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 استعفاى مشرف؛
 پايان يک الگوى حکومتى

 

 پرويز مشرف رئيس جمهور      ، اوت ١٨دوشنبه  
 با    ١٩٩٩مشرف سال       .  پاکستان استعفا داد      

کودتا عليه دولت نواز شريف قدرت را گرفت           
. و با يونيفرم وارد کاخ رياست جمهورى شد              

در سالهاى بعد براى ساکت کردن اسالميون تا          
اما در آخرين سخنرانى    .  شدن پيش رفت  "  امام"

اش بعنوان رئيس جمهور با پرچم افتاده                          
او گفت؛   .  ناسيوناليستى قدرت را واگذار کرد        

به خاطر منافع ملت، امروز از مقام خود                     "
کناره گيری ميکنم و آينده خود را به دست                     
مردم می سپارم، بگذاريد مردم در باره من                  

خداحافظ پاکستان، زنده باد             .  قضاوت کنند    
 "!پاکستان و خدا پاکستان را حفظ کند

 

اين سخنان شباهت زيادى به سخنان محمد                    
تفاوت .  رضا پهلوى هنگام ترک ايران دارد             

البته اين بود که شاه در متن يک انقالب وادار             
به رفتن شد و ژنرال مشرف اساسا در متن                    

در هر دو مورد نيز دوستى و هم        .  فشار آمريکا 
. کاسه بودن با دولت آمريکا بى نتيجه ماند                    

آندوران آمريکا شاه را راه نداد و امروز هم                 
قصد ندارند به مشرف       "اعالم کرده است که         

 درست     ،جانشينان مشرف    ".  پناهندگى بدهد    
 هر دو   ،مانند جانشينان رژيم سلطنت در ايران       

هم .  از محصول سياست آمريکا هستند                      
اسالميون در ايران با حمايت آمريکا و                            
دولتهاى غربى به قدرت خزيدند و هم حزب                

شاخه نواز از          -مردم و حزب مسلم ليگ              
دوستان و مهره هاى مطلوب آمريکا در                         

 . ايندوره در پاکستان هستند
 

مشرف از متحدين نزديک آمريکا در جنگ                
. بود"  عليه تروريسم "کذائى  

٢صفحه   

اعات و                    در صفحات ديگر؛     م ى از اجت ائ زارشه ر؟ گ ي ي در حاشيه انتخابات امريکا؛ کدام تغ
دج                      ،اعتراض کارگران نساجى کردستان    ن ن افت س ران غرب ب ارگ اع ک م  ، گزارشى از اجت
ارگر و     ، در باره قتل فرشته نجاتى ،گزارشى از بيمارستانهاى کرمانشاه     کمونيستها و طبقه ک

 .   نامه اى از آمريکا؛ به خاک سپارى کمونيسم،اپوزيسيون راست

 

 اسالم و اسالم زدايى
 گفتگو با منصور حکمت

 ١٨صفحه 

 !                يک گام به پيش چند گام به پس
                        در نقد حزب حکمتيست

 ۵صفحه على جوادى                                                            

 اطالعيه آغاز به کار 

 "دفتر روابط بين المللی حزب اتحاد کمونيسم کارگری"
 گفتگو با مريم کوشا 

 ۴صفحه              مسئول دفتر روابط بين المللى حزب                               

 !               فريادی که کنوانسيون حقوق بشر نشنيد

                      سخنی با مخالفين اعدام 
 ١٧صفحه شهال نوری                                                                 

 يادداشت سردبير

  سايپا،جهنمى به نام کارخانه؛ ايساکو 

 کامران پايدار

  ٢٣صفحه 

گفتگوى على طاهرى با يکى از فعالين 
 قديمى جنبش کارگرى ايران

 

١٢صفحه   



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مشرف اما ناچار شد برود چون            
نتوانست آنطور که آمريکا                       
ميخواهد دولت و ارتش و بويژه            
سازمان امنيت پاکستان را در                
خدمت پروژه هاى آمريکا عليه            

امرى که بينظير   .  طالبان بسيج کند  
بوتو وعده اش را داده بود و زير           

. فشار آمريکا به کشور بازگشت         
بوتو ترور شد اما همان پروژه               

فشار بر   .  بدون وقفه پيش رفت        
او ناچار شد      .  مشرف باال رفت     

سال گذشته بعد از وضع قوانين             
ويژه از مقام سرفرماندهی ارتش        

در داخل       .  کناره گيری کند            
پاکستان حزب بينظير بوتو در               
محور ائتالفى است که زير چتر           
حمايت فشار ديپلماتيک آمريکا            
مشرف را سر دوراهى استيضاح       

اما .  و کناره گيرى قرار داد                 
سوالى که مطرح است اينست که         
مگر طى دستکم دو دهه اخير                 
نيروهاى سياسى حکومتى در               

 از حزب مسلم ليگ                 ،پاکستان
پرويز "  شاخه قائد اعظم                "

مشرف، تا حزب مسلم ليگ                     
، و يا حزب      "شاخه نواز شريف   "

مردم پاکستان خانواده بی نظير             
 هرکدام به تنهائى و يا                     ،بوتو

ترکيبى از آنها در دوره هاى                   
مختلف در حکومت نبودند و آيا            
همه اينها متحدين نزديک آمريکا        
نبودند؟ پس چرا مشرف زير                  

 فشار ناچار است کنار برود؟ 

 

دو عامل که مستقل از رويدادهاى       
داخلى پاکستان است پاسخ اين                

 الگوهاى    ،اول:  سوال را ميدهد      
حکومتى مطلوب آمريکا در                   
ايندوران در کشورهائى موسوم           

 سياست   ،به تحت سلطه؛ و دوم           
مشخص آمريکا در منطقه براى          

 ". مقابله با تروريسم"

 

پايان الگوى حکومتى دوران 
 جنگ سرد 

دولتهاى نظامى و ارتشى در                   
 که اتفاقا هر دو      ،ترکيه و پاکستان  

از طرفداران پرو پاقرص آمريکا       
 آخرين دولتها از الگوهاى        ،بودند

امروز اين    .  پايان رسيده است       
نوع حکومتها برخالف دوران           
جنگ سرد الگوهاى حکومتى            

اسالميون .  مطلوب آمريکا نيستند  
طرفدار آمريکا و نيروهاى                   
متفرقه موئتلف شان که زير                  

 ،سينه ميزنند  "  دمکراسى"پرچم   
اتفاقا ظرفيتهاى باالترى در مهار     
کمونيسم و جنبش مستقل طبقه             

مهمتر اينکه اين      .  کارگر دارند  
الگوهاى جديد حکومتى                          
آکتورهاى سياسى مناسب ترى           
در کشمکشهاى بين المللى و                 
منطقه اى دوران پساجنگ سرد         

دستکم اين الگوهاى             .  هستند
حکومتى تا فرجام نهائى جهان            
چند قطبى موضوعيت خود را            

 . حفظ خواهند کرد

 

در حاشيه بايد تاکيد کرد که بى            
افقى سلطنت در ايران مديون               

حتى آنجا که     .  همين روند است    
آمريکا به قدرت نظامى و رژيم          

 نيروهاى     ،چنج متوسل ميشود        
متحدش را جريانات قوم پرست         
و فرقه هاى مذهبى تشکيل                     

يک رکن اساسى افول و      .  ميدهند
بن بست استراتژيک ناسيوناليسم     
عظمت طلب ايرانى و طيف                 
سلطنت طلبان دراين سالها همين       
تغييرات در استراتژى آمريکا و        
الگوهاى حکومتى مورد نظر             

ناسيوناليسم ايرانى    .  بوده است   
راسا پروژه اى سياسى متکى به        
جامعه و بورژوازى ايران                    

اگر بقدرت برگردد بايد با      .  ندارد
. حمايت و نيروى آمريکا برگردد    

آمريکا در ايران هزار بار امثال        
حزب مشارکت و ترکبيى از                 
جنبش ملى اسالمى را به جريان         

بيش از   .  سلطنتى ترجيح ميدهد     
پيش حکومت پرو غربى در                 
ايران نميتواند جريان سلطنتى             

 . باشد

 

سياست آمريکا در منطقه براى         
 "مقابله با تروريسم"

مسئله اساسى آمريکا کماکان               
تحميل توازنى جديد به اسالم                
سياسى در مناطق استراتژيک            

رسيدن به نوعى      .  بحرانى است  
سازش مقطعى با حماس و حزب       

 کنار    ،اهللا در فلسطين و لبنان             
آمدن آمريکا و اسرائيل با                        

 اعمال فشار به دولتهاى        ،سوريه

 استعفاى مشرف؛
 ...پايان يک الگوى حکومتى 

قديمى حکومتى دوران جنگ سرد          
در ترکيه حکومت    .  در منطقه بودند   

ژنرالها که هنوز هم قدرتشان را                
کمابيش حفظ کرده اند نهايتا ناچار            
شد اسالميون نوع حزب توسعه و             
رفاه را بپذيرد و بنفع آن بدرجه اى            

در انتخابات اخير   .  پشت صحنه رود  
ترکيه ترجيح سياسى آشکار آمريکا        
و اروپاى غربى يک عامل مهم                  

. بقدرت رسيدن اين جريان بود                   
اسالميون ترکيه هم ميتوانند با جناح       

خود "  فاندامنتاليست"تروريست و       
دربيافتند و هم همان منافعى را که             
ارتشى هاى سابق براى آمريکا                  

اين .  پاسدارى ميکردند حفظ کنند          
روندى است که در عراق و                           
افغانستان بدنبال جنگ آمريکا پيش         

دراين کشورها جريانات            .  رفت
ناسيوناليست و يا ارتش و نيروهاى         
شبه سکوالر به قدرت نزديک نشدند      
بلکه ترکيبى از اسالميون طرفدار           
آمريکا و قوم پرستان به قدرت                    

همين سياست در شکل             .  خزيدند
ديگرى در فلسطين و لبنان پيش                 
رفت و دولتهاى عربى منطقه نيز              
زير فشار براى تغييراتى دراين                 

در پاکستان همين الگو         .  جهت اند  
 که به   ،رئيس جمهور آتى . پيش رفت 

احتمال قوى از حزب مردم                            
 قرار است همين       ،بينظيربوتو است  

از يکسو    .  تعادل را برقرار کند           
بيشتر از مشرف موانع مقابله با                  
جريانات مخالف آمريکا را پيش برد      
و از سوى ديگر با ملحوظ کردن                
اسالم بعنوان يک رکن حکومتى               
امکان ميدان دادن به اسالميون                   

اين سياست   .  افراطى را مهار کند        
بويژه در کشورى اتمى مانند                        
پاکستان براى آمريکا حائز اهميت           

تا به مردم محروم پاکستان و         .  است
بويژه طبقه کارگر اين کشور                       

 اين جابجائى ها                 ،مربوط است     
. تغييرى در اوضاع آنها نميدهد                 

اسالمى   -رفتن يک ارتجاع ارتشى       
 -و آمدن يک ارتجاع قبيله اى                      

اسالمى تفاوتى به حال طبقه کارگر         
سياست نمايندگان رنگارنگ     .  ندارد

طبقه حاکم پاکستان در قبال طبقه               
کارگر و حقوق پايمال شده مردم                

حقيقت .  محروم پاکستان يکى است       
اينست که دوران حکومتهاى ارتشى      
نوکر آمريکا و نسبتا سکوالر به                 

۶۴شماره   
عربى مانند مصر و عربستان و             
اردن براى ايجاد تغييراتى دراين           
مسير و ايفاى نقش به همين                         

 فشار به جمهورى اسالمى       ،عنوان
براى ايجاد تغييراتى در سياست             

 الگوهاى       ،حکومت در منطقه            
عراق و افغانستان که به سازشى با       

طرفدار "  سنى"بخشى از نيروهاى    
صدام و بخشى از نيروهاى طالبان       

 تقويت حزب         ،منجر شده است        
 و پروژه    ،توسعه و رفاه در ترکيه      

بينظير بوتو و نهايتا برکنارى                  
مشرف؛ همه اجزاى يک سياست          
واحداند که در خدمت استراتژى            
منطقه اى آمريکا موسوم به                       

مهار .  است"  خاورميانه بزرگ   "
اسالم سياسى با هضم بخش قابل             
مالحظه اى از آن و شرکت اين               
نيروها در ساختار قدرت سياسى           
در جهت منافع استراتژيک آمريکا      
سياستى است که آمريکا آگاهانه             

جنگ و حمله نظامى     .  دنبال ميکند 
تنها کاتاليزورى در اين روند است       

 .  نه مسيرى متفاوت

 

 معضل  ،در مورد مشخص پاکستان   
آمريکا با مشرف حمايت آشکار و         
پنهان و نسبتا خودمختار او در                 
تقابل با نيروهاى اسالمى در                     

 ،پاکستان و منطقه مرزى افغانستان    
و در قلمرو داخلى کنار زدن                      
جريانات ديگر مانند همين ائتالفى        
است که امروز جاى مشرف را پر        

تصور سقوط يک پاکستان     .  ميکنند
اتمى به دامن نيروهاى اسالمى               
مخالف آمريکا و يا معامالت                     
قاچاق امثال شبکه غدير خان با               
اسالميون منطقه براى آمريکا                 

استعفاى .  هولناک بوده و هست           
مشرف و بقدرت رسيدن احزاب            

 درعين حال که با           ،مرتجع ديگر  
روند "جار وجنجال توخالى                      

و خشنودى  "  دمکراسى در پاکستان  
اليت سياسى مرفه و شکم سير اين         

 همزمان به      ،کشور همراه ميشود     
سواالت و نگرانيهاى مهمتر                     
آمريکا دراين کشور بدرجه اى               

اين رويداد بدون          .  پاسخ ميدهد    
ترديد با حمايت ضمنى و مستقيم             
دولتهاى هند و افغانستان مواجه              

ترديدى نيست در          .  خواهد شد    
ماهيت جنگ تروريستها با اين                
افت و خيزهاى سياسى تغييرى               

اين .  ماهوى ايجاد نخواهد شد              
تغييرات منشا هيچ نوع امنيت                  

بيشتر مردم در        
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. پاکستان و افغانستان نخواهد شد        
حتى اين تغييرات به کمتر شدن             
تعدى اسالميون به جامعه و                     
کاهش تروريسم متقابل دولتى و           

. غير دولتى منجر نخواهد نشد              
وضعيت بحرانى کشورهاى                   
منطقه و بى پاسخى به سواالتى             
که منشا اين گنداب تروريستى               

 چشم انداز يک دوره ثبات       ،هستند
و امنيت و زندگى عادى را بروى        

آمريکا .  مردم نخواهد گشود             
امروز صرفا دارد جاى پاى خود        
را محکم و چهارچوب قوانين                

به اين    .  بازى را تعريف ميکند         
اعتبار تغييرات امروز در منطقه        
ماهيتى سياسى دارند و ضرورتا         
در جهت بالفصل الگوهاى                      
اقتصادى و رشد و توسعه و                     
سرمايه گذارى و شکل دادن به              
دولتهائى که بتوانند يک ثبات                 
درازمدت اقتصادى را تامين کنند       

 . حرکت نميکند

 

تاثيرات اين روند در ايران در               
کوتاه مدت ايجاد يک نوع                         
اميدوارى براى جنبش ملى                      

از يک طرف          .  اسالمى است    
حکومت اسالمى امکان مناسبترى    
براى سازش و کنار آمدن با                     
آمريکا ميبيند و از سوى ديگر هر       
درجه فشار به حکومت اسالمى           
توسط غرب به تقويت جريان دو          
خردادى و اسالميون طرفدار                

. مصالحه با آمريکا ترجمه ميشود      
با فرض بقدرت رسيدن خاتميون         
در انتخابات آتى ايران و                            
دورنماى کنار آمدن جمهورى               
اسالمى با آمريکا اين روند منطقه       

مسئله در ايران   .  اى تکميل ميشود  
اما از جهات مختلف متفاوت                   

اوال آمريکائيزه شدن              .  است
توسط هر       –حکومت اسالمى        

روندى در جهت             -جناح اش     

 ليال احمدی

سرانجام پس از چندين ماه کشمکش و اعتراض مصمم و پيگير                                 
پرستاران کرمانشاه برای دريافت دستمزدهای عقب افتاده شان و بخاطر          

 ايزدی رئيس دانشگاه علوم            ،اوضاع ملتهب بيمارستانهای کرمانشاه        
 به علت استيصال و ناتوانی در کنترل اوضاع و                     ،پزشکی کرمانشاه  

او .  شرايط  بسيار حساس بيمارستانها استعفا داد يا کنار گذاشته شد                       
بااينکه قبال چندين بار درخواستهای مکررش برای استعفا مورد قبول                 

 در روزهای اخير بطور ناگهانی از        ،حکومت اسالمی قرار نگرفته بود     
کار برکنار شده و حکومت مهره سوخته ديگری به نام نوری زاده را                    

 . جايگزين وی نموده است

 

 نفر از پرستاران             2000الزم به ياد آوری است که بيش از                                 
بيمارستانهای کرمانشاه هنوز موفق نشده اند به طور کامل مبالغ ساعات            

کار اضافی سخت و توانفرسا و             .  اضافه کاريشان را دريافت نمايند          
 ماه اخير است و هنوز حقوق آن          5همراه با شب نخوابی که مربوط به          

همينطور به گفته يکی از مسئولين حسابداری                 .  پرداخت نشده است     
 اکثر پرستاران بيمارستانهای کرمانشاه که بيش        ،"امام رضا "بيمارستان  

 خود که   86 مبلغ کمک هزينه مسکن سه ماه آخر سال           ، نفراند 3500از  
اين منبع  .   تومان می شود را تاکنون دريافت ننموده اند              90000جمعا  

 350 ماه پرستاران مبلغی حدود          3افزود کل کمک هزينه مسکن اين            
ميليون تومان است که تا به حال به بهانه های مختلف آن را باال کشيده                    

 !اند

 

" امام رضا   "يکی ديگر از پرستاران بخش راديولوژی بيمارستان                      
او با وعده و وعيدهای       .  نوری زاده عامل خود حکومت است        :  ميگفت

دروغ و همچنين با دسيسه چينی و همدستی پنهانی با حراست  برای                       
اين حرفها به گوش ما       .  فريب و سرکوب پرستاران به ميدان آمده است          

ما به چيزی کمتر از حق و حقوق مسلم خودمان رضايت                          .  نميرود
 3/6/87.*    نخواهيم داد

 استعفاى مشرف؛
 ...پايان يک الگوى حکومتى 

اضمحالل هويتى حکومت اسالمى         
ثانيا چنين روندى در ايران           .  است

مردم را به دورانى از صبر و                      
انتظار سوق نخواهد داد بلکه عقب          
نشينى حکومت به تعرض بيشتر               

ثالثا هرچه     .  جامعه منجر ميشود        
جلوتر ميرويم صورت مسئله ايران        
بعدى منطقه اى تر و جهانى تر                    
بخود ميگيرد و حل معضالت آن               
محدود به بازى جناح هاى درون               
حکومتى و حتى تغييرات اساسى در       

اگرچه .  جهت سياست خارجى نيست   
روند کنونى در عراق و افغانستان و       
سوريه و لبنان و فلسطين و پاکستان         
بخشا به ضرر جمهورى اسالمى              

 در طرف ديگر                  ،عمل ميکنند     
کشمکشهاى آمريکا و روسيه و                  
جدالهاى جهانى مفتوح بعد از جنگ        
سرد امکاناتى را به حکومت                        

. اسالمى براى مانور و بقا ميدهد              
بطور کلى مجموعه اين تغييرات              
ضررش براى رژيم اسالمى بيشتر        

 . از صرف آن است

 

استعفاى مشرف درعين حال که بر         
پايان يک نوع الگوى حکومتى                   

 همزمان  ،طرفدار غرب تاکيد ميکند    
بحران مزمن و قديمى حکومتى                 
بورژوازى در کشورهاى تحت                 

سرمايه .  سلطه را نيز بيان ميکند           
دارى امروز از هر طرف که                       

.  ارتجاع و ارتجاع ميزايد       ،ميچرخد
در ايران کماکان صورت مسئله را          
بايد بيرون معادله باالئى ها ديد و               

پاسخ طبقه کارگر و         .  تعريف کرد  
کمونيسم به کل اين اوضاع تنها                   
ميتواند تالش براى زير و رو کردن        
اين معادله و تغيير کل صورت                   

اين امر تنها        .  مسئله منطقه باشد       
ميتواند متکى بر استراتژى پيروزى      
کارگرى در ايران و در مهمترين              

 . *سنگر اسالم سياسى باشد

۶۴شماره   

موضوع سخت است که چگونه يک          
پدر ميتواند فرزند خودش را سرببرد         

چه !  و وحشيانه غرق در خون کند            
اندازه انسان بايد ناانسان شده باشد که مثل آب خوردن آدم بکشد؟ نشريه               

ميخواهم .  يک دنياى بهتر و طبعا اين نوشته را کسان زيادى ميخوانند                 
بعنوان کسى که از اين واقعه دلم بدرد آمده و بعنوان کسى که عمرى                       

 ميخواهم دعوت کنم و فراخوان بدهم که         ،براى آزادى انسانها جنگيده ام     
من معتقدم در عين حال که هر روز        .  عليه اين جنايات و منشا آن بايستيد      

 اما  ،و هر لحظه بايد براى بدست آوردن حقوق و آزادى زن تالش کرد                
رهائى انسان بطور کلى و رهائى زنان از نظام گنديده و مملو از ستم                      

 در سوسياليسم   ،سرمايه دارى که مردساالرى را هر روز صيقل ميدهد           
انسان تنها دراين نظام ميتواند مستقل از جنسيت و مليت و هر                      .  است

به قول منصور حکمت؛          .  هويتى ديگر به انسانيت خويش برگردد               
. چه در ظرفيت جمعی و چه فردی              .  اساس سوسياليسم انسان است       "

 ". سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است
 

سرمايه دارى و مذهب برعکس جنبش و نظام سلب اختيار از انسان                       
 . *عليه آن برخيزيم. جنايت در حق آنست

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

!کارگران سنت مجمع عمومى را تقويت کنيد  

  ،گزارش

 استعفای ايزدی رئيس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 !و دستمزدهای پرداخت نشده پرستاران

 .... از قربانيان ،فرشته



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 حزب طرح         :يک دنيای بهتر        
دفتر روابط بين المللی را تصويب      

اهميت و جايگاه اين       .  کرده است  
 عرصه از فعاليت چيست؟ 

 

 مهمترين هدف              :مريم کوشا      
تشکيل دفتر، معرفی کمونيسم               
کارگری منصور حکمت در                  

اين .  عرصه بين المللی است              
عرصه ای است که تاکنون تحت          
الشعاع فعاليتهای ديگر قرار                  

وقت آن رسيده که         .  گرفته است  
توجه بيشتری به آن شود و نيروی  

.  ای به آن اختصاص داد                ژهوي
دفتر روابط بين المللی در عين               
حال تالش خواهد کرد که حضور       
فعالی در عرصه سياست بين                 

 . المللی داشته باشد

 

 اولويتهای کار      :يک دنيای بهتر     
شما در اين عرصه چيست؟ چه             
تاکيدات و چه نقشه و برنامه ای            
برای پيشبرد کار در اين عرصه          

 داريد؟ 

 

 اولين کاری که در           :مريم کوشا  
دستور است تهيه وب سايت                    

وب سايت   .  انگليسی حزب است     
اين اجازه را ميدهد که اسناد                    
حزب و متون منصور حکمت در       
دسترس جامعه بين المللی قرار            

در نظر داريم که يک بولتن      .  گيرد
خبری از فعاليتهای حزب منتشر         

مطالب زيادی تا همين                 -کنيم
امروز به انگليسی ترجمه شده               
است که بزودی روی وب سايت          

 . گذاشته ميشود

 

يک عرصه مهم کار دفتر تماس           
پيگير با سازمانها و احزاب در              

در نظر   .  سطح بين المللی است        
داريم که اخبار مهم کارگری را            
مرتبا بدست سازمانها و اتحاديه           

در عين   .  های کارگری برسانيم     
حال اخبار مبارزات ساير اقشار          
جامعه در ايران نيز بايد تهيه و              
 . در سطح بين المللی منعکس شود

 گفتگو با مريم کوشا
 مسئول دفتر روابط بين المللى حزب

طرح دراز مدت دفتر، برگزاری جلسات به            
زبان انگليسی در شهرهای اصلی اروپا                     

شرط موفقيت چنين جلساتى در درجه          .  است
اول شناساندن حزب و ادبيات منصور                        

ايجاد تماس  .  حکمت در سطح بين المللی است     
های فعال با رهبران تشکلهای کارگری و                 
سازمانهای مدافع حقوق بشر و تشکلهای                   
پيشرو و مترقی نيز جزو نقشه و طرح دفتر             
است که اميدواريم با اختصاص نيرو بتوانيم           

 .پيش ببريم

 

 يک هدف اين دفتر                    :يک دنيای بهتر          
شناساندن و معرفی کمونيسم منصور حکمت        

چگونه بايد گنجينه      .  در سطح جهانی است        
عظيم منصور حکمت، نگرش سياسی و                   
کمونيستی متفاوت او را در سطح جهانی                   

 مطرح کرد؟ 

 

 هم اکنون به همت خسرو داور            :مريم کوشا 
سايت منصور حکمت گنجينه عظيم و مهمی          
در شناساندن نقش منصور حکمت بعنوان                

تمام .  ليدر جنبش کمونيسم کارگری ايفا ميکند      
تالشمان را بايد بکنيم که اين سايت کامل                    

يکی از وظايف مهم و عاجل دفتر بين            .  شود
المللی حزب اتحاد کمونيسم کارگری ترجمه          

آنهايی که هنوز ترجمه     (آثار منصور حکمت     
. در درجه اول به زبان انگليسی است          )  نشده

همينجا دوست دارم از همه خوانندگان دعوت        
 -کنم که در اين عرصه با ما همکاری کنند                

عالقمندانی که ميتوانند متون منصور حکمت       
بخصوص (را به زبانهای غير فارسی                        

ترجمه کنند با ما تماس بگيرند تا             )  انگليسی
بتوانيم اين کار مهم را با ياری همديگر انجام           

 . دهيم
 

همه کسانی که آثار منصور حکمت را به                   
زبان فارسی خوانده اند ميدانند که چه دنيای            

ما ميخواهيم     -عظيمی را برايشان باز کرده        
 .اين دنيا را برای مردم دنيا باز کنيم

 

ترجمه آثار منصور حکمت و گذاشتن آنها                
روی وب سايت فقط قدم اول اين کار مهم                   

بايد آن را مرتبا تبليغ کرد تا در                         .  است
از سازمانهای بين     .  دسترس همه قرار گيرد      

پاتی به کمونيسم کارگری دارند       المللی که سم   
ميخواهيم که به وب سايت انگليسی حزب                 

آدرس وب سايت منصور              .  لينک بدهند    
   . *حکمت و حزب را بايد وسيعا تبليغ کنيم

۶۴شماره   

 اطالعيه آغاز به کار 

 "دفتر روابط بين المللی حزب اتحاد کمونيسم کارگری"
 

بدينوسيله آغاز به کار دفتر روابط بين المللی حزب را اعالم 
 : وظايف اين دفتر به طور کلی عبارتند از. ميکنيم

 

معرفی و شناساندن کمونيسم کارگری منصور حکمت و                  -١
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری در سطح بين المللی،

ترجمه و جمع آوری ادبيات کمونيسم کارگری و منصور                  -٢
 حکمت حداقل به زبان انگليسی در سايت حزب،

راه اندازی و انتشار يک بولتن خبری از فعاليتهای حزب                  -٣
اتحاد کمونيسم کارگری که هر بار خالصه ای از اطالعيه ها و        

 بيانيه های حزبی را منعکس کند،
 

 . مسئوليت اين دفتر را رفيق مريم کوشا بعهده دارد
 

 هيات داير حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 طرح 

 "دفتر روابط بين المللی حزب اتحاد کمونيسم کارگری"
حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيازمند آن است که کمونيسم                     

اين عرصه ای   .  کارگری را در عرصه بين المللی نمايندگی کند       
حزب بايد   .  خالی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است                  

کمونيسم کارگری منصور حکمت را در عرصه بين المللی                    
بعالوه بايد بمثابه يک حزب جدی و روتين در               .  نمايندگی کند 

بايد ادبيات غنی حزب     .  عرصه بين المللی حضور داشته باشد        
عالوه بر اين با حاد شدن         .  را در دسترس عالقمندان قرار داد        

تخاصمات بين المللی، حزب اتحاد کمونيسم کارگری بايد مکان          
از اين  .  واقعی سياسی خود را در عرصه بين المللی پيدا کند                

دفتر روابط بين المللی حزب اتحاد کمونيسم                       "رو حزب        
وظايف اين دفتر بطور کلی عبارتند       .  را ايجاد ميکند  "  کارگری

 : از
 

معرفی و شناساندن کمونيسم کارگری منصور حکمت و                  -١
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری در سطح بين المللی

 

ترجمه و جمع آوری ادبيات کمونيسم کارگری و منصور                  -٢
 حکمت حداقل به زبان انگليسی در سايت حزب

 

راه اندازی و انتشار يک بولتن خبری از فعاليتهای حزب                  -٣
اتحاد کمونيسم کارگری که هر دو هفته يکبار که خالصه ای از          

 اطالعيه ها و بيانيه های حزبی را منعکس کند
 

دفتر دارای يک مسئول خواهد بود که به توصيه هيات داير              -۴
 . و تائيد دفتر سياسی فعاليت خود را آغاز خواهد کرد

 

مسئول دفتر سازماندهی الزم برای پيشبرد کار خود تعيين               -۵
 . خواهد کرد

 هيات داير دفتر سياسی حزب



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از )  حمه سور (حسين مراد بيگی     
اعضای رهبری حزب حکمتيست     

حزب "در مطلبی تحت عنوان              
اين "  اتحاد کمونيسم کارگری         "

" تناقض را چگونه توضيح ميدهد      
سئواالتی را در مقابل رهبری               
حزب ما قرار داده است که مايلم           

اين نوشته در     .  به آنها پاسخ دهم      
عين حال اين امکان را فراهم                  
ميکند که نگاهی به جوانبی از                
پروژه اتحاد صفوف کمونيسم               

اما دوست دارم   .  کارگری بيندازيم 
قبل از پرداختن به اين مطلب به            

. مساله ای در اين زمينه اشاره کنم   
متاسفانه مدتی است که در                        

و "  پاسخ ندادن "صفوف جنبش ما    
به يک خصيصه    "  چيزی نگفتن "

" ويژگی"اين    .  تبديل شده است      
. مسلما تاٽيراتی هم بر ما هم دارد        

عمل به مٽل يک عکس العمل                 
" نقدهای"مسلما به   .  غريزی است 

جدل .  "معينی نبايد پاسخ داد              
و ادبياتی که اين صف در      "  آنالين

تقابل با سنت نقد در صفوف                     
کمونيسم کارگری ايجاد کرده                
است، نمونه ای از مجموعه ای            
است که توجيه کننده اين سياست          

ضرب المٽل نه چندان              !  است
را "  خاموشی"محترمانه ای نيز        

. در اين گونه مواقع توصيه ميکند      
اما نوشته حسين مراد بيگی از               

سنتی که ما نيز      .  اين جنس نيست   
در حزب اتحاد کمونيسم کارگری       
از آن پاسداری ميکنيم از                           

واهمه ای    "  نقد"پاسخگويی به        
برعکس، ما يک مکانيسم       .  ندارد

قوی شدن صف خود را در                       
خصلت انتقادی جريان خود                    

ما بايد راه خود را با نقد           .  ميدانيم
خط کمونيسم منصور   .  هموار کنيم 

حکمت اکنون در موضع انتقادی         
نسبت به دو حزب ديگر                              

با .  کمونيست کارگری قرار دارد     
اين مقدمه به سراغ نقد مطلب                 

 . حسين مرادبيگی ميروم

 

مفروضات نادرست، استنتاجات        
 نادرست تر

هيچ فرضيه يا نظريه ای را چه             
در عرصه علوم و چه در                           

کميته مرکزی حزب           :  "است
اتحاد کمونيسم کارگری، هيات          
پنج نفره ای را موظف ميکند تا           

حزب اتحاد        "پروژه اتحاد               
حزب "با     "  کمونيسم کارگری    

 –کمونيست کارگری ايران                  
را از نظر نظری،        "  حکمتيست

 بررسیعملی و تشکيالتی مورد       
قرار دهد و نتيجه را به اطالع              

تاکيد از    (."کميته مرکزی برساند  
همانطور که در قرار      )  من است 

تصريح شده است اين قراری در       
مورد پيوستن به حزب                              

قرار .  حکمتيست نيست             
نظری، عملی و             "  بررسی"

اما .  تشکيالتی در اين زمينه است 
حسين مراد بيگی برای رسيدن           
به استنتاجات روانشناسانه خود و     
پرهيز از پرداختن به يک بحٽ          
سياسی جدی، ناچار شده است که     
با يک چرخش قلم مساله                          

را از کل اين قرار            "  بررسی"
حذف کند تا به نتايج مورد نظر            

واقعيت اين است که      .  خود برسد 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری            
هيچگاه تصميم به پيوستن به                 

چنين .  حزب حکمتيست نگرفت     
تمايلی مسلما وجود داشت،                    

اما نتيجه اين     .  تالشهايی هم شد    
کميته مرکزی  .  بررسی منفی بود  

حزب ما در يک اقدام سنت                    
شکنانه به اتفاق آراء رای به                  
ايجاد کميسيونی برای بررسی            

هدف بررسی اين      .  اين امر داد     
روند و اعالم نتيجه آن به کميته           

نتيجه .  مرکزی حزب بود               
 .بررسی اما منفی بود

 

پروژه اتحاد صفوف کمونيسم             
کارگری و طی کردن کوتاه                   
ترين راه برای دستيابی به اين             
امر، يک هدف اعالم شده ما                 

ما اعالم کرده بوديم تا                 .  بود
زمانيکه به ما اٽبات نشود امر              
اتحاد صفوف نيروها و احزاب           
منتسب به کمونيسم کارگری                
امری غير ممکن است به اين               

. تالش خود ادامه خواهيم داد               
. همين سياست را هم دنبال کرديم     

تالش بسياری کرديم تا                             
ديوارهای نفرت و کينه توزی و         
دوری از کمونيسم کارگری                  
منصور حکمت در اين جنبش را       

از منافع خودمان            .  نقد کنيم     
از مصالح جنبش   .  حرکت نکرديم 

اعالم کرديم   .  مان حرکت کرديم    

 !يک گام به پيش چند گام به پس
 در نقد حزب حکمتيست

 على جوادى

رياضيات نميتوان با مفروضات               
مٽال .  غلط و نادرست اٽبات کرد             

نميتوان فرض کرد که خورشيد به            
دور زمين ميگردد و سپس بر اين              
اساس تالش کرد علت اين چرخش           

مطلب رفيق حسين     .  را توضيح داد    
مراد بيگی هم از معضلی از اين                

اساس نقد ايشان     .  جنس رنج ميبرد    
بر اين فرض غلط استوار است که            
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در             

 قراری صادر       ٢٠٠٨ماه آوريل       "
کرد و در آن اعالم کرد که به حزب         

 و سپس به نقد      "حکمتيست ميپيوندند 
حرکت و واکنش ما در اين پروسه            
مينشيند و خواهان توضيح ما در                
قبال نقدهای اخيرمان به خط مشی            
سياسی رهبری حزب حکمتيست              

ايشان سپس فراتر ميرود و        .  ميشود
به روشی روانشناسانه به تحليل علل      

پشت نقدهای   "  روانی"و   "  روحی"
اخير رهبری حزب ما به سياستهای        
غير کمونيستی حزب حکمتيست              
ميپردازد و علت را نه در خود                     
موضوعات مورد نقد بلکه در                     

ما "  رنجش خاطر  "و يا     "  ناکامی"
در باره اين             !  جستجو ميکند؟      

مجموعه بايد گفت، هم آنچه که                    
مبنای تحليل قرار گرفته و هم                       
ابزاری که با توسل به آن مسائل                 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته               
است و هم صحنه ای که چيده شده             
ربطی به کمونيسم و مارکسيسم                  

در اين بررسی گويا کودکانی      .  ندارد
با اسباب بازيهايشان به بازی                       

نشسته اند، به يکباره             "  سياست"
رنجيده خاطر شده و بنای بد                          

و !  رفتاری را آغاز کرده اند                    
" بد رفتاری   "روانشناسی به علل           

اين کسانی که مشغول بازی هستند،        
ميپردازد و علت اين رفتار را در               
ناکامی يک طرف بازی کشف                    

؟ !تحليل عميقی است                .  ميکند
متاسفانه بيش از هر چيز نشان رشد        
سطحی گری و فرار از واقعيات                

 . سياسی جدی در جنبش ماست

 

اگر حقيقت کماکان ارزشی داشته             
باشد و اگر کسی انتظار حقيقت                   
گويی را داشته باشد، بايد به خود                
اين قرار و نه تحريف حسين مراد             

در اين قرار آمده      .  بيگی رجوع کند   

۶۴شماره   

که ما رگه ای در کمونيسم                           
کارگری هستيم که به خود از نقطه       
نظر يک جنبش اجتماعی نگاه                 

مساله سرنوشت جنبش ما،      .  ميکند
چه بر سر اين جنبش می آيد،                     
ميزان کارآيی و قدرت عمل آن در        
جامعه چيست، يک امر جدی ما             

ما بر خالف احزاب و                  .  است
جرياناتی که فلسفه وجودی                        

. خودشان را از خودشان ميگيرند         
تشکيالت خودشان نقطه آغاز و             
پايان تعقل و معيارها و                                  
ارزشهايشان است، اعالم کرديم که     
تشکيالت و حزب را بمٽابه جريان       
و ابزاری متشکل در يک بستر               
اجتماعی و جنبشی مورد ارزيابی        

اما گويا اين مفاهيم        .  قرار ميدهيم  
ديگر از آن برد و عمق در جنبش           
و احزاب منتسب به کمونيسم                    
کارگری، چه حزب حکمتيست و          
چه حزب کمونيست کارگری،                

گويا مفاهيمی    .  برخوردار نيستند   
هستند نا آشنا، دور از واقعيات                 
سياسی که شکل دهنده ذهنيت و              
 .  پراتيک روزمره اين احزاب است

 

ما در راه پيشبرد امر اتحاد                         
صفوف کمونيسم کارگری                         
ميدانستيم که بايد گام های اول را            

ميدانستيم که حتی                .  برداريم
برای دست يابی    "  سازش اصولی "

به منافع بزرگتر در اين جنبش                 
ما عليرغم      .  امری الزم است          

اختالفات نظری معين و اعالم شده      
ای که با برخی سياستهای اين                   
حزب داشتيم خواهان بررسی                  
پروسه اتحاد و اعالم اين                              

از اين رو پيشقدم    .  جهتگيری بوديم 
اما اين راه را در تاريکی             .  شديم

ما ميدانستيم که فائق      .  طی نکرديم 
آمدن بر اين موانع به تالش                         

ميدانستيم .  هرکولی نيازمند است      
که نميتوان سنگر منافع گرايشات          

غير کارگری را     –غير کمونيستی   
به همان  .  به سادگی درهم شکست     

توپخانه سنگينی نياز است که                   
. ديوارهای چين را درهم شکست         

از اين رو                    
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

را "  کميسيونی"رهبری حزب         
جوانب "  بررسی"مامور             

" نظری، عملی و تشکيالتی                "
ما ميدانستيم که برای اتحاد        .  کرد

و يا پيوستن به حزب حکمتيست و      
تامين بخشی از هدف اتحاد                       
صفوف کمونيسم کارگری بايد              
شناخت بيشتری از کليه جوانب و       

. سياستهای اين حزب بدست آوريم    
جهت گيری ها و سياستهايشان را       
بدون هرگونه پيش داوری و يا              
قضاوتی مجددا مورد ارزيابی و          

رفتار .  بحٽ و بررسی قرار دهيم      
و عملکرد تشکيالتی، نرمها و               
ضوابط کار درونی اين جريان را       

. بررسی و در عمل مشاهده کنيم          
برای ما مساله اتحاد کااليی نبود          
که ميشد بسادگی خريد و در                     
صورت عدم تمايل عودت داد و يا   

. با کاالی ديگری تعويض کرد             
انسانها حتی زمانيکه به خريد يک      
جفت کفش ميروند، آن را                          

راه .  ميپوشند، امتحان ميکنند           
ميروند تا ببيند اندازه شان است،          
پايشان را اذيت ميکند يا نه و                    

برای ما    !  سپس تصميم ميگيرند     
تصميم گيری در چنين زمينه                  

از اين   .  مهمی آسان و ساده نبود        
رو کميسيونی به منظور بررسی         

. به بررسی نشستيم    .  تشکيل داديم  
اما متاسفانه يا خوشبختانه حزب          
حکمتيست حتی منتظر نتيجه کار        
کميسيون و اعالم علنی نتيجه                 

اين مساله را در     .  بررسی آن نشد   
پلنوم شان به بحٽ گذاشتند و با               

و "  نجات بخش  "فورمولی بنظر     
رای عدم تمايل خود را       "  طاليی"

مبنی بر پيوستن حزب اتحاد                    
صفوف کمونيسم کارگری با                  
تفرعن خاص ليدرشيپ اين حزب      

و در نتيجه به ما و         .  اعالم کردند 
جنبش کمونيسم کارگری و جامعه      
نشان دادند که نه تنها رهبری                  
کنونی اين حزب فاقد ظرفيت                 
سياسی الزم برای گام نهادن در            
راه حل معضالت جنبش کمونيسم      
کارگری است، بلکه اصوال اين           
معضالت را حتی معضل خود              

رفتاری که بيش از هر           .  نميداند
چيز نشان دوری و بيگانگی                    
رهبری اين حزب از مصالح                  
عمومی و خط کمونيسم کارگری         

بمنظور تقويت کمونيسم کارگری    
از همان       .  به جان خريديم            

مصالحی حرکت کرديم که                    
منصور حکمت بر اساس آن                 
جريانات مختلف کمونيستی در          
عراق را در حزب واحد                           

. کمونيسم کارگری متشکل کرد        
از همان مصالحی حرکت کرديم       
که منصور حکمت حزب                        

با .  کمونيست ايران را شکل داد       
اين تفاوت که مرجعيت عظيم              
فکری و سياسی، منصور                       

. حکمت، در اين دوره غائب بود       
ما تالشمان را در اين چهارچوب      

موظف بوديم که اين راه        .  کرديم
اما اذعان      .  را آزمايش کنيم          

مساله در  .  ميکنيم که موفق نشديم   
نادرستی و يا غير واقعی بودن            
اين امر و يا اهدافی نبود که در             

آنچه که  .  مقابل خود گذاشته بوديم   
اکنون اٽبات شده است از پيش              

بايد طی پروسه ای      .  روشن نبود 
. اين مساله روشن و اٽبات ميشد         

و اين متاسفانه اولين باری نيست       
که جنبش ما در مسير حرکت               

به .  تاريخی خود موفق نشده است    
احتمال زياد آخرين بار هم                      

" ناکامی"ما از اين     .  نخواهد بود 
نتايج تاکنونی       .  عبور کرديم      

کارمان نيز صحت اين جهت               
اذعان .  گيری را نشان ميدهد           

ايران خودرو به نقش     "  حراست"
حزب اتحاد کمونيسم کارگری،          
گوشه ای از قدرت عظيم                         

اين تازه  .  کمونيسم کارگری است  
 . آغاز راه ماست

 

از حزب   "  خوشبينانه"ارزيابی   
 حکمتيست؟

آيا در اين پروسه اشتباه نکرديم؟       
آيا آنطور که حسين مراد بيگی            
ادعا ميکند، اين مساله نشان                  
تفاوت جنبشی و يا تعلق ما به                
سنت ديگری به غير از سنت                
کمونيسم کارگری منصور                    
حکمت نيست؟ آيا اين ارزيابی ما      
که جهت گيری حزب حکمتيست      
را در زمينه ای مورد تاييد قرار         

" خوشبينی"داده بوديم، نشان              
غير موجه ما نبود؟ به اين مسائل       

 . بايد پرداخت

 

در پاسخ بايد گفت که اين                          
. نگرشی غير تاريخی است                  

ديناميسم تغيير و تحوالت احزاب     

 !يک گام به پيش چند گام به پس
 ...در نقد حزب حکمتيست 

در اين      .  منصور حکمت است           
پروسه به ما نيز اٽبات شد که                         
دستيابی به امر اتحاد صفوف                       
کمونيسم کارگری راه حل ساده و              

از کانال اتحاد با       .  ميان بری ندارد    
احزاب منتسب به کمونيست                         

منوط به تامين      .  کارگری نميگذرد  
هژمونی سياسی خط کمونيسم                     
کارگری منصور حکمت در اين               
جنبش و حاشيه ای کردن همه جانبه        
گرايشات چپ راديکال و سنتى در           

 .اين جنبش است

 

به هر حال بر خالف تصور غير               
سياسی حسين مراد بيگی ما با حزب       

نکرده "  سرگرم"حکمتيست خود را     
تامين اتحاد صفوف کمونيسم      .  بوديم

کارگری برای ما بازی و سرگرمی        
حزب حکمتيست هم اسباب           .  نبود

ما مجذوب  .  نبود"  بازی"بازی اين    
. و شيفته اتحاد و وحدت نشده بوديم         

ما به دنبال اتحاد و گردآوری                        
کمونيسم "نيروهای پراکنده صفوف      

مساله ما موقعيت     .  بوديم"  کارگری
تضعيف شده کمونيسم کارگری                 

مساله ما توقف و برگرداندن        .  است
روندی است که منجر به تجزيه                  

انسان .  صفوف اين جنبش شده است      
" نابينايی سياسی  "بايد واقعا دچار         

. شده باشد که اين واقعيات را نبيند            
پراکندگی و تشنج در اين صفوف را        

ضعف کنونی موقعيت عمومی    .  نبيند
و آنگاه با         .  اين جنبش را نبيند            

اينگونه "  اعتماد به نفسی کاذب           "
وانمود کند که اوضاع بر وفق مراد         

چقدر اين   :  سئوال اين است     .  است
جنبش بايد تضعيف شود، چقدر                  
جنبشهای ديگر بايد از آن نيرو                    
بکنند، تا برخی از نيروهای                          
کمونيسم کارگری بخود بيايند که               
مساله ای موجود است؟ و بايد کاری       

مساله اين است که تشخيص           !  کرد
اصولی معضل خود نيمی از پاسخ           

نديدن اين مساله از      .  به مساله است   
جانب رهبری حزب حکمتيست و            
حزب کمونيست کارگری نشان بی          
ربطی گرايشات حاکم بر اين احزاب      
به کمونيسم کارگری منصور                      

ما آگاهانه عليرغم        .  حکمت است   
مشکالت اين پروسه در آن گام                    

زخم زبانهای بسياری را         .  گذاشتيم

۶۴شماره   
. سياسی از متدش غائب است                  

واقعيت اين است که احزاب                       
چيزی .  سياسی تغيير ميکنند              

از .  هستند، چيز ديگری ميشوند         
مکان اجتماعی معينی شروع                   
ميکنند و در تاريخ حرکت خود                
ميتوانند به جا و مکان اجتماعی              
ديگری منتقل شوند و يا کال پديده           

دوران کنونی نمونه    .  ديگری شوند 
های بسياری از اين نوع بدست               

بعالوه اين پروسه خطی    .  داده است 
همواره در يک جهت                .  نيست
فراز و نشيبها و عقب و              .  نيست

حزب .  جلو رفتنهای خود را دارد        
حکمتيست هم از اين قاعده مستٽنی       

انسانها و    .  نيست، ما هم نيستيم          
همينطور احزاب سازنده سرنوشت     
خود در شرايط داده شده ای                        

از اين نقطه نظر سرنوشت      .  هستند
و آينده حزب حکمتيست برای ما            
مساله ای از پيش روشن و يا رقم            

بسته به اينکه چه           .  خورده نبود   
گرايشی سکان و رهبری اين                    
احزاب را در دست دارد، ميتوان           
به ارزيابی های متفاوتی در باره            
روند عمومی تغيير و تحوالت اين        

اما در هر حال          .  جريانات رسيد   
مساله بر سر موقعيت و نقش داده           
شده هر جريانی در مبارزه و جدال     
طبقاتی و کشمکشهای جنبشهای             

 . موجود در جامعه است

 

ما بر خالف تحليل های سطحی              
حزب حکمتيست اين حزب را،               
عليرغم انتقادات سياسی روشن و         
اعالم شده ای که به خط مشی اين           
جريان داشتيم، در مجموع در                  
صفوف جنبش کمونيسم کارگری          

ما شاهد بوديم      .  ارزيابی ميکرديم  
که چگونه جدال گرايشات درونی         
اين جريان در دوران پس از                      
کنگره دوم اين حزب بر خالف                
شانتاژهای رهبری حزب                           
کمونيست کارگری، گرايش                     

در رهبری اين حزب را       "  راست"
ما شاهد    .  تا حدودی عقب راند           

بوديم که چگونه در دورانی اين              
جريان جهتگيری روشن تری در          
حوزه پراتيک کمونيسم کارگری          

ما اين   .  از خود نشان داده است           
نقاط قوت را مشاهده ميکرديم،               
نقاط ضعف اين حزب را هم                      

ما بر خالف سکتاريسم     .  ميشناختيم
موجود در دو حزب منتسب به                 
کمونيسم کارگری ابايی نداشتيم که       

به اين واقعيت         
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اذعان کنيم و تالش کنيم بر آن                 
. تاٽير گذار باشيم و تقويتش کنيم          

از آن  .  ما اين گام به پيش را ديديم       
استقبال کرديم و آن را به جامعه            

ما قيد حزب             .  اعالم کرديم      
برای .  حکمتيست را نزده بوديم        

کمونيستهايی که در اين حزب               
. گرد آمده اند، شانه باال نينداختيم         

سرنوشت اين افراد و نيروها                  
ما اجازه نداديم  . برای ما مهم است 

که کينه توزيها و شانتاژهای                   
حزب کمونيست کارگری در                 
رابطه با همسويی حزب                            
حکمتيست با قوم پرستان، بدون           

ما عميقترين انتقادات    .  پاسخ بماند 
را به سياستهای راست رهبران            
اين جريان در دوره های مختلف          

هيچگاه نيز تجديد     .  مطرح کرديم  
نظری در مضمون اين انتقادات           

هر چند که به سهم خود          .  نداشتيم
در ناتوانی از جلوگيری از                       
انشعاب در صفوف کمونيسم                  

اما در     .  کارگری اشاره کرديم        
عين حال و عليرغم انتقاد عميق            
سياسی مان به رهبری اين جريان       
تالش کرديم که اين صفوف متحد        

برای ما حزبيت کمونيسم    .  تر شود 
کارگری به معنای توافق بر سر           
تک تک تاکتيک های سياسی و يا       

اگر .  هر قطعنامه حزبی نيست          
اينگونه بود که اصوال تالش برای      
اتحاد صفوف اين جنبش از پيش           

توافق بر سر       .  معنايی نميداشت   
تاکتيکها و تمامی مصوبات حزبی      
پيش شرط شکل گيری حزب                  
واحد کمونيسم کارگری از نقطه          

مساله اساسی و در    .  نظر ما نيست  
درجه اول تعلق جنبشی و                          

سئوال .  اجتماعی هر جريانی است 
اصلی ما قبل از پرداختن به                     
تاکتيک ها و قطعنامه ها اين است       
که اين حزب و يا هر حزب                       
ديگری به کدام جنبش و سنت                 

از کدام     .  اجتماعی تعلق دارد         
معضالت و دردی در جامعه                  

به چه معضالتی      .  نشات ميگيرد  
چه رابطه ای با            .  پاسخ ميدهد   

اعتراض سوسيالستی و راديکال        
کارگر دارد؟ چه مرزبندی ای با          
ساير جنبشهای اجتماعی و سياسی     
موجود در جامعه، ناسيوناليسم             
پرو غرب و ملی اسالمی ها و                

اتخاد سياست رابين            .  ميشود
هودی مصادره اموال و انبارها         
در پاسخ به فالکت اقتصادی توده      
های مردم زحمتکش در جامعه          
به درجات زيادی ناشی از اين             
دوری و سرخوردگی از                          
اعتراضات کارگری و اجتماعی      

گويی اعتراضات و جنبش     .  است
کارگری و رهبران راديکال و            
سوسياليست طبقه کارگر جايی          
در استراتژی اين حزب در                    

در .  تصرف قدرت سياسی ندارد    
! اين زمينه بايد بيشتر بحٽ کرد        

 ١٦اين حزب در دوران پس از          
آذر به جلو آمد اما بسرعت در              

اين .  رويدادهای بعدی پس رفت      
ويژگی جريانات و احزابی است       
که از جايگاه و تعلق اجتماعی             
جا افتاده و سنت داری                                

 . برخوردار نيستند

 

به اين اعتبار در پاسخ به سئوال          
حسين مراد بيگی بايد گفت که ما        

علت تغيير        .  تغيير نکرديم       
ارزيابی ما از حزب حکمتيست         
تغيير متد و روش برخورد ما               

واقعيت اين است که               .  نيست
حزب حکمتيست تغييرات معينی      

سياستهای غير       .  کرده است      
. کمونيستی را اتخاذ کرده است          

واقعيات و داده های سياسی                   
. پيرامون ما تغيير کرده است              

حزب حکمتيست چند گام به                  
عقب برداشته است و ما ناچاريم        

من .  که به اين مسائل بپردازيم          
ميپرسم آيا موقعيت حزب                       
حکمتيست اکنون همان است که         
در هشت ماهه گذشته بود؟ آيا               
حزب کمونيست کارگری همان         
حزبی است که دو سال پيش بود؟     
ما مطرح کرديم که حزب                       

. حکمتيست تغييراتی کرده است       
زمانيکه اين تغييرات را مٽبت             
ارزيابی کرديم آن را به جامعه            

زمانيکه اين        .  اعالم کرديم       
تغييرات نشان از دوری از                    
کمونيسم کارگری و سنت ما                 
بود، نيز آن را به جامعه اعالم و         

متاسفانه خطی که        .  نقد کرديم   
اکنون حزب حکمتيست در حال         
حاضر پيش گرفته است يک                 
روند دوری از سنتهای شناخته           
شده و جا افتاده کمونيسم                           

اين موضوع      .  کارگری است     
 .مورد نقد ماست

 

 !يک گام به پيش چند گام به پس
 ...در نقد حزب حکمتيست 

در اين چهارچوب    .  چپ سنتی دارد   
مسلما اساس برنامه ای يک رکن               

اما .  تعيين کننده هر ارزيابی است          
جايگاه و مکان پراتيک حزبی به              

. همان اندازه مهم و تعيين کننده است      
اختالفات تاکتيکی در هر حزبی                

عدم وجودش   .  ميتواند موجود باشد     
. بايد مايه تعجب و استٽناء باشد                  

برای ما حزب واحد کمونيسم                       
. کارگری يک فرقه سياسی نيست            
. يک حزب مدرن سياسی است                  

و "  چپ"ميتواند دارای گرايشات          
اما مساله در درجه      .  باشد"  راست"

اول همانطور که تاکيد کردم بر سر         
تعلق جنبشی و مکان اجتماعی و                

 . طبقاتی و پراتيکی است

 

آيا اين مکان حزبی امری اليتغير و         
ايستا است؟ آيا احزاب همانی هستند        
که خود ميگويند؟ آيا تغيير تعلق                  
جنبشی امری غير منتظره است؟              

اما مساله بر سر     .  پاسخ روشن است  
اين است که احزاب در هر دوره                
بايد نشان دهند که به چه کشمکش              

در هر     .  اجتماعی پاسخ ميگويند        
زمانی نشان دهند که در کجای                    
کشمکش طبقاتی و اجتماعی و جدال      

. جنبشها در جامعه قرار دارند                    
چگونه بر اين روند مادی تاٽير                   
ميگذارند و چگونه از آن متاٽر                    

حزب حکمتيست در دوره       .  ميشوند
ای، عليرغم برخی سياستهای غير          
کمونيستی در حوزه منشور                          
سرنگونی و استراتژی تصرف                 
قدرت سياسی، يک گام پراتيک مهم       

اما متاسفانه در       .  به جلو برداشت      
دوره اخير بسرعت گامهای چندی           

اين چند گام    .  به عقب برداشته است     
به پس در حقيقت تحکيم بيشتر همان       
سنتهای چپ سنتی و فرقه ای در                

در محور چنين      .  اين جريان است     
عقب گردی بی ربطی مضاعف و            
رو به فزونی اين حزب به اعتراض        
راديکال و سوسياليستی کارگر قرار      

در نگاهی کوتاه به ادبيات اين       .  دارد
حزب نه تنها نشانه های قوی ای از          
عدم تحرک و حساسيت در قبال                  
اعتراض کارگری را ميتوان                       
مشاهده کرد بلکه متاسفانه اين امر           
در سطوح متفاوتی در بی ٽمر بودن        
اعتراض کارگری حتی فورموله             

۶۴شماره   
استنتاجات يک تحليل                                    

 روانشناسانه 

حسين مراد بيگی در مطلب خود            
اعالم کرده است که قصد وارد                

نقد ما به حزب      "  محتوی"شدن به    
چرا؟ روشن   .  حکمتيست را ندارد    

نيست؟ اما به قضاوت در مورد               
و آن  .  علت اين انتقادات می نشيند      

را به بيان ديگری ناشی از                          
اين "  پاسخ"ما از     "  سرخوردگی"

جريان به مساله پروژه حزب اتحاد      
. کمونيسم کارگری قلمداد ميکند            

اين برخورد در بهترين حالت يک        
اما مساله  .  تحليل روانشناسانه است  

. در همين سطح خالصه نميشود            
مهمتر استنتجات ناشی از اين                   

در اين چهارچوب        .  روش است   
ايشان زحمت يک بررسی و تحليل      
کمونيستی و اجتماعی را بخود                

تالشی نميکند تا نشان دهد       .  نميدهد
نقدهای ما به              "  اشکال"که       

سياستهای اين جريان چيست؟                 
حکمی را صادر ميکند و به دنبال          
آن ساده انگارانه ميکوشد که                     
گريبان خود را از هرگونه                          
پيچيدگی و تالش سياسی خالص           

در اين روش ارزيابی،                 .  کند
هرگونه نقدی از جانب ما به                      
سياستهای اين جريان از پيش مهر        

جای .  محکوميت بر پيشانی دارد        
تاسف است که اين گونه روشهای          
غير کمونيستی در جنبش ما جا باز       

احزاب با اين شاخصها    .  کرده است 
و معيارها مورد قضاوت قرار                

آيا قرار است که از اين          .  ميگيرند
به بعد تحليل علمی و طبقاتی و                 

من "کمونيستی را با تحليل                         
من از مسائل پشت پرده       "،  "ميدانم

و تحليل روانشناسانه      "  خبر دارم  
جايگزين کنيم؟ آيا ديگر بايد کتب          
مارکس در مورد مبارزه طبقاتی           
در فرانسه و هجدهم برومر لوئی           
بناپارت و کاپيتال را به دور بی               
اندازيم و برای پی بردن به حقايق          

 ١٠١سياسی به کتاب روانشناسی         
نبايد اجازه داد      !  رجوع کنيم؟ نه     

چنين روشهايی در جنبش ما جا               
جدل "همان يک قلم           .  باز کند     
جدل "بگذار   !  کافی است  "  آنالين
 !بی همتا بماند" آنالين

 

اما مساله نتايج ناشی از چنين                    
گويا خواننده      .  برخوردی است     

مطلب ايشان بايد بدون هيچگونه            
استدالل و تحليلی، ارزيابی ايشان         

٨صفحه . را بپذيرد                   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

" سرگرم"بپذيرد که ما خود را              
. نقد حزب حکمتيست کرده ايم              
! برای چه؟ برای هيچ و پوچ                  

تعدادی انسان     !  برای سرگرمی    
ميان سال که فقط حدود سی سال           
از سابقه فعاليت حزبی و تشکل             
يافته آنها ميگذرد به يکباره دچار         

شده اند و در       "  سرگرمی"کمبود   
اين جهان پهناور و با انواع                       
کاالهای سرگرم کننده چيزی به           

. جز حزب حکمتيست نيافته اند            
به حزب       "  توهين"من اين             

حکمتيست را حتی زمانيکه از              
جانب رهبری خود اين حزب                 

سئوال اين است   .  باشد، نمی پذيرم  
که چرا مسائل انتقادی مطرح                 

است؟ من       "  سرگرمی"شده،       
آيا نقد منشور سرنگونی      :  ميپرسم

اين حزب و ارائه مجموعه ای از         
اصولی ترين نقدهای کمونيستی          
به تاکتيک دو مرحله ای اين                    
حزب از روی سرگرمی است؟            
آيا خود ايشان تماما منشور                       
سرنگونی و مساله ائتالف با                   
جريانات راست و نتايج سياسی            
اين منشور را هنوز قبول دارند؟          
آيا نقد ما به تزهای انقالب دو                  

جنبش "مرحله ای اين جريان و            
سرگرمی "  سرنگونی دمکراتيک  

و تالشی برای تفنن است؟ آيا                  

ای از سر تفنن و سرگرمی                     
است؟ آيا نقد ما به تالش اين                   

دولت موقت  "جريان برای ايجاد     
در تقابل با حکومت            "  انقالبی

کارگری نقدی از سر تفنن است؟       
پاسخ ايشان به اين انتقادات                    

 چيست؟

 

نوشته حسين مراد بيگی تناقضی      
را در مقابل رهبری حزب ما               

ما اذعان ميکنيم   .  قرار نداده است  
که موضع ما در قبال حزب                   
حکمتيست تغيير کرده است، اما        
علت اين تغيير رفتار و اخالقيات      

مساله را بايد در              .  ما نيست    
واقعيت وجودی خود حزب                   

علت .  حکمتيست جستجو کرد        
تغيير موضع ما تغيير در                         
سياستها و دوری اين حزب از             
 . سنتهای کمونيسم کارگری است

 

تغيير و تحوالت دو حزب                       
حکمتيست و حزب کمونيست              
کارگری بيان واقعيتی در جنبش        

جامعه ايران بسرعت در     .  ماست
احزاب .  حال متحول شدن است       

سياسی هم با اين تحوالت                        
تغييرات .  دگرگون ميشوند          

احزاب سياسی بر خالف                         
تغييرات ژنتيک در دراز مدت           

تغيير و       .  صورت نميگيرند      
تحوالت دو حزب کمونيست                 
کارگری، تغييراتی هشدار دهنده      

 !يک گام به پيش چند گام به پس
 ...در نقد حزب حکمتيست 

ايشان اين تزها را قبول دارند؟ آيا              
ايشان اين تز چپ سنتی که                              
سوسياليسم را نيروهای تحصيل                
کرده و دانش آموختگان به درون              
طبقه کارگر ميبرند و جنبش                          
کارگری تنها ميتواند گرايش برابری     
طلبانه از خود برون دهد را قبول              
دارند؟ در اين صورت چرا لقب                 

را با خود حمل                  "  حکمتيست"
ميکنند؟ آيا ايشان نگاهی به ليست             
کتب آموزشی و توصيه های                        
مطالباتی اين حزب در سايت                       
خودشان انداخته اند تا ببينند که                   
کداميک از آٽار دوران کمونيسم                
کارگری در اين مجموعه است؟                

آيا ايشان ميتواند کماکان        !  هيچکدام
ادعا کند که حزب حکمتيست ربط            
چندانی به خط مشی کمونيستی                   
منصور حکمت دارد؟ کدام تزها و           
سنتهای کمونيستی منصور حکمت         
راهنمای عمل اين جريان است؟ آيا          
ايشان سياستهای رابين هودی اين             
جريان در مورد مصادره انبارها در      
پاسخ به حل معضالت اقتصادی و           
فالکت گريبانگير توده های کارگر          
و مردم زحمتکش را قبول دارد؟ آيا         
نقد ما از اين سياستها و ارائه                         

در کنار   "  کنترل کارگری  "سياست   
تالش برای کسب بيمه بيکاری                   
مکفی و تحميل سوبسيد دولتی مساله      

۶۴شماره   
حزب .  و چشم باز کننده اند                    

حکمتيست و حزب کمونيست                  
کارگری هر دو در يک دوران                

. انتقالی تعيين کننده بسر ميبرند              
ما .  دارند چيز ديگری ميشوند             

شاهد اين هستيم که چگونه حوزه           
فعاليت و سوخت و ساز اين                        
احزاب دارد به چيزی غير از                   
تحرک راديکال و سوسياليستی              

يکی به  .  طبقه کارگر تبديل ميشود     
اکس مسلم چسبيده است و رسما              
اعالم کرده است که تعلقی به                     
جنبش کمونيسم کارگری ندارد،             
حزب جنبش سرنگونی است و                
ديگری به گارد آزادی چسبيده و            
جامعه و تغيير و تحوالتش را از             

اولويت و     .  اين مجرا می بيند            
مشغله های اين جريانات آن چيزی       
نيست که در دوران حيات منصور       

اين احزاب به سرعت     .  حکمت بود 
در حال فاصله گرفتن از سنتهای           
پايه ای کمونيسم منصور حکمت           

عبور از منصور     "پروژه   .  هستند
در اين احزاب اسم رمز         "  حکمت

آينده را نميتوان      .  اين تحول است     
اما ادامه اين روند     .  پيش بينی کرد   

بدون ترديد منجر به تغييرات                    
اساسی و اجتماعی در موقعيت اين       

. بايد هشيار بود  .  احزاب خواهد شد  
يک شرط پيشروی کمونيسم                     
کارگری تاکيد بر خطی است که به       
اين جنبش در دوران اخير معنا                

تٽبيت خط کمونيستی   .  بخشيده است 
منصور حکمت در محور اين                  

 !* حرکت قرار دارد

  از قربانيان کهنه پرستى و نظام ضد زن،فرشته
 نيما انصاری

وحشيگری و قساوت فرهنگ متحجر و ضد زن جمهوری          زن جوان ديگرى بود که قربانی      فرشته نجاتی 
او  در سن    .  فرشته از روز اول عذاب کشيد و در عذابى شديدتر جان سپرد              .  اسالمی و مرد ساالری شد     

اما به علتی   .   به زور به مردی شوهر داده ميشود         ، يعنى وقتى که هنوز يک کودک بود         ،چهارده سالگی 
هشت ماه طول نکشيد و فرشته ناچارا به          ازدواجشان بيش از   ،که فرشته نميتوانست با آن مرد زندگی کند    

فرشته تا روز قتلش هر روز مورد اذيت و          .  خانه پدرش برگشت که عاقبت همين اقدام به  قتل او انجاميد            
 . پدرش قرار ميگرفت  آزار

. قتل فرشته و فرشته ها نه اولين و نه آخرين جنايت عليه زنان زير سايه نظام منحوس اسالمى است                               
تجاوز  در زندانهای ايران   اسالمی به هزاران زن     عمال و شکنجه گران و حج رفته هاى خود جمهوری            

سی سال استقرار حکومت کثيف و ضد       .  جناياتى که هنوز ادامه دارد    .  کردند و سرانجام پيکر زخم خورده شان را پاى جوخه اعدام و طناب دار بردند               
مقابله .   زندان و ازدواجهای اجباری چيز ديگری برای زنان ايران نداشته است           ، شکنجه ، بيخانمانی ، فحشا ، بدبختی ،بجز فقر  انسانی جمهوری اسالمی  

 نظامى که سرشار از         ،با زن و ضد زن بودن رکن اساسى اسالم است و تا زمانيکه اين جمهوری مرتجع ضد زن سرمايه داران وجود دارد                                            
منشا ضديت با زن در سرمايه دارى       .   ما متاسفانه شاهد تکرار اين گونه قتلها خواهيم بود         ،انگيزاسيون و جهالت و عقب افتادگی و مرد ساالری ميباشد         

حتی کشورهايی که به لطف مبارزات کارگران و زنان حقوق زن بدرجاتى برسميت شناخته شده در آنها نيز خشونت عليه زنان تا قتل                                 .  نهفته است 
تفاوت ايران اينست که اسالم اين ماهيت ضد زن نظام سرمايه را با اسالم قاطى کرده و متحجرترين نوع                         .  ناموسى و جنايات ديگر مرتبا رخ ميدهد        
 . خشونت عليه زن را به بازار آورده است

٣صفحه تصور اين  .  توسط شخصی بنام علی پدر فرشته صورت گرفت             قتل فرشته نجاتى در روستای کانی دينار از توابع شهر مريوان                



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فالکت :  يک دنيای بهتر                   
اقتصادی، اخراج کارگران، عدم        
پرداخت حقوق و دستمزدهای               
بخور و نمير، قرار دادهای سفيد          
امضا و برده وار چه شرايطی را         
در مقابل کارگران و مردم                        

پی .  زحمتکش ايجاد کرده است         
 آمدها چيست؟ 

 

اگر تنها در      :  نسرين رمضانعلی  
يک جمله موقعيت و وضعيت                
طبقه کارگر در ايران را بيان                 

 بايد بگويم که سرمايه دارى          ،کنم
در ايران کارگران را در پرتگاه           

پيامد .  نابودى قرار داده است             
 ،  بيکارسازيها                          ،اخراجها

 پرداخت   ،قراردادهاى موقت کار    
 و تشديد     ،نکردن حقوق کارگران    

اين روند تنها موقعيتى بشدت                 
نگران کننده را به کارگران و                 

.  خانواده هايشان تحميل کرده است   
. کارگران امنيت شغلى ندارند               

بنابراين ما شاهد هستيم در                        
مراکزى که اعتراضات در                     

  کارفرما از چماق         ،جريان است  
ارتش بيکار و نيروى کار ارزان         
استفاده ميکند تا صداى اعتراض         

موقعيتى که     .  آنها را خفه کند           
امروز طبقه کارگر دارد تالش و         

اگر .  جنگ براى بقا است                   
ميخواهيد تصويرى واقعى و غير       
تجريدى داشته باشيد به درد دل             
کارگران گوش کنيد تا عمق                     
وضعيت ايجاد شده قابل درک تر         

اينجا تنها چند نمونه را               .  باشد
 اشاره ميکنم؛ 

  

کارگر جوانى که به اميد پيدا                    
کردن کارى از شهر محل زندگى        

 و نامش    ،اش عازم تهران ميشود     
 ،است"  کارگر فصلى يا مهاجر      "

. مدتها را زير پلها خوابيده است           
. روزها را گرسنه سر کرده است       

خودش مي گويد چه کسى به من            
 ساعت بود      ٤٨کار ميداد وقتى         

 رمقى نداشتم و         ،چيزى نخوردم  
نائى براى کارکردن نداشتم؟                  
خوشبختانه اين کارگر بقول                    
خودش شانس مى آورد و يکى از         
همشريهايش برايش يک کار                  

هستند که امکان آموزش و                   
مدرسه فرستادن کودکانشان را        

مسئله به همين جا هم            .  ندارند
بدترين سواستفاده   .  ختم نميشود  

ها از کودکان در محل کار                    
البد همه اخبار تجاوز         .  ميشود

کارفرماها به کودکان و                          
خودکشى امثال مهتاب و گالويژ     

پيامدهاى اين     .  را شنيده اند         
وضعيت اساسا کمر طبقه                     
کارگر را خرد ميکند و هدفش           
نيز به زانو درآوردن کارگران         

 . است

  

ميخواهم صداى کارگرى باشم         
که حين حرف زدن از وضعيت        
شان بغض اش ترکيد و گفت بعد     
از بيکارى و پيدا نکردن کار و          

 تنها چيزى که        ،گرسنگى ممتد  
داشتم که بفروشم تنم بود و حاال         
در خيابانهائى که مردان تن                 

اگر کسى  !  فروشى ميکنند هستم   
تريبون را مقابل کارگران                    
بگذارد که ادعانامه شان را                  
بگويند با مسائلى مواجه ميشويد      
که کمتر در سطح رسمى بيان            

 يا شايد      ،براى زندگى  .  ميشوند
 بايد به هر         ،براى زنده ماندن     

اين قانون   .  کارى متوسل شوى    
جنگل سرمايه دارى در ايران           

بخصوص در يک سال         .  است
گذشته و بطور عجيبى در                     
ماههاى اخير با موج گرانى و            

 همان شرايط برده وار           ،کمبود
پيشين بمراتب سخت تر و                     

. داغان کننده تر شده است                     
تصور اينکه کارگر گاها مجبور     
شود جگر گوشه هايش را                     
بفروشد يا خود به دالل فروختن       
همسر و دختر و خواهرش                   

اما اينها  .  تبديل شود سخت است    
واقعيات تلخى است که کارگران     

ديگر .  راجع به آن حرف ميزنند     
نميتوانند فشار اين شرايط را              
قورت دهند و به اصطالح حفظ        

يکي ديگر از اين        .  ظاهر کنند  
کارگران ميگويد به خانواده ام          
هيچ خبرى ندادم که کجا زندگى       

و بسيارند مانند من که          .  ميکنم
خانواده هايشان اساسا خبرى از       

اينها گوشه اى از        .  آنها ندارند  

 گفتگو با نسرين رمضانعلى
 

 سرمايه دارى کارگران را در پرتگاه نابودى قرار داده است

اما کماکان در   .  ساختمانى پيدا ميکند  
عليه وجدان و     .  وحشت بسر ميبرد    

افکار خودش مجبور است رفتار               
ميگويد حقيقتا وقتى اعتراضى       .  کند

 نه اينکه من همراه ساير                   ،هست
 ولى سعى ميکنم آن      ،کارگران نباشم 

! نفر اول نباشم که سينه سپر ميکند          
وقتى ببينم دو نفر ديگر هستند من              
تحت هيچ شرايطى کوتاه نخواهم              

 ترس از       ،ترس از گرسنگى      .  آمد
 ترس از دست          ،زير پل خوابيدن      

دادن کار با هر شرايط ناجور و                   
مشقت بارى يکى از مشکالتى است       
که کارگران دارند و اين بنوبه خود          
به ايجاد شکاف و تزلزل در صفوف       
مبارزات کارگرى منجر ميشود و            
کارفرماها بهترين استفاده را از آن          

 . ميکنند

  

کارگر ديگرى ميگويد؛ ببينيد ما                
من !  پايين شهريها بى غيرت شديم         

سوال ميکنم منظورت چيه از اينکه         
بى غيرت شدى؟ ميگويد ما خودمان       

از يکى  !  دالالن روح و تنمان شديم      
ديگر از فعالين کارگرى در جنوب          
ايران ميشنوم که موارد زيادى پيش        
آمده که شيرازه خانواده هاى                         
کارگرى بخاطر وضعيت بد                         
اقتصادى و بيکارى ازهم پاشيده شده    

بوجود آمدن کل اين شرايط           .  است
موقعيت طبقه کارگر در ايران را به        
جائى رسانده است که شخصا بهش          
ميگويم جنگيدن و مبارزه کردن                

.  براى زنده ماندن                   ،براى بقا      
 دزدى براى    ، فحشا ، اعتياد ،بيکارى

 لقمه نانى براى      ،تهيه يک لقمه نان     
 جنگيدن براى         ،سير کردن شکم        

اينکه شب را شکم خالى سر بربالين        
 اين شده روالى که اسمش          ،نگذارند

شرايطى که نظام          .  زندگى است    
کثيف سرمايه دارى و اسالم به                   
کارگران و بخش عظيمى از مردم            

 . تحميل کرده است

 

اين شرايط کمابيش همه جاى ايران         
نگاهى به شهرکهاى        .  وجود دارد   

حتى کار کودگان     .  صنعتى بيندازيد  
در اين مراکز کارگرى و استثمار             
قرون وسطائى آنان امرى رايج                 

اينها فرزندان کارگرانى             .  است

۶۴شماره   

پيامدهاى اين شرايط براى طبقه             
 . کارگر است

 

تصوير واقعى امروز جامعه ايران      
اينست که شيرازه آن ازهم پاشيده          

گزارشاتى که از محالت           .  است
 محالت حاشيه شهرها و       ،کارگرى

پائين شهر دريافت ميکنيم تکان              
دراين جاها چيزى به      .  دهنده است 

. نام مدنيت وجود خارجى ندارد             
يکى از ساکنين همين محالت                   
ميگويد؛ نيرو انتظامى جرات                  

محله .  ندارد اين طرفها پا بگذارد        
دست باندهاى قاچاق کودک و زن         

قرارداد .  و مواد مخدر است                
 ، اخراجهاى دسته جمعى           ،موقت

بيکارى و بيمارى و هزار درد                 
ديگر از معضالتى است که طبقه          
کارگر سالهاست با آن دست و                  

اما اينها در دوره     .  پنجه نرم ميکند   
اخير به وضعيت غيرقابل کنترل و      
وحشتناکى رسيده و عمال باتالقى          
را براى قربانيان آن ايجاد کرده              

باتالقى که هر روز بيشتر          .  است
 .  در آن فرو ميروند

 

 

اعتراضات :  يک دنيای بهتر             
کارگری در دوره اخير عمدتا بر           
محور دريافت حقوق معوقه و                  
مساله اخراج و تعطيلی واحد                    

ارزيابی .  توليدی متمرکز شده است   
 شما چيست؟ 

 

بله عمدتا       :  نسرين رمضانعلی      
اينطور است اما تا جائى که ما                  
مطلع هستيم تنها اين اعتراضات            
نبوده بلکه در سطوح ديگر نيز                
مبارزاتي در جريان بوده و هست          
که بازتاب آن متاسفانه کم بوده                 

. است يا اصال منعکس نشده است         
براى مثال در سال جارى در                     

 ،مراکز مهم و حياتى مثل نفت                 
 راه آهن و بخشا معادن نيز              ،گاز

اعتراضاتى بوده که عمده آنها                  
١٠صفحه براى افزايش             



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دستمزد و کاهش ساعت کار بوده        
دراين مراکز کارگران           .  است

تعرض کارفرماها را با تعرض           
پاسخ دادند و در بيشتر موارد                 

. پيروز شدند و حق شان را گرفتند    
اين وظيفه ماست که اين                             
اعتراضات را بيشتر منعکس کنيم     
تا از تجارب آن در ديگر                            

. مبارزات کارگرى استفاده شود         
مثال کارگران در سايتهاى مختلف      
در عسلويه براى کاهش ساعت             
کار و افزايش دستمزد مبارزه                
کردند به خواستهاى خود دست             

يا کارگران نفت براى              .  يافتند
مسئله مسکن اعتراض و اواخر           

آنها .  سال گذشته تجمع کردند             
توانستند به بخش زيادى از                       

اما مبارزه   .  خواستهايشان برسند  
در مراکز کارگرى که به هر                  
دليلى بحرانى است مستمرتر و             

تحت .  گسترده تر بوده است               
عنوان خصوصى سازى يا بهانه         

 مراکزى مانند         ،سودآور نبودن    
 و    ، قند و شکر         ،صنايع نساجى   

کارگران .  غيره را نابود کردند         
اين مراکز مبارزات بخشا گسترده     

مورد هفت تپه يکى از     .  اى داشتند 
 . آنهاست

 

مسئله اينست که صنايعى در                   
ايران در آستانه از دور خارج                

اين سياست     .  شدن کامل است         
مثال در دهه    .  سرمايه دارى است   

  صدها هزار نفر فقط در                    ٦٠
در .  بخش نساجى کار ميکردند         

بخشهاى ديگر مثل قند و شکر                
.  هزار نفر شاغل بودند                      ١٠

محصوالت اين صنايع با قيمت             
ارزانترى از خارج وارد ميشود و      
کارخانه هاى فوق توان رقابت را       

يعنى کاالى توليدى آنها          .  ندارند
در مقايسه با آنچه از چين و ژاپن          
و تايلند و حتى ترکيه وارد ميشود        
قدرت رقابت ندارد و در موارد             

سرمايه .  زيادى آنها ارزانتر است    
دارى ميخواهد سود ببرد و هرچه       
در مدت زمان کمترى اين سود              

در نتيجه   .  تامين شود بهتر است       
مسئله شان نيست که تعطيلى مثال        
نيشکر هفت تپه و يا نساجيها                   
چندين هزار کارگر و خانواده                

. پوزه کارفرما را به خاک ماليد         
شرايط جنگ و اعتصاب بشدت         

 ۵مثال کارگرى که    .  نابرابر است 
ماه است حقوق نگرفته است و             

 -هر روز بهش  وعده ميدهند               
 تپه اين بچه          ٧بقول کارگران       

و با    –گرسنه وعده سرش نميشه     
نظامى خشن و ضد کارگر و                 
سرکوبگر و پرونده ساز روبرو        

 نميتواند با خيال راحت               ،است
دوره اى را درگير اعتصاب و            

وضعيت امروز     .  مبارزه باشد    
رقابت و جنگ بقا را در ميان               

. کارگران هم دامن زده است                
بايد نان به   .  تقصير آنها هم نيست   

منزل ببرد و وسيله اش را                       
صاحب خانه تو کوچه پرت                   

. اينها موانع واقعى اند             .  نکند
وضعيت بخشهاى مختلف                      

. کارگرى هم فرق ميکند                         
حساسيت و برخورد رژيم هم              

براى مثال کارگر    .  متفاوت است 
نفت وقتى اعتراض ميکند خيلى        
سريعتر پاسخ ميدهند تا فرضا             

 خانواده کارگرى شاهزند              ٣٤
اراک که نان آوران خانه در                  

هنوز هيچ     .  شعله آتش سوختند      
کسى خودش را صاحب اين                  
حادثه که باعث مرگ کارگران          

اين تفاوت اساسى      .  شده نميکند  
است و رهبران عملى در اين                
بخشها کارشان صد برابر سختتر     

 . است

 

با اينحال بنظر من سرکوب رژيم      
جمهورى اسالمى تنها يک بخش      

وقتى .  از کل مسئله است                   
کارگران اعتصابى از نيروى             
سرکوب باتوم ميخورد البد                   

اما مشکل     .  سنگى هم ميزند         
اساسى موقعيت بشدت بد زندگى       

در يک نگاه         .  کارگران است    
بخش خيلى بزرگى از طبقه                   
کارگر نيروى کارشان را                       

يعنى .  ميفروشند براى همان روز   
ديگر حرف ماه هم در ميان                    

ببينيد مثال وقتى کارگر          .  نيست
 ماه است حقوق نگرفته     ۵نساجى  

است و کارفرما اعالم کرده است      
 در بهترين       ،کارخانه را ميبندد      

حالت کارگر ميخواهد اين حقوق       
اما از آنجا که    .  چند ماه را بگيرد   

همزمان به نان شب محتاج است        
مجبور است هم در اعتصاب                
باشد هم برود يک گوشه                           

 راننده تاکسى        ،دستفروشى کند   

سرمايه دارى کارگران را در پرتگاه 
 ...نابودى قرار داده است

اين مسئله     .  شان را نابود ميکند            
باعث ميشود که بخش زيادى از اين        

چرا .  واحدهاى توليدى تعطيل شود      
که حتى بخشا ماشينهاى مورد                     
استفاده شان فرسوده و از کار افتاده         

اما اينها جزئيات موضوع            .  است
است و در پاسخ کارگران نبايد                    

 . دخالت داده شود

 

اعتراض کارگران بايد کماکان بر            
 بر محور        ،محور ابقا بکار باشد          

 و    ،پرداخت حقوقهاى معوقه باشد         
مهمتر بر محور بسته نشدن کارخانه      

مثال در قند دزفول گفتند که      .  ها باشد 
 ميليارد وام ميدهند به يک                      ١٢

سرمايه دار يا آخوند که کارخانه را         
بنظر من اينجا              .  راه بياندازد      

کارگران بايد بر دو محور اصلى              
يکى اعالم کنند اين       :  دست بگذارند  

وام را به کارفرما ندهيد به کارگران       
ما کارگران خودمان کارخانه     .  بدهيد

. را راه مى اندازيم و اداره ميکنيم             
دوم اينکه اعالم کنند بيمه بيکارى            

نميشود که     .  مکفى همين امروز         
کارگر را همينطور به خيابان                      
انداخت و هيچ مسئوليتى در قابل آن        

کارگران نبايد اين شرايط را     .  نداشت
 . بپذيرند

 

دراين شرايط     :  يک دنيای بهتر         
چگونه بايد سازمان داد؟ چگونه بايد       
متشکل کرد؟ محورهای کاری که            
رهبران عملی بايد در دست بگيرند،      

 کدام است؟ 

 

نسخه اى براى     :  نسرين رمضانعلی  
تنها فراخوان   .  همه جا نميتوان داد       

رژيم مانع    .  دادن هم کافى نيست          
متشکل شدن کارگران است و گرنه         
اگر کوچکترين روزنه اى باز شود         

. کارگران وسيعا متشکل ميشوند              
موانع واقعى سر راه فعالين                           

اخراج و     .  کارگرى وجود دارد         
بيکارى و گرسنگى که اشاره کردم         

موانع .  تنها يکى از آنهاست                    
اقتصادى و شرايط کار در ايران               
تداوم مبارزه را براى کارگران                  

و گرنه کم نيستند    .  مشکل کرده است  
از فعالين که ميگويند براحتى ميشود      

۶۴شماره   
 يا برود ميدان بار حمالى کند        ،شود

اين .  که نان شب را داشته باشد              
وضعيت فرق ميکند با دوره                      

 که کارگر حداقل                 ۵٧انقالب      
ميتوانست چند هفته اين جيب و آن         

امروز گرسنه در            .  جيب کند     
مبارزه و اعتصاب شرکت ميکند و      

. شعار اولش اينست که گرسنه ايم         
اين معضلى اساسى است که فعالين      
و رهبران کارگرى امروز با آن             

ما بايد بتوانيم با          .  روبرو هستند   
توجه به شرايط و موقعيت                           
مبارزات کارگران در هرجا                     

. پاسخهاى درخور و عملى بدهيم          
خواستهاى محورى و سراسرى             

مشکل .  طبقه کارگر روشن اند           
موانع عملى و اقتصادى تداوم يک        
مبارزه کارگرى و مقابله با جنگ          
فرسايشى کارفرماها و سردواندن        
ها است که کارگران امکان رفت           

يک راه   .  و آمد در آن را ندارند            
حل اينست چند کارخانه و صنعت         
معين و يا ترکيبى از کارخانجات           
در يک منطقه معين که از اهميت           
اقتصادى متفاوت برخوردار است       
باهم وارد اعتصاب و مبارزه                   

سوال اصلى اينست که               .  شوند
موانع ايجاد شده را دور زد و                     

براى اين نسخه             .  خنثى کرد      
 . يکسانى همه جا وجود ندارد

 

اعتراضات :  يک دنيای بهتر             
کارگران نساجی سنندج برای                  
جلوگيری از به تعطيلی کشاندن و         
اخراج کارگران ويژگی هايی از           
خود نشان داده است که پيشروی            
مهمی را در اين بخش از                              
اعتراضات طبقه کارگر نشان                 

اين ويژگی های کدامند؟ به      .  ميدهد
چه اندازه برای طبقه کارگر قابل           

 همه گير شدن است؟ 

 

 نساجي            :نسرين رمضانعلی           
کردستان داراى تجارب خيلى مهم       

زمانى اين    .  و ارزنده اى است           
کارگران توانستند نه فقط                             
خواستهاى خود را به کارفرما                 
تحميل کنند بلکه توانستند حقوق             

. دوران اعتصاب را نيز بگيرند             
اين اقدام يک حرکت پيشرو و رو          

يا .  به جلو در جنبش کارگرى بود        
در دل همين اعتصابات که در چند        
ساله اخير داشتند توانستند يکى از         

پايه ترين اقدامات که سازمان دادن       
مجمع عمومى         

١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگران بود را بعنوان يکي از            
ابزارهاى اعمال قدرت طبقه                  
کارگر به سنتى جاافتاده تبديل                

در هر شرايطي تالش کردند     .  کنند
مجامع عمومى خود را برگزار            
کنند و بخصوص در دوران                    
اعتصاب و اعتراض يکى از                 
مهمترين ابزارهاى کارگران                 
براى تصميم گيرى جمعى                        

 . کارگران بود

 

 ،مشکل امروز کارگران نساجى         
 ،جدا از ندادن حقوق هايشان                  

مسئله ادامه حياط اين مرکز                     
توليدى و ممانعت از اخراج                     
صدها کارگر است که زندگى                
شان به اين کارخانه و ادامه                      

در .  کاريش گره خورده است             
اعتراضات روزهاى اخير شعار        
جالبى کارگران مطرح کردند که         
گوياى نقد سياست سرمايه دارى          
و نگرش ابزاريش به کارگر                   

جوان را به ما بازگردانيد       "است؛  
اين شعار      !"  بعد اخراج کنيد          

 ١٧کارگرانى است که بيش از              
سال در اين محل جان کندند و                 
امروز حکم اخراجشان را دست          

اين وضعيت البته تنها     .  شان دادند 
سرنوشت کارگران نساجى                     

نساجيهاى .  کردستان نيست          
 ، يزد    ، اصفهان    ، کاشان    ،قزوين
 و همدان همه با چنين                    ،تبريز

شايد .  سرنوشتى روبرو هستند         
تفاوتى که هست نوع اعتراض و         
سازماندهى اين مبارزات است که      
در هر دوره از اعتراضات                      
کارگران تالش ميکنند قدمى بجلو      

کارگران البته خواهان       .  بردارند
بيمه بيکارى مکفى هم شدند و                
اعالم کردند کارخانه بسته ميشود       

سود دارد يا نه    .  به ما ربطى ندارد   
يا کار يا بيمه     .  به ما ربطى ندارد    

 . بيکارى مکفى

 

اما امروز کارگران با توطئه                  
معاون .  ديگرى هم مواجه شدند        

سازمان صنايع و معادن با                        
کارگران نساجى صحبت کرده             
است که شما از آقاى قربانى                     
کارفرماى کارخانه حمايت کنيد           

آنها را بشنوم و جوانب بحث را          
اما تا    .  گسترده تر طرح کنيم          

همينجا اين بحث و طرح آن                   
نتيجه اش در ميان فعالين                         
کارگرى احساس مسئوليت حزب    
اتحاد کمونيسم کارگرى بوده               

 .  است

 

پيام و        :  يک دنيای بهتر           
فراخوانتان به رهبران عملی               

 –کارگری و فعالين راديکال               
 سوسياليست در جاعمه چيست؟ 

 

 دوست دارم     :نسرين رمضانعلى  
خطاب به فعالين و رهبران                    
راديکال سوسياليست قبل از هر        

همين .  چيز بگم خسته نباشيد            
امروز در دل اين اوضاع                        

 حضور  ،نابسامان و بشدت وخيم    
اين فعالين و رهبران عملى است       

. که منشا اعتراضات زيادى است    
از کارگران ايران صدرا بگير تا       

 از کارگران             ،ايران خودرو      
نساجى و نازنخ و فرنخ تا                        

 ،نساجى کردستان و غرب بافت        
از کارگران لوله سازى                            
خوزستان تا پتروشيمى کرمانشاه     

 از کارگران اروميه           ،و تبريز   
بگير تا کارگران عسلويه و                    

ما هر   ...  کارگران بندر عباس        
روز شاهد مبارزات و                               
اعتراضات و اعتصابات                        

اين مبارزات    .  کارگران هستيم   
 ،هر خصوصيتى داشته باشند             

 اما ماهيتا در     ،دفاعى يا تعرضى  
دفاع از حرمت کارگر و به اين           
اعتبار حرمت انسان در جامعه و      

. براى يک زندگى بهتر است               
ترديدى نيست اين مبارزات                  
بدون حضور اين رفقاى عزيز           
پيش نميرفت و يا در موقعيت               

اين فعالين در صف     .  امروز نبود 
 قانع  ،اول اعتراض قرار گرفتند     

 تالش       ، خط ميدهند             ،ميکنند

سرمايه دارى کارگران را در پرتگاه 
 ...نابودى قرار داده است

که به ايشان وام بدهند تا ادامه کارى        
اين .  شما در اين کارخانه حفظ شود        

يعنى کارگر به همراه خانواده برود         
خيابان اعتراض بکند و نيروهاى             
سرکوبگر تونل مرگ براى                          
کارگران و خانوادههاى کارگرى            
درست کنند و مورد ضرب شتم                  
قرار بگيرند تا آقاى قرباني                            

روشن است   !  ميلياردها پول بگيرد    
کارگران نساجى باتجربه تر از اينها       

. هستند که آلت دست کارفرما شوند         
اتفاقا بحث کارگران اينست که اگر           
پول هم به قربانى بدهند بعد از دو              
سه ماه ديگر همين داستان تکرار              
ميشود و ما بايد مرتب براى حقوق           

اگر اينها واقعا     .  مان اعتراض کنيم    
ميخواهند پول و سرمايه بگذارند به        

کارگران .  خود کارگران بدهند            
ميتوانند کارخانه را اداره کنند و با            
اين سياست ميتوانند هم شغل شان را       
حفظ کنند و هم آلت دست کارفرما             

 . نشوند

 

بحٽ کنترل       :  يک دنيای بهتر        
کارگری تاهم اکنون با درجه ای از          
استقبال در ميان رهبران و فعالين             
سوسياليست کارگری روبرو شده            

هم سئواالتی مطرح شده است      .  است
و هم زمينه های اجرايی آن را                     
جستجو ميکنند؟ اين مجموعه را                

 چگونه می بينيد؟ پاسختان چيست؟ 

 

ببينيد اين بحث     :  نسرين رمضانعلی  
. تازه اى است در جنبش کارگرى            

بطور عام امروز شاهد بحثهاى                  
بحث بر  .  داغى در اين زمينه هستيم     

سر اين است که در مراکز مختلف            
کنترل کارگرى چگونه بايد پيش               
برود؟ از اينکه جائى ميتوان کاهش         
توليد را در دستور خود گذاشت تا             
جائى که خود کارگران مجددا مرگز       

اين بحث   .  ضنعتى را راه بيندازند       
در مراکز مختلفى از جمله نيشکر            

 قند دزفول و کشت و                  ،هفت تپه   
صنعت مهاباد از جوانب مختلف               

. مورد بحث فعالين کارگرى است           
اشاره به همه اين مباحث شايد در              

در نظر   .  حوصله اين مطلب نباشد       
دارم در گفتگوهائى با فعالين                        
کارگرى بطور جامعترى نظرات            

۶۴شماره   
 مجامع عمومى را سازمان      ،ميکنند
 تالش ميکنند نمايندگان              ،ميدهند

واقعى خود کارگران را به دولت و       
 . کارفرما تحميل کنند

 

رفقاى کارگر دوست دارم بگم                 
امروز در هر گامى که بر ميداريد         

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در          
به حزب خودتان       .  کنار شماست   

وقتى با اعتماد بنفس              .  بپيونديد
ميگوئيد حزب دارد با احساس                 

 وقتى     ،مسئوليت برخورد ميکند        
شما عليرغم امکانات محدودتان و        
مخاطرات مطالب نشريه را  تکثير      

 وقتى در مراکزى حتى در       ،ميکنيد
ميان کارگران رقابتى ايجاد شده             
که کى سريعتر گزارشات خود را         

 کى سريعتر       ،به حزبش ميرساند      
نشريه دريافت ميکند و پخش                    

 همه اينها و صدها نمونه              ،ميکند
ديگر نشان ميدهد با فاصله اى                  
بسيار نزديک و هماهنگ داريم              

اين براى ما و               .  پيش ميرويم    
ما ميخواهيم   .  حزبمان کافى نيست    

قدرت سياسى را بدست بگيريم و           
. حکومت کارگرى را مستقر کنيم        

قرار است ما آينده را رقم بزنيم و            
قرار است ما بعنوان صاحبان اين         

 ميليونى تصويرى از         ٧٠جامعه   
. يک زندگى انسانى را نشان بدهيم       

از اين عزيزان ميخواهم سياستهاى     
حزب را بدقت دنبال کنند و اگر               
موافق آن هستند در پراتيک و                  

اگر موافق      .  اتخاذ آن بکوشند          
نيستند نظرشان را با حزب در                 

تالش ما اينست که       .  ميان بگذارند  
 با    ،با اتحاد و همبستگى طبقاتى            

ايجاد گسترده ترين روابط با                      
 با ايجاد فشرده          ،مراکز کارگرى   

ترين تماس با رهبران و فعالين                
پيشرو و  راديکال و سوسياليست           
بتوانيم تغييرات جدى در شرايط             
 . غير انسانى تحميل شده ايجاد کنيم

 *** 

!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/ 
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 آقای بهزادی با      :يک دنياى بهتر   
گفتگو تشکر از اين که در اين                

خواهش ميکنم در    .  شرکت ميکنيد 
رابطه با وضعيت کارگاهها و                

 -نحوه کار آنها که بصورت کار           
مزدی است مقدارى توضيح                   

 .بدهيد

 

 اگر در ابتدا تعريف                 :بهزادى
کوتاهی از کارگر و کارفرما                  

از .   فکر ميکنم بد نباشد             ،بدهم
 ما کسی را    ،نظر تعريف کارگری  

کارگر می گوييم که فاقد ابزار               
توليد باشد و برای شخصی به نام         
کارفرما کار کند و مزد دريافت            

کارفرما دارای ابزار توليد         .  کند
قديم .  در سطح کالن يا خرد است       
هر .  هم اين جوری رسم بود                

مغازه ای برای خودش تابلويی             
داشت و کارگاه ها هم يا در                       
زيرزمين يا قسمت هايی پشت               

اين کارگرها   .  مغازه قرار داشتند    
اما اينها   .  اين طور کار کرده اند        
سرمايه .  رفته رفته تقلب کردند         

 کارفرماها نيز تقلبشان           ،دار ها   
. مورد حمايت حاکميت وقت بود         

االن اش هم به طرق ديگری                    
به هر حال کسی که دارای       .  هست

سرمايه است مورد حمايت قرار          
برای اين که کارگران را      .  ميگيرد

از تشکل کارگری جدا کنند و حق        
 آمدند گفتند    ،و حقوقشان را ندهند     

 ،ما به شما حجره می دهيم                        
 بيائيد برويد        ،تضمين می دهيم       

 دو تومان           ،خودتان کار کنيد          
اينها کارگر   .  اضافه تر می بريد       
کارگر را      .  را اغفال کردند           

کشاندند به کارگاه های سيستم                
حجره داری و آنها را پشت سر              

 . توليد کنندگان مخفی کردند

 

ما هم از يک طرف مبارزه می             
. کرديم که اين مسائل پيش نيايد             

چون ما به عنوان بخش تشکل                
. يافته ميدانستيم اين تقلب است              

اينها دارند مسئوليت خودشان را          
به گردن کارگر می اندازند و                  

اين ها  .  خودشان را راحت ميکنند    
 از  ،دارند از قانون فرار می کنند       

چنين .   روز 15ميداد به اين مثال      
تفاوت هايی در قانون کار سابق         

برای بعضی اين      .  وجود داشت  
کار اينجوری تداوم پيدا کرد تا             

 تمام    62 سال        ،بعد از انقالب      
تشکل های کارگری را بستند و          
بخشی از اين دستاوردها از                   

 -ولی باز هم کار         .  دست رفت   
 .مزدی همچنان مرسوم است

 

 آقای بهزادی      :يک دنياى بهتر     
همان طور که مستحضريد هر            
ساله شورای عالی کار برای                
دستمزد کار ميزان حداقل حقوقی     
را تصويب می کنند و بعد                        

. ميگويند به توافق اجرا ميشود           
اين مسئله با آنچه در حقيقت                   
اجرا می شود تفاوت فاحشی                 

چرا اين مصوبه در کارگاه     .  دارد
 ها اجرا نمی شود؟

 

 برای علت يابی اين               :بهزادى
بافت بايد به سراغ تاريخچه                   

. سيستم اقتصادی رژيم برويم             
سراغ اين که کارفرمايان و                    
مغازه داران هيچ قاعده و قانونی       

هيچکس به اينها    .  را قبول ندارند  
نميگويد همان حداقل قانون را             

در و دروازه ها باز         .  اجرا کنند  
! مثل قضيه نساجی ها   .  شده است 

. چه باليی سر نساجی ها آورند          
اينکه مثال شورای اقتصادی کار       

 ، هزار تومان تصويب کند        215
اگر کسی کم تر از اين بدهد                    
برايش جرمی قائل می شوند؟              

همچنين .  چنين چيزی نداريم          
. سيستم و نظارتی وجود ندارد            

اصال حداقل مزد را يک جوری         
ميدادند که بالخره کارگر بيش از      
حداقل حقوق ميبرده است و من          
يک زمانی يادم می آيد حداقل               

 11 بعد        ، تومان بود       9حقوق    
ولی .   تومان شد   13تومان و بعد     

کارگر بيش از حداقل حقوق                  
االن اش هم باز حساب           .  ميبرد

کنيم اگر مرتب کار کند و به                   
تعطيلی کشيده نشود و سر کارش      

 ساعت کار هم که مطرح           ،باشد
 باز بيشتر از اين حداقل            ،نيست

اين به دليل بافت غلط       .  بايد ببرد 
نگاه .  سيستم و قوانين کار است        

کنيد به کارگرانی که حتی                       
قراردادی نيستند بلکه استخدامی      

 ولی گروه گروه توی                ،هستند
 ، توی اين شهرستان ها      ،جاده ها 

يکی از فعالين قديمی جنبش گفتگو با  
 کارگری ايران

 

 مصاحبه کننده؛ على طاهرى

. حق و حقوق کارگر فرار می کنند          
 خيلی فعاليت    ،ما خيلی تالش کرديم     

 ضعف اقتصادی که وجود            ،کرديم
 ناآگاهی کارگران هم مزيد            ،داشت

آنها آموزش های الزم      .  برعلت بود 
کارگری نداشتند و به اين کار تن                

يک مزايای مختصری               .  دادند
اين کارگاه ها راه افتاد به            .  گرفتند

نام حجره داری و بعد هم ادامه پيدا            
 که کارگاه های        ،کرد تا به امروز       

توليدی و مغازه دارها کامال از هم            
خيلی ها اجاره ای          .  جدا شده اند      

 اجاره های سنگين ميگيرند          ،هستند
و ميبينی زير تابلو ايستاده اند و از            
مغازه های کوچک جنس می خرند          

. و چک های طويل المدت می دهند         
مزدی به معنای اخص          -بحث کار  

کلمه در کارگاه ها يک جنبه تاريخی       
چون ساعت کاری هيچ زمانی     .  دارد

البته ممکن است   .  وجود نداشته است  
تک و توک کارگاه هايی يا                             
کارفرماهايی بودند و هستند که                  

. کارگر روز مزدی داشتند و دارند          
ولی آن چه که     .  ولی خيلی به ندرت    

. مزدی است    - کار  ،عموميت دارد  
هر جفت کار در رويه سازی مزد             

 ،جدا دارد و پيش کاری مزد ديگری       
که اين مزد ها به مزدهای ديگر هم           

در هر صورت        .  تقسيم می شود       
. نميشود که روز مزد حرکت کنند            

اگر می خواستند روز مزد حرکت           
در .  کنند به زيان کارگر تمام می شد      

زمان قديم تشکل کارگری وجود               
 مسايل بيشتر شکل قانونی             ،داشت
.  بيمه آورديم       ،بيمه نبوديم   .  داشت

سود .   آن را گرفتيم      ،تعطيالت نبود  
سنوات .   گرفتيم   ،ويژه مطرح شد       

اين .   سنوات را گرفتيم       ،مطرح شد  
ها کارهايی بود که به هر حال ما                

در قانون قبلی و قانون        .  انجام داديم 
مزدی   - کار به اصطالح کار       ،جديد

و روزمزدی هر دو پذيرفته شده                
يعنی کارهايی به اين صورت      .  است

قراردادی ميشود که کارگر قرار              
ميگذارد چه قدر کار کند که ديگر             

يا مثال هفته      .  ساعت مطرح نباشد     
 اينها را قانون قبول                ، ماهی   ،ای

 کارگر  ،ولی سر مزايا دادن     .  داشت
روز مزد را يا کارگر قراردادی                

مزدی   -ماهانه را مثال از اين کار           
به اون يکماه تعطيالت    .  جدا می کرد  

۶۴شماره   
اين طرف آن طرف دست به                      
اعتصاب ميزنند که حقوق معوقه          

اشکال کار    !  خودشان را بگيرند      
کجاست؟ کارگر زحمتکش گرسنه       

 ،ميخواهد شب نان ببرد خانه    .  است
ميخواهد خجالت زده زن و بچه               

به همين دليل فشار های      .  اش نشود 
 .مختلفی را تحميل ميکنند

 

 کمونيست ها و        :يک دنياى بهتر    
فعالين استخوان دار کارگری از             
نبود تشکل کارگری منسجم با                  

چه طور شد که    .  حسرت ياد ميکنند  
طبقه کارگر ايران از چنين تشکلی       

 تاريخا دور افتاد؟

 

 43_42 خود من از سال        :بهزادى
 بعد از يک دوره           ،به اين طرف     

سرکوب تشکالت کارگری آن                 
زمان و تجديد حيات آن در سال               

.  در اين زمينه فعال بودم     45 و   43
آن زمان ظاهرا رژيم شاه ما را                

بحثی .  پذيرفته بود و قبول داشت         
شورا و انجمن که االن          .  هم نبود  

خب .   وجود نداشت   ،باب کرده اند   
حاکميت سعی ميکرد تشکلهای               
کارگری را بکشاند به طرف                    

در حزب های دولتی حل        .  خودش
 ، حزب مردم  ،کند؛ مثل حزب ملت    

ولی ...   رستاخيز و       ،ايران نوين   
بودند به عنوان مثال تشکل هايی            

 سنديکای   ،چون سنديکای کفاشان     
 ، نانوايی ها   ، فلزکارها ،چاپخانه ها 

 بافنده های سوزنی و چند      ،خياط ها 
تشکل ديگر که وجود داشتند که              

 ،شايد اسمشان درست يادم نباشد            
 درصد مستقل حرکت                90_80

 100حاال اگر نگوييم               .  کردند
درصد مستقل عمل کردند و به هر        
حال بايد از صافی جريانات حاکم          

اما چيزی که بود اجازه      .  ميگذشتند
 تشکل های        ،اتحاديه را نميدادند      

کارگری در سراسر جهان تبديل به      
. فدراسيون و کنفدراسيون ميشدند        

در هر صورت آنها اجازه اين را            
ندادند و دفتر و دستک اتحاديه و             

بعد از      .  سنديکا را هم بستند               
سرکوب ابتدا در خيابان نظام آباد          

 بعد از آنجا          ،به ما دفتری دادند         
 ، سيد نصرالدين              ،ظهيراالسالم

 بعد    ، جمهوری   ، بهارستان   ،بازار
اين گردش کار ما       ...  الله زار و       

مثل .  خيلی دستاورد داشت       .  بود
 جلوی بيکاری را تا سطحی          ،بيمه

. گرفته بود                
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اجازه نميداديم کارفرما کارگر را       
 در صورتی     ،سرخود اخراج کند    

 قانون کار         33که طبق ماده              
نظمی .  برايش اين کار راحت بود     
دنبال .  به کارگاه ها داده بوديم             

 دنبال روز مزد    ،ساعت کار بوديم  
مزدها را تفکيک       .  کردن بوديم   
حتا کارها را درجه       .  کرده بوديم  

شوراهايی .  دوم و سوم زده بوديم      
از آنجا   .  درون کارگاه زده بوديم      

. گزارشهايی می گرفتيم                            
 مجامع           ،کنفرانسهاى متعدد          

 کالسهای متعدد        ،عمومی متعدد   
شبانه بود که به نام حوزه ها می            

حتی آمدند اتهام حزبی به ما      .  زديم
. زدند که جلوی کارمان را بگيرند     

بنابراين حسرت خوردن هايشان         
حاال .   درست است      ،غلط نيست   

اين که چرا دور افتاديم؟ يک                   
طرفش مصادف است با به سر              

پول .  کار آمدن رژيم اسالمی             
به سينه کارگر   .  کارگرها را بردند  
موج اعدام ها     .  بيکار گلوله زدند    

و تعقيب فعالين کارگری شروع           
ما هم نمی توانستيم کاری             .  شد

و اگر حاال ضعف وضعيت     .  بکنيم
اقتصادی کارگران را در نظر               

 يکی از داليلش نبود                   ،بگيريم
وجود همين تشکل های کارگری         

 .است

 

 از کارگران         :يک دنياى بهتر        
 فعال آن موقع کسی دستگير شد؟

 

 بله دستگير و زندانی هم       :بهزادى
عده کمی موقت آمدند                .  شدند
يک سری را اتهاماتی            .  بيرون

. زدند و يکی دو سالی نگه داشتند        
همين کاری را که با کارگران                

. شرکت واحد و نساجی ميکنند             
مگر کارگران حرفشان چه بود؟          
حرفشان اين بود که اين شورای            

. مسخره تان جواب درد ما نيست        
حق و حقوق کارگر چه ميشود؟ و        
شما می بينيد که آخر چه به سر              

 .آنها آوردند

 

 در مجموع به        :يک دنياى بهتر    
نظر شما برای اين کارگران چه           

تسهيالتی دارند و حق بيمه و                
اگر بخواهند اخراج کنند و     .  غيره

کارگران شکايت کنند به هر حال      
بايد در    .  به شکايتشان ميرسند       

وهله ی اول از آنها خواست که           
بيايند و تشکل سراسری ايجاد             
کنند و از مزايای چنين تشکلی             
در راه بهبود وضع کارگران                

 .استفاده کنند

 

  به نظر شما          :يک دنياى بهتر    
بيکاران دائم يا موقت که بخش            
عظيمی از طبقه کارگر در ايران      
را تشکيل ميدهند به راحتی                    
نميشود در تشکل کارگری                     
متشکل کرد؟ فکر ميکنيد امکان        

 دارد؟

 

 از نظرعملی امکان              :بهزادى
چرا؟ برای اينکه      .  پذير نميباشد  

 اگر تشکل    ،اين عده از کارگران    
های کارگری را قبول کنند و                

 که يک   ،بخواهند به آن تن بدهند     
 بايد به      ،روزی تن خواهند داد        

اين نتيجه برسند که اين تشکل              
کارگری گره گشا و کار ساز                

 بالفاصله ميشود اين                    ،است
ولی اگر  .  کارگران را جذب کرد    

بخواهيم با هزينه خود اين کار را   
اما به   .   من بعيد می دانم         ،بکنيم

محض اينکه از لحاظ واقعی به           
کارگران نشان بدهيم وجود                   
تشکل کارگری در سطح                         
معيشتشان موثر است و نبود                 
تشکل به ضرر کارگران و                    

 بله می شود تک      ،معاششان است 
البته با   .  تک همه را جمع کرد         

اين وضعی که پيش ميرويم اين           
قضيه برچسب نقض قانون                    

قانونی که با           .  خواهد خورد     
 و  87مقاوله نامه های بين المللی      

 و منشور کارگری جهان                98
شما اينها را می        .  مغايرت دارد  

 شما  ، آنها را امضا ميکنيد       ،دانيد
 ،می گوييد اگر ثابت بشود                      

مشخص بشود؟ ميتوان تشکل              
طبقه کارگر ايران را سازمان             

اما با اين   !  اين درست .  دهی کرد 
 اجازه   ،حرکاتی که اينها ميکنند       

 .قانونی نخواهند داد

 

 در گزارش ها      :يک دنياى بهتر   
آمده بود که برخی کارگران                  

 سال کار   43ميگفتند بعنوان مثال  

يکی از فعالين قديمی جنبش گفتگو با  
 ...کارگری ايران

 ميتوان کرد؟

 

 چيزی که به نظر من                    :بهزادى
 شايد هم درست و عملی                 ،ميرسد
 تصور نميکنم از کارگاه های       ،نباشد

 مخصوصا با اين خيانتی            ،کوچک
که به کارگران کردند و کارگاه های        

 نفر را از شمول قانون کار            5زير  
بيرون بردند و وقتی در مجلس ششم       

 نفر را از شمول      10کارگاه ها زير     
بعد کارهای  .  قانون کار خارج کرد     

اصال .  قراردادی به وجود آمد               
مشکالتی که در اقتصاد سرمايه                
داری برای کارگر وجود دارد                    
تصور نمی کنم با اين کارگاههای             
دو نفره و تک نفره بشود کاری                   

چون اينها به شدت زير بار             .  کرد
االن .  فشار فقر و فالکت قراردارند       

به دليل شرايط شديدا بد اقتصادی              
همان مناسبت اخالقی بين کارگران        

زمانی .  هم زير سوال قرار گرفته          
کسی دون شان می دانست از بغل              

االن علنا   .  دستی اش لقمه در آورد        
. روبروی همديگر قرار ميگيرند             

 ماه سال را    6می بينند   .  چاره ندارند 
کار اين    .  چاره ندارد   .  کار ندارند   

يکی کم شود بايد هر کس به او                     
چنين .  کاری بدهد دنبالش بدود              

بنا براين   .  وضعيت هايی را ميبينيم     
هر چقدر از کارگرها بخواهيم برای       

 نمی    ،ايجاد تشکل پيش قدم شوند            
در چنين شرايطی ايجاد              .  توانند

. تشکل هزينه های بااليی ميخواهد         
البته االن حدود سه سال است                        
کارگران فعاالنه در ايجاد تشکل                
کارگری زحمات فراوانی کشيده اند       

 .که شما از آن مطلع ايد

 

 منظورتان کانون     :يک دنياى بهتر    
 نفت و      ،های کالن کارگری است        

 ؟...ايران خودرو و

 

 در   ، آنها که سرجای خود        :بهزادى
 کارگاه هايی داريم که       ،همين تهران 

از نظر رشد سنت تشکل يک مقدار         
استخوان دار هستند و در جاده های         

. اطراف تهران هم هستند                               
کارگاههايی که قوانين اوليه در                  

مثال .  موردشان اجرا می شود                

۶۴شماره   
 سال بيمه       13کرده اند اما فقط             

 سال بيمه رد نشده      30يعنی  .  دارند
کارگری ميگفت وقتی              .  است

 چيزی به بازرس    ،بازرس می آمده  
در شرايطی که کارگران       .  ميدادند

چنين در زير سرکوب رژيم                      
سرمايه هستند آيا می توان کاری            

 برای اينها کرد؟

 

سخت .   نشد که معنا ندارد     :بهزادى
 ، زمان بردن        ، کند بودن        ،بودن

 ،دنبال موقعيت های مناسب گشتن       
نشد معنا    .  داليلی بايد پيدا کرد           

 اما اين که فرموديد مدتی              ،ندارد
 در محافل     ،زيادی است کار شده       

کارگری که ميرويم اين بحث ها             
کارگرانی هستند که   .  آنجا هم هست  

خود .   سال کار کرده اند          40-50
 سال تمام در کارگاهها               53من    

چکش ميزدم اما به مرز بيمه سی           
بعد با اجرای يک         .  سال نرسيدم  

اخراج کارفرما و گرفتن    ...  سال و   
مساله جور شد    ...  حق اخراجی و      

خب چرا   .  که من بازنشسته شدم        
ندادند؟ کارفرماهايی بودند و                    

 سابق ضعيف تر بودند و             ،هستند
اگر بحث   " ميگفتند     ،االن قوی تر    

بيمه کنيد ميگويند ما اينجا کار                  
من !  اگر بيمه نميخواهی بيا   .  نداريم

من حوصله    .  ليست رد نمی کنم         
". ماليات و فالن و بهمان را ندارم        

راحت همين جوری ميگويند و                
. راحت هم دارند زندگی ميکنند              

حتی نماينده بيمه را ميخواستيم                
رفتند در وزارت کار             .  بياوريم

گفتند اينها يک مشت سياسی بازند        
و متعلق به فالن حزبند که دارند              

کارگر بيمه         !  ميگويند بيمه        
. اينها بيخود ميگويند        .  نميخواهد

رژيم هم نيامد بگويد چه بخواهی           
آن .  چه نخواهی بايد بيمه کنی               

 االن     ،موقع بيمه اجباری نبود              
ميگويند بيمه اجباری است و آن              
موقع کلمه اجباری را هم به کار              

به ما گفتند بايد ثابت          .  نمی بردند  
. کنيد که کارگر بيمه ميخواهد                  

کارگاه .  جدول هايی درست کرديم     
ها را درون جدول ها قرار می                 

اين .  داديم و امضا می گرفتيم                
امضاها را برديم وزارت کار تا              

 .توانستيم  ثابت کنيم

 

.  درصد می خواستند بدهند13بيمه 
آن زمان يک نوع بيمه هايی در               

تامين اجتماعی      
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 21  ، درصد  18  ، درصد  15بود   
 درصد شروع         13 از         ،درصد

تن .   درصد   18کردند تا آمديم           
 21 بشود   ،دادند تا برسيم به کامل     

تامين .  بنابراين خيانت شد  .  درصد
اجتماعی و وزارت کار بر                       

 سال   12 تا     10ميگردند ميگويند     
ما دوسال  .   سال سابقه داريد   13يا  

 همه  ،به شما بازنشستگی می دهيم    
ديگر .  پولتان را به شما داده ايم           

حرف حسابتان چيه؟ اين ظلمی             
است که در اين مملکت به کارگر         
و زحمتکش و خانواده هايشان می      

سال گذشته گفته بودند                .  شود
 70کسانی که بيمه عمرند تا                    

 70 بعد از     ،سالگی قبول می کنيم    
. سالگی ديگر قبول نيست                         

کارفرمايی بود که خود من                       
چهارسال و خرده ای زير نظرش       

روی گزارشات بازرسی       .  داشتم
ميرفتم اعتبار ميزدم و گزارشات        
بازرسی تبديل به سابقه ميشد و              

چون تامين       .  سابقه هم بود             
اجتماعی ميگفت من يک روزی          

حاال .  کارفرما را گير می اندازم        
نهايتا چه شد؟ می خواهد محل                

 انحصار ورثه    ،کارش را بفروشد   
 اما هر کاری که بخواهد                  ،کند

بکند من سهم خود را از او می                
پرونده ديگری بود که               .  گيرم

يکی از    .  خودم باز شاهد بودم          
کارفرماهای بزرگ تهران                      

. کارگاهش را ميلياردی فروخت        
کارفرما ليست بيمه کارگران را           

کارگران غرب بافت، امروز              
 شهريور ماه، در          6چهارشنبه    

يک تجمع اعتراضی در مقابل            
اداره کار سنندج، اين اداره را به        
مدت نيم ساعت تحت کنترل خود      
درآوردند و مانع ورود و خروج        
 .مراجعين و کارکنان اداره شدند

 

کارگران پس از شکايت از                    
کارفرما به هيات حل اختالف،           
بخاطر اخراج و عدم پرداخت             
سه ماه حقوق شان و دريافت                 
رای مثبت اين هيات به کارخانه         

اما کارفرما بی     .  مراجعه کردند  
اعتناء به تصميم هيات حل                     
اختالف و با پشتيبانی نيروی                
سرکوب رژيم اسالمی مانع                  
ورود کارگران به کارخانه شد و       
عليه اين تصميم هيات حل                      

ديروز بعد  .  اختالف شکايت کرد   
از ظهر دادگاه تجديد نظر زير             
نظر هيات تشخيص مصلحت              

اين دادگاه با حضور    .  برگزار شد 
نمايندگان استانداری، حراست،        
نيروی انتظامی اداره کار،                    
مديريت کارخانه و نماينده                     

دادگاه .  کارگران برگزار شد          
تجديد نظر عمال به نفع کارفرما         
رای داد و اعالم کرد که مشکل           
کارگران در اين دادگاه حل                    
نخواهد شد و بايد به مراجع                    

اين .  باالتر ارجاع داده شود              
باصطالح دادگاه تجديد نظر حتی     

 ماه حقوق و             3عدم دريافت         
مزايای مربوط به حق شيفت و            
اضافه کاری و غيره کارگران            
را که مثل روز روشن است، نيز       

 .   مسکوت گذاشت

 

کارگران از اين تصميم دادگاه             
تجديد نظر خشمگين شدند و اين         

: دادگاه را به زير سوال بردند              
چطور است که هميشه حق با            "

اين نظر مجمع     "  کارفرما است؟  
عمومی کارگران در مورد                    
دادگاه تجديد نظر سرمايه داران        

لذا کارگران در مجمع             .  است
خود اعالم کردند که برای                      
کارگران غرب باف راهى بجز         
اعتراض باقی نمانده است و آنها        

يکی از فعالين قديمی جنبش گفتگو با  
 ...کارگری ايران

 60-50نزديک به          .  رد نميکرد    
از آن   .  ميليون به بيمه بدهکار بود         

کسانی بود که دمش به رژيم وصل           
بود و برای اين با آشنا بازی تالش             

. کرد ضريب بدهی را پايين آورد             
 ميليون   15.   ميليون  15رساندند به     

فقط گرفتند تا ورقه تسويه حساب را        
ولی وقتی کارگر او         .  به او بدهند     

رفت و گفت شما همه پول را از اين          
گرفتيد من هم کارگر با سابقه ای                

 يک  ، اين هم اسناد و مدارکم        ،هستم
. کاه ش را به حساب کارگر نريختند       

.  نتوانست ثابت کند   ،گفتند ما نميدهيم  
مجبور شد يک سال اضافه کار کند          
تا به مرز چند ساله برسد و                             

بيچاره چند ماهی به     .  بازنشسته شود 
بازنشسته شدنش نمانده بود که سکته      

پول کلفت ميگيرند و به     .  کرد و مرد  
 6کارگر   .  حساب کارگر نميريزند     

. ماه بازنشست شده از دنيا ميرود              
هيچ کدام را بی شرف ها حساب                 

 .نميکنند

 

 آقای بهزادی با          :يک دنياى بهتر      
 خواهش ميکنم اگر        ،تشکر از شما    

 ...مطلب ديگری داريد بفرماييد

 

 به هر حال مشکالت                     :بهزادى
برای همه کارگران      .  فراوان است  

چاره کار بازسازی تشکل    .  هم هست 
با تشکر از       .  های کارگری است      

 .*شما

۶۴شماره   

تا رسيدن به خواستهايشان هر                  
روز در مقابل اداره کار تجمع                  

بدنبال اين تصميم        .  خواهند کرد   
مجمع عمومی، کارگران امروز،         
با در دست داشتن احکام دادگاه حل     
اختالف مبنی بر ابقاء به کار و                 
پرداخت حقوق و مزايای عقب                
مانده کارگران در مقابل اداره کار        

کارگران با     .  سنندج جمع شدند        
صدای رسا شعار ميدادند و فرياد           

چرا کسی   "زنان می پرسيدند که          
اين "  جوابگوی ما کارگران نيست؟   

تجمع اعتراضی کارگران غرب           
باف توجه مردم و کارگرانی که              
در وضع مشابه قرار دارند جلب            

سريعا نيروهای يگان ويژه        .  نمود
و انتظامی که توسط رئيس اداره            
کار فراخوانده شده بودند، به محل         

 . اداره کار گسيل شدند

 

ما در اطالعيه های بعدی شما را    
در جريان اخرين اقدامات   
کارگران غرب بافت خواهيم    

.                                 گذاشت  

 

گزارش تکميلى از اجتماع 
کارگران غرب بافت در مقابل 

 اداره کار

 

حضور يگانهاى ويژه  و نيروى             
انتظامى در مقابل اداره کار خشم           
کارگران را نه تنها کم نکرد بلکه           

. بر شدت اعتراض آنان افزود                
حداقل در چند ماه گذشته نيروهاى        
انتظامى تالش داشتند ظاهر مودب      
با  کارگران داشته باشند و آنها را           

خطاب ميکردند و از آنها          "  شما"
ميخواستند و خواهش ميکردند که         
جلوى درب اداره کار را بيش از            
اين مسدود نکنند و اعتراضات را         

 . به آن طرف خيابان ببرند

 

کارگران تجمع خود را به آن                     
طرف خيابان روبروى اداره کار          

دهها مزدور لباس شخصى      .  بردند
و ماشينهاى نيروى انتظامى و                 
يگان ويژه در مقابل در اداره کار           

١۵صفحه . نگهبانى ميدادند    

 

 تلويزيون برای يک دنيای بهتر
  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

   ظهر بوقت تهران ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 

 در کانال يک 
دار    .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است         ب ان بيطرف نيست، ج

ا                   .   است ه ادت انسان اه و سع ری، شادی، رف مدافع حقيقت، آزادی، براب
ا روز و        .   ما برای يک جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم      .   است ف ط ل

ان                   ان خودت اي زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آشن
 . برسانيد

 کارگران غرب بافت سنندج
 !اداره کار را به کنترل خود درآوردند



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تجمع کارگران راس ساعت يک       
کارگران طومارى    .  پايان يافت   

. را به امضاى حاضرين رساندند     
در اين نامه کارگران خواهان              
رسيدگى به خواستهايشان شده             
بودند و همينطور حکم ابقا به                
کار و پرداخت حقوقهاى مقوقه           

. را نيز ضميمه نامه کرده بودند         
مسئولين اداره کار و حراست              

 شهريور به        ١٧قول دادند تا            
. خواستهاى گارگران پاسخ دهند       

مسئول حراست اداره کار تعهد           
کرد که  قطعا به آنها جواب داده           

 .خواهد شد

 

کارگران تصميم گرفتند که                    
صندوق حمايت از اعتراضات           
براى رسيدن به خواستها را                   
تشکيل بدهند تا با جمع آورى                
کمک براى اين کارگران و                    
مبارزات آنها مورد استفاده قرار       

کارگران اعالم کردند           .  گيرد
امروز ما اجازه نخواهيم داد                  
کارفرما هر کارى دلش خواست        
انجام بدهد و حقوقهاى ما را عين        
پول نفت توسط آقازاده ها باال               

قرار بود اين پولها       .  کشيده شود  
برسر سفره ما کارگران و                       

آنها  را باال     !  زحمتکشان بياوريد 
 به حقوق ناچيز ما     ،کشيديد هيچى 

يکى از       .  هم رحم نميکنيد            
کارگران داد ميزد ملعونها پول           

پول عرق  .  کار خودمان را بدهيد   
خدا هم از       .  ريختمان را بدهيد      

شما سرمايه داران بگذرد اين را        
. بدانيد ما نخواهيم گذشت                        

کارگران در طول اين تجمع                  
سران رژيم را به باد ناسزا                     

نيروهاى انتظامى و   .  گرفته بودند 
يگان ويژه فقط نظارگر بودند و          
قدرت هيچگونه تحرکى نداشتند        
و تمام تالش آنها آرام کردن                   
کارگران بود و اينکه کسى به               

 . *تجمع کارگران نپيودند
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جمشيدى معاون سياسى                           
بعد از  .  استاندارى شرکت داشتند  

جلسه استاندارى همين ترکيب            
 به کارخانه نساجى          ١٢ساعت    

آمدند و جلسه دوم را برگزار                
مجمع عمومى کارگران      .  کردند

و اجتماع آنها در مقابل درب                 
اما .  کارخانه در جريان بود              

مسئولين دولتى و کارفرما                      
هيچکدام از کارگران را در                   
جلسه اى که در مورد زندگى و           
کار آنها بحث ميکرد شرکت                 

بعد از جلسه تنها پاسخى        .  ندادند
که با کارگران دادند وعده و                  

اوضاع بزودى  "گفتند  .  وعيد بود 
 "! روبراه خواهد شد

 

ظاهرا کارگران بدنبال اين بحث       
تصميم رفتن به تهران را معلق           
کردند اما تهديد کردند اگر پاسخ         
ما را ندهيد اجتماعات بزرگ در       
مقابل ادارات دولتى سازمان                

کارگران نساجى در    .  خواهند داد 
اجتماع امروز خود پالکارتهائى       
نصب کرده بودند که در آن                    
خواهان پرداخت حقوقهاى معوقه    
 . و ادامه کار کارخانه شده بودند

 

 !کارگران نساجى

شايد الزم باشد که راسا اين                    
. تصميم اخير را نيز تجربه کنيد        

اول بار نيست که کارگران از              
شهرستانها به تهران و مقابل                
مجلس و نهادهاى دولتى و                      
کارفرمائى ميروند و با مقدارى         

اگر .  روانه شان ميکنند   "  صدقه"
دولت و کارفرما پاسخ اجتماع             

 به     ،شما کارگران را نميدهد             
طريق اولى پاسخ چند نماينده را         

تجربه ثابت کرده       .  هم نميدهند   
است آنجا که کارگران نيروى             
حى و حاضرى در محل ندارند           

در .  در مذاکره هم ضعيف ترند        
مواردى مانند ايران خودرو و             
شيشه آبگينه قزوين نمايندگان             

در .  کارگران را دستگير کردند      
بهترين حالت اگر براى                            
نمايندگان شما مشکل ايجاد نکنند      

 . دست به سرشان ميکنند

 

 کارگران غرب بافت سنندج
اداره کار را به کنترل خود 

 ...درآوردند
 شهريور ماه         ۵امروز سه شنبه            

کارگران نساجى کردستان مجمع             
. عمومى خود را برگزار کردند                 

فراخوان مجمع عمومى  امروز                 
ديروز توسط نمايندگان کارگران             

. بدنبال برخورد کارفرما داده شد             
 ماه  ٢قرار بود ديروز حقوق معوقه       

کارگران که فيش آنها نيز صادر                
اما پرويز   .  شده بود پرداخت شود        

 قربانى  

با وقاحت به کارگران گفت                            
مديريت بيخود به شما فيش حقوقى        "

ما پولى نداريم به شما           .  داده است  
 "!پرداخت کنيم

  

کارگران امروز از اول صبح در              
مقابل کارخانه جمع شدند و مجمع             
عمومى خود را در مقابل درب                    

 ١٣٠قريب  .  کارخانه برگزار کردند  
نفر از کارگران دو شيفت در                        

مجمع .  اجتماع امروز شرکت داشتند   
عمومى ابتدا پيرامون اقدامات                    

از جمله اينکه   .  تاکنونى صحبت کرد  
کارگران تمام راهها را رفتند و                   

 به تمامى ادارات             ،پاسخ نگرفتند    
 تجمع   ،ذيربط بارها مراجعه کردند       

 به مجلس و دفتر رياست                ،داشتند
 اما در      ،جمهورى نيز نامه نوشتند       

اين مملکت کسى جوابگوى                          
کارگران دراين     .  کارگران نيست    

مجمع تاکيد کردند که بايد اقدامات             
ديگرى را براى رسيدن به حق و               

بدنبال .  حقوقشان در دستور بگذارند    
 نفر را         ۵بحثها مجمع عمومى              

بعنوان نمايندگان کارگران انتخاب          
همينطور تصميم گرفتند که           .  کرد

اين نمايندگان تهران بروند و با                   
جليلى ساز يکى از سرمايه داران             
اين کارخانه از نزديک صحبت                 

 . کنند

  

همينطور امروز مسئولين دولتى و          
 صبح در              ٩کارفرما ساعت              

استاندارى سنندج در مورد وضعيت      
در .  کارخانه نساجى جلسه داشتند         

 رامين   ،اين جلسه حيدرى فرماندار      
 پرويز     ،اسدى رئيس اداره کار              

 مهيار آمارى مدير     ،قربانى کارفرما 
 شاه غيبى معاون           ،عامل کارخانه   

 و عليرضا             ،صنايع و معادن            

۶۴شماره   

واقعيت اينست که کارفرما تصميم     
همه شما خالص    "  شر"گرفته از    

شود و وارد جنگ فرسايشى با               
آنها ميدانند   .  کارگران شده است     

که تجمع هر روزه و طوالنى                  
مدت براى کارگر گرسنه و                      

. محتاج يک لقمه نان مقدور نيست     
لذا ميخواهند با اين سياست                       
صفوف شما را متفرق کنند و                  

. نهايتا امر خودشان را پيش ببرند       
دراين ماجرا بطور قطع براى                
باالکشيدن حقوقها و بيمه ها و                 
حتى بازنشستگى شما دندان تيز            

دولت و استاندار و اداره     . کرده اند 
کار و نيروى سرکوب را هم دم             

شما به يک        .  دست خود دارند       
 ، قويتر      ،حرکت تعرضى تر             

همبسته تر با نيروى کارگران و           
خانواده هايشان و مردم آزاديخواه      
سنندج که بتواند فشار قابل                        

. مالحظه اى را بياورد نياز داريد       
اين امر ميتواند سياست تعطيلى            
کارخانه ها و اخراجها را لگام               

فضاى شهر را بايد بدست          .  بزند
اقدام متحد شما ميتواند           .  بگيريد

اين .  اين روند را معکوس کند             
مسئله اى کليدى و اساسى براى            
برون رفت از وضعيت فعلى                  

 .  است

 

بطور مشخص تر بايد در مقابل            
سياست اخراج دسته جمعى                     

 ،کارگران و بستن کارخانه                      
سياست بيرون رفتن کارفرما و             
مديريت و باز نگهداشتن کارخانه       

بايد دولت و            .  را پيش برد           
ارگانهاى ذيربط را براى حمايت         
و همدستى شان با کارفرما زير             

يک سياست        .  فشار گذاشت       
 که  ،کارساز در موقعيت فعلى شما    

هر درى را کوبيده ايد و پاسخى             
 در کنار و همراه               ،نگرفته ايد   

 ،حمايت وسيع کارگران سنندج            
بدست گرفتن کارخانه و ممانعت         
از بيرون انداختن کارگران و                 
بيکار کردن آنها و بستن کارخانه         

 . است
     

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠٠٨ اوت ٢۶ -١٣٨٧ شهريور ۵

 برگزارى مجمع عمومى کارگران نساجى کردستان



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 شهريور ماه         ٤امروز دوشنبه        
تجمع کارگران نساجی کردستان         
در شهر سنندج طبق تصميم قبلی         
کارگران که در مجمع عمومی              
خود اتخاد شده بود، در دو شيفت          

 . در طول روز ادامه داشت

 

همانطور که در اطالعيه های               
قبلی به اطالع رسانديم، کارگران       

نساجی روز دوشنبه دوم                             
شهريور ماه به دولت و کارفرما           
اولتيماتوم داده بودند  تا به                          

در اين  .  خواستهاى آنها پاسخ دهند   
 نفر از      ٢٠٠تجمع که بيش از            

کارگران  شرکت داشتند افرادی          
از طرف مديريت کارخانه  به                
ميان کارگران آمدند  و به                           
کارگران وعده دادند که حقوق دو        
ماه آنها پرداخت ميشود و فيش               
حقوقی دو ماه مرداد و تير ماه را          

قرار بود  .  به دست کارگران دادند    
 شهريور اين     ٤تا  روز دوشنبه          

پول را به حساب کارگران  واريز       
اما باز هم وعده های تو               .  کنند
 !خالی

  

در حالی که تعدادی از کارگران           
از اين  وعده و وعيدها و                             
سردواندن ها خسته شده و تقاضا          

 شهريور،     ٥است سه شنبه،              
تصميمات خود و اقدام بعدی را          

 . در مجمع عمومی اتخاذ کنند

 

 کارگران نساجی

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از      
مبارزات شما برای دريافت                  
حقوق معوقه و جلوگيری از به           
تعطيلی کشاندن و بيکار سازی           

نبايد اجازه داد تا          .  دفاع ميکند   
سرمايه و دولت اسالمی اينگونه       
زندگی کارگران را بازيچه اميال      

ما ميگوئيم  .  سودآوری خود کنند   
ماشين .  کارگر ابزار توليد نيست    

اگر شما     .  انسان است    .  نيست
کارگران کار نکنيد، جامعه                   
سرمايه داری بيش از دو روز             

ما از همه       .  دوام نخواهد آورد      
کارگران و کارگران سنندج                  
ميخواهيم که شما کارگران                    
نساجی را در اين مبارزه تنها               

 . نگذارند

 

سرمايه و دولتشان بمٽابه تنی               
واحد با تمام ابزار سرکوبشان در      

ما نيز بايد     .  مقابل ما ايستاده اند      
قدرت طبقه مان را به ميدان                  

کارگران نساجی،          .  بياوريم

 تا کی بايد اين وعده های تو خالی را تحمل کرد؟
 

 خانواده های ما گرسنه اند: کارگران فرياد ميزنند
در حالی  .  کرده اند تا باز خريد شوند     

که از طرف کارفرما به کارگران             
اعالم شده بود چنانچه تا روز دوم             
شهريور ساير کارگران نيز خود را        
باز خريد کنند، کارفرما بطور نقدی        
تمامی حقوق و مزايای کارگران را         

اما حتی همان    .  پرداخت خواهد کرد   
 کارگری که تقاضای بازخريد            ٢٠

خود را کرده بودند عليرغم                            
مراجعات مکرر، تاکنون هيچگونه        
مبلغی از اين بابت دريافت نکرده             

 . اند

 

فرياد .  کارگران عصبانی اند               
خانواده های ما    .  گرسنه ايم :  ميزدند

صاحب خانه ها          .  گرسنه هستند    
. وسايل ما را بيرون می ريزند                   
. سقفی هم ديگر روی سرمان نداريم      

اما در واکنش به اعتراض                              
کارگران، پرويز قربانی با چند تن           
از اوباش سرمايه با وقاحت کامل به        
ميان کارگران آمده و اعالم ميکند             
که مديريت بيخود به شما فيش                     

اصال ما پولی        .  حقوق داده است       
. نداريم تا حقوقی پرداخت کنيم                   

کارگران خشمگين فرياد ميزدند که        
اجازه نميدهيم حق ما را اينگونه                 

. بخوريد و حقوق ما را باال بکشيد            
به دنبال اين واقعه کارگران                           
فراخوان مجمع عمومی داده و قرار        

۶۴شماره   
کارگران نيشکر هفت تپه،                          
کارگران لوله سازی و کارگران            
ايران تاير و بسياری کارگران                
ديگر با معضل مشترکی مواجه             

 مدتهاست که حقوق و . اند

 

. مزايای آنها پرداخت نشده است           
خطر اخراج و بيکار سازی در               

. باالی سرشان قرار گرفته است            
کارفرما و دولت اسالمی با وعده           
های پوشالی تالش ميکند تا                        

اين .  کارگران را به زانو در آورند      
پاسخ آن    .  معضلی مشترک است      

کارفرمايان .  هم بايد مشترک باشد      
ميگويند، سود آور نداريم پس                   

ما ميگوئيم اجازه      .  حقوق نميدهيم  
نميدهيم با زندگی ما کارگران                   

گورتان را گم    .  اينگونه رفتار کنيد   
کنيد، خودمان واحد توليدی را در          

خودمان کنترل      .  دست ميگيريم     
کنترل .  امور را در دست ميگيريم      

کارگران را بجای کنترل سرمايه          
. اين راه حل ماست     .  اعمال ميکنيم 

ما مسئول سود آوری يا عدم سود            
کار کرده ايم   .  آوری سرمايه نيستيم  
ما انسانيم و     .  حقمان را ميخواهيم    

برخورداری از معاش انسانی حق       
زندگی آزاد، برابر و     .  مسلم ماست 

 .  انسانی حق مسلم ماست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ١٣٨٧ شهريور ٤

 

  شهريور در مقابل کارخانه اجتماع کردند٢کارگران نساجى کردستان امروز 

  ماه را دريافت کردند٢کارگران فيش حقوق 
 

خانواده  "،!" گرسنه ايم،کارگر نساجى هستيم "،!"ما را به سن جوانى برگردانيد بعد اخراج کنيد"
 !"ما کار ميخواهيم "،!" زندگى انسانى حق مسلم ماست،هاى ما گرسنه اند

.  ظهر در مقابل درب کارخانه تجمع کردند           ١٢ صبح الى     ٨ کارگران نساجى کردستان از ساعت          ، شهريور ماه   ٢ امروز شنبه     ،بنا به خبر دريافتى    
به کارفرما و نهادهاى ذيربط مهلت داده         - شهريور ٢  –کارگران نساجى در آخرين اجتماعشان مقابل اداره کار تومارى امضا کردند و در آن تا امروز                  

کارگران در اجتماع   .  کارگران دراين تومار خواست ادامه کارى کارخانه و حفظ شغل هايشان و همينطور پرداخت حقوق معوقه خود شده بودند                    .  بودند
. سوال کارگران اينبود چه اقدامى دراين مدت براى رسيدگى به خواستهاى آنها صورت گرفته است                   .  امروزشان خواهان پاسخ مديريت کارخانه شدند      

 زندگى  ،خانواده هاى ما گرسنه اند       "،!" گرسنه ايم  ،کارگر نساجى هستيم    "،!"ما را به سن جوانى برگردانيد بعد اخراج کنيد          "کارگران شعار ميدادند؛    
 !"  ما کار ميخواهيم "،!"انسانى حق مسلم ماست

 

لذا صداى شعارها و      .  کارگران ديدند که مديريت اولتيماتوم آنها را جدى نگرفته و به حضور آنها در مقابل کارخانه با بى تفاوتى برخورد ميکند                                    
اعتراض "  ...  دست برداريد از وعده هاى پوچ و توخالى           "،"دست برداريد از ريا و دروغ      "کارگران فرياد ميزدند؛       .  فريادهاى کارگران باالتر رفت   

ما داريم به خواستهاى شما        :  "کارگران تند شده بود که مديريت از ترس اينکه کارگران اقدامات ديگرى انجام دهند به ميان آنها آمد و اعالم کرد                                    
او از دفتر همراهش فيش هاى حقوقهاى مرداد و تير ماه را درآورد و به کارگران داد و گفت تا دوشنبه حقوق اين دوماه شما در                                     !"  رسيدگى ميکنيم 

 .  *حسابها ريخته ميشود



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 آوگوست از طريق    26صبح روز   
يوتوب صدای نوجوای از زندان         
عادل آباد شيراز  به سراسرجهان        

صدای بهنام که تا        .    مخابره شد  
اعماق وجود انسان رخنه ميکرد،       

او در اول سخن        .  پخش می شد     
 3خود اعالم کرد که در طول                 

سال حبس در زندان از رفتار                 
خود پشيمان شده اما بالفاصله                

" اتفاق"توضيح داد که اين                       
تصادفی بوده و از مدافعان حقوق        
بشر تقاضا کرد که او را از مرگ        

او ميخواست زنده       .  نجات دهند   
فريادی که کنوانسيون              !بماند

 !حقوق بشر نشنيد

 

/com.youtube.ca://http
?watch

WKs2nK37XDw=v 

 
 در  1368/  3/3بهنام زارع متولد    

روستای دستجرد از منطقه                      
استهبان شيراز به دنيا آمده بود و          
تا کالس اول دبيرستان درس                  
خوانده بود و پس از آن به اتهام              
قتل مهرداد روانه زندان عادل آباد    

 . شيراز شده بود
 

محمد مصطفايی، وکيل مدافع                
 نوجوان محکوم به          25بهنام و       

اعدام ماجرا را اينگونه بيان                    
بهنام زارع متولد سال             :  ميکند
 در پانزده سالگی و در                ١٣۶٨
 در يك دعوای       1/2/1384تاريخ   

آودآانه بر سر يك آبوتر،                        
مهرداد، "  قتل"مرتكب                

: مصطفايی توضيح می دهد         .شد
 دادگاه کيفری         5قضات شعبه         

استان فارس با اين استدالل که               
 قانون     206طبق بند ب ماده                 

مجازات اسالمی که مقرر می               
در مواردی که قاتل عمدا          :  نمايد

کاری را انجام دهد که نوعا کشنده  
باشد هر چند قصد کشتن شخص           

. را نداشته باشد قتل، عمدی است        
پس او به قصاص نفس محکوم              

 . است
 

 تشکر از چه کسی؟

مقررات مربوط به آن در پيمان      
نامه های بين المللی جزو                    
قواعد آمره حقوق بين الملل               

محسوب مي شود و امکان                 
پذيرفتن شرط و رزرو، برای          

کنوانسيونی اما  .  آن وجود ندارد  
که به تصويب مجلس شورای          

جزء حقوق         اسالمی رسيده    
داخلی تلقی می شود و تا                       
زمانی که مقررات ديگری آن         
را نقض نکرده، الزم                             

  ."االجراست
 

عفو بين الملل که از گروه های        
مدافع حقوق بشر است، می               
گويد دولت ايران در سال                    
گذشته ميالدی پس از چين،               
بيش از هر کشور ديگری                   

. دست به اعدام افراد زده است        
ايران با وجود پيوستن به                     
کنوانسيون حقوق کودک،                  
همچنان احکام اعدام را در                
مورد آنها صادر و اجرا می              

بر اساس قانون مجازات        .  کند
اسالمی، اطفال در صورت              
ارتکاب جرم از مسئوليت                  

اما اين     .  کيفری مبرا هستند        
 ١۵قانون اطفال را در پسران،       

 ٩سال قمری و در دختران                
 .سال قمری تعريف می کند

 
هدف از اين نوشتار نه بررسی       
جنايات رژيم اسالمی است و           

اين !  نه شمارش دوباره اعدامها   
ديگر مثل روز بر همگان                   

من می خواهم       !  روشن است   
اشاره ای کنم به آنچه در                        
قوانين مدنی و شرعی                           
جمهوری اسالمی در تناقض و       
تقابل قرار می گيرد و گاها                 

 !فريادی که کنوانسيون حقوق بشر نشنيد
 سخنی با مخالفين اعدام 

 شهال نوری

 نوجوان   177صدور احکام اعدام         
 سال گذشته      10 سال در         18زير   

 تن از آنها       34واجرای حکم اعدام       
اتحاديه اروپا را بر آن داشت که                 
روز نوزدهم اوت قويا از جمهوری        

اسالمی بخواهد تا برای برخورد با          
نوجوان شيوه هايی         "  بزهکاران"

نظير دادگاه اطفال، محکوميت هايی      
با هدف آموزش و همچنين کمک به         
توانبخشی اجتماعی آنان در نظر              

 .بگيرد
 

جمهوری اسالمی که بعد از سالهای       
 به حکومت صد هزار            67 و      60

اعدام معرف شد، درست در مقطع           
 دو نوجوان را بدار می        67قتل عام   

اعدام اين نوجوان در حالی            .  کشد
صورت ميگيرد که روزگذشته                  
اتحاديه اروپا اعدام رضا حجازی            
نوجوان ديگری در زندان اصفهان          

ايران در سال   .  را محکوم نموده بود   
 کنوانسيون حقوق کودک را         ١٣٧٢

 به ميثاق    ١٣۵۴پذيرفته و در سال        
بين المللی حقوق مدنی و سياسی                

به استناد پيمانهای            .پيوسته است     
مذکور کودکان و نوجوانانی که سن        
آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از        

 سال می باشد از محکوميت                  ١٨
 . اعدام و مرگ مصونيت دارند

  
 قانون آيين    220طبق تبصره ماده      "

کودکی و       دادرسی کيفری مرز            
طبق .   سالگى است     18بزرگسالی   

 کنوانسيون حقوق      37بند ب ماده         
کودک نيز، اجرای مجازات اعدام           

سال ممنوع      18برای کودکان زير      
از سويی سن کودکی و                   .  است

۶۴شماره   
وکالء و مدافعين حقوق بشر را بر         
آن می دارد که از اين سوراخها               

حتی وارد شوند تا بتوانند بدرستی         
جان يک انسان را از قتل عمد                   

و در جمالت      .  دولتی نجات دهند     
باال با خط کشی بر زير بعضی از          
جمالت تالش کردم به اين                           

 .تناقضات اشاراتی داشته باشم
 

در اين ميان صحبتی دارم با                       
فعاالن عليه اعدام در خارج از                 
کشور و بر وظايفی فراتر از اين            

 !دست
 

حکومت اسالمی با تبديل دين                   
اسالم به يک برنامه عمل اجتماعی      
و سياسی مبنی بر تبعيضاتی که              
تحت عنوان اعدام محاربين با خدا         
و آپارتايد جنسی شروع شد، پايه            
های حکومت خود را بر زمين                

و پس از آن سرکوب و                .  کوبيد
مفسد "و  "  منافق"تبعيض را با نام      

امروز هم  .  ادامه داد "  فی االرض 
برای نجات خود از سرنگونی                 
بدست مردم بستوه آمده با تداوم                
اعدامهای دسته جمعی و                               
بخصوص اعدام کودکان، طرح             

 ، اليحه خانواده       ،امنيت اجتماعی   
تحميل فالکت اقتصادی و سرکوب      
عمومی و گسترده متوسل شده                 

 . است
  

واقيعت اين است که اين حکومت           
بر قوانين تبعيض آميز اسالمی و           

نمی .  ديه و قصاص بنا شده است          
توان با قانون قصاص عليه                         

نمی شود از    !  قصاص مبارزه کرد  
حکومت صد هزار اعدام به اتکا            

! قوانين خودشان طلب آزادی کرد       
بايد تا دير نشده برای نجات جان             
صدها انسان که زير تيغ اعدام شب   

اين .  را صبح می کنند کاری کرد         
مهم از دست ما انسانهای                              
آزاديخواه و برابری طلب در                    

 !*سراسر جهان بر می آيد
 

 اعدام قتل عمد دولتى است
 با نقشه قبلى    ،اعدام جنايت سازمان يافته   

براى گرفتن جان انسان بصورت فردى و        
! مجازات اعدام لغو بايد گردد . جمعى است  



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 وجود و عملکرد جريانات         :نگاه
و دولتهاى اسالمى در سالهاى               
اخير در خاورميانه و شمال                     
آفريقا، در عين حال سبب                          
اختالفاتى در برخورد به مذهب و       
جريانات و دولتهاى مذهبى شده           

هستند کسانى که ميگويند         .  است
دولتها و جريانات اسالمى و                "

مذهب اسالم را بايد از هم جدا                
آنچه که در اين کشورها              .  کرد

ميگذرد، ربطى به اسالم ندارد و         
ناشى از درک و استنتاج غلط اين        
جريانات و دولتها از اسالم                       

نبايد "به عالوه ميگويند         ".  است
عليه مذهب موضع گرفت و                    
حرفى زد، چون اين توهين به                
عقيده مردم است و باعث تفرقه             

نظر شما در     "...  بين آنها ميشود    
 اين مورد چيست؟

 

 من اين را درک       :منصور حکمت 
اى چنين          ميکنم که منافع عده            

اقتضا ميکند که تا حد امکان                    
اسالم را از زير تيغ خشم مردمى         
که قربانى يا شاهد جنايات غير              

اند، بدر      قابل توصيف اسالميون     
من اين را درک ميکنم که         .  ببرند

 ابعاد اين جنايات و اين هاالکاست     
[halocaust]           چنان است که

حتى در ميان صف اسالميون هم         
کسانى پيدا ميشوند که نميخواهند         
مسئوليت اين همه پليدى و زشتى         
را بر عهده بگيرند و الجرم به               
نظر من طبيعى است که در چنين        

و "  اسالم راستين "اوضاعى بحث   
يک "  اسالم پراتيک "رابطه آن با     

اما از نظر    .  بار ديگر باال بگيرد     
مِن کمونيست، مِن آِتئيست، از               
نظر ما شاهدان و قربانيان جنايات      
اين اسالم، از نظر من و امثال من        
که در يک جدال سهمگين                          
اجتماعى و سياسى و فکرى با اين       
هيوال بسر ميبريم، اين اظهارات         
و توجيهات از فرط رندى،                       

مبانى عقيدتى  .  احمقانه جلوه ميکند  
اسالم، مبانى قرآنى اسالم،                      
انکشاف تاريخ اسالم، هويت و             
تعلق سياسى اسالم و اسالميون             
در جدال آزادى و ارتجاع در                  

تر و غير قابل              عصر ما عيان      
تر از آن است که اجازه            پوشاندن

جهان به آن صحه بگذارند،               
اين را البته      .  احترام نميگذارم  

حق هر کس ميدانم که به هر              
. چه ميخواهد باور داشته باشد        

اما ميان احترام به آزادى عقيده       
افراد با احترام به عقيده افراد            

ما بر فراز    .  فرق اساسى هست   
ايم و داور اين              جهان ننشسته   

بازيگران و شرکت   .  دنيا نيستيم 
هر يک  .  کنندگان در آن هستيم     

 -اى از اين جدال تاريخى       گوشه
جهانى هستيم که به نظر من از        
آغاز تا امروز بر سر آزادى و         
برابرى انسانها در جريان بوده       

من به خرافاتى که با آنها       .  است
در حال جنگم و زجر انسانها            

ام، احترام    را در چنگال آن ديده    
 .نميگذارم

 

 يک مساله ديگر در اين          :نگاه
مورد که نه فقط توسط برخى            
از جريانات سياسى و                            

هاى         مستشرقين و رسانه               
گروهى غرب گفته ميشود،               
بلکه در بين بعضى از                           
متفکرين و روشنفکران اين              
کشورها هم طرفدار دارد، اين        
است که مردم اين کشورها                 
مسلمانند و آنچه که در آنها                 
جريان دارد، براى مثال                       
موقعيت زنان و حجاب                         
اجبارى، جزو فرهنگ و                    

آيا به نظر       .  شان است       هوّيت
شما، مردم ايران مسلمانند؟               
ايران کشورى اسالمى است؟ و     
آيا مالحظات فوق صحيح                   
هستند و بايد آنها را رعايت                

 کرد؟

 

 نفس              :منصور حکمت             
بندى    بندى کردن و بسته          دسته

کردن واقعيِت ُمرکّبى نظير              
يک جامعه، زير يک برچسب        

گرايانه مذهبى يا قومى و          تقليل
ملى، بخودى خود گواه اين                 
است که ما با يک تبيين علمى           

. جويانه روبرو نيستيم     يا حقيقت 
کسى که جامعه ايران را                      

اى اسالمى نام ميگذارد،       جامعه
درست نظير کسى که آن را               
آريايى، شاه پرست، ايرانى،            
شيعى و غيره توصيف ميکند،        
دارد در قلمرو پروپاگاند                     

سؤال اين است     .  حرکت ميکند  
که چه کسانى و در چه                           

 اسالم و اسالم زدايى
 ١٩٩٩نشريه کانون پژوهشى نگاه، ژانويه " نگاه"مصاحبه با 

بدهد بحث روايات مختلف اسالم و           
وجود و احتمال وجود روايت                      
ديگرى از اسالم، ولو در آينده و در         

ترين   ُکرات ديگر، که در آن ابتدايى        
حقوق و عواطف بشرى لعن و                    
لگدمال نشده باشد، جدى گرفته                   

به نظر من، اين نهايِت                   .  بشود
حرمتى به ِعلم و به شعور                           بى

اجتماعى انسان زمان ماست، اگر            
هر توجيه و هر َمهملى که اسالميوِن      
در حاِل هزيمت به روى جامعه                  
پرت ميکنند را به عنوان مبحثى                 
براى تجزيه و تحليل و موشکافى              

فرد در اسالم، چه       ...  علمى بپذيريم  
حقوق و      راستين و چه غير آن، بى          

زن در اسالم َبرده      .  حرمت است   بى
کودک در اسالم در رديف            .  است

عقيده آزاد در اسالم         .  احشام است  
. معصيت و مستوجب عقوبت است        

سکس، بدون    .  موسيقى فساد است      
جواز و بدون داِغ مذهب بر َکَپِل                 

اين .  مرتکبينش، گناه کبيره است          
. ديِن مرگ و خون و عبوديت است         

اند، اما        راستش همه اديان همين           
بيشتر اديان را بشريت آزادانديش و        
آزاديخواه در طول صدها سال در            

اين يکى را هرگز     .  قفس کرده است   
چرخ ميزند  .  نگرفتند و مهار نکردند   

 .و نکبت ميآورد

 

دفاع از موجوديت اسالم تحت لواى        
بحث احترام به باورهاى مردم، به            

. اعتبار و رياکارانه است     نظر من بى  
در ميان مردم، باورهاى مختلفى               

بنابراين بحث نه بر سر                .  هست
احترام به باورهاى مردم، بلکه بر            
سر انتخاب باورهاى قابل احترام              

هر کس هر چه بگويد،       .  مردم است 
به هر حال همه دارند باورهاى باب         

و .  ميل خودشان را انتخاب ميکنند         
الجرم آنها که تحت لواى حرمت               
باورهاى مردم، نقد به اسالم را پس         
ميزنند، دارند فقط انتخاب معنوى و         

. سياسى خود را بيان ميکنند و بس           
اسالم را به عنوان يک عقيده قابل             
احترام برميگزينند و فقط براى                   

دادن به         "  خلقى"مشروعيِت         
انتخابشان، عقايد خود را در                         

عرضه "  اعتقادات مردم "بندى    بسته
اى، به      من به هيچ خرافه        .  ميکنند

هيچ ناحقى، حتى اگر همه مردم                 

۶۴شماره   

اى     چهارچوب سياسى و تاريخى         
اى اسالمى      دارد ايران را جامعه        

توصيف ميکنند و چه نتايجى                    
. ميخواهند از اين توصيف بگيرند        

براى مثال معلوم است که رژيم               
اسالمى بايد جامعه ايران را                      

اى اسالمى توصيف کند، تا          جامعه
به وجود يک حکومت اسالمى در         

. جامعه رنگ مشروعيت بزند                
واضح است که يک راسيست و              

ستيز غربى بايد ايران را              مهاجر
اى اسالمى بخواند تا شکاف        جامعه

ميان آدمى که از ايران آمده است            
را با مردم محل باز و پرنشدنى                

واضح است که يک          .  نگاه دارد   
ژورناليست نان به نرخ روز خور        
بايد اين عبارت را استفاده کند و              
اين باور را اشاعه بدهد، چون مدل       
تبليغى و نگرش محافل سياسى                
حاکم در جامعه غربى امروزه اين        

به همين ترتيب محافل                .  است
دانشگاهى از اين الگو تبعيت                    
ميکنند، افکار عمومى در اين                   

 .جهت سوق داده ميشود و غيره

 

گذارى   واقعيت اين است که اين اسم     
هدف اين  .  بندى کاذب است    و دسته 

گذارى، از هر سو که باشد،                اسم
اين است که کاراکتر اسالمى                    
قوانين و مناسبات حاکم بر جامعه          
ايران، نه محصول يک تحميل و            
فشار سياسى، بلکه ناشى از                       
نگرش و بارورهاى خود مردم               

اگر واقعا حجابى بر        .  قلمداد شود  
سر زنان ايران است، انتخاب                   
خودشان باشد و از نگاه                                 

شان به جهان مايه بگيرد،          اسالمى
تر    چقدر وجدانها در غرب آسوده         

ميشود، چقدر معامالت و بند و                
هاى رژيمهاى دمکرات و                بست

الس زدن روشنفکران و                              
 [yuppie] ژورناليستهاى ياپى     

غربى با دولت ايران موجه                        
ميشود، چقدر خفه کردن صداى             
اعتراض زن آزاده و اپوزيسيون           

انقالبى ايران به     
١٩صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حجاب بخشى از فرهنگ زن در          
است، اگر      "  جوامع اسالمى     "

شوهر دادن دختر ُنه ساله رسم و          
رسوم خود مردم آن ممالک است،      
آنوقت واقعا ميشود فراموششان           
کرد، ميشود تحقيرشان کرد،                  
ميشود بمبارانشان کرد و در پشت       
ديوار بلند مدّنيت و دمکراسى                
غربى زير دست ُحّکام خودشان           

اما اگر معلوم شود     .  رهايشان کرد 
که اين انسانها چون ديگران در             

دارى و در يک       اى سرمايه   جامعه
بازار جهانى، توليد و زيست                   
ميکنند، اگر معلوم شود که اين               

ها و قوانين اسالمى به        راه و رسم  
گاه و اعدام      زور زندان و شکنجه     

و گشت خيابانى و دشنه و اسيد و          
سنگسار به اينها تحميل شده است،      
اگر معلوم شود که اين مردم نظير       
همه جاى ديگر تشنه آزادى و                 

اند، اگر        برابرى و رفع تبعيض        
ترين خصيصه    معلوم شود که قوى   

اين مردم، عليرغم همه اين                      
فشارها، عطششان براى فرهنگ       
و زيست نوع غربى است، آنوقت        
تمام اين عمارت ايدئولوژيکى               

فريبانه فروميريزد و                          عوام
خسارات غيرقابل توصيفى به بار      

 .ميآورد

اى اسالمى      جامعه ايران، جامعه     
رژيم استبدادى حاکم بر          .  نيست

ايران يک رژيم اسالمى است، که      
عليرغم همه اين فشارها، هنوز            
نتوانسته است مردم را مجبور               
ناگزير کند تا اين هويت اسالمى           

من يک غاز    .  را بر خود بپذيرند     
براى روشنفکرى که با ارجاع به        

مذهب "آمار ثبت احوال و مقوله          
ُمهر تأييد پاى اين                   "  رسمى
گذارى رياکارانه ميگذارد،              اسم

پذيرش اين    .  ارزش قائل نيستم       
مقوله، و از آن بدتر تبليغ اين                   

اى    مقوله، يک رکن تداوم فاجعه         
است که در ايران و کشورهاى              

 .زده جريان دارد اسالم

 

مذهب " نظرتان در مورد           :نگاه
" پروتستانيسم اسالمى "و  "  مترقى

هاى   ها، از شخصيت    چيست؟ خيلى 
فرهنگى گرفته تا سازمانهاى                 

 مذهب،          :منصور حکمت          
ايدئولوژى رسمى يک دولت           

. العاده خشن در ايران است      فوق
در نتيجه براى قشر                                 
روشنفکرى که در ايران                     
زيست ميکند، هر موضوعى          
بايد در متن اسالم و به عنوان           

بينى اسالمى    اى از جهان     گوشه
بررسى بشود ويا الاقل تنشهاى      
هر نظرى با اسالم حاکم مورد        

مباحثى .  اشاره قرار بگيرد          
نظير حقوق بشر، آزاديهاى              
مدنى، نظام سياسى، سياست            
اقتصادى، علم، فرهنگ و هنر       
و غيره همه مباحث مهم و                   
مبرمى هستند که ِاليت فکرى           
جامعه در همه جا دائما به آن             

در ايران به همه            .  ميپردازد
" اسالم"اينها بايد عبارت                   

اين به اين معنى        .  اضافه شود  
نيست که اسالم در خوِد                        
پروبلماتيک مورد بحث جاى          

اين يک  .  علمى مشروعى دارد   
اجبار سياسى است و نه                        

شناسانه يا حتى                          شناخت
اين دوره بزودى            .  تاريخى

ميگذرد و مجالت ايران به اين        
تر،    مفاهيم در يک قالب جدى         

بدون الزام تطبيق چيزى با                 
اسالم و يا نشان دادن تناقض             
چيزى با اسالم، خواهند                       

به نظر من مباحث          .  پرداخت
اپوزيسيون مجاز و منتقدين              
قانونى در يک رژيم استبدادى        
هيچ وقت نبايد در صورت                 
ظاهر آنها و بر مبناى تعاريف         
و مقوالتى که خود به دست                

مباحث .  ميدهند، جدى گرفت       
واقعى در جامعه ايران وقتى به      
جلوى صحنه و صفحات                     
نشريات داخل کشور رانده                
خواهند شد که اختناق سست              

بنابراين، راستش من   .  شده باشد 
مطالب نشريات روشنفکرى           
داخل کشور را از نظر                          
محتوايى مهم و جدى و مربوط        

اى   بيشتر جدال سياسى   .  نميدانم
که پشت رابطه و کشمکش                 
دولت و اين مجالت هست به             

 .نظر من قابل توجه است

 

 به عنوان آخرين سؤال،         :نگاه
نظرتان درباره وضعيت جنبش     
ضد مذهبى در قرن اخير در             
ايران چيست؟ فکر ميکنيد اين         
جنبش چه مختصات و چه                  

 

 ...اسالم و اسالم زدايى
سياسى، ميگويند بايد از شريعتى و          
سروش و ساير دگرانديشان اسالمى       

. دفاع کرد "  سنت گرايان "در مقابل    
ميگويند با ميدان دادن و حمايت از           
اينان، اوضاع جامعه و زندگى مردم      

نظر شما در اين           .  درست ميشود   
 مورد چيست؟

 

 پروتستانيسم          :منصور حکمت          
اسالمى اگر بناست پروتستانيسم               
باشد، بايد انشعابى دينى ايجاد کند و         

 [hierarchy] قبله و هيرارشى        
مذهبى جديدى ايجاد کند و توده                   
مردم را به اين اسالم نوع ديگر                  

کارى که شايد بهائيت           .  فرابخواند
هاى يک استاد     ِشکوه.  قرار بود بکند  

دانشگاه مذهبى از حکومتى که ناگاه       
به او جفا کرده است را نميتوان با               
اين تحوالت و چرخشهاى بزرگ             

اسالم .  تاريخى در غرب قياس کرد       
در روبناى خاورميانه و ايران                    
امروز و در رابطه با اقتصاد                        
سياسى جامعه کنونى، آن نقشى را            
ندارد که مسحيت در دوران عروج         

. دارى در غرب داشت                     سرمايه
تطبيق يافتن اسالم با سير تکوين                

اى      اقتصادى اين جوامع، مقوله              
اين سير اقتصادى،        .  فرعى است   

مستقل از حال و هواى اسالم و چند          
و چون قدرت تطبيقش با جامعه                  

. مدرن به هر حال طى ميشود                      
 جامعه ايران احتياجى به لوتر                   

[Martin Luther]       و کالون 
[John Calvin]        ندارد، چون

حاکميت اسالم بر آن نه يک                           
هژمونى عقيدتى، روانشناسانه و              
ساختارى، بلکه يک سلطه سياسى و      
پليسى است که به طرق سياسى                   

 .برانداخته خواهد شد

 

 مطبوعات ايران را که ورق          :نگاه
هاى فراوان و              ميزنيد، به بحث        

کّشافى درباره رابطه حکومت دينى       
و مردم، دين و آزادى، دين و تعقل،          

. برميخوريد...  دين و جامعه مدنى و     
در مورد اينها چه فکر ميکنيد؟                    
رابطه مذهب و در اينجا اسالم، با             
حاکميت مردم و جامعه مدنى و                   

را چگونه     ...  آزادى و تعقل و              
 ميبينيد؟

۶۴شماره   
جايگاهى در مبارزه و تالش                     
عمومى توده مردم براى يک                    

 زندگى بهتر دارد؟

 

 هم جنبش مذهبى      :منصور حکمت 
و هم جنبش ضد مذهبى در ايران            
براى بخش اعظم قرن بيستم، تحت       

ترى    المللى مهم     تأثير ِتِرندهاى بين    
قرار گرفتند که به اينها رنگى                   
متفاوت از کشمکش مذهب و                    
روشنگرى در اروپاى قرون قبل           

اشاره من به انقالب اکتبر و            .  زد
ظهور شوروى و باالخره جنگ             

هم اسالم و هم                 .  سرد است     
روشنگرى ضد اسالمى در متن             

المللى، در      تر بين     يک تالقى مهم     
هاى تاريخى ديگرى قالب          ظرفيت

زده شدند، يا شايد بتوان گفت از نو        
روشنگرى ابتدا به      .  تعريف شدند  

بخشى از تحرک سوسياليستى در          
جامعه بدل شد، اما خيلى سريع با           
ظهور شوروى به عنوان يک                   
اردوگاه بورژوايى جهانى، عمال          
به يک جنبش ابزارى و ُدم بريده             

به نظر من لبه انتقادى و      .  تبديل شد 
انديشانه و            ستيزى آزاد           مذهب
محاباى اين جنبش محو شد،                  بى

چرا که اکنون آخونِد ملى و مذهِب         
بخشى که      خلقى، و الهياِت رهايى       

ميتوانست مؤتلف اردوگاه شوروى     
در مقابل آمريکا باشد، کشف شده          
بود و اسالِم قابل دفاع يا قابِل مدارا       

با استالينى شدن و      .  يافت شده بود   
ايست شدن جامعه روشنفکرى       توده

ايران و ورود مالحظات تاکتيکى         
در برخورد به مذهب به عنوان               

اى که از قرار ميتوانست عليه        پديده
سلطنت و آمريکا کارساز باشد،             
دور ارفاق به اسالم و بعد حتى                 

در قطب  .  تطهير آن شروع ميشود    
مقابل، اسالم ضد کمونيست به يک      
اسلحه قوى غرب در جنگ با                   
کارگر و کمونيسم ايران بدل                      

اين بارورهاى مذهبى            .  ميشود
مردم و قدرت اسالم به مثابه يک            
دين نبود که جمهورى اسالمى را          
ساخت، بلکه نياز موّکلين سابق              
رژيم شاه براى ادامه سياست                    
سرکوب چپ در ايران بود که                  
اسالِم در حال اضمحالل و منزوى       

. خمينى را به جلوى صحنه کشانيد       
همه اينها، خيلى خالصه، به اين             

انديشى با      معناست که جدال آزاد        
اسالم به عنوان يک مذهب به                   
سرعت تحت تأثير فعل و انفعال              

هاى                     بخش
٢٢صفحه   
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بدنبال هر سرکوب مبارزات                  
 ،آزاديخواهانه توسط ارتجاع حاکم   

و همينطور بعنوان وظايف طبقه         
اى که اين نظام استثمارگر حافظ          

 سخنگويان            ،منافع آنهاست           
جريانات راست برای کسب نيرو       
و بازسازی خويش با افاضات               
طوالنى و خطبه مانندشان سر از        
سوراخ ها بيرون مى آورند و                 
نظرات و توهمات خود را که                 
کپى رنگ و رو رفته سياستهاى           
هزار بار شکست خورده است را        
مانند سم به پيکر جامعه تزريق             

بسيارى از اين شبه                 .  ميکنند
روشنفکران که کوچکترين رابطه     
ای با جامعه و شرايط مشخص آن       
ندارند خود را بحر العلوم ميدانند         

. و براى مردم موعظه ميکنند                
اينها با هر کسى از جمله اسالم و          
دولتش ميسازند اما دشمنى                       
ژنتيکى عليه طبقه کارگر و                     

 . اهدافش دارند

 

اين قشر جامعه که عمدتًا از عده           
ای روشنفکر از خود راضی و              
تعدادی طرد شده ی سياسی                      
تشکيل شده اند در خط مقدم جبهه         
ای هستند که توسط مغضوبين               
حکومتى هدايت ميشوند و هدفى          
جز سهم بيشتر از سفره استثمار و       

بخشى از   .  رنج پرولتاريا ندارند     
اپوزيسيون ايران که بی صبرانه         
همچون گرگهايی گرسنه برای             
بازگشتن به قدرت لحظه شماری         
می کنند و برای اين هدف هر                  

 .وسيله ای را محترم می شمارند         
اينان که تاريخا در قصاوت                     
معروفند و به تجارب طبقه شان            

 امروز دکان    ،در جهان متکى اند     
دمکراسى و حقوق     "اپوزيسيونى   

البته از خود       .  باز کردند   "  بشر
جناب بوش تا منتهاليه چپ ملى             
اسالميون و کل بورژوازى ايران       
و همينطور سران رژيم از حقوق        

مردم و طبقه کارگر و                            
 در   ،انقالبيون دست نمی کشند      

واقعيت اميد به خونين ترين و          
خشونت آميزترين سياستها               
بسته اند و براى رسيدن به آن           
حاضرند دست به هر کارى              

اين سياستها شايد در            .  بزنند
ميان هواداران اين طبقه جائى         
داشته باشد اما در ميان                          

کارگران .  کارگران جائى ندارد  
مقاصد شوم گرگهای ائتالف            
اپوزيسيون راست را خوب               

ما کمونيستهاى         .  ميشناسند
کارگرى و طبقه کارگر                        
نميگذاريم اين سياستها بى پاسخ     

جريان های راست هيچ       .  بماند
آلترناتيو انسانى براى رهائى          

. مردم و طبقه کارگر ندارند             
زيرا در اساس با منافع کارگر         
و بخش اعظم جامعه در تقابل           

برای همين در هماهنگی و      .  اند
سازمان دادن طبقه کارگر                  
شکست خوردگان هميشگی             

 .هستند

 

اگرچه نيروهای آزاديخواه                
واقعی هميشه چون نيروئى               
اجتماعى و غير قابل حذف در         
مقابل نفوذ جريانات راست                
ايستاده اند اما نبايد غلبه چنين           

 طبقه کارگر و ارتجاع ،کمونيستها
 اپوزيسيون راست

 کاميار آزادمهر

اما اين حقوق      .  بشر حرف ميزنند     
 ، حتى با روايت الکن خودشان           ،را

در اوين و کارخانه و خيابان با خون       
مردم و روى چوبه دار تعريف                    

 !ميکنند

کارگران فريب اين ويترين قالبى و        
آنها .  عوامفريبانه را نميخورند            

ميدانند که پشت اين شعارهاى                     
توخالى و ژستهاى داالئى مائى چه          
شعبان بى مخ ها و حزب اهللا هائى             

کارگران پيشرو و           .  نهفته است     
کمونيستها ميدانند که زير اين پرچم         
نقشه ای برای نابودی تمامی ارکان         
جامعه و از هم پاشيدن شيرازه و                

ميپرسيد .  بنيان آن طراحى شده است    
 پشت  ،چرا؟ حمايت از قوم پرستان       

 ،سياستهاى آمريکا و تروريسم رفتن     
 ،به اسالم و حکومت نخ دادن                       

روضه مبارزه مسالمت آميز                        
 مردم را از انقالب و همل          ،خواندن

 از آخوند و مذهب       ،مستقيم ترساندن 
اينها پالتفرم طبقه    ...  دفاع کردن و      

شما براى رسيدن بقدرت در دنياى           
امروز و خون طبقه کارگر را توى          

آيا راهى ديگر      .  شيشه کردن است     
داريد؟ آيا جز قوميت و ناسيوناليسم         
را باد زدن، جز جبهه تعريف کردن        

 ،با نيروهاى سناريوى سياهى                    
نيروهائى که با پرچم فدراليسم                    
خواب عراق و افغانستان را براى            

 و يا پشت حکومت            ،ايران ميبينند  
ارتجاع رفتن سياستى داريد؟ اينها            
سياست اين اپوزيسيون دست راستى     

اپوزيسيونى که از سلطنت           .  است
طلبان مرتجع تا جمهوری خواهان و      
انواع ناسيوناليستهاى قوم پرست را       

اجراى سياست اينها         .  دربر دارد    
يعنى تبديل  ايران به خرابه ای                     

 . همچون افغانستان

 

کسانيکه از مبارزات مسالمت آميز         
و دوری از خشونت دم می زنند و             
لحظه ای از شيادى سياسى عليه                 

۶۴شماره   
 و نابودی    57جرياناتی در انقالب      

بسياری از مبارزان آزاديخواه را          
قبرستان خاوران نشانه   .  از ياد برد  

ای از شقاوت و ماهيت و ظرفيت           
طبقه کارگر ايران    .  اين طبقه است   

ائتالف حزب توده و جبهه ملی با            
فاشيستهای اسالمی عليه انقالب             

 و حمايت های بيوقفه دولتها و          ۵٧
رسانه های غربی از شخصيت               
های اين جنبش پوسيده و ارتجاعى       
را که به سالخی مبارزان                            
کمونيست و سرکوب اعتراضات و     
مبارزات کارگران صنعت نفت             

 . انجاميد را از ياد نبرده است

 

آنهائى که تالش ميکنند اينروزها و      
براى منافع خودشان نقش مدير               
مدرسه را براى طبقه کارگر ايفا            
کنند و کارگران را به ستون پنجم           
پروژه هاى ضد کارگرى خود                 

 تنها آب در هاون                 ،تبديل کنند    
کمونيسم طبقه کارگر          .  ميکويند

چنين اجازه اى را نه امروز و نه             
در فرداى سرنگونى ارتجاع                    
سرمايه در ايران به آنها نخواهد             

 به شکلى   ۵٧تکرار سناريوى   .  داد
اين را     .  ديگر تنها توهم است             

. کمونيسم کارگرى تضمين ميکند        
* 

٨صفحه   

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

 حال آنکه مسئله  ،تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند
کارل مارکس          !                                  برسر تغيير آنست  

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com      

 www.for-abetterworld.com 
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 فرزاد سلطانى

باعث تاسف است که بايد شاهد              
باشيم که کمونيسم کارگری و                 
مارکسيسم در حزب کمونيسم                
کارگری به خصوص رهبری اين      
حزب هر روز کمرنگتر می شود        
و عمال از پراتيک اين حزب به             

گرچه هنوز اسما     .  کنار می رود    
کمونيست کارگری هستند اما در         
کمپينها و تظاهراتشان چهره                  
پوپوليسم و گرايش به راست                   

سازمان مسلمانان    .  آشکار است   
سابق از کمپينهای دست راستی            

به دنبال تشکيل    .  اين جريان است   
اين جريان مخالفتهايی زيادی                
وجود داشت و امروز شاهد آن               
هستيم که اکس مسلم يا بخوانيم               
مسلمانان سابق به سازمان اصلی        
و محوری اين جريان تبديل شده و       
عمال هويت خود را به اکس مسلم         
گره زده اند، بطوريکه ديگر                   
تفاوتشان به سختی قابل مشاهده            

مشخص بود که با اين ترفند      .  است
و چرخش به راست توجه به خود         
جلب می کنند و تعدادی جلسه و             
مصاحبه توسط جريانات راست          
اروپا برايشان راه می اندازند و            
اين سازمان به همين دل خوش               

 . کرده است

 

سوال اصلی اين است که آيا اگر           
اسمی از کمونيسم يا حتی                           
سوسياليسم می آوردند باز هم                 
جلسات و مصاحبات برپا بود يا            
خير؟ اين مساله آشکار است که            
اين جريان برای شهرت و مرکز         
توجه شدن دست به تشکيل چنين          

. سازمان دست راستی زده است          
هيچ کمونيست و مارکسيستی که         
به خودش مسلمان سابق نمی                   

در مارکسيسم هويت مذهبی    .  گويد
وجود ندارد چه برسد به هويت              
پسا مذهبی و نام گذاری انسانهای        
شريف و طبقه بندی آنها بر اساس       
اينکه هنوز رسما مسلمان هستند          
يا سابقا بودند و يا اکنون چه                      

. هستند يا هويت تراشی های ديگر     
کارل مارکس می گويد دين روح         

دولت لنين   .  دنيای بی روح است      
بالفاصله آزادی مذهب و بی                   

اکس مسلم در کارناوال و                        
ميتينگ همجنسگرايان در                     
استکهلم اشاره کردم و اينکه چرا      
فعالين مسلمانان سابق که همگی        
اعضای حزب کمونيست                        
کارگری هم هستند با پرچمهای          
اکس مسلم و شعارهای اين                     
سازمان در اين تجمع شرکت                
کردند؟ پرسيدم آيا نمی شد                      
حرفی، اشاره ای، پرچمی از               

آيا .  کمونيسم به اهتزاز در آورد       
نمی شد فرياد زد زنده باد                         
کمونيسم و يا حد اقل زنده باد                 
سوسياليسم و مطرح کردن اينکه      
ما کمونيستها با حزب کمونيست        

از حقوق                !  کارگريمان
همجنسگرايان و همه بخشهای           
تحت ستم ديگر دفاع می کنيم و           
حکومت اسالمی را محکوم می         
دانيم؟ چرا به نام مسلمانان                      

و به درستی مطرح              !  سابق؟
کردم که آيا اين ازغلظت                         
کمونيسم زدن نيست و آيا اين                
حزب کمونيست کارگری را به          
جايی می رساند؟ مطرح کردم            
که اگر منصور حکمت هم اکنون      
در ميان ما بود به چنين حرکت            
و سازمان دست راستی موافقت         

اما جواب مصطفی       .  نمی کرد   
صابر تاکيد همان سياستهای                 
رهبری اين حزب و تاکيد بر                 
سياست پيش به سوی راست                 

 !بود

 

: مصطفی صابر می نويسد                   
سازمان اکس مسلم سازمان                    

اکس يعنی  .  مسلمانان سابق نيست  
سابق مسلمان هم تعريفش معلوم        
است، پس نيازی به تعريف و               

می نويسد سازمان    .  مغلطه ندارد 
آتۀيسم و   !  بی خدايان هم نيست       

بی خدايی و ماترياليسم هم درون       
برنامه و پراتيک اين سازمان              

بنابراين سوال اين است        .  نيست
چه چيزی را جايگزين اسالم می       

آيا مسلمانانی که امروز           .  کنند
مسيحی و يا زرتشتی و غيره                
شده اند هم بخشی از اين سازمان        
هستند و يا خواهند بود؟ اگر نقد           
مذهب در جريان نيست پس                   
هدف از وجود اين سازمان                    

و سپس می نويسد اين        !  چيست؟
سازمان سازمان همه آزادی                 
خواهان و برابری طلبانی است          
که عليه اسالم سياسی می جنگند        

و اين     !  و سر سازش ندارند            

 نامه اى از آمريکا
 

 ؟به خاکسپاری کمونيسم  

منصور .  مذهبی را قانون می کند          
حکمت عمال می گويد همه انسانها           
سوسياليست هستند اگر به درونشان       
رجوع کنند، می گويد هيچ انسانی با        
هيچ مذهبی زاده نمی شود و يا با                

اين .  هيچ هويت کاذب ديگری               
هويتها کاذب را بورژوازی ونظام          
سرمايه داری برای به بندگی کشيدن      

بايد از مينا احدی و     .  انسانها ميتراشد 
حميد تقوايی و اصغر کريمی پرسيد        
که پس مارکسيسم و کمونيسم تان              
کجاست؟ آيا زنده باد حکمت گفتنتان       
از سر اجبار نيست؟ شما عمال پرچم       
مارکس و منصور حکمت را پايين          

مسلمانان سابق   "کشيده يد و پرچم          
اما اگر  .  را باال برده ايد   "  متحد شويد 

هنوز تحت نام منصور حکمت                   
فعاليت ميکند به اين علت است که             
کمونيسم کارگری هنوز در حزبتان        
در بدنه کادری تان زنده هست؟                  
همان کادرهايی که منفعل و خانه               
نشين کرديد تا رهبری را از دست            

رفقای سازمان مسلمين سابق     !  ندهيد
بايد همگی به شما تبريک بگويند به         
عنوان اولين کمونيستهای تاريخ                
کمونيسم که پرچم سرخ و عکس                
کارل مارکس را کنار می گذاريد و          
پرچم اکس و هالل اسالمی هوا می          
کنيد و زنده باد مسلمين سابق می                

گويا فراموش کرديد يا خود        !  گوييد
را به فراموشی می زنيد که وظيفه            
شما متحد کردن کارگران و انقالب          
کارگری بود نه تشکيل سازمان                  
مسلمانان سابق و نه تبديل کردن                
يکی از ارکان جنبش کمونيسم                     
کارگری به حزب جنبش سرنگونی        
با تزهای پوپوليستی و چپ                            

 !راديکال

 

در ادامه پاسخ مصطفی صابر                    
رييس دفتر سياسی حزب کمونيست        
کارگری ايران به نقدی که من در              
صحبتهايم با ايشان کردم را می                  

با پاسخی که از او گرفتم و             .  آورم
پی بردن به عمق طرز فکر او و                 
رهبری اين حزب، هرچه بيشتر                
اطمينان پيدا کردم که حزب                           
کمونيست کارگری به دنبال اين                 
جريان اکس مسلم به سمت سقوط و          

من .  راست روی کامل حرکت ميکند    
در بحثی که با او داشتم به شرکت              

۶۴شماره   
سازمان همه جور آدم با عقيده                  

! سياسی و عقيدتی وجود دارد                 
تعجب آور     .  واقعا عجيب است        

است که رئيس دفتر سياسی اين               
در .  حزب به اين روز افتاده باشد         

پاسخ بايد گفت اگر اولی درست              
است چرا اسم آزادی خواهان و               
برابری طلبان را انتخاب نکرديد و      
يا سازمان مبارزه با اسالم                          

اگر واقعا اينطور است        !  سياسی؟
در انتخاب اسم اشتباه سنگينی                  

لطفا مغلطه نکنيد و                   .  کرديد
کسی از شما         .  فريبکاری نکنيد    

علنی و رسما      .  باور نخواهد کرد     
بگوييد برای شهرت و مرکز توجه       
شدن به اين کمپين پيشنهادی جواب      

گزينه دوم جواب      .  مثبت داده ايد     
مصطفی واقعی تر است که با اين          
حرکت همه جور سياست و عقيده،       
حال فرقی ندارد مسيحی راست و         
حامی سياست آمريکا و پرو                      
اسرائيلی و يا هر فاشيستی را به              

اين .  گرد اين جريان فراخواندند         
پوپوليسم و به در و ديوار زدن اين         
حزب را برای شهرت نشان می              

وگرنه اگر اطمينان به خط و        .  دهد
سياست خود داشتند دست به چنين         

اگر از کمونيسم   .  حرکتی نمی زدند  
کارگری خجالت زده نبودند، به              

. چنين پروژه ای لبيک نمی گفتند          
در ادامه می نويسد همه دنيا می               
داند مينا احدی کمونيست و از                  

. حزب کمونيست کارگری است            
. احزاب تغيير ميکنند      :  بايد گفت   

اگر مينا احدی   .  شما تغيير کرده ايد   
به خط و سياست کمونيست خود             
پايبند بود سازمانی به نام مسلمانان       

ممکن است   .  سابق برپا نمی کرد       
دنيا بداند او خود را کمونيست می          
داند اما اين را همه می شنوند که              
او و اطرافيانش در اين سازمان به        
خود مسلمان سابق می گويند و                 

او و   .  رهبر مسلمانان سابق است       
سايرين در اين جريان دست                      
راستی اولين کمونيستهايی هستند         
که خود را با اين نام خطاب می                

اگر هدفشان کمونيستی بود        !  کنند
نام کمونيست را با مسلمانان سابق         

. برای شهرت تعويض نمی کردند        
در ادامه طنزی را مطرح می کند          
که نام اکس مسلم برای مقابله با                
اسالم سياسی که خروج از اسالم           
را ارتداد می داند انتخاب شده                   
است و می نويسد ما اين اسم را                
انتخاب می کنيم تا همه دنيا بدانند            

 !!! بساط اسالم بايد برچيده شود

٢٢صفحه    



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اگرمخالف اسالم سياسی هستيد            
نيازی نيست برای خود هويت               

به .  جديد بتراشيد و مبارزه کنيد          
عنوان کمونيستهای شرافتمند                
بايستيد و بگوييد ما کمونيست                 
هستيم و اصوال هويت دينی و                 
مذهبی را به رسميت نمی شناسيم        
و تماما در نقد اين هويتهای کاذب        
مسلمان و غير مسلمان و اکس                
مسلمان و ساير هويتهای قومی و         

در ادامه بگوييد مرتد     .  ملی هستيم 
دانستن هر کسی به دليل هر عقيده       

! توسط ما کمونيستها محکوم است    
اتفاقا بيشتر کسانی که خود را بی         
دين می دانند هويتی برای مذهبی        
که ممکن است زمانی به آن تعلق         
داشته باشند را مطرح نمی کنند             
در عوض خردگرايی و                              
ماترياليسم و انسان گرايی و                    

. مارکسيسم را مطرح می کنند              
! نمی گويند اکس مسيحی هستيم           
! نمی گويند اکس بودايی هستيم            

اين تعبير دست راستی باعث بی          
آبرويی برای حزب کمونيست               

با اين تعبير           .  کارگری است     
مصطفی صابر اسالم را برای              
يک عده هويت می داند و خروج          
از آن را نيز با اضافه کردن اکس         

رييس .  به اول آن توجيه می کند          
دفتر سياسی حزب کمونيست                 
کارگری مطلبی بسيار عجيب و           

می نويسد مثل    .  خام بيان می کند     
اين می ماند که در دوران هجوم           
به همجنسگرايان سازمانی به نام         

ايجاد کنی تا در      "  اکس استريت "
اين شرايط خاص از حقوق آنها             

زن بودن يک هويت                .  باشد
عين .  جنسيت است       .  نيست

هيچ تغييری هم      .  انسانيت است  
اکس مسلم يک          .  الزم نيست    

در انتها می   .  هويت سياسی است  
نويسد اگر حکمت زنده بود از             
اين سازمان دفاع می کرد و مينا         
احدی و سايرين اين جريان را به       
عنوان کمونيستهايی که به قسمت      
گود استخر رفته اند و در                         
تريبونهای غربی حرفهای                     
مارکس را مطرح کردند مورد           

و !!!  تاييد و ستايش قرار می داد      
همچنان می گويد اين ناشی از              
استحکام حزبشان است و کسانی       
که  به اکس مسلم ايراد می گيرند        
به حزبشان هم ايراد می  گيرند            

 ! که چرا حزب حزب  می کنند
 

به ايشان بايد گفت کدام حرفهای         
اين جريان حرفهای مارکس                 
است؟ هويت ارتجاعی اکس                 
مسلم کجا، هويت راديکال و                 
انسانی کمونيسم کارگری کجا؟          
من عميقا باور دارم که اگر زنده         
ياد حکمت هم اکنون در کنار ما          
می زيست نه تنها از اين سازمان       
دست راستی دفاع نمی کرد بلکه        
آنرا مردود و تعطيل اعالم می            
کرد و کمپين و سازمانی در                   
همين عرصه اما در حد و خط              
کمونيستی و مارکسيستی و نه به       
عنوان مسلمانان سابق بلکه با              

. هويت کمونيستی ايجاد ميکرد         
او هيچ وقت سر سازش با هويت        
تراشی نداشت و به کسانی که               
می گفتند کشورهای اسالمی نه          
گفت و اصطالح جوامع اسالم             

او که گفت     .  زده را مطرح کرد     
کسی در ايران به اسالم اهميت           
نمی دهد و در سخنرانی به                     

 به خاکسپاری 
 ....کمونيسم

اين مثال غير واقعی          !  دفاع کنی؟   
هيچ وقت در تاريخ اتفاق نيفتاده و             
نخواهد افتاد چون شخصيت                         
همجنسگرا اصوال تعريفها و                        
هويتهای موجود را به رسميت نمی         
شناسد و خود را فرای آن می بيند،            

می .  مخصوصا اگر تحت فشار باشد    
بينيم که چطور يکی پس از ديگری          
مصطفی هويتهای موجود جامعه             
سرمايه داری را به رسميت می                 
شناسد و مثالهايش نيز بر همين                   

 . استوار است
 

او در ادامه ضرورت وجود                          
سازمانهای جانبی مثل پناهندگی و           
زنان را مطرح می کند که قابل                    
مقايسه با سازمان مسلمانان سابق             
نيست نه در اسم و تعريف و نه در             

پناهندگی امری موجود و        .  پراتيک
جهانی ايجاد شده توسط ستم دولتها           

در ضمن حرکت      .  و حکومتهاست  
دفاع از پناهندگان وحقوق آنها و نيز        
کمک به آنان هم صرفا حرکتی                   
کمونيستی نيست و چه بسا بسيار               
اومانيستها و ليبرالها نيز در اين                 
عرصه مشغولند اما بنا به تعريف             
مارکسيسم انسانگراى ما اين مساله         
را بخشی و عرصه اى از فعاليت              

. اجتماعى خود عليه تبعيض ميداند         
طوقی .  پناهندگی هويت ما نيست          

است که برگردن بسياری انداخته             
ما دقيقا ميخواهيم که احدی                .  اند

هر کس،  .  بعنوان پناهنده لقب نگيرد    
هرجا که زندگی ميکند بايد شهروند        
آزاد و متساوی الحقوق آن جامعه              

۶۴شماره   
عنوانه کنايه گفت هميشه در آن               
مملکت توليد آبجو از توليد مهر و          

او که تمام   !  تسبيح بيشتر بوده است   
داستان زندگی اش مبارزه با هويت      
های کاذب و بازگشت به هويت               
انسانی بود يک روزه در اين                     

! سازمان را تخته می کرد                          
مصطفی صابر به خوبی باز اشاره      
می کند که رهبری حزبشان از سر       
ناتوانی و صرفا برای شهرت و              
مرکز توجه شدن و به راديو و                  
تلويزيونهای اروپا راه يافتن چنين        
کمپين پيشنهادی را پذيرفته اند و            
آن را با رفتن به قسمت گود استخر       

واقعا تاسف آور      .  مقايسه می کند     
از قرار اين هزينه ای است         .  است

که اين جريان برای مشهور شدن           
اين راست روی   .  بجان خريده است  

در اينجا    .  عميقا ارتجاعی است       
شما .  کمونيسم اجتماعی نشده است     

اگر مارکس با اين     !  راست شده ايد  
روش می خواست مطرح شود                
حتما خودش هم سازمان يهوديان           
سابق را تشکيل می داد تا شايد با             

ما جدا به شما        !  او مصاحبه کنند    
پيشنهاد می کنيم که بيش از اين                
آبروی کمونيسم کارگری و                       
منصور حکمت را نبريد و اگر با           
اين خط و روش ادامه می دهيد                 
حداقل نامی در حد و اندازه                         
سياست های خود انتخاب کنيد و             
اسم کمونيست کارگری را بيش از        
اين خدشه دار نکنيد و يا اگر ذره             
ای به فکر کمونيسم کارگری و                
منصور حکمت هستيد لطفا به                  
جای حزب کمونيست کارگری               
نامی برازنده همين فعاليتها برای          

آيا زمان آن        .  خود انتخاب کنيد       
نرسيده است که نام حزبتان را                  

کمونيسم کارگری     .  عوض کنيد    
 . *برازنده فعاليتهای شما نيست

اگر کسى سى    .  المللى، با اسالم سياسى و جنبش اسالمى، قرار ميگيرد              هاى بين   مختلف جامعه، و همينطور قدرت      
سال قبل از يک موضع آتئيستى بنياد اسالم را به ريشخند و نقد ميگرفت، نه فقط از طرف دستگاه اسالم، بلکه از                           

ها، و کسانى که      کما اين که امروز هم همان اردوگاهى       .  استبداديون مورد حمله قرار ميگرفت       طرف خلقيون و ضد   
خواهى نه در کوبيدن      از نظر اينها انقالبيگرى و ترقى      .  شان محصول آن اردوگاه است، به ما منتقدين قاطع اسالم و مذهب حمله ميکنند                  نگرش سياسى 

 .و غيره است" امروزى"و " نو"اسالم و مذهب، بلکه در کنار آمدن و همزيستى با آن و ابداع يک اسالم 

 

است و نفرت عميق توده وسيع مردم ايران و بويژه زنان و جوانان در ايران از اسالم، که ماتريال                        )  کمونيسم کارگرى (به نظر من، امروز جنبش ما        
اگر مردم ايران بناست چيزى از جنس سعادت را تجربه کنند، اين جنبش بايد پيروز                 .  يک تحول جدى ضد مذهبى و اسالم زدايانه را در ايران ميسازد            

 .مطمئنم که در اين مسير، و با تکان خوردن مردم، يک قشر از روشنفکران آزادانديش، روشن و روشنگر، به اين جبهه خواهند پيوست. شود

 

 ١٣٧٧اسفند  - ٢٨به نقل از انترناسيونال، نشريه حزب کمونيست کارگرى ايران، شماره 

 .کلمات انگليسى داخل کروشه را سايت حکمت به متن اضافه کرده است []

...اسالم و اسالم زدائى   



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در اين کنگره ها، گله مفسرين و           
. ژورناليسم حاکم به خط ميشوند          

هر جمله و هر خطی را زير و                
و .  رو و تجزيه و تحليل ميکنند           

در پس اين کالبد شکافی سخنرانی      
ها تمام تالش بر اين است که آنچه     
حقيقی است، آنچه بيانگر جوهر          
واقعی سياست بورژوازی در               
ضديت با منافع اکٽريت کارگران        
و توده های مردم زحمتکش در             
آمريکاست کماکان در اعماق                

 . خاک مدفون بماند

در اين نظام مردم به پای                            
انتخاب .  صندوقهای رای ميروند     

اما .  هر چهار سال يکبار     .  ميکنند
پروسه انتخابات مترادف با                     
پروسه دخالت مردم در سياست و       

. تعيين مقدرات زندگيشان نيست         
بلکه پروسه ای برای کسب                      

در .  مشروعيت دستگاه حاکم است   
نظام پارلمانی مردم به هر حال با        
چند حلقه واسطه دخيل در سياست      

. نمايندگانی انتخاب ميشوند       .  اند
و "  مقيد"اما اين نمايندگاه                    

هر زمان که      .  نيستند"  مشروط"
انتخاب کنندگان اراده کنند، قابل           

فرد رای    .  عزل و تغيير نيستند         
دهنده، کسانی که با قلم هايشان               

. رای ميدهند، تنها يک عدد اند              
انسانهای صاحب . يک رای هستند 

اراده و صاحب نظری نيستند که          
هر زمان ميتوانند و بايد در                      
سرنوشت سياسی خود و جامعه            

و اين نظام پارلمانی      .  دخالت کنند 
. اين دمکراسی نيابتی است     .  است

در اين نظام رای ربط چندانی به          
اعمال اراده مستقيم توده های                 

رای و اراده مردم       .  مردم، ندارد  
 .دو مقوله کامال متفاوتند

 

باراک اوباما، کمپين انتخاباتی              
. آغاز کرد   "  تغيير"خود را با           

تغيير برای مردمی که بيصبرانه         
منتظر خالصی از دوران                         
حاکميت سياسی نئوکانسرواتيوها      
و خاندان بوش و تغييری در                    
زندگی مادی خود هستند، طنينی          

تغيير .  "عميق و جادويی دارد           
جهان و ايجاد دنيايی بهتر يک                
اميد و آرمان هميشگی انسانها در        
طول تاريخ جامعه بشری بوده              

ايساکو از جمله شرکتهای زير                
مجموعه شرکت ايران خودرو               

کار ايساکو در زمينه بسته         .  است
. بندی و توزيع لوازم خودرو است      

اين شرکت در چهار راه ايران                
خودرو تهران واقع شده و در اين           

 نفر کارگر    1400مر کز بيش از        
قراردادی و پيمانکاری به کار                

 نفر از کارگران با       500.  مشغولند
 هزار تومان          219پايه حقوق          

توسط شرکتهای پيمانکاری به کار      
گرفته شده اند و نسبت به کارگران       
قراردادی  در شرايط بدتری قرار        

مابقی کارگران با                    .  دارند
 هزار تومانی با        260دستمزهای   

خود شرکت ايساکو قرارداد کاری       
ساعت کاری کارگران            .  دارند

 بعد  4 صبح تا     7ظاهرا از ساعت     
اما اين فقط ظاهر     .  از ظهر ميباشد  

 شب  7 تا   4از ساعت   .  قضيه است 
. نيز اضافه کاری اجباری است             

البته در بسياری مواقع ساعات               
 شب تا پاسی از شب           7کاری از     

عالوه براين   .  همچنان ادامه دارد     
البته در روزهای تعطيل هم بنا به          
صالحديد کارفرما کارگران                    

. بايستی در سر کار حاضر باشند         
وضعيت غذا و ديگر شرايط                     
بهداشتی بسيار نامناسب و آشفته            

ساعت طوالنی کار و کار          .  است
 جابجايی محموالت و بسته     ،سنگين

 بسرعت نشاط    ،بندی و بار گيری     
و سالمتی کارگران را به سمت              

. بيماری و افسردگی سوق ميدهد          
اکثر اين کارگران عمدتا از                       
بيماريهای ديسک کمر، انواع                 
دردهای مزمن مفاصل و آرتروز         

در شرايطی که هيچ       .  رنج ميبرند  
امکان مالی و هيچ فرصتی برای           

با اين حال در             .  معالجه نيست    
بسياری از مواقع کارگران می               
کوشند در حين کار درد خود را               

تا مبادا بعلت             !  پنهان نمايند      
 کارفرما حکم                    ،"ناکارآمدی"

اخراجشان را صادر کند و از فردا       
بيکاری و گرسنگی هم مشکلی               

. مزيد بر ديگر مشکالتشان شود           
اکثريت قريب به اتفاق اين                          
کارگران در آلونک ها و زاغه                
نشين های اطراف تهران                            
مستاجرند و بطور متوسط ماهيانه       

 درصد از دستمزدهای         50حدود   
. ناچيزشان را اجاره خانه می بلعد       

 : در حاشيه انتخابات آمريکا
 ...کدام تغيير 
عليرغم رواج ايده های               .  است

قدرگرايانه و خرافی اعم از مذهبی        
و غير مذهبی حتی در دنيای                       
باصطالح مدرن امروز، ايده هايی       
که هر يک به نحوی عالج ناپذيری       
و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ        
ميکنند، زندگی واقعی و عمل                    
روزمره توده های وسيع مردم                  
همواره حاکی از يک اميد و باور            
عميق به امکان پذيری و حتی                    
اجتناب ناپذيری يک آينده بهتر                 

اين اميد که دنيای فردا                  .  است
ميتواند از محروميت ها و مشقات          
و کمبودها و زشتی های امروز                
رها باشد، اين اعتقاد که عمل                      
امروز انسانها، چه جمعی و چه                
فردی، در تعيين چند و چون دنيای         
فردا موٽر است، يک نگرش ريشه        
دار و قدرتمند در جامعه است که             
زندگی و حرکت توده های وسيع             

يک دنيای  ."  (مردم را جهت ميدهد    
بهتر، برنامه حزب اتحاد کمونيسم         

اما محدوده تغييرات           )  کارگری
مورد نظر اين جريانات همواره در       
قالب مصالح طبقه حاکم بر جامعه          

. به بند و اسارت کشيده ميشود                   
تغيير در اين جامعه با سد منافع                 

شرط تغيير،   .  طبقاتی مواجه است     
انقالبی عليه انقياد طبقاتی و                        

در اين      .  استٽمار طبقاتی است          
جامعه مادامکه نظام اقتصادی و             
سياسی سرمايه داری مقدرات                  
زندگی مردم را در کنترل خود                  

ريشه .   تغييرات محدود است     ،دارد
پايدار و بادوام    .  ای و عميق نيست     

جامعه ای که نابرابری و           .  نيست
استٽمار انسانها يک مشخصه آن             
است و هر روز اين مختصات را            
توليد و بازتوليد ميکند، تغيير بدون        
درهم شکستن اين قالبها نميتواند              

و .  گامهای بلندی به جلو بردارد            
مادام که جامعه طبقاتی است، مادام       
که دولت دستگاه و ابزار سيادت              

 ،طبقه بورژوا در جامعه است                  
تغييرات مورد نظر احزاب حاکم            
در اين جوامع، تغييری کماکان                 
برای تحکيم حاکميت سياسی                     
طبقاتی و انقياد توده های مردم                  

جامعه طبقاتی جامعه    .  کارکن است 
در بازترين سيستم    .  ای آزاد نيست   

دمکراسی اسارت و انقياد مردم از         
 !*پيش فرض گرفته شده است

۶۴شماره   

با اين همه فشار و محروميتی که به        
  مدير       ،اين کارگران تحميل شده         

از چاکران خوش    )  مرزبان(ايساکو  
خرام سرمايه داری بارها در جمع          
کارگران اعالم نموده که کارگران         
قراردادی موجب عدم سود دهی و          

سياست .  ضرر دهی شرکت ميشوند   
ما حرکت به سمت تامين نيروی               
کار از طريق شرکتهای                                  

و اين سياست ضد       !!  پيمانکاريست
کارگری در جهت ايجاد ناامنی                 
شغلی و غارت هرچه بيشتر کار و          
دسترنج ناچيز کارگران در دست            

 .اجراست
 

  سايپا 2تعمير گاه شماره 

 سايپا واقع در    2در تعميرگاه شماره    
 کارگر       150جاده قديم کرج                   

از ميان  .  قراردادی مشغول به کارند   
 نفر با شرکت     30اين کارگران فقط     

 120.  سايپا طرف قرارداد هستند        
نفر مابقی اين کارگران از طريق             
شرکت پيمانکاری با دستمزد ماهانه     

 هزار تومانی بکار گرفته شده       219
بنا به گفته ميرحسينی کارفرما        .  اند

ما ساعت کاری و         "اين تعميرگاه      
کار ما خدمت و        .  تعطيالت نداريم  

البته !"  سرويس دهی به مردم است      
بايد گفت منظور اين آقايان از                     
خدمت و سرويس دهی کار بيشتر           
از جانب کارگران و مفتخوری و             
دزدی بيشر توسط مشتی سرمايه             
دار و کاسه ليسان طفيلی دور و                 

ساعت کاری در اينجا    .  برشان است 
البته با  .   عصر است  7 صبح تا    6از  

احتساب شيفتهای کشيک و کشيک         
بعبارت ساده تر                  .  تعطيالت

کارگران اين واحد خدماتی بايستی         
 ساعت شبانه روز در                   24در     

در .  دسترس جهت انجام کار باشند       
کنار کار طاقت فرسا و فشرده و               
سنگين هيچ خبری از غذای                         
مناسب، استراحت بين کاری و                 

. نيست...  سرويسهای بهدا شتی و        
تازگيها بر اثر اعتراضات مکرر            
کارگران سرويس اياب و ذهاب               

يکی از اصلی      .  برقرار شده است     
ترين خواستهای اين کارگران در            
کنار ديگر خواستهايشان از جمله            

 برچيدن شدن      ،لغو کار قراردادی     
کار پيمانی و قطع دست شرکتهای          

 * .نوکيسه پيمانکاری است

  سايپا،جهنمى به نام کارخانه؛ ايساکو
 کامران پايدار



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر                     ۶۴شماره    

!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 

 کمونيسم کارگری و جهان امروز
 

 کدام تغيير؟: در حاشيه انتخابات آمريکا 
 على جوادى

بار ديگر تب انتخاباتی با شروع                 
کنگره حزب دمکرات آمريکا باال            

بار ديگر ماشين عظيم      .  گرفته است 
تبليغاتی احزاب حاکم در آمريکا با           

. قدرت به حرکت در آمده است                   
کارناوال تبليغاتی با بادکنکهای                  
رنگين و جذاب ترين افه ها آغاز                

اين هفته نوبت حزب           .  شده است   
هفته آينده نوبت         .  دمکرات است    

دمکراتها .  جمهوريخواهان است       
برای تصرف کاخ سفيد، تم اصلی             

نام گذارده   "  تغيير"کمپين خود را         
 . اند

در نگاه اول اين انتخابات به                           
. درجاتی از گذشته متفاوت است               

آنچه در جلوی صحنه کمپين                         
انتخاباتی قرار دارد، ادامه گذشته             

هم .  نيست"  رنگش"هم     .  نيست
و اين برای        .  نيست"  جنس اش   "

سياست و دمکراسی در آمريکا                   
و .  به جلو است    "  گامهايی بزرگ  "

چرا که نه؟ تا چند دوره پيش رنگ            
پوست خود نيز يک شرط انتخاباتی         

تصور اينکه  .  در اين دمکراسی بود     
به مقام  "  رنگ غير رسمی  "فردی با   

اول بورژوازی و حاکميت سياسی           
نيم نگاهی داشته باشد، يک غير                 

در جامعه ای که مرد           .  ممکن بود  
بودن، صاحب ملک بودن، سفيد                
بودن، صاحب سرمايه بودن از پيش       
شرطهای انتخاباتی و يا حتی پيش             
شرط انتخاب کردن و حتی رای                  

برای "  پيشرفت"دادن بود، اين يک       
اما اين پيشرفت در     .  دمکراسی است 

 . همين جا متوقف ميشود

حزب دمکرات بر تفاوت خود بر              
. حزب جمهوريخواه تاکيد دارند                

بدون ترديد تفاوتهايی هم قابل                       
افول سطح زندگی        .  مشاهده است   

مادی توده های مردم، افزايش                     
بيکاری، افزايش عدم دسترسی به            
بيمه درمانی، و جنگ در عراق و             
تالش برای تغيير آن گوشه ای از               
تاکيدات اين حزب و رهبری جديد            

اما کارنامه  .  آن، باراک اوباما است     
خود اين حزب تفاوت ماهوی و                   

چندانی با آنچه در دوران بوش                    
وعده ها    .  شاهد آن هستيم، ندارد          

اما تغييرات    .  مسلما متفاوت است      
در اين انتخابات،    .  جزيی و ناچيزند   

عليرغم آنکه کانديدای اول حزب              
دمکرات يک سياهپوست، فرزند             
خانواده ای مهاجر است، بطور                  

. واقعی انتخابی در ميان نيست                   
سرنوشت انتخابات از پيش رقم                  

نه از اين بابت که             .  خورده است   
نه، از آن رو که     .  تقلبی در کار است   

بلکه از آن رو که      .  فرد مخير نيست  
انتخاب های محدودی در مقابلش              

بلکه از آن رو که      .  قرار داده ميشود  
انتخابهای سياسی ای که در مقابل             
مردم قرار دارد، مجرا و محدوده              
ای برای تغيير واقعی در زندگی                

در انتخابات  .  توده های مردم نيستند    
دمکراسی سرنوشت نظام مورد                

انتخابات در         .  انتخاب نيست        
دمکراسی نه تالشی برای تغيير                
نظام بلکه مجرايی برای کسب                    
مشروعيت و تحکيم پايه های آن                

انتخابات در اين نظام مجرايی     .  است
برای تعيين سرنوشت مردم کارکن         

کماکان بايد از فرای سيستم         .  نيست
انتخاباتی فشاری برای تغيير را                 

 .  دنبال کرد

سيستم دو      "آمريکا کشوری با                 
دو حزب همه چيز را      .  است"  حزبی

حتی حزب سومی،   .  در اختيار دارند  
از جنس خودشان، از طبقه                            
خودشان، هم امکانی برای مشارکت      

و اين   .  را ندارد  "  سيستم"در اين      
و .  محدوده انتخاب مردم است               

مستقل از اينکه کدام حزب حاکم                
است منافع عمومی و استراتژيک            
طبقه حاکم در مجاری سياسی خارج      
از رقابتهای حزبی و خارج از                    
کنترل و دسترسی انتخاب کنندگان           

عليرغم های و            .  تعيين ميشود     

هوهای تبليغاتی کر کننده، در اين                 
جامعه هنوز زمانی کشوری را به                
جنگ ميکشانند، از کسی رايی                       

اکٽريت مقامات اصلی            .  نميگيرند
اجرايی دستگاه حاکم نه تنها انتخابی           

. نيستند، بلکه پاسخگو هم نيستند                   
اکٽريت تصميمات سرنوشت ساز و            
تعيين کننده در محافلی خارج از                     
کنترل و پاسخگو حتی به همان                       

 . منتخب صورت ميگيرد" نمايندگان"

اما احزاب اصلی بورژوازی در                   
سنت .  آمريکا احزابی اجتماعی اند          

هيچ چيز فرقه ای و         .  دار و پايدارند    
حاشيه ای نميتوان در آنها جستجو                 

هم جدالشان و هم دفاعشان از            .  کرد
مساله بر  .  منافع مشترک واقعی است     

. سر حفظ حاکميت قدرت سياسی است     
. بازی شيفتگان و مجانين نيست                    

و اين ويژگی     .  بيگدار به آب نميزنند      
 .احزاب سنت دار سياسی است

 

اما در جستجوی حقايق پايه ای بايد              
از سطح قضايا و مشاهدات فراتر                 

حقيقت سياسی را بايد کماکان          .  رفت
کنگره های   .  در اعماق جستجو کرد       

احزاب بورژوازی حاکم در آمريکا با       
آنچه در کنگره های احزاب ما                         
کمونيستهای کارگری ميگذرد، تفاوتی    

در اينجا تصميمی گرفته    .  ماهوی دارد 
سندی به رای گذاشته                   .  نميشود
قطعنامه ای تصويب يا رد           .  نميشود
در اينجا سياست، حتی                 .  نميشود

سياست بورژوازی، به معنای عميق         
هر چه هست،   .  کلمه مورد جدل نيست   
نمايش وحدت   .  نمايش انتخاباتی است    

تالش برای بسيج و به خط                 .  است
سياست بورژوايی        .  کردن است       

باضافه قدرت خالقيت تصوير سازی       
تصميمات از پيش         .  هاليوود است    
 .اتخاذ شده است

 يک دنياى بهتر 
!را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد  

٢٣صفحه   


