح                    

 . ميکنيم

 

کارگران، ! مردم آزاديخواه
 !زنان، جوانان انقالبى

با پرچم سرخ آزادی و برابری و      
در .  به رژيم به ميدان بيائيد     "  نه"

 تير ميتوانيم           ١٨اعتراضات      

  تير با پرچمهای سرخ ١٨در 
 !به رژيم اسالمى براى آزادى و برابرى" نه"

رفاه و انسانيت همگان در جامعه چه        
بايد کرد؟ يک شرط حياتی پيروزی          
بر جمهوری اسالمی شکل گيری               
نيروی رهبری کننده در جنبش                    

شکل دادن به اين        .  سرنگونی است  
نيروی رهبری کننده جنبش                           
سرنگونی کار کمونيسم کارگری               

اين وظيفه عاجلی است که             .  است
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در              

ما تالش  .  مقابل خود قرار داده است      
بزرگ به  "  نه"ميکنيم که به مناديان       

رژيم اسالمی، به کليت استبداد و                
استثمار و تبعيض و ارتجاع و                       
نابرابری در صحنه سياسی ايران             

اما مردم نيز بايد انتخاب     .  تبديل شويم 
آيا افق و       :  سئوال اين است      .  کنند

آلترناتيو مردم در سرنگونی رژيم             
اسالمی در خطوط کلی يک افق و             
راه حل چپ است يا راست؟ آيا مردم       
در انداختن رژيم اسالمی به باال، به          
راست، به قدرتهای غربی اميد می            
بندند يا به نيروی خود، به چپ                      
جامعه و به يک راه حل راديکال                 
متوسل ميشوند؟ اين شرايط و                       
ملزومات عليرغم گسترش سياستهای    
راديکال و چپ کمونيسم کارگری در      

. جامعه هنوز به فرجام نرسيده است        
اگر کمونيسم کارگری بتواند افق                
راديکال و انقالبی را به افق غالب             
در روند سرنگونی رژيم اسالمی               
تبديل کند، آنوقت شخصيتها و احزاب 
اين اردوی چپ و کمونيستی در                  

از .  موقعيت رهبری قرار ميگيرند        
طرف ديگر تالش برای باال بردن             

انتظارات و توقعات مردم و نپذيرفتن      
نقطه سازشهايی است که اپوزيسيون       
ملی اسالمی و اپوزيسيون راست               
بورژوايی قدم به قدم درمقابل مردم           
قرار ميدهند، شرط حياتی پيشروی          

ما مدام مردم را به درهم                  .  است
شکستن و عقب زدن چنين                               

هر چه    .  آلترناتيوهايی دعوت کنيم      
نخواستن مردم عميق تر و همه جانبه     

۵شماره   

حمالت اخير رژيم را به شکست           
 تير بايد فرياد           ١٨در    .  بکشانيم

بزنيم که آزادى زنان از مسير                  
جلب و جذب نظر آيت اهللا هاى                

بايد فرياد بزنيم    .  ضد زن نميگذرد   
که تشکيل سازمانهاى مستقل                   
کارگرى و اعاده حقوق و رفاه                 
کارگران از مسير اتکا به بندهاى          
قانون اساسى رژيم ضد کارگر و           
قانون گرائى سنديکاليستى                        

نفى اختناق از مسير             .  نميگذرد
عوض کردن احمدى نژاد با                     
کروبى و رفسنجانى و امثالهم و يا         
مبارزه مسالمت آميز و نا فرمانى          

آزادى از مذهب و     .  مدنى نميگذرد 
خرافه و امر سکوالريسم از طريق 
باج دادن به مذهب دربارى و                   
. دگرانديشى اسالمى متحقق نميشود

تا به منافع طبقه کارگر و اکثريت          
مردم مربوط است اپوزيسيون                
راست ايران وعده ای جز استثمار       

. و استبداد در اشکالی ديگر ندارد         
ميخواهند عمارت ننگينى که بر             
گرده کارگر بنا شده است را تحکيم 

کارگران و زنان   .  و بازسازى کنند  
و جوانان براى آزادى بايد پرچم            

 ١٨.  آلترناتيو انسانى را برافراشت   
تير امسال بايد پيشروى ما را                    

از طرف ديگر کمونيسم . تثبيت کند
کارگرى بايد متحدانه به استقبال            

 تير بايد در عين     ١٨!   تير برود  ١٨
حال زمينه ای برای گسترش                   
انسجام صفوف کمونيسم کارگری       

 تير بايد ورق را             ١٨در    .  باشد
 . برگرداند

 

 !سرنگون باد جمهورى اسالمى
زنده باد آزادى، برابرى، حکومت 

 !کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

  ٢٠٠٧ ژوئن ٢٣



٤صفحه  يک دنياى بهتر   

 )بخش اول (

 در حاشيه کنفرانس پاريس
کنفرانس "آخرين اين تالشها                    

بار .  نام گذاری شده است     "  پاريس
ديگر بخشهايی از اپوزيسيون ملی       
اسالمی و بخشهايی از اپوزيسيون       
راست و ناسيوناليست پرو غربی         

مشروطه .  دور هم جمع شده اند           
قوم پرست و   .  خواه و جمهوريخواه  

فدراليست و تماميت   .  عظمت طلب 
! جمع رنگينی است   .  ارضی طلب 

از اينکه توانسته اند دور هم جمع           
. جشن گرفته اند     .  شوند، شادمانند  

اما اين نه آخرين تالش است و نه            
اين تالشها تا کنون راه به جايی               

اين تالشها را چگونه       .  برده است  
بايد نگريست؟ اين وحدت طلبی             
چه جايگاهی در تحوالت سياسی          
ايفا خواهد کرد؟ رابطه اين نشستها      
با تالشهای هيات حاکمه آمريکا             

چتر ملی  "برای شکل دادن به يک       
 کدام است؟ " اپوزيسيون

 

. جامعه ايران در حال غليان است        
مردم حکم به سرنگونی رژيم                  

سرنگونی رژيم   .  اسالمی داده اند    
عليرغم اين بگير و ببندهای اخير          

. و وحشيگری هايش محتوم است         
. جمهوری اسالمی رفتنی است             

آزاديخواهی و برابری طلبی يک         
وزنه اصلی در تحوالت حاضر             

اين واقعيت را حتی کسانی        .  است
که تا ديروز در زير چتر دوم                    

هيوالی "  اصالح"خراد برای           
اسالمی تالش ميکردند نيز                        

بدنبال راه حلی    .  کرده اند "  درک"
. برای مقابله با اين وضعيت هستند      

اخيرا آقای داريوش همايون از               
نظريه پردازان راست خط و نشان       
کشان اعالم کرده است که                          
ميخواهند آينده مطلوب خود را بر         

" ويرانه های بهشت پرولتاريا            "
 . بسازند

 

به اين اقدامات بايد تالشهای هيات        
حاکمه آمريکا و غرب را نيز                   

تروريسم دولتی هيات    .  اضافه کرد 
حاکمه آمريکا و متحدينش در کنار       
پيشبرد سياستهای ضد انسانی                 

و سنا و                   
وزارت 

خارجه آمريکا 
صف .  هستيم

کشيده اند، فرم 
پر کرده اند، بيوگرافی سياسی            
تهيه کرده اند، پای يکديگر را             
لگد ميکنند، و هر کدام اميدوارند       
که باالخره سهمی از دالرهای           

يک .  آمريکايی نصيبشان شود       
وجه اين تالشها رقابت و                        
کشمکشی است که ميان اين                  

سياست .  جريانات حاکم است         
بورژوايی در ايران همواره با            
دشمنی و کينه توزی و باند بازی       

هر کدام در      .  همراه بوده است     
تالشند تا به باند و دسته ای شکل        
دهند که بتوانند با عکس گيری            
از ان و الصاقش به پوشه سياسی 
شان در وزارت خارجه آمريکا         
بودجه و مکان مناسبتری به خود      

تالشهای اين     .  اختصاص دهند   
چنينی در دور اخير شدت گيری        
خصومت و کشمکش دو قطب           
بين المللی تروريسم جهانی،                
تروريسم دولتی و تروريسم                 
اسالمی، شتاب روز افزونی               

نشست ”.  بخود گرفته است            
نشست ”،  “نشست لندن ”،  “برلين

“ نشست بوستون  ”و   “  واشنگتن
و اخيرا نشست پاريس و ساير             

ديگر از اين جنس      “    نشستهای”
در اينده نزديک در هر منطقه و         
محله ای از اپوزيسيون در حال          

اين نشستها    .  شکل گيری است      
بسرعت قارچ از زمين سر در           

بازيگران اين سيرک    .  می آورند 
سياسی احتياج به سياهی لشگر          

احتياج به نمايش و بازار        .  دارند
گرمی برای جلب رضايت خاطر  

خريدار قبل از       .  خريدار دارند   
خريد بايد از کيفيت کاالی                      
خريداری شده به درجه ای                    

در جهان    .  اطمينان حاصل کند     
کنونی سرمايه، کيفيت کاال و               
گارانتی کاالی خريداری شده             
يک جنبه مهم فروش و رقابت و        
تخصيص سهمی از بازار به                

اما تجربه تلخ کنگره     .  خود است 
سازمان “  افتضاح”ملی عراق و     

سيا و احمد چلبی اين خريدار               
ثروتمند را نيز محتاط کرده                  

سازمان سيا ادعا کرد که        .  است
به “  غلط”احمد چلبی اطالعات       
از قرار   .  اين سازمان داده است     

وعده داده بودند و انتظار داشتند        
که ارتش امريکا با استقبال و در        

 " ويرانه های بهشت پرولتاريا"اپوزيسيون راست بر " وحدت طلبی"
 در حاشيه کنفرانس پاريس

 على جوادى 

تحريم اقتصادی، در کنار                          
تهديدهای جنگی به تالشهای خود        
برای چسباندن اپوزيسيون                       
ارتجاعی و راست رژيم اسالمی          

يک رکن سياست   .  نيز متعهد است  
بورژوازی غرب در تحوالت                
سياسی ايران تالش برای شکل              
دادن به آلترناتيو سياسی مطلوب          
خود در جانشينی رژيم اسالمی              

نشستها و ميتينگهای متعددی .  است
اين روزها در گوشه و کنار جهان        
صورت ميگيرد بدون ارتباط با             

نامهای با      .  اين تالشها نيست          
مسمايی نيز بر اين تالشها گذاشته         

چندی نمايندگانی از اين          .  ميشود
در کنار اين   .  صف در پراگ بودند   

 ميليون    ٧۵تالشها نبايد بودجه            
دالری که برای چسباندن و شکل          
دادن و به سرانجام رساندن                       

اين صف کنار گذاشته         "  وحدت"
تحرک .  شده است، را از ياد برد         

موجود در صفوف جريانات                   
ناسيوناليست قومپرست و جريانات 
دست راستی محافظه کار، اعم از        
مشروطه خواه و جمهوريخواه،            
بعضا با اين تالشها گره خورده              

از اهداف و تجربيات هيات       .  است
 .حاکمه غرب شروع ميکنم

 

 پروژه آلترناتيو سازی غرب
هيات حاکمه آمريکا در صدد شکل 
دادن به صفی از نيروهای                         
اپوزيسيون ايران است که بتواند           
در صورت لزوم و در زمان                    
مناسب به عنوان آلترناتيو                         

. حکومتی در ايران علم شود                   
. پروژه ای مانند کنگره ملی عراق      

آمريکا به دنبال گرد آوردن احمد          
. چلبی های ايرانی به دور هم است     

احمد چلبی های ايرانی نيز، که              
البته کم هم نيستند، جملگی به                   
دنبال آنند از سفره ای که آمريکا            
پهن کرده است، نصيبی ببرند و             
رونقی به کار و  بار امروز خود            
بدهند و مکانی در آينده برای خود         

بی دليل نيست که ما      .  جستجو کنند 
شاهد لشکر کشی بخشهای مختلف      
اپوزيسيون راست و محافظه کار         
و همچنين حضور جريانات                     
ناسيوناليست قومپرست در کنگره      

۵شماره   
ميان هلهله مردم خانمان خراب              
شده وارد بغداد و شهرهای عراق         

تصور اينکه مردم       !  خواهد شد؟   
مستاصل، در ميان ويرانه های              
ناشی از بمباران، تنها طعمه                     
مناسبی برای جريانات اسالمی و         
باندهای سياه قومی و فرقه های              
مافيايی مذهبی خواهند بود، از                

 ! قرار کمی برايشان مشکل بود

 

اما مشخصات و ويژگی های                   
پروژه کنونی آمريکا کدامست؟             
تفاوتها با پروژه عراق چيست؟              
محافل تصميم گيرنده آمريکا از             

! تجربه چلبی ها درسها گرفته اند         
به دنبال سر هم بندی کردن                        
مجموعه ای با حداقلی از اعتبار            

تنوع و وجود          .  سياسی هستند     
سياهی لشگر از شروط اين پروژه       

بازيگران اين سيرک             .  هستند
سياسی نيروهای رنگارنگ                     
ناسيوناليسم پرو غربی، اعم از               
سلطنت طلب و قومپرست، و                  

-همچنين بخشهايی از ملی                        
اسالميهای تازه آمريکايی شده                

شرکت در اين سيرک              .  هستند
سياسی به سابقه خاصی نيازمند             

در .  شرط پيچيده ای ندارد     .  نيست
اين مضحکه همه جور موجود               

اتفاقا وجود   .  سياسی يافت ميشود     
گونه های متفاوت يک ويژگی                

.  سياسی است    مطلوب اين سيرک    
بی دليل    !  چتر بايد فراگير باشد         

نيست که همين خصوصيت را نيز       
در تبليغات اين جريانات مشاهده           

نتيجتا بازيگران اين پروژه    .  ميکنيم
“ وحدت طلبی    ”بايد در قامت              

حاضر شوند در زير     .  ظاهر شوند 
“ اتحاد”.  چتری با هم فعاليت کنند       

. شرط بقاء در اين چهارچوب است  
ترجمه اصل بقاء اصلح در تکامل        
طبيعی در اين عرصه به اين معنی       
است که اين موجودات بايد                        
خصوصيات عمومی پروژه را در      
خود هضم و خود را با محيط                    

اين نمايشی ديدنی        .  تطبيق دهند   
 .است

 

فازهای آتی اين نمايش سياسی                
چيست؟ چنانچه اين پروژه عمری       
برايش متصور باشد، ما بايد شاهد        

و يا    “  برگزاری کنگره وحدت      ”
و “  کنگره ايرانيان در تبعيد              ”

اما کجا؟ با کدام           .  امثالهم باشيم   
نيروها؟ 

۵صفحه   



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

تحت رهبری کدام جريان               
سياسی؟ با چه پالتفرمی؟ به          
محض اينکه اين سئواالت              
پايه ای پرسيده ميشوند،                   
معضالت متعدد اين جريانات      

از سياست     .  روشن ميشود    
بر کدام محور    .  شروع ميکنيم 

سياسی قادر خواهند شد                   
نيروهای صفوف خود را               
جمع کنند؟ ميکوشند کمترين         
مخرج مشترک را مبنا قرار         

کمترين مخرج مشترک    .  دهند
از قرار تنها معياری است که       
شرط ورود به اين سيرک               

اما .  قرار داده شده است              
بورژوازی ايران را خطوط        
بسياری از هم متمايز ميکند          
که امکان قرار گرفتن در يک      
صف واحد را برايشان بسيار       

حتی موکول    .  دشوار ميکند   
کردن نوع نظام حکومتی به          
اينده موهوم چندان م�مر              

. �مر نبوده و نخواهد بود             
خصومت دو قطب                              
ناسيوناليسم عظمت طلب و           
ناسيوناليسم قومپرست چندان      
قابل درمان نيست و اخيرا              

يک پاشنه   .  اوج گرفته است     
آشيل اين صف وجود بقايای         

هر چقدر       .  سلطنت است      
وارث سلطنت قسم ياد کند که       
سلطنت برايش علی السويه           
است، دردی دوا نميشود،               

بعالوه .  زخمی درمان نميشود   
مگر سازمان سيا و آمريکا            
چند بار قادر خواهند شد،                

را به قدرت                    “  شاه”
بازگردانند؟ سلطنت مرده              

فقط ميتوان مراسم ياد        .  است
بود تدفينش را برگزار                      

اما اين مسائل کوچکترين    .کرد
معضل اين سناريوی                         

برای .  مضحک است           
بازيگران فروش نقش خود به     
کارگردان مهم و تعيين کننده         

اما برای کارگردان          .  است

بنا به اخبار رسيده به حزب کارگران           
پارس در      )  باطرى(کارخانه قوه           

قزوين روز جمعه در اعتصاب بسر            
بردند و اين اعتصاب در ادامه چند                 
روز اعتصاب متوالى در اين کارخانه        

اعتراض کارگران به عدم               .  است
پرداخت حقوق معوقه شان و همچنين          
 .اخراج تعدادى از همکاران خود است

 

کارگران اين کارخانه با معضل                      
عمومی طبقه کارگر در ايران روبرو         

اخراج و بيکارسازى عدم              .  هستند
پرداخت حقوق ها باال کشيدن                            
دستمزدهای ناچيز کارگران و فقر رو        
به گسترش يک مسئله محورى جنبش         

منشا و   .  کارگرى و کل جامعه است         
مسبب اين وضعيت مناسبات غير                  
انسانى و استثمارگرانه سرمايه دارى         

در عين حال سياست خصوصى      .  است
سازى و بيکار سازی ها و اخراج                  
کارگران موقعيت دشوارى را به                   
کارگر و خانواده کارگرى تحميل کرده      

اعتراض کارگران به پيامدهاى       .  است
خصوصى سازى ها و در دفاع از                 

براى .  سياست دولتى کردن نيست            
کارگران تفاوتى ندارد که مالک                      
کارخانه دولت سرمايه داران است يا           
حاجى فالنى يا قديم پاسدارى که در               
سياست بچاپ بچاپ واگذارى صنايع          

امنيت .  صاحب کارخانه شده است            
شغلى کارگران پرداخت حقوق ها و             
مزايا پرداخت بيمه بيکاری مکفی و             
صدمه نديدن شغل و زندگى کارگر و           
خانواده کارگرى در اين دست بدست           
شدن مالکيت و يا تعطيلى بخشى از               
صنايع مسئله اساسى کارگران و                    

 .  محتواى اعتراض آنهاست

 

حقيقت اينست که بخشى از صنايع در          
. ايران دچار بحران عميقى هستند                 

موضع کمونيستی کارگرى نميتواند             
سياست دفاع از وضع موجود و سرپا          

اگر صنايع   .  نگهداشتن کارخانه باشد     
نساجى و صنايع مشابه در بحران                  
قرار دارند يک دليل اش اينست که                
پارچه با کيفيت مرغوب تر و ارزان            
تر در بازار جهانى يافت ميشود و لذا            
توليدات اين بخش قدرت رقابت در اين       

ويرانه های بهشت "اپوزيسيون راست بر " وحدت طلبی"
 "  ...پرولتاريا

فروش کاال به عموم مساله          
باالخره بخشی از           .  است

جامعه بايد نيم نگاهی به اين        
تزيينات اين سيرک بکند و           
خواهان اين باشد که نظری         

فروش اين  .  به نمايش بيندازد  
پروژه به مردم معضل                   

فاز .  اصلی اين پروژه است      
پايانی اين سيرک چيست؟            
اين داستان چگونه به پايان          
خواهد رسيد؟ آيا قادر                     
خواهند شد جماعتی را                   
سرهم بندی کنند، بعنوان              
الترناتيو رژيم اسالمی                   
بخورد مردم دهند؟ آيا                     
سرنوشت اين پروژه از                
ساير تالشهای تاکنونی                  

 راست متمايز خواهد بود؟ 

 

مساله اين است که اين                    
پروژه هيچ چيز جديدی در          

. کهنه است      .  خود ندارد      
مردم اين       .  قديمی است      

نمی .  مضحکه را ديده اند         
در عراق ديده        .  خواهندش

. در افغانستان ديده اند         .  اند
تاکنون بارها در تحرکات            

. اپوزيسيون راست ديده اند        
تالشها و رنگ و لعابها چاره 

مردم آزادی      .  ساز نيست     
ميخواهند، مردم برابری              
ميخواهند، مردم رفاه                      
ميخواهند، اين پروژه                     
کوچکترين قرابتی با هيچ            
خواست توده های مردم                

 . ندارد

 

در قسمتهای بعدی اين نوشته     
به جوهر تبليغات راست و           
رنگ و لعاب وحدت طلبانه        
آن در رابطه با جنبش                      
سرنگونی پرداخته خواهد           

 . شد

*** 

۵شماره   

سرمايه و سود بويژه در     .  بازار را ندارد  
چنين مواقعى يک سر سوزن به فکر                

اگر سرمايه  .  کارگر و زندگی اش نيستند     
نرخ سودش بيافتد نتيجتا کار بايد تعطيل         

در نظام سرمايه داری کارگر تا            .  شود
زمانی کار دارد که کارش برای سرمايه        

سياست سرمايه     .  سودی داشته باشد         
روشن است سوال اين است در مقابل               
چنين وضعيتى طبقه کارگر چه سياستى         
بايد داشته باشد؟ يک سياست اصولى               
کارگرى در اين اوضاع مبارزه                          
سراسرى براى بيمه بيکارى مکفى                   

ما نميتوانيم کارخانه ورشکسته را      .  است
ما کارگران مسئول         .  سرپا نگهداريم    

کاهش و باال رفتن سود و زيان سرمايه            
پاسخ ما اينست؛ يا کار و امنيت           .  نيستيم

آموزش !  شغلى يا بيمه بيکارى مکفى           
فنى کارگران اين صنايع ورشکسته و              
تعطيل شده به هزينه دولت و آماده شدن           
براى جذب در بازار کار از ديگر                       
مطالبات اساسى کارگران در اين روند           
خصوصى سازى و واگذارى                               

اين مطالبات بايد به        .  کارخانجات است  
. قدرت اعتراض سراسرى تحميل شود         

نيروى کارگری در هر تک واحد تعطيل       
شده قادر به تحميل اين سياست به                        

 . سرمايه نيست

 

حقوق هاى معوقه و مزاياى کارگران              
. باطرى پارس بايد فورا پرداخت شود            

در مقابل اين چپاول سرمايه از سفره                
. کارگران بايد واکنش قويترى نشان داد         

بيکار کردن  .  اخراج کارگر ممنوع است    
حزب اتحاد کمونيسم    .  کارگر جرم است   

کارگری توجه رهبران طبقه کارگر را          
به اين معضل همگانى در ايران اتخاذ              
سياست واحد در قبال آن و کاهش                        
لطمات آن بر پيکره طبقه کارگر جلب             

قدرت طبقه کارگر در اتحاد و             .  ميکند
 !تشکل اوست

 

 !زنده باد همبستگى کارگرى

 !مرگ بر سرمايه
 !آزادى برابرى حکومت کارگرى

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٧ ژوئن ٢٣

 اعتصاب کارگران باطرى پارس در قزوين

!کارگران، کمونيستها، مردم آزاده و پيشرو  

!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد  

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.for-abetterworld.com  

http://for-abetterworld.blogfa.com 



٦صفحه  يک دنياى بهتر   

 خرداد،   22اولين سخنران تجمع         
خانم شهال الهيجی با خوشحالی و         
افتخار اعالم ميکند حاال که جريان       
زنان، مستقل از احزاب شکل                  
گرفته است او به پيروزی اطمينان       

 :به سخنان ايشان توجه کنيد! دارد

گفت به حضور در    شهال الهيجی   "
اين جمع افتخارمی کند چرا که                
هيچ حزب و دسته ای پشت اين                
جريان نيست، جز خود زنان و                

وی ادامه   ."  مردان برابری خواه     
 سال     27گاهی بعد از               :  "داد

جنگيدن احساس خستگی می کردم      
و می پرسيدم کارهايم حاصلی                

 خرداد سال قبل  22داشته؟ امروز،  
و سال قبل تر و همه روزهايی که          
چيزی به نام جريان مستقل زنان            
را به چشم ديده ام پاسخم را گرفته          
ام و مطمئن شده ام که پيروزی از          

 ."آن ماست

 

هر چه تالش کردم اين سخنان را           
با حسن نيت کامل تعبير کنم،                    

با .  نتوانستم به نتيجه بهتری برسم       
خواندن اين سخنان خانم الهيجی،         
اگر کسی از شرايط سرکوب در            
ايران مطلع نبود و جمهوری                    
اسالمی را نمی شناخت، تصور             
ميکرد در ايران احزاب سياسی             
موجب سرکوب زنان اند و حاال             
که زنان استقالل شان را از                       
احزاب بدست آورده اند، ميتوانند          

 . به حقوق شان دست يابند

 

آيا :  بايد از خانم الهيجی پرسيد            
وجود احزاب سياسی و يا دخالت و 
شرکت شان در جنبش حقوق زن           
موجب سرکوب زنان است؟ آيا              
وجود اين احزاب باعث شده که              

 سال گذشته      27زنان نتوانند در         
مبارزه شان عليه قوانين قرون                
وسطايی تبعيض و سرکوب را به         
پيروزی برسانند؟ راستش خيلی            
تالش کردم حسن نيت نشان دهم             
اما از اين جمالت جز اين نتيجه              

اين تحليل انصافا     .  مستفاد نميشود  
که جانبدار، خالف حقيقت و                     

در کشوری که يک      .  وارونه است 
رژيم هار زن ستيز حاکم است و            

عليه .  کرده است    
اعدام و سنگسار          

. جنگيده است               
صدای زنان ايران     
را در دنيا و                     
کنفرانس ها و مجامع بين المللی       

عليه قانون  .  منعکس کرده است   
شريعه و اسالم سياسی جنگيده         

ساعت ها برنامه                 .  است
تلويزيونی در دفاع از حقوق              

هزاران .  زن پخش کرده است       
صفحه در دفاع از حقوق زن و         
محکوم کردن رژيم اسالمی               

فعالين و     .  منتشر کرده است        
رهبرانش در سطح جهان                    
بخاطر دفاع سرسختانه شان از        

 . آزادی زن شناخته شده اند

 

و باالخره اين سوال مطرح                 
ميشود که چرا خانم الهيجی،             
فعال حقوق زن، با اين جريان           
که پيشاپيش صف جنبش آزادی       
زن حرکت ميکند اين چنين                 
ستيز ميورزد؟ چرا يک مدافع          
حقوق زن ميخواهد خود را از          
چنين مدافع سرسخت آزادی زن     
خالص کند؟ قاعدتا کسی که               
صادقانه به حقوق زن می                    
انديشد، خواهد گفت يک مدافع         
حقوق زن بايد از هر حمايت و          
دفاعی از حقوق زنان شاد و               

 ماجرا چيست؟ . خرسند شود

 

خانم شهال الهيجی به جنبش               
. اسالمی تعلق دارد           –ملی     

ستيزه جويی اش با کمونيسم از         
ايشان با آقای . اينجا ناشی ميشود

خاتمی ميتواند نشست و                        
برخاست کند و از او تقاضای            
ديه برابر برای زن و مرد                    

احزاب سياسی      .  داشته باشد     
راست پرو غرب نيز که در                
عرصه حقوق زن اصال                       
حضوری ندارند تا ايشان                     

. خواهان استقالل ازشان باشند        

    !"استقالل از احزاب راه پيروزی زنان؟"
    پاسخی به شهال الهيجی

 آذر ماجدی

از همان روز اول به قلع و قمع                
حقوق ناچيز زنان آغاز کرده                  
است، بر زندگی زنان حجاب سياه       
کشيده، تالش کرده قوانين اندرونی     
و بيرونی را به کل جامعه گسترش 
دهد و بجرم عشق ورزی سنگسار       
شان ميکند، يک فعال حقوق زن            
وجود احزاب را مانع پيروزی               

آيا اين احزاب    !  زنان قلمداد ميکند   
دست و دهان شما و ديگر فعالين            
را گرفته بودند؟ آيا در مقابل                     
فعالين زنان لشکر کشی کرده                 
بودند؟ قمه چرخانی کرده بودند؟          
اين احزاب چه کرده اند که بايد               
اين چنين از عدم حضورشان                  
احساس خوشحالی و افتخار کنيم؟        
اين ستيز و دشمنی با احزاب                    

 سياسی از کجاست؟

 

اول بايد پرسيد منظور ايشان چه           
احزابی است؟ قطعا منظورشان            
حزب مشارکت نيست، زيرا                   
زمانی که آقای خاتمی و دو خرداد        
برو و بيايی داشتند، ايشان و هم              
مسلکانشان با اميد و افتخار                      
خواهان حقوق زنان از درگاه اين         

پس ايشان با سياست      .  دولت بودند 
علی العموم مشکلی ندارند، با يک       

! نوع سياست خاص مشکل دارند        
 اين احزاب هيواليی کدامند؟

 

فکر زيادی الزم نيست تا انسان             
متوجه شود که دشمنی ايشان با               
چپ است و آنهم نه هر نوع                       
جريان چپ، بلکه يک رگه معين          

چرا که بسياری از             .  در چپ    
سازمان های منتسب به چپ در             
زمان دو خرداد، پرو رژيم بودند          

با يک حساب   .  و با ايشان هم نظر     
سرانگشتی و روش حذف ساده به        

ايشان .  کمونيسم کارگری ميرسيم     
اشاره شان به کمونيسم کارگری            

جريانی که در تمام طول            .  است
حياتش مصرانه و قاطعانه برای           

از .  حقوق زنان مبارزه کرده است     
آزادی بی قيد و شرط زنان و                    
برابری کامل زن و مرد دفاع                  

رژيم اسالمی را در      .    کرده است 
افکار عمومی بين المللی بخاطر           
جناياتش و زن ستيزی اش افشاء           

۵شماره   
همانطور که گفتيم ايشان با سياست      
علی العموم و احزاب سياسی                   

اما .  بطور کلی مشکل ندارند              
کمونيست های کارگری برای                
. ايشان زيادی راديکال هستند                 

آزاديخواهی و برابری طلبی شان         
باران "ايشان       .  افراطی است      

سيل "و کمونيست ها         "  ميخواهند
 ." مياورند

 

خانم الهيجی ميتواند به کم                         
ميتواند به چند           .  رضايت دهد     

اما نسل جوان      .  مطالبه قانع باشد     
ايران خواهان آزادی و برابری              

آنها از قضا سيل . هستند" افراطی"
ميخواهند، سيلی که رژيم اسالمی        
را به همراه تمام بساط ستم و                     
سرکوب از جامعه بشويد و با خود        

نسل جوان ايران حاضر             .  ببرد
نيستند به آيت اهللا صانعی ها برای         

آنها در   .  حقوق خود متوسل شوند      
مقابل رژيم اسالمی مقاومت                    

آنها صبر و بردباری و            .  ميکنند
. مسالمت جويی را پيشه نميکنند            

برای حق خود مبارزه ميکنند و به        
رژيم اسالمی با تمام جناح ها و               
آيت اهللا های رنگارنگش نه                       

مردم ايران به چيزی            .  ميگويند
کمتر از سرنگونی رژيم اسالمی و      
برقراری يک نظام آزاديخواه و             

اين .  برابری طلب رضايت نميدهند   
نظام را کمونيسم کارگری نويد               

البته کمونيسم کارگری           .  ميدهد
آنچنان خواهان رفع تبعيض از               
زنان است که از هر يک ميليمتر           
بهبود در وضع آنها استقبال ميکند         
و به همين اعتبار با هيچيک از                

. فعالين حقوق زن سر ستيز ندارد         
اما در عين حال به تمام مردم و به          
زنان اعالم ميکند که دستيابی به             
يک ذره آزادی، سعادت و رفاه در        
زندگی با جمهوری اسالمی                      

اصالح طلبی     .  غيرممکن است    
به .  امتحان خود را پس داده است         

متوهم ترين اقشار نيز اين واقعيت        
 . *ثابت شده است

 يک دنياى بهتر
سياوش دانشور: سردبير  

درج مقاالت در يک دنياى بهتر . مسئوليت مقاالت با نويسندگان آنهاست
لزوما به معنى تائيد مضمون آنها از جانب نشريه و حزب اتحاد کمونيسم    

سياستهاى رسمى حزب با امضاى حزب و ارگانهاى آن . کارگرى نيست
مسئوليت نظرات و سياست رسمى نشريه تماما با سردبير  . منتشر ميشوند

.                                                                                    است  



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

. جشنواره پرايد تورنتو برگزار شد    
اين جشنواره ها در سطح کش"ورى      

در .   و بين المللى ب"رگ"زار م"ي"ش"ود           
ماهيت جنبش هموس"ک"ش"وال      زمينه  

و تفاوت آن با م"ب"ارزه ب"راى رف"ع             
کس"ى زي"اد     ستم به همجسن"گ"راي"ان        

س""وال""ى م""ط""رح     .   ب""ح""ث ن""م""ي""ک""ن""د     
نميشود که آيا مخالفت با يک س"ت"م،         
اتومات مساوى است با حم"اي"ت از        
جنب"ش"ى ک"ه ب"ه ن"ام آن س"ت"م ب"رپ"ا                      
ميشود؟ نميشود مخال"ف س"ت"م ب"ود،          
مخالف تبعيض بود، براى رف"ع آن       
از موضع برابرطلبى و سوسياليسم    
و انسانيت مبارزه کرد اما م"خ"ال"ف         
هويتهاى کاذب"ى ب"ود ک"ه ه"ر روز              
ج""ام""ع""ه انس""ان""ى را ت""ک""ه و پ""اره              
م""ي""ک""ن""د؟ در اي""ن زم""ي""ن""ه و ب""راى            
. شروع چند کلمه ب"اي"د اش"اره ک"رد           

اما قبل از آن باهم گزارش تورن"ت"و         
 را از ط""""رف             ٢٠٠٧پ""""راي""""د     

" سازمان دگرباشان جنسى اي"ران     " 
 بخوانيم؛  

    
    )Toronto Pride Parade Toronto Pride Parade Toronto Pride Parade Toronto Pride Parade 2007200720072007( 

ايران در جشنواره ي دگرباشان 
 تورنتو

 آيدين: دريا، ترجمه: گزارش

 

رژه ي افتخار دگرباشان ت"ورن"ت"و        " 
نه تنها بزرگترين و باشک"وه ت"ري"ن          

ک""ان""اداس""ت ب""ل""ک""ه ي""ک""ي از           پ""راي""د
بزرگترين پرايدهاي دنيا م"ي ب"اش"د         

گوناگوني گرايش و هويت هاي که 
جنسي، تاريخي و فرهنگي را ارج      

رژه ي افتخار دگ"رب"اش"ان    .   مي نهد 
در ت""ورن""ت""و امس""ال در ي""ک روز           
زيبا و آفتابي در ب"ي"س"ت و چ"ه"ارم              
ماه ژوئن برگزار شد که ن"ق"ط"ه ي            
اوج فع"ال"ي"ت ه"اي ي"ک ه"ف"ت"ه اي                  
فعاالن و مدافعان حقوق دگرب"اش"ان       
جنسي بود و در طي آن آث"ار ب"ي"ش          

 هنرمند در فس"ت"ي"وال"ي در           600از  
زمين"ه ه"اي گ"ون"اگ"ون ه"ن"ري در                
فضاي باز و براي عموم به نماي"ش     

پرچم دار ب"ي"ن ال"م"ل"ل"ي         .   گذاشته شد 
مراسم امسال روزانا فالمر ک"ال"درا       
بود که ي"ک"ي از دب"ي"ران ج"م"ع"ي"ت                 

و نيز )   ايلگا( جهاني همجنسگرايان   

مخال"ف"ت ب"ا س"ت"م"ى ب"وده ب"اش"د،                  
بعنوان ه"وي"ت قس"م"ت"ى و ت"الش              
براى تثبيت آن، نه ام"رى رو ب"ه           
جلو بلکه يک عقبگرد ف"ک"رى و          

حقوق .   فرهنگى و اجتماعى است   
اف""راد ج""ام""ع""ه انس""ان""ى ب""ر ه""ي""چ          
. اساسى و مطلقا نبايد پايمال ش"ود  

به عبارتى ديگر تعلق م"ذه"ب"ى و           
جن"س"ى و م"ل"ى و ق"وم"ى و ه"ر                    
هوي"ت ج"دي"د و ق"دي"م دي"گ"ر ک"ه                   
افرادى بنادرست خود را به آن"ه"ا         
منتسب ميکنند،   مبن"اى ت"ع"ري"ف           
هيچ حقوق و نف"ى ه"ي"چ ح"ق"وق"ى               

تا به ت"م"اي"ل    .   نميتواند و نبايد باشد  
جنسى مت"ف"اوت اف"راد ب"زرگس"ال           
برميگردد، اي"ن ام"ر خص"وص"ى          
افراد است و هيچ دولت، ق"ان"ون،        
آت""وري""ت""ه، س""ن""ت و ف""ره""ن""گ""ى              
نميتواند و ن"ب"اي"د در آن دخ"ال"ت                

قانون جام"ع"ه ب"راي"ن اس"اس          .   کند
تدوين نميشود و قانون صرفا بايد      
ب""راب""رى و رف""ع ت""ب""ع""ي""ض و                  
مص""ون""ي""ت زن""دگ""ى خص""وص""ى        
رادر قلمروهاى مختلف حراس"ت     

ستم، هر نوع ستمى و با هر       .   کند
توجيه ايدئولوژيک"ى، س"ي"اس"ى و          

پ"اس"خ   .   فرهنگ"ى ب"اي"د ل"غ"و ش"ود            
کمونيسم به ستم رفع ستم و ايج"اد      
شرايط براب"ر ب"راى انس"ان"ه"ا در             
. ظرفيت ج"م"ع"ى و ف"ردى اس"ت             

ستم بايد الغا شود و براى الغا آن         
بايد در صف مقدم مب"ارزه ک"رد،          
اما اين ب"ه م"ع"ن"ى ق"ب"ول ه"وي"ت                   
ج""ن""ب""ش""ى ک""ه ب""خ""ش""ى از اي""ن                 

اين .   ستمديدگان علم ميکنند نيست   
از رابطه يک ب"ه  .   دو يکى نيستند  

اولى، ي"ع"ن"ى      .   يک تبعيت نميکنند  
مبارزه براى رفع س"ت"م، م"ب"ارزه           
اى مش"روع و انس"ان"ى اس"ت، و              
دومى يعنى شک"ل دادن و ت"الش           
براى تث"ب"ي"ت ه"وي"ت ج"ن"ب"ش"ى و                 
قس"م""ت""ى و ص""ن""ف""ى در ج""ام""ع""ه،          
تالشى سياسى و ماهيتا واپس"گ"را       

 . است

 

اگر ق"رار ب"اش"د ب"راى ن"ف"ى ه"ر                 
ستمى هوي"ت"ى ب"راس"اس آن س"ت"م              
درست شود و حقوقى و خاکى و        
دولتى و سهميه اى ب"راس"اس آن           

 در حاشيه جشنواره پرايد تورنتو
 !ارج ندارد، ارتجاعى است" هويت جنسى"

 !حمل پرچم جمهورى اسالمى ارتجاعى تر است
 سياوش دانشور

 Equalم""""وس""""س س""""ازم""""ان            
Ground     در سريالنکا مي ب"اش"د .

امسال سازمان پ"راي"د ت"ورن"ت"و در             
مجمع عمومي خود تصميم گ"رف"ت"ه         
بود کشورهايي را ک"ه دگ"رب"اش"ان            
در آنها با مجازاتي از قبيل شکنجه       
و اعدام م"واج"ه م"ي ش"ون"د را در                

هش""ت .   م""رک""ز ت""وج""ه ق""رار ده""د         
کشور انتخاب شده ع"ب"ارت ب"ودن"د           
از ايران، پاکستان، نيجريه، س"ري       
النکا، بالروس، روسيه، ج"ام"اي"ک"ا      

نمايندگان هر يک از    .   و هندوراس 
اين کشورها با حمل پرچم رس�م�ي      
کش��ورش��ان در ردي��ف اول رژه              
نمايانگر فشار و خفقاني بودند که      
در کشورهاي خود ب�ا آن م�واج�ه            

آرش���ام پ���ارس���ي از ط���رف           .   ان���د
سازمان پرايد تورنت�و ب�ه ع�ن�وان           
ف�ع�ال ح�ق��وق دگ�رب�اش��ان ج�ن�س��ي              
ايراني دعوت شده بود ک�ه ح�ام�ل           
پرچم رسم�ي ج�م�ه�وري اس�الم�ي            

 .ايران باشد
به دنبال اين پ"رچ"م ه"ا م"وج ه"اي               
متعدد از گروه هاي شرکت ک"ن"ن"ده          
در پراي"د، رژه را ب"ا ل"ب"اس ه"اي                 
رن""گ""ان""گ، م""وس""ي""ق""ي، رق""ص و           
شعارهاي پرافتخار ادام"ه دادن"د و          
تنوع جامعه ي دگرباشان در ش"ه"ر      

 " .تورنتو را ب"ه ن"م"اي"ش گ"ذاش"ت"ن"د               
 . تاکيدات از من است

 

 گرايش جنسى امر خصوصى است
من ب"ع"ن"وان ي"ک ک"م"ون"ي"س"ت ک"ه                   
طرفدار آزادى و برابرى انسان"ه"ا،        
طرفدار رابطه آزاد و داوط"ل"ب"ان"ه            
جنسى افراد بزرگسال اع"م از زن         
و مرد، طرف"دار اح"ي"اى ه"وي"ت و             
حقوق جهانشمول و انسانى هس"ت"م،       
با هر هوي"ت ک"اذب و ج"ع"ل"ى ک"ه                  
جامعه بشرى را به گروهب"ن"دي"ه"اى        
متخاصم و متفاوت ت"ب"دي"ل م"ي"ک"ن"د              

م"ن ه"وي"ت م"ل"ى،          .   شديدا م"خ"ال"ف"م      
قومى، مذهبى، فرهنگى، ج"ن"س"ى،        
ه""وي""ت ب""راس""اس رن""گ پ""وس""ت،          
رنگ مو، ه"وي"ت ب"راس"اس م"ح"ل              

اس"اس  .   تولد و غيره را قبول ندارم     
اين هويت ها و زمينه اجتم"اع"ى و          
ت""اري""خ""ى خ""ل""ق آن""ه""ا، ح""ت""ى اگ""ر            

۵شماره   
تعريف شود، دن"ي"ا ب"ه پ"دي"ده غ"ي"ر                 
قابل زيست و وحش"ت"ن"اک"ى ت"ب"دي"ل                

وج""ود س""ت""م ب""ر اس""اس           .   م""ي""ش""ود 
جنسيت ني"ازى ب"ه ت"ق"دي"س ه"وي"ت               

همه انسانها برخ"الف  .   جنسى ندارد 
تصميم و اختيار خود در گوشه اى        
از اين کره خاک"ى چش"م ب"ه ج"ه"ان               

من نه براى جنسيت ام و .   ميگشايند
ن""ه م""ح""ل ت""ول""دم و ن""ه ه""ر ط""وق               
دي"گ"رى ک"ه ب"ر م"ن ن"وع"ى ن""ازل                  

جنسيت .   ميشود تصميمى نگرفته ام 
هر کدام از ما دير زمانى است ک"ه          

. که امرى قابل توضيح علمى اس"ت   
قائل شدن ت"ف"اوت ج"ن"س"ى و ب"دت"ر                 

و   -مردانه ي"ا زن"ان"ه        -تقديس جنسى 
مقابل قرار دادن آن با ه"وي"ت ع"ام            
انس""ان""ى ام""رى ک""ام""ال ارت""ج""اع""ى          

ازين فعال مي"گ"ذرم ک"ه چ"را           .   است
تاريخا م"ث"ال زن ب"ع"ن"وان بش"ري"ت               
فرودست نگهداشته ش"ده و دوام و          
بقاى اين فرودستى در دنياى مدرن      
سرمايه دارى به کدام منافع م"ع"ي"ن           
خدمت ميکند و برهمين اساس چرا      
بايد مردساالرى و قوانين نابرابر و 
ضد زن در ج"ام"ع"ه و خ"ان"واده و                

ب"ه  .   محل کار توليد و بازتوليد ش"ود     
 -ه""م""ي""ن ت""رت""ي""ب ت""م""اي""ل ج""ن""س""ى            

هتروسکشوال، هموسک"ش"وال، ب"ى       
ع"ام"ل"ى      -سکشوال، ترانس و غي"ره    

براى ت"ب"ع"ي"ض و ي"ا ح"ق"وق وي"ژه                  
تفاوت در ت"م"اي"ل ج"ن"س"ى،             .   نيستند

م"ث"ل خ"ود ت"م"اي"ل ج""ن"س"ى، ام""رى                 
همه ب"زرگس"االن     .   خصوصى است 

و کسانى که به س"ن ق"ان"ون"ى ب"ل"وغ             
رس""ي""ده ان""د، اع""م از زن و م""رد،              
کامال بايد از حق ايجاد رابطه سالم        
و ايمن و آزاد ج"ن"س"ى ب"رخ"وردار             

ون جامع"ه در اي"ن"م"ورد         نباشند و قا  
اگ"ر س"ت"م"ى ب"راي"ن           .   صري"ح ب"اش"د     

اساس به بخشى از جامعه به به"ان"ه         
و غ"ي"ره اع"م"ال         "   نرم اج"ت"م"اع"ى     " 

مي"ش"ود، اگ"ر م"ح"روم"ي"ت"ى ب"راي"ن                 
اساس در م"ح"ل ک"ار و زن"دگ"ى و                
غ""ي""ره ص""ورت م""ي""گ""ي""رد، اگ""ر              
فرهنگ جامعه ب"ه دي"ده م"ن"ف"ى ب"ه                
بخشى از خود و شهروندانش ن"گ"اه        
ميکند، اينها هم"ه م"ح"ص"ول ع"ق"ب             
ماندگى و مشتق چ"ن"دم ت"ب"ع"ي"ض و              
ن""اب""راب""رى اى اس""ت ک""ه م""ح""ور              

ي"ک  .   کارکرد جوامع ام"روز اس"ت      
انسان متم"دن و آزاد ان"دي"ش ن"ي"از               
ندارد ب"راى دف"اع از ح"ق"وق خ"ود               
مبنى بر داشتن رابطه آزاد ج"ن"س"ى        

ه"ت"رو و ه"م"و و             –با همنوع خود    
جن"ب"ش"ى ب"راى ت"ث"ب"ي"ت اي"ن                  -غيره

ص"اف و س"اده       . هويت راه بياندازد 
م"""ي"""گ"""وي"""د    

٨صفحه   



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

برابرى در ح"ق"وق     !   تبعيض ممنوع 
آزادى ب"ه بش"ر       .   و وظايف قان"ون"ى    

تعلق دارد و اين مستقل از ملي"ت و      
جنسيت و قوميت و مذهب و ه"زار        
و يک جور هويت دست ساز جدي"د     

ت"ث"ب"ي"ت     .   و قدي"م ب"اي"د ج"ارى ب"اش"د             
بخشى از ج"ام"ع"ه ب"ا ع"ن"وان ي"ک                 
هويت و مفت"خ"ر ب"ودن ب"ه ج"ام"ع"ه                
هويتهاى رن"گ"ارن"گ و م"ت"ض"اد و              
متخاصم، مبارزه ب"راى رف"ع س"ت"م            
نيست، نه"ادى ک"ردن س"ت"م و دور               
شدن از ه"وي"ت ع"ام اج"ت"م"اع"ى و                 

 .  انسانى است

 

دگرباشان اي"ران"ى    " بگذاريد بپرسيم   
چ"ه م"ي"خ"واه"ن"د؟         "   و غ"ي"ر اي"ران"ى       

آزادى در قاموس آنها چي"س"ت؟ در         
يک ق"ال"ب ک"ل"ى ب"ج"ز اي"ن"س"ت ک"ه                    
جامعه به اين پديده بعنوان يک امر       
طب"ي"ع"ى ن"گ"اه ک"ن"د، از ه"ي"چ"ک"س                    
حقوقى براين اساس ض"اي"ع نش"ود،          
امنيت و آزادى ف"رد ب"ه اي"ن دل"ي"ل                
توسط کسى ته"دي"د نش"ود و ق"ان"ون              
رس""م""ا م""داف""ع آزادى و ام""ن""ي""ت و            
ح""ق""وق و زن""دگ""ى خص""وص""ى و             

 اجتماعى آنان باشد؟

 

اگر هموسکشوال ها و دي"گ"ر رگ"ه          
ها و تمايالت جنسى به تمام ح"ق"وق       
حقه خود برس"ن"د و ت"ب"ع"ي"ض ه"اى                
اعمال ش"ده ام"روز ه"م"ه ج"ا ل"غ"و                  
ش""""ود، ت""""ازه ب""""ه م""""وق""""ع""""ي""""ت               

انس"ان  !   هتروسکشوال ها م"ي"رس"ن"د      
ترسيده و بي"ح"ق"وق ام"روز، انس"ان            
اسير در مناسبات نابرابر و م"م"ل"و           
از تبعيض س"رم"اي"ه دارى، انس"ان            
بى اختيار به زندگى و کار و ح"ال         

آزادى بش""ر و       .   و آي""ن""ده خ""وي""ش        
ره""ائ""ى از اس""ارت س""ي""اس""ى و                 
اقتصادى، و انواع ت"ب"ع"ي"ض ه"ائ"ى            
که براى همين اس"ارت س"ي"اس"ى و            
اقتصادى اع"م"ال م"ي"ش"ون"د، ه"ن"وز              

و مانع اين . سوال بشر امروز است
آزادى دول"""ت"""ه"""اى ارت"""ج"""اع"""ى و           
واپسگرا، ج"ام"ع"ه س"رم"اي"ه دارى              

 . است

 

ما براى جامعه اى تالش ميکنيم که 
تبعيض را الغا ميکند، نابرابرى را      
امحا مي"ک"ن"د، ه"وي"ت"ه"اى ک"اذب را                

مذهب و ايدئولوژى و م"ل"ي"ت ه"م          
م""ا ف""رد م""ذه""ب""ى را         .   آزاد اس""ت  

محکوم ن"م"ي"ک"ن"ي"م، ح"ق اخ"ت"ي"ار                 
م""ذه""ب را از ه""ي""چ""ک""س س""ل""ب            
نميکنيم، ام"ا ج"ن"ب"ش م"ذه"ب"ى را               
جنبشى ارتجاعى و هويت مذهبى     
را ه""وي""ت""ى ک""اذب و م""ح""ص""ول           
اس"""ارت انس"""ان در ش"""راي"""ط                
اجتماعى و مناسبات غير انسان"ى       

م"ا خ"ود را       .   ام"روز م""ي"ش""ن"اس"ي""م      
م""وظ""ف ب""ه م""ب""ارزه ع""م""ل""ى و             
اجتماعى با ج"ن"ب"ش"ه"اى س"ي"اس"ى              

م"ا  .   مذهبى و ايدئولوژيک ميدانيم   
خود را موظف به ن"ق"د و افش"اى             
صنعت م"ذه"ب و م"ک"ان آن در               
ان""ق""ي""اد س""ي""اس""ى و اج""ت""م""اع""ى و          

ام"ا  .   طبقاتى بشر امروز م"ي"دان"ي"م       
براى مقابله با ستم"ى ک"ه م"ذه"ب            
رسمى در ايران ب"ه ف"الن ش"اخ"ه            
ب""ه""ائ""ى و دراوي""ش گ""ن""اآب""ادى و          
ام"ث"ال"ه"م م"ي"ک"ن"د، م"داف"ع ه"وي""ت                  
مذهبى و ي"ا ج"ن"ب"ش آن"ان ب"راى                 
تثبيت هويت مذه"ب"ى ن"وع دي"گ"ر            

ما در ج"ن"گ ف"رق"ه اى           .   نميشويم
مذاهب پرچم جنگ ع"ل"ي"ه ک"ل"ي"ت            
مذهب را بلند ميکنيم و آزادى از        
م""ذه""ب را ش""رط اول""ي""ه آزادى             

به همين ترتيب م"ا    .  انسان ميدانيم 
خواهان رفع هرگونه تبعي"ض در     
زندگى اج"ت"م"اع"ى و در ق"ل"م"رو                
حقوقى و قانونى از شهروندان به   
بهانه هموسکشوال بودن ي"ا غ"ي"ر       

. ه""ت""روس""ک""ش""وال ب""ودن هس""ت""ي""م       
سرسوزنى تبعيض براي"ن اس"اس       
در قاموس سوسياليسم و ج"ن"ب"ش          
آزادى و ب""راب""رى ق""اب""ل ق""ب""ول             

اما درعين حال م"ا ت"الش       .   نيست
براى ايجاد هويتى ديگر، ه"وي"ت        
براساس تمايل جنسى، و جنب"ش"ى       
ک""ه ب""راى اي""ج""اد اي""ن ه""وي""ت و             
ت""ث""ب""ي""ت آن ت""الش م""ي""ک""ن""د را                 

اگر قرار اس"ت    .   ارتجاعى ميدانيم 
منفع"ت گ"راي"ش ج"ن"س"ى ب"ه ه"ر                 
منفعت ديگر و از ج"مل"ه م"ن"اف"ع               
طبقاتى و انسانى کارگر ب"چ"رب"د،        
کارگر ه"م"وس"ک"ش"وال در ک"ن"ار              
کارفرماى هموسکشوال ب"رع"ل"ي"ه       

. هم"ک"اران خ"ود ق"رار م"ي"گ"ي"رد              
موردى که در همين کانادا و در         
اعتصابات م"ع"ي"ن"ى ت"ج"رب"ه ش"ده              

 . است

 

مسئله ديگر اينست که چرا اف"راد       
گ"ى ي"ا     " تالش مي"ک"ن"ن"د خ"ود را             

يا هموسکشوال و تران"س     "   لزبين
و بيسکشوال معرفى کنن"د؟ م"گ"ر       

 ...ارج ندارد ارتجاعى است" هويت جنسى"

فرعى ميکند، انسان را در م"ح"ور          
مناسبات اج"ت"م"اع"ى و اق"ت"ص"اد و                
س""ي""اس""ت ق""رار م""ي""ده""د، انس""ان               
محورى و اعاده آزادى همه جان"ب"ه       
انسان"ى را ه"دف خ"ود ق"رار داده               

به اين اع"ت"ب"ار ي"ک ه"وي"ت              .   است
عام براى ما مطرح اس"ت؛ ه"وي"ت          

از اين جنبه هويت عام ک"ه       .   انسانى
مشخص تر حرف بزنيم، به هويت      
. طبقاتى و جامعه طبقاتى م"ي"رس"ي"م         

جنبش سوسياليستى ط"ب"ق"ه ک"ارگ"ر           
جنبشى مدرن و انس"ان"ى، ج"ن"ب"ش"ى            
براى الغاى طبقات، نف"ى م"ال"ک"ي"ت         
خص""وص""ى و ک""ارم""زدى، ن""ف""ى             
استثمار و ستم و هر گونه تبعيضى     
است که از ت"اري"خ ق"دي"م بش"ر ب"ه                   

اي"ن ج"ن"ب"ش ب"ا          .   ارث رسيده اس"ت    
واپسگرائ"ى و ف"ره"ن"گ ع"ت"ي"ق و                

. ارزشهاى قديمى مي"ان"ه اى ن"دارد          
م""درن اس""ت، انس""ان گ""را اس""ت،            
جهانى فکر ميکند، عليه م"ذه"ب و          

اي"ن ج"ن"ب"ش       .   خرافه و ت"اب"وه"اس"ت       
مخالف هر نوع ستمى اس"ت و در          
صف اول مبارزه براى الغاى ست"م       

ام"ا از ه"ر       .   و تبعي"ض ق"رار دارد       
جنبش"ى ک"ه ب"ن"ام اي"ن س"ت"م"ه"ا ب"پ"ا                      
ميشود دفاع نميکند، سهل است، ب"ا        
جنبشهاى معينى ب"ع"ن"وان ج"ن"ب"ش"ى             

 . ارتجاعى مقابله ميکند

 

ما خواهان رف"ع ف"ورى س"ت"م م"ل"ى               
هس"""ت"""ي"""م ام"""ا ج"""ن"""ب"""ش م"""ل"""ى و               
ناسيوناليستى را جنبشى ارت"ج"اع"ى       
ميدانيم و تالش براى ايجاد ه"وي"ت         
ملى را تالشى واپسگرا و ب"رع"ل"ي"ه        
منافع عام و مصالح عمومى جنبش      
انترناسيوناليستى کارگران و اع"اده     

م"ا خ"واه"ان      .   هويت انسانى ميدانيم  
رفع تبعيض ف"ورى از س"ي"اه"ان و             
رنگين پوستان هستيم، ام"ا ج"ن"ب"ش           
س""ي""اه""ان را ج""ري""ان""ى راس""ي""س""ت""ى         
ميدانيم و م"ع"ت"ق"دي"م ب"ا راس"ي"س"م و                  
امروز قوميگرى و عش"ي"ره گ"رى          
ن"""م"""ي"""ت"""وان ب"""ه ج"""ن"""گ ه"""وي"""ت             
ناسيوناليست"ى و ن"ژاد پ"رس"ت"ان"ه و               

م"ا م"داف"ع آزادى        .   راسيستى رف"ت   
. مذهب و آزادى بى مذهبى هس"ت"ي"م        

انس""ان م""ج""از اس""ت، ه""ر م""ذه""ب""ى          
داشته باشد، خود را متعلق به فالن       
گروه يا سکت مذهبى ي"ا ق"وم"ى ي"ا             

نقد کل اين پديده . ايدئولوژيک بداند 
از موضع انسانى و ن"داش"ت"ن ه"ي"چ             

۵شماره   
م"ع"رف"ى    "   ه"ت"رو  " ديگران خود را      

ميک"ن"ن"د؟ کس"ى ک"ه م"ي"گ"وي"د؛ م"ن                   
هس"ت"م،   "   ک"رد " هست"م، م"ن       "   همو" 

" ب"ه"ائ"ى   " هس"ت"م، م"ن        "   سيک" من  
هس"ت"م،   "   اي"ران"ى ه"م"و      " هستم، من    

هس"ت"م، م"ن      "   سيک آمريکائ"ى  " من  
ام، م"ن    "   مسلمان س"ن"ى ي"ا ش"ي"ع"ه           " 
هستن"م، م"ن     "   مسيحى تازه يهودى" 
هستم  و هزاران هويت "   اهل حق " 

عمدتا ناشناخته براى بيش"ت"ر م"ردم         
چرا نمي"گ"وي"د م"ن انس"ان"م؟           . . . .   دنيا

من عقايدم اينست؟ من فکر م"ي"ک"ن"م         
جامعه بايد اينطور باش"د و آن"ط"ور           
ن""ب""اش""د؟ انس""ان ب""اي""د آزاد ب""اش""د و            
جامعه انسانى حق ندارد هي"چ ن"وع         
تبعيضى را بپذيرد؟ فلسفه حقوق و       
عدالت و آزادى باي"د م"ب"ن"اي"ش اي"ن              
ب""اش""د و آن ن""ب""اش""د؟ چ""را ه""وي""ت              
بزرگ و تاريخى و جهانى انسات"ه"ا        
به هويت قسم"ت"ى وص"ن"ف"ى ت"ق"ل"ي"ل                

 مييابد؟ 

  

اولين سوال ي"ا اس"ت"دالل م"خ"ال"ف"ي"ن               
" اق"ل"ي"ت   " ميتواند اين باشد که اينها       

و نرمها در جامعه  "   اکثريت" اند و   
عامل فشار اند و قوانين و فرهن"گ        

اي"ن"ه"ا    .   و همه چيز به نفع آن"ه"اس"ت         
م""ج""ب""ورن""د ب""دوا ه""وي""ت خ""ود را             
مطرح کنند تا بت"وان"ن"د از س"ت"م ه"ا                

! اي"ن اي"رادى ن"دارد       .   سخن بگوي"ن"د   
پاسخ من اي"ن"س"ت ک"ه م"ن ب"ع"ن"وان                 
کمونيست نه خود را متعلق به هي"چ   

مي"دان"م و ن"ه        "  اکثريتى"و " اقليت" 
را "   اک"ث"ري"ت   " و   "   اق"ل"ي"ت   " هوي"ت    

در دن""ي""اى   .   ب""رس""م""ي""ت م""ي""ش""ن""اس""م    
امروز ش"م"ا ب"ا دو س"اع"ت پ"رواز                

" اکثريت" يا "   اقليت" ميتوانيد فورا   
ميتوانيد در کشور انگ"ل"ي"س"ى     .  شويد

زبان يا اسپانيائى زبان و ي"ا کش"ور         
محل تولدتان و ي"ا چ"ه"ارچ"وب"ه"اى              

" اک""ث""ري""ت" ي""ا   "   اق""ل""ي""ت" ق""اره اى     
اينها هيچک"دام م"ب"ن"اى ه"ي"چ            .   باشيد

ام"ت""ي"از و م""ن"ب""ع مش""روع"ى ب""راى             
تعريف هيچ ن"وع ح"ق"وق وي"ژه ي"ا               
 . اعمال هيچ نوع تبعيضى نيستند

 

مسئله تماما اينست که وجود ان"واع       
ستم و تبعيض در دنياى امروز، بر    
ه""ر اس""اس""ى، در خ""دم""ت ت""ح""ک""ي""م          
منافعى است ک"ه اس"اس"ا انس"ان را              

ب""ه .   ن""اب""راب""ر ت""ع""ري""ف ک""رده اس""ت       
همين اعتبار حقوق و آزادى ع"م"ل          
و اختيار و بهربردارى از ن"ع"م"ات          
مادى و لذات زن"دگ"ى ه"م ن"اب"راب"ر              

. اس"""""""""""""""ت
٩صفحه   



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

ت"ب""ع"ي""ض هس"ت، چ"ون ج""ام"ع""ه و              
قانون و نظام موجود ت"ب"ع"ي"ض گ"ر            

نفى تبعيض ني"ازى ب"ه خ"ل"ق         .   است
رنگين کمان هويتهاى کاذب ندارد،     
ب""ل""ک""ه در درج""ه اول ع""ب""ور از                
ه""وي""ت""ه""اى ک""اذب و اع""اده ه""وي""ت          

آزادى و ح"ق"وق اگ"ر        .   انسانى است 
مبناى تعريفش انسانى نباشد، ش"اي"د      

ک"ن"د ام"ا ت"ع"داد          "   آزاد" عده اى را      
. بسيار بي"ش"ت"رى را اس"ي"ر م"ي"ک"ن"د                

کمونيسم علي"ه ه"وي"ت"ه"اى ک"اذب و              
اتيکتهائى است که م"ح"ص"ول ي"ک           
دوره معين تاريخ بش"ران"د و ب"راى           

 . نفى همه آنها تالش ميکند

 

آقاى آرش�ام    "   و نکته پايانى اينکه     
پارس�ى از ط�رف س�ازم�ان پ�راي�د               
تورنت�و ب�ه ع�ن�وان ف�ع�ال ح�ق�وق                  

با ح�م�ل     "   دگرباشان جنسى ايرانى 
پرچم رسمى جم�ه�ورى اس�الم�ى        " 

 اشتباه فاحشى را م"رت"ک"ب         " ايران
ظ""اه""را ايش""ان و س""ازم""ان        .   ش""دن""د

متبوعشان خواستند نشان ده"ن"د ک"ه         
در اي""ران ه""م""وس""ک""ش""وال""ه""ا اع""دام       
م""ي""ش""ون""د، م""ورد اذي""ت و آزار و             
شکنجه قرار ميگي"رن"د، و ب"خ"اط"ر           
تمايل جنسى شان مورد س"ت"م واق"ع           

اما گفتن اينها ب"دون ح"م"ل        .  ميشوند
پرچم کثيف جمهورى اس"الم"ى ه"م         

با نوشتن روى پالک"ارد     .   ممکن بود 
و پخش اط"الع"ي"ه و س"خ"ن"ران"ى و                

م"گ"ر ب"اي"د       .   شعار هم مم"ک"ن اس"ت       
براى اعتراض به ف"اش"ي"س"م پ"رچ"م             
صليب شکسته نازيها را در خيابان      

!مردم آزاديخواه  
.  تير نزديک ميشويم                 18به     

روزی که جنبش سرنگونی برای      
رهايی از شر جمهوری اسالمی          
با نه گفتن به کليت رژيم پا به                   
ميدان گذاشت و با اعتراضات              
وسيع لرزه بر اندام حکومت و              

جنبشی که با   .    مدافعين آن انداخت  
 تير پا به ميدان گذاشت،                     18

امروز جدال گسترده ای را در             
جامعه برای سرنگونی جمهوری      

کارگران .  اسالمی به پيش می برد 
در اعتصابات پياپى و گسترده هر     

زنان .  روز براى زندگى ميجنگند    
و جوانان در خيابانها جانانه                   

دانشگاهها هر    .  مقاومت ميکنند   
اين .  روز صحنه اعتراض است      

تالشهاى عظيم شايسته بهترين             
 .  حمايتهاست

 
 تير را به روز همبستگی با              18

مبارزات آزاديخواهانه کارگران،     
 ١٨!  زنان و جوانان تبديل کنيم          

تير را به روز فرياد آزادى کليه            
زندانيان سياسى و حق آزادى                
بيان و تشکل و اعتراض و                      
اعتصاب تبديل کنيم  و مردم                   
سوئد را به حمايت از خواستها و         
مبارزات برحق مردم در ايران           

 ...ارج ندارد ارتجاعى است" هويت جنسى"

بلند کنيم که شما براى اعت"راض ب"ه        
جمهورى اسالمى پرچ"م اي"ن رژي"م          

؟ اي"ن    ! جنايتکار را ب"ل"ن"د ک"رده اي"د            
پرچم روى درياى خ"ون و ج"ن"اي"ت           
سربلند کرده است و تنها بايد ب"زي"ر          

اين پرچم هيچ جائى در . کشيده شود 
اع""ت""راض آزادي""خ""واه""ان""ه و ض""د            

اي"ن پ"رچ"م را        .   تبعيض مردم ن"دارد   
تنها بايد حزب اهللا و ع"وام"ل رژي"م            

جمهورى .   اسالمى در دست بگيرند   
اسالمى تالش زياد و پول هن"گ"ف"ت"ى          
خ""رج ک""رد ک""ه در ج""ام ج""ه""ان""ى                
فوتبال، و البته با کمک نازيس"ت"ه"اى       
آلمان، پرچم جمه"ورى اس"الم"ى را          
مجانى در اختيار ع"اش"ق"ان ف"وت"ب"ال             

ب""ا اي""ن ف""رض ک""ه در           .   ق""رار ده""د  
فضاى ملى گرائى و پرچم چرخانى      
ج""ام ج""ه""ان""ى کس""ى ت""وج""ه اى ب""ه              
. ماهيت سياسى اين موض"وع ن"دارد      

بعضا هم موفق شد و خ"ي"ل"ى ج"اه"ا             
آرم جمهورى اسالمى را درآوردن"د      
و خ""ي""ل""ى ج""اه""ا از ح""م""ل پ""رچ""م                 

" دگ"رب"اش"ان   " اين  .   خوددارى کردند 
ايرانى در تورن"ت"و، اح"ت"م"اال ب"دون              
ه""ي""چ زح""م""ت ج""م""ه""ورى اس""الم""ى        
پرچمش را در خياب"ان"ه"اى ت"ورن"ت"و            

اگ""ر ت""الش ب""راى     .   ب""دوش کش""ي""دن""د  
تثبيت هويت و جنبش هموسکش"وال      
ارت""ج""اع""ى اس""ت، ح""م""ل پ""رچ""م                
جمهورى اسالمى ب"راى اع"ت"راض         
عليه جمهورى اس"الم"ى و م"ع"رف"ى           
آن به جامعه غ"رب"ى ارت"ج"اع"ى ت"ر              

اگر فرض را براين بگ"ذاري"م       .   است
که آقاى پارسى متوجه اين سي"اس"ت         
ارتجاعى سازمان پراي"د ت"ورن"ت"و و           
تصم"ي"م م"ج"م"ع ع"م"وم"ى آن نش"ده                  
اس""ت، ت""ن""ه""ا ب""اي""د گ""ف""ت م""ورد                   
س"واس"ت""ف"اده س""ي"اس"ى ق"رار گ""رف"ت""ه              

و م""ن"ش""ا اي""ن م"ح""دود ب"ي""ن""ى            .   اس"ت 
س""ي""اس""ى ح""ت""ى در اع""ت""راض ب""ه               
ج""م""ه""ورى اس""الم""ى ه""م""ان م""ن""اف""ع        

 . است" دگرباشان جنسى"محدود 

*** 

۵شماره   

 ! فرا خوانيم
 

مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی        
به جرم جنايت عليه مردم از                   
تمامی مردم آزاديخواه و برابری         
طلب و فعالين سياسی و اجتماعی        
ميخواهد که در تجمعی که                        

تير  در روز دوشنبه        ١٨بمنظور  
 در   18 تا     16 جوالی ساعت        9

برنز پارکن مرکز شهر گوتنبرگ      
 .بر گذار می شود شرکت کنند

 
ميز اطالعاتی، نمايشگاه : برنامه

 و تريبون آزاد
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی 
 به جرم جنايت عليه مردم

 
com.wantedbypeople.www  

://http
c.wordpress.wantedbypeople

om 
 

برای اطالعات بيشتر و هماهنگی 
) بهزاد وثوق ( 0735607077با

) کريم نوری (0704441555يا 
 .تماس بگيريد

 يک دنياى بهتر
 برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
 !را بخوانيد و به دوستان و همکارانتان توصيه کنيد

  تير 18
 را به روز نمايش قدرت همبستگی خود تبديل کنيم

!جمهورى اسالمى نه  
!زنده باد آزادى و برابرى همگان  

!آزادى بيان، تشکل، تجمع، اعتراض و اعتصاب  

!آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى  



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

 !گريزانم" اکس مسلمان " من از 
 

ــا شــورای          "    اســم ســازمــان م
· مرکزی اکس مسلـمـان هسـت       

بخاطر ایـنـکـه شـورای مـرکـزی             
مسلمانان در آلمان خيلی فـعـال         

کـار  ·   بود و خيـلـی نـفـوذ داشـت          
· ميکرد و توی دولت نفـوذ داشـت      
 "·ما این اسم را انتخاب کردیم

 

آنچه که در سطور فوق آمده عين       
صحبتهای رفيق مـيـنـا احـدی در           

جلسه روزجمعه پـانـزدهـم ژوئـن              
 ·در پلتاک است

 

این همـه ی     !     مالحظه فرمودید؟ 
اکـس  "   دليلی است که ایشـان        

را بــه عــنــوان اســم        "   مســلــم   
سازمانی که کمپيـن را هـدایـت          

فـرقـی   ·   ميکنـد انـتـخـاب کـردنـد          
 شاید هم در مشورت بـا        ،نميکند

فعالين دیگر عرصه ایـن کـمـپـيـن            
الـبـتـه    !   این اسم را انتخاب کردند    

رفيق مينا احـدی اصـرار دارد تـا             
" توضيح بدهد که اسم کـمـپـيـن         

است و   "   من از مذهب رویگردانم   
شـورای مـرکـزی      "   اسم سازمان   
 " !اکس مسلم 

 

 ،مثل اینکه دوزارِی مـا کـج بـود            
نيافتاد و نگرفته بودیم که کمپـيـن        
و سازمان دو چيزمتفاوتنـد و هـر          
یک از آنها مسـتـقـًال کـار خـاص              

رفيق تـقـوایـی      !  خودش را ميکند 
هم البد اشتباه ميکند و در طـول         
صحبتهایش حد اقل دو بار کمپيـن      

معرفی "   اکس مسلم "   را کمپين   
 ! ميکند

 

  " ،رفيق احدی در ادامه مـيـگـویـد        
تــنــهــا شــرط عضــویــت در ایــن           
سازمان این است که طرف بگوید      

مـا  ·   · ·       که من آته ایست هستم    
ــم         ــوع عضــو داری  اعضــای   ،دو ن
یک حالـت   ·   رسمی و غير رسمی   

· اینطوری دارد اسـاسـنـامـه مـا            
آنهایيکه دست از اسالم کشيدند     

 سلسله مراتب مسـئـولـيـن         وجز
این سازمان ميشوند و بقيه با مـا        

 "· کار ميکنند

 

اگر یـک کـادر از اسـالم دسـت               
نکشيدۀ حزب شما مثـًال در یـک          
خانواده منـتـسـب بـه زرتشـتـی            

 ، تابو بـود ، نمی گفتند  ،می شد 
نمی توانستی بگویی من گـی       

الـتـون   )   نـد ( یک روز آمد  ·   هستم
·   ·   · ، فالن فـوتـبـالـيـسـت         ،جان

آمد گفـت    ·   ·   ·     ،فالن هنرپيشه 
من گی هسـتـم و حـق دارم             
مــثــل شــمــا زنــدگــی کــنــم و          
هيچکس حق ندارد بـه طـرفـم          

 ،گـوجـه فـرنـگــی پـرتـاب کـنــد             
هيچکس حق نـدارد مـذمـومـم         

 حقوقم را زیر پا بـگـذارد و           ،کند
·····" 

 

 شمای کمونيست بـفـرمـا     ،خب
برو از این امر خصوصی زنـدگـی        
او که کسی اجازه ندارد برای او        
یا هرانسان دیگری تعييـن کـنـد       
چگونه روابط و رفتارجنسی اش     

·   حـمـایـت کـن        ،را تنظيم کـنـد     
ميرویـد یـک سـازمـان درسـت            
ميکنيد و یا یک کمپين راه مـی       

" اندازید و اسمش را ميگذاریـد        
سازمان هـتـروسـکـشـوالـهـای          

؟  یا ميروید خودتـان را        "   سابق  
یــا !   گــی مــعــرفــی مــيــکــنــيــد؟     

سازمـان درسـت مـيـکـنـيـد و              
 out of    "   ،اسمش راميگذاریـد  

closet gays organization    "   ؟
شما چرا پـالکـارد الـتـون جـان            

 I’m gay “   ،راکه رویش نوشته
and I want everybody to 

know that ”         ــتـــش  از دسـ
 ! ميگيری و حمل ميکنی؟

 

تمام صحبتها و هـمـه مـدارک            
موجود نشان ميدهد و خـودتـان       
نيز اصرار دارید تا نشان بـدهـيـد         
که رفيق مينا احدی کمونيسـت      
نقش منحصربفرد ی در انتـخـاب      
این اسم و پـيـام روشـن ایـن              
اسم برای این کمپيـن داشـتـه         

گيریـم کـه عـده ای از            ·   است
 دوسـت    ،اسالم دست کشيده  

داشته باشند خودشان را اکس     
مسلمان خطاب کنند و عکس و      
تفصيالتشان را در نشریات چاپ     

شما چرا در حـمـایـت از           ·   کنند
آنان ميـرویـد اکـس مسـلـمـان            
ميشوید و به این اسم سازمـان      

 ! درست ميکنيد؟

 

رفيق تقوایی چند بار از سلمـان      
رشدی نام ميَبرد و در دفاع از او        
که رمانی عليه محمد نـوشـتـه        
است صحبت ميـکـنـد و اصـرار            
دارد بما بياموزد که چگونـه ایـن         

 ·کمپين از او دفاع ميکند

 

 خب بروید از کـارش    ،رفيق عزیز 
حق نـوشـتـن رمـان        " که همان   
به ·   است دفاع کنيد  "   ضد محمد 

قول خودتان این حق اوست کـه      

طنز -سياسى   
 سعيد مدانلو

متولد شده باشد و مـوقـع تـولـد             
کسی در گوشش اذان نـخـوانـده         
باشد نـمـيـتـوانـد عضـو رسـمـی              

البد !     عجب!   سازمان شما باشد؟  
جزو آته ایستهـای غـيـر رسـمـی           

 · ثبت نامش ميکنيد

 

لطفًا این اساسنامه سازمانتان را      
هـمـه   "   مدعيان  "   جایی درج کنيد    

ببينند دیگر چه چيزهایـی تـویـش         
 ! نوشته

 

حال ببينيم این آدمـی کـه هـرگـز          
توی عـمـرش مسـلـمـان نـبـوده              
چگونه مـيـتـوانـد عضـو رسـمـی              

اگـر ایـن     !   سازمان مـزبـور بشـود       
شخص زن باشد کارش راحـت تـر         

مـيـرود پـيـش یـک مـالی             ·   است
 اشهُد ان ال اله الی اهللا       ،اسالمی

می گوید و یک شب در مسـجـد           
 یـک چـنـد        ،مسلمانان مـيـخـوابـد     

رکعت نماز هم ميخواند و هـمـان          
فردا صبح علی الطلـوع دسـت از          
اسالم ميکشد و ميرود خـودش را       
ــدای عضــویــت رســمــی          ــدی ــان ک
· سازمان اکس مسلمان مـيـکـنـد        

 کـارش کـمـی        ،منتها اگر مرد بود   
عالوه بر همه ایـن   ·   مشکلتر است 

· کارها باید برود ختنه هـم بشـود         
بدون ختنه شدن که نمـی تـوانـد          
اکس مسلمان بـودنـش را ثـابـت           

با این حساب ميبينيد که مـال  !  کند
و مسجد هم گاهی بـه درد ایـن            

در نظر بگيرید   !   جور امورات ميخورد  
اگـر ایــن هـمــه آدمــهـای هــرگــز            
مسلمان نبوده در اروپا بـخـواهـنـد         
عضــو رســمــی ســازمــان اکــس        

 حسـابـی کـار        ،مسلمان بشونـد  
مالها و مساجد و مراکز اسالمـی       
 !در سراسر اروپا سّکه خواهد شد

 

رفيق تقوایی هم در جلسه مزبـور       
ــيــن              ــپ ــم ــاع از ک اکــس "   در دف

صحبتهایی داشته انـد    "   مسلمان  
که  پرداختن به همه جنـبـه هـای        
اظـهــارات ایشــان را بــه فــرصــت          

ایـنـجـا     ·   دیگری مـوکـول مـيـکـنـم          
مختصرًا به یکی دو نـکـتـه در آن             

 ·اشاره ميکنم

 

از ایـن نـظـر          "     ،ایشان می گوید  
شبـيـه   )   کمپين اکس مسلمان  (     

 گـی    ،  out of closetجنبش            
ــهــم    ·   · · · ·     ) gays(   هــاســت     و آن

شـخـصـيـتـهـای       ·   شبيه همين بود  
معروفی که تا آنموقع شـرمشـان        

۵شماره   
· بتواند رمان ضد محمد بـنـویسـد        

شمای کمونيسـت چـه دلـيـلـی           
بـرویـد   "   اکس مسلمـان "دارد بنام  

اکـس  " از او دفاع کنيد و یا اسـم           
 !روی او بگذارید؟" مسلمان 

 

 عواقب يک کمپين موفق و 
 ! يک سياست معوج

به لحاظ گستـردگـی و پـوشـش           
خبری و رسانه ای ایـن کـمـپـيـن            
موفق بوده است و بسـيـار هـم            
موفق بوده است و عليه اسالم و       
اسالم سيـاسـی بـطـور اعـم و             
جمهوری اسالمی بطوراخص هـم   

بدین لحاظ این یـکـی     ·  بوده است 
ازموفق ترین کـمـپـيـنـهـای حـزب            
کمونيست کـارگـری ایـران بـوده           

  وواقعيت گستردگی ابعـاد   ·   است
پوشش تبليغاتی این کمپين را به      
 ·هيچ عنوان نميتوان کتمان کرد

 

منتها هر چه این کمپين موفق تـر        
جلوه ميکند اصرار شما در دفاع از       
· اسم آن هم بـيـشـتـر مـيـشـود             

پاسخ منتقد را با عرصه هایی که       
· کمپين تاخته و فتح کرده ميدهيد     

مجبورمی شوید صد جور تـوجـيـه        
دست و   "   طوق لعنت   "   برای این   

مجبور مـی شـویـد هـر           ·   پا کنيد 
طـرفـدار   "  و " مدعی " منتقدی را  

و یا با "   مبصر      "   ،" حسن نصراهللا   
 · القاب ناپسند دیگر خطاب کنيد

 

شما اگر بفرض کمونيست بودتان     
را هم در عرصه این کـمـپـيـن بـه             
ميان نمی کشيدید  و یـک اسـم          
مناسب و در خور که با کمونيسم       
منافات نداشت برای آن انـتـخـاب         

 هيچگونه امرغير مجازی    ،ميکردید
برایتان نبود و هزار بار بهتر از ایـن          
بود که هرکجا ميروید کمونيـسـت       

" اکـس مسـلـمـان      "   بودتان را بـا      
این دو با هم  ·   بودتان مترادف کنيد  

البتـه  ·   تفاوت شناسنامه ای دارند   
ميتوان گفت این هم برای خودش       

 مثل ،است"   کمونيسم "   یک نوع  
· هـای دیـگـر     "   کمونيسم   "   انواع  

ولی دیگر این کمونيسم کـارگـری       
 ·نيست

 

کار به جایی کشيده که کادرهای      
اکـس  "   صاحب نـام حـزب بـنـام            

با عکس شان معرفی    "   مسلمان  
ــد   ــشــون ــي ــب        " ·   م ــذه ــن از م م
اکــس "   کــامـًال بــا      "   رویـگــردانــم    
مــتــرادف تــعــریــف    "   مســلــمــان    

 ! ميشود

 

ــوِض      در عـ
١١صفحه      



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

 دست کم افـرادی را بـه       ،این کار 
جامعه معرفی ميکردید که تمایـل      
داشتند اعالم کنند تحت تأثير این      
کمپين معـيـن از اسـالم دسـت            

 ·کشيده و آته ایست شده اند

 

فکر نـمـيـکـنـيـد اتـفـاقـًا هـمـيـن                  
 بيشتر حزب کمونيسـت     ،موفقيت

کارگری ایران را بـه طـرف اتـخـاذ            
سياستهایی ازاین دسـت بـرای        
موفقيتهای آتـی سـوق بـدهـد؟            

بـر  )   compromise(   کوتاه آمـدن      
ســر پــرنســيــبــهــای ســيــاســی      
کمونـيـسـم کـارگـری چـه بسـا              
ــول              ــات حص ــب ــوج ــًا م ــت ــال ــج ع
موفقيتهایی را هم بـرای حـزبـی          
که مـجـاز بـه دادن هـيـچـگـونـه                
تخفيفی در تعریف مـواضـع پـایـه           

 · فراهم بياورد،ایش نيست

 

بر مبنای ایـن سـيـاسـت مـعـوج             
  " ،"   راسيست سـابـق      "   ميتوان  

و امثالـهـم را      "   فاشيست سابق   
به هویت سياسی و اجـتـمـاعـی         

 ·افراد تبدیل کرد

 

شاید اکنون دیگر نـتـوان اعـوجـاج          
سياسی جا افتاده این کمپيـن را        

بـــرای کســـب    ·   بـــرطـــرف کـــرد   
اکـس  "   پيروزیهای بيشتر باید پيه     

بـایـد   ·   را به خود مالـيـد     "   مسلمان
وقتی حـزبـی     ·   حّبش را قورت داد   

سياستی را پيـش گـرفـت و بـه            
خصوص وقتی کارش یک مقداری      

 دیگر رها کردن سـيـاسـت        ،گرفت
 · پيش برنده آن دشوار است

 

البته ميتوان اميدوار بود که حـزب        
کمونيست کـارگـری ایـران بـرای          
پيشبرد فعاليتها و کمپينهای آتـی      
اش مجبور نشـود پـرنسـيـبـهـای           
تخطی ناپذیر و سالمت سياسی     

با همه  ·   اش را به مخاطره بيفکند    
این تفاصيل من فکـر مـيـکـنـم از             
حزب کمونيسـت کـارگـری ایـران          
ساخته است که اجازه ندهد ایـن       
چنين چيزی در آینده الگوی کار و        

 ·دفعاليتش شو

 . تعيين شدند

 

دفتر سياسی مسئوليت                              
سازماندهی کميته های حزبی را       
. به هيات داير محول کرد                      

طرحهای هيات داير دفتر سياسی    
قبل از اجرا بايد به تصويب دفتر        

 . سياسی برسند

 

: سازماندهی واحدهای حزبی            
واحد حزبی سازمان پايه حزب          
اتحاد کمونيسم کارگری در هر          

هر واحد دارای     .  کشوری است  
يک دبير و يک معاون دبير                  
است که در اولين نشست هر                
. واحد انتخاب ميشوند                              

مسئوليتهای واحد کشوری به              
تبليغ و ترويج و    :  قرار زير است  

سازماندهی پيشبرد اهداف و               
سياستهای حزب در کشور مورد      
نظر، پخش نشريات حزبی، جمع     
آوری حق عضويت و کمک                
مالی، عضو گيری و جلب و                
. جذب اعضای جديد به حزب             

نقشه عمل هر واحد در هر دوره        
. بايد به تائيد کميته ما فوق برسد         

دبير خارج کشور مسئوليت                 
نظارت بر پيشرفت امور و                   
فعاليتهای حزب در خارج کشور      

دبير .  را عهده دار خواهد شد            
خارج کشور در شرايط کنونی و       
تا زمان برگزاری کنفرانس                 
کادرهای خارج کشور توسط             

 .دفتر سياسی تعيين ميشود

 

قرار دفتر سياسی در مورد                   
دفتر :  شعارهای اصلی حزب          

شعارهای زير را به             سياسی     
اتفاق آراء به عنوان شعارهای            
پايه حزب اتحاد کمونيسم                       
کارگری که در هر تظاهرات و         
تجمعی بايد همراه داشت،                      

اين مجموعه      .  تصويب کرد      
 . هستند" پرچمهای حزب"

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی 

Down with the Islamic 
Republic of Iran! 

 

...طنز -سياسى   
از اين پس در اين ستون نشريه                   
تالش ميشود که مصوبات، طرحها         
و چگونگی پيشرفت کار و امور               
ارگانهای حزبی را بطور موجز به         

گزارش به    .  اطالع عموم برسانيم      
جامعه توسط دبير کميته مرکزی و          
يا اعضای هيات داير دفتر سياسی           
که اداره روزمره رهبری حزب را         

تالش .  بعهده دارند تهيه ميشود              
ميشود که بر حسب موقعيت و                    
پيشرفت کار ارگانهای حزبی                     

هدف اين     .  گزارشی ارائه شود         
گزارش مطلع کردن جامعه از                   
فعاليت عمومی ارگانهای حزبی يک     
شاخص ايجاد يک حزب تمام عيار          
سياسی و حلقه ای در پيشبرد                        

حزب "سياست عمومی ما در زمينه       
 .  است" و جامعه

 

جلسه دفتر سياسی حزب برگزار             
دستور اين جلسه عبارت بود از      .  شد

تعيين مبانی سياست تبليغاتی و                   
 تير،     ١٨سازماندهی حزب در               

مساله اتحاد صفوف جنبش کمونيسم       
کارگری و مبانی مناسبات حزب با         

جلسه .  احزاب اپوزيسيون بورژوايی  
به علت کمبود وقت مساله مبانی                
سياست حزب در قبال نيروهای                
اپوزيسيون بورژوايی را به جلسه           

در اين جلسه       .  بعدی موکول کرد      
همچنين قرار پيشنهادی محمود                 
احمدی در اين زمينه که اعضای               
کميته مرکزی که در جلسات دفتر            
سياسی به عنوان ناظر حضور                  
دارند بتوانند در هر جلسه در پايان           
هر مبحث نظرات خود را بيان کنند         

اين قرار با   .  مورد بحث قرار گرفت   
اکثريت نسبی حاضرين در جلسه             

 . تصويب شد

 

بر :  سازماندهی کميته های حزبی         
اساس طرح مصوب دفتر سياسی            

کميته :  کميته های حزبی عبارتند از      
، )کميته تشکيالت داخل     (سازمانده   

کميته خارج کشور، کميته تبليغات و      
شامل تبليغات تلويزيونی، (انتشارات 

نشريات، اطالعيه ها، سايتهای                 
، کميته تامين مالی     )حزبی، و راديو   

و خزانه داری، روابط عمومی                  
حزب، دبير خانه، روابط بين الملل،       

و )  انفورماتيک(و مرکز فنی                
پالتفرم اين ارگانها                .  آموزش

تصويب و مسئولين و اعضاى آنها          

۵شماره   

آزادی، برابری، حکومت                      
 !کارگری 

Freedom, Equality, 
Workers’ Rule! 

 

 !زنده باد سوسياليسم 

Long Live Socialism! 

 

بهمراه (عکس کارل مارکس               
کارگران جهان متحد         )    شعار
 !شويد

ٌWorkers of the World 
Unite! 

 

بهمراه (عکس منصور حکمت           
کمونيسم کارگری          )  "شعار

جنبشی برای بر پايی جامعه ای           
آزاد، برابر، انسانی و مرفه                   

 ." است

 

زنده باد حزب اتحاد کمونيسم               
 !کارگری 

Long Live Worker-
communism Unity Party! 

 

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی 

Long Live Socialist 
Republic! 

 

يک دنيای     "در مبارزه برای             
 !به ما بپيونديد" بهتر

Join Us for “A Better 
World”! 

 

در زير هر پرچم حزبی اسم حزب       
و همچنين ايميل و سايت حزب قيد        

پرچمها با پارچه های              .  ميشود
قرمز رنگ و نوشته ها با رنگ              

 .سفيد خواهد بود

*** 

Join Us 
For a Better 

World! 

 گزارش هيئت دائر دفتر سياسى حزب



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 شرايط پناهجويان در پاکستان 
پاکستان کشور هم مرز و ن"زدي"ک         
ب""ه اي""ران اس""ت ت""ع""داد زي""ادی از             
ايراني"ان ک"ه تص"م"ي"م ب"ه ف"رار از                  
کش""ور م""ی گ""ي""رن""د پ""اکس""ت""ان را              

ت"ا ب"ا ه"زي"ن"ه ای            .   انتخاب می کنند  
کمتر بتوانند به يکی از کش"وره"ای        

مش"ک"الت   .     پناهند پذير انتقال ياب"ن"د     
متعدد راهها قاچاق و ک"اله"ب"راری         
قاچاقچيان تنها بخشی ک"وچ"ک"ی از          
. معضالت فراريان از ايران اس"ت       

پناهجويان"ی ک"ه ص"ده"ا م"وان"ع را               
ب""ج""ان خ""ردي""ده و ب""ه اس""الم اب""اد               
رسيدند ان"ت"ظ"ار دارن"د ن"م"اي"ن"دگ"ی                
سازمان ملل کيسهای انها را ق"ب"ول         
کند و بعد از بررسی پرونده انتق"ال        

اما پناهجويان ساليان متم"ادی    .   يابند
ورود به پاکستان .   در انتظار هستند  

و معرفی خود به پليس پ"اکس"ت"ان و       
پروسه ای که طی می ش"ود غ"ي"ره         

پ"ن"اه"ج"وي"ان از        .   قابل تح"م"ل اس"ت      
. کمترين امکانات برخوردار نيستند 

جامعه پاکستان را نگاه کنيد؛ فقر و       
. بدبختی از سر کول شهر می ب"ارد      

باج گيری پليس و ادارت ان پايان"ی     
ن"دارد و اي"ن""ده ای ن""اروش""ن پ""ي""ش             

پناهج"وي"ان    .   روی پناهجويان است    
در پ"اکس"ت"ان در س"ال"ه"ای گ"ذش"ت""ه                 
تالشهای زيادی نمودند ک"ه ص"دای        
خود را به سازمان م"ل"ل ب"رس"ان"ن"د               
ن""وش""ت""ن ن""ام""ه ب""ه اي""ن س""ازم""ان و            
ص""ده""ه""ا س""ازم""ان م""داف""ع ح""ق""وق          
پناهندگی از ج"مل"ه اق"دام"ات"ی ب"وده              
. است که پناهجويان انجام داده ان"د         

اما هيچ کدام از اين نامه ها پاسخی        
محل و دفتر سازم"ان  .   نگرفته است 

ملل در اسالم اباد جائی ني"س"ت ک"ه           
هر پناهجو بداند و تقريبا م"ی ش"ود           
گ""ف""ت خ""ود ف""ع""ال""ي""ن ام""ن""ي""س""ت""ی و           
سازمان ملل بطور مخفيانه زن"دگ"ی     

 . است در انتظار زندگی می کنند

 

 ترکيه و ديپورت پناهجويان 
پليس ترکي"ه ب"ع"د از ظ"ه"ر روز               

 ي""ک   06.2007  . 26ي""ک""ش""ن""ب""ه     
خانواده متقاضی پناهندگی را ب"ه        

زنی پناهج"و   .   ايران ديپورت کرد  
 سال پيش برای 7با دو فرزند که  

نجات جان خ"ود و دو ف"رزن"دش            
از ايران گريخته ب"ود روز ي"ک            
شنبه در کمال شقاوت مس"ئ"ول"ي"ن           
يوان توسط پليس ترکيه به اي"ران      

 .ديپورت شدند

 

اناهيتا وقتی ازدواج م"ی ک"ن"د ب"ا             
يک دنيا اميد و آرزو ب"ه زن"دگ"ی            

روزهای .   و اينده ازدواج می کند    
اول شيرين زن"دگ"ی مش"ت"رک ب"ا             
همسرش ديری نمی گذرد ک"ه ب"ا          
تحقير و ت"وه"ي"ن و اذي"ت وآزار               

اناهي"ت"ا دو ف"رزن"د         . ادامه می يابد 
 ساله و ي"ک س"ال"ه او ک"ه           6دارد  

بارها توسط همسرش مورد اذيت 
قرار گرفته راهی بج"ز ف"رار از          
زندگ"ی ن"ک"ب"ت ب"اری ک"ه ب"ه او                  
تحميل شده است را نم"ی ي"اب"د ب"ا            

. دو کودک خود ف"رار م"ی ک"ن"د              
 سال پيش کيس خود را   7درست  

م"ب"ن""ی ب"ر اذي"ت و آزاد روح و                 
جانش ت"وس"ط ه"م"س"ر ب"ه ي"و ان                 

هيچ کدام از اثار    .   تحويل می دهد  
اين اذيت و ازار ب"رای ي"و ان و             
نمايندگان حقوق بش"ر در ت"رک"ي"ه           
. دليلی برای قبولی او ن"م"ی ش"ود          

س""ن""گ""س""ار و اع""دام زن""ان ام""ار            

 گزارشات پناهندگى
 تهيه و تنظيم؛ نسرين رمضانعلى

بارها فع"ال"ي"ن ب"خ"ص"وص         .   می کنند 
امنيستی توسط گروهای اس"الم"ی و        

 . تروريستی تهديد شده اند

 

اما سوال پ"ن"اه"ج"وي"ان اي"ران"ی اي"ن                
است؛ چرا انتقال ما به کشور ث"ال"ث         
توسط سازمان م"ل"ل ص"ورت ن"م"ی            
گيرد؟ اي"ا از وض"ع"ي"ت و اوض"اع               

اي"ا اي"ران     .   پاکستان بی خبر هس"ت"ن"د      
ب""ع""ن""وان ي""ک کش""ور ت""روريس""ت""ی           
برسميت ش"ن"اخ"ت"ه نش"ده اس"ت؟ اي"ا               
چ""ن""ددي""ن ب""ي""ان""ي""ه در م""ورد ن""ق""ض           
اش""ک""ار ح""ق""وق بش""ر در اي""ران                  
ب"ت""ص""وي""ب ن""رس""ي""ده اس"ت؟ ب""ا اي""ن           
وجود کيس"ه"ای پ"ن"اه"ج"وي"ان ب"رای               
مسئولين در پاکستان تن"ه"ا داس"ت"ان"ی         
ساختگی است و پناهجوي"ان ب"ط"ور          

 سال اس"ت ک"ه       10 تا   7متوسط بين   
. در بدترين شرايط زندگی می کن"ن"د       

پ"ن""اه""ج""وي""ان اي""ران""ی ب""رای گ""ذران        
زن""دگ""ی خ""ود م""ج""ب""ور هس""ت""ن""د ب""ه           
بدترين شرايط کاری تن ب"ده"ن"د، ب"ا           
کمترين دست"م"زد پ"ن"اه"ج"وي"ان"ی ک"ه               
ش""اي""د ي""ک وع""ده غ""ذا در روز                   
بخورند شايد بتوانند پولی پس ان"داز       
کنند و بتوانند ت"وس"ط ق"اچ"اق"چ"ی از             

ب""اره""ا  .   اي""ن کش""ور خ""ارج ش""ون""د         
پولهای پ"ن"اه"ج"وي"ان ک"ه ب"ا ت"ح"م"ل                   
گرسنگی و سخ"ت"ی ف"راوان"ی ج"م"ع             
شده توسط قاچاقچيان مصادره ش"ده       

و پناهجوان درم"ان"ده ت"ر از          .   است  
پيش بايد شرايط غيره ق"اب"ل ت"ح"م"ل           

کودکان پ"ن"اه"ج"وي"ان        . را تحمل کنند 
محروم از مدرسه و تحصيل هستن"د      
و مواردی حتی اين کودک"ان ب"ج"ای          
مدرسه و درس ب"اي"د ک"ار ک"ن"ن"د ب"ه                 

 . اميد روزی که به اروپا برسند

اين گفتگوی گوتاهی است با 
 سال 7خانواده ايرانی که بيش از 

۵شماره   
خودکشی ها و خود سوزيه"ا ب"رای         
ن"م""اي"ن""دگ"ان م"ث""ال ح""ق"وق بش"ر در               
ترکيه دليلی نمی شود که به اناهي"ت"ا      

. و دو فرزندش پ"ن"اه"ن"دگ"ی ب"ده"ن"د               
 س"ال    7اناهيتا و فرزندانش بعد از       

زندگی پر از مشقت و تحقير توسط 
اين نمياندگان حقوق بش"ر دي"پ"ورت       

ت"اک"ن"ون کس"ان"ی ک"ه در             .   می ش"ود  
ترکيه طی اين س"ال"ي"ان ان"اه"ي"ت"ا را               
حمايت ک"ردن"د از وی خ"ب"ری در               
دست ندارن"د اي"ا ب"ه اي"ران رس"ي"ده                
است؟ ايا دستگير شده اس"ت؟  چ"ه           
کسی مسئول است در مقابل اناهيت"ا       

 ها و کودکانشان؟

 

 بلغارستان 
بلغارستان راه فرار پناهج"وي"ان ب"ه         
يکی از کش"وره"ای ام"ن اروپ"ائ"ى             

پ""ل""ي""س ب""ل""غ""ارس""ت""ان س""ري""ع       .   اس""ت
پناهجويانی که غيره ق"ان"ون"ی وارد         
کشور شدند حت"ی اج"ازه ت"ق"اض"ای            
پناهندگی را نداده و از هم"ان م"رز          

اخيرا طبق .   مجددا ديپورت می کند   
 140خبری  که داده ش"د ب"ي"ش از              

نفر از پناهجويان که از کشوره"ای      
مختل"ف ب"ودن"د دس"ت"گ"ي"ر و س"پ"س                  

ت""ع""دادی از اي""ن       .   دي""پ""ورت ش""دن""د    
پناهجويان توانستند از دست پ"ل"ي"س        
فرار ک"ن"ن"د و خ"ود را ب"ه ت"رک"ي"ه                     
برسانند و ت"ع"دادی ت"ح"وي"ل پ"ل"ي"س                

زندگ"ی  .   کشور محل تولد داده شدند    
پناهجويان ايران"ی در ب"ل"غ"ارس"ت"ان            
بشدت اسف ب"ار اس"ت ب"خ"ص"وص           
ت""ع""دادی از زن""ان پ""ن""اه""ج""و ب""رای           
امرار معاش مجبور به تن فروش"ی       

 . *می شوند

  ساله از کرج20 دانشجو .راهنمايی کنيد

آث"ار  .   توصيه ميکنم مس"ت"ق"ي"م"ا اث"ار م"ارک"س را ب"خ"وان"ي"د                      جهان عزيز،       
. يک دنياى بهتر برنام"ه ح"زب را ب"خ"وان"ي"د            .  منصور حکمت را بخوانيد 

اگر به مطالب معينى نياز داريد خبر دهيد تا برايتان در ص"ورت ام"ک"ان              
 . موفق و پيروز باشيد. ارسال کنيم

نامه رفيق بابک ي"زدی عض"و ک"م"ي"ت"ه             ! ! !   با کمال تعجب  .   رفقافرشيد،  
مرکزی حککا در مورد تقاضای ايشان دررابطه با عدم ارسال نش"ري"ات             

علت تعجب من ن"ه ب"ه خ"اط"ر         .   حاککا به آدرس ای ميل ايشان را خواندم   
در خواست او و نه به خاطر لحن و ادبيات نامه او ، بلکه از اي"ن زاوي"ه                

مصاحبه تلويزيونی با [ بود که چطور ممکنه کسی که بنا بر گفته خويش 
درس کامپيوتر خوانده است ، ه"ن"وز ن"م"ي"دون"ه ک"ه                  ]   رفيق کيوان جاويد    

و اصوال .  ميشه ای ميل های نامطلوب و با آدرس مشخص را بلوکه کرد 
ک"ه اي"ن رف"ي"ق اي"ن"ق"در              »   ويروس اينترنتی    «   مگه محتوای اين نشريه ها      

 !! نگرانه

حتما رفيق بابک يزدى از اين نک"ت"ه ف"ن"ى م"ط"ل"ع اس"ت و                 فرشيد عزيز،  
به ه"ر ح"ال م"ا از اب"راز ن"ظ"ر                   .   خواستند نظرشان را اينگونه بيان کنند     
 . *موفق و پيروز باشيد. رفقايمان و انتشار آن خوددارى نميکنيم

تير ١٨
!به جمهورى اسالمى، براى آزادى و برابرى“ نه”  

!آزادى بيان، تشکل، تجمع، اعتراض و اعتصاب  

!آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى  

...نامه ها     



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

برخی از نویسنده گان از موقعيت      
خود برای روشن آردن افكار              

و !  عمومی استفاده ميكنند        
برخی دیگر از شهرت خود برای          

و در آنار     !  تحميق اذهان مردم    
مرتجع ترین رژیم ها و سياست         

 ،چندی پيش .  مداران قرار ميگيرند  
 نمایش    ،هارولد پينتر نویسنده      

نویس و هنرمند سرشناس در          
سخنرانی معروف خود آه                
بمناسبت دریافت جایزه ادبی          
نوبل ارائه داد به انتقاد از                    
. سياست جورج بوش پرداخت         

جنگ آمریکا در عراق را محكوم          
 ،نظم نوین را جز بدبختی        !  آرد

! جنگ و آشتار مردم ندانست         
سياستمداران حاکم را                    
دروغگویانی دانست آه به فریب      

اعالم کرد که در     .  مردم مشغولند 
 باید از        ،برابر این دروغگویان       

 ! حرمت زبان و انسانيت دفاع آرد

 

 ،اما این روزها سلمان رشدی          
 ،نویسنده و رمان نویس جنجالی      

از طرف ملکه انگليس ملقب به          
سلمان رشدی  !  شواليه ميشود 

کتاب آیات  .  نویسنده خوبی است  
شيطانی او اقدامی در نقد               
. خرافات مذهب اسالم است          

خمينی رهبر جنایتکاران اسالم        
در دوران اخير به این خاطر فرمان        
قتلش را بر مسلمانان واجب             

اما دالیل اعطای این         .  دانست
جایزه از جانب دستگاه عقب             
مانده و ارتجاعی سلطنت                
انگلستان چه اهدافی را دنبال          
ميکند؟ آیا کتابهای سلمان               
رشدی نور روشنگری در اذهان         
تاریک این انگلهای تاریخی               
انگلستان تابيده است؟ آیا بعد از       
دو دهه از انتشار کتاب آیات               
شيطانی فرصت کرده اند این            
کتاب را مطالعه کنند و به ارزش          

 آن پی برده اند؟ 

 

حقيقت سياسی این اقدام ملکه      
را باید در ارتباط با اصلی ترین              
تقابالت سياسی دوران حاضر،         

 ١١پس از فاجعه خونين                    
 ١١.  سپتامبر، جستجو کرد         

سپتامبر کليد یک جنگ                    
. تروریستی در ابعاد جهانی را زد       

اکنون مدتی است که جنگ دو          
قطب تروریسم بين المللی،            
تروریسم دولتی و تروریسم             
اسالمی، عرصه های متفاوت          
سياست، زندگی اجتماعی و          
حتی سينما و فرهنگ و همچنين      

 زنده و غير قابل تغيير         ،رشدی
 ،به گزارش خبرنگار ایلناٌ    !  است

خاتمی گفت دولت فرتوت             
انگليس از سویی خود را مدافع       
حقوق بشر معرفی ميكند و از        
سویی دیگر به یك عنصر مفلوك      
و ورشكسته ای آه به                   
مقدسات بيش ازیك ميليارد و         

 ،نيم مسلمانان اهانت آرده         
خاتمی !  مدال افتخار ميدهد      

در شرایطی آه موج         :  گفت
خيزش اسالمی در جهان              

دادن مدال  .  شروع شده است   
به فردی آه هيچ هنری ندارد و        
رمان نویس و نویسنده برجسته     
ای نيست تنها به دليل فحش         
دادن به پيامبر مشهور شده           
است به معنای رویارویی با یک       
. و نيم ميليارد مسلمان است       

دنيای اسالم امروز یكپارچه           
خروش است و در ایران نيز              
فتوای امام زنده و غير قابل             

 ! تغيير است

 

اوباش آدمکش اسالمی               
ميکوشند وانمود کنند که جهل       
و خرافات اسالمی یک باور             
عمومی مردمی است که در          
جوامع اسالم زده زندگی              

نه مردم در کشورهای     .  ميکنند
خاورميانه و شرقی و نه در             
کشورهای غربی تيول اوباش        
. اسالمی و مسيحی نيستند      

مذهب علی العموم یک                
تحميل، یک جهل گسترده و           
تحت الحمایه دولتهای حاکم         

بدون حمایت           .  است
دستگاههای حاکم مدتها             
بشریت از شر این دستگاهها        

 . خالص شده بود

 

از طرف دیگر اگر هنوز آسانی        
پيدا ميشوند آه معتقدند               
اسالم صرفا یك مذهب و                
عقيده است بهتر است آه            

! چشمانان خود را باز آنند             
اسالم امروز جنبش سياسی       
برای تصرف قدرت سياسی           
است، یک نيروی آدمکش              

در سودان و الجزایر و          .  است
 آودآان و سالمندان       ،سومالی

 و  ،در ایران !  را قتل عام ميكند     
!  سنگسار  ميكند       ،افغانستان

دست  قطع ميكند و چشم را          
! از حدقه در مياورد و دار ميزند         

در عراق به بيمارستانها یورش       
ميبرد و بيماران و دآترها را قتل        

 ،در سراسر دنيا     !  عام ميكند  
 متروها و رستورانها    ،فرودگاه ها 

 جوالنگاه عملياتهای                 ،را
 ،شادی!  تروریستی خود ميكند  

 و حرمت انسانی را به      ،خوشی
! گروگان و اسارت ميگيرد              

 ضد        ،جنبشی ارتجاعی       

سلمان رشدی شواليه و جنگ 
!مذاهب  

 محمود احمدى 

هر .  مذهب را در بر گرفته است      
دو قطب روز بروز بيشتر بر                
دستگاه مذهب بعنوان ابزاری         
کليدی در این جنگ و تقابل              

دستگاه اسالم و   .  سوار ميشوند 
دستگاه مسيحيت هر چه              
بيشتر نقش ابزاری خود را در           
این جنگ تروریستی عهده دار         

اقدام ملکه انگلستان    .  ميشوند
را باید در این راستا درک و                 

مذهب همواره    .  ارزیابی کرد   
ابزاری موٽر در خدمت طبقه             

تروریسم .  حاکمه بوده است      
دولتی برای پيشبرد جهانی این      
امر خود نيازمند حضور موٽرتر           
دستگاه مافيایی کليسا و               
مسيحيت و همچنين تبليغات         
گسترده تر عليه مذهب و                
. سياست قطب مقابل است         

 در شروع کار       ١۶پاپ بندیکت     
خود به این کارزار تبليغاتی               

 . پيوست

 

از طرف دیگر سلمان رشدی و          
خيل عظيمی از روشنفکران و         
نویسندگان بورژوازی در غرب به      

در "  خودی"جانبداری از نيروی       
. این جنگ و تقابل بر خاسته اند       
. تضاد عمده و غير عمده ميکنند      

چشم به روی این تقابل جهانی       
و عمال خواسته و       .  می بندند  

ناخواسته در اردوی سياسی و       
. تبليغاتی یک اردو قرار ميگيرند       

سلمان رشدی بخود اجازه             
ميدهد و از دستگاه خون و               
شمشير اشرافی این جایزه           

از .  تحقير انسانيت را می پذیرد      
و !  شواليه شدن خود لذت ميبرد    

ظاهرا فراموش ميكند آه این           
دستگاه منشاء و سمبل چه           
جنایات و عقب ماندگی ای در          

از قرار فراموش       .  تاریخ است   
ميکند که این دستگاه در دوران        

 ، تفكر   ،گذشته چگونه انسان      
 و تمدن را گردن     ، پيشرفت ،آتاب
 ! ميزد

                                

اهدای شواليه گری به نویسنده     
 با واآنش     ،آیه های شيطانی    

خشم آلود نمایندگان خدای            
سيد !   روبرو ميشود       ،اسالم

احمد خاتمی یکی از جيره              
خواران اسالم در خطبه های           

 اعطای لقب    ،نماز جمعه تهران   
 به  ،شواليه به سلمان رشدی را    

معنای رویارویی انگليس با             
مسلمانان دانست و تاآيد آرد        
آه فتوای امام در مورد سلمان         

۵شماره   
 ضد  ، ضد مدرنيسم   ،آمونيستی

 ضد زن و ضد انسانی              ،آزادی
است آه مثل بختكی بر سر              
جهان افتاده است و زندگی              
ميليونها انسان را نابود آرده             

جنبشی تماما ارتجاعی     !  است
 و بعد   ،است  آه در رقابت با غرب   

 از تابوت   ،از فروپاشی جنگ سرد    
تحجر سر بر آاورده است تا سهم       
خود را در شرایط جدید جهانی           

 ! طلب آند

 

اهدای لقب شواليه به سلمان         
 حمله دستگاه مسيحيت    ،رشدی

 به اسالم        ،و بورژوازی غرب       
! مساله ای سياسی است            

حمله ای است تا اسالم                  
سياسی را  در اروپا به عقب              
براند و سهم  آنرا در نظم نوین             

ذره ای     !  جهانی آمتر آند        
آزادیخواهی و تقابل با مذهب را         

 ، آثيف ،اگر اسالم .  در خود ندارد   
 ضد زن و ضد آودك       ،غير انسانی 

به همان اندازه هم            !  است
 ضد زن و ضد      ،دستگاه مسيحيت 

دنيا فراموش نكرده    !  آودك است 
 ژان پل      ،است آه مرحوم پاپ       

 به علت تجاوز وحشتناك و         ،دوم
بيسابقه آشيشان محترم به          

 مجبور به عذر         ،آودآان بيگناه  
! خواهی در افكار عمومی شد         
 ،اگر اسالم دین را با شمشير           

 عمليات        ، اعدام       ،سنگسار
انتحاری و ترور گسترش ميدهد،       
مسيحيت نيز دین را با آتاب              
سوزی و آددم سوزی و حمایت از       

 گسترش   ،هيتلر و جورج بوش       
 ! ميدهد

 

 ، بيشتر از هر وقت دیگر           ،امروز
سعادت بشر به مبارزه بر عليه          

! هر نوع مذهب گره خورده است      
اگر مردم بنا است آه اََزاد شوند         
و در یك دنيای انسانی زندگی           
آنند، ابتدا باید از شر مافيای             

 رها    ،مذهب و صنعت مذهب         
آمونيسم آارگری در صف    !  شوند
یک !   این جنبش قرار دارد         ،اول

رکن فعاليت ما مبارزه همه جانبه       
عليه مذهب و عليه جنگ مذاهب      

 !به این صف بپيوندید. است

mahahmadi@yahoo.com                                         

دست مذهب 
از زندگى 
!مردم کوتاه  



١٤صفحه  يک دنياى بهتر   

 : ما نمايندگان اتحاديه های کارگری

رژيم جمهوری اس"الم"ی را ب"ه          -١
خ""اط""ر ن""ق""ض ح""ق""وق پ""اي""ه ای و             
شناخته شده کارگران و دست"گ"ي"ری     
و زن""دان و س""رک""وب ف""ع""ال""ي""ن                   

 .  کارگری محکوم ميکنيم

ما رژيم جمه"وری اس"الم"ی را          -٢
به خاطر دستگيری و اخراج ده"ه"ا        
هزار کارگر اف"غ"ان"ی م"ق"ي"م اي"ران               

 . محکوم ميکنيم

ما رژيم جمه"وری اس"الم"ی را          -٣
به خاطر سرکوب زنان و ج"وان"ان         
و تحميل حجاب اس"الم"ی م"ح"ک"وم            

 . ميکنيم

ما رژيم جمه"وری اس"الم"ی را          -۴
به خاطر عدم پرداخت دستمزدهای    

 . کارگران محکوم ميکنيم

ما رژيم جمه"وری اس"الم"ی را          -۵
به خاطر تحميل فقر و فالکت و بی    
حقوقی ب"ه م"ردم ک"ارگ"ر م"ح"ک"وم               

 . ميکنيم

 

ما نمايندگان اتحاديه های کارگری 
 : اعالم ميکنيم که 

خواهان ح"ق ب"ی ق"ي"د و ش"رط                 -١
اعتصاب و تشکل ب"رای ک"ارگ"ران         

 . در ايران هستيم

 

خواهان م"ت"وق"ف ک"ردن ف"وری            -٢
اخراج کارگران مه"اج"ر از اي"ران          

م""ا خ""واه""ان ب""رس""م""ي""ت          .   هس""ت""ي""م 
شناختن حق کار و شهروندی کامل      
 . برای تمام کارگران مهاجر هستيم

 

خواهان آزادی فوری و بی ق"ي"د      -٣
و شرط محمود صالحی از فع"ال"ي"ن         

 . سنديکای خبازان سقز هستيم

 

خواهان آزادی بی قي"د و ش"رط         -۴
سياسی بيان عقيده مطبوعات تجمع      

 . و تحزب در ايران هستيم

 

خواهان افزايش فوری دستم"زد       -۵
کارگران و تعيين آن بر مبنای ي"ک        

م""ا از    .   زن""دگ""ی انس""ان""ی هس""ت""ي""م         

 جهت اطالع عموم
 ژوئن پيرامون اوضاع سياسى    ٢٨جلسه پالتاکى روز پنجشنبه     

ايران، صفبنديهاى اپوزيسيون که قرار بود توسط سياوش       
.     دانشور برگزار شود، بدليل تداخل وقت جلسات کنسل ميشود      
                          

 با پوزش، سياوش دانشور

قطعنامه اتحاديه های کارگری در دفاع از 
 حقوق پايه ای کارگران در ايران 

خواست کارگ"ران ف"ل"ز ک"رم"انش"اه            
 ۶٠٠م"ب""ن""ی ب""ر ح"داق""ل دس""ت""م""زد           

 . هزار تومان در ماه حمايت ميکنيم

 

خواهان آزادی ک"ل"ي"ه دس"ت"گ"ي"ر              -۶
ش""دگ""ان اع""ت""راض""ات دانش""ج""وي""ی        

م"ا خ"واه"ان آزادی ف"وری           .   هستيم
 . تمامی زندانيان سياسی هستيم

 

تصويب ميکنيم که سران رژي"م    -٧
جمهوری اسالمی به جرم ج"ن"اي"ت         
عليه کارگ"ران و م"ردم در اي"ران             

 . بايد محاکمه شوند

 

 : اتحاديه کارگری در آمريکا 
ات""ح""ادي""ه ک""ارگ""ران ش""ه""رداری             

اتح"ادي"ه ک"ارک"ن"ان        )   ٢۶٢٠لوکال ( 
ح""رف""ه ای و م""ه""ن""دس""ی ات""ح""ادي""ه            

) ٢٠٩ل"وک"ال     ( کارگ"ران ن"ج"اری        
ات""ح""ادي""ه ب""ي""ن ال""م""ل""ل""ی ک""ارگ""ران          

ف"دراس"ي"ون    )   ۶۶٠لوک"ال    ( خدمات  
شوراهای ک"ارگ"ران ل"س آن"ج"ل"س             
اتح"ادي"ه ک"ارگ"ان ح"م"ل و ن"ق"ل و                   

ات"ح"ادي"ه ک"ارگ"ران        )   ۵٠٢لوک"ال    ( 
کنگ"ره  )   ٣٣٨لوکال (فوالد آمريکا  

سازمانهای صنعت"ی و ف"دراس"ي"ون          
) ش"ع"ب"ه ل"س آن"ج"ل"س           ( کار آمريکا    

ل"وک"ال   ( فدراسيون معلمين آمري"ک"ا      
اتحاديه کارکنان سي"ن"م"ا و      )   ١٠٢١

ات""ح""ادي""ه   )   ٧٢٨ل""وک""ال     ( ت""ئ""ات""ر      
ل"وک"ال   ( کارگ"ران م"اش"ي"ن س"ازی            

اتحاديه کارگران مواد غذاي"ی     )   ٩۴
ات"ح"ادي"ه ک"ارگ"ران        )   ٧٧٠لوک"ال    ( 

ات"ح"ادي"ه    )   ٩٠٠٠لوکال  ( مخابرات  
) ١٠٨ل""وک""ال     ( ک""ارگ""ان م""ت""ال          

ل"وک"ال   ( اتحاديه کارگران نس"اج"ی        
ات"ح"ادي"ه ک"ارگ"ران ن"ج"ار            )   ٢٢٩٧

ات"ح"ادي"ه ک"ارگ"ران        )   ۴٠٩لوک"ال    ( 
) ١١٨۶ل""وک""ال    ( م""اش""ي""ن س""ازی       

اتحاديه کارکنان هتل و رس"ت"وران         
اتحادي"ه ک"ارگ"ران      )   ١١٨۴لوکال ( 

ات"ح"ادي"ه    )   ١٧١٠ل"وک"ال     ( بارانداز  
) ۵٢ل"وک""ال    ( ک"ارگ""ران ش""س""ت"ش""و       

لوکال ( اتحاديه کارگران ساختمانی    
١١٧٠*( 

-حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 واحد آمريکا

  ١٣٨۶ خرداد ٢٩ - ٢٠٠٧ ژوئن ١٩

۵شماره   

 منصور حکمت 
 در دفاع از محمود صالحی

 

زندانی سياسی محمود صالحی کارگر مبارز و حق طلب و يکی از                   "  
رهبران اصلی کارگران خباز در کردستان در سياهچالهای رژيم اسالمی 

دفاع از محمود صالحی     .  در شرايط بسيار نامناسب جسمی اسير است         
در رسانه ها و نهادهای " گزينشی"البته امر آزاديخواهان نيمه وقت و 

جنبش بين المللی ديالوگ تمدنها و حتی سازمانهای چپ خجالتی و                     
مرعوب شده ايران که می پندارند قدرت تا ابد از الی عمامه و بيت                        
آيات عظام و برنامه شامگاهی و شبانگاهی بی بی سی بيرون می آيد                 

اما قدرتی به مراتب عظيم تر پا به ميدان دفاع از محمود                            .  نيست
از اتحاديه های      .  جنبش جهانی طبقه کارگر        .  صالحی گذاشته است     

. کارگری اروپا و آمريکا و استراليا و ژاپن تا کارگران سقز و سنندج                 
جمهوری اسالمی با دستگيری محمود صالحی و محمود صالحی هايی             
که يکی پس از ديگر از اين پس به ميان ميدان مبارزه در ايران پا                          

هر تعرض به رهبران کارگری       .  ميگذارند کار خود را خراب تر ميکند         
در ايران با انبوه تر شدن صف اعتراضی مستقل کارگران در ايران و                 

اين هم  .  رشد جنبش همبستگی بين المللی کارگری پاسخ خواهد گرفت           
 ."جنبش حقوق بشر ماست

 گفت و شنود با رهبرى 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

  

 اوضاع سياسى ايران و 
 وظايف عاجل کمونيسم کارگرى

سخنرانان؛ آذر ماجدى، على جوادى، نسرين 
 رمضانعلى، سياوش دانشور

 

  بعد ازظهر۶ ژوئن ساعت ٢٩لندن؛ جمعه 
سيروان قادری     +44 77 65 43 12 76   :تلفن تماس

com.gmail@azarmajedi    

واحد انگلستان -حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

 ، کمونيستها،کارگران
 زنان ،جوانان انقالبى
 !آزاديخواه

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى          
اولين کمپين سياسى اش را به        
. معرفى خود اختصاص داده است    

هدف ما اينست که در دو ماه             
اينده در کنار سازماندهى و               
شکل دادن به ارگانهاى ستادى و      

 و بموازات            ،ستونى حزب     
فعاليتهاى روتين و فشرده براى         
امر سازماندهى کمونيستى در       

 حزب اتحاد         ،داخل و خارج        
کمونيسم کارگرى را وسيعا             

 براى حزب            ،معرفى کنيم     
عضوگيرى کنيم و راه حل                  
سوسياليستى طبقه کارگر را          
براى آزادى جامعه به ميان توده         
وسيع مردم عاصى از جمهورى         

فراخوان ما به      .  اسالمى ببريم  
اعضا و کادرها و دوستداران حزب       
اينست که وسيعا و با ابتکارات          
مختلف در اين کمپين فعاالنه            

 . شرکت کنيد

 

براى معرفى حزب اقدامات               

راست در قلمرو سياست              
پرچم و  .  سراسرى تالش ميکند  

سياست و نقد کارگرى و               
مارکسيستى حزب بايد جاى        
شايسته خود را در هر محيط          
کارگرى اعم از فابريک و                 

 مراکز  ،محلهاى زيست کارگران   
 و هر     ،دانشگاهى و آموزشى    

اين .  مرکز سياسى  پيدا کند        
وظيفه کادرها و اعضاى حزب و        
پيشروان کمونيست و                  
سوسياليستى است که هدف     
خود را برپائى جهانى انسانى       
و جامعه اى خوشبخت و آزاد و         

 !برابر قرار داده اند

 

نشريات و ادبيات حزب و                 
کمونيسم کارگرى را وسيعا          

همه جا و هر جا        !  پخش کنيد 
ممکن است ديوارها را با                

! شعارهاى حزب بيارائيد              
 زنان و جوانان را دعوت       ،کارگران

به پيوستن به حزب اتحاد               
! کمونيسم کارگرى کنيد              

جلسات مختلف برگزار کنيد و         
پيرامون حزب و سياستهايش        

انتظارات خود را در      .  بحث کنيد 
مقابل حزب تان قرار دهيد و            
همراه حزب براى متحقق کردن      
. آن به مبارزه متشکل روبياوريد     

 !در کمپين معرفى حزب فعاالنه شرکت کنيد

 سياوش دانشور

 متعددى ميتوان صورت داد؛

اين حزب کارگران کمونيست و           
سوسياليست و رهبران عملى         

حزبى .  جنبش کارگرى است        
است که نبض آن با نبض مبارزه           
کارگرى ميزند و اولويت اساسى        
خود را حضور فعال در متن                   
اعتراضات کارگرى و تقويت گرايش     
راديکال و سوسياليستى طبقه        

در .  کارگر قرار داده است              
محيطهاى کارگرى حزب را معرفى     
کنيد و کارگران کمونيست و               
پيشرو را به پيوستن و تماس و            

! همکارى با حزب دعوت کنيد            
سياستهاى انقالبى و                      
کمونيستى حزب را در ميان               

 !کارگران وسيعا تبليغ کنيد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى           
حزبى مارکسيستى و مدرن             
است که براى تحکيم و مسلط           
شدن نقد سوسياليستى و              
کمونيستى به جامعه سرمايه          
دارى و گرفتن ابتکار عمل                   
سياسى سوسياليسم کارگرى      
در مقابل جنبشهاى ارتجاعى و         

۵شماره   
کمونيستها را متشکل کنيد و           
کمونيسم کارگرى مارکس و            
منصور حکمت را بعنوان تنها راه          
حل رهائى از شر سرمايه دارى و       
حکومت منحوس اسالمى در           
ابعاد وسيع به مرکز جدال                 

از !  سياسى و طبقاتى ببريد         
تالش و فعاليتتان در کمپين               
 .معرفى حزب گزارش تهيه کنيد

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى          
اين حزب تمام     !  حزب شماست  

کسانى است که پرچم                   
مانيفست کمونيست و يک دنياى     
بهتر را برافراشته اند و براى               

 ،دنيائى عارى از ستم و استثمار      
 تبعيض و بى          ،فقر و فالکت      

 جامعه اى بدون طبقه و       ،عدالتى
 !ايدئولوژى و خرافه مبارزه ميکنند

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى       
بپيونديد و در مقابل کل کمپ             
راست و ارتجاع سرمايه دارى که       
تالش دارند مبارزه برحق کارگرى       
و عدالتخواهانه و آزاديخواهانه          
مردم ايران را به مسلخ ببرند             
پرچم انقالب کارگرى و                     

ما !  سوسياليستى را را برافرازيد    
ميتوانيم به يک آينده چپ و                
انسانى شکل دهيم و اين تالش       
 !جمعى و فردى همه را ميطلبد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى. اساس سوسياليسم انسان است  

 فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
)اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد:                           (نام و نام خانوادگى -١  

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  

 

:امضا:                        تاريخ  

: اى ميل:                          تلفن  

:سابقه تحصيالت تسلط به زبانهاى اروپائى قابليتهاى فنى و تخصص هاى حرفه اى*   

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   

 اين اطالعات تنها در اختيار دبيرخانه حزب است و حزب راسا اين اطالعات را علنى نميکند
 ١٠٠ پوند انگليس ده يورو اروپا ١٠ دالر کانادا ٢٠ دالر آمريکا ١۵حق عضويت ماهيانه در حزب معادل . پرداخت حق عضويت الزامى و يک شرط مهم عضويت در حزب است

. ريال ايران است١٠٠٠٠کرون سوئد و   



١٦صفحه  يک دنياى بهتر   

 سياوش دانشور

 !سالم به همگی
حدود دو سال و نيم است که دي"گ"ر          

و . ح ک ک را حزب خودم ندانستم 
حدود دو سال و نيم است که نظاره        
گر خاموش پ"ي"ش"روی ب"ورژوازی          

ج"ای  .   در تمامی صحنه ها مي"ب"اش"م       
خ"ال""ی ي"ک ح""زب ي""ک پ"ارچ""ه و              
. کارگری در اي"ن م"ي"ان خ"ال"ي"س"ت              

ج""ای ح""زب م""ن""ص""ور ح""ک""م""ت              
در ت""م"ام""ی نش"ري""ات"ت""ان        .   خ"ال"ي""س"ت   

نتوانستم بص"ورت ي"ک دو س"ه و              
ب"خ"ص"وص ب"رای       (   بسيار واض"ح     

ب""ي""آب""م ک""ه ت""ف""اوت""ه""ای      )   م""ن خ""ن""گ  
اصولی شما با حکمتيستها و ح ک         

مايلم ب"دان"م ک"ه ب"ه چ"ه              .  ک چيست 
ط"ب"ي"ع"ي"ه      ! ! !   جريانی بايد رای بدهم   

که طبقه ی کارگر به چپ ت"ري"ن و         
م""وث""رت""ري""ن ج""ري""ان م""وج""ود در            

  .دوران خودش روی ميآورد

نقشه مندی، ه"دف س"ي"اس"ی و راه              
پيشنهادی شما برای رسي"دن ب"ه آن          

 چيست؟. …و

ميخواهم ب"دان"م ک"ه آي"ا ع"رص"ه ی                
جديدی در صحنه ی مبارزات"ی در        
ايران باز ش"ده ي"ا اي"ن ج"ري"ان ه"م                 
مثل بقيه ی حاشيه نش"ي"ن"ه"ا ن"ظ"اره              
گر پر مدعا و ب"ی اث"ری خ"واه"ن"د                

راستی شما يکی از طرفداران . بود
! رهبری جمعی در ح ک ک بودي"د       

آيا در حزب خودتان شرايط بوجود    
آم""دن اي""ن ن""وع ره""ب""ری وج""ود               

حتی در جائی خوانده ب"ودم  .   نداشت
: که شما در جوابی قيد کرده ب"ودي"د        

اگر من انتخاب شوم رهبری حزب      
ول""ی در   .   را ج""م"ع""ی خ""واه"م ک"رد         

اصول سازمانيت"ان آن"را ن"ت"وانس"ت"م            
  .پيدا کنم

بهر حال مايلم قيد کنم که ت"ن"ه"ا راه            
م""وف""ق ش""دن در ع""رص""ه ه""ای                 
م""ب""ارزات""ی ک""ارگ""ری، ص""داق""ت            
سياس"ی و ق"د ع"ل"م ک"ردن زن"ده و                   
ع""ل""ن""ی در م""ق""اب""ل ب""ورژوازی و             
حض"ور در ت"م"ام"ی ص"ح"ن"ه ه"ای                 

م""ب""ارزه از پش""ت         .   س""ي""اس""ي""س""ت    
ک""ام""پ""ي""وت""ره""ا ه""ي""چ کس""ى را ک""ه            
خ""واه""ان م""ب""ارزه ب""رای ب""دس""ت             
آوردن حقوق حقه ی خود باش"د را          

پس پيشنهاد م"ن    .   جلب نخواهد کرد 
حض"ور  :   به شما برای موفق"ي"ت"ت"ان          

در خيابانها و بودن در کن"ار م"ردم          

در صحنه سياى ايران مي"خ"واه"ي"م         
بازى کنيم؟ در مورد تفاوتهاى م"ا        
من در جلسه اى به تف"ص"ي"ل و ت"ا               
جائى که زمان اجازه ميداد اخ"ي"را        

اي"ن م"وض"وع را        .   صحبت ک"ردم   
اما اي"ن"ج"ا و ب"ط"ور            .   تدوين ميکنم 

خالصه بايد اشاره کنم که تفاوت"ه"ا        
و م""ب""ان""ى ان""ت""ق""اد ج""ري""ان ات""ح""اد            
ک""م""ون""ي""س""م ک""ارگ""رى در دوره             
فراکسيون و در نشريات و ادبيات      

در يک بيان کلى م"ا    .   ما موجوداند 
در ت"""ب"""ئ"""ي"""ن اح"""زاب م"""وج"""ود              
کمونيستى کارگرى و رابطه ش"ان      
با جنبش واحد کمونيسم ک"ارگ"رى        
با رفقاى دي"گ"ر اح"زاب اخ"ت"الف             

ما در مورد انش"ع"اب س"ال          .   داريم
 ارزيابى انت"ق"ادى داري"م و          ٢٠٠٤

پ"روژه ات""ح"اد ج"ن""ب"ش ک""م"ون""ي"س""م             
ک"""ارگ"""رى ح"""ول خ"""ط مش"""ط                 
مارکسيستى منص"ور ح"ک"م"ت را          

ما معتق"دي"م و نش"ان         .   دنبال ميکنيم 
دادي""م ک""ه ره""ب""رى دو ح""زب و              
س""ي""اس""ت""ه""اي""ش ع""م""ي""ق""ا از چ""پ             
راديکال متاثر است که ظرفيتهاى     
محدود اين نگرش اجازه پيش"روى   
الزم به کمونيسم کارگرى و پاسخ       
وس""ي""ع""ت""ر و اج""ت""م""اع""ى ت""ر ب""ه               
ني"ازه"اى ام"روز اي"ن ج"ن"ب"ش را                

م""ا در م""ورد ت""ل""ق""ى از          .   ن""م""ي""ده""د
ح""زب""ي""ت م""ارکس""ى و اج""ت""م""اع""ى        
اختالف اساسى با نگرش حاکم ب"ه      

دي""دگ""اه م""ا در      .   دو ح""زب داري""م     
م"""ورد ن"""وع ره"""ب"""رى، ب"""ي"""ن"""ش           
ره""ب""رى، س""ب""ک ک""ار ره""ب""رى            

ما معتقديم ک"ه خ"ط        .   متفاوت است 
 و سياستهاى توصيه شده ١٤پلنوم  

منصور حکمت ب"ع"د از انش"ع"اب            
در دو حزب اتخاذ نشدند و ح"زب      
ات"ح"اد ک"م"ون"ي"س"م ک"ارگ"رى ت"م""ام                 
تالشش را به پياده کردن و ات"خ"اذ          
اي""ن ب""ي""ن""ش و ن""گ""رش در م""ورد            
تحوالت ايران، امر سرنگ"ون"ى و         
انقالب، سازمان"ده"ى ک"ارگ"رى و          
تش""""ک""""ي""""الت داخ""""ل کش""""ور،              
س"ازم""ان""ده""ى و ب""ي"ن""ش ح""اک""م ب""ه            
فعاليت در خارج، ت"ب"ل"ي"غ"ات، ن"ق"د             
اپوزيسي"ون راس"ت، ت"الش ب"راى           
قرار دادن کمونيسم ک"ارگ"رى در         
م"""وق"""ع"""ي"""ت ره"""ب"""رى ج"""ن"""ب"""ش           
سرنگونى، تبديل افق کمونيسم ب"ه       
اف""ق ج""ام""ع""ه و غ""ي""ره ق""رار داده            

تالش حزب ما اي"ن"س"ت ک"ه          .   است
ض""رب""ات وارد ش""ده ب""ه ج""ن""ب""ش            
ک""م""ون""ي""س""م ک""ارگ""رى را ب""ا ي""ک           
ف""ع""ال""ي""ت اث""ب""ات""ى و پ""رات""ي""ک""ى                
کمونيستى در متن جنبش کارگرى   
و ج"""ن"""ب"""ش"""ه"""اى اع"""ت"""راض"""ى و           

در مبارزاتشان ميتواند اين احس"اس        نامه ها
را بوجود بيآورد که مثل اينک"ه اي"ن         
حزب مايل است کار م"ع"ي"ن"ی ک"ن"د،             
راهی و تمرک"زی ب"وج"ود ب"ي"آورد،            
نقشه ای را خنثی کند و ع"رص"ه ی          
جديد مب"ارزات"ی ای را ب"از ک"ن"د ،                  
هماهنگ کند ، ضربه ای بزند و از        
ضربه خوردنی جلوگيری ک"ن"د، در       
حاشيه ننشيند، بداخ"ل گ"ود اس"ت"خ"ر            

آن"""ج"""اس"""ت ک"""ه    .   … وارد ش"""ود و      
. احتياجی نداريد که فراخ"وان ده"ي"د        

م""ا گل""ه وار ب""ه ح""زب""ت""ان خ""واه""ي""م            
  ارادتمندتان بيژن شهابی .پيوست

 

 رفيق بيژن عزيز،
اول براى پاسخ ندادن ب"ه ن"ام"ه ات             

. در شماره ق"ب"ل پ"وزش م"ي"خ"واه"م               
چون نامه را رفيق .  مقصر من بودم 

شراره ارسال کرده ب"ود و الى اى           
يک .   ميل ها و فايلهاى متعدد گم شد      

نکته من را بشدت آزار ميدهد و آن       
احساسى است که در اول ن"ام"ه ب"ه             

سخت اس"ت وق"ت"ى       .   آن اشاره دارى  
انسان اميدش و نيرويش و خالق"ي"ت        
اش و چ"ه بس"ا زن"دگ"ى اش را ب"ه                   
پديده اى گره م"ي"زن"د، در م"ق"ط"ع"ى               
احس""اس ک""ن""د ک""ه دي""گ""ر آن پ""دي""ده             

. ه""م""ان""ى ن""ي""س""ت ک""ه م""ي""خ""واس""ت           
در اي"ن احس"اس ش"م"ا ب"ا              همينطور  

صداى بلند اشتراک دارم ک"ه ج"اى           
منصور حکمت بسيار بسيار خ"ال"ى        

نه فقط بخاطر اي"ن"ک"ه ن"م"ون"ه            .   است
پ""رنس""ي""ب و انص""اف و وج""دان و             
اصوليت کمونيس"ت"ى ب"ود، ن"ه ف"ق"ط              
بخاطر اينکه رفيقى عزيز و دوست      
داشتنى و خودمانى بود، بل"ک"ه ب"دوا          
بخاطر خودش و اميده"ا و س"ر پ"ر             
ش""ورى ک""ه داش""ت و ه""م""ي""ن""ط""ور             
بخاط"ر ن"ق"ش"ى ک"ه اي"ف"ا م"ي"ک"رد و                     
وح"دت""ى ک"ه در م""ي"ان ک""ل ج""ن""ب""ش              

م"ن  .   کمونيسم کارگرى ايجاد ميکرد 
هم عميقا دلم ب"راى س"ازم"ان واح"د             
. کمونيسم کارگرى تنگ ش"ده اس"ت        

اي"ن ص""رف""ا ي""ک احس""اس ن""ي""س""ت،          
درک يک نياز پيشروى جنبش م"ان       

درک اين ضرورت است ک"ه      .   است
يک ح"زب ي"ک"پ"ارچ"ه ک"ارگ"رى و                
کمونيستى و ق"وى و ب"از و م"درن               
ضرورت مبارزه طبق"ات"ى و ج"دال          
س"ي""اس"ى ام"روز اس"ت و ب""دون آن               
س""رن""وش""ت ک""م""ون""ي""س""م ب""راى دور         

 . ديگرى به محاق خواهد رفت

 

پرسيدى که تفاوت م"ا ب"ا دو ح"زب            
ديگر کدام است و چه نقشه متفاوتى       

۵شماره   
آزاديخواهانه ايران جبران کني"م، از       
تالشهاى مثبت و کمونيستى اح"زاب      
ديگر کمونيستى ک"ارگ"رى ح"م"اي"ت           
کنيم و م"ن"اف"ع ج"ن"ب"ش ک"م"ون"ي"س"ت"ى                    

. کارگرى را در اولويت قرار ده"ي"م     
هدف ما مبارزه از پشت کامپيوتر و   

اگر اي"ن"ط"ور    .   قانع شدن به کم نيست 
بود انتقادات ما به م"وق"ع"ي"ت ح"زب             
کمونيس"ت ک"ارگ"رى م"وض"وع"ي"ت"ى             

تمام مسئله برسر اينست که    .   نداشتند
آمادگى الزم و تشکي"الت م"ح"ک"م"ى            
را س""ازم""ان داد ک""ه ک""م""ون""ي""س""م                  
کارگرى بتواند در تحوالت سي"اس"ى       

اي"ن  .   نقش شايسته خود را اي"ف"ا ک"ن"د           
ي""ع""ن""ى ت""م""ام""ا حض""ور در ج""ن""ب""ش           
اع"""ت"""راض ض"""د س"""رم"""اي"""ه دارى           
کارگر، حض"ور در دانش"گ"اه"ه"ا و             
مراکز مهم سياسى کش"ور، حض"ور        
در قلمرو سي"اس"ت س"راس"رى، پ"س            
زدن نقطه سازشهائى که راس"ت ب"ه         
م""ب""ارزه ک""ارگ""ر و م""ردم م""ح""روم            
تحميل ميک"ن"د، ب"دس"ت گ"رف"ت"ن ن"ق"د                 
مارکسيستى و پاسخ دادن به مدعيان  
مختلف راست و چپ، سازم"ان"ده"ى         

ض م"""""""ردم         نيروى اعترا
حول کموني"س"م و ن"ق"د ک"م"ون"ي"س"ت"ى                  
جامعه سرمايه دارى، تعمي"ق اي"ج"اد        
رابطه با جامعه و مردم و تبديل افق  
و نقد کمونيستى به نقد و اع"ت"راض           

براى همه اين"ه"ا ب"اي"د         .   موجود مردم 
تالش کرد، وارد جن"گ"ه"اى م"ع"ي"ن"ى           
شد، پروژه و طرح داشت، ن"ي"روى         
کادرى و کموني"س"ت"ه"اى درگ"ي"ر در             
داخل کشور را سهيم کرد، فره"ن"گ        
س""ي""اس""ى و روش""ه""اى ک""ار چ""پ                 
راديکال و غير اجتماعى را ت"م"ام"ا           
نقد کرد و کنار گذاشت، و کموني"س"م    
را بع"ن"وان ي"ک ن"ي"روى م"ع"ت"ب"ر و                   
دخ""ي""ل و ي""ک پ""اى ج""دال ق""درت                

 . سياسى به صحنه آورد

 

م""ا قص""دم""ان اي""ن""ب""ود در ح""زب                  
کمونيست کارگرى همين س"ي"اس"ت"ه"ا         

شم"ا ب"ي"ش"ت"ر از ه"ر             .   را پيش ببريم  
ناظر بيرونى ميدان"ي"د ک"ه چ"را اي"ن              
تالش با سد مقاومت در داخل حزب    
مواجه شد و چرا آخرين ت"ال"ش"ه"اى           
ما براى اي"ج"اد وح"دت ح"زب"ى ب"ى                
پاسخ ماند و باالخره چرا م"ا ن"اچ"ار           

در .   شديم که راهمان را ج"دا ک"ن"ي"م            
م""ورد ط""رح ره""ب""رى ج""م""ع""ى در           
حزب سوال کرديد، پيشنهاد م"ي"ک"ن"م          
پاسخها و مط"ال"ب رف"ق"ا در زم"ي"ن"ه                

 ح"زب در      ٢٦پيشنهاد ما به پ"ل"ن"وم          
مورد رهبرى ج"م"ع"ى را م"ط"ال"ع"ه               

پ"اس"خ   .   کن"ي"د  
١٧صفحه   



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

ه"م"ي"ن"ط"ور در        .   يکجائى مي"گ"ي"ري"د     
 اين پيشنهاد را مجددا طى ٢٧پلنوم 

قرارى طرح کرديم که پل"ن"وم راى         
. ب""ه در دس""ت""ور گ""ذاش""ت""ن آن ن""داد           

امروز در حزب ات"ح"اد ک"م"ون"ي"س"م             
ک"ارگ""رى م""ا ب""ا س""ي""س"ت""م ره""ب""رى           
جمعى کارمان را پ"ي"ش م"ي"ب"ري"م و              
. مع"ض"ل"ى در اي"ن زم"ي"ن"ه ن"داري"م                 

همينجا تصريح کن"م اي"ن م"وض"وع           
صرفا امرى مربوط به خاصيته"اى      
رهبرى جمعى و فردى نيست، م"ن        
با هر دو شکل آن در صورت"ى ک"ه          
موازين آن بدرستى رعايت شود و       
کل ن"ي"روى ح"زب در ي"ک ن"ق"ش"ه                 
ع""م""ل س""راس""رى س""ازم""ان ي""اب""ن""د           

مسئله اساسى ات"ح"اد     .   مشکلى ندارم 
حزب بود که طرح ليدرشيب آن را 
به م"خ"اط"ره ان"داخ"ت"ه ب"ود و ي"ک                   
عقب نشي"ن"ى م"ت"ي"ن از اي"ن ط"رح                  
ميتوانست در خدمت اتحاد حزب و      

. منافع گسترده تر حزب عم"ل ک"ن"د         
امرى که بعد از من"ص"ور ح"ک"م"ت            
ضربات پياپى به ما زد و متاسف"ان"ه      
هن"وز از آن درس"ى گ"رف"ت"ه نش"ده                 

و باالخره بعنوان يک ح"زب    .   است
س"""ي"""اس"""ى ب"""اي"""د ب"""ه ج"""ام"""ع"""ه و               

اما کار .   مخاطبينمان فراخوان دهيم  
م""ا ص""رف""ا ف""راخ""وان و ت""ب""ل""ي""غ""ات          

کار ما سازماندهى و بس"ي"ج      .   نيست
فراخوان .   نيرو و اقناع فعالين است  

ي""ک گ""وش""ه ک""ار م""اس""ت و ه""ر                
. فراخوانى را هم ص"ادر ن"م"ي"ک"ن"ي"م          

فراخوانى ک"ه پ"اس"خ ن"م"ي"گ"ي"رد از                
نظر من صادر نشود بيشتر صرف      

ام""ا اي""ن ح""زب ق""رار اس""ت           .   دارد
ه"م"راه ب"ا ه""م"ف""ک"ران"ش ک"ارى را                

روشن اس"ت ک"ه م"ا          .   صورت دهد 
طرح و نقشه عمل م"ع"ي"ن خ"ود را             
داريم و براى پياده کردن آن نهايت       
. تالش و ابتکارمان را بکار ميبريم     

اما اين امر بزرگ نياز به صدها و        
هزاران کادر کمونيست و پ"رش"ور        
و ف"ع"ال"ي"ن"ى دارد ک"ه در ص"ورت                 

ش"م"ا   .   مسئله با م"ا اش"ت"راک دارن"د           
اگ""ر در ص""ورت مس""ئل""ه ب""ا م""ا                  
اشتراک داريد بدون فوت وق"ت ب"ه         
ح"زب"ت"ان ب"پ"ي"ون"دي"د و ب"راى پ"ي"اده                    
ک""ردن گ""وش""ه اى از اي""ن ن""ق""ش""ه               
عمومى و س"راس"رى ک"م"ون"ي"س"ت"ى              

 .آستين تان را باال بزنيد

برايت سالمتى، شادى، اميد و 
انرژى بى پايان براى تالش 

 .کمونيستى آرزو دارم

بترساند، اما جامعه ايران ب"ن"ا ب"ه           
خصوصيات سياسى و اقت"ص"ادى      
اش ق"اب"ل ارع"اب ن"ي"س"ت و ه"ر                 
تالش سرکوبگرانه رژيم اسالمى    

منتظ"ر  .   به ضد خود تبديل ميشود    
.  تير هس"ت"ي"م     ١٨گزارشهايتان از  

 . موفق و تندرست باشيد

 

 سروش آزادى عزيز،
ب""ي""س""ت س""وال ش""م""ا در ن""وب""ت              

اي"""ن س"""واالت      .   دري"""اف"""ت ش"""د      
هم"ان"ط"ور ک"ه در ش"م"اه"ر ق"ب"ل                  
اشاره ک"ردم، ب"راى اي"ن"ک"ه ح"ق               
مطلب ادا ش"ود، ن"ي"از ب"ه پ"اس"خ                
تفصيلى تر دارد و در عي"ن ح"ال          
در ستون نامه ها پ"اس"خ ب"ه ه"م"ه            

من سواالت را   .   آنها ممکن نيست  
م""ن""ت""ش""ر م""ي""ک""ن""م و ب""ه ت""ع""دادى            

در شماره  .   مختصر جواب ميدهم  
هاى بعد به ديگر س"واالت پ"اس"خ          
ميدهيم و شاي"د ن"ک"ات"ى از آن را               
بصورت مق"االت و ي"ا ب"ح"ث"ه"اى              

ن"ک"ت"ه اى      .   ميزگردى پاسخ دادي"م    
که باي"د اش"اره ک"ن"م ت"اک"ي"د روى                 
مطالعه آثار من"ص"ور ح"ک"م"ت و           
برنامه يک دنياى بهتر اس"ت ک"ه          
پ""اس""خ ب""خ""ش زي""ادى از اي""ن                  

ل""ط""ف""ا اگ"""ر       .   س""واالت را دارد       
مطالبى که رفرنس آن اينجا ذک"ر       
شده در اختيار نداريد، ب"ه م"رک"ز         
پخش حزب خبر دهيد تا ب"راي"ت"ان       

 :و اما سواالت. ارسال شود

 

در صورتی که کمونيسم حاک�م      *   
شود تغييرات اساسی در ب�ن�ي�ان          

در آن   . خانواده ايجاد خواهد ش�د     
صورت اکثر فرزندان پدران خود 
را نخواهند ش�ن�اخ�ت آي�ا اي�ن از              
لحاظ علمی مشکلی اي�ج�اد ن�م�ی          
کند؟ و آيا مردم ايران ک�ه ت�ح�ت            
نظام پدر شاهی هستند به چ�ن�ي�ن        
اقدامی ت�ن خ�واه�ن�د داد؟ ي�ا ب�ه                
زور اين نظام را می خواهي�د ب�ر      

 ؟!آنان القا کنيد
 اين سوال را و ادعاه"ائ"ى    جواب؛

که طبقات حاکم در ت"ب"ل"ي"غ"اتش"ان             
ع""ل""ي""ه ک""م""ون""ي""س""م و ج""ام""ع""ه                 
کمونيستى ميکنند، توسط مارکس    
در مانيفست کمونيست پاسخ داده      

ميگويند که کمونيسته"ا  .  شده است 
قصد دارند خانواده را الغا کنند و       
روابط و مناسبات تربيتى وال"دي"ن       
و فرزندان را براندازند و ک"ان"ون      
گرم خ"ان"واده را ي"ک"س"ره ن"اب"ود                

...نامه ها  بيانيه جوانان حزب اتحاد  
آمونيست آارگري ايران به 

  تير١٨مناسبت 

 به نام آزادى و برابرى 
م""ع""ل""م""ان /   آ""ارگ""ران/   دانش""ج""وي""ان   

وجامعه آزاديخواه وب"راب"ري ط"ل"ب         
 :ايران

 سال از روزى آ"ه در آن ع"زم               ٨
عمومى جامعه فرياد آزديخواهى را     
سر داد ميگذرد و ما ام"روز ش"اه"د            
آن هست"ي"م آ"ه م"ج"رم"ان ج"ان"ى آن                  
حادثه هاى دهشتناك تاريخى آزادانه 
به چپ"اول و غ"ارت و ت"ج"اوزش"ان               
ادامه ميدهند و دانشجويان ومردم"ى      
آه مورد حمله و ضرب و شتم واقع 
شده بودند يا در زن"دان"ه"اى وزارت          
اط""الع""ات ج""ان س""پ""ردن""د و ي""ا در            
بدتري"ن ش"راي"ط روح"ى و جس"م"ى               

 ت"ي"ر     ١٨  .روز خود را شب ميكن"ن"د      
به قدرى بر پيكر اين نظام ن"اف"رج"ام     
ضربه زد آه رهبر الهى آن را در          

 ت""ل""وي""زي""ون ب""ا ح""ال""ت             1ش""ب""ك""ه     
اشكريزان به تصوير آش"ي"د آ"ه از            
م""زدوران بس""ي""ج""ى خ""ود ال""ت""م""اس          

 در آن روز   .حمايت و يارى مينمود 
ات""ح""اد چ""ن""دان""ى ب""ي""ن دانش""گ""اه و               

 .آارخانه و م"درس"ه م"وج"ود ن"ب"ود              
ام""روز دانش""ج""وي""ان وآ""ارگ""ران و        
معلمان اتحاد ناگسستن"ى را ب"وج"ود          

 .آورده اند

 !مردم ايران
بياييد وايم"ان داش"ت"ه ب"اش"ي"د آ"ه م"ا                  
ميتوانيم با عبور از اي"ن ن"ظ"ام ض"د            
بشرى جامعه اى انساني تر را پ"اي"ه        

 بياي"ي"د و اي"م"ان داش"ت"ه              .ريزى آنيم 
باشي دآه آن سوى ان"ق"الب م"ا ي"ك              

 بيايي"د درس"ال"روز      .دنياي بهتر است  
 تير خيابان ها را م"م"ل"و از            18قيام  

جمعيت آنيم و ت"ا س"رن"گ"ون"ي اي"ن                
نظام فاشيستي ل"ح"ظ"ه اى دس"ت از            

 ب"ه ام"ي"د        .مب"ارزه خ"ود ب"ر ن"داري"م           
 .ديدارتان هستيم

جوانان حزب اتحاد آمونيست 
  .آارگرى در تهران

 1386/4/2 :شنبه

 

 رفقاى عزيز، 
 ١٨اميدواريم ک"ه در       .   خسته نباشيد 

تير امسال پاسخ ديگرى ب"ه ارع"اب        
اسالم"ى در خ"ي"اب"ان و دانش"گ"اه و                 

آنچه که مسلم است . زندان داده شود
ارعاب ممکن است موقت"ا م"ردم را        

۵شماره   
ي""ا م""ي""گ""وي""ن""د ک""م""ون""ي""س""ت""ه""ا        .   ک""ن""ن""د

ميخواهند زنان را اشتراکى ک"ن"ن"د و          
 . غيره

خانواده در جامعه امروز يک واح"د    
اقتصادى است ک"ه ن"ق"ش دول"ت را              
بعد از ساع"ت ک"ار روزان"ه ب"ع"ه"ده               

واحد اق"ت"ص"ادى خ"اص"ى ک"ه             .   دارد
بخشى از هزينه دول"ت و ک"ارف"رم"ا            
را براى تر و خشک کردن ک"ارگ"ر          
و تربيت نسل جديد کارگران ب"ع"ه"ده      
دارد و از همان مناسبات ن"اب"راب"رى       
تبعيت ميکن"د ک"ه اس"اس م"ن"اس"ب"ات               

ک"م"ون"ي"س"ت"ه"ا        .   جامعه م"وج"ود اس"ت      
قصد الغا خانواده به معن"ى گس"س"ت"ن        
رابطه اعضا خانواده ن"دارن"د ب"ل"ک"ه            
ميخواهند مناسبات حاکم براين واحد  

همانطور ک"ه    .   اقتصادى را الغا کنند   
ک""م""ون""ي""س""ت""ه""ا قص""د ازب""ي""ن ب""ردن            
مالکيت بطور کلى را ندارن"د ب"ل"ک"ه           
ميخواهند م"ال"ک"ي"ت خص"وص"ى ب"ر             
ابزار توليد را الغا کنند و آن را ب"ه             
دارائى مشترک ک"ل ج"ام"ع"ه ت"ب"دي"ل             

الغاى اقتصادى خانواده به اين     .   کنند
معنى است که اس"ت"ق"الل اق"ت"ص"ادى             
زن و مرد در جامعه تامين م"ي"ش"ود           
و به اي"ن ت"رت"ي"ب ت"ا درج"ه زي"ادى                  
خانواده و م"ن"اس"ب"ات آن ب"ه م"ع"ن"ى                  

بعنوان مثال .   سنتى آن از بين ميرود  
کار خانگى به يک سيس"ت"م خ"دم"ات           
ع"م"وم"ى ان"ت"ق"ال م"ى ي"اب"د ک"ه اي"ن                      
ام""ک""ان م""ي""ده""د اعض""اى خ""ان""واده           
بتوانند موثرتر در فعاليت و زن"دگ"ى     

خ"ان"واده از     .   اجتماعى دخالت ک"ن"ن"د      
پيرايه هاى وابستگى هاى اقتص"ادى     
و نظام ارزشى بازار آزاد ميشود و        
خانواده و يا زندگى مشت"رک ه"م"ان          
اساسى را مى ي"اب"د ک"ه ب"اي"د ب"اش"د؛                 

در .   يع"ن"ى راب"ط"ه انس"ان"ى دو ن"ف"ر                
م"ورد ف"رزن""دان و راب""ط"ه آن""ه"ا ب""ا               
والدين کمونيستها قص"د ج"دا ک"ردن           

. فرزندان از وال"دي"ن"ش"ان را ن"دارن"د            
بلکه ميخواهند حقوق عشيره اى ک"ه       
والدين را مجاز به استثمار و تعي"ي"ن        
تکليف براى ک"ودک"ان م"ي"ک"ن"د ال"غ"ا                

ک""ودک""ان ب""اي""د م""ث""ل ه""ر               .   ک""ن""ن""د  
شهروندى در جام"ع"ه و از ط"ري"ق             
نظام آموزش"ى و ت"رب"ي"ت"ى واح"د و                
استاندارد و انسانى تربي"ت ش"ون"د و          

آيا اين ايرادى دارد؟     .   آموزش ببينند 
مگر پدر و مادر شما آرزويشان اين  
نيست که شما درس ب"خ"وان"ي"د و از              
سواد و علم و دانش بهرمند شويد و         
فردا در ج"ام"ع"ه زن"دگ"ى م"ن"اس"ب"ى                  
داشته باشيد؟ معضل امروز ج"ام"ع"ه     
سرمايه دارى اينست ک"ه ب"ه انس"ان            

چ"""ه زن و        
١٨صفحه   



١٨صفحه  يک دنياى بهتر   

مرد و چه کودک بعنوان ي"ک ک"اال         
نگاه ميکند و بدرجه اى که ج"ام"ع"ه      
بورژوائى رشد ميکند و تقسيم ک"ار       
و فعاليت در شاخ"ه ه"اى م"خ"ت"ل"ف              
اق""ت""ص""ادى گس""ت""رده ت""ر م""ي""ش""ود،          
رابطه سنتى والدين و ف"رزن"دان و           
کال خانواده ضعيف ت"ر م"ي"ش"ود و             
کودکان به وسيله کار و سود تبدي"ل        

اين ادعاهاى بورژوازى و . ميشوند
دلسوزيهاى عوامفريبانه اش ب"راى      
رابطه والدين و کودکان و خ"ان"واده        
سنتى سر س"وزن"ى ب"ا ع"م"ل"ک"رد و                
. سياست بورژوازى جور درنمياي"د    

کمونيستها مخترع تاثير جامع"ه در       
پرورش کودکان نيستن"د، آن"چ"ه ک"ه          
کمونيستها ميخواهند م"ح"ق"ق ش"ود،          
خص""ل""ت ن""ظ""ام آم""وزش""ى، ت""ب""دي""ل         
آموزش از يک امتياز به ي"ک ح"ق        
براى همگان، ت"دوي"ن و ق"ان"ون"ي"ت              
دادن ب""ه ح""ق""وق ک""ودک ب""ع""ن""وان             
شهروند و سرمايه هاى اج"ت"م"اع"ى          
ه""ر ج""ام""ع""ه، م""م""ان""ع""ت از دس""ت           
درازى مذهب و هر ايدئ"ول"وژى و         
من"ف"ع"ت اق"ت"ص"ادى و س"ي"اس"ى ب"ه                   
حقوق و آساي"ش ک"ودک، تض"م"ي"ن            
يک زندگى مرفه و ش"اد و م"درن             
براى کودکان مستقل از وض"ع"ي"ت          

که اي"ن آخ"رى        –اقتصادى خانواده   
در جامعه سوسياليستى موضوعيت 

زير پوشش گرفتن کودکان"ى    -ندارد
که والدينشان را ب"ه ه"ر دل"ي"ل"ى از               
دس""ت داده ان""د، و خ""ارج ک""ردن               
زندگى کودک از مناسب"ات ک"االئ"ى         
و استثمارگران"ه در ج"ام"ع"ه و در              

اي"ن ب"اي"د ب"راى ه"ر            .   خانواده است 
کودک و ه"ر انس"ان ش"ري"ف"ى ي"ک               

در ن"ت"ي"ج"ه       .   آرزوى ش"ي"ري"ن ب"اش"د        
ب""ح""ث زور و غ""ي""ره ه""م اس""اس""ا                

زور و ق"ان"ون       .   موضوعيت ن"دارد   
آنجا وارد عمل م"ي"ش"ود ک"ه م"ن و                
شما نوعى بدليل عقايد يا هرچه ک"ه        
خود درست ميدانيم، فرزن"دم"ان را        
از سالمت و ب"ه"داش"ت و آم"وزش             

اي""ن""ه""ا .   وم""ع""اش""رت م""ح""روم ک""ن""ي""م     
 . حقوق هيچ کسى نيستند

 

برخالف بورژوازى که انسانيت و      
عواطف خانواده را به پاى س"ود و         
س""رم""اي""ه ق""رب""ان""ى ک""رده اس""ت،               
کمونيسم ح"رم"ت انس"ان را اع"اده             
ميکند و اين انسان مستقل از س"اي"ز         
و سن اش بعنوان انسان و شهرون"د        

 . مطرح است

ک""ار س""ي""س""ت""م ادارى، و خ""ارج             
ک""ردن آن از ت""خ""ص""ص وي""ژه              
طورى که همه شه"رون"دان ق"ادر         
به انجام آن باشند، يک عامل مهم    
. ديگر براى الغا بورکراسى است

مسئله حقوق مقامها و نم"اي"ن"دگ"ان        
نيز موضوع ديگ"ر اس"ت ک"ه از            
ب""اي""د م""ع""ادل م""ت""وس""ط دس""ت""م""زد          

توجه داش"ت"ه ب"اش"ي"د        .   کارگر باشد 
اين جنبه مادام م"ع"ت"ب"ر اس"ت ک"ه               
ه"ن"وز م"ن"اس"ب"ات و رواب"ط ک""ار                
. براى مزد تماما الغا نش"ده اس"ت         

لغو کامل اين مناسبات معن"ى اش     
اين است که کار هر شهرون"د در     
هر قل"م"رو و ي"ا در ق"ل"م"روه"اى                 
مخ"ت"ل"ف، ک"ارى آگ"اه"ان"ه، غ"ي"ر                
اجبارى، داوطلبانه، و مستق"ل از       

چ"ون  .   تامين نياز شخ"ص"ى اس"ت       
نيازهاى شخ"ص"ى و خص"وص"ى          

ک"ار از    .   تامين و تضمين شده ان"د     
ي""ک اج""ب""ار اق""ت""ص""ادى ب""ه ي""ک           
فعاليت شيرين و خالق در جامعه    

ب"ورک"راس"ى ش"رط       .   تبديل ميشود 
الزم مناسب"ات"ى اس"ت ک"ه در آن               
سلسله مراتب و م"وق"ع"ي"ت ه"اى             
متفاوت اقتصادى و اجت"م"اع"ى و         

ب""ورک""راس""ى .   غ""ي""ره ال""زام""ى ان""د    
نظام ادارى ج"ام"ع"ه م"ب"ت"ن"ى ب"ر                 
. طبقات و تضادهاى طبقاتى است

سوسياليسم بورکراسى ادارى را      
بعنوان يک زائده بسرع"ت ک"ن"ار          

 . ميزند

 

در مورد وضعيت حال ح�اض�ر       *   
 .چين  برايمان توضيح دهيد

 جامعه چين ي"ک ج"ام"ع"ه           جواب؛
سرمايه دارى متکى بر خش"ون"ت       
و ديکتاتورى و بي"ح"ق"وق"ى م"ردم            

پيروزى نظ"ام"ى م"ائ"و در          .   است
" ان""ق""الب" چ""ي""ن ک""ه اس""م آن را           

گذاشتند، آرمان"ه"اى ي"ک ج"ن"ب"ش            
ده""ق""ان""ى و ض""د اس""ت""ع""م""ارى و            
ناسيوناليستى را نمايندگى ميک"رد     
که در آندوره و ب"دل"ي"ل آت"وري"ت"ه               
جهانى مارکسيسم و سوس"ي"ال"ي"س"م        

را ب"ر    "   کم"ون"ي"س"م    " بين الملل نام    
کمونيسم جهان س"وم"ى    .   خود نهاد 

و مائويستى و چ"ي"ن"ى، ب"رخ"الف            
ک""م""ون""ي""س""م م""ارکس""ى، ج""ري""ان""ى       
متکى به احياى سنت ها در تقابل       
ب""ا ارزش""ه""اى م""درن غ""رب""ى و            
متکى به قدرت سياس"ى ح"زب و          
دولتى ايدئولوژيک بود که مدت"ه"ا       
ب"""ع"""ن"""وان ي"""ک ال"""گ"""و ب"""راى               
ن""اس""ي""ون""ال""ي""س""ت""ه""ا و ج""ري""ان""ات           

...نامه ها  با توجه به اين که همه چ�ي�ز در       *    
يک نظام کمونيس�ت�ی دول�ت�ی اس�ت            
چه برنامه ای برای مبارزه با کاغذ 
ب��ازی و چ��اپ��ل��وس��ی ب��رای کس��ب            

 منصب داريد؟
 در ک""م""ون""ي""س""م ه""م""ه چ""ي""ز          ج��واب؛

س"وس"ي"ال"ي"س"م دول"ت"ى           .   دولتى نيس"ت  
طرح و پاسخ ک"م"ون"ي"س"م ک"ارگ"رى              
نيست و ما منتقدي"ن ج"دى س"رم"اي"ه             
دارى دولتى در چين و ش"وروى و         
ب""ل""وک ش""رق ب""ودي""م ک""ه ب""ه ن""ام                  
. سوسياليسم به دنيا شناس"ان"ده ش"دن"د         

الغا مالکيت خصوص"ى ک"ه ص"ف"ت           
ممي"زه ک"م"ون"ي"س"م اس"ت ب"ه م"ع"ن"ى                    
دولتى کردن مالکيت ني"س"ت، ب"ل"ک"ه           
به معنى تبديل مال"ک"ي"ت ب"ه دارائ"ى             

امروز بيش از    .   جمعى جامعه است  
ن""ود درص""د م""ردم ف""اق""د ه""رگ""ون""ه            

م"ن"ظ"ورم م"ن"زل و          .   مالکيتى هستند 
ماشين و وسائل زندگى شخ"ص"ى و         
خصوصى ن"ي"س"ت، اي"ن"ه"ا ب"اي"د در                 
بهترين شکل و م"ق"دورت"ري"ن ش"ک"ل            
آن در اخت"ي"ار ه"م"گ"ان در ج"ام"ع"ه                

منظور مالکيت ب"ر    .   کمونيستى باشد 
وسائل کار و توليد است ک"ه ف"ردى           
را در موقعيت اجير ک"ردن ک"ارگ"ر          
در مقابل مزد ميکن"د و از ح"اص"ل             
کار کارگر سرمايه اش را اف"زاي"ش         

ب""ن""اب""راي""ن ال""غ""ا م""ال""ک""ي""ت        .   م""ي""ده""د
خص""وص""ى و رون""د خ""ارج ک""ردن         
نيازهاى جامعه از مکاني"زم ب"ازار،        
يعنى سازمان دادن توليد اج"ت"م"اع"ى         
و بالواسطه سوسياليست"ى ب"راس"اس        

دول""ت در   .   رف""ع ن""ي""ازه""اى ج""ام""ع""ه     
چنين مناسباتى ب"ه ي"ک ن"ه"اد اداره              
امور تقليل مى يابد و خصلت دولت       
بمثابه دول"ت و ق"وه ق"ه"ري"ه را از                  

همينطور کمونيستها و   .   دست ميدهد 
برنامه ما از ال"غ"اى ب"ورک"راس"ى و             
کاغذ بازى مورد نظر ش"م"ا ح"رف           

پست و من"ص"ب در ج"ام"ع"ه           .   ميزند
کمونيستى به معنى سرم"اي"ه داران"ه         

ب""راى ل""غ""و اي""ن      .   آن ل""غ""و م""ي""ش""ود      
بورکراسى مافوق مردم، بايد ک"ل"ي"ه         
مقامها و مناصب و پستهاى سياس"ى       

ان"ت"خ"اب    .     و ادارى انت"خ"اب"ى ش"ون"د         
افراد ب"راى ه"ر م"ق"ام و م"ن"ص"ب"ى                   
توسط شوراهاى مردم و ش"وراه"اى      
هر واحد اجتماعى صورت ميگي"رد      
و اص""ل در اي""ن ان""ت""خ""اب اج""راى             
م""ن""وي""ات راى ده""ن""دگ""ان و اراده              

و اينک"ه ش"وراه"ا ه"ر          .   جمعى است 
زمان که بخواهن"د ک"ان"دي"د خ"ود را               
براى يک امر معين عزل ميکنند و        

ه"م"ي"ن"ط"ور      .   انتخاب ديگرى ميکنن"د   
ساده کردن سلسله م"رات"ب، و ن"وع           

۵شماره   
ج"ه"ان   " باصطالح ک"م"ون"ي"س"ت"ى در            

. م"ورد رج"وع ق"رار گ"رف"ت           "   سوم
چ""ي""ن ق""ب""ل از ت""ح""والت در ب""ل""وک            
شرق، از سرمايه دارى دول"ت"ى ب"ه            
. سمت اقتصاد ب"ازار چ"رخ"ش ک"رد          

آنچه مدل چ"ي"ن"ى ن"ام گ"رف"ت اي"ج"اد                
رفرمها و تغيي"رات"ى در اق"ت"ص"اد و              
سياست اق"ت"ص"ادى ب"ا ح"ف"ظ ق"درت               

چ"ي"ن   .   مرکزى در دست ح"زب ب"ود       
امروز روى دوش دي"ک"ت"ات"ورى و             
کار ارزان و اردوى کار وسيع يک       
چهارمى جمعيت جهان دارد بعن"وان   

. يک غول اقتصادى قد عل"م م"ي"ک"ن"د         
نه امروز و ن"ه ه"ي"چ زم"ان دي"گ"ر                  

. چين جامعه اى ک"م"ون"ي"س"ت"ى ن"ب"ود               
تغييرات و رفرمهائ"ى ک"ه در چ"ي"ن            
ص""""ورت گ""""رف""""ت، در واق""""ع                  
بازگرداندن بخش بسيار ناچيزى از      
ثروت اجتماعى بود که توسط طبق"ه       

اين ال"گ"وى     . کارگر چين توليد ميشد 
چينى که مورد عالقه جناحهائ"ى از         
رژيم اسالمى است به همين واقعيت      
متکى است که حفظ دي"ک"ت"ات"ورى و           
بس"""اط ل"""ف"""ت و ل"""ي"""س و خ"""ارج                  
نگهداشتن مردم از قلمرو س"ي"اس"ت،         
ب""ا ات""خ""اذ رف""رم""ه""ائ""ى در س""ي""س""ت""م           
اق"ت"ص"ادى و از ج"مل"ه خص"وص""ى               
کردنها و گسترش راب"ط"ه ب"ا ب"ازار            
جهانى و موسسات اقتصادى با حفظ 
ج"""م"""ه"""ورى اس"""الم"""ى م"""ي"""ت"""وان"""د          

ام"رى ک"ه     .   نوشداروى نج"ات ب"اش"د      
 . محال بنظر ميرسد

 

در م��ورد دالي��ل رش��د بس��ي��ار              *     
سريع شوروی س�اب�ق وس�ق�وط آن           

  .برايمان توضيح دهيد
 رش""د اق""ت""ص""ادى س""ري""ع              ج��واب؛

شوروى در دوران استالين و ت"ح"ت       
نام ساختمان س"وس"ي"ال"ي"س"م ص"ورت            

اما آنچه با اين ن"ام ط"ى ش"د            .   گرفت
ن""ه س""اخ""ت""م""ان س""وس""ي""ال""ي""س""م ب""ل""ک""ه        
بازسازى سرمايه دارى و اق"ت"ص"اد          
ملى روس"ي"ه ب"ر م"ب"ن"اى ي"ک م"دل                   

مدلى ک"ه   .   دولتى و مديريت شده بود    
اقتصاد برنامه ريزى شده و يا پ"الن        
اک"ون"وم"ى را ت"وس"ط دول"ت ب"ج""اى                
مکانيزمهاى ب"ازار م"ي"گ"ذاش"ت ام"ا             
خصوصيات پايه اى نظام اقتص"ادى     
س""رم""اي""ه دارى ي""ع""ن""ى ن""ظ""ام ک""ار             
. مزدى، مبادله و پول را نگ"ه"داش"ت    

جايگزينى مکانيزم بازار با ب"رن"ام"ه         
و تصميات ادارى و درج"ه اى از              
تعديل ثروت و ت"ام"ي"ن ح"داق"ل"ى از                
نيازهاى مردم شامل خدمات رفاه"ى    
و ب"ي"م"ه ه"اى اج"ت"م"اع"ى ه"م"گ"ان"ى                    

١٩صفحه   



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

محتواى اين مدل اقتصادى و آن"چ"ه        
بود که با نام سوسياليسم ب"ه ج"ه"ان            

رش""د اق""ت"""ص"""ادى      .   م""ع"""رف""ى ش""د      
شوروى ب"ه ن"ظ"ر م"ن ح"اص"ل دو                
روند بود؛ ي"ک"ى ف"ق"دان آل"ت"رن"ات"ي"و                 
بلشويکها براى سازماندهى اقتصاد     
س""وس""ي""ال""ي""س""ت""ى و ال""غ""ا م""ن""اس""ب""ات        
س""رم""اي""ه داران""ه و مس""ل""ط ش""دن              
ن""گ""رش و خ""ط مش""ى اق""ت""ص""ادى            
ناسيوناليستى استالي"ن ب"ر س"ي"اس"ت           
حزب بلشويک و طبقه ک"ارگ"ر، و          
دوم ط""وق اي""دئ""ول""وژي""ک""ى بس""ي""ج          
کارگران و است"ث"م"ار ش"دي"د آن در              

م""ي""ه""ن " خ""دم""ت رش""د و اع""ت""الى          
ام""ا اي""ن ن""ظ""ام       " !   س""وس""ي""ال""ي""س""ت""ى  

اقتصادى تا آنجا ک"ه ظ"رف"ي"ت"ه"اي"ش             
اجازه ميداد رشد ک"رد و آن"ج"ا ک"ه               
نيازمند جذب تکنولوژى ج"دي"د ش"د         
و نتوانست به اي"ن ام"ر ف"ائ"ق آي"د،                
سير س"رازي"رى و اض"م"ح"الل آن              
شروع شد که نهايتا به سقوط بلوک  

 . شرق منجر شد

 

در مورد انقالب س�ال پ�ن�ج�اه و             *   
هفت از زبان آخوند ها زياد شنيده       

 .حاال نوبت شماست. ايم
توصيه ميکنم مقاله مشهور      جواب؛

تاريخ شکست نخوردگان م"ن"ص"ور       
خيلى خ"ال"ص"ه      .   حکمت را بخوانيد  
 به ح"اک"م"ي"ت       ۵٧اشاره کنم انقالب    

. جمهورى اس"الم"ى رب"ط"ى ن"دارد           
ب"ود و ن"ه       " انقالب اسالمى"اين نه  

م"""ردم ب"""راى اس"""الم و آوردن                   
سنگسار و ان"ج"زه ان"ج"زه ان"ق"الب               

 ح"رک"ت"ى ب""ود        ۵٧ان"ق"الب     .   ک"ردن"د  
براى آزادى و رفاه که توس"ط ض"د         

. انقالب اسالمى درهم ک"وب"ي"ده ش"د          
جريان اسالمى در س"ي"اس"ت اي"ران           
جريانى ح"اش"ي"ه اى ب"ود و وق"ت"ى                 
رفتن رژيم شاه مس"ج"ل ش"ده ب"ود،             
وقتى که معلوم شد که قادر نيس"ت"ن"د          
رژي""م ش""اه را س""رپ""ا ن""گ""ه""دارن""د،            
جريان اس"الم"ى را روى ص"ح"ن"ه              
آوردند و با امک"ان"ات ت"ب"ل"ي"غ"ات"ى و               
پول و دي"پ"ل"م"اس"ى و س"ازم"ان"ه"اى                 

. جاسوسى در مقابل مردم گذاش"ت"ن"د       
ج""ري""ان اس""الم""ى رژي""م م""ط""ل""وب          

. س""رم""اي""ه دارى در اي""ران ن""ب""ود            
مطل"وب"ي"ت ج"ري"ان اس"الم"ى آن"ت"ى                
کمونيسم شديد آن بود ک"ه در م"ت"ن             
ج""ن""گ س""رد و م""ع""ادالت دن""ي""اى             
آن""روز در ه""م""س""اي""گ""ى ش""وروى،         

اجتماعى سوسيالي"س"ت"ى س"ازم"ان         
ي""اف""ت و ي""ا س""ازم""ان ت""ول""ي""د                    
بالواسطه س"وس"ي"ال"ي"س"ت"ى ش"ک"ل              
گرفت، دولت بع"ن"وان ي"ک ن"ه"اد            
امروزى فلسفه وج"ودى خ"ود را         

ب"ه ام"رى زائ"د        .   از دست م"ي"ده"د     
ديگر دولتى ن"ي"س"ت    . تبديل ميشود 

که قرار است منافع طبقه مع"ي"ن"ى        
ل"""ذا غ"""ي"""ر    .   را ح"""راس"""ت ک"""ن"""د      

ض""رورى اس""ت و ع""م""دت""ا ب""ه               
ارگ""ان""ى از اداره ام""ور ت""ب""دي""ل            
ميشود که ماهيت دولت ط"ب"ق"ات"ى          

 . را ندارد

 

آيا بعد از ان�ق�الب ف�ورا تض�اد         *   
 طبقاتی از بين می رود؟

 خير، نفى تضاد ط"ب"ق"ات"ى         جواب؛
و ت""ن""اقض""ات ج""ام""ع""ه ط""ب""ق""ات""ى           
مشروط به الغاى جامعه طب"ق"ات"ى        

م"""ادام ک"""ه ط"""ب"""ق"""ات و            .   اس"""ت
تناقضات کارکرد جامعه طبق"ات"ى      
موجوداند، تضادهاى طبقاتى ه"م       

دول"ت ک"ارگ"رى ام"ا         .   م"وج"ودان"د   
دولتى آزاد و پيشرو است ک"ه در       
بدو به قدرت رسي"دن"ش ت"م"ام"ي"ت            
اهدافش را اع"الم و ب"راى پ"ي"اده             

از .   کردن آن دست بکار م"ي"ش"ود        
جمله اع"الم آزادي"ه"اى س"ي"اس"ى،            
الغا مجازات اعدام، ال"غ"ا ق"وان"ي"ن         
تبعيض گر، برابرى زن و م"رد،        
دي""پ""ل""م""اس""ى ع""ل""ن""ى، ح""ق اي""ج""اد          
س""ازم""ان""ه""ا و اح""زاب س""ي""اس""ى،         
اعالم آزادي"ه"اى ب"ي"ق"ي"د و ش"رط                
سياسى و نشر و غيره بالف"اص"ل"ه         
در ميتواند در شکل قاب"ل ق"ب"ول"ى           
به اجرا گذاشته شود و بعضا طى 

ام"ا ان"ق"الب      .   فرمانى متحقق شود  
سوسياليستى ان"ق"الب"ى اج"ت"م"اع"ى           

ان"ق"الب"ى اس"ت ک"ه اس"اس""ا             .   اس"ت 
براى پيروزى ه"م"ه ج"ان"ب"ه ب"اي"د              
فرمان اقتصادى انقالب را اج"را        

يعنى به مناسبات اق"ت"ص"ادى        .   کند
و رواب""ط س""رم""اي""ه دارى پ""اي""ان          

م""ال""ک""ي""ت خص""وص""ى و           .   ده""د
ب""ردگ""ى م""زدى را ال""غ""ا ک""ن""د و              
زن"""دگ"""ى م"""ردم را در ي"""ک                   
استرات"ژى حس"اب ش"ده از زي"ر             

. نفوذ و قدرت ب"ازار خ"ارج ک"ن"د          
ن""ف""ى تض""اده""اى ط""ب""ق""ات""ى و                  
تفاوتهاى موجود ديگر در جامع"ه   
موجود منوط ب"ه پ"ي"روزى ه"م"ه             

 . جانبه اين انقالب است

 

روابط ما با آمريک�ا چ�ه ط�ور         *   
 خواهد بود؟

...نامه ها  نيروئى بود که ه"م م"ي"ت"وانس"ت در               
مقابل انقالب و چ"پ ب"ايس"ت"د و ه"م               
سرمايه دارى را از ت"ع"رض چ"پ             

رژي""""م اس""""الم""""ى     .   ن""""ج""""ات ده""""د    
ماموريتش سرکوب ان"ق"الب ب"ود و          

 ١٧ک""ارى را ک""ه رژي""م ش""اه در                 
ش"ه"ري"ور ب"ا ش"ل"ي"ک ب"ه م"ردم در                    
ميدان ژاله ش"روع ک"رد ب"ا کش"ت"ار               

.  ب"ه پ"اي"ان ب"رد          ٦٠مخوف خ"رداد     
بقول منصور حکم"ت دس"ت"ور ک"ار           

ام""ا .   ه""ر دو رژي""م ي""ک چ""ي""ز ب""ود           
 ۵٧امروز تحليل و روايت ان"ق"الب         

در قاموس از تخت افت"ادگ"ان و ب"ر             
تخ"ت نش"س"ت"گ"ان دو رواي"ت غ"ي"ر                 

. تاريخى، جعلى و غير حقيقى اس"ت    
اما براى مردمى که با هدف تغ"ي"ي"ر           
به ميدان آمده بودند مسئله اين اس"ت        
ک""ه در آن ت""الش م""ع""ي""ن ش""ک""س""ت             
خ""وردن""د و ن""اچ""ارن""د راهش""ان را            
هرچند با دوره اى تاخير ام"ا ادام"ه          

ب""راى نس""ل ج""دي""د ام""روز           .   ده""ن""د 
بررسى تجارب اين انقالب و ن"ق"ش         
و جايگاه ن"ي"روه"اى درگ"ي"ر در آن              
ب"وي""ژه در م""ت"ن ت"ح""والت س"ي""اس""ى             

 . ايران بسيار مهم است

 

انحالل دولت بع�د از ان�ق�الب ب�ه             *   
 چه معناست؟

 دولت ابزار سلطه ط"ب"ق"ات"ى          جواب؛
هر دولتى نه"اي"ت"ا س"ي"اس"ت و           .   است

راه و روش يک طبق"ه ب"راى اداره           
و "   دول""ت م""ل""ى     .   " ج""ام""ع""ه اس""ت      

دولت ن"م"اي"ن"ده     " و "   دولت همگانى " 
. ت"""ب"""ل"""ي"""غ"""ات پ"""وچ اس"""ت         "   م"""ردم

م""ارکس""ي""س""م م""ع""م""وال دول""ت را               
مترادف با ديکتاتورى تعريف کرده     
است و دولت ه"ر ط"ب"ق"ه اى ط"ب"ق                
تعريف، مستقل از اي"ن"ک"ه خ"ود را              
ليبرال يا محافظه کار يا چپ مينامد        
و يا نظامش را دمکراتيک ت"ع"ري"ف      

. ميکند، ديکتاتورى يک طبقه اس"ت      
ديکتاتورى است چ"ون س"ي"اس"ت و             
اهداف طبقه ديگ"ر ب"ه اپ"وزيس"ي"ون             

ج""ام""ع""ه ک""م""ون""ي""س""ت""ى    .   ران""ده اس""ت  
ج""ام""ع""ه اى ب""دون دول""ت و ب""دون             

کمونيسم جنبشى براى .  طبقات است 
الغ"اى ج"ام"ع"ه ط"ب"ق"ات"ى و ب"ه اي"ن                     

در دوره   .   اعتبار الغاى دولت اس"ت    
گذار و به معنى مش"خ"ص ت"رى در            
دوره انقالبى دولت از تمام زيور و        
آرايش خود تهى ميشود و صرفا ب"ه        
وسيله اى براى پيشروى و يا ع"ق"ب         
راندن و به ابزارى مهم در م"ب"ارزه         

در ک"م"ون"ي"س"م       .   طبقاتى تبديل ميشود  
زمانى که ج"ام"ع"ه ب"راس"اس ت"ول"ي"د               

۵شماره   
 دولت سوسياليستى معض"ل"ى      جواب؛

. با ايجاد راب"ط"ه ب"ا آم"ري"ک"ا ن"دارد                
دول"ت س""وس""ي""ال""ي""س""ت""ى و ک""ارگ""رى         
نماينده جناح چپ جام"ع"ه غ"رب"ى و            
سنت پرولتارياى صنعتى و ج"ن"ب"ش         
سوسياليستى است و ت"الش م"ي"ک"ن"د             
جامعه اى نوين و آزاد و م"درن را            

سوسياليسم بش"دت غ"رب"ى        .   برپا کند 
آب"ا و    " است و قرار نيست سنت"ه"اى         

و ع""ت"ي""ق ش""رق"ي""گ""رى را         "   اج"دادى 
ديپلم"اس"ى در اي"ن دول"ت           .   زنده کند 

علنى است و بالفاص"ل"ه دي"پ"ل"م"اس"ى             
دولت کارگرى ب"ا  .   سرى الغا ميشود  

باز کردن جامعه به روى مردم دني"ا        
و با اعالم گسترده تري"ن آزادي"ه"ا و            
اعالم پيشروترين قواني"ن م"ان"ع ه"ر           
نوع تخ"اص"م و ش"ي"ط"ان س"ازى از                

دول"ت ک""ارگ""رى    .   خ"ود خ""واه"د ش""د      
رودروئ"ى  " سياست ايجاد تخاصم و     

را در دس""ت""ورش     "   ب""ا ام""پ""ري""ال""ي""س""م  
نخواهد گذاشت بلکه ت"الش م"ي"ک"ن"د            
ن""م""ون""ه اى ب""دس""ت ده""د ک""ه ط""ب""ق""ه            
کارگر در غرب و ديگر ن"ق"اط دن"ي"ا           

دول"ت  .   براى اتخاذ آن تش"وي"ق ش"ود        
کارگرى در عين حال س"ي"اس"ت اش          
مبتنى بر پش"ت"ي"ب"ان"ى از ج"ن"ب"ش"ه"اى                 
آزادي""خ""واه""ان""ه، ض""د راس""ي""س""ت""ى،         
پيشرو و برابرى طلب در همه جاى 

 . جهان است

 

آيا برای انتخابات مرجعی ش�ب�ي�ه        *   
ب��ه ش��ورای ن��گ��ه��ب��ان خ��واه��ي��د               

 گذاشت؟
 نخير، هر نهاد مفت خور و        جواب؛

داراى حق ويژه ب"اي"د ف"ورا ال"غ"ا و                
ام""وال آن در خ""دم""ت اه""داف ع""ام            

ان"ت"خ"اب"ات در       .   المنفعه ق"رار گ"ي"رد       
سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى 

. به معنى واقعى کلمه تحقق مى ياب"د       
دولت و ساختار سياس"ى ج"م"ه"ورى          
سوسياليستى مبتنى بر شوراها است     
که در هر م"ح"ل ک"ار و زن"دگ"ى و                  

کنگره .   شهر و استان شکل ميگيرند    
ع""ال""ى ش""وراه""ا ب""االت""ري""ن ارگ""ان            
نمايندگان منتخ"ب و مس"ت"ق"ي"م م"ردم              

هر شهروند که به سن قانونى      .   است
رسيده است ميتواند عض"و ش"وراى         
محل زندگى و کار خود شود و خود 
را براى هر منصب و مقامى کاندي"د   
کند، به نمايندگان مورد نظرش راى  
دهد، و هر زمانى اکثري"ت ان"ت"خ"اب         
کنندگ"ان اراده ک"ردن"د و تش"خ"ي"ص               
دادند ميتوانند نماينده منتخب شان را   
عزل ک"ن"ن"د و ن"م"اي"ن"ده دي"گ"رى را                    

نظام ش"ورائ"ى آزادت"ري"ن         .   برگزينند
٢٠صفحه   



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر   

ن""ظ""ام س""ي""اس""ى اس""ت ک""ه ت""اک""ن""ون          
. بش"""ري"""ت ت"""ج"""رب"""ه ک"""رده اس"""ت          

ب""رخ""الف پ""ارل""م""ان و ح""ک""وم""ت            
پارلمانى که مت"ک"ى ب"ه دم"ک"راس"ى             
نماين"دگ"ى و ب"راى دوره ط"والن"ى              
چ""ن""د س""ال""ه اس""ت و م""ردم را از                
ص""ح""ن""ه س""ي""اس""ى دور و اي""زو""ل""ه           
ميکند، ن"ظ"ام ش"ورائ"ى م"ت"ک"ى ب"ه                 
دمکراسى مستقيم و دخالت مست"م"ر      
اعضاى ش"ورا و ب"ه اي"ن اع"ت"ب"ار                 
شهروندان در س"رن"وش"ت خ"وي"ش            

نظام سوسياليس"ت"ى ش"ه"رون"د        .   است
ش""ه""رون""د داراى ح""ق""وق و           .   دارد

مقول"ه دي"گ"رى      .   وظايف شهروندى 
در سيستم جمه"ورى ش"وراه"ا، در           
ج""م""ه""ورى س""وس""ي""ال""ي""س""ت""ى وج""ود       

 .ندارد

  

آيا رياست جمهوری در آن نظ�ام       * 
محدود خواه�د ب�ود ي�ا م�ث�ل ک�وب�ا                 

 مادام العمر خواهد بود؟...و
 در مورد اينکه ب"اي"د دول"ت          جواب؛

سوسياليستى رئيس جمه"ور داش"ت"ه        
باشد يا نه و دامنه اختيارات رئ"ي"س     
جمهور در چنين ن"ظ"ام"ى چ"گ"ون"ه             
است به نظرم بحث ب"ازى اس"ت و           
مشخصا قانون اس"اس"ى ج"م"ه"ورى          
سوسياليستى بايد اي"ن م"وض"وع را          

ام"ا ت"ا ب"ه        .   تعيين و تص"وي"ب ک"ن"د          
س""وال ش""م""ا م""رب""وط اس""ت، م""ادام          
العمر ب"ودن در س"وس"ي"ال"ي"س"م ب"ى                  

در نظام ش"ورائ"ى ه"ر        .   معنى است 
نماين"ده م"ن"ت"خ"ب م"ردم ه"ر زم"ان                 
ميتوان"د ت"وس"ط ان"ت"خ"اب ک"ن"ن"دگ"ان                 

در ک""وب""ا ه""م ظ""اه""را        .   ع""زل ش""ود  
ان""ت""خ""اب""ات ص""ورت م""ي""گ""ي""رد ام""ا        
م""وض"""وع اي"""ن""س"""ت ک"""ه دول"""ت"""ى            
ايدئولوژيک و ن"ظ"ام ت"ک ح"زب"ى              
حاکم است و اين موضوع ري"اس"ت         

چه در کوبا و   –جمهورى را عمال    
چه عراق ق"دي"م و ي"ا اي"ران اس"الم                

 . مادام العمر ميکند -زده

 

آيا کانديد شدن در انت�خ�اب�ات ب�ی           * 
قيد شرط خواهد بود يا از ش�راي�ط          
آن پاي�ب�ن�دی ب�ه ح�زب ک�م�ون�ي�س�م                  

 خواهد بود؟
ب"گ"ذاري"د    .    پاسخ اين را دادم جواب؛

اين نکته را م"ق"دارى ع"م"وم"ى ت"ر              
برابرى يک اص"ل پ"اي"ه      .   پاسخ دهم 

در ي"ک ن"ظ"ام        .   اى کمونيس"م اس"ت     

شما از حزب کمونيست کارگرى     
و تق"اض"اى عض"وي"ت در ح"زب             
اتحاد کمونيسم کارگرى دري"اف"ت       

ب""ه ح""زب خ""ودت""ان خ""وش          .   ش""د
اميدواريم همراه هم ت"الش      .   آمديد

کمونيستى قاب"ل ق"ب"ول"ى را پ"ي"ش              
ببريم و از تجارب طوالن"ى ش"م"ا          
 . در اين راه بدرستى استفاده کنيم

  .موفق و پيروز باشيد

 

  آبادان:تلما حداد
سالم با همه احت"رام"ی ک"ه ب"رای            

دارم ول""ی ب""ه ن""ظ""رم در            ش""م""ا   
. راه""ی ب""ي""ه""وده ت""الش م""ي""ک""ن""ي""د        

کمونيسم نه ت"ن"ه"ا پ"اس"خ خ"ود را               
پس داده که ه"ن"وز ه"م م"ا ش"اه"د                

در .   انسان کشی اين سيستم هستيم   
 اخ"ب"ار از       3هفت"ه گ"ذش"ت"ه ف"ق"ط             

 کشور چين؛ 
پ""ل""ي""س چ""ي""ن ب""ي""ش از         -1

 کودک که توسط بزرگترين     200
حزب کمونيستی رب"وده و اس"ي"ر           
بودند و در کارخان"ه ی مش"غ"ول           

اي"ن  .   کار اجباری بودند آزاد ک"رد   
کودکان بر اثر شکنجه ح"ت"ی ن"ام           

 خود را به ياد ندارند
پ""ل""ي""س چ""ي""ن ت""ع""دادی        -2

فاحشه خانه را کش"ف و زن"ه"ای            
بيشماری را از در اي"ن م"ک"ان"ه"ا              

 .دستگير کرد
پليس چين توانست زني که در      -3

مدت چهار سال اقدام ب"ه ف"روش           
ها نوزاد در اي"ن کش"ور ک"رده              ده

  .بود را دستگير کند
ايس"ن"ا   » حوادث«به گزارش گروه  

ج"ي اي"ک"س      « به نقل از رويترز،      
با کمک ش"وه"ر، پس"ر و           »   اوالن

 تا کن"ون  2003عروسش از سال  
 ن"وزاد را خ"ري"د و ف"روش             118
 اين خ"ان"واده ، ن"وزادان          .اند  کرده

دخ""ت""ر را از م""ن""ط""ق""ه ج""ن""وب""ي              
گوانکسي خري"داري ک"رده و در          
م""ن""اط""ق دي""گ""ر ب""ه ف""روش م""ي            

 اين خ"ان"واده ه"ن"گ"ام"ي            .رساندند
بازداشت شدند که خودرو ح"ام"ل      
چهار نوزاد خود را براي تعم"ي"ر        
داخ""ل پ""ارک""ي""ن""گ ب""رده و اي""ن              
ن""وزادان را ب""ي""رون از خ""ان""ه                

 پل"ي"س گ"وان"ک"س"ي          .گذاشته بودند 
اع""ت""ق""ادات م""ردم ب""ه       :   گ""وي""د   م""ي

داشتن نوزاد پسر و ن"ي"ز ف"ق"ر و               
ه"اي روس"ت"اي"ي         تنگدستي خانواده 

موجب شده تا م"ردم ن"وزادانش"ان         

...نامه ها  سوسياليستى نميتواند هيچ استان"دارد      
دو گانه اى در مورد حقوق پايه اى         

شرکت در   .   مردم وجود داشته باشد   
س"ي"اس"ت و ح"ق دخ"ال"ت در ن"ظ""ام                  
سوسياليستى تابع و ي"ا مش"روى ب"ه            
. عقايد و آراى ش"ه"رون"دان ن"ي"س"ت              

بلکه ب"راس"اس ب"راب"رى در م"ق"اب"ل               
قان"ون و ب"رخ"وردارى از ش"راي"ط              
ب""راب""ر ب""راى ش""رک""ت در ف""ع""ل و              
انفعال و سوخت و س"از س"ي"اس"ى و           

واضح است ع"ق"اي"د      .   اجتماعى است 
افراد شرط کانديد شدن ه"ي"چ کس"ى            

چ"""ن"""ي"""ن ش"""رط"""ى ض"""د         .   ن"""ي"""س"""ت
 . سوسياليستى است

 

آيا ب�ه م�ردم اج�ازه راه پ�ي�م�اي�ی                 * 
حتی اگر بر ض�د ک�م�ون�ي�س�م ب�اش�د                

 داده می شود؟
 برپائى ت"ج"م"ع و اع"ت"راض             جواب؛

. س"ي"اس"ى ح""ق ه"ر ش""ه"رون"د اس""ت              
ک"م""ون""ي"س""ت""ه"ا در ن"ظ""ام راس"ت""ه""ا و              
بورژوازى اعدام م"ي"ش"ون"د، ت"ب"ع"ي"د              

و غ"ي"ره     "   منحله" ميشوند، حزبشان   
ن""ام م""ي""گ""ي""رد، چ""ون ب""ورژوازى            
ح""ک""وم""ت""ش روى دوش س""رک""وب          

در نظام سوسياليس"ت"ى   . ايستاده است 
اما بورژوازى ميتواند حزب ب"زن"د،       
اعتراض و راهپيمائى کند و م"ان"ن"د           
بقيه م"ردم در ف"ع"ال"ي"ت س"ي"اس"ى و                  

آزادى در   .   اجتم"اع"ى ش"رک"ت ک"ن"د          
سوسياليسم همگانى ميشود و م"ان"ن"د        
ديگر مسائل جامعه امروز از ي"ک         
اميتاز به يک حق ه"م"ک"ان"ى ت"ب"دي"ل              

 . ميشود

 

برنامه شما برای ت�ن�ظ�ي�م آزادی          *   
 بيان واقعی چيست؟

 از ن"ظ"ر س"ي"اس"ى رس"م"ي"ت               جواب؛
دادن قانونى و اعالم آزادى بيق"ي"د و      

. شرط بيان، نقد، نشر و غيره اس"ت      
از نظر عملى دسترسى عموم"ى ب"ه      
نشريات کثيراالنتشار، ش"ب"ک"ه ه"اى         
راديوئى و تلوي"زي"ون"ى، اي"ج"اد اي"ن             
شبکه ها توسط دولت و اخت"ص"اص        
آن به نهادها، احزاب، ان"ج"م"ن ه"ا،            
. کانون هاى متشکل از اهالى کشور

لغو کامل سانسور، اعم از س"ي"اس"ى          
اي"ن"ه"ا    .   و غير سياسى بر رسان"ه ه"ا        

در دوسطح حقوقى و م"ادى آزادي          
 . بيان را متحقق ميکند

 

 ترکيه،
کيوان شاهين عزيز، نامه است"ع"ف"اى        

۵شماره   
 پيش از اين نيز پ"ل"ي"س     .را بفروشند 

 نوزاد تازه متولد شده را در 5چين،  
صندوق ع"ق"ب ي"ک م"اش"ي"ن دزدي              
شده در ش"م"ال ش"رق"ي چ"ي"ن کش"ف                

اينها فقط گوشه ای از ح"ق"وق          .   کرد
انسانيست که کمونيستها ب"ه ج"ام"ع"ه          

نگوييد ما ف"رق داري"م        .   هديه ميدهند 
که اونوقت بايد بگويم همه همين را        

شما شني"دي"د ک"ه در ط"ول            .   ميگويند
تاريخ کسی ق"ب"ل از گ"رف"ت"ن ق"درت              
اعالم کند مردم به من رای دهي"د ت"ا           

. اعدامتون ک"ن"م    .  بعد فقير ترتون کنم 
صدای اعتراضتون را ب"ب"رم؟؟؟ ن"ه          

پ""س ل""ط""ف""ا ب""ي""اي""د و اي""ن               .   ه""رگ""ز
کمونيسم را رها کرده و فکری دگر       

 .فکری که چاره ساز ما باشد. کنيد

 

 تلما حداد عزيز، 
اين اخبار وحشتناک را م"ن ه"م در            

. رسانه ها در اين هفته دن"ب"ال ک"ردم          
م""ورد ک""ارگ""ران""ى ک""ه ب""ه ب""ردگ""ى            
کشيده شده بودند، توسط بزرگت"ري"ن       
حزب کمونيست م"ورد اش"اره ش"م"ا           

در چين يک حزب بيش"ت"ر در         .   نبود
اتفاقا اينجا دول"ت و    .  حکومت نيست 

پليس مدال ب"خ"ود م"ي"ده"ن"د ک"ه اي"ن                  
مستق"ل از    .  مسئله را کشف کرده اند 

اين نکته حقيقت اين"س"ت ک"ه مش"اب"ه             
اين اتفاقات و چه بسا وحشتناک ت"ر          
در هر گوشه جهان س"رم"اي"ه دارى           
خ""ب""رش ب""راى س""اع""ات""ى م""ن""ت""ش""ر            

در هندوستان که يکى ي"ک       .   ميشوند
دانه دمکراسى است گورهاى دس"ت"ه       

ت"اي"ل"ن"د     .   جمعى کودکان يافت ميش"ود    
محصول غرب ديگر دام"ن"ه ف"ح"ش"ا            
ک""ودک و س""ت""م ب""ه ک""ودک را ب""ه                 

. جاهاى بسيار باريکى کشانده اس"ت      
ب""ردگ""ى ت""م""ام ع""ي""ار در ت""رک""ي""ه و             
پاکستان و خ"ود کش"وره"اى غ"رب"ى            
. در اشکال متفاوت آن ج"ارى اس"ت        

چين از اين قاعده و از اي"ن ج"ه"ان               
چين هم يک  .   ضد انسانى جدا نيست   

کش""ور س""رم""اي""ه دارى اس""ت ک""ه               
ب""وس""يل""ه ي""ک ح""زب دي""ک""ت""ات""ور و           

ش"اد  .   سرکوب عريان اداره م"ي"ش"ود       
تفاوت ها در رنگ پرچم"ه"ا و اس"م             

عملکرد ام"ا    . احزاب حکومتى است 
از موضع کارگران و مردم مح"روم    

. ه"""م"""ه ج"""اى دن"""ي"""ا ي"""ک"""ى اس"""ت              
سوسياليسم کارگران در تقابل با ک"ل       
اي""ن ن""وع س""وس""ي""ال""ي""س""م""ه""اى غ""ي""ر         
کارگرى و ارتجاعى در شوروى و       

س"وس"ي"ال"ي"س"م ک"ارگ"رى           .   چين اس"ت  
جنبشى انس"ان"ى اس"ت و ع"ل"ي"ه ه"ر                 
سياست و روش"ى اس"ت ک"ه آزادى             

٢١صفحه   



٢١صفحه  يک دنياى بهتر   

ع""م""ل و اخ""ت""ي""ار انس""ان را س""ل""ب            
ما کمونيسم را رها نميکن"ي"م       .   ميکند

چون نه طرفدار چي"ن ب"ودي"م و ن"ه            
ه""ي""چ""وق""ت چ""ي""ن و ن""وع چ""ي""ن را            

ج"ن"ب"ش م"ا       .   سوسياليسم شناخته اي"م   
روى نقد کل اين اردوگاهها بعن"وان   
سرمايه دارى دول"ت"ى ب"ا دول"ت"ه"اى             
اي"دئ"ول"وژي"ک و ن"ظ"ام بس"ت"ه ت"ک                  

حس"اب  .   حزبى قد عل"م ک"رده اس"ت         
چ"ي""ن را کس"ى ن"م""ي"ت""وان"د ب"ه پ""اى                 
کمونيسم کارگرى بن"ويس"د و ي"ا ب"ا             
تصوير چ"ي"ن از ک"م"ون"ي"س"م روى                

کمونيسم براى ما ي"ع"ن"ى        .   برگرداند
ف"رق"ى   .   پايان دادن به همين اوضاع    

نميکند، در اي"ران و ع"راق ي"ا در               
ک"م"ون"ي"س"م ج"ن"ب"ش           .   چي"ن و آل"م"ان       

اعتراض کارگرى ع"ل"ي"ه س"رم"اي"ه            
دارى است و چاره کار ساز م"ردم         

. ايران هم همين و تنها همي"ن اس"ت         
ام"ي"دوارم ش""م"ا ه"م ب"ا خ"وش""ب"ي"ن""ى                 

 . بيشترى به اين صف بپيونديد

  

 سروش آزادى
مقاله آذر ماجدي در مورد ح"ق"وق         

زن را خ""وان""دم ف""وق ال""ع"اده زي""ب""ا            
البته اگر از ال"ف"اظ"ي ه"م"چ"ون             . بود

بگذريم . . .   راديکاليسم پرگماتيسم و    
به هر حال مقاله خ"وب"ي ب"ود و از              

اگ""ر .   خ"وان"دن آن پش"ي""م"ان ن"ي"س""ت"م             
ايشان عامه فهم تر س"خ"ن ب"گ"وي"ن"د             
مطمئنا اثرات ژرفي در جام"ع"ه ب"ا          

 .قي خواهند گذاشت

 

 سروش عزيز،
نامه ات .   با تشکر از اظهار نظرت    

را جهت اطالع آدر ماجدى منت"ش"ر    
 . موفق باشيد. ميکنم

 

 با درود، 
م"ت"اس"ف"ان"ه      .   فره"اد هس"ت"م از ژاپ"ن          

بازهم به دليل اختالف ايدوئول"وژی     
عوض اتحاد عميق ت"ر ب"خ"ش"ی از             
رفقای حزب کمون"ي"س"ت ک"ارگ"ری          
از حزبی که به قول علی جوادی با  

 ..چه زحمتها تشکيل شده جدا شدن"د      
اين جدايی ه"ا در اف"ک"ار ع"م"وم"ی               

ن"م"ی   .   داخل بسيار تاثير منفی دارد     
دانم اگر مبارزه به خ"اط"ر ره"اي"ی            
وط""ن و خ""ل""ق اس""ت چ""را رف""ق""ای            

بيکارم، تنها از ن"ظ"ر ع"اط"ف"ی و           
فکری و جنسی، دلم م"ی خ"واه"د          
اين اسالم گ"راه"ا و آخ"ون"ده"ا را             
بکشم، اين ها زندگی و ش"ادی را     
از م"""ن گ"""رف"""ت"""ن"""د، از دوران               

ب"ه خ"اط"ر      )   ن"وج"وان"ی   ( تينيجری   
. خفقان اسالمی چي"زی ن"ف"ه"م"ي"دم           

افسردگی ش"دي"د دارم، ال"ب"ت"ه ب"ه               
ب"ه ه"ر     (   گفته دکترها، ان"ی وی         

، برنامه ش"م"ا را در چ"ن"ل              ) حال
ديدم، ولی هنوز ) کانال يک(وان 

شم"ا و ح"زب"ت"ان را خ"وب ن"م"ی                  
شناسم، در واقع ديد خوبی نسب"ت       
به کمونيسم ن"دارم ول"ی دل"م م"ی              
خواهد در بر اندازی اين آخوندها 
نقشی داشته باشم و چون می دانم       
در يک دولت سرمايه داری ب"از         
هم امثال ما ه"م"ي"ن"ط"ور ب"دب"خ"ت               
خواهند بود پس عالقه ای ب"ه آن           
ها هم ندارم، و اينطور شد که از      

ول"ی م"ی ت"رس"م         .   شما خوشم آم"د   
در يک جمهوری سوسياليستی ي"ا   
کمونيستی هم درد ام"ث"ال م"ا دوا            

چگونه می توان"م ب"ه ش"م"ا           .   نشود
اعتماد کنم يا در م"ورد ص"داق"ت           
شما در گ"ق"ت"ار و ع"م"ل ب"ي"ش"ت"ر                    
بدانم؟ يا اگر به شما بپيون"دم ب"اي"د           
کارهای خاص"ی ان"ج"ام ده"م؟ از            
اسالم و دين متنفرم، به آزادی و         
برابری تمام م"ردم ع"ق"ي"ده دارم،           
زن، مرد، سياه و سف"ي"د و غ"ي"ره             
ه""م""ه ب""اي""د از ح""ق""وق ب""راب""ر                  
اج""ت""م""اع""ی و س""ي""اس""ی و ف""ردی           

 هر آنچه را ک"ه      .برخوردار باشند 
فکر می کنيد الزم است را به من 

 . بگوييد

  

 فرشاد عزيز،
. ن""ام""ه ات ت""ک""ان ده""ن""ده اس""ت              

انرژى زيادى در درون تو ج"م"ع        
متاسفم که اين ش"راي"ط      .   شده است 

ضد انسانى باعث شده ک"ه دچ"ار          
اميدورام خ"ي"ل"ى      .   افسردگى شوى 

م"ي"دان"ى    .   سريع بهب"ود پ"ي"دا ک"ن"ى          
افسردگى ب"ي"م"ارى راي"ج ام"روز           

يک محصول طبي"ع"ى اي"ن        .   است
رژي"م"ه"ا    .   شرايط زجر آور اس"ت    

و قواني"ن"ى ک"ه اج"ازه م"ى ي"اب"ن"د                  
زندگى يک نسل را ت"ب"اه ک"ن"ن"د و            
از ب""دي""ه""ى ت""ري""ن ح""ق""وق م""ث""ل             
معاشرت و رابطه جنسى و غيره      

مع"ل"وم ن"ي"س"ت اي"ن           .   محروم کنند 
حقوق را ازک"ج"ا آورده ان"د؟ ام"ا             

ت""و ن""م""ون"ه ي""ک      .   ب"اي""د ب""رخ""ي"زى    
ک""م""ون""ي""س""ت هس""ت""ى ک""ه ب""ه اي""ن           

...نامه ها  حزبی با بحث و گفتگ"و م"واردش"ان           
را حل و فصل نمی ک"ن"ن"د؟ ب"ه ه"ر                
حال اميدوارم ک"ه در اي"ج"اد ح"زب             

 . کمونيستی موفق باشيد

 

 فرهاد عزيز،
از ب"رخ"ورد مس"ئ"والن"ه ات تش"ک"ر               

اخ"ت"الف م"ا ب"ا رف"ق"اي"م"ان               .   م"ي"ک"ن"م    
ن""ب""ود، س""ي""اس""ى و     "   اي"دئ""ول""وژي""ک " 

برسر خط مش"ى ح"زب و وظ"اي"ف             
ح"زب در ق""ب"ال ت"ح""والت س""ي"اس""ى             

ترديدى نيست که جدائ"ى  .   ايران بود 
تاثير مثبت ندارد، اما اگر راهى ب"ه         
روى انس"ان"ه"اى واق"ع"ى ک"ه ام"رى               
دارند نباشد، اي"ن داروى ت"ل"خ الزم            

تالش حزب اتحاد کموني"س"م      .   ميشود
کارگرى اينست برخالف اي"ن س"ي"ر         
و خط مشى که هر روز انش"ق"اق و            
استعفا و جدائى ماتريال انسانى اي"ن        
جنبش را توليد و توجيه ميک"ن"د، م"ا           
منافع و اهداف عمومى جنب"ش م"ان         

ب""راى .   را در اول""وي"ت ق"رار ده"ي""م           
بازسازى لطمات وارد ش"ده ت"الش          

موانع پيشروى اين ج"ن"ب"ش را      .  کنيم
کنار بزنيم و در عين ح"ال ب"ع"ن"وان          
يک حزب مارکسيستى در اوض"اع       

م""وف""ق و   .   دخ""ال""ت م""وث""رى ب""ک""ن""ي""م    
 . پيروز باشيد

 

 رها سعادت 
درختی پر ب"ار و پ"ر ص"الب"ت در                
گورستان هايگيت در کنار م"ارک"س       

انس""ان""ی ک""ه ب""ه         .   ب""زرگ آرم""ي""ده     
 .بشريت دنيايی بهتر را نويد داد

 

 رها عزيز،
منصور حکمت يک انس"ان ب"زرگ         
بود که جاى خاليش قلب همه م"ا را          

دن""ي""اى ب""ه""ت""ر م""ن""ص""ور       .   م""ي""ف""ش""رد 
حکم"ت ب"اي"د م"ت"ح"ق"ق ش"ود و اي"ن                    
ت""الش و ات""ح""اد ط""ب""ق""ه ک""ارگ""ر                   
س""وس""ي""ال""ي""س""ت و ن""ي""روى ج""ن""ب""ش          

. کمونيسم کارگرى را طلب م"ي"ک"ن"د       
بايد به تالش ب"راى ب"رپ"ائ"ى ف"ورى             

 . يک دنياى بهتر ملحق شد

  

 فرشاد
 ساله هستم ک"ه  26سالم، من جوانی  

ص"د در    .   در تهران زندگی می ک"ن"م      
صد با دين مخالفم، سرمايه دار ه"م          

. نيستم، در واق"ع ه"ي"چ چ"ي"ز ن"دارم               

۵شماره   
جامعه اعتراض معي"ن"ى دارد و در           

. خطوط کلى مي"دان"د چ"ه م"ي"خ"واه"د             
کسى از ط"ري"ق خ"وان"دن ک"ت"اب و                 
مارکسيسم آرمانخواه و مارکسيس"ت     

آدمها معموال معترض ان"د،    .  نميشود
امرى دارن"د، آرزوه"ا و ت"م"اي"الت"ى              
دارند، بعد انعکاس و يا بيان فرموله  
اي""ن ت""م""اي""الت و اع""ت""راض را در             
جنبش و ديدگاه و حزب معينى پ"ي"دا          

ب""ا آن چ""ف""ت م""ي""ش""ون""د و          .   م""ي""ک""ن""ن""د
مس""ي""رش""ان را آگ""اه""ان""ه ت""ر ط""ى               

کمون"ي"س"م پ"اس"خ ه"ر کس"ى              .   ميکنند
است که عليه تبعيض و نابرابرى و        

ت""و ح""ق دارى از          .   م""ذه""ب اس""ت     
کمونيسم ديد خوبى ن"داش"ت"ه ب"اش"ى،            
چ""ون آن""چ""ه ک""ه دن""ي""ا ه""ر روز از              
کمونيسم جلوى مردم ميگذارد، اب"دا       

ام"ا اي""ن تص"وي""ر       .   دل"چ"س"پ ن"ي"س""ت       
خاکسترى، اي"دئ"ول"وژي"ک، بس"ت"ه و            
غير مدرن، ويژگى همان جنبش"ه"اى    
ناسيوناليستى و رفرميستى است ک"ه       
امرشان را بنا به مقتضيات زمانه و        
اعتبار سوسياليسم و کمون"ي"س"م زي"ر          

و گ"رن"ه     .   اين پرچم پ"ي"ش ب"رده ان"د           
کمونيسم مارکس و منصور حکم"ت      
بشدت غربى، مدرن، شاد، متکى به      
اراده آزاد انس""ان""ه""ا، م""ت""ک""ى ب""ه                  
اع"""ت"""راض ض"""د س"""رم"""اي"""ه دارى           
کارگران، و براى ساختن جامعه اى 

. انسانى و مرفه و خوش"ب"خ"ت اس"ت          
آرزوى امثال تو تنها در سوسياليس"م   

چ"ون ب"ورژوازى     .   متح"ق"ق م"ي"ش"ود       
ن""وع .   ح""رف""ى ب""راى گ""ف""ت""ن ن""دارد          

اسالمى و شاهى و ن"ي"م"ه ش"اه"ى و               
نيمه جمهوريخواه آن ه"م"ه ل"خ"ت و            
عور با يک ت"ج"رب"ه ص"د س"ال"ه در                

اي"ن ط"ب"ق"ه       .   مقابلمان صف کش"ي"دن"د      
چيز بيشترى در چنته ن"دارد، س"ه"ل          

پ""س .   اس"ت، ع""ق"ب ه"م رف"ت""ه اس""ت            
برخيز و ب"ه ح"زب خ"ودت م"ل"ح"ق                

اين ح"زب ع"ل"ي"ه س"رم"اي"ه و                .   شود
مذهب و ارتجاع فکرى و فره"ن"گ"ى     

اي""ن .   و ح""زب س""وس""ي""ال""ي""س""م اس""ت        
جنبش به ميليونها مثل تو ن"ي"از دارد      
تا با قدم و عمل متشکل شان زندگى        

ه"م""ي"ش"ه ش"اد و         .   را م"ت""ح"ق"ق ک"ن"ن""د         
 . سالمت باشى

 

 جهان
سالم، م"ن م"ی خ"واه"م ي"ک س"ری                
اطالعات در مورد سوسياليسم پ"ي"دا        

از کجا بايد گير بيارم؟ از يک       .   کنم  
سری از ع"ق"اي"د اي"ن ح"زب خ"وش"م                
امده بايد چ"ه ک"ار ک"ن"م ک"ه ب"ه اي"ن                     

متشکر ميشوم من را    .   حزب بپيوندم 
١٢صفحه   



٢٢صفحه  يک دنياى بهتر   

اول، حس""اب   .   ب""ار پ""اس""خ ب""گ""ي""رد       
فعال"ي"ن س"ي"اس"ى و اج"ت"م"اع"ى ک"ه                    
ب"""""ي"""""رون رژي"""""م ان"""""د و در                      
چهارچوب"ه"اى م"وج"ود و ق"ان"ون"ى              
براى ت"غ"ي"ي"رات"ى ه"ر چ"ن"د ج"زئ"ى                  
تالش ميکنند با ن"م"اي"ن"دگ"ان ه"م"ي"ن               
. سياس"ت در ح"ک"وم"ت ج"دا اس"ت              

اولى ها انسانه"اى ق"اب"ل اح"ت"رام"ى             
هس""ت""ن""د ک""ه اف""ق م""ح""دودى را                   
ب""رگ""زي""دن""د و دوم""ى ه""ا س""ي""اس""ت           
آگاهانه اى را براى منکوب ک"ردن        
مردم و قالب زدن اع"ت"راض آن"ه"ا             
در چ"ه"ارچ"وب"ه"اى ق"ان"ون"ى دن"ب"ال                

ه"ر دو ي"ک اف"ق واح"د و               .   ميکنند
بخشا يک تعلق جنبشى واحد دارن"د       

دوم، درک  .   اما حسابشان جدا است   
ش""راي""ط م""ب""ارزه در ي""ک ج""ام""ع""ه          
اخ""ت""ن""اق زده ب""راى ک""م""ون""ي""س""م و            
سوسياليسم کارگرى ي"ک ب"دي"ه"ي"ت          

درک تناسب ق"وا و اس"ت"ف"اده           .   است
از ام""ک""ان""ات ک""ار ع""ل""ن""ى ک""ه اي""ن            
تناسب قوا ممکن ميکند يک ف"رض     

اي"ن ع"ل"م"ى       .   و نقطه ش"روع اس"ت       
نيست که گويا ط"رف"داران ح"رک"ت           
در چهارچوب قانون مادرزادى در     
آن اس""ت""ادان""د و رادي""ک""ال ه""ا و                   
سوسياليستها و کم"ون"ي"س"ت"ه"ا از آن             

 ! بيخبر

 

مبارزه اجتماع"ى  .   مسئله ساده است  
مکانيزم مبارزه ع"ل"ن"ى      .   علنى است 

ب""ا م""ک""ان""ي""زم م""ب""ارزه ب""ه س""ب""ک              
گروههاى مخ"ف"ى و ب"ى ه"وي"ت و               
بدون ريشه اجتماعى ف"رق اس"اس"ى       

درک شراي"ط م"ب"ارزه ت"ح"ت          .  دارد
سرکوب خشن اسالمى م"ع"ن"ى اش          
اين نيست که بايد مرتبا به حکومت     
و سرانش و قانونش آوانس داد و با 

درک ش"راي"ط     " اين   .   آن منطبق شد  
نيست، تق"ل"ي"ل م"ب"ارزه ب"ه           "   مبارزه

شرايطى اس"ت ک"ه رژي"م اس"الم"ى             
در صورتى ک"ه ي"ک        .   تعيين ميکند 

هدف مهم هر مب"ارزه ک"ارگ"رى و            
ت""الش اج""ت""م""اع""ى، الاق""ل ب""راى              
ره""ب""رى اي""ن م""ب""ارزه، ش""ک""س""ت""ن          
مرتب تناسب قوا به نف"ع اع"ت"راض          
مستقل از حکومت، متشکل تر و با 
افق تر و خوشبين تر بيرون آوردن 
نيروئى اس"ت ک"ه وارد اي"ن ج"دال              
ش""ده اس""ت ن""ه زن""دان""ى ش""دن در               

در طرف . چهارچوبهاى اعالم شده
م"ق"اب""ل ن""پ"ذي""رف"ت""ن چ""ه"ارچ""وب"ه""اى           
قانون"ى ب"راى ي"ک ره"ب"ر ج"ن"ب"ش                 

کارگرى، برسميت شناخت"ه ش"دن       
آن""ه""ا از ط""رف دول""ت، ش""رک""ت          
نمايندگان منتخب کارگران اي"ران     
در مجامع جهانى، براى دفاع از       
حق اعتصاب و غ"ي"ره، م"ج"ب"ور            
اس""ت ب""ه ق""ان""ون اس""اس""ى رژي""م            
اسالمى قس"م ب"خ"ورد؟ ن"م"ي"ت"وان"د              
ع"ل"ي""ه اي"ن ق"ان"ون و ح"ک""وم"ت""ش                
ه""ي""چ""ى ن""گ""وي""د ام""ا م""ط""ال""ب""ات            
کارگران شرکت واح"د و دي"گ"ر           
بخشهاى کارگرى را مطرح کند؟  

ش"راي"ط   " آيا اگر اينکار را بکند،       
را "   م""ب""ارزه و چ""ه""ارچ""وب""ه""ا            

مخدوش ک"رده اس"ت؟ م"گ"ر ک"م               
هس""ت""ن""د ف""ع""ال""ي""ن و ره""ب""ران                  
ک""ارگ""رى، ف""ع""ال""ي""ن و ره""ب""ران          
جنبشهاى اعتراضى که کلم"ه اى       
عليه ح"ک"وم"ت ب"ه م"ع"ن"ى م"ورد                
نظر خانمها و آقايان جنب"ش م"ل"ى       
اسالمى ن"م"ي"گ"وي"ن"د و اع"ت"راض              
واقعى و طبقاتى شان را م"ط"رح        
ميکنند؟ کارگرانى که در اول م"ه    

م"رگ ب"ر ح"ام"ى         " فرياد ميزنن"د     
، ب"ه ن"ظ"ر اس"ان"ل"و             " سرماي"ه دار   

زيادى جلو رف"ت"ه ان"د؟ ک"دام"ي"ک             
زمينى تر و به تمايالت قل"ب"ى  و            
خواستهاى توده کارگران نزديک    
تر هستند؟ ن"م"اي"ن"دگ"ى اع"ت"راض             
کارگر عليه سرم"اي"ه دارى و ي"ا            
دفاع از قان"ون اس"اس"ى س"رم"اي"ه             
داران؟ آن""ه""ا ک""ه ق""ان""ون ض""د                 
کارگرى کار و قانون ضد بشرى      
اساسى را پاره کردند ي"ا اس"ان"ل"و            
ک""ه م""ب""ارزه ک""ارگ""رى را در                 
چهارچوب سه بند قانون اس"اس"ى        

 حکومت اسالمى زنجير ميکند؟ 

 

بايد تاکيد کرد که اگر ج"م"ه"ورى          
اسالمى مجددا ب"ه اس"ان"ل"و و ه"ر             
فعال کارگرى ديگر، با هر تمايل      
و ه""ر ن""ظ""رات""ى، دس""ت درازى           
کند، جنبش ج"ه"ان"ى ه"م"ب"س"ت"گ"ى               
کارگرى در ايران و در دن"ي"ا ب"ه            
تحرک خواهد افتاد و اين سياست     
رژيم اسالمى را همانطور که ت"ا         
حاال نشان داده است به ش"ک"س"ت           

اي"ن ح"رک"ت"ى در         .   خواهد کش"ان"د    
دف"""اع از م"""وج"""ودي"""ت و ح"""ق              
اعتراض طبقه کارگ"ر و اردوى        
آزادى و ب""راب""رى در ج""ام""ع""ه              

در سطح گسترده ترى اي"ن      .   است
پرنسيپى انسانى است که مخ"ال"ف     
زندان و شکنجه و تعقيب و آزار        
فعالين و ش"ه"رون"دان ج"ام"ع"ه ب"ه              
دالئل سياسى و يا م"ط"ال"ب"ه ح"ق"ى            

اما اگر کسى در م"ت"ن اي"ن        .   است

کارگرى و ي"ا ف"ع"ال ج"ن"ب"ش زن"ان،                  ...يادداشت سردبير
شعار دادن عليه حکومت و چ"ري"ک         

ک"ارگ"ر وارد م"ب"ارزه         .   بازى ني"س"ت   
ميشود و ق"رار اس"ت ف"ردا دو ب"اره                

ق"رار  .   سر ک"ار و زن"دگ"ى ب"رگ"ردد             
ن""ي""س""ت ج""ن""گ آخ""ر را در ه""ر                     

اي"ن"ه"ا    .   اعتصاب و اع"ت"راض ب"ک"ن"د          
جزو بديهيات"ى اس"ت ک"ه ک"م"ون"ي"س"م                
کارگرى در ايران از دو ده"ه پ"ي"ش            
روى آن ب""ح""ث""ه""اى م""ف""ص""ل و ري""ز           

کسى که ريگى به کف"ش  .   داشته است 
نداشته باشد، کمونيس"ت"ه"ا را ب"ه اي"ن              
متهم نميکند که توقعات ماجراجويانه   
از رهبر مبارزه ک"ارگ"رى و دي"گ"ر            

. اعتراضات علنى و ت"وده اى دارن"د         
ب"ل"وغ   " اين تبليغات پوچ و تظاهر به       

ق""رار اس""ت آن اش""ت""راک        "   س""ي""اس""ى
ف"""ک"""رى و اس"""ت"""رات"""ژي"""ک را ب"""ا               

. قان"ون"گ"رائ"ى دول"ت"ى روت"وش ک"ن"د               
کارگر ن"ي"ازى ن"دارد در اع"ت"ص"اب              
براى حقوق معوقه شعار سرنگ"ون"ى       
رژي""م را ب""ده""د، ح""ت""ى اگ""ر ه""م""ه                
کارگران آرزوى اولشان سرن"گ"ون"ى     

ن"ف"س اع"ت"راض ب"ه          .   اين رژيم ب"اش"د    
م""وق""ع""ي""ت ف""الک""ت""ب""ار م""وج""ود ک""ه              
بالفاصله با مقاومت دولت و ني"روى       
س""رک""وب م""واج""ه م""ي""ش""ود، ي""ک                
اعتراض ماهي"ت"ا س"ي"اس"ى و ب"رح"ق               
است و جنبش کارگرى در اين م"ت"ن          
و در اين ق"ال"ب م"ي"ت"وان"د اع"ت"راض                 
گسترده و سراسرى خود را صورت 

 . دهد

 

آقاى اسانلو به همين ت"رت"ي"ب دل"ي"ل"ى              
مرزبن"دى  .   ندارد اينگونه حرف بزند   

سنديکاليستى و ق"ان"ون"ى  اس"ان"ل"و ب"ا                
راديکال ها و سوسياليستهاى جن"ب"ش       
ک""ارگ""رى س""ه""وى و ي""ا از روى                  
محافظه کارى نيست، اس"ت"رات"ژي"ک          

آيا اسانلو از اي"ن"ک"ه ت"وانس"ت"ه              .   است
است در يک جلسه ه"م"ک"اران خ"ود            
در ي""ک گ""وش""ه دن""ي""ا ش""رک""ت ک""ن""د             
بدهکار رژيم اس"ت و ن"اچ"ار اس"ت               

را ارج ب"ن"ه"د؟ آي"ا         "   سعه صدرشان " 
اسانلو مجبور است خود را متعهد به    
حرکت در چهارچوب قانون اساس"ى      
ک"ن"د و م"اه"ي"ت ض"د ک"ارگ"رى اي""ن                   
قانون را از زبان ش"رک"ت واح"دي"ه"ا             
خط بزند؟ اسانلو نميداند که مدافع"ي"ن      
پر حرارت تر همين قانون اساسى و       
کمپي"ن ک"ن"ن"دگ"ان ب"راى ق"ان"ون ک"ار                  
رژيم در جنگ جناحى کسانى ب"ودن"د    
که به دفت"ر س"ن"دي"ک"اى واح"د ح"مل"ه                  
کردند و ميخ"واس"ت"ن"د زب"ان"ش را از               
حلقش در بياورند؟ آيا اس"ان"ل"و ب"راى           
دفاع از حق تشکيل آزادانه تشکلهاى 

۵شماره   
اعتراض جهانى و تالش صميم"ان"ه      
هزاران نفر اين را فهمي"ده ک"ه اي"ن           
جنبش هر حرف و بحث اين فعالين  
را روى چش""م م""ي""گ""ذارد بش""دت              

دع""واى ج""ب""ه""ه     .   اش""ت""ب""اه م""ي""ک""ن""د      
کارگران و اردوى چپ ج"ام"ع"ه ب"ا           
حکومت اسالمى يک بحث است و    
جدال گ"رايش"ات اج"ت"م"اع"ى ب"راى              
م""ه""ر زدن ب""ه س""رن""وش""ت اي""ن                  

اس"ان"ل"و و      .   مبارزات ب"ح"ث"ى دي"گ"ر        
ح"ت"ى اگ"ر        –سنديکال"ي"س"م اي"ران"ى          

ک""ام""ل  "   اس""ت""ق""الل " ف""رض را ب""ه         
ن"ه"اي"ت"ا و در           -سياسى آنها بگ"ي"ري"م     

مضمون خطى را دنبال ميکنند ک"ه        
جريانات ناسيونال رفرميسم اي"ران      
و جنبش ملى اسالمى تاکنون دنب"ال       

اين خط مشى البته با جنبش      .   کردند
شورائى کارگران، با جنبش مجم"ع       
عمومى، با سياس"ت"ه"ا و روش"ه"ا و              
سنتهاى مبارزاتى گرايش رادي"ک"ال     
و سوسياليست طبقه کارگر مش"ک"ل       

همان خطى که نق"ش اش در         .   دارد
اعتصاب و اعتراض واحد ت"ف"اوت        
م"""""اه"""""وى ب"""""ا خ"""""ط مش"""""ى                     
سنديکاليستهائى داشت ک"ه در اوج        
سرکوب ک"ارگ"ران از خ"ام"ن"ه اى              

 .تمنا ميکردند

 

مبارزه و اعتصاب کارگران واح"د       
تهران يکى از نقاط عط"ف ج"ن"ب"ش        

م"ب"ارزه اى     .   کارگرى اي"ران اس"ت     
که به ه"م"ت ي"ک ج"ن"ب"ش ج"ه"ان"ى                  
همبستگى کارگرى دي"وار اخ"ت"ن"اق          
را شکست، لگد و باطوم وارد آمده     
سرکوبگران کارگران ب"ه اعض"اى       
خانواده واحديها از ج"مل"ه زن"ان و            
کودکان، و ت"ي"غ م"وک"ت ب"رى ک"ه                 
توسط چاقوکش"ان خ"ان"ه ک"ارگ"ر و             
ش""وراى اس""الم""ى ب""ه زب""ان و ت""ن            
اسانلو نشست، را ب"ه ع"ن"وان س"ن"د              
ماهي"ت ض"د ک"ارگ"رى ج"م"ه"ورى              

ج"ن"ب"ش"ى ب"ي"ن         .   اسالمى جهانى کرد  
المللى راه افتاد ک"ه ک"ارگ"ر را در              
مرکز سياست ايران قرار داد و در       

 فوريه ک"ارگ"ران را      ١۵تداوم خود   
در تاريخ ج"ن"ب"ش ک"ارگ"رى اي"ران              

فش""ار اع"""ت"""راض و        .   ث""ب"""ت ک"""رد    
انترناسيوناليسم کارگ"رى و م"ن"اف"ع          
واح""د و ج""ه""ان""ى ک""ارگ""ران ع""ل""ي""ه          
دولتهاى س"رم"اي"ه دارى، ره"ب"ران           
. واحد را ي"ک ب"ه ي"ک ن"ج"ات داد                

عليرغم ضربه اى ک"ه ت"ع"دادى از            
ک""ارگ""ران واح""د در اي""ن م""ب""ارزه            
متحمل شدند، ام"ا اع"ت"ص"اب واح"د           
تاثي"رات دي"رپ"ائ"ى در خ"ودآگ"اه"ى              

ج""""""""ن""""""""ب""""""""ش 
٢٣صفحه   



٢٣صفحه  يک دنياى بهتر   

ه"دف اي"ن     .   کارگرى ايران گذاش"ت   
جنبش جهانى در حمايت از مبارزه    
کارگرى در ايران نه دفاع از و ي"ا          
قبول دربست همه عقايد اس"ان"ل"و ي"ا           
مح"م"ود ص"ال"ح"ى و ي"ا ه"ر ف"ع"ال                    
ک"ارگ"رى دي"گ""ر اس"ت ک"ه ت"وس""ط               
پاسداران سرماي"ه اس"ي"ر ش"ده ان"د،             
بلکه تالش براى دفاع از م"ن"اف"ع و           
مبارزه کارگرى، دفاع و ح"راس"ت        
از رهبران عملى کارگرى، ک"م"ک        
به پ"اگ"ي"رى تش"ک"ل"ه"اى ک"ارگ"رى،               
تسهيل حضور متشکل طبقه کارگر 
در صحنه جدال اجتماعى، و مقابله   
قاطع با سرکوب جمهورى اسالمى     
و س""ي""اس""ت""ه""اى ض""د ک""ارگ""رى آن           

 . است

  

در اي""ن اع""ت""راض در ع""ي""ن ح""ال            
گرايشهاى راديکال و س"ازش ک"ار         
در شرکت واحد در مقاطع مختل"ف       

نقد سياس"ت"ه"اى     .   خود را نشان دادند   
سازشکارانه که در اوج پ"ي"ش"روى         
يک ح"رک"ت م"ي"خ"واه"د آن را دو                 
دست"ى تس"ل"ي"م رژي"م ک"ن"د، ظ"اه"را                  

اي"ن  .   براى برخى قابل تردي"د اس"ت       
جنبه بويژه در م"ت"ن ي"ک م"ب"ارزه               
کارگرى و هر تالش اجتماعى، از       
آنجا که منافع وسيعترى در تقابل با      
حکومت و سرماي"ه داران م"ط"رح          
هستند، همواره با توجيهات مختلف     

وق"ت"ى غ"الم"رض"ا        .   مطرح ميشون"د  
حتما بخشا زير فشار و       –ميرزائى  

بخشا از سر بى افقى و ظرفي"ت"ه"اى       
به خام"ن"ه اى       -سترون سنديکاليسم   

و سران رژيم دست دراز م"ي"ک"ن"د،           
ش""راي""ط " س""ک""وت ت""ح""ت ع""ن""وان          

ف""ق"ط آوان""س    "   م"ب"ارزه و درک آن        
دادن به گرايش سازشکار و تس"ل"ي"م       

. دو دس""ت""ى اي""ن اع""ت""راض اس""ت            
ميرزائى و امروز اسان"ل"و، ک"ه در           
گفت"گ"و ب"ا ت"ل"وي"زي"ون آم"ري"ک"ااف"ق                  
ج""ن""ب""ش ک""ارگ""رى را ب""ه ت""ح""ق""ق              
بندهائى از قانون اساسى رژيم ضد      
کارگرى جمهورى اسالم"ى ت"ق"ل"ي"ل          
ميدهد، يک گراي"ش ق"دي"م"ى و ب"ى              
اف""ق در ج""ن""ب""ش ک""ارگ""رى اي""ران            

اين سنديکاليسم س"ن"ت"ى اس"ت         .   است
ک""ه ه""م""واره ت""ال""ش""ش اي""ن""س""ت                 
ظرفيتهاى اع"ت"راض ک"ارگ"رى از           
محدوده ام"ک"ان"ات ق"ان"ون"ى ب"ي"رون              

خطى که در عين حال ب"راى        .   نزند
برخى حقوق و م"ط"ال"ب"ه ک"ارگ"رى             

ک"""ه ک"""ارگ"""ران      -ت"""الش م"""ي"""ک"""ن"""د    

مکانيزمهائى تکيه کند که دخال"ت      
توده کارگران را بط"ور مس"ت"م"ر          

ج"ن"ب"ش م"ج"م"ع         .   تضمين م"ي"ک"ن"د      
عمومى و شورائى کارگ"رى اي"ن       
دخالت مستمر توده ک"ارگ"ران را        

مجمع ع"م"وم"ى و      . تضمين ميکند 
تجارب آن در اعتصابات نساج"ى    
ها نشان داد که قدرت نم"اي"ن"دگ"ان      
منتخب و ره"ب"ران ک"ارگ"ران و             
دامنه مانور آنها ت"اب"ع"ى از اراده           
متشکل کارگران در هر مقطع و       

جنبش مجمع  .   لحظه مبارزه است  
ع""م""وم""ى آل""ت""رن""ات""ي""و گ""راي""ش              
سوسياليس"ت"ى و رادي"ک"ال ط"ب"ق"ه              
کارگر در شراي"ط ح"اض"ر اس"ت           
که بسرعت و با تغي"ي"ر ت"دري"ج"ى           
تن"اس"ب ق"وا م"ي"ت"وان"د ش"وراه"اى                
. ک""ارگ""رى از آن ب""ي""رون ب""ي""اي""د          

اتحاديه و ه"ر تش"ک"ل ک"ارگ"رى               
ديگر اگ"ر ب"ه م"ک"ان"ي"زم م"ج"م"ع                  
عمومى منظم کارگران اتکا کن"د،      
ب""درج""ات زي""ادى س""ي""اس""ت""ه""اى            
محدود کردن م"ب"ارزه ک"ارگ"ران          
از جمل"ه در چ"ه"ارچ"وب ق"ان"ون              

ب"وي""ژه  .   اس"اس"ى اي"زو"ل"ه م"ي"ش"ود            
ج"ن""ب""ش ک""ارگ"رى در اي""ران ک""ه           
تجربه جنبش شورائى و تش"ک"ي"ل         
شوراهاى کارگرى را پش"ت س"ر        
دارد و ام""روز تش""ک""ي""ل م""ج""م""ع          
عمومى يک س"ن"ت ج"ااف"ت"اده در             

 . اعتراضات کارگرى است

 

گ""راي""ش ش""ورائ""ى و گ""راي""ش               
سنديکاليستى دو افق مت"ف"اوت در        
جنبش کارگرى هستند که اه"داف      
سياسى و اجتماع"ى م"ت"ف"اوت"ى را           

اسانلو ميتوانست ب"ا  .   دنبال ميکنند 
تکيه به دستاودهاى اع"ت"ص"اب و          
اعتراض کارگران شرکت واحد،    
با اتکا به پيشرويهاى دوره اخ"ي"ر      
جنبش کارگرى در اب"راز وج"ود         
و ط""رح م""ط""ال""ب""ات اس""اس""ى و             
سراسرى کارگران و کل جامعه،     
ب""ه ع""ن""وان ي""ک ره""ب""ر ص""ال""ح            
. ج""ن""ب""ش ک""ارگ""رى ح""رف ب""زن""د       

ام""ث""ال او ک""م ن""ي""س""ت""ن""د ک""ه از                  
کشورهاى مشابه ايران ب"ه اروپ"ا        
و آم""ري""ک""ا س""ف""ر م"ي""ک""ن""ن"د و ب""ه              
تريبون اعت"راض آزادي"خ"واه"ان"ه         
ط""ب""ق""ه ک""ارگ""ر در کش""ور م""ح""ل          

اسانلو با  .   فعاليتشان تبديل ميشوند  
. اين کارش به خودش صدم"ه زد       

هنوز ميشد سنديک"ال"ي"س"ت ب"ود و           
منافع و خواستهاى ک"ارگ"ران را         
بدون آوانس دادن ب"ه رژي"م ض"د            
ک"""ارگ"""ر ج"""م"""ه"""ورى اس"""الم"""ى        

سوسياليست ه"زار ب"ار از ه"ر ذره               ...يادداشت سردبير
تالش براى احقاق ح"ق"وق ک"ارگ"رى          
دفاع ميکنند و در صف مقدم ت"ح"ق"ق           

در ب""ه""ت""ري""ن ح""ال""ت        -آن ق""را دارن""د    
کارگران را از دخ"ال"ت در ص"ح"ن"ه              
سياسى در يک مقياس اج"ت"م"اع"ى و            

چ""ون .   ط""ب""ق""ات""ى ک""ن""ار م""ي""گ""ذارد            
 "! کارگران مطالباتى قانونى دارند"

 

مسئله حتى اين هم نيست ک"ه ط"رف           
. شدن با قانون و دولت مجاز ن"ي"س"ت         

واضح است ک"ارگ"ر و ه"ر ج"ن"ب"ش                
اجتم"اع"ى در ت"الش ه"ر روزه اش               
ميخواه"د ح"رف و م"ط"ال"ب"ه اش را                 
ن"ه"اي"ت"ا ب"ه ق"ان"ون و ي"ک دس"ت"اورد                     
پايدار تبدي"ل ک"ن"د و اي"ن ي"ک رک"ن                  
تالش براى ب"ه"ب"ود وض"ع ط"ب"ق"ه و                 

ک"ارگ""ر  .   ج"ام"ع"ه ب"ط"ور ک"ل"ى اس"ت              
معترض و اسانلو ميتواند فرياد بزن"د       
که دفاع از حقوق برسميت ش"ن"اخ"ت"ه          

اما ه"م"ي"ن    .  شده کارگران جرم نيست 
نيازى به تمجيد قانون ضد ک"ارگ"رى         

ن""اس""ي""ون""ال   .   رژي""م اس""الم""ى ن""دارد       
رفرميسم و سنديکاليسم شاي"د ب"ت"وان"د         
در م""ق""اب""ل چ""پ غ""ي""ر ک""ارگ""رى و             
آوانتوريست، ک"ه مص"ال"ح و م"ن"اف"ع              
اس""ت""رات""ژي""ک و دي""ن""ام""ي""زم م""ب""ارزه        
کارگرى را درک نميک"ن"د و ع"م"دت"ا             
خص""وص""ي""ات ض""د رژي""م""ى اي""ن               
اعتراضات مورد عالقه و توجه اش      

ش""راي""ط م""ب""ارزه    " اس""ت، ب""ا ب""ح""ث        
خط مشى اش را ت"وج"ي"ه          "   کارگرى

ام"""ا در م"""ق"""اب"""ل گ"""راي"""ش              .   ک"""ن"""د 
سوسياليست و راديکال طبقه که افق      
متفاوتى را دن"ب"ال م"ي"ک"ن"د و ب"اره"ا                  
صالحيتش را به توده ک"ارگ"ران در          
اعتراضات و اعت"ص"اب"ات م"خ"ت"ل"ف"ى             
اث""ب""ات ک""رده اس""ت، ن""م""ي""ت""وان""د اي""ن           

ک"ارگ"ر   .   سياستهايش را ت"وج"ي"ه ک"ن"د         
بودن اسانلو هيچ جوازى براى دف"اع       
از ق""ان""ون اس""اس""ى رژي""م اس""الم""ى            

کس"ان"ى ک"ه س"اب"ق"ه           .   صادر ن"م"ي"ک"ن"د      
سرکوب اعتراض ش"رک"ت واح"د و           
زندانى شدن اسانلو و بريدن زبان او       
و غيره را وث"ي"ق"ه ت"وج"ي"ه س"ي"اس"ت                   
ام""روزش م""ي""ک""ن""ن""د، ن""ه م""داف""ع""ي""ن           
کارگران شرکت واحد و مبارزه آنها      
بلکه مداف"ع س"ي"اس"ت"ه"اى اس"ان"ل"و در                 
م"""ق"""اب"""ل گ"""راي"""ش رادي"""ک"""ال و                   
سوسياليست و ض"د س"رم"اي"ه دارى             

 .   طبقه کارگر اند

 

جنبش ک"ارگ"رى ب"راى پ"ي"ش"روى و              
تضمين پيشروى در هر اعت"راض و     
اع"""ت"""ص"""اب ک"""ارگ"""رى ب"""اي"""د ب"""ه              

۵شماره   
نمايندگى ک"رد و ع"ل"ي"ه ج"م"ه"ورى               

ام"ا  .   اسالمى هم حرف شعارى نزد    
اين اقدام اسانلو بنظر آگاهانه اس"ت       
و بدون شک هم کارگران واح"د و          
هم فعالين ج"ن"ب"ش ک"ارگ"رى اي"ران             
اي""ن ان""ت""خ""اب س""ي""اس""ى اس""ان""ل""و را          

. ميبينند و نتايج خ"ود را م"ي"گ"ي"رن"د             
ج"ن""ب""ش ک""ارگ""رى اي""ران ب""ا پ""دي""ده          
اسانلو همي"ش"ه م"واج"ه ب"وده و در               

اي"ن  .   آينده ه"م م"واج"ه خ"واه"د ب"ود             
ت""ج""رب""ه ب""ار دي""گ""ر نش""ان داد ک""ه             
سياست و گرايش"ى ک"ه م"ن"اف"ع ک"ل               
جنبش طبق"ات"ى و پ"ي"ش"روى آن را               
نمايندگى و تضمين ميکند، کم"اک"ان       
س"وس""ي"ال""ي"س""م ک"ارگ""رى و ج"ن""ب""ش            
اعتراض ضد سرمايه دارى ط"ب"ق"ه        
کارگر است که افقى بسيار متفاوت      
را از اف"""ق م"""ح"""دود ج"""ن"""ب"""ش                    
سنديکاليستى در مقابل طبقه کارگر     

 . *و کل جامعه قرار ميدهد

در تمايز با اتحاديه هاى کارگرى، 
که مبناى آنرا سازمانيابى صن�ف�ى       
ي��ا رش��ت��ه اى تش��ک��ي��ل م��ي��ده��د،            
سازمان سراسرى شورايى متکى    
به بهم پيوس�ت�ن و ات�ح�اد ع�م�ل�ى                
شوراهاى کارخانه اى و کارگاهى     
در يک ج�غ�راف�ي�اى اق�ت�ص�ادى و               

ش��وراه��اى  .   ادارى م��ع��ي��ن اس��ت      
شرق و شوراهاى گيالن، ن�م�ون�ه        
هايى از اي�ن ن�وع س�ازم�ان�ي�اب�ى                

کارخانه اى شوراها را ب�دس�ت         فرا
اين بدان معناست که پايه .   اند  داده

اى ترين سلول جنبش س�راس�رى         
ش��وراي��ى، ه��م��چ��ن��ان خ��ود ي��ک           

ب�ع�ب�ارت    .   شوراى تمام عيار است   
ديگر سازمان سراسرى شوراها،    
در نهاي�ت چ�ي�زى ج�ز ي�ک ه�رم                
س��ازم��ان��ى م��ت��ش��ک��ل از ش��وراه��ا        

در مورد نحوه اي�ج�اد اي�ن         .   نيست
هرم سازمانى و خص�وص�ي�ات آن         

مسال�ه اس�اس�ى      .   ميتوان دگم نبود  
درک اين مساله است که چنان�چ�ه        
واحد پايه شورا بعنوان يک پديده  
معتبر شناخته شود، آنگ�اه اي�ج�اد       
يک سازمان سراسرى ش�وراي�ى،       
که بتواند کل کارگران را نمايندگى 

در عمل سير .   کند، ناممکن نيست  
م��ب��ارزه ک��ارگ��رى، خص��وص��ي��ات       
اقتصادى، س�ي�اس�ى و ف�ره�ن�گ�ى              
جام�ع�ه و ع�وام�ل م�ت�ع�دد دي�گ�ر                  
مشخصات عمل�ى ه�رم ش�وراه�ا،          
ن�ح��وه ارت��ب��اط ه��ر ش��ورا ب��ا ک��ل             
سازمان سراسرى، م�وازي�ن اي�ن         
اتحاد سراسرى و غيره را تعي�ي�ن        

 .       خواهد کرد

 منصور حکمت



٢٤صفحه  يک دنياى بهتر  ۵شماره    

 ستون آخر
    على جوادى 

 زوال فلسفه 
 در حاشيه مرگ ريچارد رورتی 

 
معاصر "   فيلسوف" ريچارد رورتی   

رورت"ی  .   در اوائل ژوئن در گذش"ت     
ب"رخ"ی از     .   را از ق"ب"ل م"ي"ش"ن"اخ"ت"م              

در .   آث""ارش را م""ط""ال""ع""ه ک""رده ام           
دانش""گ""اه اس""ت""ان""ف""ورد در ش""م""ال               

زم"ان"ي"ک"ه     .   کاليفرنيا تدريس م"ي"ک"رد    
سردبيری نشريه پرسش را ب"ع"ه"ده          
داشتم، پرسش ب"ا او مص"اح"ب"ه ای              

ده سئوال کوتاه اما عمي"ق  .   انجام داد 
و فلسفی را در مقابل او ق"رار داده            

و پاسخ"ه"ای ک"وت"اه"ی را ن"ي"ز              .  بود
هم پ"رس"ش و      .   درخواست کرده بود  

هم پاسخ ها هر دو ژرف و ت"ع"م"ق           
 :بر انگيز است 

معن"ای زن"دگ"ی چ"ي"س"ت؟           :   پرسش  
زندگی بر سر چيست و چه ارزشی       

 دارد؟ 
طرق گ"ون"اگ"ون"ی       :   ريچارد رورتی   

برای معنا بخشيدن به زندگی انس"ان      
م""ا ن""ي""ازی ب""ه ي""ک            .   وج""ود دارد   

تئوری جامع برای م"ع"ن"ای زن"دگ"ی           
نداريم، مردم بايد آزاد باش"ن"د ت"ا ب"ه             
هر شکل ميخواهند به زندگ"ی خ"ود         

 . معنا بدهند
خوشبختی و ب"دب"خ"ت"ی را         :   پرسش  

چگونه ت"ع"ري"ف م"ي"ک"ن"ي"د؟ ن"ه"اي"ت                  
سعادت و نهايت تيره ب"خ"ت"ی انس"ان           

 چيست؟ 
ن""ه""اي""ت ش""ادی    :   ري��چ��ارد رورت��ی      

اطمينان از دوست داشتن و دوس"ت        
نهايت تيره بختی، .  داشته شدن است 
 . شکنجه شدن است

ج""ب""ر ي""ا اخ""ت""ي""ار؟ آي""ا           :   پ��رس��ش    
انسانها، چه ف"ردی و چ"ه ج"م"ع"ی،               
س"ازن""ده ت""اري""خ خ""ويش""ن""د ي""ا اس""ي""ر           

 سرنوشتی مقدر و محتوم اند؟ 
مسلما ما سرنوشت : ريچارد رورتی

خود رقم م"ي"زن"ي"م، ح"داق"ل ه"ر گ"اه                
ه""م""ن""وع""ان""م""ان اج""ازه اي""ن ک""ار را          

ايده ي"ک س"رن"وش"ت م"ق"در،             .   بدهند
 . برای شانه خالی کردن است

به آينده بشريت خوشبين"ي"د   :   پرسش  
 يا بدبين؟ به چه سو ميرويم؟ 

ف"ک"ر   .   من ب"دب"ي"ن"م      :   ريچارد رورتی   
ميکنم دير يا زود يک ژنرال ق"زاق         
س"الح"ی ات"م""ی ب"ه ي"ک دي"ک"ت"ات""ور                 

احمق خواهد فروخت و دنيا خ"ود را         
 . منفجر خواهد کرد

از ميان همه آرمانها و اي"ده    :   پرسش  
آلهای انسانی، کداميک فلسفه زندگ"ی       

 شما را بيان ميکند؟ 
ام""ي""د ع""دال""ت       :   ري��چ��ارد رورت��ی         

 .اجتماعی
م""رگ را چ""گ""ون""ه م""ی           :   پ��رس��ش    

 نگريد؟ 
ترجيحا ميکوشم از   :   ريچارد رورتی   

اما نميدانم چگون"ه    .   مرگ اجتناب کنم  
 . ميتوانم

 خدا چيست؟ : پرسش 
افس"ان"ه ای ب"رای        :   ريچ�ارد رورت�ی       

 !جبران از دست دادن والدين
 عدالت چيست؟ : پرسش 

جامعه ای ع"ادالن"ه      :   ريچارد رورتی   
است که از هيچ کوششی برای تعال"ی   
 . و خود آفرينی فرد خودداری نکند

آيا به پديده ای به نام ذات يا : پرسش 
سرنوشت بشريت اعتقاد داريد؟ 

" سرشت"ارزيابی تان از اين 
 چيست؟ 

خ""ي""ر، بش""ري""ت     :   ري��چ��ارد رورت��ی       
در ج"وام"ع     .   سرشتی در خ"ود ن"دارد       

آزاد انسانه"ای ن"و ه"م"واره در ح"ال               
 . بوجود آمدن هستند

ب""زرگ""ت""ري""ن درس""ی ک""ه        :   پ��رس��ش    
زندگی ب"ه ش"م"ا آم"وخ"ت"ه اس"ت، پ"ر                   
ارزش ترين حقي"ق"ت"ی ک"ه ب"ه آن پ"ی                 

 برده ايد، کدام است؟ 
از عشق و م"ح"ب"ت      :   ريچارد رورتی   

 .بيش از هر چيز ديگر خير می بينيد
   

. اس"""ت"   ف"""ي"""ل"""س"""وف" اي""ن رورت"""ی        
ن"ت"وانس"ت    .   پاسخهاي"ش ع"م"ي"ق اس"ت         

از مرگ اجت"ن"اب    "   عليرغم ميل اش  " 
زن""دگ""ی ب""دون م""رگ م""ع""ن""اي""ی        .   ک""ن""د
شايد .   مرگ تداوم زندگی است.  ندارد

ام"ا رورت"ی     .   بخشی از زندگ"ی اس"ت      
فليسوف دورانی است که بيش از هر     

دوران .   چيز دوران پايان فلسفه اس"ت   
. حاضر دوران عل"م و ت"ج"رب"ه اس"ت            

دوران فيزيک، رياضيات و م"ي"ک"رو        
فلسفه ب"ا اي"دئ"ول"وژی        .   بيولوژی است 

. آلمانی ع"م"ال ب"ه پ"اي"ان خ"ود رس"ي"د                 
ماترياليسم پراتيک، مارکسيس"م، اي"ن       

 . پايان فلسفه را رسميت بخشيد
اما رورتی فقط در حوزه فلسفه باق"ی        

در زم"ي"ن"ه مس"ائ"ل اي"ران ن"ي"ز                 .   گاها به سي"اس"ت ن"ي"ز پ"رداخ"ت          .  نماند
پيش ازمرگ در مصاح"ب"ه ای ب"ا روزن"ام"ه ای              .   اظهاراتی کرده است  

ملی گرايی تنها پ"اد زه"ر اس"الم گ"راي"ی در اي"ران                    :   " ايتاليايی ميگويد 
نيروه"ای س"ک"والر اي"ران چ"اره ای ب"ه ج"ز                    :   " و اضافه ميکند"   است

و . "   جستجوی مخرج مشترک های ديگری بر پايه ملی گراي"ی ن"دارن"د       
 . در آينده ايران ميداند" آغاز دمکراسی"اين اقدامات را 

 
اين مجموعه را بايد در زمره سياه ترين اظ"ه"ارات رورت"ی و دوران                   

خ"ود  .   ملی گرايی پاد زه"ر اس"الم"گ"راي"ی ن"ي"س"ت               .   معاصر قلمداد کرد  
خود مانند اسالمگرايی از بدترين ن"وع س"م"وم در ج"ام"ع"ه             .   زهر است 

جنگهای قومی و کشتار ميليون"ی در روان"دا و ج"ن"اي"ت              .  معاصر است 
م"ل"ی در ت"ک""ه پ"اره ه"ای ي""وگس"الوی م""ح"ص"ول ع"م"ل""ک"رد مس""ت"ق"ي""م                              

گورهای دسته جمعی در کنار ج"وخ"ه      .   ناسيوناليسم و ملی گرايی است    
ملی گراي"ی  . های اعدام فصل مشترک ملی گرايی و اسالمگرايی است 

ي"ک رک"ن س"ک"والريس"م          .   جهل است، عقب مانده و ضد انس"ان"ی اس"ت           
جدايی از اين هويتهای کاذب و ضد انسانی و فائق آمدن برهويت ه"ای    

ناسيونالي"س"م در اي"ران پ"س از ج"م"ه"وری                  .   ملی و ناسيوناليستی است   
به معنای ح"ق"وق     "   آغاز گر دمکراسی  " اسالمی با هزار درجه تخفيف      

ج"ام"ع"ه    .   بشر و حقوق مدنی درهيچ زمينه ای ن"ي"س"ت و ن"خ"واه"د ب"ود                   
 . انسانی تنها ميتواند بر مبنای هويت انسانی پايه گذاری شود

 
کمونيسم کارگری تنها جنبش اجتماعی مبين آزادی، ب"راب"ری، رف"اه و               

اظهارات پ"اي"ان"ی رورت"ی در ع"ي"ن ح"ال نش"ان"گ"ر                       .   انسانگرايی است 
 . *گنديدگی و زوال فلسفه در دوران علم است

  بياد منصور حکمت در های گيت گرد آئيم!

پنجمين سالگرد درگذشت منصور ح�ک�م�ت م�ت�ف�ک�ر و                 ژوئيه   4
ت�اک�ن�ون ه�ر       .   تئوريسين بزرگ جنبش کمونيس�م ک�ارگ�ری اس�ت           

سال در گراميداشت اين انسان بزرگ و اين کمونيست ب�رجس�ت�ه             
 ژوئ�ن    30امس�ال ن�ي�ز روز ش�ن�ب�ه               .   در های گيت گرد آمده اي�م       

در اي�ن�ج�ا از        .    بعد از ظهر در های گيت جمع م�ي�ش�وي�م    1ساعت  
تمام دوستداران منصور حکمت دعوت ميکنم که در اين روز به     
های گيت بيايند تا با هم به ياد اين انسان ع�زي�ز و ارزش�م�ن�د و              

 .دستاوردهای عظيم او را گرامی بداريم
 2007 ژوئن 6آذر ماجدی    

سيروان قادری     +44 77 65 43 12 76   :تلفن تماس
com.gmail@azarmajedi    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  


