
!  کارگران جهان متحد شويد  
 براى

 يک دنياى بهتر
 نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

 چهارشنبه ها منتشر ميشود

۶٣ 
١٣٧٨ مرداد ٣٠ -٢٠٠٨ اوت ٢٠  e.mail: siavash_d@yahoo.com  

!آزادى، برابرى، حکومت کارگرى  

Weekly publication of Worker - communism Unity Party 

سياوش دانشور: سردبير  

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 !از کار قراردادی تا شرکتهای انگل پيمانکاری
 

 ٩صفحه کامران پايدار                                                                                      

 

 "کمونيسم کارگری و جهان امروز"
 

 اوستيای جنوبی، 
 جدال بر سر چيست؟

 على جوادى
آنچه در گرجستان و اوستيای جنوبی و آخازيا           
ميگذرد با آنچه که رسانه های دست راستی                 
آمريکا و متحدين اش از اين رويدادها بدست               

واقعيت را  .  ميدهند زمين تا آسمان تفاوت دارد       
بايد از فرای اين تبليغات جنگی دنبال و                           

رويدادهای اين منطقه را نه               .  جستجو کرد   
و مزورانه   "  حق به جانب     "ميتوان با قالب         

دفاع از   "دستگاه تبليغات آمريکا تحت عنوان           
تهاجم نظامی   "و   "  دمکراسی نوپای گرجستان    

توضيح داد و نه با               "  روسيه به گرجستان       
دفاع از مردم تحت ستم      "مظلوم نمايی کودنانه     

ناسيوناليسم بپا خواسته           "  اوستيای جنوبی     
اين تصاوير      .  روسيه و دستگاه کرملين                

اگر بنا بود با اين          .  دلبخواهی و مزورانه اند      
ابزارها به سراغ رويدادها و وقايع جهان                       
کنونی ميرفتيم به ذره ای از حقيقت دست پيدا              

. اينها مانند هميشه تبليغات جنگی اند      .  نميکرديم
نبايد به اين کارناوال خودپرستی و حق به                     

. جانبی مزورانه و عوامفريبانه طرفين پيوست        
در هم شکستن اين موج تهاجم تبليغاتی و                        
بيرون کشيدن حقيقت از ورای اين موج عظيم           
رياکاری و دروغ و معيارهای دوگانه شرط                

 . اول دستيابی به حقيقت است

 

آنچه در اوستيای جنوبی ميگذرد، آنچه موجب          
لشگر کشی و کشتار وحشيانه مردم اين منطقه           
توسط ارتش گرجستان شده است، آنچه زمينه            
ساز لشگر کشی همه جانبه روسيه به اوستيا و           
آوارگی بخشهای وسيعی از گرجستان شده                  
است ربط چندانی به مردم اوستيا ندارد، ربطی         

و حقوق مدنی انسانهای اين           "  دمکراسی"به   
" زير پا گذاشتن قوانين بين المللی           "منطقه و     

. اينها معضالت واقعی اين جنگ نيستند       .  ندارد
مگر .  بهانه های توجيه اقدامات نظامی اند                

پای بند  "  قوانين بين المللی   "آمريکا ذره ای به       
است؟ مگر در عرض چند         
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 :قانون حمايت از خانواده
 !زندانی تاريک تر برای زنان
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هفته يک دولت در کوسوا با                    
" تماميت ارضی   "ناديده گرفتن        

صربستان برپا نکردند؟ مگر                 
عراق را به خاک و خون                            
نکشيدند؟ از طرف ديگر مگر               
ناسيوناليسم نفس تازه کرده                      
روسيه ذره ای برای حقوق مردم         
ارزش قائل است؟ مردم اين                     
منطقه قربانی جدال و کشمکشهای     
منطقه ای و مهمتر کشمکشهای و        

. جدال قدرت در سطح جهان اند           
مسائلی که در اين منطقه و کال               
مناطق قفقاز و بالتيک تعيين                    
تکليف ميشود، بقايا و ادامه مسائل      
ناتمام دوران پس از جنگ سرد و        
تسويه حسابهای بلوک پيروز و            
سربلند کردن ناسيوناليسم مدعی         

اين جدال مانند تمام     .  روسی است 
جدالهای منطقه ای در عين حال           
دريچه ای برای سهم خواهی                  

جدال و جنگ قدرت    .  جهانی است 
نيروها در فرای مسائل منطقه ای       

 .  است

 

نيروهای ناسيوناليست مرتجع در      
اوستيای جنوبی مدتهاست که پس       
از سقوط بلوک شرق و گسترج             
موج تحرک افسار گسيخته                      
ناسيوناليسم در سطح جهان بدنبال      
امکانی برای کشور سازی و                  

رفراندوم سال   .  هستند"  استقالل"
 در اين مناطق که جمعيت         ٢٠٠۶

قريب به اتفاقی خواهان استقالل           
بودند، ميتوانست با مانورهای              
منطقه ای و ديپلماسی و فشار                  
سياسی به همان سرانجامی منتج          
شود که در بسياری از کشورهای       
سابق بلوک شرق و اروپای                     

تحرک .  شرقی منتج شده است           
ارتجاعی ناسيوناليسم زمانيکه             
زندگی در يک چهارچوب                       
مشترک را عمال غير ممکن                   
ميکند، زمانيکه به مساله ای بنام          

دامن زده ميشود،       "  مساله ملی   "
زمانيکه کينه و نفرت ملی را به            
حدی ميرسانند که ديگر زندگی            
مردم به کشمکش اجتماعی و                  

خونريزی تبديل ميشود، پاسخ                
اش قبل از آنکه به پاکسازيهای              
قومی و ملی و گورهای دسته                  
جمعی منتج شود، يک جراحی              

مساله بر سر بزانو در آوردن             
. رقيب شکست خورده است               

مساله بر سر ضرورت بقای              
ناتو و گسترش و تحکيم بيشتر           

. موقعيت آمريکا در ناتو است          
مساله بر سر حاشيه ای کردن            

اروپای "با     "  اروپای قديمی    "
و تماما پرو آمريکايی           "  جديد
 . است

 

 –لشگر کشی ارتش آمريکايی          
اسرائيلی ساکاشويلی به اوستيای    
جنوبی عمال يک پرووکاسيون        
بين المللی برای باز کردن يک          

. جبهه جدال در اين منطقه بود           
از پيش روشن بود که چنين                 

 –اقدامی واکنش روسيه پوتين          
مدودوف را به دنبال خواهد                

صحنه برای چنين رو         .  داشت
هدف .  در رويی چيده شده بود         

آمريکا تضمين الحاق گرجستان      
به پيمان نظامی ناتو و گسترش         

موشکی آمريکا     –چتر دفاعی      
بار .  در اروپای شرقی است           

ديگر تبليغات جنگ سردی                 
دستگاه تبليغاتی آمريکا آغاز به       

کمک های      "به بهانه           .  کرد
عمال نيروی        "  انساندوستانه

نظامی خود را برای کنترل                 
بنادر و فرودگاههای گرجستان        
و حضور نظامی روانه                          

روسای .  گرجستان کردند          
کشورهای بالتيک به خط شده            

" اروپای قديمی  "اما مساله     .  اند
اروپا کماکان نگران            .  است
آيا بار ديگر اروپا صحنه      .  است

جدال نيروهای خارج از اروپا          
خواهد شد؟ نيازهای اقتصادی و      

 اوستيای جنوبی، 
 ...جدال بر سر چيست

برسميت .  سياسی و جدايی است            
درمان زخمی  "  حق جدايی "شناسی  

است که عمال ناسيوناليستها بر مردم      
تالشی برای         .  تحميل ميکنند        

جلوگيری از گورهای دسته جمعی          
و کشتار و خونين و اقدامی برای               
خلع سالح ناسيوناليسم از فاجعه                

اما آنچه به اين      .  آفرينی بيشتر است   
مساله پيچيدگی امروز را بخشيده              
است، تماما به فاکتورهای جهانی             

وزن و سايه                       .  برميگردند
کشمکشهای جهانی سنگينی خود را       

اين .  بر اين مساله انداخته اند                   
 فاکتورها کدامند؟

 

شرايط .  دوران عوض شده است           
روسيه .  جهانی تغيير کرده است           

شکست خورده نفسی تازه کرده و             
ناسيوناليسم .  سربلند کرده است           

. روسيه مدعی و سهم خواه است               
آمريکا تجربه چند لشگر کشی                     
جهانی را در دوران پس از جنگ             

برای تضمين   .  سرد در توبره دارد      
موقعيت هژمونيک و ابرقدرتی خود     
در جهان نيازمند جدال و کشمکش و       

همان .  لشگر کشی و قلدری است           
ملزوماتی که تهاجم به عراق را                 
ضروری ساختند، همان شرايط                
توضيج دهنده برپايی يک جنجال             
جهانی پيرامون اين مساله در منطقه       

مساله بر سر هژمونی      .  قفقاز هستند 
. و قدرت و مناطق تحت نفوذ است           

۶٣شماره   
سوختی اروپا، مبادالت گسترده             
کشورهای قديمی اروپا با روسيه،        
بازار گسترده روسيه، آن مجموعه      
ای است که عليرغم تالش آمريکا،       
اين مجموعه رای به محکوم کردن      

و سرنوشت خود را        .  روسيه نداد  
به پروژه ديپلماتيک سرکوزی گره      

 .زد

 

جدال در اوستيا يک سئوال پايه ای       
را در مقابل ما قرار داده است؟                
سرنوشت اين کشمکشها چيست؟           
آيا جنگ سرد و تقسيم بندی جديدی       
در سطح جهان در حال شکل                    
گيری است؟ واقعيت اين است که          
مقايسه آنچه امروز در اين منطقه          
ميگذرد از اساس با قطب بندی                
جهان در دوران جنگ سرد                       

جنگ سرد ناشی از     .  متفاوت است 
جدال دو بلوک عظيم اجتماعی                

جهان ميان اين دو نيرو عمال        .  بود
دو بلوک سياسی،     .  تقسيم شده بود    

ايدئولوژيک، اقتصاد، دو غول              
مقايسه اين دو دوران بيش      .  نظامی

از آنکه روشن کننده باشد، گمراه           
 !کننده است

 

به اين جنگ و کشمکشها بايد                    
بخاطر مصائبی که بر      .  خاتمه داد 

بخاطر .  مردم اعمال کرده است          
چشم انداز و مخاطراتی که در                 

و اين   .  مقابل جامعه قرار ميدهد        
کار بشريت متمدن        .  کار ماست   

. اين يک نيروى عظيم است     !  است
بخاطر .  ميتواند به ميدان بيايد           "

 ."  آينده بشريت، بايد به ميدان بيايد

 اسالميون-اليحه ارتجاعی خانواده و نقد ارتجاعی ملی 
 

 آذر ماجدی
 ايران –شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه : مکان

 2008 اوت 24يکشنبه : زمان
 بعد از ظهر بوقت ايران و 6/30 شب بوقت اروپای مرکزی و 9ساعت 

  ظهر بوقت لس آنجلس12

 .در اين اتاق دوستان از ايران و ترکيه نيز ميتوانند بدون مشکل شرکت کنند
www.azadizan.com 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 حزب اتحاد         :يک دنيای بهتر        
کمونيسم کارگری برای کوتاه               
کردن دست مذهب از جامعه و              
دولت و زندگی اجتماعی مردم              

پروژه مذهب       .  مبارزه ميکند      
زدايی آن چهارچوبی است که               
حزب در مقابله با نفوذ و سلطه              

از .  مذهب در جامعه دنبال ميکند       
شروع "  مذهب زدايی    "پروژه     
مبانی اصلی اين پروژه         .  ميکنيم

کدام است؟ چرا مذهب زدايی؟              
تفاوتهای اين پروژه با                                  

علی العموم           "  سکوالريسم"
 چيست؟

 

 مذهب زدايی و             :علی جوادی    
ستيز آشکار با مذهب بيان                         

ما در مقابله با      "  موضع حداکثر "
دستگاه مافيايی مذهب در جامعه          

ما فقط برای سکوالريسم و      .  است
جدايی دين از دولت و آموزش               
پرورش و دستگاه قضايی و                    
هويت شهروندی افراد مبارزه              

ما خواهان مبارزه ای           .  نميکنيم
آگاهانه و هدفمند در جامعه عليه           

. دستگاه و صنعت مذهب هستيم           
سکوالريسم شايد بتوان گفت بيان        

ما در قبال           "  حداقل"موضع      
نه تنها بايد دست          .  مذهب است   

مذهب را از ارگانها و نهادهای             
دولتی و اجتماعی که تاثير گذار            
در ابعاد اجتماعی و گسترده در            
زندگی توده های مردم هستند،               
کوتاه کرد بلکه بايد بخشی از                  
امکانات جامعه را صرف مصون      
داشتن مردم از گزند زهر دستگاه       

هدف ما خالصی از      .  مذهب کرد 
ما ترديدی در      .  شر مذهب است     

يک .  اعالم اين هدف خود نداريم       
جامعه آزاد، جامعه ای بدون                   
مذهب و بدون جهل و خرافه                    

 . است

 

سکوالريسم امر غايی ما در اين           
کوتاه کردن دست      .  زمينه نيست  

مذهب از دولت و آموزش و                     
پرورش و هويت فردی تنها به               
معنی تامين بخشی از اين هدف             

مساله ما  .  انسانی در جامعه است     
مبارزه برای خشکاندن ريشه                

مذهبی در طول حيات خود به              
زور و يا از طريق دولت                         
تصاحب کرده است، مصادره و        
باز پس گرفت و در اختيار                     
نهادهای منتخب مردم جهت                 
استفاده های عام المنفعه قرار               

 . داد

 

 در طرف ديگر    :يک دنيای بهتر  
جريانات راست و ناسيوناليست         

مذهبی خود را در تقابل       –و ملی   
مذهب "و    "  مذهب ستيزی   "با    

احترام .  "معرفی ميکنند "    زدايی
احترام "مردم،  "  به مذهب و باور 

از ارکان  "  به عقايد و ايمان مردم    
محتوای اين   .  نظری شان است     

مجموعه چيست؟ چگونه به                  
 مقابله آن بايد رفت؟ 

 

احترام به مذهب و      ":آذر ماجدی 
صرفا يک توجيه       "  باور مردم   

. است برای حفظ و بقای مذهب          
اين جريانات خواهان حفظ                     
موقعيت مذهب در جامعه هستند،     
اما از آنجا که دفاع از مذهب در          
جامعه ايران که سی سال تحت            
يک رژيم سياه و جنايتکار                      
مذهبی زندگی کرده، کار ساده            
ای نيست، از مردم مايه                            

ظاهر بسيار دموکرات   .  ميگذارند
بخود ميگيرند و بعنوان وکيل              

اين يک   .  مردم حرف می زنند       
اگر اين  .  عوامفريبی محض است  

جريانات واقعا اين چنين به                    
نظرات مردم احترام می گذارند،      
چرا به خواست ها و آرزوهای            
آنها احترام نمی گذارند؟ مردم             
خواهان يک دنيای بهتر هستند،         
خواهان عدالت و برابری اند،             
چرا اين تمايالت پايه ای و عميق       
مردم مورد احترام اين جريانات        
قرار نميگيرد؟ همين جريانات            
باصطالح دموکرات نه تنها به            
اين نظرات و خواست ها وقعی           
نمی گذارند، بلکه اگر مردم                   
برای عملی کردن تمايالت خود         
به حرکت در بيايند، اينها با تمام         

 . قوا در مقابل آنها می ايستند

 

مساله اينجاست که مذهب يکی           
از ارکان مهم ايدئولوژی حاکم            

مذهب .  در جامعه کنونی است         
يک ابزار اصلی توجيه مناسبات      

بورژوازی برای     .  حاکم است    

 کمونيسم کارگری، مذهب زدائی و گرايشات راست
 با هيئت دائر حزب

 . دستگاه مذهب در جامعه است

 

. دستگاه مذهب يک صنعت است             
مجموعه ای از   .  يک صنعت مافيايی  

. عقايد عقب مانده و ارتجاعی نيست       
. انجمن خيريه و داوطلبانه نيست              
. يک موسسه عظيم انتفاعی است             

يک دستگاه کشتار و توليد جهل و             
خرافه و انسان ستيزی در جامعه               

تاريخ دستگاه مذهب، تاريخ        .  است
خون و جنايت و جهل و عقب                        

اين دستگاه مخرب و      .  ماندگی است 
. مافيايی را بايد کنترل کرد                            

همانطور که هر سازمانی جهنمی            
ميزان .  مافيايی را بايد کنترل کرد         

انسانهايی که تاکنون در اثر جنايت          
دستگاه مذاهب به خاک و خون                   
کشيده شده اند در زمره بزرگترين            

جامعه بايد     .  جنايات تاريخ است        
بخشی از امکانات خود را برای                 
مصون داشتن خود از تعرض                     

اين .  روزمره اين دستگاه صرف کند    
. يک مبارزه اصولی و انسانی است       

همانگونه که جامعه برای حفاظت           
خود از شر اوباش مسلح قوانين                  
وضع ميکند، همانگونه هم بايد                   
برای کنترل اين دستگاه وحوش                 
قوانينی به مراتب جدی تر و موثر            

 . تر وضع کرد

 

دستگاه مذهب را بايد تحت کنترل             
دست مذهب را بايد     .  قانون قرار داد  

بايد .  از زندگی مردم کوتاه کرد              
دولت را به مذهب زدايی از جوانب        
مختلف زندگی اجتماعی از طريق           
اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح                
سواد و اطالعات جامعه موظف                

بايد کودکان را از هر نوع               .  کرد
تعرض و گزند دستگاه مذهب                      

بايد تمام اموال و          .  مصون داشت   
دارايی هايی که اين دستگاه جنايت           

۶٣شماره   

توجيه مناسبات نابرابر حاکم به              
بی دليل نيست که    .  مذهب نياز دارد  

بسياری از نهاد های فکری،                     
ارزشی يا روبنايی کهن با حاکميت      
سرمايه داری محو شده است ولی          
مذهب کماکان به حيات خود ادامه         

هر نهادی که دليل وجودی       .  ميدهد
خود را از دست ميدهد به نوعی              

اگر مذهب اين       .  از ميان ميرود      
چنين جان سخت بر زندگی و                    
سرنوشت ميليون ها انسان حکم             
ميراند، از اين رو است که نظام              
سرمايه داری به وجود آن نياز                 

 .دارد

 

بورژوازی به خرافه مذهب برای         
بقای حاکميت خود بر جامعه نياز          
دارد و لذا با تمام قوا برای حفظ و           

متوسل شدن به   .  بقای آن می کوشد   
اين توجيهات يکی از روش های            

افشای .  حفظ حاکميت مذهب است      
اين ريا کاری و عوامفريبی وظيفه        

در مبارزه  .  کمونيسم کارگری است  
عليه مذهب و تالش برای مذهب            
زدايی بايد به اين دسته توجيهات            
نيز پرداخت و ماهيت آن را روشن       

مبارزه عليه مذهب يک               .  کرد
مبارزه همه جانبه و در عرصه               

 .  های مختلف است

 

 يک رکن پروژه      :يک دنيای بهتر   
مذهب زدايی، جلوگيری از                       
تعرض مذهب به جامعه و مصون        
داشتن جامعه از زهر و سموم                   

آيا اين دخالت بيش از     .  مذهب است 
حد در زندگی شهروندان جامعه             
نيست؟ آيا اين مساله مانع حق                   
آزادی انتخاب مذهب نيست؟ چرا          
ممنوع نکردن مذهب راه اصولی          
تری برای مقابله و ريشه کن                     
کردن مذهب است؟ تجربيات                    
کشورهای بلوک شرق و اروپای           

 شمالی در اين زمينه چيست؟

 
 نه فقط دخالت          :سياوش دانشور   

بيش از حد در زندگى شهروندان           
۴صفحه جامعه نيست              



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بلکه تامين امنيت و سالمت                      
فکرى و روانى بيش از حد                       

کمونيسم .  شهروندان جامعه است    
کارگرى مانع انتخاب مذهب و              
اجراى مناسک مذهبى توسط                 

طبعا هر حقى    .  بزرگساالن نيست 
دامنه اى دارد و آزاديهاى فردى           
آنجا که منفعت عمومى و آزاديها          
و حقوق اجتماعى را زير سوال            
ميبرد بايد محدود و بازتعريف               

مثال قوانين مبتنى بر امنيت       .  شود
و آسايش مردم و يا مصون بودن          
در مقابل تظاهرات و تحرکات              
مذهبيون يا فرقه ها و سکتهاى               
اجتماعى مغايرتى با آزادى سکت      

آزادى فرد در        .  مربوطه ندارد   
داشتن مذهب به معنى سلب آزادى      

همانطور که    .  از جامعه نيست       
آزادى همگانى معنى اش خط                 

تمام .  زدن انتخابهاى فردى نيست     
چهارچوبهائى که آزاديها و حقوق      
فرد و جامعه را تبئين و تعريف              

 در مورد آزادى اختيار               ،ميکند
مذهب و يا نداشتن هر مذهبى و             

 . تبليغ عليه مذهب صادق است

 

سياست ما ممنوعيت مذهب و                
. زير زمينى کردن آن نيست                   

 ما خواهان ثبت و                     ،برعکس
فعاليت علنى گروههائى هستيم که      

اين گروهها  .  فعاليت مذهبى دارند   
بايد دفاترشان معلوم و قابل                       

ماليات بدهند و         .  بررسى باشد    
دولت هزينه اى و سوبسيدى به              

تا آنجا که بحث برسر     .  آنها نميدهد 
عقايد است به نظر ما آزادى پاسخ       

. ارتجاع است و نه ممنوعيت                 
واضح است در جامعه اى که                  
انسانها اختيار خود را دارند و                
بدون هيچ مانعى به دستاوردهاى        

 ،علمى بشريت دسترسى دارند             
جامعه اى که فرد اسير مناسبات           

 جامعه اى      ،مافوق خودش نيست     
که رهائى در آن به معنى وسيع              

 مذهب و     ،کلمه تحقق يافته است       
. عقايد واپسگرا منقرض ميشود          

هدف نهائى کمونيستها و                            
مارکسيستها در مقابله با مذهب از      
بين بردن شرايطى است که توليد         
و بازتوليد مذهب را ضرورى               

مذهب محصول جامعه          .  ميکند

همان .  ضرب قرار گرفت              
روندى که به دى سکوالريزه               
کردن جوامع غربى دامن ميزد           
دراين کشورها به طريق محافظه     
کارترى پيش رفت و مشکالت           
عديده بويژه براى زنان و                        

در اروپاى  .  کودکان بوجود آورد   
شمالى سياست پراگماتيستى حفظ     
امنيت داخلى کشور خود و به               
اين اعتبار باج دادن به جريانات         
مذهبى سياست مسلط ترى بوده          
است تا سياست دفاع از                             
ارزشهاى سکوالر و دفاع از               

 .  حقوق شهروندان

 

 اکنون          :يک دنيای بهتر                  
سکوالريسم بمثابه يک مطالبه           
عمومی جامعه به همت جنبش             
کمونيسم کارگری امری جا افتاده     

اما تعابير نيروهای                .  است
برخی و  .  اجتماعی متفاوت است   

از جمله آقای رضا پهلوی                       
استنباطشان عدم دخالت دولت در   
مذهب است، و از اين رو                        
خواهان جدايی دين از دولت                 
هستند؟ برخی ديگر نيز کال                  
سکوالريسم را بمثابه جدايی                
دستگاه روحانيت از دولت                     

تفاوتها در        .  مطرح ميکنند       
 چيست؟ نقدتان چيست؟

 

 نقش جنبش                :علی جوادی       
کمونيسم کارگری در تثبيت                  

بمثابه يک           "  سکوالريسم"
خواست عمومی جامعه و مردم          

و اين تنها       .  انکار ناپذير است      
مفاهيمی از جمله    .  عرصه نيست 

آزاديهای بی قيد و شرط سياسی،       
آزادی تمامی زندانيان سياسی، و      
مساله لغو مجازات اعدام از                  
ديگر مقوالت و مطالباتی هستند        
که به همت کمونيسم کارگری در      

قدرت .  جامعه تثبيت شده است         

 کمونيسم کارگری، 
 ...مذهب زدائی و گرايشات راست

طبقاتى است و در سرمايه دارى                
مقابله با     .  امروز بازتوليد ميشود        

مذهب و کوتاه کردن دست و پاى آن        
از زندگى مردم يک بخش موضوع        
است و از بين بردن ضرورت                     
وجودى آن در جامعه بعنوان يک              

ايندو براى  .  مسئله اى ديگر   "  نياز"
. ما اجزاى يک سياست واحداند                 

کمونيسم کارگرى در هر دو قلمرو          
تالش ميکند و دراين روند اتفاقا                  
سياست آزادى دادن اين مسير را               
 .    سهل الوصول تر به فرجام ميرساند

 

تجارب کشورهای بلوک شرق و              
در .  اروپای شمالی متفاوت است           

اروپاى شرقى و حکومتهاى تک              
حزبى مبتنى بر سرمايه دارى                     

.  مذهب عمال ممنوع شد                 ،دولتى
ضرورت وجودى مذهب يعنى                   
جامعه طبقاتى و از خودبيگانگى               

لذا اين سياست     .  انسان ازبين نرفت    
به سهم خود نه فقط تصوير خشنى             

" کمونيسم"از اين حکومتها بنام                
بدست داد بلکه به مجرد اينکه اين             
سيستم فرو ريخت کليسا ميداندار              

ما با کل نگرش و سيستم                     .  شد
حکومتى و برنامه سياسى و                          
اقتصادى اين نوع کمونيسم                            
بورژوائى و غير کارگرى در تقابل        
بوديم و هستيم و به طريق اولى                   
سياست آنها در برخورد به مذهب             

در اروپاى    .  را نيز قبول نداريم           
 با تغييرات جزئى در هر               ،شمالى
 عمدتا سوسيال دمکراسى             ،کشور

تالش کرده است که از مذهب و                  
آزادى فعاليت مذهبى و کليسا                       
حمايت کند و همزمان دامنه عمل و          

سکوالريسم .  قدرت آنرا محدود کند      
به معنى جدائى کامل دين از دولت            
و آموزش و پرورش طى پروسه اى       

. و بطور ناقض اجرا شده است                   
بازتاب اين مسئله در قوانين و                      
سيستم مالياتى و غيره به اشکال                 

به .  مختلف خود را نشان داده است         
يک معنا سرمايه دارى و دولتهاى            
رفاه به نوعى سازش با دستگاه                   
مذهب به نفع دولت غير مذهبى                   

با پايان جنگ سرد و ول            .  رسيدند
شدن افسار انواع جريانات مذهبى و       

 دراين     ،فاشيستى و ناسيوناليستى         
کشورها نيز نقد به مذهب زير                      

۶٣شماره   
اين تالش و حرکت به حدی بوده             
است که اين مفاهيم به معيارها و             
شاخصهايی برای ارزيابی                        
نيروهای سياسی در جامعه تبديل          

کمتر نيرويی است که           .  شده اند   
بتواند خود را در تقابل با اين                      
خواستها بيان کند و انتظار آبرويی       

از اينرو   .  برای خود داشته باشد        
برخی از نيروها به دنبال اين                    
مطالبات کشيده شده اند و مانند                 
تمام مسائل اجتماعی رنگ و                    
نگرش خود را به اين مسائل                      

 . ميزنند

 

اما مقوله سکوالريسم تاريخ ديرينه     
برداشتها و سياستها    .  تری هم دارد   

. در اين زمينه هم بعضا متفاوتند            
هر چه بورژوازی از نقد مذهب             
دورتر شده است، هر چقدر نقد                
مذهب کمرنگ تر و خفيف تر شده        
است، اشکار رقيق تری از                         
سکوالريسم نيز درسطح جهان               

. شکل گرفته و عروج کرده است          
بطور مثال سکوالريسم مدل                     
آمريکايی با سکوالريسم فرانسوی      

در آمريکا  .  تفاوتهای ويژه ای دارد   
دستگاه "مساله بر سر جدايی                    

از دولت و نه مذهب از               "  کليسا
اين يک عقبگرد و          .  دولت است   

سازش در مبارزه برای                                
سکوالريزه کردن ابعاد سياسی و          
اداری و آموزشی و حقوقی جامعه        

در اين مدل از سکوالريسم        .  است
هنوز دست مذهب از دولت و                   

. سيستم اداری کوتاه نشده است               
محدوديتی بر دستگاه مسيحيت در        

و روشن   .  دولت ايجاد شده است        
است که هر دريچه و منفذی برای          
مذهب در دستگاه اداری جامعه باز      
گذاشته شود، امکانی برای خزيدن       

دخالت .  اين جريان ايجاد شده است     
و حضور مذهب در جامعه آمريکا       
از يک سو ناشی از اين سازش و            
کوتاهی در مبارزه عليه مذهب               

 . است

 

اما معضل جريان رضا پهلوی                
اين جريانات   .  مساله ديگری است    

بطور پايه ای نيازمند حضور                  
يک نگرانی  .  مذهب در جامعه اند     

شان موقعيت و سرنوشت مذهب            
خواهان حفظ     .  در جامعه است        

. حضور مذهب در جامعه اند                   
تاريخا سلطنت بدون مذهب                       

نتوانسته است         
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از اين رو   .  خود را سرپا نگهدارد    
نگران تخريب موقعيت مذهب در       

دستگاه مذهب      "جامعه توسط            
 –و دولت آخوندی                   "  اسالم

خواهان .  اسالمی حاکم هستند          
حفظ اسالم و قدرت تخريب                     

اين .  مذهب در جامعه هستند              
جريانات نيازمند قدرت مذهب در      
تحميق و پايين آوردن سطح توقع         

اين .  توده های مردم هستند                 
از اين رو    .  امکانات را ميشناسند   

است که به دنبال مصون داشتن             
اين .  دستگاه مذهب هستند                

تالشهای ارتجاعی در عين حال           
رو در رويی با خواست مردمی            
است که از اسالم و دستگاه اسالم         
و حکومت اسالمی بيزارند و                 

 .  برای نابودی آن تالش ميکنند

 

 مذهب افيون        :يک دنيای بهتر       
روح جهان بی روح      .  توده هاست 

اين بيان مارکس اشاره به         .  است
نقش دوگانه مذهب و در عين حال       
اشاره به جان سختی مذهب در              

چگونه ميشود و بايد     .  جامعه دارد 
ريشه مذهب را خشکاند؟ چگونه         
ميشود، روح جهان بی روح را             
نابود کرد؟ چرا مذهب عليرغم             
تمام پيشرفتهای علمی از بين                  

 نرفته است؟ 

 

 اين يک تعريف              :آذر ماجدی    
بسيار عميق و زيبا از نقش مذهب       

مارکس .  در جامعه طبقاتی است       
در اينجا فلسفه وجودی مذهب را         

بشر برای توجيه     .  توضيح ميدهد  
مناسبات و شرايط حاکم به خرافه        

بشر برای      .  مذهب نياز دارد          
پذيرش بی عدالتی ها و مشقات              

اميد .  جهان به مذهب پناه می برد       
ها و آرزوهای فرو خفته خود را          

. در دنيايی ديگر می جويد                        
اينجاست که هم نقش افيونی                     

روح جهان بی        "مذهب و هم            
مذهب .  را در می يابيم          "  روح

دستاويزی برای پذيرش جهان و          
 . از دست ندادن اميد است

 

برای از ميان بردن مذهب بايد               

تاريخ خود مذهب برای دستيابی        
مورد نظر    "  عرفی"به جامعه       
به اين تجربيات           .  خود است     

چگونه بايد برخورد کرد؟ آيا                
پروتستانيسم اسالمی جايگاهی          
در تاريخ تحوالت مذهبی                        

 نميتواند داشته باشد؟ 

 

 مورد سروش     :سياوش دانشور  
البته هم جالب است و هم ميتواند         

ايشان .  موردى براى مزاح باشد     
زمانى به حکم شرع انور کرور         
کرور دانشجوى چپى قلع و قمع          
کردند تا دستورات خدايش را              

طنز تلخ     .  اجابت کرده باشد          
اينست که عده اى که در متن                 

" دگر انديش "تحوالت بين المللى    
 سروش را بجاى برژنف          ،شدند

و استالين و مائو و انور خوجه             
گذاشتند که تا ديروز هيچ رقم               
حاضر نبودند کوتاه بيايند که                
اينها مشتى ناسيوناليست و                     

حال که  .  مرتجع و آدمکش بودند    
رسيده "  وحى"سروش به نفى          

است معلوم نيست سرنوشت اين        
دگرانديشان اسالم زده که هنوز         
از آخوند و اصالح طلب                          
حکومت اسالمى دفاع ميکنند              
چيست؟ راه کارگر مواضعش             
ثباتى ندارد و بيشتر با چرخ                   

اگر دوره دوره     .  زمانه ميچرخد  
شوروى باشد دو آتشه طرفدار            
سيستم فکرى و راه حل موجود           

 اگر دوره دوره دمکراسى       ،است
" دگر انديشى "و  "  اصالحات"و  

باشد فرمان را به اين سو                          
ميگرداند و با همان زبان و چه            
بسا بدتر با کمونيستها حرف                 

و اگر دوره دوره                    .  ميزند
اعتراض کارگر و مقابله با                    
حکومت باشد سياستش را                      
منتهااليه راست طيف چپ قرار         

راه کارگر جناح چپ             .  ميدهد
جنبش ملى اسالمى و                                  

ايرانى –جمهوريخواهى اسالمى     
است که تالش ميکند انعطاف              
الزم را بعنوان ضربه گير چپ           

مشکل اينست که اين    .  داشته باشد 
سيستم فکرى ورافتاده است و              

در نتيجه    .  پايه اجتماعى ندارد      
مواضع مواج آن هم توجه کسى          

در مورد     .    را جلب نميکند         
. سلطنت طلبان مسئله فرق ميکند     

داريوش همايون و حزب                        
مشروطه فاقد استراتژى قدرت و      

در سالهاى    .  بسيج جامعه است      

 کمونيسم کارگری، 
 ...مذهب زدائی و گرايشات راست

در .  پايه مادی بقای آن را نابود کرد        
جامعه سرمايه داری مذهب نه تنها          
برای توده ها نقش افيون و روح                 
جهان بی روح را ايفاء ميکند، برای        
بورژوازی نيز يک ابزار مهم                     
ايدئولوژيک برای توجيه و ازلی              
ابدی نشان دادن مناسبات سرمايه             

بورژوازی برای حفظ    .  دارانه است 
و بقای حاکميت خود به مذهب نياز          
دارد و توده ها برای تحمل اين                     
مناسبات ناعادالنه به مذهب متوسل        

با سرنگونی نظام سرمايه        .  ميشوند
داری پايه مادی موجوديت مذهب از      

مبارزه برای امحای       .  ميان ميرود   
مذهب پس از آن کار ساده و سريعی       

 .خواهد بود

 

البته اين بحث به اين معنا نيست که           
ما مبارزه با مذهب را به بعد از                   

. سرنگونی سرمايه موکول ميکنيم          
خير، ما از همين امروز مبارزه                 
عليه مذهب را با شدت تمام به پيش           

مبارزه همه جانبه با                    .  ميبريم
ايدئولوژی بورژوايی يکی از                     
ملزومات مبارزه کمونيستی برای           

لذا .  برانداختن سرمايه داری است        
مبارزه عليه مذهب در راس مبارزه        

مبارزه .  کمونيستی ما قرار دارد           
عليه مذهب بايد به طرق مختلف به          

مبارزه علمی عليه            .  پيش رود     
خرافات مذهبی، مبارزه سياسی با           
نهاد مذهب و مذهب سازمان يافته،          
مبارزه حقوقی و سياسی برای                    
جدايی دين از دولت، آموزش و                  
پرورش و قوانين، وجوه مختلف               

اين .  مبارزه ما عليه مذهب است            
مبارزه از ملزومات مبارزه                          
کمونيستی عليه سرمايه داری و                 

 .برای امحای مذهب، هر دو است

 

 گرايشاتی در خود     :يک دنيای بهتر   
جريانات اسالمی به تقال برای تغيير       

سروش يک    .  در اسالم افتاده اند          
ميگويند اخيرا به       .  نمونه آن است     

راه کارگر  .  رسيده است "  وحی"نفی  
زمانی در دوران قبل و اوائل دوم              
خرداد از اسالم مدرنيزه شده                        

داريوش همايون در   .  صحبت ميکرد 
مقابله با مذهب ستيزی خواهان                  
استفاده از تجربيان خود نيروها و             

۶٣شماره   
 و  ،اخير و در متن تحوالت منطقه       

بويژه با تحوالت بعد از پايان                    
 بعنوان جريانى که            ،جنگ سرد   

الگوى حکومتى آمريکا در                        
 نرخ  ،کشورهائى مانند ايران است     

سهام اش در بازار سياست پائين             
اين جريان قطبنماى        .  آمده است   

سياسى اش را از دست داده و                    
متفکرين آن تالش دارند هر روز           

تالش اخير  .  آن را سرپا نگهدارند     
داريوش همايون معنى واقعى اش         
اينست که اين جريان ظرفيت                    
باالئى براى يک سازش                               
استراتژيک با جمهورى اسالمى           

اين درست است که حزب           .  دارد
مشروطه سرنگونى طلب است اما       
رژيم اسالمى توانسته است                        
بسيارى از آرزوها و آمال                           
ناسيوناليسم ايرانى را ماديت بخشد      
و راسا پرچم ناسيوناليسم ايرانى را   

منفعت استراتژيک  .  در دست گيرد  
و طبقاتى ناسيوناليسم ايرانى با                
جمهورى اسالمى و سرمايه دارى       
در ايران بسيار باالتر از تضاد                

وانگهى داريوش     .  سياسى آنست    
همايون نميتواند از بوش و بلر جلو       

وقتى سران دولتهاى غربى        .  بزند
راسا در شيپور مذهب و اسالم                 
ميدمند و در پاکستان و ترکيه                    
حکومتهاى امثال حکومت شاه و            
داريوش همايون را به نفع اسالم             

 چرا    ،پرو غربى کنار ميگذارند          
" زمانه"بايد داريوش همايون از           

عقب بيافتد؟ اين بجاى خود محفوظ      
که همواره در تاريخ شاهان و                   

 ،حکومتهاى سلطنتى در ايران               
مذهب نقش وليعهدى را داشته                  

مذهب و سلطنت دو قلوى           .  است
تاريخى هستند و قيام عليه هر کدام        
به معنى قيام عليه حاکميت هر دو           

موضع اپوزيسيونى     .  بوده است    
سلطنت طلبان  در تقابل با رژيم              

. اسالمى داستان دو دهه پيش است       
اين جريان بايد خود را با                              

اگر .  مقتضيات زمانه سازگار کند      
بحث حمله نظامى و رسيدن به                 

 و يا دقيقتر            ،قدرت اين جريان       
اعاده قدرت توسط يک کودتاى               

 اين       ،آمريکائى مطرح نيست             
جريان ناچار است مواضعش را به      
کمپى نزديک کند که امروز در               

مواضع شبه اسالمى    .  بورس است 
استفاده از    "داريوش همايون و            

 اسم   ،"تجارب کشورهاى اسالمى     
رمز اين سازش سياسى با مذهب           

ايشان البته حاضر است از         .  است
تانک و موشک     

۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و هر نوع تکنولوژى غرب                     
استفاده کند و اساسا مشروطيت             
خود را براساس تجارب غرب              

اما وقتى پاى   .  تعريف و تبئين کرد   
مذهب و سکوالريسم در ميان                
است فيل شان ياد هندوستان                     

اين يک انتخاب سياسى در     .  ميکند
متن يک بن بست استراتژيک                
است نه انعکاس تمايالت قلبى                

 .داريوش همايون

 

موارد فوق تجربياتى نيستند که به       
اساسا محصول   .  آن توجهى کرد     

بى افقى اند و در همين حد بايد                
نه ديدگاه منسجم و            .  ديده شود   

تاريخ دار و پا روى زمينى است          
و نه نيروى اجتماعى و طبقاتى             
حى و حاضرى پشت آن در                      

واقعيات .  جامعه به صف شدند          
عينى و روندهاى اجتماعى و                 
عمل سياسى روزمره جامعه                  

نکته ديگر  .  خالف اين را ميگويند   
اينست که عروج مذهب سياسى            
در ايندوره اخير جهان و بعد از             
پايان جنگ سرد روندى ثابت                

اين اتفاق در متن يک خال        .  نيست
سياسى صورت گرفت که بازار و      

به آن نياز        "  پيروز"دمکراسى    
بويژه پست مدرنيسم بيش       .  داشت

از هر مکتب ارتجاعى ديگر                  
شرايط را براى رشد مذهب فراهم      

نه فقط اسالم سياسى بلکه           .  کرد
يهوديت و مسيحيت نيز افسار                

و باالخره                    .  گسيختند
چرت "  پروتستانتيسم اسالمى     "

ترين مقوله اى است که ميتواند              
در دنياى امروز معنى داشته                   

همه اديان و مذاهب اگر             .  باشد
دستشان برسد آدمکش و قاتل                  

ارکان اديان را با خشونت      .  هستند
جاهائى دستشان را          .  بافته اند    
 اما اين به معنى تغيير                 ،بريدند

حتى آنجا که     .  ماهيت آنان نيست    
بحث پروتستانتيسم و يا                               
رفرماسيون مذهبى هم مطرح شده     

 نهايتا رقابتى ديده ميشود که      ،است
مثال طرف در متن رقابت سياسى       
نخواسته آتوريته واتيکان را                   
بپذيرد و اين عمل سياسى را                    

فرقه .  توجيهى مذهبى کرده است      
خودش را راه انداخته و منافع                 

ضد .  ضد مذهبی نيستند     .  هستند
دين "و مدافع         "  دين اعراب    "

اين يک جريان         .  اند"  پارسی
. ارتجاعی و نژاد پرست است            

هيچ رگه ای از ترقی و انسانيت         
 . در خود ندارد

 

اما نقد راست به مذهب مقوله ای        
است که ما در دوران اخير و در         
کشمکشهای جديد شاهد عروج و       

اين رگه   .  شکل گيری آن هستيم      
انتقاد راست، در اساس با نقد                
کالسيک بورژوازی به مذهب و       
تالشهای عصر رنسانس و                    

. روشنگری متفاوت است                     
 يک منتقد      ١٨بورژوازی قرن      

روشنگری ضد  .  جدی مذهب بود  
مذهبى يک دستاورد سياسی                 
تاريخ تحوالت فکری بشر در             

اما نقد جريانات   .  اين دوران است  
راست امروز اساسا خصلت                

ادامه نقد          .  متفاوتی دارد         
بورژوازی و روشنگری های            

يک رکن    .  تاريخی اش نيست       
رقابت و تقابل يک قطب                          
تروريستی، دستگاه تروريسم             
دولتی غرب و متحدين اش، در           
رقابت با تروريسم اسالمی و                

 . اسالم است

 

اين جريانات راست در زمره              
ابزارها و وسائل جنگی نيروهای     

خود .  ارتجاعی جهان معاصرند     
در عين حال مذهبی و به شدت             

هيچ .  خرافی و نژاد پرست هستند   
درجه ای از ترقی و آزاديخواهی      

نقد اين  .  را با خود حمل نميکنند       
جريانات به مذهب عمدتا متوجه        
نقد افراد مذهبی و نژاد پرستانه           

. است"  رقيب"و حامل مذهب          
ارتجاعی، "  منتقدين"افشای اين     

نشان دادن جوهر ضد انسانی اين     
نژادپرستانه يک وظيفه     "  انتقاد"

 . ماست

 

 در دوران اخير    :يک دنيای بهتر  
اکس "شاهد علم شدن جريان                

مذهب "بجای پروژه            "  مسلم
و کال يک عقب نشينی          "  زدايی

در حزب کمونيست کارگری در       
. مبارزه عليه مذهب بوديم                     

ارزيابی تان از اين پروژه                      
چيست؟ چرا اين پروژه را يک           
مجموعه دست راستی ارزيابی          

 کمونيسم کارگری، 
 ...مذهب زدائی و گرايشات راست

. قسمتى خودش را دنبال کرده است        
ترديدى نيست که جاهائى هم                        
تغييراتى در سلسله مراتب مخوف           
کليساى کاتوليک براى ترسيم تفاوت     

اما کارشان و            .  خود داده اند           
ضرورت اجتماعى شان همان است       
که هميشه بوده و بويژه اکنون                      

 صنعتى  ،هست؛ جرياناتى ضد بشر     
 ،مافيائى با سرمايه هاى نجومى                

 نهادى  ،دستگاهى براى تخدير مردم    
در خدمت سرمايه و مناسبات                      

 ارگانى براى قابل          ،سرمايه دارى   
پذيرش کردن جهان بيرحم و ضد              
انسانى و وارونه کنونى براى انسان       
از خود بيگانه با کار و محصول                 

جنبش اصالح  .  کار و همنوع خويش   
دينى اسالمى و ظهور لوترهاى                 
مسلمان همانقدر پوچ و مسخره و              
غير واقعى است که ظهور امام                   

دورانى که پروتستانتيسم در       .  زمان
مسيحت به هر حال زمينه رشد و               
شکل دادن به انشعابى از خط اصلى        

در ايران    .  را داشت گذشته است          
بويژه هر درجه عقب نشينى اسالم           
به تخته پرش جنبش ضد اسالمى               

تاريخ مصرف اسالم     .  تبديل ميشود  
 . سياسى در ايران گذشته است

 

 رگه ای در               :يک دنيای بهتر          
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی نيز      

با اسالم   "  مقابله سرسخت  "خواهان  
اسالم را دين         .  است"  عرب"و     

و سرچشمه تمام بالهای           "  تازی"
کال جايگاه جريانات    .  جامعه ميدانند 

راست که در مقابله با مذهب قرار             
دارند چيست؟ نقد شما به آنها                         
چيست؟ اهميت مبارزه با آن                         

 چيست؟

 

 رگه ای از                         :علی جوادی        
ناسيوناليست عظمت طلب ايرانی            

اما الزاما ضد        .  ضد اسالم است       
با اسالم دشنمی دارند،    . مذهب نيست 

دين .  نه از آن زاويه که مذهب است        
دستگاه جهل و       .  جهل است   .  است

بلکه از آن    .  خرافه و آدمکشی است    
. است"  اعراب"رو که دين                     

اين .  نيست"  پارسی.  "است"  عربی"
جريانات عموما خود مدافع مذهب           
ديگر و باورهای خرافی ديگری               

۶٣شماره   
ميکنيد؟ نقش و جايگاه اين پروژه          
در جدال ميان قطبهای تروريستی        
جهان معاصر چيست؟ رابطه                  

اکس "پروژه مذهب زدايی را با             
چه می بينيد؟ تاثيرات منفی       "  مسلم

اکس مسلم در امر مبارزه برای               
سکوالريسم و مذهب زدايی در               

 سطح اروپا چه بوده است؟ 

 

 اين يک پروژه راست     :آذر ماجدی 
است که در جدال ميان دو قطب               
تروريستی در کنار تروريسم                   

در واقع   .  دولتی قرار گرفته است      
تالش های تروريسم دولتی                        
موجبات شکل گيری اين سازمان          

اين ايده خود ح ک      .  را فراهم آورد  
اين ايده به ح ک ک                 .  ک نبود   

پيشنهاد شد و ح ک ک نيز                            
نمايندگان .  متاسفانه آن را پذيرفت      

تروريسم دولتی با ايده سازمان                
اکس مسلم به جلو آمدند، ح ک ک           

در کشمکش    .  نيز در واگن پريد        
ميان دو قطب تروريستی،                          
تروريسم دولتی به سرکردگی                 
آمريکا و با همکاری کامل دولت           
اسرائيل با اسالم سياسی در جدال          

اکس مسلم بعنوان يک                .  است
سازمانی که بطور يک جانبه و               
يک طرفه اسالم و اسالم سياسی            
را نشانه رفته است با اهداف                      
تروريسم دولتی همسو است و                  

 . خوانايی دارد

 

از زوايای مختلفی ميتوان پروژه           
بطور مثال  .  اکس مسلم را نقد کرد      

از اين زاويه که عده ای کمونيست         
که ضمنا ساليان سال           (با سابقه       

خود را  !)  قاعدتا آته ئيست بوده اند     
با عنوان اکس مسلم به جهان                      

از دروغ و ريايی      .  معرفی ميکنند 
که در اين حرکت است اگر                         
بگذريم، اينها عمال با اين حرکت           

اکس "دارند خود را بعنوان                        
با .  به دنيا می شناسانند    "  کمونيست

اين حرکت يک عده کمونيست يک      
مذهبی   –سازمانيابی شبه قومی          

اينکه کلمه اکس در     .  بخود داده اند   
مقابل آن گذاشته اند هيچ تغييری             

اين .  در ماهيت امر نمی دهد                 
سازمان بنا به تعريف، سازمانی            
است که صرفا دربرگيرنده کسانی       
است که قبال مسلمان بوده اند و با            

. هويت مسلمان مشخص ميشوند           
بطور نمونه در انگلستان يک                   

سازمان بعنوان      
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شورای مسلمانان وجود دارد و             
همتای آن شورای مسلمانان سابق       

. را نيز اينها تشکيل داده اند                     
در مورد حال     "  مسلمانان سابق  "

اينها خود  .  اين افراد هيچ نميگويد    
را نه با موجوديت کنونی خويش،       
بلکه با آنچه پيش از اين بوده اند            
معرفی ميکنند و اين عين                           

. مذهبی است   –سازمانيابی قومی    
و اين برای کسانی که زير تابلوی        
کمونيست کارگری قرار دارند و         
تاريخچه پر افتخار اين حزب را          
يدک می کشند واقعا شرم آور                 

 .است

 

چه نيازی عده ای کمونيست و آته        
ئيست را بر آن داشته است که                 
خود را بعنوان مسلمان سابق                  
سازمان دهند؟ پوپوليسم و                         
پراگماتيسم حاکم بر رهبری ح ک       

. ک کليد پاسخ به اين سوال است          
ديدگاه پوپوليستی ضد رژيمی،             
ديدگاه حاکم بر رهبری فعلی ح             

اين ديدگاه پوپوليستی   .  ک ک است  
ضد رژيمی تمام هويت ح ک ک          

پراگماتيسم .  فعلی را تشکيل ميدهد   
و از نوک دماغ جلوتر را نديدن،          
يک خصلت ديگر اين رهبری               

هر پروژه و کمپينی که              .  است
امروز را به فردا برساند،                          
تشکيالت را سر پا نگاه دارد و               
امکانات حزب را تامين کند، قابل       

ميتوان اصول را         .  قبول است    
لذا بدون   .  برای توجيه آن تراشيد      

توجه به اينکه اين پروژه با هويت       
کمونيسم کارگری در تناقض                 
کامل است، بی توجه به اينکه اين        
پروژه در کنار تروريسم دولتی و       
جناح راست جنبش سکوالريستی       
قرار گرفته است و باالخره بی              
توجه به اين مساله که پروژه اکس       
مسلم موجب تشديد گرايش                       
راسيستی عليه مسلمانان است، با        
آغوش باز اين ايده را از                             
نمايندگان تروريسم دولتی تحويل       

 . گرفتند

 

از پس از يازده سپتامبر، بويژه             
پس از حمله آمريکا و موئتلفين به        
عراق يک گرايش وسيع                            

مذهب، کمونيسم کارگری و چپ      
را درون جنبش سکوالريست              
تحمل ميکردند، با شکل گيری            

. اکس مسلم، نفس راحتی کشيدند       
اکنون ديگر ميتوان در سمينارها       

" قربانی"بعنوان يک اکس مسلم       
در مورد جنايات اسالم و اسالم          
سياسی حرف زد و کاری به                  
آمريکا و غرب و اسرائيل نيز             
نداشت، حتی ميتوان در اين                  
کنفرانس ها در مورد آنتی                      
سميتيسم و ضد اسرائيل گری              
مسلمانان و اسالمی ها صحبت           
کرد، بدون اينکه تک صدای                
قربانيان تروريسم دولتی و                    
اسرائيل در آنجا حضور داشته           

راست و تروريسم دولتی با     .  باشد
تعبيه اکس مسلم يک قدم مهم در         
تقويت گرايش خود بجلو                          

 .برداشت

 

اکنون در سطح بين المللی                      
مبارزه برای سازماندهی بشريت     
متمدن، قطب سوم، با نقد اکس             

. مسلم و جريانات مشابه ميگذرد       
بايد نقش چنين سازمان هايی را          

بايد کوشيد به يک         .  افشاء کرد  
جريان سکوالريست، انسان                
دوست و برابری طلب درون               

. جنبش سکوالريستی شکل داد          
بايد نشان داد که طرح و پروژه           
های راستی چون اکس مسلم                 
چگونه به مبارزه انسانی عليه             

 .هر دو قطب ضربه ميزند

 

قوی " يکی از      :يک دنيای بهتر   
استدالالت در مقابله با           "  ترين

طرح مذهب زدايی اين است که         
جامعه ايران جامعه ای اسالمی      "

بخشهای "، و يا اينکه                  "است
وسيعی از توده های مردم                       

، و نتيجه ميگيرند که      "مذهبی اند 
پروژه شما در مقابل خواست               

واقعيت .  جامعه قرار دارد              
 چيست؟ پاسخ چيست؟ 

 

 اين اتفاقا جزو     :سياوش دانشور 
 بلکه  ،استداللها نيست "  قويترين"

جزو قويترين حمايتها از بقاى             
اسالم در مغز استخوان جامعه            

جالب است که عمده                .  است
کسانى که اين نگرش را                           
نمايندگى ميکنند خودشان ظاهرا      
مذهبى نيستند و يا مذهب در                  

 کمونيسم کارگری، 
 ...مذهب زدائی و گرايشات راست

سکوالريست و انسان دوست در               
کمونيسم .  غرب شکل گرفته است         

کارگری بتدريج در اين جنبش فعال        
شد و نقش مهمی در تقويت گرايش           

. چپ در اين جنبش ايفاء کرده است         
تحليل منصور حکمت از دنيا پس از       
يازده سپتامبر و لزوم سازمانيابی             
بشريت متمدن و قطب سوم در                    
مقابل دو قطب تروريستی مبنای اين       
حرکت فعال و دخالتگرانه کمونيسم        

در ابتدا  .  کارگری در اين جنبش بود     
تمايز گرايشات راست و چپ در اين   

در دنيای بلبشوی    .  جنبش آسان نبود   
پس از يازده سپتامبر، در متن هجوم       
گسترده جريانات مذهبی و مذهب             
سازمان يافته به جامعه و به کليه                 
دستاوردهای تمدن بشری و با تاخت       
و تاز تروريسم عنان گسيخته شرايط      
برای حاکميت گرايش چپ و                        
کمونيسم کارگری در اين جنبش                

 .مهيا شده بود

 

اما بتدريج گرايش راست خود را              
متمايز و مجزا کرد و تحرکاتی                   
برای ايزوله کردن چپ، گرايشی که      
در مقابل هر دو قطب تروريستی              

با امکانات    .  می ايستد، آغاز کرد         
وسيعی که در اختياز اين گرايش               
هست، با کمک های شايان آمريکا و       
اسرائيل، با دسترسی وسيع به                     
رسانه ها اينها موفق شدند نقطه                   
توقف هايی در مقابل گرايش چپ             

اکس مسلم يکی از اين         .  قرار دهند  
اکس مسلم    .  نقطه توقف ها است          

ساخته و پرداخته گرايش راست                
است و بعنوان مانعی در مقابل رشد        

اين .  گرايش چپ تعبيه شده است            
جريان بمحض شکل گيری با آغوش      
باز توسط کليه نهاد ها و گرايشات            
راست و متمايل به راست                                
سکوالريست در غرب پذيرفته شد و      
کليه امکانات آنها را در اختيار                    

 . گرفت

 

اکس مسلم بطور واقعی به يک مانع        
مهم در مقابل شکل گيری و رشد                
قطب سوم در مقابل دو قطب                         
تروريسم دولتی و اسالمی بدل شده          

عناصر و جريانات راست           .  است
سکوالری که بخاطر مبارزه با نفوذ       

۶٣شماره   
. زندگى روزمره شان نقشى ندارد        

بيشتر کسانى که چنين ادعائى                  
دارند حاضر نيستند دخترشان در          

بنابراين .  ايران به مدرسه بفرستند     
اين استدالل قبل از اينکه به                        
واقعيتى رجوع کند و يا آلترناتيو            

 بدوا  ،مناسبترى را پيش رو بگذارد    
انتخاب .  يک انتخاب سياسى است      

سياسى است چون مبلغين چنين               
تفکرى ميخواهند اسالم و مذهب            
را بعنوان يک رکن نظام طبقاتى            

. نگاه دارند و بازسازى کنند                      
انتخاب سياسى است چون بخشى           
از مدافعين اين تز متحد آخوندهاى        

. معمم و مکالى حکومتى هستند            
انتخاب سياسى است چون در ميان       
مدافعين اين تز طرفداران دو آتشه        
آمريکا و پنتاگونيست را ميشود ديد      
که مرتبا اعالم کرده است                            

با روحانى فرق        "  روحانى نما   "
دارد و جمهورى اسالمى از                      

سو استفاده  "  معنويات و دين مردم  "
انتخاب سياسى است چون        .  ميکند

عده اى دراين توهم بودند که                      
و "  يا حسين  "ميتوانند با لچک و         

جمهورى "  دعاى عاشورا           "
اسالمى دومى را منهاى آخوند بنا          

انتخاب سياسى است چون در     .  کنند
ميان سوسياليسم ناسيوناليست و             

 با کليشه           ،محافظه کار ايران          
پردازى ايدئولوژيک و االکلنگ            
تضاد عمده و تضاد اصلى تالش            

" فرعى"دارند مبارزه با مذهب را       
جلوه دهند و به وقت گل نى حواله          

ايران جامعه اى           "بحث      .  کنند
همانقدر معتبر است   "  اسالمى است 

که جوامع امروز دنيا را با تقسيم             
بندى مسيحى و ارتدکس و يهودى         
و سيک و بودائى و شينتو و گاو               

. پرست و غيره تقسيم بندى کنيم              
اين گونه استداللها از        .  يعنى هيچ  

تشعشعات خرافات پست مدرنيستى    
است که اساس تاريخ و جامعه و             
طبقات اجتماعى و سنتهاى سياسى       
و حقوق جهانشمول را انکار ميکند      
و تالش دارد جوامع و مردمانش            
را با دسته بنديهاى کاذب مذهبى و         
ملى و قومى و درخود و براى                   

کسى که ميگويد    .  خود تعريف کند   
 يا   ،است"  اسالمى"جامعه ايران      

ميخواهد روند اسالميزه کردن را         
در آن تقويت و مقاومت در مقابل           
آن را شکست دهد و يا راسا                        
پروژه اسالمى کردن جامعه ايران       

و گرنه چرا بايد کسى که       .  را دارد 
منفعتى در مذهبى شدن و عقب                

راندن جامعه به      
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عهد بوق ندارد پايش را الى در            
جامعه "بگذارد که اال بال ايران            

است؟ چه نتيجه اى              "  اسالمى
ميخواهد بگيرد؟ غير از اينست            
که دهان سکوالرها و ضد دين ها        
را بايد بست؟ غير ازاين است که         

تعريف "  مقدسات"ليستى از             
ميکند و آزادى بيان و نقد را عقب        
ميراند؟ غير ازاين است که براى        

مورد ادعا جائى  " اسالمى"جامعه  
براى مفتى ها و آخوندها و                        
کالهبرداران مذهبى گذاشته است؟    
غير ازاين است که در سياست               
ميخواهد با مذهب بسازد و در                
جبهه مقابل قرار گرفته است؟ اين       

 از جانب هر کسى و به           ،استدالل
 جانب حفظ اسالم و     ،هر درجه اى  

دين را ميگيرد و براى مقابله با              
نقد مذهب و تابوها و سياست ضد        

. مذهبى کفش و کاله کرده است            
اين يک نگرش ارتجاعى است که      

 .     در وجود مذهب ذينفع است

 

بخشهای وسيعی  "اين استدالل که     
، به  "از توده های مردم مذهبی اند     

نظر من دراين بحث اساسا جائى          
به .  اوال اينطور نيست         .  ندارد

اعتبار کدام تئوريهاى جامعه                  
شناسى معتبر ايران کشورى                  
اسالمى است؟ زندگى واقعى                  
مردم نه امروز زير سايه منحوس       
حکومت اسالمى و نه ديروز زير       
سايه منحوس مذهب دربارى                 
عموما و اساسا ملهم از مذهب                

 هرچه   ،برعکس.  نبوده و نيست     
 مذهب بعنوان يک        ،جلوتر آمديم  

فاکتور دخيل در زندگى اجتماعى       
 ، بويژه مردم شهرى                     ،مردم

کمرنگ و کمرنگ تر شده است و   
. در موارد زيادى جائى ندارد                

وانگهى اگر مذهب هم جائى باور       
 آن مردم بحث و      ،توده مردم است  

راى شان اين نيست که حکومت           
بيشتر مذهبيون   .  بايد مذهبى باشد    

شکست خورده دارند نيمچه                    
حاال کسى که       !  سکوالر ميشوند   

مذهب عليرغم ميلش به او ارث            
رسيده و يا بيشتر باورى                             
خودبخودى اوست چرا بايد                     
حکومت مذهبى بخواهد؟ آنهم بعد       
از تجربه قريب سه دهه جمهورى       

ايران حاصل رشد اسالم در ميان      
مردم و يا آنطور که                                     
ژورناليستهاى غربى و جريانات     
دست راستى ميگويند حاصل               

. نيست"  انقالب اسالمى           "
جمهورى اسالمى محصول                  
سرکوب يک انقالب                                   

 است   ۵٧آزاديخواهانه در سال        
که تا قبل از آن آخوند بعنوان                 
امل و مفت خور در ميان مردم            

اين رژيم روى       .  مسخره ميشد   
دوش کشتار وسيع و سرکوب              

. خونين مردم سرپا مانده است            
روندهاى اجتماعى ديگرى به             
ضرر رژيم اسالمى نيز عمل              

جامعه ايران در منطقه         .  کردند
در يک مقام مقايسه اى جامعه              
اى پيشرفته تر و شهرى تر                    

تمايل به غرب و به شکل         .  است
غربى ها در آمدن هميشه يک              
رگه قوى در صد سال گذشته                

شکاف نسلى و           .  بوده است     
عروج يک نسل جديد که باورها        
و آرمانها و سالئق و خواسته                
هاى خودش را دارد و هفتاد                  
درصد آن جامعه را تشکيل                    

 هر دورنماى اسالميزه            ،ميدهد
کردن جامعه فعلى و آتى ايران            

. را به شوخى تبديل کرده است            
هيچوقت رژيم اسالمى نماينده            
سياسى مردم نشده و هيچوقت              
مردم خوشان را با رژيم اسالمى       

ايران شاهراهى   .  تداعى نکردند  
است که در آن دستاوردهاى                 

 کمونيسم کارگری، 
 ...مذهب زدائی و گرايشات راست

. اسالمى و امثال طالبان و بن الدن          
همانهائى که ظاهرا باورهاى سنتى         
و عمدتا شخصى خود را حفظ                      

 فرزندانشان دارند حسين را         ،کردند
و باالخره  ! در عاشورا جوک ميکنند 

اينکه هيچ جاى دنيا قوانين جامعه و         
خصوصيات نظام اجتماعى را                   

" باورهاى مذهبى مردم       "براساس    
کسانى که ميگويند       .  تعيين نکردند   

بخشهای وسيعی از توده های مردم      "
، دارند يک پالتفرم              "مذهبی اند    

اگرچه "سياسى را مطرح ميکنند که      
 اما نظر به            ،خودم الئيک هستم       

اينکه دمکراتم و به باور توده ها                 
 با مبارزه با مذهب      ،احترام ميگذارم 

 ،جواب ما اينست که خير       !"  مخالفم
اين عين   .  پشت توده ها قايم نشويد         

شما و نوع شما     .  اميال خودتان است  
در جبهه اى هستيد که ميخواهد                   
اسالم را با هر دليل و منفعت مادى           

شما .  معينى که داريد حفظ کنيد               
داريد به باور ارتجاعى خودتان                 

" خلقى و توده اى و مردمى         "قالبى  
کارى که حزب توده استاد         .  ميدهيد
 .  ما نميگذاريم. آن است

 

 يعنى اين موضوع        ،نتيجه شان هم     
که پروژه مذهب زدائى کمونيسم               
کارگرى در مقابل اميال مردم قرار         

.  به همين درجه تو خالى است       ،دارد
ما پيشنهاد ميکنيم آنها کار                               

شان را بکنند و ما                  "  فرهنگى"
آنها .  مبارزه سياسى با مذهب را             

جانب آخوندها و مذهبيون سياسى را      
بگيرند و ما سخنگوئى کسانى که از        

ببينيم .  هر نوع دين و مذهب بيزارند      
. جانب کى را ميگيرند        "  توده ها  "

واقعيت اينست که ايران امروز يک        
بمب ضد مذهبى و ضد اسالمى                  

سه دهه تزريق خرافه نتيجه         .  است
اش اينبوده که امروز خود جمهورى      
اسالمى کالش هائى که دکان امام              
زمان را باز کردند و هر روز چند            
امام زمان ظهور ميکند را بعنوان             

! مجنون و کالهبردار دستگير ميکند     
آخوندهائى که خيمه اسالم را در                

بى "ايران نگه داشته اند دارند از              
در .  ميگويند"  دينى مفرط مردم        

ايران حکومت اسالمى است اما                
مردم ضد حکومت و به اين اعتبار           

جمهورى اسالمى در     .  ضد اسالمى  

۶٣شماره   
تمدن غربى با همديگر تالقى                    
ميکنند و از آن فراتر خواهند                     

ايران جامعه اى است که             .  رفت
موج جديد ضد مذهبى و                                
سکوالريسم و آزاديخواهى را                 

به هر گوشه   .  نمايندگى خواهد کرد  
 در آن نه       ،جامعه ايران نگاه کنيد      

تنها روندهاى متفاوت از                             
 بلکه روندهاى      ،کشورهاى منطقه  

متفاوت از مسير جهانى را مشاهده      
ايران بيشتر تمايالت و            .  ميکنيد

آرمانهاى جناح چپ جامعه غربى        
را در رفتار سياسى و اعتراضى            
راديکال عليه وضع موجود                       
منعکس ميکند و اين حاصل                       
نخواستن رژيم اسالمى توسط                  
مردم و ناتوانى اين رژيم در پاسخ         
به ابتدائى ترين خواستهاى مردم            

اگر ارتباطى بين تحوالت          .  است
سياسى و روندهاى اجتماعى در            
ايران و کشورهاى منطقه موجود          

 بايد به اين نکته اشاره کرد            ،باشد
که اسالم در ايران در پايان خط               
است و در منطقه هنوز براى                     
قدرتگيرى و تحکيم موقعيت                     

همانطور که   .  خويش تالش ميکند    
رشد اسالم سياسى در منطقه در             
دو دهه گذشته دليل عمده اش                     
خزيدن جنبش اسالمى به قدرت در      

 سرنگونى جمهورى         ،ايران بود    
اسالمى هم جنبش اسالمى در                   
منطقه را بى افق و تناسب قوا را             
بنفع سکوالريسم و سوسياليسم بر          

 .*  خواهد گرداند

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

تمام فالسفه جهان را تفسير        
 حال آنکه مسئله    ،کرده اند  

!                    برسر تغيير آنست   
کارل مارکس            



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به برکت جو غير انسانی و فشار          
و محروميت بيسابقه ای که                      
حاکميت منفور و مزدور سرمايه        
داری اسالمی به زندگی کارگران      
و زحمتکشان تحميل نموده، در            
سايه فشار روز افزون و فقر و               
فالکت مضاعفی که هر روزه بر         
اثر قوانين ارتجاعی و ضد                       
کارگرى حکومت اسالمی هرچه       
بيشتر زندگی و معيشت کارگران        
و خانواده هايشان به سمت فنا و             

 در اين        ،نيستی سوق می دهد           
آشفته بازار و قانون جنگل، در              
کنار دريای عظيمی از ارتش                 
بيکاران و کار ارزان، در ميان             
دريايی از خون و فقر و رنج و               
بيماری و مرگ و مير کارگران           

 و به     ،بر اثر حوادث کذايی کار         
مدد سرکوب و سانسور شديد                  

 بهشتی برای سرمايه                   ،پليسی
داران سودجو و مفتخور ايجاد               

در اين شرايط حکومت    .  شده است 
اسالمی سرمايه داران و مشتی             
جيره خواران طفيلی ريز و                      
درشت آنها هر روز دسيسه جديد         
و طرح تازه ای براى تعرض به           
کارگران و سفره خالى شان شکل        

 . ميگيرد

 

اسم رمز   "  شرکتهای پيمانکاری  "
جديدی است برای استثمار بيشتر،     
برای چپاول و دزديدن هرچه                 
بيشتر دستمزدهای ناچيز کار                

 ترفند جديدی است برای            ،گران
تحميل روز افزون فقر و فالکت و    
محروميت بيشتر به زندگی                     

االن !  کارگران و خانواده هايشان     
ديگر دير زمانی است که انواع             
شرکتهايی که کار و تخصص                
شان جذب نيروی کار ارزان و             
سپردن اين نيرو ها به مراکز                  

 ،بزرگ صنعتی و توليدی است           
مانند قارچ در هر گوشه و کناری        

الزم به تاکيد   .  از زمين روييده اند    
است که قبال هم شرکتهاى پيمانى         
و پيمانکاران در رشته هائى                    

قبال هم کارگران       .  وجود داشتند   
قراردادی بودند و از هر نوع                  

. امنيت شغلی برخوردار نبودند           
خبری از بيمه و دستمزدهای                  
مکفی و امکانات رفاهی در                     

که سرمايه دار و کارفرما در                
کارخانه و مراکز توليد از اين              

. کارگران رضايت داشته باشند         
در غير اين صورت خود به خود       
حکم اخراج کارگر قطعی و قابل       

هميشه شمشير            .  اجراست
داموکلس اخراج روی سر                     
کارگر و زندگی خانواده اش                 

از طرف ديگر در مراکز       .  است
کاری و کارخانه ها کارفرما و            
سرمايه دار طرف حساب مستقيم      

کارفرما بابت   .  با کارگر نيست     
هيچ چيز مجبور به دادن پاسخی        

در اينجا عمال     .  به کارگر نيست    
سرمايه داران حتی از پذيرش             
کمترين تعهدات در برابر                       
کارگران شانه خالی کرده و                  

در صورت     .  طفره می روند        
بروز هرگونه اعتراض کارگری     
برای کارگر خط و نشان کشيده           

. و می گويند به ما مربوط نيست         
کارگر را به شرکت پيمانکاری          
حواله می دهند و شرکت                          
پيمانکاری کارگر معترض و              

را به اخراج حواله             "  خاطی"
 . ميکند

 

هم اکنون در اکثريت کارخانه             
های بزرگ صنعتی از قبيل                  
ايران خودرو، سايپا، پارس                  
خودرو و بسياری مراکز                        
صنعتی و توليدی ديگر خود                 
کارگران قراردادی به دو دسته          

دسته ای از اين     .  تقسيم می شوند   
کارگران که مستقيما با خود                  
کارخانه و شرکت قرارداد دارند       
و دسته ای ديگر از کار گران که      
از طريق شرکتهای پيمانکاری          

االن ديگر  .  به کار گرفته شده اند     
بطور مثال در بخشهای وسيعی         

اين ...از ايران خودرو، سايپا، و       
تقسيم بندی در ميان کارگران               

 !از کار قراردادی تا شرکتهای انگل پيمانکاری
 

 کامران پايدار

عرصه کار و زندگی برای کارگر           
. اما يک مسئله روشن بود              .  نبود

اينکه کارگر مستقيما توسط خود               
کارفرماى شرکتى که براى آن کار          

کارگر .  ميکرد استخدام شده بود            
مستقيما در مقابل کارفرما قرار                  

کارگران برای کاهش       .  گرفته بود   
ساعات کار، افزايش دستمزدها،              
گرفتن دستمزدهای معوقه، بيمه                
بيکاری، مقابله با اخراجها، حق                
تشکل و اعتصاب و بسياری ديگر           
از خواسته ها بطور مستقيم و رو               
در رو در مقابل کارفرما قرار می            

 . گرفتند

 

اما امروز ديگر اساسا و جاهائى               
تماما با پا درميانی شرکتهای                        
پيمانکاری و نهادهای کارگزار                 

شرکتهائى .  سرمايه داری روبرويند    
که در زمينه تهيه و ارسال نيروی             
کار ارزان به کارخانه ها و مراکز            

اين موضوع  .  صنعتی بزرگ فعالند   
دو مشکل اصلی برای کارگران                
بوجود آورده است؛ در درجه اول             
شرکتهای استخدامی پيمانکاری                
مراکزی انگلی و طفيلی هستند که            
نه تنها در هيچ کار توليدی اشتغال            
ندارند بلکه اين مراکز مفت خور در       
طی زد و بند و تبانی با ديگر بخشها         
و مراکز صنعتی بخشی از                             
دستمزدهای پرداخت نشده کارگران      
را به خود اختصاص ميدهند و از              
اين طريق به حيات کثيف و انگلی             

با يک اگهی      .  خود ادامه می دهند       
استخدامی از طريق يکی از جرايد          
حکومتی دريايی از نيروی کار و             
ارزان کارگران بيکار که فقر و                  
نداری همه چيز زندگيشان را به                 
تصرف و تهديد خود درآورده بسوی   
اين مراکز کالهبرداری سرازير              

در اينجا الشخورهای با             .  ميشود
تجربه اين مراکز با قراردادهای                

(سفيد امضا و کمترين پايه حقوق             
هزار تومان بهترين های    )  219000

نيروی کار را بدون اينکه خود                    
کارگر به روشنی بداند برای کجا و          
اشتغال به چه کاری استخدام می                
شود برای کار و استثمار وحشيانه           

 هزارتومان کل   219.  اجير می کنند  
. پرداختی ماهيانه به کارگر است             

البته اين هم فقط در صورتی است             

۶٣شماره   
کارگران .  بوجود آمده است               

شرکتهای پيمانکاری عمدتا محروم    
 1400بطور مثال از ميان          .  ترند

 500نفر کارگران ايساکو بيش از         
نفر از اين کارگران از شرکتهای           

يا مثال در ايران         .  پيمانکارى اند  
خودرو ديزل و يا در مراکز ايتکو         
پرس ايران خودرو نسبت تقسيم             
بندی کارگران تقريبا نصف به                

يا مثال در تعمير گاه        .  نصف است 
 کارگری   150 سايپا از        2شماره   

 نفر آنها    120که مشغول به کارند       
از کارگران شرکتهای پيمانکاری        

اين روال در عمده صنايع        .  هستند
و مراکز صنعتى جارى است و               
سمتگيرى اينست که بيشتر و حتى        

 . کل کارگران را دربرگيرد

 

پايه حقوق کارگران پيمانکاری              
 هزار تومان است در حاليکه        219

کارگرانی که مستقيما با خود                     
کارفرما و بدون واسطه قرارداد            
دارند در مراکز ياد شده فوق                     

 هزار تومان        250چيزی حدود        
حقوق ميگيرند و در مواقعی اين            
کارگران از برخی امتيازات بسيار      
ناچيز برخوردارند که از اين                    
حداقل امکانات هم برای کارگران        

عليرغم .  پيمانکاری خبری نيست     
تالش و پافشاری حکومت اسالمی       
و سرمايه داران برای جذب                       
نيروی کار ارزان و خاموش در             
تمام عرصه های کار و توليد به               

 يکی از                  ،روش پيمانکاری        
خواستهای اساسی و سراسری و           

 در کنار خواست        ،اوليه کارگران  
 ،لغو قراردادهای سفيد امضا                   

انحالل و قطع دست شرکتهای                 
پيمانکاری تهيه نيروی کار ارزان       
برای مرکز توليد سر مايه                           

 .*داريست

 مجمع عمومى کارگرى
. ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است  

!کارگران سنت مجمع عمومى را تقويت کنيد  

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com      

 www.for-abetterworld.com 
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رژيم اسالمی در ايران اخيرا                 
اليحه حمايت خانواده قوه قضاييه       

 ماده برای   53را در شش فصل و      
هر .  تصويب به مجلس ارائه داد        

 اين قانون بيشترين       23چند ماده     
 اما ساير     ،بحث ها را برانگيخت      

موارد نيز دستکمی از اين ماده              
ندارند و تمام مينيمم حقوق                        
صورى زنان را يکباره چال می          

اولين قانون مربوط به                 .  کند
 در زمان    1307خانواده در سال      

در سال    .  رضا شاه تدوين شد           
 قانون ازدواج و در سال             1314
 قانون حمايت خانواده نيز         1346

در قانون حمايت           .  نوشته شد     
خانواده مصوب اين سال آمده بود       
که اگر مردی بخواهد با داشتن               

 همسر ديگری اختيار کند               ،زن
بايد حتما از دادگاه اجازه بگيرد و        
دادگاه در صورت احراز                          
صالحيت مرد برای اجرای                    

 اجازه ازدواج مجدد را             ،عدالت
 اين قانون     14در ماده     .  می دهد  

آمده بود که اگر مردی بدون                    
اجازه همسر خود مبادرت به                  

 ماه  6ازدواج دوم کند به مجازات       
 سال حبس تعزيری محکوم          2تا   

 .خواهد شد

 

 53قانون حمايت خانواده در سال       
بازنگری شد و اين بار شرايط               
سخت تری برای ازدواج مجدد             

 مرد تنها   16طبق ماده   .  مقرر کرد 
در صورت احراز شرايطی می           

 ،توانست با وجود داشتن زن                  
مهم ترين  .  همسر دوم اختيار کند     

اين شرايط رضايت همسر اول به       
عدم قدرت  .  ازدواج مجدد مرد بود   

همسر اول به ايفای وظايف                      
 عدم تمکين زن اول از        ،زناشويی
 ابتالی زن به جنون و                 ،شوهر

 ،امراض صعب العالج                             
 ابتالی زن به            ،محکوميت زن   
 ترک زندگی            ،هرگونه اعتياد     

 عقيم    ،خانوادگی از طرف زن           
بودن زن و غايب يا مفقوداالثر              

بر .  شدن زن از ديگر شروط بود       
 قانون حمايت          17اساس ماده          

 مرد         53  ،خانواده مصوب        
متقاضی ازدواج دوم بايد                           
تقاضانامه ای در دو نسخه به                  

 يعنی عدم     ،اعالن جنگ به مرد      
در چنين شرايطی زن         .  سازش

عمال از طرف مرد به حاشيه               
رانده شده و آنقدر تحت فشار                
روحی قرار می گيرد که به قول         
معروف مهر را حالل و جان را         

دوما زن اول اگر         .  آزاد ميکند  
 بعد از         ،بخواهد طالق بگيرد        

گذشتن از هفت خوان رستم در            
حتا اگر حق   (دادگاه با بذل مبلغی     

می تواند   )  طالق هم داشته باشد      
 .طالق بگيرد

 

 اين اليحه آمده است       25در ماده    
وزارت اقتصاد و دارايی موظف      
است ساالنه مبلغی را به عنوان          
مهريه متعارف اعالم کند و از            
مهريه های باالتر از حد معمول         

 به      ،در هنگام ثبت ازدواج                
صورت تصاعدی ماليات وصول    

جدا از تمام ماهيت عقب        .    نمايد
مانده و ارتجاعی قوانينی چون           
مهريه و شيربها که عمال به                   
معنی خريد و فروش زن به مثابه       

 و با توجه    ،کااليی در بازار است   
به مدرنيسم و معيارهای مدرن            
امروز مردم در ايران در                        

 اين بند از    ،برخورد به اين مساله   
قانون به مهريه صورت رسمی         
ميبخشد و در حقيقت در تن اين            
قوانين پوسيده جان تازه ای                    

اين ماليات در حقيقت             .  ميدمد
همان باج سبيلی است که آخوند           
و خان و مفتخورهای ديگر در            
جامعه فئودالی از مردم می                   

  .گرفتند

 

ثبت نکردن ازدواج ها در قانون        
فعلی جرم است و مجازاتی تا               

. يک سال حبس تعزيری دارد             
ولی در اين اليحه مجازات حبس       
برداشته شده و تنها دو ميليون تا          
ده ميليون تومان جريمه نقدی در       

حال اين   .  نظر گرفته شده است       

 :قانون حمايت از خانواده
 !زندانی تاريک تر برای زنان

 على طاهرى

دادگاه تسليم کند و داليل ازدواج دوم       
خود را قيد کند که يک نسخه از                   

 ضمن تعيين وقت                      ،تقاضانامه
رسيدگی در دادگاه به همسر اول                

دادگاه بايد از زن اول         .  ابالغ ميشد  
تحقيق می کرد و توانايی مالی مرد           
را می سنجيد و اين حق را برای                 
همسر اول باقی می گذاشت که از             

مجازات .  دادگاه تقاضای طالق کند      
تعيين شده برای مردی که بدون                  

 ازدواج مجدد      ،اجازه همسر اولش     
 همچنان برقرار بود و همين               ،کند

مجازات برای عاقد و سردفتر                     
ازدواج و زن جديد نيز در نظر                   
گرفته می شد در صورتی که از                 

در .  ازدواج سابق مرد آگاه باشند            
 اين قوانين با اصالحاتی      1354سال  

 حق  ،مانند حق مساوی برای طالق       
حضانت به تشخيص دادگاه به                     

 .تصويب رسيد

 

حال نگاه کوتاهی به برخی از                      
موارد اين قانون جديد اليحه حمايت        

بر اساس ماده    .  از خانواده می کنيم     
 ثبت ازدواج       ، اليحه پيشنهادی      22

کماکان الزامی نيست  ) صيغه(موقت  
و تابع آيين نامه خواهد بود که                       
موکول به تصويب وزارت                           
دادگستری در آينده ای نامعلوم                    

شرايط زنان صيغه ای و               .  است
فرزندان حاصل از اين ازدواج ها و        
مشکالت فراوان آنها به تنهايی کافی      
است که نشان دهد اين ماده به چه               
اندازه مشکل افرين خواهد بود و چه       
تبعات سنگينی به خصوص  برای            
کودکان حاصل از اين ازدواج ها              

 .ايجاد خواهد کرد

 

:  و تبصره آن آمده است      23در ماده   
اختيار همسر دائم بعدی فقط منوط        "

به اجازه دادگاه پس از احراز                        
توانايی مالی مرد و تعهد اجرای                 

در .  عدالت بين همسران می باشد          
صورت تعدد ازدواج چنان چه                   
مهريه حال باشد و همسر اول آن را         

 اجازه ثبت ازدواج            ،مطالبه نمايد   
مجدد منوط به پرداخت مهريه زن            

اوال در فرهنگ سنتی و     ."  اول است 
 وقتی زنی مهريه          ،متحجر ايرانی   

اش را از مرد مطالبه می کند يعنی           

۶٣شماره   
جا ادعای پوچ تقدس خانواده                     

. اسالمی بار ديگر رنگ می بازد         
اوال برای تن فروشی فتوای                       

 ثانيا      ،مذهبی صادر می کنند                
کودکان بی خبر از مذهب و قانون         
و خانواده را روانه آينده ای                        

تحقيقات .  تاريک و شوم می کنند         
نشان می دهد بخش اعظمی از اين        

 ،کودکان جذب باندهای تکدی گری    
کل .  فحشا و مواد مخدر می شوند         

بند بند اين قانون ارتجاعی در حکم       
آرايش و منزه جلوه دادن قوانين              
ارتجاعی و از سويی تالشی                      
ارتجاعی برای به عقب راندن                 
روابط جنسی و عاطفی آزادانه و           
داوطلبانه ميان بزرگساالن است            
که در ايران وسيعا وجود دارد و             
دود از کله آيت اهللا ها بلند کرده                 

 . است

 

بر اساس قوانين فعلی اگر پدر و              
 فرزند را به     ،مادری بعد از طالق    

طرفی که حضانت وی را به عهده        
 دادگاه برای وی    ،دارد مسترد نکند  

حبس تعيين ميکرد تا کودک را                
تحويل بدهد و اين حکم نوعی                   
فشار بود که بيشتر زنان می                      

هرچند .  توانستند از آن بهره ببرند      
اما .  در عمل مسئله وارونه بود            

اکنون در اين اليحه مجازات حبس       
حذف شده و به جريمه نقدی تبديل          

 اين اليحه        50ماده     .  شده است   
هرگاه مردی با دختری       :  "ميگويد

که به سن قانونی ازدواج نرسيده            
( برخالف مقررات ماده               ،است

 ،قانون مدنی ازدواج نمايد    )  1041
به حبس از شش ماه تا دو سال                   

چنانچه در اثر    .  محکوم خواهد شد   
 ،ازدواج برخالف مقررات فوق           

مواقعی منتهی به نقص عضو يا             
 زوج عالوه    ،مرض دائم زن گردد    

 به پنج تا ده سال         ،بر پرداخت ديه   
با توجه   " .حبس محکوم می شود     

به اينکه سن شرعی ازدواج برای         
 سال و چند ماه است و           9دختران  

 می توان        ، سال   15سن قانونی        
نتيجه گرفت که در اين قانون از              
کودکان دختری صحبت می شود          
که حتی دادگاه نيز برای آنها                      
گواهی رشد صادر نکرده است و          
به نام ازدواج مورد آزار جنسی              
شديدی قرار گرفته اند که در اثر             
آن دچار نقص عضو دائم يا فوت            

آيا برای چنين جنايتى         .  کرده اند  
مجازات نقدی کافی است؟ آيا اين           

در "  فوت"
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حقيقت نوعی قتل عمد کودکان نيست؟             
 به آن       50برای موردی که در ماده                

اشاره شده و يکی از طرفين مرد بالغی            
است و طرف ديگر دختر بچه ای که                 

 چنين قانونی      ، سال دارد     15کمتر از      
مجوز ادامه چنين جرم هايی در جامعه           

 . است

  

اين اليحه که با تکريم  و تعريف ضمنی          
 ،نمايندگان ارتجاع مذهبی روبرو شد              

برای حل کدام مشکل خانواده تدوين می         
 ، اعتياد   ،شود؟ فقر زدايی از خانواده             

 فرار دختران و پسران          ،کودک آزاری  
از خانه؟ يا تشديد همه آنها و به محاق                
کشيدن قانونی حقوق و آزادی زنان؟                 
نظان آپارتايد جنسى که غليظ ترين                    
فرهنگ مردساالری قرون وسطايی را         

 و تمام عمرش عليه                  ،ترويج ميدهد    
  ،موجوديت و حقوق زنان بوده است                 

اينک در وحشت جنبش آزادى زن در              
جامعه و دادن تسهيالت به پولدارهائى            

 ،که ميتوانند قانونا حرمسرا راه بياندازند     
را "  حمايت از خانواده       "اليحه جديد        

در شرايطی که با کار      .  بيرون داده است  
  يک خانواده دو     ،کردن زن و مرد با هم     

 ،سه نفره به سختی اداره می شود                        
چگونه يک مرد از طبقات متوسط و                 
حقوق بگير ميتواند زن ديگر و به تبع               
آن خانواده ديگری را از نظر مالی                     
تامين کند؟ اليحه جديد حمايت از                         

تعد   (23خانواده و مخصوصا ماده                
قبال هم وجود داشته و تنها                )  زوجات

اقشار .  شکل فرمال آن عوض شده است       
زحمتکش و کم درآمد که اکثريت جامعه        
را تشکيل می دهند و به علت بيکاری و           
فقر با خطر از هم پاشيدگی زندگی شان           

 يا خيل وسيع جوانان که به              ،روبرويند
پس .  همين داليل قادر به ازدواج نيستند        

طبقات .  ميماند مردان طبقات مرفه               
مرفهى که تاريخا از آبرو و قداست                    
خانواده سخن گفتند و در عمل مشغول             
سازماندهى قانونى و غيرقانونى فحشا            

اسالم در ايران همان کار را                 .  بودند
 . ميکند اما به زبان خودش

 

به کالمی ديگر چند همسری يعنی                      
. افزايش درگيری های خانوادگی                       

 يعنی بحران طالق و        23تصويب ماده    
به دنبال آن کودکان و زنان خيابانی و               

 . *گسترش فحشا

دارى است و بويژه در                        
کشورهائى مانند ايران به                

 . تداوم آن خدمت ميکند
 

اما در کنار اين جنايات                       
بربرمنشانه و تاخت و تاز                

 ،عقب ماندگى و مردساالرى       
که حکومت اسالمى آن را               

 ،تشديد ميکند و مبلغ آنست              
جبهه انسانيت و برابرى طلبى      
نيز تالش ميکند اين ماشين              
. زن کشى را متوقف کند                  

مردمى که ميروند و پيکر                
فرشته نجاتى را تحويل                      
ميگيرند تا او را در آخرين              

 مردمى    ،وداع همراهى کنند      
که عليه قتل عمد و قتل                        
ناموسى و اعدام و                                  

 مردمى     ،مردساالرى هستند    
که ميدانند ريشه اين جنايات           

 اينها صداى فرشته         ،کجاست
. ها و شهين ها هستند                           

صداهائى که ميگويند بس                
 زن کشى را متوقف               ،است
 ! کنيد

 
ترديدى نيست که قاتل بايد               

اما .  محاکمه و مجازات شود       
کسانى که قرار است پدر                  
عقب مانده و قاتل فرشته را             
محاکمه کنند که خودشان                  
پرچمدار قتل عمد و زن کشى        
و ترويج عقايد خشن ضد زن         

ويروس در محيط           .  هستند
. مناسب رشد ميکند                             

مردساالرى و تبعيض و ستم         
 ،به زن تا تجاوز و قتل زنان           

تنها در شرايطى و در جامعه         
اى امکان رشد دارد که قوانين      
و فرهنگ و اخالقيات حاکم            

و رژيم        .  حامى آنهاست       
اسالمى تجسم زن کشى و                 

از .  مشوق زن کشى است            
جمهورى اسالمى انتظار                 

 :قانون حمايت از خانواده

  …زندانی تاريک تر برای زنان

 18فرشته نجاتی دختر               
ساله ای بود که قبل از                  
رسيدن به سن نوجوانی              
پروسه زن شدن را طی              

او تنها شاهد        !  کرده بود   
شدن خواهر و            قربانی      

مادرش نبود بلکه خود نيز       
همين مسير تلخ و تراژيک      

فرشته .  را طى ميکرد           
نجاتى زير ضربات بيرحم      

. چاقوى پدر به قتل رسيد          
ذهنيت گنديده مردساالر و       
متعصب که با هر ابهام و          
سو زنى تحريک ميشود و        

 ،چاقو بدست ميگيرد                   
باتالقى بود که فرشته را            

 .  در کام خود کشيد
  

در گزارشات منتشر شده          
پيرامون اين جنايت گفته           

فرشته نوجوان، در       :  شده
تالشی سهمگين بين مرگ       
و زندگی و با وجود                        
اصابت ضربه های چاقو          
توسط پدرش از زير دست       
او فرار ميکند اما در اثر            

! خونريزی فراوان ميميرد    
خبر مرگ فرشته نجاتی            

 87 مرداد     25روز جمعه     
! در شهر مريوان ميپيچد          

درست يک ماه قبل همين          
روز بود که خبر قتل شهين      
نصراللهی توسط برادرش      

نام شهين و         .  منتشر شد    
فرشته نيز در ليست                      
طوالنى اى از قربانيان قتل     
. ناموسى قرار گرفت                  

قتلهائى که بخشى از زن            
کشى در جوامع امروز               

زن کشى اى که؛            .  است
اگرچه از طويله اسالم و           
مذهب و سنت و                                

 اما     ،مردساالرى ميخورد    
محصول نظام سرمايه                

۶٣شماره   

!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنيد  

. عدالت داشتن توهم است                    
 ٢٠٠٠عدالت را بايد همان                 

انسانى که عليه قتل عمد و قتل           
ناموسى و اين تراژدى داد                    
ميزنند و ميخواهند جامعه را از       
اين جنايات مصون کنند اجرا            

جنبشى که خواهان            .  ميکنند
تغيير قوانين به نفع زنان و                   
برابرى کامل و بيقيد و شرط              

و باالخره    .  زن و مرد است          
اينکه منشا اين جنايات صرفا            

نيست و از روحيات    "  فرهنگى"
مردساالر و عقب ماندگى                    

بلکه .  صرف نتيجه نميشود           
مردساالرى و عقب ماندگى و           

 جزو  ،خشونت مستمر عليه زن     
الزمه جامعه اى است که خود           
را بر نابرابرى و تبعيض و فقر        
و فالکت اکثريتى بنا نهاده و                
قوانين و فرهنگ و اخالقيات و        
سنت و همه چيزش نيز وسيله           

 . تداوم همين وضعيت است
 

زنان و مردان آزاديخواه بايد              
دوش بدوش هم عليه تمام                      
اشکال خرافه و عقب ماندگى و        
. زن ستيزى به ميدان بيايند                 

قوانين بايد به نفع زنان تغيير              
هر نوع تعرض به زن و           .  کند

کودک بايد قانونا جرم محسوب       
شود و دولت تضمين کننده                   
اجراى قانون و امنيت زنان                

براى هر ذره بهبود                .  باشد
قوانين به نفع زنان بايد تالش              

اما ترديدى نيست که               .  کرد
هردرجه پيشروى جدى دراين         

 در گرو به زير کشيدن           ،مسير
نظام آپارتايد جنسى اسالمى و          

 . *ضد زن است

 !زن کشى ادامه دارد
 شهال نورى 



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بر سر حزب کمونيست کارگری         
در دوران اخير چه آمده است؟               
چگونه و طی چه پروسه ای                    
حزب جنبش لغو کارمزدی و                 
برقراری جامعه ای آزاد، برابر و      

اکس "انسانی به حزبی برای                  
نماينده جنبش    "و حزب        "  مسلم

تبديل شده است؟            "  سرنگونی
چگونه است که سوسياليسم و                 
تالش برای استقرار فوری                      
سوسياليسم و سازماندهی انقالب         
کارگری هر روز بيشتر از گذشته      

 ودر پروژه های اين حزب غائب        
به امری تبليغاتی و حاشيه ای                 
تبديل ميشوند؟ چگونه است که              
گسترش فقر و فالکت را باعث              
گسترش اعتراض مردم و زمينه          
ای برای قدرتگيری خود ميدانند؟       
چرا اين حزب در جنگ دو قطب         
تروريسم بين المللی زمينه و                   

ميکند؟ "  کشف"فرصتهای مثبت     
چگونه است که حزبی که                          
پرچمدار مبارزه برای متحد                   
کردن و تامين هژمونی گرايش             

سوسياليست در          –راديکال        
صفوف اعتراضی طبقه کارگر           
بود اکنون به حزبی با خط مشی            
ای سکتاريستی و درتقابل با                    
جنبش کمونيسم کارگری تبديل             
شده است؟ چرا اين حزب از                    
منصور اسانلو، نماينده خط                     

رفرميستی در       –سنديکاليستی     
جنبش کارگری، بعنوان رهبر              
جنبش سرنگونی نام ميبرد؟ چه            
اتفاقی افتاده است؟ آيا يک شبه               

شده اند؟ کدام          "  رويزيونيست"
گرايش اجتماعی اکنون سرنوشت      
و سکان اين حزب را در دست               
گرفته است؟ آينده اين حرکت در          
صورت تداوم حاکميت خط کنونی     

 چيست؟ 

 

برای پاسخ بايد به تغيير و تحول           
احزاب سياسی در جنبشهای                   
اجتماعی و پروسه هايی که اين             
انتقال اجتماعی و سياسی به                     
راست و چپ سنتی را عملی                   

واقعيت اين   .  ميکنند، اشاره کرد     
است که ديوار چينی احزاب را از       
جامعه و گرايشات اجتماعی جدا          

تاکنون نيز هيچ          .  نکرده است    

پيش بينی آينده علی العموم کار           
پيش بينی        .  دشواری است       

تحوالت سياسی کاری بس                     
اما پرداختن به      .  دشوارتر است  

موقعيت کنونی حزب کمونيست        
کارگری مترادف با نگاه کردن          
به درون شيشه بلوری برای پيش      

واقعيات کنونی   .  بينی آينده است    
حزب کمونيست کارگری به                 

پرداختن .  اندازه کافی گويا است     
به راهی است که حزب                            
کمونيست کارگری با ليدرشيپ         
حميد تقوايی در چند سال اخير             

راهی که پيموده   .  طی کرده است  
بازگشت به  "شده است را ميتوان     

پيش از کمونيسم                 "  گذشته
کارگری، تقويت و تحكيم سنت           
ها و سياست چپ سنتی و کال                

. گرايشی به راست، نام گذاشت         
اما قبل از پرداختن به زمينه ها            
و پروسه هايی که گواه اين                     
چرخش به راست حزب                           
کمونيست کارگری است، شايد          

منصور "  هشدار"اشاره ای به         
حکمت در اين زمينه بدون ربط          

 . و خارج از موضوع نباشد

 

منصور حکمت در ادامه نقد                 
بحث حميد تقوايی در سمينار                
حاشيه کنگره سوم حزب                         
کمونيست کارگری، بحثی که در      
ادبيات کمونيسم کارگری به                  

معروف شده    "  اثباتی  –سلبی    "
است، اشاره معينی در اين زمينه       

شم "اين بحث در مورد            .  دارد
کمونيسم "  رهبری سياسی          

کارگری در دوره انقالبی و                  
تالشی برای کسب هژمونی در          
جنبشی است که هدفش سرنگونی     
رژيم سياسی حاکم بر جامعه                

جوهر اين بحث اين است        .  است
که رهبری انقالب بحثی بر سر          
رهبری حرکت سلبی در جامعه         

منصور حكمت در حاشيه      .  است
اين بحث در مورد حرکت                      
نيروهای راست در قبال                          
کمونيسم کارگری اشاره گويايی       

. ميدهد"  هشدار"به حزب     .  دارد
ميکوشد حزب را از مخاطرات         

همانگونه .  معينی برحذر بدارد      
 حزب تاکيدات     ١۴که در پلنوم        

بسيار روشنی در زمينه تالش             
برای تبديل حزب کمونيست                 

حزبی سازمانده و     "کارگری به     
" حزب مبلغ و مروج   "از  "  رهبر
اما متاسفانه اکنون تالش      .  داشت

 !فقط دو گام به راست
 "حزب کمونيست کارگری"در نقد سياستهای 

 على جوادى

 -واکسنی هيچ حزب کمونيستی                 
کارگری و خالف جريانی را از                 
نفوذ آراء و گرايشات راست مصون      

نتيجتا موقعيت کنونی     .  نداشته است  
حزب کمونيست کارگری و پيش               
بينی تحوالت آتی اين حزب را بايد           
در پرتو چنين تغيير و تحوالتی                   

بطور مثال اگر خط        .  جستجو کرد  
دوم خردادی رضا مقدم و بهمن                  

بر "  ٩٩مستعفيون    "شفيق و کال          
حزب کمونيست کارگری در آن                
دوره غالب ميشد ما اکنون با حزب          

حزبی .  کامال متفاوتی روبرو بوديم      
رضا   –از جنس جريان ايرج آذرين       

جريانی آه حتی رسما از اقدام      .  مقدم
 –پليسی علنی آردن هويت سياسی         

تشكيالتی افراد علنی و زير ضرب         
پليس رسما دفاع ميكند و آن را جزو         

آن .  افتخارات خود بحساب می آورد     
يک .  توطئه نبود .  مصاف واقعی بود  

نشده "  رويزيونيست"شبه هم کسی       
کسی هم تحت هيچ شرايط غير       .  بود

به تغيير عقايد و         "  ناچار"انسانی   
باورهای خود و تغيير ريل نشده                 

يک .  انتخابی آزادانه بود           .  بود
اما اين انتخاب    .  چرخش سياسی بود   

ميگويم اساسا و نه تماما،             (اساسا    
چرا که بايد حقارتهای فردی و                    
سياسی را در زمان چرخش به                    
راست به داليل سياسی دوری از               

تحت )  کمونيسم معموال اضافه کرد      
تاثير و متاثر از رشد و تقويت                      
گرايش ارتجاعی دوم خرداد در                 
جامعه و انعکاس آن در صفوف اين        

کمونيسم .  طيف جستجو کرد                
کارگری به رهبری منصور حکمت      

اما در   .  در آن مصاف پيروز شد           
مصافهای بعدی، در دوران پس از          
مرگ منصور حکمت، در دوران            
ديگری خط آمونيستی آارگری                

. منصور حكمت تماما نمايندگی نشد      
و ديديم که چگونه گرايشاتی که از            
يك طرف به راست ميکشيدند و                  
گرايشاتی که اساسا در دوران پيشا          
کمونيسم کارگری منجمد شده بودند        
و ميخواستند حزب را به آن دوران          
بازگردانند، فرصت پيدا کردند که            
خط شکست خورده خود را بر                     
حزب کمونيست کارگری حاکم کنند       
و سرنوشت آتی اين حزب را رقم              

 .  بزنند

۶٣شماره   

برای تبديل کمونيسم کارگری به            
به "  سازمانده و رهبر       "نيرويی    

در "  استهزا"و      "  ناسزا"يک      
صفوف رهبری اين حزب تبديل            

و زمانيکه ميخواهند        .  شده است   
خط کمونيسم کارگری سنت                      
منصور حکمت را نقد کنند، از اين       

. کلمات کليدی استفاده ميکنند                   
منصور حکمت در آن بحث                       

به نظر من گرايشات            ":  ميگويد
اجتماعى از حزب قطعا استفاده              
ميکنند و بر روى حزب فشار                   

اين اشاره ای حاشيه          ."  ميگذارند
ای و گذرا و يا اشاره به تالشی                 

به يک   .  محکوم به شکست نبود        
ديناميسم اجتماعی، به تاثير                       
گرايشات و جنبشهای اجتماعی               
راست در جامعه بر حزب                          

. کمونيست کارگری اشاره ميکرد       
صريح و روشن از تاثير و تالش            
نيروهای راست و ناسيوناليست و         
سلطنت طلب بر تحوالت اين                    

حتی از اين     .  حزب صحبت ميكند    
بخشی شان می   "صحبت ميکند که     

. عضو ميشوند    "  آيند در حزب        
 :چهار چوب بحث از اين قرار بود

 

ببينيد االن سلطنت طلبها تريبون         "
اند که حزب کمونيست            باز کرده  

کارگرى حرف بزند، االن سعى             
ميکنند اختالفات با ما را به نظر              

. خودشان کمرنگ به نظر بياورند       
پيش خودشان فکر ميکنند که                    
  حزب کمونيست کارگرى مدرن           

اينها اسالميها را عقب                .  است
 ،ميرانند، ما با آمريکا ميرويم                  

در ميان ما سعى ميکنند        .  ميگيريم
 ،سلب مالكيت   از جنبه خلع يد،              

مالکيت اشتراکى، و لغو کار                     
 و بگويند     نظر کنند    صرف  مزدى

 و در ما      اينها جنبش مدرنی هستند    
نيروئى براى تضعيف جمهورى           

ما هر کارى بکنيم      .  اسالمى ببينند 
و روايت  اين نوع نيروها تصوير        

خودشان را از ما ارائه ميدهند و             
به خودشان ميگويند نه اينها قصد           

 ! مطمئن باشيد  خلع مالکيت ندارند،  
خودش هم همين    

١٣صفحه   
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 اگر جمهورى   ،طورى نگاه ميکند  
اسالمى را بياندازند، نگاه ميکنند        
ببيند کدام نيرو را در برابر                       

ما در برابر     موضع خلع مالکيت       
بخشی شان می آيند        .  قرار بدهند  

در همين پروسه بخشى    .  در حزب 
از آنها حتى سعى ميکنند جلوی             
اين خواستها را در حزب سد                   
کنند، به نظر من گرايشات                        
اجتماعى از حزب قطعا استفاده            
ميکنند و بر روى حزب فشار                 

منصور حکمت،       ."  (ميگذارند
اثباتی، شهريور    –جنبشهای سلبی   

١٣٧٩( 

 

بی دليل بود؟     "  هشدارها"آيا اين     
آيا اشاره به روندهای حاشيه ای           
بودند که احتمال شکل گيری آن            
در حزب کمونيست کارگری يک       
غير ممکن رياضی بود؟ واقعيات       
بعدی نشان داد که اين هشدارها نه      
تنها بی دليل نبودند بلكه آامال                 

همانطور که         .  موجه بودند        
رويدادهای بعدی متاسفانه گواهی      
بر رشد اين گرايش در حزب                  
کمونيست کارگری شدند، به                   
طوری که ميتوان گفت که اين                
حزب هر روز تعلق کمتری به              
کمونيسم کارگری و تعلق بيشتری      
به چپ سنتی و سرنگونی طلبی            

در واقع روند     .  راست پيدا ميکند    
تغييری که در اين حزب قابل                  
مشاهده است، پروسه بازگشت به       
مواضع و سنگرهای چپ سنتی و       
پوپوليسم و کال حرکتی به راست         

اين مجموعه حرکتی رو به      .  است
تفاوت در اين است       .  گذشته است  

جنبش مارکسيسم   "که اين گذشته       
آن پديده    .  نخواهد بود   "  انقالبی

اکنون در مجموع خود به پايان              
و در زمان خود           .  رسيده است   

بسيار پيشروتر از مواضع کنونی       
 نتيجتا  )١(امروزی اين حزب است    

سنگری که رجعت به گذشته را            
معنايی می بخشد، مغلمه ای از              
گرايشات راست و چپ سنتی در          

 . جامعه هستند

 

دو محور اساسی در هشدار                     
. منصور حکمت برجسته است            

سوسياليسم، به لغو کار مزدی،           
به نابودی مناسبات استثمارگرانه     
سرمايه داری، به لغو مالکيت             
خصوصی بر ابزار توليد و                   
توزيع اجتماعی، اشاره نشده                

اين مطالبات را در بهترين     .  است
" اصالحات"حالت ميتوان                    

رفرم "اقتصادی و يا بهتر                       
ما برای     .  نام نهاد    "  اقتصادی

تحميل گسترده ترين رفرم های          
اقتصادی بمنظور بهبود زندگی و     
شرايط زيست طبقه کارگر و                
توده های مردم زحمتکش مبارزه     

اما برای لحظه ای نبايد        .  ميکنيم
طرح اقتصادی   "تصور کرد که       

محدود به اين مطالبات                "  ما
حزب اتحاد      .  اقتصادی است     

کمونيسم کارگری برای گسترده        
ترين و عميق ترين اصالحات             
سياسی، اقتصادی، اجتماعی               
مبارزه ميکند که سطح زندگی و        
حقوق مردم را تا باالترين حد               

اما قبل از      .  ممکن بهبود بخشد     
هر چيز و همواره تاکيد ميکنيم            
که نه تنها تحقق امر آزادی و                 
برابری واقعی انسانها از طريق        

بلکه .  اصالحات ممکن نيست        
حتی عميق ترين اصالحات هم           
ريشه تمام مصائب موجود در             
جامعه کنونی را، يعنی کار                    
مزدی و مالکيت خصوصی و             
تقسيم طبقاتی، را دست نخورده          

 .باقی ميگذارد

 

تصادفی است؟   "  غيبت"آيا اين      
برای !  اشتباه کوچکی است؟          

حزبی که اعالم کرده است،                  
است، "  فرصت ساز     "جنگ      

منصور اسانلو رهبر جنبش                  
سرنگونی طلبانه توده های مردم      
است، تحريم اقتصادی باعث               
جاری شدن اعتراضات مردم در      
جامعه است، اعتراضات قوم              
پرستان در آذربايجان، نطفه                 

ارفاق "  تصادف"انقالب است،      
بيش از حد و غير قابل قبول                   

نه اين مساله تصادفی است     .  است
و نه تاثيرات آن حاشيه ای و                  

اين حزبی است که    .  جزيی هستند 
ديگر اول ماه مه و همبستگی                
کارگران را با دعوت از                          
چهرهای شناخته شده                                 
ناسيوناليستی در کلن برگزار              

از اين رو جا افتادن چنين      .  ميکند
. مساله هويتی ابدا تصادفی نيست    

آيا .  نشانی از تغيير هويت است        

 !فقط دو گام به راست
 "...حزب کمونيست کارگری"در نقد سياستهای 

تالش برای کمرنگ کردن خصلت         
لغو کار مزدی، نفی هدف خلع يد               
مالكيت خصوصی سرمايه بر ابزار       
توليد و توزيع اجتماعی از يک                   
طرف و از طرف ديگر تاکيد بر                

. خصلت مدرنيستی اين جريان است      
و اين متاسفانه عين روندی است که         

حزب کمونيست         .  اتفاق افتاد        
کارگری اکنون عمدتا به حزب                   

بخش .  تبديل شده است   "  اکس مسلم "
عمده سوخت و ساز اين حزب                     
پيرامون اين پروژه دست راستی              

اکس مسلم همه      .  "صورت ميگيرد  
" چيز، کمونيسم کارگری هيچ چيز         

شايد هنوز تعبير جامعی نباشد که              
تمام موجوديت اين حزب را بيان               

اما بدون ترديد بخش بزرگی از      .  کند
واقعيت وجودی اين حزب را در               

حزب .  حال حاضر شكل ميدهد             
کمونيست کارگری در صورت                 
پافشاری بر اين خط بيش از هر                  
چيز با گذشته و تاريخ اسمی خود               

از طرف ديگر      .  وداع خواهد کرد     
مساله تعلق به جنبش لغو کار مزدی        
مساله حياتی و تعيين آننده و غير              

بيانيه های اخير     .  قابل تخفيف است    
اين حزب تماما نشاندهنده اين است          
که اين حزب اين خط را در هر                    

گويی هر   .  فرصتی به کنار ميزند        
رويدادی در عين حال فرصتی است       

. تا با گذشته ای تسويه حساب شود            
بمنظور روشن کردن بيشتر بحث به       

 . دو نمونه اشاره ميکنم

 

در "بيانيه حزب کمونيست کارگری      
" جراحی اقتصادی  "پاسخ به طرح       

بعنوان آلترناتيو مفاد     "  احمدی نژاد  
را بيان     "  طرح اقتصادی مردم        "

در اين طرح اشاره به چند            .  ميکند
پرداخت حقوق معوقه،        .  قلم است   

افزايش دستمزدها، بيمه درمانی               
مجانی، بيمه بيکاری و سوبسيد                  

اين خواستها   .  مسکن و مواد غذايی     
در اساس و با تغييرات اندکی تماما           
خواستهای ما هستند آه در بيانيه                
عليه فقر و عليه گرانی و فالکت                 

نتيجتا مساله بر سر     .  اقتباس شده اند   
آنچه گفته شده و يا مطالبه شده                      

مساله بر سر آنچه که       .  است، نيست 
طرح "در     .  غائب است، ميباشد         

يک کلمه به            "  اقتصادی مردم     

۶٣شماره   
هيچ ناسيوناليستی هيچ زمانی،               
حتی برای يک لحظه هم                               

فراموش ميکند که يک     "  تصادفی"
خواهان .  ناسيوناليست است          

نابرابری انسانها در جامعه و                   
مدافع نظام استثمارگر طبقاتی                 

 است؟ 

 

يک رکن نقد اساسی و حياتی                    
کمونيسم کارگری به انواع                         
کمونيسم های بورژوايی در همين        

اينکه که انقالب   .  مساله نهفته است  
کارگری در روسيه عليرغم در هم       
کوبيدن قدرت دولتی و طبقاتی                 
حاکم و برپايی حکومت کارگری،        
نتوانست مناسبات توليدی و                       
اقتصادی سرمايه داری در روسيه       
را لغو کند، بايد در همين مساله                

درک بلشويکها از       .  جستجو کرد   
نقد سرمايه داری اساسا بر محور          
نقد آنارشی توليد اقتصاد سرمايه            
داری و دولتی کردن ابزار توليد و        
توزيع استوار بود و نتيجتا همان             
کاری را زمانيکه به قدرت رسيدند      

. در دستور کار خود قرار دادند              
پروژه ای که منجر به لغو کار                  
مزدی و اشتراکی کردن مالکيت و       
نابودی پول و نظام استثمارگرانه          

نتيجتا اگر خط    .  سرمايه داری نشد   
مشی رهبری کنونی اين حزب را          
جدی بگيريم، وضعيت حال را به          

طرح "اجرای   .  آينده منعکس کنيم    
اين حزب تنها        "  اقتصادی مردم   

منجر به انجام اصالحاتی اقتصادی     
. در جامعه خواهد شد و بس                       

اصالحاتی که ريشه نابرابريها و           
خشونت موجود در جامعه سرمايه       
داری را دست نخورده باقی خواهد      

 !    گذاشت

 

اکس "مسال دوم غالب شدن هويت       
بر فعاليتها و چهره اين                "  مسلم

در اين زمينه قبال           .  حزب است   
اکس مسلم   .  بسيار گفته شده است       

. يک پروژه دست راستی است               
بازی در زمين يک قطب                             
تروريستی جهان معاصر در مقابله     

خواسته يا    .  با قطب ديگر است          
ناخواسته تالشی برای حاشيه ای           
کردن و جايگزين کردن هويت               
کمونيستی اين حزب با هويت                   

يک نمونه   .  است"  مسلم  –اکس   "
گويا در اين چهارچوب شرکت               
فعالين حزب کمونيست کارگری با      

" سرخ"پرچم         
١۴صفحه   
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گی "اکس مسلم در تظاهرات                 
گی .  در استکهلم است        "  پرايد

پرايد، راهپيمايی نيروهای                      
اين تظاهرات   .  همجنس گرا است    

از يك    .  خصلتی دو گانه دارد           
طرف تالشی برای برجسته کردن     

" افتخار"هويت سکسی و                         
بخشيدن به اين هويت است و از            
طرف تالشی برای مقابله با ستمی     
و تبعيضی است که بر عليه افراد         
همجنس گرا در جامعه اعمال                

ما کمونيستهای کارگری      .  ميشود
بر عليه هر گونه و هر ذره ای از          
ستم بر آحاد جامعه بر حسب                    
جنسيت و يا تمايالت سکسی و يا          
هر تعلق ملی و يا مذهبی و نژادی        

اما در عين حال ذره      .  افراد هستيم 
ای تخفيف به هويتهای جنسی و            

ما .  قومی و سکسی نميدهيم                
ما .  انسانيت هويت ماست   .  انسانيم

در عين حال که بر عليه هر گونه         
ستمی و از جمله ستم سکسی بر            
افراد درجامعه مبارزه ميکنيم در        
عين حال منتقد جدی اين هويتهای       

نه هويت سکسی، نه    .  کاذب هستيم 
هويت جنسی، و نه هيچ هويت               
ديگری به غير از هويت انسانی           

اما .  نيست"  مقدس"برای ما          
مساله شرکت و حضور در اين             

. تجمع گوشه ای از مساله است             
مساله ديگر حضور فعالين حزب        

اکس "کمونيست کارگری با پرچم      
. در اين راهپيمايی است         "  مسلم

، "اکس مسلم با پرچم سرخ                   "
جايگزين پرچم های سرخ                        

و .  کمونيسم کارگری شده است         
يک سئوال واقعی اين است که آيا        
بايد منتقد و متاسف بود يا بايد                  
خوشحال بود و راضی که حداقل         
با پرچم کمونيسم کارگری در اين        
تجمعات شرکت نکرده اند؟                     

؟ خود بنظر معمايی                !کداميک
اما اين بار از قرار       !  شيرين است 

" مسلم  –اکس       "بايد هويت             
گويا هر تجمعی       .  برجسته ميشد   

فرصتی برای اعالم اين هويت             
حزب کمونيست کارگری    "  جديد"

به جامعه و خاطر نشان کردن آن         
کار به جايی رسيده است           .  است

که در برخی از ادبيات اين فعالين        
اکس "اين حزب ما شاهد شعار              

" مسلم های جهان متحد شويد                 

حکمت پايه گذاشت تبديل به                  
حزبی شده است که کمتر شباهتی      
با گذشته اين حزب و سنتهای                
کمونيستی منصور حکمت دارد؟     
علت و مبنای اين تغيير و                         
تحوالت را نبايد در نيت و توطئه  
و اهداف شوم فردی و يا جمعی           

ويژگی های فردی    .  جستجو کرد 
در عين حال جايگاهی فردی و           

مساله سياسی و    .  محدودی دارند 
اساسا ناشی از تقابل گرايشات             
اجتماعی و تاثير گرايشات                     

وجود گرايشات   .  اجتماعی است  
اجتماعی يا شکل گيری                            
گرايشات اجتماعی متفاوت در           
حزب کمونيستی کارگری مساله       

در واقع   .  ای غير ممکن نيست       
غياب آنها بايد موجب تعجب                 

. باشد تا حضور و فعاليتشان                 
برای ما اين پروسه های سياسی،      
تقابل آراء مختلف اجتماعی، قبل       
از هر چيز بازتاب تقابل                           
جنبشهای اجتماعی و گرايشات          

اين .  متفاوت سياسی هستند             
گرايشات مقدم بر فورمولبنديها و     
خط مشی ها و احزاب در جامعه        

خط مشی ها و            .  وجود دارند   
سياستهای احزاب در هر دوره           
محصول کشمکش چنين                          

واقعيت اين     .  گرايشاتی هستند    
است آه پس از مرگ منصور             
حکمت ما شاهد عروج و بيان              
صريح خط مشی هستيم که در             
زمان منصور حکمت بارها                 
مورد نقد قرار گرفته بود و                     

اين خط مشی   .  حاشيه ای شده بود   
با شکل گيری دوم خرداد و                    
عروج جنبش سرنگونی طلبی            
در حزب کمونيست کارگری               

. شروع به عرض اندام کرد                  
دوره چندين ساله خاموشی اين           
جريان با تحرک جنبش                             
سرنگونی عمال در حزب پايان          

چهره های اصلی اين            .  گرفت
جريان که در حاشيه حوادث                 
تکان دهنده جهان مهر سکوت بر      
لب زده بودند، در شرايط جديد با       
زبان و خط خود شروع به حرف       

بی جهت نيست که       .  زدن کردند  
امروز اين حزب رسما اعالم               

حزب جنبش          "ميکند که                   
به زبان ديگر،   .  است"  سرنگونی

حزب جنبش و سنت کمونيسم              
اين خط در          .  کارگری نيست    

تحوالت سياسی بعدی توانست           
رهبری حزب را در تقابل با                  
گرايشات ديگر در دست بگيرد          

 !فقط دو گام به راست
 "...حزب کمونيست کارگری"در نقد سياستهای 

؟ اين همان خطی در حزب            !هستيم
کمونيست کارگری است که اگر                
جلوی آن گرفته نميشد، از جدال                 
دستگاه مسيحيت و پاپ بنديکت در          
آلمان در مقابله با دستگاه خونين                 

مارکس در    .  اسالم حمايت ميکرد      
مانيفست کمونيست ميگويد که                    
کمونيستها شرم دارند عقايد خود را         

بايد اضافه کرد،             .  پنهان کنند      
کمونيستها ده برابر بيشتر شرم                   

 !دارند هويت خود را پنهان کنند

 

از قرار طرحی       "  مسلم  –اکس    "
. برای اجتماعی شدن اين حزب بود        

طرحی به منظور قرار دادن حزب          
کمونيست کارگری در بستر اصلی         

برای خط مشی حاکم در اين       .  جامعه
حزب اين طرح محوری و اساسی            

قرار بود که نقاط ضعف                   .  بود
اساسی خود در زمينه سازماندهی            
در جامعه را با قدرت جنجال و                    

تا .  هياهوی تبليغاتی جبران کنند            
اما در  .  حدودی هم اين کار را کردند    

عين حال خط سياهی هم بر چهره              
اين پروژه   .  کمونيستی خود کشيدند    

دست راستی همانطور که قابل پيش        
بينی بود نه تنها ضعف پايه ای اين            
حزب را نپوشاند بلکه عمال چرخش       
به راست و حرکت به عقب را در              

اکنون شبح   .  اين حزب تسريع کرد       
بر باالی سر اين        "  اکس کمونيسم  "

وضعيت .  حزب قرار گرفته است         
اين حزب در مقايسه با گذشته تاسف       
آور و برای ما کسانی که در کنار               
منصور حکمت و پس از آن در اين          
حزب برای مدتها مبارزه کرديم اين        

اليه .  وضعيت درد آورتر است             
کمونيستی و مارکسيستی اين حزب        
بخشا تحت تاثير اين خط فلج و ناکار  

رسما و علنا تاريخ              .  شده است    
کمونيسم کارگری را به نفع منافع              
حقير وارونه ميکنند تا خود را سرپا        

هر گونه نقد و انتقادی را       .  نگهدارند
توده "با انواع برچسب و ناسزای             

در عين حال   .  پاسخ ميگويند "  ايستی
با هياهوهای تبليغاتی تالش ميكنند،        

 .چهره زرد خود را بپوشانند

 

اما اين چرخشها چگونه صورت               
گرفتند؟ چگونه حزبی که منصور            

۶٣شماره   
و سرنوشت حزب کمونيست                    
کارگری را اينگونه رقم بزند که             
اکنون شاهد نتايج مخرب آن                      

 . هستيم

 

يک بحث جدی در ارزيابی از                 
حزب کمونيست کارگری مساله            
جايگاه و تعلق اجتماعی و جنبشی         

آيا اين حزب        .  اين حزب است       
کماکان به سنت کمونيسم کارگری        
تعلق دارد؟ روند بازگشت به                     
گذشته و سنگرهای چپ سنتی و             
راست و دوری از کمونيسم                       
منصور حکمت چه سيری را در            
اين حزب طی ميکند؟ در کجای              
اين پروسه قرار دارند؟ آيا نبايد               
تالش کرد که اين حزب نام خود              
را به حزب متناسب با جوهر                    
فعاليتهای کنونی و خط مشی حاکم        

حزب راديکال  .  بر خود تغيير دهد    
جنبش سرنگونی، شايد نام مناسب        

آيا ميتوان اميدی به           .  تری باشد   
تحرک يک نيروی کمونيستی                  
کارگری در مقابله با خط                              
پوپوليستی و راست حاکم بر                      
رهبری اين حزب داشت؟ آينده را         
شايد نشود به روشنی پيش بينی               

اما واقعياتی مسجل و روشن       .  کرد
خط رسمی اين حزب ربطی به   .  اند

سنت کمونيسم منصور حکمت                
هر چه بيشتر نيز دارد خود       .  ندارد

را از سايه سنگين اين کمونيسم و           
سنتهايش و منصور حکمت                       

عبور از منصور    .  "خالص ميکنند 
پروژه پايانی اين تحول         "  حکمت
به اين سئواالت و مسائل بايد    .  است

 .در مطالب ديگری پرداخت کرد

*** 

يک تالش ساده انگارانه در          -)١(
صفوف رهبری حزب کمونيست          
کارگری اين است که نشان دهند،          
جنبش مارکسيسم انقالبی به لحاظ         
اجتماعی و جنبشی همان کمونيسم        

" تکامل"و يا اينکه    .  کارگری است 
مارکسيسم انقالبی، و نه نقد و                   
تغيير ريل اجتماعی و انتقال از               
جنبش چپ راديکال به کمونيسم             
کارگری، عامل شکل دادن به                  

اشاره .  کمونيسم کارگری شده است   
حزب و   "فاتح بهرامی در مقاله            

که ميگويد سنگ           "  سازماندهی
بنای حزب کمونيست کارگری با           

انقالب ايران و خطوط             "جزوه     
توسط منصور حکمت و           "  عمده

حميد تقوايی             
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

گذاشته شد، يک تحريف آشکار تاريخ جنبش و حزب آمونيست آارگری                
نبايد اجازه داد تا اين جعليات جايی در           .  و تالشهای منصور حکمت است      

جريان "ذکر اين مطلب که               .  صفوف کمونيسم کارگری داشته باشد              
مارکسيسم انقالبی در تقابل با تمام روايات خرده بورژوايی و بورژوايی                 
از مارکسيسم، مدافع ارتدوکسی مارکسيسم و تفسير لنينی از تئوری                            

اما اين جريان همچنان ايستگاه آخر راديکاليزه شدن چپ                   .  مارکس بود  
اين .  حوزه اجتماعی فعاليت اين جريان همان بود               .  راديکال ايران بود     

جريان نيز نه از محيط اعتراض کارگری مايه گرفته بود و نه در ارتباط                  
اولويتها و مشغله های اين جريان نيز همچنان          .  ويژه ای با آن قرار داشت      

اآنون در اين حزب      ."  کمابيش در چهار چوب غير کارگری محدود بود            
منصور حکمت، حزب کمونيست،         .  (در زمره ممنوعات سياسی است           

بی دليل نيست آه رساله پايه        )  ١٩٩٠کومه له و کمونيسم کارگری، اوت         
 . جايی در آموزش سياسی اين جريان ندارد" تفاوتهای ما"ای 

 چهارشنبه   ،بنا به خبر دريافتى        
 مرداد ماه در ذوب آهن                    ٢٣

 دو کارگر که براى                ،اصفهان
 ،انجام کار با جرثقيل باال ميرفتند     

به دليل ول شدن سبد چرثقيل و            
 درجا کارگران در            ،سقوط آن   

ميان تلى از آهن له و به قتل                    
اسم يکى از اين                    !  رسيدند

 . کارگران شهرام زکى است

 

 مرداد ماه    ٢۴همينطور پنجشنبه    
يک مهندس بخش ذوب آهن بنام         
سعيد فتحى که براى بازرسى               

 بدليل شل        ،سوار اسکافل بود       
بودن اسکافل و سقوط آن بيهوش       

بنا به خبر   .  و در کوما فرو رفت     
 ، مرداد ماه      ٢٧ديروز يکشنبه       

 . سعيد فتحى نيز درگذشت

 

همه گزارشات نشان ميدهند که          
به موازات تشديد استثمار                       
کارگران بويژه توسط شرکتهاى       

 که با پائين آمدن شديد               ،پيمانى
استانداردهاى ايمنى محل کار             

 تعداد کارگرانى که      ،همراه است 
در محل کار جان خود را از                  
دست ميدهند بسرعت افزايش             

اسم رمز اين جنايات         .  مى يابد  
. مينامند"  حوادث کار "سريال را   

اما روشن است که تامين ايمنى           
محيط کار معادل هزينه براى              
کارفرماها و کاهش سود                          

سرمايه داران براى          .  آنهاست
تامين سود بيشتر از جان                          
کارگران مايه ميگذارند و بدنبال       
هر قتل در محيط کار نيز                         
کارفرما و ادارات دولتى مسئله          
را طى گزارشى توسط                             

 اخبارى از نساجى کردستان
۶٣شماره   

تقصير و مسئوليت      "  کارشناسان"
را روى دوش کارگران مصدوم            

. شده و به قتل رسيده ميگذارند                 
محيط کار در ايران قتلگاهى است        
که هر روز از کارگران قربانى              

 .  ميگيرد

 

بدون ترديد مسئول قتل اين سه                 
کارگر و کارمند ذوب آهن کسى             
جز پيمانکاران و سرمايه دارانى           
نيست که شرايط بشدت خطرناکى        

. را در محيط کار ايجاد کرده اند             
کارگران ذوب آهن ضرورى است      
کميسيون مستقلى براى بررسى             
قتل همکارانشان تشکيل دهند و              

. موضوع را دقيقا بررسى کنند               
روشن شدن مسئوليت کارفرما                
دراين زمينه روى دو جنبه اساسى        

 تامين غرامت و     ،تاکيد ميکند؛ اول  
هزينه خانواده قربانيان اين رويداد       

 ،دوم.  هولناک توسط کارفرما           
خواست بهبود و استاندارد کردن           

 . ايمنى محيط  کار

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى جان      
باختن اين سه نفر را به خانواده و           
بستگان و همکاران آنها صميمانه         

 کارگران    ،حزب.  تسليت ميگويد   
شرکتهاى تابعه ذوب آهن را به                
تشکيل مجمع عمومى و اعتراض         
عليه قتل همکارانشان دعوت                   

 . ميکند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 اوت ١٨ – ١٣٨٧ مردادماه ٢٨
٢٠٠٨ 

!معنى واقعى اليحه جديد خانواده اسالمى  

 "...حزب کمونيست کارگری"در نقد سياستهای 

 نفر از کارگران که              ٢٠مدريت کارخانه نساجى کردستان به                 
تقاضاى بازخريد کردند اعالم کرده است که پرونده هاى بازخريد                 

 شهريور ماه به      ٢آنها بررسى و چک آنها آماده شده است و روز                 
 شهريور روزى است که کارگران نساجى در               ٢.  آنها داده ميشود    

آخرين طومار اعتراضى که در اداره کار تنظيم کردند به مديريت و             
دولت اولتيماتوم دادند که اين تاريخ فرصت ميدهند تا به خواست                     
کارگران مبنى بر پرداخت حقوقهاى معوقه و ادامه کارى کارخانه               

مديريت نساجى آگاهانه اين سياست را پيش ميبرد             .    رسيدگى شود 
او همچنين اعالم کرده       .  که در صفوف کارگران تفرقه ايجاد کند             

 شهريور بخواهد باز خريد شود ما سريع                ٢است هر کسى روز         
الزم .  سنوات کارى را به وى بصورت نقدى پرداخت خواهيم کرد              

به ذکر است که کارفرما نساجى کردستان دو ماه است که ليست                       
 . بيمه کارگران را براى تامين اجتماعى نفرستاده است

او رسما   .  جليل ساز يکى از سهامداران نساجى کردستان است                   
اين خبر هنوز بطور     .  کارخانه را منحل و تعطيل اعالم کرده است          

. رسمى و کتبى منتشر نشده اما در ميان کارگران پخش شده است                   
کارگران با پخش اين خبر و تالشهاى بيوقفه کارفرما و مديريت و                  

از .  دولت براى ايجاد شکاف در صف آنها جلسات متعددى داشتند               
جمله جلسه حضورى با نماينده مجلس رژيم شعبانى و کرامى                            

در اين نشست طى نامه اى رسما و براى چندمين بار                            .  داشتند
متن اين نامه براى رحيمى معاون        .  خواستهاى خود را اعالم کردند      

 . حقوقى احمدى نژاد رونوشت و فاکس شده است
کارگران براى رسيدن به خواستهاى خود تمامى مراحل قانونى را                

 شهريور را بعنوان    ٢کارگران روز   .  طى کردند و به هر درى زدند      
. آخرين مهلت به دولت و کارفرما و ادارات زيربط اعالم کردند                     

کارگران اعالم کردند که اگر جواب سرباال بگيريم بدون ترديد به                  
ادامه زندگى ما   .  اعتراضات خود در اشکال ديگر ادامه خواهيم داد          

کارگران نساجى   .  و خانواده ما در گرو حفظ اين کارخانه است                    
کردستان از حمايت کارگران ساير مراکز کارگرى شهر سنندج                     

از آنجا که ساير مراکز نساجر هم موقعيت                      .  برخوردار هستند   
 هر لحظه خطر تعطيلى اين مراکز کارگران را تهديد     ،مشابهى دارند 

 . *ميکند

 ذوب آهن اصفهان؛
 دو کارگر و يک مهندس در محل کار به قتل رسيديد



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هفته پيش در يک کارگاه صافکاری واقع           
 بر اثر آتش         ،در جاده انهر جنب الواج           

 کپسول    ،سوزی و فقدان امکانات ايمنی            
آتش سوزى و انفجار       .  هوا منفجر ميشود    

کپسول هوا بالفاصله کارگرى بنام فرشيد          
هنگروانی را که هنوز در سن نوجوانی              

. بود بطرز فجيعی به قتل ميرساند                           
 حسين     ،همينطور برادر بزرگ فرشيد            

هنگروانی با هشتاد درصد سوختگی برای       
مداوا به شهرستان تبريز انتقال داده                        

 با کمال تاسف    ،بنا به خبر دريافتى   .  ميشود
 مرداد  ٢٧حسين هنگروانى ديروز يکشنبه     

. در بيمارستان تبريز جان باخت                              
بعدازظهر ديروز جنازه حسين را در                    
روستای کوتاالن اروميه در کنار برادرش       

 . فرشيد دفن کردند

 

مسبب اصلى اين جنايات و جنايات                         
را "  حوادث کار "سريالى که در ايران نام       

 سرمايه دارى و دولت             ،به آن داده اند         
از .  مدافع آن يعنى جمهورى اسالمى است       

ايران خودرو تا شازند و اروميه و ذوب              
 هر   ،آهن و عسلويه و هر گوشه ايران                

روز محيط کار از کارگران قربانى                        
محيط کار در ايران به کشتارگاه         .  ميگيرد

ميزان قربانيان  .  کارگران تبديل شده است     
محيط کار در ايران کمتر از قربانيان يک          

قاتلين اين کارگران    .  جنگ سهمگين نيست  
کسى جز طبقه حاکم و قوانين و دولت                    

 . حافظ منافع آنها نيست

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى جان باختن         
حسين هنگروانى و فرشيد هنگروانی را            
به خانواده و بستگان او صميمانه تسليت             

هرچند جان و وجود انسانها را             .  ميگويد
نميتوان با هيچ غرامت مادى جايگزين                

 با اينحال بايد دولت و کارفرما را                 ،کرد
براى پرداخت غرامت و تامين زندگى                 
خانواده فرشيد و حسين هنگروانى زير               

اين امرى است که مردم و         .  فشار گذاشت 
 که بدنبال اين رويداد              ،کارگران منطقه   

 بايد در     ،دلخراش بشدت خشمگين هستند       
کنار خانواده اين قربانيان براى آن تالش            

 . کنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ اوت ١٨ – ١٣٨٧ مردادماه ٢٨

 ؛ اروميه
 ! حسين هنگروانى هم جان باخت

۶٣شماره   

صنايع مخابراتى راه دور ايران در          کارگران    ،بنا به گزارش منتشر شده در سايت ايران پرس نيوز                
 بارها  ، نفر هستند   ١٢٠٠کارگران اين شرکت که       .   ماه است که حقوقشان را دريافت نکردند          ۵شيراز  

 ٢٢روز سه شنبه      .  در مقابل استاندارى استان فارس تجمع کردند اما پاسخى به آنها داده نشده است                       
 با کمال تاسف کارگرى بنام علی کيامرثی که در قسمت              ، در اعتراض به ابن وضعيت فالکتبار        ،مرداد

 زير فشار غير قابل تحمل وضعيت وخيم مالى اقدام به خودکشى کرد و                ،مونتاژ اين کارخانه کار ميکند    
خوشبختانه همکاران على کيامرثى توانستند او را             .  در قسمت منبع کارخانه خود را حلق آويز کرد                

 .  نجات دهند و به يکی از بيمارستانهای شيراز منتقل کنند
 

 آارگران اين کارخانه دست به اعتصاب و اعتراض زدند و خيابان روبروى              ،بدنبال اين واقعه دلخراش   
کارگران در اين اجتماع اعتراضى عليه اين وضعيت و مديران و کارفرماها             .  کارخانه را مسدود کردند   

. اعتراض کارگران با دخالت خشن نيروهاى ضد شورش مواجه شد                 .  و سران حکومتى شعار دادند       
. نيروهاى سرکوب مبادرت به تيراندازى و پرتاب گاز اشك آور و ضرب و شتم آارگران کردند                                 

 . آارگران ناچار به باز کردن راه شدند و به اعتراض و اعتصاب خود پايان دادند
 

 !کارگران

از گرسنگى  .  جمهورى اسالمى و سرمايه داران هر روز فرزندان ما را به عناوين مختلف ميکشند                        
 در اعتصاب و    ، در محل کار که عمال به يک کشتارگاه تبديل شده ميکشند            ، از بيمارى ميکشند   ،ميکشند

هر انسان باشرفى ميفهمد که        .  ضرورتى ندارد ما هم راسا اقدام به خودکشى کنيم              .  اعتراض ميکشند 
 و کارگر نميتواند      ، انسان را از زندگى سير ميکند          ،گرسنگى و فقر استيصال و بى حرمتى مى آورد             

. اما خودکشى که راه حل اين درد بزرگ و مشترک کارگران نيست                  .  دست خالى به منزلش بازگردد      
. بجاى اقدام به کشتن خود سرمايه دارى را هدف قرار دهيد          .  طبقه ما نميتواند دسته جمعى خود را بکشد       

اتحاد کارگر به تک     .  متحد شويد و قدرت تان را دريابيد        .  به منشا اين همه بدبختى و فالکت حمله کنيد           
اتحاد کارگر عمال به توده کارگران نشان ميدهد        .  تک کارگران نيرو و اعتماد بنفس و حق بجانبى ميدهد         

مجمع .  متحد شويد .  که ميتوان از حرمت و کرامت و حق خود با سربلندى دفاع کرد و پيروز بيرون آمد                
کارخانه را بخوابانيد و حق تان را از اين سرمايه داران و دولت مرتجع ضد                  .  عمومى تان را برپا کنيد    

 . کارگرشان بگيريد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠٠٨ اوت ١٣ – ١٣٨٧ مردادماه ٢٣   

 اعتصاب کارگران شرکت صنايع مخابراتى راه دور ايران
 !نيروهاى سرکوب اقدام به تيراندازى و گاز اشک آور به طرف کارگران کردند

 !حکم بازداشت مجدد داوود باقری در ترکيه
 

وزارت کشور ترکيه، ساعاتی پس از انتشار خبر حکم آزادی داوود باقری توسط دولت و مقامات                               
اين .  ، مجددا حکم بازداشت ايشان را صادر کرد          "کرک لر آلی     "وزارت کشور ترکيه از بازداشتگاه        

تا کنون دليل اين عمل از جانب دولت ترکيه توضيح داده            .  اقدام دولت ترکيه محکوم و غير انسانی است       
 .نشده است

 

 ،  17.08.2008بنا بر اخبار رسيده به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، عصر ديروز يکشنبه برابر با                          
 .در وضعيت جسمانی مناسب ديده شده است" کرک لر آلی "داوود باقری در محوطه بازداشتگاه 

 

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، ضمن محکوميت شديد و پی گيری بازداشت مجدد داوود باقری، از                              
خصيتهای مدافع حقوق بشر خواستار دخالت سريع و اعتراض به لغو بی دليل و غير                          شسازمانها و    

اخبار بيشتر در اين خصوص توسط اطالعيه های بعدی                  .انسانی حکم آزادی داوود باقری ، ميباشد           
 .منتشر خواهد شد

www.save-davoodbagheri.blogfa.com 

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
18.08.2008 



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اکثر       ،بنا به خبر دريافتى                    
" امام على  "پرستاران بيمارستان     

 ماه است که          ۵انديمشک مدت       
. حقوق شان را دريافت نکردند             

 نفر   ٣٠٠اين بيمارستان بيش از         
پرسنل اين          .  پرسنل دارد         

بيمارستان را به سه دسته تقسيم             
 . کرده اند

 

پرستاران ميگويند که يک عامل          
مهم تفرقه بين ما نوع استخدام ها          

دسته اول پرستاران رسمى     .  است
هستند که تعدادشان واقعا محدود          

دسته دوم پرستاران                .  است
قراردادى هستند که معموال                     

 ماهه   ٣ الى      ٢قراردادهاى آنها      
دسته سوم پرستاران ساعت     .  است

بعبارت ديگر دو       .  کارى هستند   
سوم پرسنل اين بيمارستان                       
پرستارانى هستند که ساعتى کار         

 . ميکنند

   

تقريبا همگى پرستاران بطور                
 ٤٠٠ هزار تا        ٢٨٠متوسط بين     

.  هزار تومان حقوق مي گيرند               
حقوقها بر اساس قراردادها نيز با        

پرستاران .  تاخير پرداخت ميشود    
رسمى بطور متوسط از يک ماه           

  پرستاران قراردادى        ،تا دو ماه     
 و پرستارانى که    ،دو ماه تا سه ماه    

براساس ساعت کار دستمزد                   
 ماه است حقوق        ۵ميگيرند االن     

وقتى اعتراض    .  دريافت نکردند   
 گفتند که     ،کرديم به اين بيحقوقى      

شما هيچ جا    .  شما هويتى نداريد   "
شما هيچ جائى   .  اسمتان ثبت نيست  

حتى رئيس قبلى        ".  بيمه نيستيد   
زياد حرف بزنيد                   :  "گفت

بيکار که زياد     .  اخراجتان ميکنيم  
 !"است

 

معموال در تمام دنيا استانداردهائى     
براى کار در بيمارستانها وجود            
دارد چون مسئله جان انسانها                  

اما در ايران از           .  مطرح است   
. استانداردى نميشود صحبت کرد      

پرستاران مجبور هستند دو و                 
در .  حتى سه شيفت  کار کنند                

استاندارد اين بيمارستان خيلى          
پايين است و از تجهزات                        

. پزشکى کافى برخوردار نيست     
بارها و بدليل نبود امکانات                  

حتى .  شاهد مرگ بيماران بوديم    
آمبوالنسهاى انتقال بيماران                
اوژانس مجهز نيستند و هميشه         
بيماران با خطرهاى جدى جانى      

 . روبرو هستند

 

در اينجا     !  اينجا ايران است         
بيمارستانهائى که قرار است              
جان انسانها را از خطر حتمى           
مرگ نجات دهند براى اکثريت        

اما .  عظيم مردم وجود ندارد           
واقعيت ديگر اينست که                         
بيمارستانها و کلنيک هاى مجهز   
براى نورچشمى ها و سرمايه            

 . داران وجود دارد

 

 !پرستاران انديمشک

 اين   ،وضعيت شما استثنا نيست      
وضعيتى است که کمابيش در            
همه بيمارستانهاى کشور وجود       
دارد و به همين دليل پرستاران          

. همه جا بشدت ناراضى هستند        
پرستاران براى فائق آمدن به             
اين وضعيت چاره اى ندارند              
جز اينکه نيروى متحدشان را            

نوع قرارداد     .  بميدان بياورند    
. نبايد مانع اتحاد پرستاران باشد      

اتفاقا اين سياست وزارت                      
بهداشت و روساى بيمارستانها         

 انديمشک" امام على"گزارشى از بيمارستان 

 !" بيکار که زياد است،زياد حرف بزنيد اخراجتان ميکنيم"
بيمارستان خبرى از مرخصى                  

اگر زمانى هم مجبور باشيد       .  نيست
  حقوقى به                ،مرخصى بگيرى     

پرستار مرخصى رفته تعلق                       
اکثريت پرسنل بخش            .  نميگيرد

خدمات اجتماعى را زنان تشکيل            
در بيمارستان نيز بيشتر          .  ميدهند

. کارکنان را زنان تشکيل ميدهند            
شرايط کار و زندگى ما پرستاران          

. واقعا رنج آور و وخيم است                      
تبعيض و محروميت از هر سو                 

مثال در  .  شامل ما پرستاران ميشود    
بيمارستان طبق آنچه که تصويب            

يعنى پولى که از         "  کارانه  "،شده
درآمد و سود بيمارستان حاصل               

 بايد بين همه پرسنل                         ،ميشود
البته کارانه   .  بيمارستان تقسيم شود    

بطور منصفانه به پرستاران عموما      
اما اين هم به ما             .  تعلق نميگيرد   

پرستارانى که ساعتى کار ميکنيم و       
. يا قراردادى هستيم تعلق نميگيرد         

کارانه ناچيزى آنهم با تاخير خيلى          
زيادى شايد به تعداد کمى از                        
پرستاران که رسمى هستند تعلق             

 . بگيرد

 

اخيرا براى گرفتن حقوقهايمان                 
مديريت و        .  تالشهائى کرديم       

مسئولين بيمارستان هم از ترفند               
فعال بيمارستان  .  جديد استفاده کردند  

بنابراين حتى نميدانيد   .  رئيسى ندارد 
براى کارهاى انجام گرفته و                       
حقوقهاى پرداخت نشده بايد يقه کى       

الزم به ذکر است             !  را بگيريد    

۶٣شماره   

است که با دسته بندى پرستاران            
تالش دارند جلوى اعتراض آنها          

 پرستار  ٢٠٠٠بيش از   .  را بگيرند 
بيمارستانهاى کرمانشاه نيز با                

. همين معضالت مواجه هستند             
همه جا از حقوق و مرخصى و              
مزايا و کارانه پرستار دزدى                  

 . ميشود

 

پرستاران بايد متحد شوند و                      
خواست نظارت نمايندگان منتخب      

" کارانه"شان را بر تقسيم عادالنه      
که در واقع بخشى از دستمزدشان       

نبايد قبول کرد    .  است مطرح کنند   
که همه مناسبات بيمارستانها را            
آنها تعيين کنند و پرستار و پرسنل       

. هيچ حق و نظارتى نداشته باشد          
همينطور افزايش حقوقها متناسب      

 ،با گرانى و باال رفتن قيمتها                    
پرداخت سر وقت و يکجاى                     

 بيمه درمانى و چکاب             ،دستمزد
مرتب که بتواند پاسخگوى                       
خطرات ناشى از محيط آلوده                 

 ،بيمارستانها براى پرستاران باشد    
از جمله خواستهائى است که                   
همواره پرستاران داشته اند و بايد       

. با جديت بيشترى مطرح کرد               
 پرستاران را به اتحاد و              ،حزب

طرح يکصداى خواسته هايشان           
 .دعوت ميکند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ اوت ٢٠ – ١٣٨٧ مردادماه ٣٠

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی 
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را 

امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت يک 
.گنجينه غنی آموزش است  

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

 www.m-hekmat.com/ 

 

 برای يک دنيای بهتر
  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

  ظهر بوقت ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 
 در کانال يکتهران  

اسی است                            ه سي ام رن ر يک ب ت ه ای ب ي . برای يک دن
ت، آزادی،           .   بيطرف نيست، جانبدار است     ق ي ع حق داف م

رای     .   برابری، شادی، رفاه و سعادت انسانها است        ا ب م
م      ا روز      .   يک جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکني ف ط ل

ان              ه دوست و زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع هم
 . و آشنايان خودتان برسانيد



١٨صفحه   يک دنياى بهتر                     ۶٣شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 هيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

 به حزب اتحاد 

 !کمونيسم کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 

 121 000 248 

Account Number: 

 36 48 46 88 52 

 ستون آخر
 اسالمی –و جنبش ملی " آف سايد"زنان 

 آذر ماجدی

به "  آف سايد    "مدتی پيش فيلم               
کارگردانی جعفر پناهی را در سينما       

فيلم جالب و سرگرم کننده     .  ديده بودم 
يک پديده جالب را در             .  ای است   

در .  جامعه ايران به نمايش ميگذارد      
اينجا قصد بررسی هنری فيلم آف              

پديده اجتماعی ای را     .  سايد را ندارم  
. که نشان ميدهد برايم جالب است              

يک راه نقب زدن به تحوالت                        
اجتماعی و فرهنگی هر دوره از                
طريق سينما و ادبيات آن دوره                     

پاپ "است، بويژه آنچه بعنوان                    
بطور مثال   .  شناخته ميشود  "  کالچر

 و  60يک راه شناخت تحوالت دهه        
 ميالدی، سينما و موزيک اين              70

 . دوره است

 

. آف سايد يکی از اين اثرات است             
يکی دو روز پيش بمناسبت مسابقات      
فوتبال المپيک، تلويزيون فيلم آف             

ديدن دوباره آن   .  سايد را نشان ميداد    
محرکی شد برای نوشتن اين                         

ديدن اين فيلم در زمان                .  خطوط
المپيک که يک زن جوان ورزشکار      
محجبه سبز پوش در مراسم افتتاحيه       
پيشاپيش صف ورزشکاران ايران           
حرکت ميکرد و همچنين در ميان              
مشاجرات اخير بر سر اليحه                        
خانواده، تناقضات جالبی را عيان             

کدام تصوير واقعی است؟         .  ميکرد
زنان سرتاپا در حجاب پوشيده،                  
فعالين زنی که دو آتشه از اسالم                  
دفاع ميکنند يا دختران جوان                         
جسوری که به عشق فوتبال عليرغم        
تمام فشارها و سرکوب ها خود را             
به آب و آتش ميزنند تا وارد                            

 شوند؟ کداميک؟" مردانه"استاديوم 

 

قطعا هر سه تصوير گوشه ای و                 
وجهی از واقعيت جامعه ايران                    

به اين معنا هر سه واقعی                .  است
اما سوال اينجاست که                    .  است

کداميک وجه قوی تر جامعه را بيان       
توضيح .  ميکند؟ بنظر من آف سايد        

عليرغم تمام محدوديت هايی      .  ميدهم

که در ايران بر تمام جامعه، از                    
جمله فيلم و هنر وجود دارد، آف                
سايد موفق ميشود تصوير متفاوتی          

. از نسل جوان زنان ايران ارائه دهد      
البته اين تصويری است که ديگر              

اين همان نسلی    .  برای ما آشنا است     
است که هر روزه با نيروهای                      
انتظامی بر سر حجاب و لباس و                
آپارتايد جنسی در جنگ و گريز                 

اين همان نسلی است که رژيم       .  است
اسالمی را کالفه کرده و مجبورش          

نه (ساخته است يک زن محجبه را           
در چادر سياه و مقنعه، بلکه پوشيده         

) شده در پرچم رژيم اسالمی                        
پيشاپيش صفوف تيم ورزشی اش             
در المپيک قرار دهد و از آخوندهای   

. فسيل شده فحش و بد و بيراه بشنود         
اين همان نسلی است که فعالين زن           

اسالمی به رخ رژيم می               –ملی    
کشند و هشدار ميدهند که اگر کوتاه          
نيايد، مبارزه مسالمت آميز آنها زير       
دست و پای هجوم حق طلبانه اين              

آف "زنان جوان   .  نسل له خواهد شد    
سمبل نسل زنان جوان،                "  سايد

 .جسور و برابری طلب ايران اند

 

به اين فکر کردم که اين زنان                        
جوانی که خود را به شکل مردان              
در مياورند و با هزار کلک وارد               
استاديوم ورزشی صد هزار نفره              
ميشوند، در مقابل اين استدالل که             

اسالم با تعدد زوجات مخالف                    "
يا اسالم با حقوق زن تناقضی      "  است

ندارد، چه عکس العملی نشان                     
ميدهند؟ عصبانی ميشوند يا قهقهه            

مساله .  سر ميدهند؟ احتماال هر دو         
اينجاست که اگر پيش کسوتان ملی           

اسالمی ميتوانند با رژيم بر سر             –
ضرورت اجازه زن اول برای                    
اختيار زن دوم چانه بزنند، وجود              
اين جنبش توده ای وسيع است که              

برای سنن عقب مانده پشيزی ارزش          
قائل نيست و در صدد يافتن راهی                 
برای خالصی کامل از اين سنن دست        

خالصی فرهنگی     .  و پاگير است          
خواست نسل جوان است و نسل پيش          

اسالمی   –کسوتان محافظه کار ملی         
اين نسل را وجه مصامحه چانه زنی           
هايش با رژيم ارتجاعی، سرکوبگر و       

 .زن ستيز اسالمی قرار ميدهند

 

تصور ميکنيد که اين زنان جوان                   
جسور و آزاديخواه به کسانی که به               
نمايندگی از جانب شان دارند برسر            
تبصره های حقير و توهين آميز به               
انسانيت و برابری و زنان چانه                       
ميزنند، چگونه برخورد خواهند کرد؟      
ممکن است اکنون که سازمانيابی                 
راديکال وجود علنی و وسيع ندارد،            
اين نسل جوان به نهليسم از يک                      
طرف و سکوت قبل از طوفان از                  
طرف ديگر دچار شوند، اما با يک              
سازمان يابی راديکال برابری طلبانه،     
اين نسل همچون سيلی خانمان برانداز      
ارکان رژيم اسالمی را به لرزه در               
مياورند و رژيم اسالمی را به همراه           
سنن و قوانين و سرکوب اسالمی                   

 . جارو خواهند کرد

 

اين واقعيت جامعه ايران است که ما            
طليعه هايی از آن را اينجا و آنجا، در          
اين فيلم و آن داستان، در اين گروه                
موسيقی يا در آن فيلم يوتيوب و از آن          
مهمتر در کشمکش های هر روزه                
زنان با نيروی انتظامی مشاهده                      

اسالمی،   –عمر مسامحه ملی    .  ميکنيم
دو خردادی مدتها است که بسر آمده            

راديکاليسم و بيان تمام تمايالت      .  است
و مطالبات آزاديخواهانه زنان تنها راه      

 .*به پيش است

 يک دنياى بهتر 
!را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد  


