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 سياوش دانشور
 

  تير ١٨         
 !عليه سرمايه بپاخيزيم

 که خواست سرنگ+ون+ى   ١٣٧٨ تير ١٨از  
جمهورى اسالمى در اب+ع+اد ت+وده اى ق+د               
علم کرد تا امروز راه پر پيچ و خ+م+ى را           

در اي+ن س+ال+ه+ا ک+ارگ+ر و               .   طى کرده اي+م   
ج++ن++ب++ش اع++ت++راض ض++د س++رم++اي++ه دارى            
کارگر، با تمام محدودي+ت+ه+اي+ش، گ+ام+ه+اى            

در ح+++ک+++وم+++ت و        .   ب+++زرگ+++ى ب+++رداش+++ت    
اپوزيسي+ون، در راس+ت و چ+پ ج+ام+ع+ه                 
ب++ط++ور ک++ل++ى، چش++م++ه++ا بس++وى ج++ن++ب++ش               

در اي++ن س++ال++ه++ا       .   ک++ارگ++رى دوخ++ت++ه ش++د       
خ++واس++ت ب++راب++رى زن و م++رد و ن++ف++ى                  
آپارتايد جنسى به يک رکن مهم اعت+راض   
و هويت جنبش آزادى و ب+راب+رى ت+ب+دي+ل              

در اين سالها کمونيس+م در دانش+گ+اه،           .   شد
ه++م++ان++ط++ور ک++ه مش++خ++ص++ه کش++وره++اى              

دانشگاه پ+رچ+م   .   استبدادى است، رشد کرد 
ع++دال++ت خ++واه++ى س++وس++ي++ال++ي++س++ت++ى را                   

در اين سالها براى ه+زارم+ي+ن    .   برافراشت
بار اثبات شد که نه فقط جناحهاى مرتج+ع         
جمهورى اسالم+ى ب+ل+ک+ه ن+ظ+ام س+رم+اي+ه                 
دارى و طبقه بورژوا و طيف رنگارن+گ         

در .   سخنگويانش چيزى در چن+ت+ه ن+دارن+د         
ع++ي++ن ح++ال در اي++ن س++ال++ه++ا گ++رايش++ات                  
اجتماعى مابه ازاى سي+اس+ى خ+ود را در             
متن جنبشهاى اج+ت+م+اع+ى ج+ام+ع+ه اي+ران                 

ما امروز با جام+ع+ه اى از          .   بازتاب دادند 
ن++ظ++ر س++ي++اس++ى بش++دت م++ت++ع++ي++ن ت++ر و                    
صفبنديه+اى س+ي+اس+ى ش+ف+اف ت+ر روب+رو                 

  تير امسال اين تجارب عظ+ي+م   ١٨.  هستيم
را پشت سر دارد و ميتواند و بايد در قل+ه        

 . اى رفيع تر قرار گيرد

 

آزادى بشر به طور کل+ى و آزادى م+ردم             
ايران بطور اخص، با موجوديت سرماي+ه       

 دارى و سلطه 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 يادداشت سردبير

.                             گزارش و پيام، مطالب و مقاالت ديگر ، نامه ها و ستون  آخردر صفحات ديگر؛
٢صفحه   

 طنز -سياسى 
 تحليل اقتصاد ناب محمدی اندر 
 !باب پول نفت روی سفره مردم

 ١٠صفحه سعيد مدانلو                             

 !جنبش توده اى براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود
     ٣صفحه منصور حکمت                                                                           

 على جوادى

 

 

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

 )بخش دوم (

 ٦صفحه 

 آذر ماجدى 

 

                 ديه برابر
 يک قدم بجلو يا بسوی ارتجاع؟

 
 

 ۵صفحه 

  تير امسال، ١٨
 جيره بنزين، فقر، و مردمى آماده 

 کاميار آزادمهر، تهران 

  ١١صفحه 

  تير١٨اوضاع سياسى در آستانه 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى 

١٢صفحه   

 گامى فراتر
  در تاريخ کمونيسم کارگرى

 خسرو دانش 
٩صفحه    

جلسه پرسش و پاسخ با 
رهبری حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری  در لندن برگزار شد

 

٩سيروان قادرى                                  صفحه   

  سروش آزادی

 !من سگ نيستم
 ١۵صفحه 

 مرگ شاهو فاتحى فاجعه اى براى خانواده اش 

 بطيف بهراميان، سنندج 

١٧صفحه   

!کمونيستهاى کارگرى  

!به حزب خودتان خوش آمديد  

 سياوش دانشور

١٣صفحه    



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

انسان امروز براى برابر شدن و برابر به رسم+ي+ت   . سرمايه متحقق نميشود 
انسان ام+روز  .   شناخته شدن، بايد ارکان نابرابرى و تبعيض را درهم بکوبد      

براى اختيار داشتن در ظرفيت فردى و جمعى، بايد بى اختيارى و اس+ارت             
انسان امروز براى نفى تفاوتهاى طبقاتى و    .   در چنگال سرمايه را الغا کنيد     

افکار و اخالقيات و فرهنگ مسلط طبقه حاکم، بايد جامعه طبقاتى را ال+غ+ا              
انسان امروز براى مرفه و خوشبخت زن+دگ+ى ک+ردن و ت+ح+ق+ق م+ادى                  .   کند

آزادى و برابرى همگان، بايد مالکيت خصوصى و نظام بردگى م+زدى را              
اسارت طبقاتى و حقارت بشر امروز قانون اساسى نظام س+رم+اي+ه        .   الغا کند 

" خوب و بد و وابسته و مستقل و ملى و مترقى"سرمايه دارى . دارى است
سرمايه دارى تحت سلطه و امپرياليسم هر دو سرماي+ه دارى ان+د و                 .   ندارد

سوسياليسم و کمونيسم مارکسى هر دو را ب+ع+ن+وان ح+اک+م+ي+ت س+رم+اي+ه و                           
 . مناسبات سرمايه دارى نفى ميکند

 تير امسال سوال اول يعنى سرنگونى سرجايش است و بايد پاسخ+ى       ١٨در  
ال+غ+ا   !   سوسياليستى بگيرد؛ زنده باد جنبش ضد سرمايه دارى طبق+ه ک+ارگ+ر         

ف+ق+ر و     !   نه به جيره بندى، نه ب+ه ت+ح+ري+م اق+ت+ص+ادى             ! فورى آپارتايد جنسى 
! آزادى بيقيد و شرط بيان، اعتصاب، تشکل و اجتماع     !   فالکت را نميپذيريم  

! م+رگ ب+ر ج+م+ه+ورى اس+الم+ى             !  آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى 
اسالمى و ملى و مستقل و . "آنچه که ما نميخواهيم تار و پود اين نظام است

 . اين سرمايه دارى است. آن يکى است" وابسته و سلطنتى

 !براى نفى اين نظام و نفى سلطه سرمايه بپاخيزيم

...يادداشت سردبير  
٦شماره   

براى کمونيسم کارگرى و جنبش آزادى و برابرى هميشه روشن بوده 
قرار . است که با هر سياستى نميتوان رژيم اسالمى را از پاى درآورد

نيست رژيم اسالمى با خوردن بمب اتمى وسط تهران و يا سالح کشتار 
اگر قرار است آينده اى انسانى ساخته . جمعى تحريم اقتصادى نابود شود

شود و مردم ايران مجددا چند نسل فالکت و سرکوب و اختناق را پشت 
سر نگذارند، اين تنها با تحرک توده اى مردم و طبقه کارگر و 
.        برافراشتن پرچم  تغيير ريشه اى و راديکال جامعه متحقق ميشود
                                            

کسانى که سياست جيره بندى بنزين رژيم و عکس العمل برحق مردم را  
ديده اند، بر گسترش سياست ارتجاعى تحريم اقتصادى تاکيد دارند و بر 
طبل تحريم ميکوبند، جريانات غير مسئول و آوانتوريستى هستند که 

جرياناتى که مرگ روزمره “! هدف وسيله را برايشان توجيه ميکند”
کودکان عراقى و استيصال مردم را ديده اند، و هنوز بر سياست تحريم  

پاى ميفشارند، تنها منطق مبارزه شان ضد  “ هموطنانشان”بر عليه 
اينها در . جامعه نيست بلکه جان مردم پشيزى برايشان ارزش ندارد

اينها مبلغين سياست ديک    . صف جنبش آزادى و برابرى جائى ندارند
کسى و کسانى که دورنماى  .  چنى و راست افراطى در اپوزيسيون ايرانند

را روى کوه جنازه ها و سوتغذيه مردم بيگناه ميبيند، تنها وعده   “ آزادى”
کسانى که در متن ناتوانى سياسى در پاسخ . ارتجاعى ديگر را بما ميدهد

دادن به نيازهاى روز مبارزه مردم عليه جمهورى اسالمى دست بدامن  
دولتهاى غربى و پنتاگون ميشوند، دارند آينده را براساس افق پنتاگون     

طرفداران تحريم اقتصادى در . براى مردم ايران تعريف ميکنند  
اپوزيسيون دارند به زبان روشن ميگويند در آينده سياسى مورد نظر آنها 

دارند اعالم ميکنند که ميزان    . مردم همچنان مرغ عزا و عروسى اند
تعهد و مسئوليت اجتماعى آنها در متن مبارزه با جمهورى اسالمى صفر 

“ مبارزه شان”دارند هويت فرقه اى، غير اجتماعى، و بى ربطى . است
را با تالش کارگر و زن و جوان براى بهبود و تغيير اين اوضاع برمال 

مسئوليت اجتماعى کمونيسم يک تفاوت پايه اى ديگر چپ و    .  ميکنند
.                                                  راست در مقياس اجتماعى است  

 

کمونيستهاى کارگرى سرسخت ترين مخالفين رژيم اسالمى هستند اما   
در . اجازه نخواهند داد جريانات غير مسئول مشقت مردم را تعميق کنند

!                                                                       اين شک نکنيد  

 !طرفداران تحريم اقتصادى مسئوليت اجتماعى ندارند
 سياوش دانشور

 يک دنياى بهتر
سياوش دانشور: سردبير  

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

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

.                                                                                    است  

 يک دنياى بهتر 
!برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را بخوانيد  

 !مردم تبريز راه را نشان ميدهند
بدنبال اجرای سياست سهميه بندی بنزين، مردم تبريز در برخی نقاط پمپ  
بنزين ها را به کنترل خود در آوردند و با تعيين قيمت بنزين، ليتری                            

. هشتاد تومان، سياست سهميه بندی رژيم اسالمی را عمال ملغی کردند                  
قاطعانه و متحد سياست ارتجاعی          !  مردم اين سياست را همگانی کنيد           

اجازه ندهيد هزينه سياست ضد انسانی تحريم      . جيره بندی را درهم بشکنيد 
در مقابل تعرض سرمايه و دولت              .  اقتصادی را به شما تحميل کنند             

 . اسالمی به معيشت خود قاطعانه ايستادگی کنيد

جيره بندی بنزين حمله     .  ايران روی دريايی از نفت و گاز خوابيده است            
جيره بندی   .  مستقيم به معيشت و زندگی ميليونها مردم زحمتکش است                

بنزين و اعمال تحريم اقتصادی يک سياستی تماما ارتجاعی و راست                       
ما مردم، نه در سياست ايجاد تاسيسات هسته ای، نه در اعمال                       .  است

ما قربانيان جيره   .  سياست تحريم، نه در جيره بندی بنزين نقشی نداشته ايم        
ما نان و آزادی ميخواهيم نه بمب و         .  بندی و تحريم اقتصادی نخواهيم شد      

ما اجازه نخواهيم داد به بهانه تحريم قيمت         .  تحريم اقتصادی و جيره بندی    
 . نفت و بنزين را افزايش دهند

 

 !اجازه ندهيد! نپذيريد
! دولت را عقب برانيد       !  عليه سياست به فالکت کشاندن مردم بايستيد               

در هر محله و کارخانه و دانشگاه عليه اين وضعيت و                    !  متشکل شويد 
پمپ بنزين ها را تسخير کنيد و از             !  برای مقابله با آن سازماندهی کنيد        

کارگران توزيع بنزين با مردم     !  اعمال سياست رژيم اسالمی ممانعت کنيد     
 ! در بدست گرفتن کنترل پمپ بنزين ها همکاری کنيد

 !نه جيره بندی، نه تحريم اقتصادی، مرگ بر جمهوری اسالمی

 !زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨۶ تير ٧، ٢٠٠٧ ژوئن ٢٨ 



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

بخشهائى از مصاحبه منصور 
حکمت با راديو انترناسيونال 

 ١٣٧٨ تير ١٨درباره 
 

 ش+ش روزى ک+ه         : انترناسي�ون�ال  
رژي+++م اس+++الم+++ى را ل+++رزان+++د،               
ت+++وص++++ي++++ف گ++++وي++++ائ+++ى ب++++راى           
رويدادهاى اخير است، که بط+رز     

اى ن+ف+رت        خيره کننده و ب+ي+س+اب+ق+ه       
عمومى عليه جمهورى اسالمى و    
آمادگى توده مردم براى برخاستن 
و رويارويى راديکال با رژي+م را     
روى ص++ح++ن++ه خ++ي++اب++ان++ه++ا آورد،          
تأثيرات اين خيزش بر رابطه آتى  
مردم و رژيم را چگونه ارزي+اب+ى    

 ميکنيد؟

 

 اي+ن روي+داده+ا        : منصور ح�ک�م�ت    
اثبات حقيقتى بود که ما ب+رخ+الف     
تصورات و تبليغات اپ+وزيس+ي+ون        

چ+ى ب+ر آن          هاى خ+ات+م+ى      و رسانه 
تأکيد داشتيم و آن اينست که مردم       
اي++ران ج++م++ه++ورى اس++الم++ى را             

خ+واس++ت م+ردم ن++ه       .   ن+م++ي+خ++واه++ن+د   
تعديل ح+ک+وم+ت اس+الم+ى، ب+ل+ک+ه              

رأى دو س+ال    .   سرنگونى آن است  
قبل مردم در دوراهى ارت+ج+اع+ى         
ناطق نورى يا خاتمى، سند ورود      
آنها در مقياس وسي+ع ب+ه م+ب+ارزه            
ف++ع++ال ب++راى خ++ال++ص++ى از ش++ر             

اي+ن رأى    .   جمهورى اسالمى ب+ود    
خاتمى ن+ب+ود، رأى ع+ل+ي+ه رژي+م،              
عليه اس+الم و اس+الم+ي+ت، ع+ل+ي+ه                
اختناق و سرکوب، عليه فرهن+گ       
ارتجاعى تحميل+ى، ع+ل+ي+ه ف+ق+ر و              
نابرابرى و ب+ي+ح+ق+وق+ى در اي+ران             

ج+م+ه+ورى اس+الم+ى        .   امروز ب+ود   
اي+ن آغ+از ب+ال+ف+ع+ل           .   رفتن+ى اس+ت    

اى    موج مبارزات وسيع و ع+ل+ن+ى        
در ايران اس+ت ک+ه ي+ک ن+ت+ي+ج+ه                  

ناپذير آن سرنگونى رژي+م        اجتناب
ب++ا اي++ن     .   اس++الم++ى خ++واه++د ب++ود         

طل+ب+ى     رويدادها اردوى سرنگونى  
در اي++ران، ک+ه اب++دا ي++ک اردوى            

ن+ي+س+ت    "   همه با ه+م   " يک دست و    
و ن++خ++واه++د م++ان++د، ب++ع++ن++وان ي++ک           
جن+ب+ش ع+ل+ن+ى و م+ردم+ى اع+الم                 

از اي+ن ت+اري+خ،        .   موجودي+ت ک+رد    
حکم قديمى ما که جدالهاى جارى      

ه++++ا و          دس++++ت++++گ++++ي++++رى
ه+اي+ى ک+ه         سازى  پرونده

ه+ا و       يادآور ب+ازج+وي+ى    
ش++وه++اى ت++ل++وي++زي++ون++ى      

 ٦٠الجوردى در س+ال      
نامه سران س+پ+اه      .   است

پاسداران به خ+ات+م+ى و        
ه+اى     تبليغات روزن+ام+ه    

اى اي++ن      م++داف++ع خ++ام++ن++ه   
س++ؤال را ط++رح ک++رده        

که آيا يک موج وسيع س+رک+وب،         
حتى به شکل يک کودتا، در راه         
است يا خير، و اگر هس+ت م+ردم          
 چگونه با آن مواجه خواهند شد؟

 

 اي+ن تص+ور ک+ه         : منصور حکمت 
رژيم اسالمى ميتواند از ن+و ي+ک         

 دي+++گ+++ر راه          ٦٠ خ+++رداد         ٣٠
اي+ن دو    .   ب+ي+ان+دازد، اش+ت+ب+اه اس+ت           

آن .   دوره عميقا با هم فرق دارن+د       
گ++ي++رى ج++م++ه++ورى         دوره ش++ک++ل   

اس++الم++ى، دوران پ++ي++داي++ش ي++ک          
جناح مسل+ط در درون آن ب+راى            
ي++ک++پ++ارچ++ه ک++ردن ح++اک++م++ي++ت و            
کوبيدن موج جديد اعتراض+ى در       

تناسب ق+وا م+ي+ان      .   ميان مردم بود  
رژيم و مخالفانش اساسا مت+ف+اوت       

آن دوره، دوره ت++ع+رض و          .   ب+ود 
اي+ن  .   استقرار رژيم اس+الم+ى ب+ود       

دوره، دوره اض++++م++++ح++++الل و              
ام++روز .   نش++ي++ن++ى آن اس++ت        ع++ق++ب

برعکس، روند تشتت و فرسايش     
رژي+م  .   رژيم اسالمى را ش+اه+دي+م       

در يک تکاپوى ح+اد ب+راى ب+ق+اء            
جناحهاي+ش دق+ي+ق+ا ب+ر اي+ن             .   است

م+ردم،  .   ان+د    زمينه بجان هم اف+ت+اده     
نسل جديدى از م+ردم، ع+ل+ي+ه آن             

سياست سرکوب در    .   اند  برخاسته
مقياس وسيع در چني+ن ش+راي+ط+ى        
فورا رژيم را از درون دچار فلج     
و تشتت مي+ک+ن+د و ي+ک ت+ع+رض                

اى ع+ل+ي+ه ح+ک+وم+ت را              فعال توده 
طبعا در ک+ل رون+د     .   باعث ميشود 

س++ق++وط ح++ک++وم++ت اس++الم++ى، در         
مقاطعى امکان رخ دادن کودتا و       

ام+ا  .   اعالم حکومت نظامى هست   
اي+ن ک+ودت+ا زم++ان+ى ب+راى ج+ن++اح               
کودتاگر موضوعيت و خ+اص+ي+ت      
پيدا ميکند که ج+ن+اح م+ق+اب+ل ق+ب+ال              
عمال از نظر س+ي+اس+ى زان+و زده            
باشد و ح+اض+ر ب+اش+د م+ي+دان را                
َترک ُک+َن+د و ب+راى ح+ف+ظ اس+اس                
حکومت اسالمى در برابر کودت+ا      

اما اگ+ر ب+راى م+ث+ال         .  تسليم بشود 
جناح دوم خرداد حاضر نباشد از      
م++ي++دان ب++ي++رون ب++رود و ان++دک               

 جنبش توده اى
 براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود

 منصور حکمت

س++ي++اس++ى در اي++ران ن++ه دو ط++رف                  
، بلک+ه س+ه ط+رف         ) خاتمى-اى  خامنه( 

دارد، يک حقيقت غير قابل ان+ک+ار و           
ج+دال  .   پذيرفته شده محس+وب م+ي+ش+ود       

مردم ع+ل+ي+ه ک+ل رژي+م اس+الم+ى، آن                  
عاملى است که اي+ن ج+ن+اح+ه+ا را در                
جستج+وى چ+اره ب+ج+ان ه+م ان+داخ+ت+ه                 

روي+++داده+++اى اخ+++ي+++ر اع+++الم          .   اس+++ت
موجوديت مستقل و علنى يک جن+ب+ش    

اي+ن  .   مردم+ى ب+راى س+رن+گ+ون+ى ب+ود             
بنظر من بر روش و رفتار جناحه+اى    
ح+ک++وم+ت، اح+زاب س+ي++اس+ى و خ++ود              
مردم در ماههاى آتى تأثيرات ت+ع+ي+ي+ن         

جالب است که .   اى خواهد داشت   کننده
در اين م+ي+ان ال+ف+اظ و اص+ط+الح+ات                 
رايج تا ديروز چگونه بسرعت که+ن+ه        

هاى سياس+ى   شدند و تصاوير و شمايل   
. ميان ميدان چگ+ون+ه دگ+رگ+ون ش+دن+د            

و " براندازى"خود حکومت از خطر 
که گ+وي+ا از ب+ي+خ گ+وش              "   ختم نظام " 

. رژيم گذشته اس+ت ص+ح+ب+ت م+ي+ک+ن+د              
عبارت جامعه مدنى جايى گم و گ+ور        
ش++د، خ++ات++م++ى ب++راى م++ع++ت++رض++ي++ن                

اى ب+راى       رجزخوانى ک+رد و خ+ام+ن+ه         
ه+اى     رسان+ه .   دانشجويان اشک ريخت  

چى و ژورنال+ي+س+ت+ه+اي+ى           غربى خاتمى 
که گويى فروخت+ن خ+ات+م+ى ب+ه م+ردم               

ش+ان ب+ود،        ايران جزو تعريف ش+غ+ل+ى      
در .   يکباره ان+ق+الب را ت+ي+ت+ر ک+ردن+د               

ايران، مردم علن+ا ب+ه رژي+م اس+الم+ى              
ح+ک+م س+رن+گ+ون+ى         .   اعالم جنگ دادند  

اي++ن ب++ه   .   رس++م++ا ب++ه رژي++م اب++الغ ش++د         

جنبش اعتراضى، و موج اعتراضات  
آتى، اعم از اعتصابى و تظاهراتى و       
خيابانى، يک هويت کامال متماي+ز از         

 .جناحهاى حکومت ميدهد

 

 در مورد احتمال م+وج      : انترناسيونال
برگشت راس+ت چ+ه ف+ک+ر م+ي+ک+ن+ي+د؟                  

اى، م+وج       تهديدات خات+م+ى و خ+ام+ن+ه          

٦شماره   

مقاومتى در ب+راب+ر ک+ودت+ا ب+ک+ن+د،                
آن+گ++اه ک++ودت++ا ب++ه چ+اش++ن++ى خ++ي++زش           

اى مردم عليه کل رژيم ت+ب+دي+ل        توده
ها  چى و اگر بنا باشد خاتمى   .   ميشود

که به همان اندازه قاب+ل   ( کودتا کنند   
، ) تص++ور اس++ت ک++ه ح++ال++ت دي++گ++ر         

آنوقت دي+گ+ر ج+ل+وى ق+ي+ام مس+ت+ق+ل                 
در طول  .   مردم را نميتوانند بگيرند   

اين روند، در مقطع+ى ک+ه ت+ن+اس+ب              
قوا بيش از اين عليه رژيم چرخي+ده    
باشد، ک+ودت+ا و ح+ک+وم+ت ن+ظ+ام+ى                

ام++ا ه++م++ي++ن   .   م++ح++ت++م++ل خ++واه++د ب++ود     
امروز وقوع ک+ودت+ا دور از ذه+ن             

م+اج+راى ن+ام+ه س+ران س+پ+اه              .   است
پاسداران به خاتمى و پاسخهايى که      

ه++اى دو       از اح++زاب و روزن++ام++ه         
. خردادى گرفت خي+ل+ى ج+ال+ب ب+ود          

ژس+ت++ى ت++وخ++ال++ى ب++ود و از ج++ن++اح            
م++ق++اب++ل پ++اس++خ++ى ت++ح++ق++ي++رآم++ي++ز و             

البته ع+ل+ي+رغ+م     .   گرانه گرفت   شماتت
همه مخ+اط+رات+ى ک+ه راه ان+داخ+ت+ن               
يک موج س+رک+وب ي+ا ي+ک ک+ودت+ا               
ب++راى خ++ود رژي++م اس++الم++ى اي++ج++اد         
ميکند ممکن است باز اين عمل، ب+ا        
. هر مح+اس+ب+ات+ى، ص+ورت ب+گ+ي+رد             

ص++ح++ب++ت م++ن اي++ن++س++ت ک++ه چ++ن++ي++ن            
حرکتى خيلى زود در ه+م خ+واه+د             

خص+ل+ت ذات+ى ح+ک+وم+ت           .   شکس+ت 
نظام+ى و ک+ودت+ا اي+ن+س+ت ک+ه اگ+ر                   
شکست بخورد، ديگر رژي+م رف+ت+ه          

 .است

 

اما اين ب+ه اي+ن م+ع+ن+ى ن+ي+س+ت ک+ه                     
جمهورى اسالمى در ه+م+ي+ن دوره          
به جنايات و َاع+م+ال ک+ث+ي+ف+ى دس+ت              

برعکس، در اين ش+ک  .   نخواهد زد 
نيست که يک ت+واف+ق ع+ل+ن+ى م+ي+ان               
جناحهاى ح+ک+وم+ت ب+راى ِاع+م+ال             
خشونت علي+ه گ+روه+ه+ا و اح+زاب             
اپوزيسيون غير مجاز و ناراضي+ان      

اسم اين .   فعال در ايران وجود دارد   
گ+ذار از    " را ظاهرا توافق بر س+ر       

. ان++د   گ++ذاش++ت++ه"   ت++ابس++ت++ان مش++ک++وک   
ميخواهند اي+ن دور را م+ي+ان خ+ود              

مس+++++++++++++++اوى 
  ٤صفحه 



٤صفحه  يک دنياى بهتر   

ان+د     اعالم کنند، و تواف+ق ک+رده      
که بايد به اين منظور از مردم   
و معترضين قربانى بگيرند و      

بس+ي+ج   .   جامعه را ارعاب کنن+د    
نيروى زي+اد و ت+الش زي+ادى            
الزم است تا مردم و ه+م+ه م+ا            
کارى کنيم ک+ه کس+ان+ى ن+ظ+ي+ر            
منوچهر محمدى، غ+الم+رض+ا        
مهاجرى نژاد، مريم ش+انس+ى،       
ک+++++ازرون++++++ى و دي+++++گ++++++ر               
دستگيرشدگ+ان ج+ان س+ال+م از           

اما .   دست اين اوباش در ببرند    
ن+++ت+++ي+++ج+++ه اي+++ن زورآزم+++اي+++ى         
مش+++خ+++ص ه+++رچ+++ه ب+++اش+++د،            
س++رک++وب وس++ي++ع و ب++خ++ان++ه              
ف++رس++ت++ادن م++ردم در ح++ي++ط++ه           

اج+ازه  .   ( امکانات اينها ن+ي+س+ت     
بدهيد همينجا توجه خوانندگ+ان     
انترن+اس+ي+ون+ال را ب+ه ک+م+پ+ي+ن                
وس++ي++ع ح++زب در دف++اع از                
دستگيرشدگ+ان اخ+ي+ر و ه+م+ه            

ب+ه  .   زندانيان سياسى جلب کن+م    
 .)اين کمپين بپيونديد

 

مهمتري+ن ع+ام+ل در ن+ات+وان+ى             
رژي+م از م++ي++ل+ي++ت++اري++زه ک++ردن         
ک++ام++ل اوض++اع، وض++ع++ي++ت             

جان مردم ب+ه     .   اقتصادى است 
توّرم بي+داد  . لبشان رسيده است 

م+اه+ه+اس+ت دس+ت+م+زد          .   م+ي+ک+ن+د    
بخشهاى وسيعى از ک+ارگ+ران      

و ت+ازه آن+ج+ا ک+ه           .   ان+د    را نداده 
اند، ب+ا آن ن+رخ دس+ت+م+زد                داده

امکان برخوردارى از ح+داق+ل      
. م++ع++اش، غ++ي++ر م++م++ک++ن اس++ت       

مستق+ل از روي+داده+اى اخ+ي+ر            
طبقه کارگر و زحمت+ک+ش+ان و        

ب++گ++ي++ران ج++زء دارن++د          ح++ق++وق
م++ي++آي++ن++د ت++ا ت++ک++ل++ي++ف مس++أل++ه             

. م++ع++اش++ش++ان را روش++ن ک++ن++ن++د       
ح+ک+وم+ت ن+ظ++ام+ى در چ+ن+ي++ن              
وضعيتى، فقط مي+ت+وان+د رژي+م         
را ب++ا عص++ي++ان++ه++اى ع++ظ++ي++م              
شه+رى، ن+اف+رم+ان+ى ع+ل+ن+ى و               

اى در بخشه+اى م+خ+ت+ل+ف            توده
جامعه، ورود يکسره مردم ب+ه    
فاز نظامى و جن+گ خ+ي+اب+ان+ى           

بنظر من ايران ميتواند در آستانه     .   بدارد
ي++ک ان++ق++الب ب++اش++د، ام++ا چ++ه بس++ا اي++ن               
انقالب تازه با سرنگونى رژيم اسالمى،      
يا الاق+ل ب+ا ف+ل+ج ک+ردن آن، ب+ه م+ع+ن+ى                        

بعبارت ديگر  .   واقعى کلمه شروع بشود   
من جنبش مردم براى سرنگونى را، ب+ا         
همه خيزشها و قيامها و ن+ب+رده+اي+ى ک+ه              
در بر خ+واه+د داش+ت، از ان+ق+الب+ى ک+ه                   
ميتواند از دل اي+ن ج+ن+ب+ش ع+روج ک+ن+د                 

ط+ل+ب+ى       جنبش س+رن+گ+ون+ى     .   متمايز ميکنم 
ميتواند پيروز شود بى آنکه ل+زوم+ا ک+ل            
ماشين دولتى را هدف گرفته باش+د و ي+ا           
در هم کوبيده باشد، بى آن+ک+ه ي+ک ت+ک              
قيام پيروزمند عليه ح+اک+م+ي+ت ص+ورت             

رژيم اسالمى ميت+وان+د زي+ر      . گرفته باشد 
فشار مردم تجزيه شود، متالش+ى ش+ود،          

ميتواند در ن+ت+ي+ج+ه ي+ک           .   جايگزين شود 
. ق++ي++ام ش++ه++رى در ت++ه++ران س++ق++وط ک++ن++د            

ام+ا  .   ميتواند با يک کودتا از ب+ي+ن ب+رود           
رفتن رژيم اسالمى بنظر من به احتم+ال        

اى در اوائ+ل س+ي+ر ان+ق+الب             قويتر، نقطه 
ان+ق+الب   .   آتى خواهد بود و نه اواخ+ر آن        

ايران يک انقالب همگانى و يک جنبش       
انقالب اي+ران    .   نخواهد بود "   همه با هم  " 

انقالبى کارگرى خ+واه+د ب+ود ب+ا ه+دف               
اثباتى ايج+اد ي+ک ح+ک+وم+ت ک+ارگ+رى،               

اين انق+الب   .   يک جمهورى سوسياليستى  
از دل جنبش جارى و به احتمال قوى با       

. موفقيت جنبش ج+ارى ع+روج م+ي+ک+ن+د             
نيروهايى که حکومت اسالمى را ب+زي+ر        
ميکشن+د زي+ر ب+ار ي+ک ره+ب+رى واح+د                  

اي++ن ب++ار خ++ام++ى و           .   ن++خ++واه++ن++د رف++ت     
.  را نخواهيم دي+د ٥٧خوشباورى انقالب   

طلب اينبار ب+ه م+رات+ب          جنبش سرنگونى 
اح+زاب و    .   ت+ر خ+واه+د ب+ود          تحزب يافته 

طلب در عي+ن ت+ن+ش          نيروهاى سرنگونى 
. حاد با يکديگر وارد اين جدال مي+ش+ون+د         

اينها آل+ت+رن+ات+ي+و ح+ک+وم+ت+ى واح+دى را                   
ه+م+ه ن+ي+روه+ا س+ق+وط رژي+م               .   نميپذيرن+د 

اسالمى را به مثابه گ+ام+ى ب+راى اي+ج+اد              
. نظام سياسى مطلوب خود نگاه ميک+ن+ن+د        

و جدال واقعى ميان اين آل+ت+رن+ات+ي+وه+ا و          
ه++ا، م+ي++ان ج++ن++ب+ش++ه++اى ط+ب++ق++ات++ى و                اف+ق 

پرچمهاى حزبى م+خ+ت+ل+ف ب+ا پ+ي+ش+روى               
ط+ل+ب+ى ب+ي+ش+ت+ر اوج               جنب+ش س+رن+گ+ون+ى       

بنظر من ب+ا س+رن+گ+ون+ى رژي+م           .   ميگيرد
اى بشدت در درون  اسالمى، جنبش توده  
صفبندى ج+دي+دى،     .   خود ُپالريزه ميشود  

ک+م+ون+ي+س+ت+ى         -له و عليه پرچم ک+ارگ+رى      
م+ا درص+ف     .   درجامعه پ+دي+دار م+ي+ش+ود         

ط+ل+ب+ى در اي+ن            مقدم جنب+ش س+رن+گ+ون+ى        
ميدان حضور پيدا ميکنيم، اما نگاه+م+ان        

اي+ن  .   ب+ه ان+ق+الب ک+ارگ+رى         .   به آنجاس+ت  

. عليه حکومت م+واج+ه ک+ن+د         
نميتوان ميلي+ون+ه+ا انس+ان را           
ه++م گ++رس++ن++گ++ى داد و ه++م               

. ب++رويش+++ان ش+++ل+++ي+++ک ک+++رد       
همانطور ک+ه گ+ف+ت+م از اي+ن              

. اوباش هر ک+ارى ب+رم+ي+آي+د          
ام+++ا ت+++اک+++ت+++ي+++ک ک+++ودت+++ا و           
حک+وم+ت ن+ظ+ام+ى از پ+ي+ش              

. محکوم ب+ه ش+ک+س+ت اس+ت           
ميخ ديگرى به ت+اب+وت خ+ود         

 .حکومت خواهد بود

 

 ب+ع+ض+ى از        : انترناس�ي�ون�ال   
ش+روع ي+ک ان++ق+الب س+خ++ن           

آيا اين يک انق+الب     .   ميگويند
 دارد   ٥٧آي+ا ان+ق+الب        .   است

تکرار ميشود؟ چه تشابهات+ى    
م+ي+ان ج++ن+ب+ش ام+روز و آن              
ان++ق++الب م++ى ب++ي++ن++ي++د؟ چ++ه              
تص++وي++ر اس++ت++رات++ژي++ک++ى از       

 روند اوضاع داريد؟

 

 آن+چ+ه اآلن       :منصور حکمت 
در جريان است يک انق+الب      

ميتوان+د ش+روع ي+ک        .   نيست
ان++ق++الب ب++اش++د، و م++ي++ت++وان++د         

بنظر من ع+دم تش+اب+ه        .   نباشد
ميان اوضاع اي+ن دوران ب+ا          

 ب+ه م+رات+ب ب+ر           ٥٧انق+الب    
آن+چ+ه   .   تشابهات آنها ميچرب+د   

ما ش+اه+دي+م ش+روع ج+ن+ب+ش              
اى م++++ردم ب++++راى                 ت++++وده

س++رن++گ++ون++ى رژي++م اس++الم++ى      
من ترديدى ن+دارم ک+ه      .   است

. اين جنب+ش پ+ي+روز م+ي+ش+ود           
يعنى رژيم در ادامه ج+ن+ب+ش       
جارى برکنار ميشود و جاى 
خ++ود را ب++ه چ++ي++ز دي++گ++رى           

اما بکار بردن مقول+ه  .   ميدهد
انقالب براى اين جنبش اي+ن       
ِاشکال را دارد که تص+اوي+ر        

 را   ٥٧و مع+ادالت ان+ق+الب         
در اذه++ان ف++ع++ال++ي++ن ام++روز         
زن++++ده ک++++ن++++د و الج++++رم                 

هاى م+ت+ف+اوت دوره         ديناميسم
کنونى را از چش+م پ+وش+ي+ده            

٦شماره   
احتمال البته وج+ود دارد ک+ه س+رن+گ+ون+ى                
رژيم و پيروزى کارگرى در يک پروس+ه       

. همراه با هم و همزمان به وقوع بپيون+دن+د         
بهتري+ن ح+ال+ت      .   ما براى اين تالش ميکنيم   

براى ما همين است که رژي+م اس+الم+ى ب+ا           
يک انقالب ک+ارگ+رى س+رن+گ+ون ش+ود و                

ت+ري+ن      مش+ق+ت     بجاى آن، مستقيما و ب+ه ک+م          
شکل، ي+ک ح+ک+وم+ت ک+ارگ+رى ب+ا ي+ک                   

ام+ا اي+ن     .   برنامه کمونيستى برق+رار بش+ود      
ت+ري+ن      تنها سير ممکن و يا لزوما م+ح+ت+م+ل          

زي++را ب++ن++ظ++ر م++ن ن++ف++س            .   س++ي++ر ن++ي++س++ت     
اوجگيرى جنبش کمونيس+ت+ى ک+ارگ+رى و           
قرار گرفتن آن در رأس جنبش اعتراضى    
باعث تجديد آرايش در درون طبقه حاکمه      
و پيدايش دولت بورژوايى جدي+دى ب+ج+اى          
رژي++م اس++الم++ى خ++واه++د ش++د ک++ه ب++ت++وان++د               

تر و ب+ا ب+رخ+وردارى از            ازموضعى قوى 
ت+ر در درون خ+ود ط+ب+ق+ه                 حمايتى وس+ي+ع   

بورژوا چ+ه در اي+ران و چ+ه در س+ط+ح                    
المللى، با عروج سياسى طبقه ک+ارگ+ر           بين

ب++ع++ب++ارت دي++گ++ر    .   در اي++ران م++ق++ابل++ه ک++ن++د       
جمهورى اسالمى ممکن است دقيقا ب+راى      
اجت+ن+اب از ان+ق+الب ک+ارگ+رى، ي+ا ب+راى                   
مقابله با آن، توسط خود بورژوازى ک+ن+ار         

 .زده بشود

 

ب++ه ه++رح++ال ف++اک++ت++وره++اى زي++ادى در                   
آنچه من ميخ+واه+م   . رويدادهاى آتى دخيلند 

تأکيد کنم اينست که اين مبارزه کشدارت+ر،        
تر از مب+ارزه ع+ل+ي+ه        تر و چندوجهى    پيچيده

ح+ت+ى ب+ا س+رن+گ+ون+ى            .   رژيم سلطنت است  
رژيم اسالمى همه نيروها، حتى بخشهايى      
از خود اسالميون س+رن+گ+ون ش+ده، ب+راى             
ادامه جنگ قدرت و تعيين تکليف ن+ه+اي+ى           
ن++ظ++ام س++ي++اس++ى و اق++ت++ص++ادى در اي++ران               

ح++زب .   ه++م++چ++ن++ان در ص++ح++ن++ه م++ي++م++ان++ن++د          
کمونيست کارگرى بايد اين پ+ي+چ+ي+دگ+ى را           
در سياست عملى و تاکتيکها و اولويت+ه+اى    

سرنگونى ه+دف   .   سازمانى خود دخيل کند   
ن+ب+رده+اى    .   ماست، اما پ+اي+ان ک+ار ن+ي+س+ت            

ب+اي+د   .   ترى در راه خ+واه+د ب+ود          تعيين کننده 
نيروى آن نبردها را از ام+روز م+ت+ش+ک+ل               

اين دوران براى ما ن+ه ف+ق+ط دوران          .   کرد
مبارزه ب+راى س+رن+گ+ون+ى، ب+ل+ک+ه دوران                
بسيج طبقه کارگر براى ايجاد ي+ک ص+ف          
مستقل و ح+زب+ى ب+راى ادام+ه م+ب+ارزه ت+ا                  
برقرارى حکومت کارگرى و خلع ي+د از          

راجع .   سرمايه در سياست و اقتصاد است     
ب+ه م+ع+ان+ى ع+م+ل+ى اي+ن ت+ع+ب+ي+ر از رون++د                         
اوضاع ميشود و بايد خيلى بيشتر صحبت       

 *.کرد

 ...جنبش توده اى براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود

!کارگران، کمونيستها، مردم آزاده و پيشرو  

!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد  

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.for-abetterworld.com  

http://for-abetterworld.blogfa.com 



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

قانون ديه برابر برای زنان توسط         
باصطالح اصالح طلبان در مجلس 

برخی سازمان    .  طرح شده است      
اسالمی نيز در       –های زنان ملی      

دفاع از اين طرح به مجلس نامه             
 22بيانيه     .  سرگشاده نوشته اند        

خرداد طرح اين مساله را در                    
از پيروزی های درخشان     "مجلس  

و قابل ستايش حرکت رو به جلوی       
آيا .  ارزيابی کرده است        "  زنان

واقعا ديه برابر يک دستاورد برای      
 جنبش آزادی زن است؟

 

 !مساله زن، مساله نظام
مساله زن در ايران فقط مساله                 
زنان نيست، مساله رژيم اسالمی          

 سال است که اين          28.  نيز هست  
رژيم با زنان، حقوق زن و                         

هر .  مطالبات زنان جنگيده است        
چه بيشتر سرکوب ميکند با                       
مقاومت گسترده تری روبرو                  

مجلس نشينانی که طرح         .  ميشود
ديه برابر برای زنان را مطرح               
ميکنند، دارند تيری در تاريکی              

هدف شان نه تحقق         .  رها ميکنند  
. حقوق زنان، بلکه حفظ نظام است      

اينها بازمانده های مفلوک دو                   
سيل خروشان جنبش   .  خرداد هستند 

آزادی زن را می بينند، ميخواهند          
با ديه برابر سدی در مقابل اين                 

در .  سيل خانمان برانداز بسازند         
اين ميان آيت اهللا هايی هم به                       
يکباره از زير  زمين سبز ميشوند         

فتوا .  که گويی خواب نما شده اند          
ميدهند که در اسالم ديه زن و مرد         
بايد برابر باشد يا ارث زن و                      
شوهر بايد يکسان باشد، ادعا                   
ميکنند که آيت اهللا هايی که غير از         
اين ميگويند بی سواد اند و از                    

 . کتاب بی اطالع

 

اينها همه تمهيدات جناحی از رژيم       
تندروی "است که نگران است               

حکومت بساط لفت و ليس          "  های
اين تالش های     .  شان را جمع کند      

مذبوحانه را مردم به روشنی می           
فقط به جوک هايی که سريعا      .  بينند

ساخته ميشود و در تمام کشور                 
اين خرد   .  پخش ميشود، دقت کنيد     

آزادی زن و جنبش خالصی                
فرهنگی بحث از آزادی زنان،           
برابری زن و مردی، مذهب                
زدائی و سکوالريسم و از آزادی      

بحث از استقالل       .  جنسی است   
زن و برسميت شناختن زن                   
بعنوان يک شهروند مستقل و              

زنان دارند بطور       .  برابر است   
فردی و جمعی سدها و موانع را         
می شکنند و برای آن بقول                     

آنگاه "  هزينه ميدهند   "دوستان    
برخی از فعالين سرشناس حقوق      
زن طرح قانون ديه برابر را                

يک پيروزی درخشان و   "بعنوان  
 .ارزيابی ميکنند" قابل ستايش

 

اين تحرک از عواقب منفی                   
. کمپين يک ميليون امضاء است       
. اين کمپين دارد گسترده ميشود         

لذا .  با استقبال روبرو شده است       
اسالمی جنبش       –فعالين ملی         

حقوق زن به نفوذ خود در جامعه 
با اتکاء به اين        .  متوهم شده اند    

توهم روز همبستگی ايرانی                 
زنان اعالم ميکنند و استقالل               
خود را از احزاب کمونيست                

اين نيز از ديد و       .  جشن ميگيرند 
. افق تنگ آنها ناشی ميشود                  

متاسفانه آنها آن چنان غرق در           
تاکتيک زدن هستند که از                       
ارزيابی آناتومی جنبش آزادی           

نسل جوان ايران      .  زن عاجزند  
زير بار اين تبليغات توهم انگيز         

آنها نيز دارند از اين             .  نميرود
کمپين برای پيشبرد مبارزه و              

. مطالبات خود استفاده ميکنند             
رهبران و فعالين راديکال                     
متاسفانه بخاطر اختناق و                      

در .  سرکوب شديد علنی نيستند       
اسالمی   –نتيجه فعالين ملی              

دارند تمام رشد و گسترش اين             
کمپين را به حساب موفقيت                   

.                                                                    تاکتيک های خود ميگذارند

 

 ديه يک مفهوم ارتجاعی
مبارزه برای ديه برابر نه تنها             
دستاورد نيست، بلکه ارتجاعی         

برابری در يک ارزش           .  است
قرون وسطايی، ضد بشری،               
عقب مانده و ارتجاعی، ربطی           
به مبارزه برای حقوق برابر و            

ديه يا خون بها          .  آزادی ندارد   
. متعلق به عهد شتر و خيمه است       

متعلق به جهانی است که انسان          
خون بها يا    .  در آن مفهوم ندارد     

 ديه برابر
 يک قدم بجلو يا بسوی ارتجاع؟

 آذر ماجدی

صاف و ساده، صريح    .  مردم است 
اما در اين ميان برخی        .  و روشن 

از فعالين حقوق زن يا از ديدن اين        
حقيقت عاجزند، يا آنها نيز در                 

دو خردادی   "  سد سازی  "پروژه   
شرکت دارند، و يا تاکتيک ميزنند،     
فکر ميکنند که با تشويق تالش                
های دو خردادی و بزرگ جلوه             

پيروزی های    "دادن آنها تا حد             
به رژيم  "  درخشان و قابل ستايش     

پلتيک ميزنند و قانع اش ميکنند تا          
راضی .  از خر شيطان پايين بيايد       

اش ميکنند به دو مثقال بهبود در             
 .وضع زنان رضايت دهد

 

 زيرکی يا تنگ نظری؟
ما بهترين حالت را در نظر                       

با بخشی که دو خردادی       .  ميگيريم
نقش و جايگاه    .  است کاری نداريم   

دو خرداد شناخته شده و افشاء شده      
فرض ميکنيم که اين تحسين      .  است

ها و توسل به آيت اهللا های                          
رنگارنگ و تشويق مجلسی ها              
صرفا تاکتيک است، پولتيک                  

. اين روش شناخته شده است    .  است
قديمی است، بطول عمر جنبش             

اين از افق      .  اصالح طلبی است     
تنگ حاکم بر جنبش شان نشات              

اسالمی   –عليرغم ملی      .  ميگيرد
بودن اين جنبش، افق تنگ و                     
روش های مماشات جويانه و ديدن     
فقط نوک دماغ، از خصلت های            
پايدار و بين المللی جنبش اصالح         

به کم رضايت دادن،     .  طلبانه است 
پايين آوردن توقع و انتظارات                 
فعالين و توده ای که برای حقوق            
خود مبارزه ميکنند، مماشات و             
سازش بعنوان روش اصلی                     
مبارزه، سد شدن در برابر                        
راديکاليسمی که در پايه جنبش              

 . موجود است

 

زنان در ايران دارند عليه حجاب          
. و آپارتايد جنسی مبارزه ميکنند           

شالق و زندان و خشونت وحشيانه      
نسل جوان    .  را به جان ميخرند         

دارد تمام سنن عقب مانده ملی و             
اسالمی و سنن شرقزده را به                   

در ميان جنبش       .  مصاف ميطلبد   

٦شماره   
ديه را به دنيای امروز وارد کردن        

عقب بردن جامعه    .  ارتجاعی است 
بايد در مقابل ديه بطور کلی       .  است

ايستاد، نه اينکه خواهان ديه برابر        
برخی حتی   .  برای زن و مرد شد        

به تحقيقات جامعه شناسانه دانشگاه     
های امروزی متوسل ميشوند تا             
حقانيت آن را برای جامعه امروز         

برخی از اين فعالين          .  ثابت کنند   
صفحه ها سياه ميکنند تا نشان دهند       
که اگر در زمان قديم ديه مرد و               
زن برابر نبوده داليل اقتصادی              
داشته است، اما در جامعه مدرن            
امروزی اين مناسبات تغيير کرده،      

! دوستان.  پس بايد ديه برابر شود        
کمی اين تحقيق را جلو تر ببريد و          
نشان دهيد که چگونه ديه توهينی           
. است به بشريت و انسان امروزی      
 . ديه بايد  بطور کلی ملغی شود

 

مبارزه برای ديه برابر يک مبارزه 
اين تالش بر اين       .  ارتجاعی است  

مفهوم ارتجاعی و قانون عقب                 
مانده ضد انسانی مهر تائيد و                    

آن را برسميت           .  تثبيت ميزند     
در صورتيکه مبارزه      .    ميشناسد

مترقی و برابری طلبانه بايد عليه          
بايد .  کليه قوانين ارتجاعی باشد          

برای الغاء قوانين ارتجاعی مبارزه 
کرد، نه شمول يکسان آن برای               

ما اين بحث را         .  کليه شهروندان  
چند سال پيش با خانم عبادی بر               

. سر حق قصاص برابر داشتيم               
بحث ما با ايشان بر اين نکته                      
متمرکز بود که قصاص ارتجاعی،     
عقب مانده و ضد انسانی است و             
بايد ملغی شود، نه اينکه برای زن         
و مرد خواهان قصاص برابر                  

 . شويم

 

اگر اين منطق را بسط دهيم آيا                 
نبايد خواهان سنگسار برابر برای        
زن و مرد شويم؟ يکی از نقد های          
رايج برخی از مدافعين حقوق زن         
به سنگسار شمول نابرابر آن به              

اينکه زنان  .  زن و مرد بوده است       
را تا گردن در خاک ميکنند و                   

لذا .  مردان را تا کمر و قس عليهذا       
عجيب نخواهد بود که اين جنبش            
معين برای سنگسار برابر مبارزه        

اين حرکتی      .  ای براه اندازد           
تشخيص خصلت   .  ارتجاعی است  

ارتجاعی مطالبه برابری در                    
  .سنگسار کار دشواری نيست

  ١١صفحه  



٦صفحه  يک دنياى بهتر   

سرنگونی رژيم اسالمی در گرو 
 چيست؟ پاسخ راست، پاسخ ما

در قسمت اول اين بحث به مساله           
و مضمون  "  وحدت طلبی راست   "

جوهر .  اين وحدت طلبی اشاره شد     
و ماهيت اين وحدت طلبی و                      
همگونی اين سياستها با سياستهای       
دولتهای ارتجاعی غرب مورد               

در اين قسمت به . بحث قرار گرفت
نقد اين مساله از زاويه ديگری                

افقهای .  پرداخته شده است                
اجتماعی متفاوت در جنبش                      
سرنگونی، ماهيت اين جنبشها و            
هدف جنبش کمونيسم کارگری و           
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                

 . مورد بحث قرار گرفته است

 

 واقعيت جامعه: سرنگونی طلبی 
واقعيت اين است که مردم خواهان       
سرنگونی عاجل و فوری رژيم              

جانشان .  جمهوری اسالمی هستند    
از بی     .  به لبشان رسيده است            

حقوقی و سرکوب سياسی، مذهب        
و حکومت مذهبی، نابرابری زن و     
مرد، آپارتايد جنسی، فقر و فالکت       
و محروميت اقتصادی، عقب                  
ماندگی و ارتجاع فرهنگی و                    

. تحجر و خرافه خسته و بيزارند           
جنبش توده ای برای سرنگونی              
رژيم اسالمی پاسخ مردم به اين              
وضعيت سياه و نکبت باری است         
که رژيم اسالمی بر مردم تحميل           

در نتيجه اين سئوال که  . کرده است 
چگونه بايد رژيم اسالمی را                     
سرنگون کرد به مساله و                            
پروبلماتيک اساسی در سياست             

در اين    .  ايران تبديل شده است          
چهارچوب بسياری مساله وحدت و 
ائتالف نيروهای متفاوت                            
اپوزيسيون را راه حل و پاسخی به       
حل معضل چگونگی سرنگونی            

گفته .  رژيم اسالمی قلمداد ميکنند       
ميشود ضعف اپوزيسيون ناشی از       
عدم وحدت و انسجام نيروهای               
متفاوت سرنگونی طلب در                      

بعضا گفته       .  اپوزيسيون است      
همه سازمانهای   (ميشود که همه         

بايد دست به دست هم              )  سياسی
بدهند تا رژيم اسالمی را سريعتر          

کليد را نيز اساسا       .  سرنگون کرد  

شالود های           
طبقاتی نظام       
حاکم و پايه          
های اقتصادی   
و سياسی و          
اجتماعی استثمار و محروميت و      
نابرابری همچنان دست نخورده       

 . باقی بماند

 

شکست دوم خرداد و کنار زده            
شدن آن توسط مردم يک عامل           
تعيين کننده در شدت گيری و               
گسترش تنوع اين فراخوانهای           

با شکست   .  بود"  وحدت طلبی  "
دوم خرداد عمال مجاری سازش       
و بند بست ميان نيروهای                       

مذهبی   -رنگارنگ اردوگاه ملی     
و برخی نيروهای ناسيوناليست         
طرفدار غرب با بخشهايی از              
حاکميت اسالمی که پرچم                     

" اصالحات و تغييرات                       "
حکومتی را بلند کرده بودند،                

و عمال برخی    .  کور و بسته شد     
از اين نيروها خواسته و يا                     
ناخواسته و بسياری عليرغم ميل      
خود به صف نيروهای                            
اپوزيسيون سرنگونی طلب و             

" برانداز"اردوی نيروهای                 
با .  جمهوری اسالمی رانده شدند     

پايان پروژه دوم خرداد امکان            
تغيير و تحول درونی رژيم و               
سوق دادن آن به سمت و سويی           
که ايده ال بسياری از نيروهای           

اسالمی   -و ملی   "  دوم خردادی "
برای رسيدن به      "  پلکانی"و يا     

اهداف سياسی نيروهای                         
ناسيوناليست طرفدار غربی باشد    
تماما بسته شد و متعاقبا اين                    
نيروها بدنبال آلترناتيو و اهرمی       

از "برای تغيير و تحول پس از           
. دوم خرداد برآمدند   "  دست دادنِ 

برای برخی از اين نيروها                     
حضور دوم خرداد در حاکميت         
سياسی ايران امکان و ابزار                
تغيير و تحول سياسی بدون                   
توسل به سرنگونی رژيم اسالمی   

پوچی اين نظرات سريعا          .  بود
" رفراندوم"پروژه    .  روش شد   

برای تغيير قانون اساسی و يا              
قبل از آن تالش برای ايجاد                   

که نسخه   "  کنگره ملی ايرانيان   "
ايرانی شده آلترناتيو دست ساز           
آمريکا در جانشين سازی پس از       
لشکر کشی و جنگ با عراق                
. بود، از اين جنس هستند                        

پارلمان در    "فراخوانهای ايجاد       

 " ويرانه های بهشت پرولتاريا"اپوزيسيون راست بر " وحدت طلبی"
)٢( 

 على جوادى 

در اتحاد اين نيروها جستجو                       
 . ميکنند

 

 مردم، اپوزيسيون، کدام اتحاد؟ 
و "  ائتالف"تالش برای ايجاد               

ميان نيروهای متفاوت          "  اتحاد"
اپوزيسيون جمهوری اسالمی                  

به قدمت     .  تاريخی ديرينه دارد         
تالشهای مردم برای سرنگونی               
رژيم اسالمی و عمر نيروهای                 

اما در دوره    .  سرنگونی طلب است   
اخير و بويژه پس از عروج                        
گسترده جبنش توده ای برای                     
سرنگونی رژيم اسالمی شدت                 

بطور .  بيشتری بخود گرفته است        
مشخص تالقی دو ترند به اين                    

در .  فراخوانها شدت بخشيده است       
يک طرف تبيين های احساسی و            
عواطف عمومی و بعضا محاسبات      

و .  مردم قرار دارد     "  سرانگشتی"
در طرف ديگر نيازها و                               

                 ضرورتهای                                                                                                                        
تحوالت سياسی ای قرار دارد که           

 -توسط نيروهای جنبش ملی                     
اسالمی و جنبش ناسيوناليسم                     

. طرفدار غرب دنبال ميشود                     
عليرغم اشتراک در ظاهر و شکل،      
اين فراخوانها از يک جنس نيستند          
. و هدف يکسانی را دنبال نميکنند          

آنچه مردم علی العموم دنبال ميکنند      
پاسخگويی به نيازهای جنبش توده        
ای برای سرنگونی رژيم اسالمی و   
خالصی از فقر و فالکت و استبداد         

اما آنچه  .  و مذهب و نابرابری است    
 -که نيروها و سازمانهای ملی                  

اسالمی دنبال ميکنند پاسخگويی به       
ضروتی بمنظور ايجاد سازش                
طبقاتی و ايجاد ايستگاههای توقفی        
در مبارزه مردم در خالصی و                 

در اين    .  آزادی و برابری است          
راستا بايد از شکست جنبش                       
ارتجاعی دوم خرداد و تجربيات             

آمريکا در سطح          "  رژيم چنج    "
و تامين  )  عراق و افغانستان  (منطقه  

ملزومات مادی شکل گيری چنين          
پروژه هايی توسط نيروهای                     
سياسی مدافع چنين تغييراتی نام              

اپوزيسيون بورژوايی در           .  برد
کليت خودش بدنبال راه حلی است          
که در عين اينکه تغييراتی در رژيم       
اسالمی ايجاد ميشود در عين حال          

٦شماره   
شورای رهبری  "و يا ايجاد     "  تبعيد

تالشهايی در اين           "  اپوزيسيون
 . راستا هستند

 

اتحاد اپوزيسيون، سرنگونی رژيم 
 اسالمی؟ 

اما با توجه به آنچه گفته شد و                    
عليرغم اهداف متفاوتی که                        
نيروهای سياسی دنبال ميکنند،               
اتحاد و ائتالفی ميان نيروهای                 
اپوزيسيون ممکن نيست؟ آيا چنين        
صورتبنديها و هماهنگی هايی                
منجر به پيشرفت و يا تسريع                     
پروسه سرنگونی رژيم اسالمی            

 نخواهد شد؟ 

 

قبل از پاسخ به اين سئواالت و                 
بمنظور پاسخ دقيق بايد گفت که              
امروز به حکم شرايط عينی جامعه   
سه جنبش اجتماعی در حال رقم             

اين .  زدن تحوالت جامعه هستند         
سه جنبش عبارتند از جنبش                      
کمونيسم کارگری، جنبش                          
ناسيوناليسم بورژوايی پرو غرب        

برای .  (اسالمی  -و جنبش ملی          
شناخت از مختصات و ويژگی               
های اين جنبشها به مقاله منصور           

، "سه جنبش، سه آينده      :  "حکمت   
در انترناسيونال هفتگی رجوع              

اين سه جنبش در اساس سه         )  کنيد
آلترناتيو متفاوت اجتماعی، سه              
آينده متفاوت را در مقابل جامعه             

اين جنبشها دارای       .  قرار ميدهند   
تصويرشان .  اهداف متفاوتی هستند  

. از آينده سياسی ايران يکی نيست        
در آنچه که نميخواهند و آنچه که            

بطور .  ميخواهند يکسان نيستند         
مثال جنبش کمونيسم کارگری نه           
تنها هيچ منفعتی در حفظ                             
شالودهای نظام طبقاتی موجود              
ندارد بلکه در اساس بر عليه کليت        
نظام سرمايه داری و نفس وجودی       

اما دو جنبش ديگر،            .  آن است   
مستقل از اينکه چه الگويی از                  
سرمايه داری و چه نظام سياسی            
اداری را مطلوب جامعه ميدانند،          
خواهان حفظ و گسترش مناسبات         

. سرمايه داری در ايران هستند              
علل و ريشه فقر و فالکت در                    
جامعه را نه در نفس وجود نظام             
سرمايه داری بلکه در عدم کارکرد 

جنبش .  آن ميدانند       "  مناسب"
ناسيوناليسم طرفدار غرب که                 
عمدتا حول و حوش رضا پهلوی           

٧صفحه جمع شده          



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

اند، بدنبال ابقاء نظام پادشاهی در          
وعده ميدهند که اگر      .  ايران هستند 

رضا پهلوی شاه شود مردم در                
و يا    .  خواهند شد   "  آزاد"ايران    

ديگری ميخواهد با کنار زدن                   
و نه سرنگونی   "  نظام واليت فقيه  "

کليت جمهوری اسالمی و برچيدن       
اسالمی به  "  نهادهای غير انتخابی  "

اهداف سياسی مورد نظر خود در         
اين دو جنبش هر   . جامعه دست يابد 

دو خواهان سازماندهی اقتصاد              
جامعه بر مبنای سرمايه و سود و           
رقابت سرمايه و کار ارزان و                 

اما در     .  کارگر خاموش هستند        
مقابل جنبش کمونيسم کارگری               
ميخواهد اقتصادی را سازمان دهد       
که قانون اساسيش رفع                                 
. نيازمنديهای متنوع مردم باشد              

بدنبال استقرار نظامی سوسياليستی    
بمنظور تامين رفاه همه جانبه                  

ما خواهان آزاديهای      .  مردم است  
بی قيد و شرط سياسی، خواهان              
استقرار نظامی هستيم که مردم،            
تمامی مردم، در تعيين جهتگيری         
های سياسی و تامين سرنوشت               
سياسی جامعه بطور مداوم دخالت       

در صورتيکه        .  داشته باشند       
آزاديهای بی قيد و شرط در                       

بی "صفوف ساير جنبشها عمدتا به    
" آنارشيسم"و يا        "  بند و باری       
يکی حرمت انسان،     .  تعبير ميشود  

رفاه انسان، آزادی و رهايی انسان       
مبنای فعاليتش است، ديگری                   
خواهان کنار زدن هر آنچه است            
که با کارکرد سرمايه و تامين سود        

انگيزه و  .  سرمايه در تناقض باشد     
فعاليت و سامان اقتصاديش سود            

يکي انسان و            .  سرمايه است     
موقعيت انسان فلسفه وجوديش را         
تشکيل ميدهد، اما جنبشهای ديگر         

انسانها .  قوم و ملت و ناسيوناليسم       
را به ملتها و قومها تقسيم ميکنند و         
برايشان منافع متفاوتی را ميتراشند     
و رو در روی هم قرارشان                       

يکی خواهان جامعه ای          .  ميدهند
بدون مذهب، بدون ايدئولوژی و            
خرافه و بدون زنجير سنن و                     
اخالقيات کهنه بر انديشه و تفکر            

اما در جنبشهای         .  انسانها است    
ديگر مذهب همواره ابزاری در            
دستشان بمنظور کنترل و خفه                 
کردن اعتراضات و توقعات مردم       

و يا بدتر فلسفه وجود        .  بوده است 
سياسی شان آميخته ای از مذهب           

مطالبات و اهداف نيروهای                 
سياسی متفاوت مخرج مشترک         

صفوف اپوزيسيون در       .  گرفت
يک تقسيم بندی کلی به اردوی            
. چپ و راست تقسيم ميشود                  

ممکن "  راست"و  "  چپ"وحدت  
و "  چپ"نميتوان         .  نيست

اگر هم   .  را جمع کرد    "  راست"
ميشد نبايد تسليم چنين پروژه                

اين .  های سازشکارانه ای شد         
خوشباوری و خام دلی را                       
واقعيت مادی جامعه نخواهد               

اين نيروها عليرغم           .  پذيرفت
تقابلشان در مقابل رژيم اسالمی        
آلترناتيو حکومتی واحدی را               

آلترناتيو .  نخواهند پذيرفت         
از طرف     .  واحدی هم ندارند        

ديگر همه نيروهای سرنگونی           
طلب، مستقل از اينکه چپ يا               
راست باشند، به سقوط و                        
سرنگونی رژيم اسالمی تنها               
بمثابه گامی در جهت ايجاد                   
حکومت و نظام سياسی و                      
اقتصادی مورد نظر خود نگاه            
ميکنند و با پرچم مستقل و                      

. مجزای خود در ميدان هستند            
جنبش سرنگونی طلبی اين بار           

 به شدت      ٥٧بر خالف انقالب         
تحزب يافته تر و صفبنديها به              

. شدت قابل تفکيک و تمايز است       
نيروهای سرنگونی طلب در              
عين تنش و رقابت حاد با                         
يکديگر برای تحقق اهداف                   
. سياسی خود تالش خواهند کرد       

مبارزه برای سرنگونی رژيم             
اسالمی چند وجهی تر و بسيار           
پيچيده تر از مبارزه برای                      
سرنگونی رژيم سلطنت در سال       

نتيجتا اگر حتی            .   است     ٥٧
اسالمی،   -نيروهای جنبش ملی       

و يا نيروهای جنبش ناسيوناليسم       
طرفدار غرب بتوانند با هم متحد       
و هماهنگ شوند اما چنين                      
اتحادی ميان کليت نيروهای                
اپوزيسيون سرنگونی طلب از           

. چپ و راست ممکن نيست                  
همه ما از       .  مطلوب هم نيست      

" همه با هم    "سرنوشت نظريات     
تکرار اين تاريخ نه         .  با خبريم  

. تراژدی بلکه کميک خواهد بود      
برای بحث بيشتر در اين چهار         (

چوب به گفتگوی منصور                     
مردم "حکمت با نشريه هفتگی،        

 .) ، رجوع کنيد"بايد انتخاب کنند

 

برای پی بردن به پوچ بودن                  

يکی برابری طلب است، نه         .  است ... اپوزيسيون " وحدت طلبی"
فقط در برابر قانون و چشم جامعه،          
بلکه در بهره مندی از امکانات                  

در .  مادی و معنوی جامعه                     
صورتيکه در جنبشهای ديگر                    
ارزش و جايگاه انسان بر مبنای                
موقعيت طبقاتی و حجم کيف پول و         
تعداد ارقام حساب بانکی شان رقم            

تمايز طبقاتی انسانها فلسفه     .  ميخورد
و يا    .  وجودی و تقالهايشان است         

بطور مثال نيروهای دست راستی           
بدنبال تکرار سناريوی عراق در             

اميدشان به قدرت         .  ايران هستند    
نظامی و مالی و سياسی و تبليغاتی           
آمريکا و متحدينش گره خورده                  

اسالميها پس از نا اميد        -ملی  .  است
شدن از دوم خرداد به دنبال يافتن              
اهرمی برای قدرت هستند، بعضا            
اين قدرت را در منافع و سياستهای          
برخی دولتهای اروپايی جستجو               

در طرف ديگر ما در صف       .  ميکنند
مقدم جنبش سرنگونی طلبی برای           
سازماندهی يک انقالب عظيم                    

تالش ما اين   .  اجتماعی تالش ميکنيم  
است که رژيم اسالمی با يک انقالب    
کارگری سرنگون شود و با کم                   
مشقت ترين شکل يک حکومت                 
کارگرى، يک جمهوری                                
سوسياليستی بجای رژيم اسالمی             

اين تنها گوشه ای از           .  قرار گيرد  
تمايزات و تفاوتهای نيروها و                     
صفوف اپوزيسيون رژيم اسالمی           

صفوف اپوزيسيون در آنچه        .  است
که نميخواهد و در آنچه که ميخواهد        

 . کامال از هم متمايز ميشود

 

با اين تعاريف، ساده انگاری است           
اگر تصور کنيم که اين نيروها                    
دارای يک هدف مشترک از                        
سرنگونی و يا تغيير رژيم اسالمی          
هستند و يا حتی تعبير و درک                      
يکساني از سرنگونی رژيم اسالمی       

بايد قبول کرد که نميشود              .  دارند
طرفداران سلطنت و پادشاهی و يا           
طرفداران بازار آزاد و رقابت                   
سرمايه و يا کسانی که تمام آرزوی          
سياسی شان کنار زدن ولی فقيه                  
است را با کمونيسم کارگری در                
يک ظرف ريخت و در هم ادغام               

. کرد و يا مخرج مشترک گرفت               
. واقعی نيست   .  امکان پذير نيست      

صف اپوزيسيون جمهوری اسالمی      
همه با   "يک اردوی يک دست و             

نميشود .  نخواهد بود   .  نيست"  هم
ميان اهداف متضاد آلترناتيوهای             

نميتوان ميان     .  اجتماعی پلی زد         

٦شماره   
چنين نظرياتی کافی است به                     
موقعيت خود اين نيروها نگاهی             

بسياری از نيروهای           .  بيندازيم
مشروطه خواه و سلطنت طلب               
پيرامون رضا پهلوی شعار                      

. را در دست گرفته اند            "  اتحاد"
شعار بسياری  "  امروز فقط اتحاد   "

اما آيا تاکنون خود          .  از آنهاست   
نيروهای متفاوت اين صف قادر            

شوند؟ آيا       "  متحد"شده اند،             
جريانات متفاوت سلطنت طلب و          
مشروطه خواه که هم شاه خود را          
دارند، هم رژيم گذشته خود را                 
داشتند، هم وکيل و وزير منتظر             
خدمت خود را دارند، قادر شده اند        
با هم يکی شوند؟ سئوال اين است          
که چرا جرياناتی که در گذشته و            
آينده شريکند، خواهان اعاده                    
اوضاع سابق هستند، عليرغم                  
تعلقشان به يک اردوگاه سياسی در      
جامعه متحد نشده اند؟ پاسخ هر چه   
باشد، آينده اين نيروها در نزديکی        
و دوری از هم هر چه باشد،                      
واقعيت اين است که نميتوان                     
انتظار اتحاد چپ و راست را                   

نيروهايی که امروز مدعی     .  داشت
وحدت چپ و راست هستند،                     
همانطور که در ابتدا اشاره کردم           
دلشان به حال مردم و جنبش                     
سرنگونی طلبی مردم نسوخته               
است، به دنبال تامين ملزومات               
پروژه سياسی جنبش و آلترناتيو            

پروژه هايی که           .  خود هستند     
متضمن حفظ ارکان و شالوده نظام       
. طبقاتی موجود در جامعه است            

اين نيروها تالش ميکنند سازش             
طبقاتی را به جای پيروزی جنبش        
مردم برای آزادی و برابری و                

 . رفاه جا بزنند

 

 آنچه ممکن است 
اما اگر اتحاد نيروهای اپوزيسيون       
بر خالف محاسبات سر انگشتي            
مردم امری ممکن و مطلوب                    

نيز "  ائتالف"نيست، آيا هرگونه         
غير ممکن است؟ بنظر من                        

نيروهای متفاوت           "  ائتالف"
اپوزيسيون که به اردوهای                       
اجتماعی مختلف طبقاتی و                        
اجتماعی تعلق دارند، نيز عمال               

جوامع همواره   .  غير ممکن است     
در تند پيچهای تاريخی و تحوالت         
سياسی تاريخساز يک افق و                    
آلترناتيو اجتماعی را انتخاب                   

افق و آلترناتيو راست يا          .  ميکنند
٨صفحه   



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

پس چه نوع . چپ؟ سئوال اين است
نقطه اشتراکی ممکن است؟ اگر            
بخواهيم بسيار خوشبين باشيم                  

نيروها "  ائتالف"ميتوان نه از            
" پايبندی"و يا      "  توافق"بلکه از      

نيروهای اپوزيسيون سرنگونی            
طلب در تالش برای تحقق                         

به عبارت  .  اهدافشان صحبت کرد   
ديگر صحبت نه از وحدت نيروها        

و "  مقررات بازی   "بلکه تعيين        
توافق در اين چهارچوب در                     
مبارزه برای اهداف اين نيروها             

توافقاتی که ميتواند      .  ميتواند باشد  
متضمن اين باشد که در مبارزه               
برای سرنگونی و پيروزی خط             
مشی و اهداف هر کدام از اين                  
جنبشها، نيروها و جريانات اصلی       
اپوزيسيون به حقوق و اراده مردم        
. در تعيين سرنوشتشان پايبند باشند      

اين حداکثری است که در                           
 . خوشبينانه ترين حالت ممکن است

از طرف ديگر بنظر من ايجاد                 
شرايط برای گسترده ترين                        

در ميان صفوف   "  ديالوگ رسمی "
نيروهای سرنگونی طلب مطلوب       

ما همه نيروهای اپوزيسيون     .  است
از چپ تا راست را به تبادل نظر            
برای آينده سياسی ايران دعوت              

درهای سمينارها و کنگره      .  ميکنيم
های ما به روی همه نيروهای                 

ما معتقديم به       .  سياسی باز است      
منظور انتخاب آگاهانه و مطلع               
مردم در قبال آلترناتيوهای سياسی       
موجود در جامعه، ديالوگ و جدل        
سياسی ميان نيروهای اپوزيسيون        

موضع ما  .  يک شرط حياتی است     
مطلوبيت عمومی ديالوگ سياسی        
ميان نيروهای سياسی اپوزيسيون        
است و نه اتحاد اين نيروها که                  
امری غير ممکن و غير قابل                    

 . حصول است

 

اپوزيسيون و رهبری جنبش 
 سرنگونی 

نيروهای چپ و     "  اتحاد"اما اگر     
راست مطلوب و اصولی نيست،           
اگر ائتالف و همکاری نيروهای           
صفوف اپوزيسيون سرنگونی               
طلب عملی و يا واقع بينانه نيست،         
نتيجتا پاسخ به مساله رهبری                   
مبارزات سرنگونی طلبانه مردم          

 چيست؟ 

سوسياليستی، يک جمهوری               
 . سوسياليستی باشد

بطور خالصه بايد گفت که تامين      
رهبری مبارزات سرنگونی               

محصول هژمونی  "طلبانه مردم    
سياسی است و نه معدل گيری             
در ميان جنبشها و يا قرار و                   

پيدايش يک   .  مدار سياستمداران  
رهبری در جنبش عمومی برای        
سرنگونی تابعی از دست باال              

وجود .  پيدا کردن يک افق است       
يک رهبری واحد گواه اين است        
که توده وسيع مردم انتخاب                   

اين .  سياسی خود را کرده اند            
انتخاب بدوا يک انتخاب حزبی          

مردم در خطوط کلي             .  نيست
ميان راست و چپ انتخاب                     

منصور حکمت،         ."  (ميکنند
، "مردم بايد انتخاب کنند                     "

تنها در اين   )  انترناسيونال هفتگی 
شرايط است که شخصيتها و                
چهره های يک جنبش در مقام             
رهبری کننده اعتراضات جامعه      

انتخاب سياسي    .  قرار ميگيرند   
مردم منوط به غلبه يک هژمونی      
سياسی و اجتماعی و پيش شرط         
تامين رهبری مبارزات عمومی       

هرگونه تالش برای    .  مردم است 
سر هم بندی کردن و جمع کردن        
جمعی از شخصيتهای سياسی و        
ادعای اينکه اين افراد در مقام             
رهبری مبارزات مردم قرار               
دارند، نه تنها ممکن نيست، بلکه       

 . غير ضروری و مضر است

 

 در خاتمه 
ما نيرويی هستيم که تمام حقيقت         

. سياسی را به مردم ميگوئيم                
ما .  حرف آخرمان را اول ميزنيم     

طرفدار آن هستيم که اردوهای           
سياسی جامعه تعريف و اهداف         
سياسی و آلترناتيوهای اجتماعی       
آنها کامال روشن و شفاف بيان            

از نقطه نظر ما آنچه که            .  شود
هم "عملی است اتحاد نيروهای         

در جنبشهای سياسی واحد " جنس
و نه اتحاد نيروهای                .  است

ما .  نامتجانس سياسی و اجتماعی    
طرفدار جامعه ای تحزب يافته          

" همراهی"هرگونه         .  هستيم
نيروهای متفاوت اپوزيسيون              
مستلزم تامين ايجاد و شکل                   
گيری چنين قطب بنديهای                     

ايجاد .  سياسی در جامعه است         
چنين قطب بنديهايی اجازه ميدهد      

تصور ساده انگارانه اين است که با  ... اپوزيسيون " وحدت طلبی"
وحدت و اتحاد نيروهای اپوزيسيون 
پروسه سرنگونی رژيم اسالمی              

واقعيت اين است   .  تسريع خواهد شد  
که اگر وحدت نيروها امری غير            
ممکن و غير ضروری است نتيجتا       
تالش برای تحقق چنين پروژه ای          
عمال اتالف نيرو و صرف بيهوده          

آنچه سرنگونی رژيم    .  انرژی است 
اسالمی و دستيابی به آزادی را                 

نيروهای "  اتحاد"تسريع ميکند نه       
اپوزيسيون بلکه اساسا اتحاد مردم         
به گرد پرچمی است که متضمن              

کليد .  آزادی و برابری و رفاه باشد       
پيشروی نه اتحاد نيروهای                         
نامتجانس بلکه اتحاد و همبستگی           
مردم به گرد آلترناتيوی است که             
افق و پرچم آزادی و رفاه و                         

پيشروی .  انسانيت را در دست دارد    
جنبش توده های مردم در گرو اين          
انتخاب و جهت گيری در اوضاع           

بايد ميان افق    .  سياسی حاضر است   
و آلترناتيو راست و چپ انتخاب             

به اين اعتبار تامين رهبری          .  کرد
سياسی مبارزات جاری در جامعه        
نه صرفا محصول گرد آوردن                 
تعدادی از شخصيت سياسی و قرار      
دادن آنها در مقابل جامعه بلکه در           
درجه اول تابعی از افق و                             
آلترناتيوی است که جامعه در پس          

اگر .  تحوالت به آن روی می آورد       
افق چپ در جامعه دست باال را                
پيدا کند، رهبران و چهره های چپ        
به رهبران محبوب مردم تبديل                 

 . ميشوند

 

نتيجتا مساله اين است که کدام                    
، به پرچم      "نه"آلترناتيو به پرچم        

به جمهوری اسالمی تبديل           "  نه"
هدف ما تعميق همه جانبه         .  ميشود

. مردم به رژيم اسالمی است       "  نه"
از اينرو از نقطه نظر ما مردم بايد          

انتخاب کنند که آيا          .  انتخاب کنند   
ميخواهند سرنوشت خود را خود            
در دست گيرند يا اينکه قرار است          
به قدرتهای غربی، به جنشبهای              
طرفدار غرب و استثمار و بازار            
آزاد و رقابت و يا سرمايه داری               

. کمی جرح و تعديل شده تکيه کنند         
يا اينکه قرار است نظام و ساختار          
سياسي و اقتصادی ای را پايه                    
ريزی کنند که متضن دخالت                     
مستمر و مستقيم خودشان در امر            

چنين .  حاکميت سياسی باشد               
ساختاری تنها ميتواند يک نظام               
شورائی مبتنی بر اقتصاد                            

٦شماره   
که نيروهای سياسی بدون ايجاد و         
دامن زدن به هر گونه توهم                       
سياسی در ميان مردم تا هر کجا              
که ممکن و مفيد است باهم همراه           

جامعه ای که تحزب يافته          .  شوند
باشد، تفاوتها و تمايزات سياسی در    
آن روشن بيان شده باشد، نيروهای       
نامتجانس سياسی در آن امکان پيدا      
ميکنند که بدون دامن زدن به توهم        

مناسبات سياسی     "  همه با هم         "
تعريف شده ای ميان خود برقرار          

 . کنند

 

ما در حزب اتحاد کمونيسم                        
کارگری در عين حال تالش                     
ميکنيم که نيروی سازمانی و                   
جنبشی کمونيسم کارگری را هر           
چه بيشتر در اين پروسه متحد تر           

امر اتحاد صفوف کمونيسم         .  کنيم
کارگری يک ضرورت حياتی               
پيشروی کمونيسم کارگری در اين       

 . شرايط از نقطه نظر ما است

 

ما در هر شرايطی و بدون هيچ               
ابهام و پرده پوشی مردم را به                  

ما مردم  .  اردوی خود فرا ميخوانيم   
را فراميخوانيم که به اردوی چپ          

ما تمام زنان و مردانی که    .  بپيوندند
خواهان برابری و آزادی کامل زن      
و مرد هستند، تمام جوانانى که                
برای يک زندگی بهتر و خالصی         
از نکبت شرايط حاضر تالش                 
ميکنند، تمام کارگرانی که از تمام         
مصيبتهای اين نظام استثمارگر به        
تنگ آمده اند، تمام کسانيکه                       
خواهان زندگی برابر و مرفه و              
آزاد برای همگان هستند، را به               
گرد پرچم و آلترناتيو خود برای             

اگر .  يک زندگی بهتر فرا ميخوانيم    
اين پرچم به افق غالب در جنبش            
توده های مردم برای سرنگونی             
رژيم اسالمی تبديل شود، آينده                

اگر اين چشم       .  پيروز شده است      
انداز دست باال را در تحوالت                 
جاری پيدا کند، انسانيت و آزادی           

ما مردم را به          .  پيروز شده اند      
انتخاب اين آلترناتيو و اتحاد                      

ما .  پيرامون اين پرچم فرا ميخوانيم    
ميکوشيم که مردم به کم رضايت           

خود را به    .  کم توقع نباشند   .  ندهند
. انتخاب بين بد و بدتر محدود نکنند  

تمام آزادی، تمام رفاه و تمام                      
و برای تحقق   .  برابری را بخواهند  

اين اهداف آلترناتيو و افق چپ و            
  ٭ .کمونيسم را انتخاب کنند



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

اختالف با رفقاى فراکسيون اتحاد 
کمونيسم کارگرى بر سر درج اسمم 
پاى بيانيه اعالم موجوديت حزب  

که در (اتحاد کمونيسم کارگرى 
ابتداى امر بدليل سياسى دانستن اين  
اختالف شديدا از اين قضيه ناراحت 

بهانه و فرصتى بدست داد تا ) بودم
چند صباحي ديگر در حزب 
کمونيست کارگرى بمانم و بتجربه 
ماهيت غير انتقادى چپ راديکال را 
لمس کنم، هر چند در درجه اول 
دوست داشتم با رفقاى فراکسيون بر 
سر درج اسمم بعنوان تحقق فاکتور 
حزب و شخصيتها به تفاهم برسم و  
. اين تجربه تکرارى را تکرار نکنم
بعد از مدتى به اين نتيجه رسيدم که   
خط سياسى من با حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى رفته و در 
چهارچوب حزب کمونيست 
کارگرى ديگر نميتوانم بمثابه گذشته 
. به نقد و پراتيک کمونيستى بپردازم
اين بخشا باعث انفعال سياسي من 

اگر چنانچه ميخواستم حتي  . ميشود
بنقد حزب اتحاد در زمينه اختالفم  
بپردازم بالجبر بايد چپ راديکال و 
سنتى حاکم بر حزب کمونيست 
کارگرى را نقد ميکردم و از مسير   
آن به نقد اصلى ميرسيدم و اين 
بمزاج حزب کمونيست کارگرى 

اوال از نظر من . اصال خوش نميامد
کنگره ششم کنگره تثبيت حزبيت 
لنينى با ساختار سانتراليسم 
دمکراتيک بود و بعد از اين کنگره 
ديگر نميتوان از آزادى بيان بنفع  
کمونيسم مارکس و منصور حکمت 

در . در اين حزب صحبت کرد
تاريخ کمونيسم کارگرى اتفاق مهمي  
رخ داده و آن اينست که کمونيسم 
مارکس و منصور حکمت در حزب 
اتحاد کمونيسم کارگرى با کمابيش  
کمبودهايى متحقق شده است و دو  
حزب ديگر نميخواهند اين واقعيت 

اصوال چپ راديکال . را بپذيرند
حاکم در حزب کمونيست کارگرى و 
حکمتيست بدليل محدوديت افق 
اجتماعى خود نميتوانند اومانيسم و   
مدرنيسم موجود در کمونيسم 
مارکس و منصور حکمت را درک 
کنند و آنرا با ليبراليسم و فرديت 
بورژوايي و ناسيوناليسم ميليتانت   

البته تقصيرى هم . يکي ميگيرند 
جنبش کمونيسم بعد از . ندارند

مارکس براى اولين بار توانسته 
است به اومانيسم و مدرنيسم موجود 

جلسه پرسش و پاسخ با رهبری حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری  در لندن برگزار شد

 سيروان قادرى

 در اين جلسه چهار  نفر به عضويت حزب در آمدند
، جلس+ه پ+رس+ش و پ+اس+خ ب+ا آذر م+اج+دی، س+ي+اوش                         29/06/07جمعه  

اي+ن ج+ل+س+ه ب+ا س+خ+ن+ران+ی                .   دانشور و علی جوادی در لندن برگزار شد      
در ه+م+ي+ن خص+وص         .   سياوش دانشور و آذر ماجدى اعضای آغاز ش+د        

اين رفقا توضيح+ات+ی درم+ورد اوض+اع س+ي+اس+ى و اج+ت+م+اع+ی اي+ران،                           
وضعيت  منطقه ای و داخلی جمهوری اسالمی، نياز و جايگاه جنبش و 
حزب کمونيسم کارگری، و تشريح سياست و  افق حزب اتحاد کمونيسم 

 .کارگری را به حاضرين ارائه دادند

ب+خ+ش   .   در زمان استراحت جلسه بحث های پر شور و گرمی درگرفت          
دوم به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که متاسفانه کمبود وقت اج+ازه         

س+واالت از    .   تداوم حضور فعال شرکت کنندگان در اين بخ+ش را ن+داد             
 .طرف اعضاى رهبری حزب در جلسه پاسخ گرفت

در ادامه، سياوش دانشور با اهداى شاخه های گل و  برنامه يک دني+ای   
بهتر، برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری، به اعض+ای ج+دي+د ک+ه در                

اسامی . اين جلسه به عضويت حزب درآمدند، خوش آمد و تبريک گفت
: رفقايی که در اين جلسه به عضويت حزب درآمدند به قرار زير است 
 .قاسم نيک سرشت، ناهيد نريمانی، اصالن ديده کنان و پريسا زارع

تشکيالت انگلستان حزب اتحاد کمونيسم کارگری ضمن تبريک به اين 
جلسه پس از سه ساعت بحث و . رفقا، بهترين آرزوها را برايشان دارد
 .پرسش و پاسخ به کار خود پايان داد

٦شماره   

در کمونيسم مارکس و منصور 
حکمت برسد و هضم اين اتفاق 
مبارک و نوين بسيار غامض است   

براى . و نياز به زمان کافى دارد 
رسيدن به چنين تحولى پر پيچ و خم  
بايد دوباره  با نقد سوسياليسم خلقى 
و چپ سنتى به نقد چپ راديکال بعد 
از مارکس و محدوديتهاى آن در 
دنياى امروز پرداخت و در کنار اين  
نقد تاريخ کمونيسم با نقد آراء حاکم 
بورژوازى معاصر مثل پست 

البته نه صورى مثل رفيق (مدرنيسم 
حميد تقوايى، چون نقد پست 
مدرنيسم بدون نقد کمونيسم مکتبى و 
ايدئولوژيک غير ممکن است و نقد 
يکى  بدون ديگري امرى ناقص 

به کمونيسم مارکس و منصور ) است
حکمت در شروع قرن بيست و يکم 

منصور حکمت اين مسير را . رسيد
رفته بود و کمونيسم کارگرى بايد 

من  . اين راه را تا پيروزى ادامه دهد 
اصوال معتقدم حزب اتحاد کمونيسم 
کارگرى احياى اين سنت و مرحله 
اى شفاف تر و باالتر در اين مسير 
است، البته با توجه به اينکه مسير  
تکامل و رشد براى يک جنبش 

انقالبى هرگز به پايان  -پراتيکى  
از آنجا که ديگر . خود نميرسد

نميتوانستم پراتيک انتقادى و نقد   
خودم را نسبت به چپ راديکال و 
حتى اختالفم را با حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى در چهارچوب 
حزب کمونيست کارگرى متحقق 
کنم، تصميم گرفتم با افتخار تمام به     
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

نظر قطعى من اين است که . بپيوندم
آينده کمونيسم کارگرى بعد از اين به 
سرنوشت حزب اتحاد کمونيسم 
کارگرى گره خورده و دو حزب 

با  ) حککا و حکمتيستها(ديگر 
متدولوژى و سياستهاى امروزشان 
روند استحاله و ريزش را طى 

لذا از تمام  . خواهند نمود
کمونيستهاى کارگرى ميخواهم به 
اين حزب پيوسته و اين روند مثبت 

منافع چپ راديکال . را تسريع نمايند
با اين تحول، در دو حزب ديگر به   
خطر افتاده و تحليال بعد از اين هر   
دو حزب به ميثاق با هم در جهت 
مبارزه و تحت فشار گذاشتن حزب 
اتحاد کمونيسم کارگرى خواهند 

.                  موفق باشيد. پرداخت  

    ٨٦تير ماه 

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

 گامى فراتر در تاريخ کمونيسم کارگرى
 خسرو دانش



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

تحليل اقتصاد ناب محمدی اندر 
 !باب پول نفت روی سفره مردم

 
احمدی نژاد قول داده بود کـه        
اگر رئيس جمهورش کنند پـول      
نفت را ميگـذارد روی سـفـره          

مـنـتـهـا از وقـتـی کـه              !  مردم
رئيس جمهور شد تا حـاال بـه        

گذاشـت   ·   قولش وفا نکرده بود   
همه مملکت را کـه حسـابـی       
گشت و دیـگـر ده کـوره ای              
نمانده بود که پایـش را آنـجـا           

نگذاشته باشد و تنـابـنـده ای          
باقی نمانده بود که حرفش را       

 بـه حـرفـش        ،نشنيده بـاشـد   
راستش را بخواهيد   ·   عمل کرد 

! دیگر داشـت دیـر مـی شـد           
خامنه ای هم که اینقدر او را         
عزیز می داشـت کـم کـمـک           
داشت دلخوریش را از او بـروز        

 ! می داد

 

نمایندگان فضلـه هـای بـزرگ         
ــس       ــل ــج ــی م ــِر    ،اســالم  س

 ،چرخاندن چرخ اقـتـصـادشـان       
بودجه مملـکـت را کـم آورده           

کار به جایی کشيد کـه      ·   بودند
هردستـه  ،دسته دسته شدند  

شان برای بهينه کردن اقتصـاد      
ملک و مملکت خـودش رفـت         
یک کميسيون اقتصاد مافـيـای      

البـد  ·   ناب محمدی درست کرد   
 مـافـيـای نـفـت کـه            ،شنيدید

ــشــان اســت           ــن ــری ــزرگ ت · ب
همچنين مافـيـای مشـتـقـات         
نفت مثل بنزین و قير و شاخه       

 هر یک کميسـيـون      ،های دیگر 
خاص خودش را در مـجـلـس           

پدر ·     حاکمان آن مملکت دارند   
خوانده هاشان هر یـک جـای         

 پـس    ،پـيـامـبـراعـظـم اسـت         
 هــمــگــی   ،بــخــوریــم اکــنــون   

 ! عادالنه

 

 نـوچـه     ،حاال مجلس نشينهـا   
 یک مشـت الت و         ،هایشان

لوت ّغـداره کـش از جـنـس            
 مــحــصــول حــوزه     ،خــودشــان

های علميه و مراکز آدمـکـش       
ــام            ــب امـ ــتـ ــکـ ــروری مـ پـ

جــعــفــرصــادق را انــداخــتــنــد      
جلوی مردم و رفتنـد یـکـمـاه          
پای منقل هـایشـان آپـولـوی         

بـعـضـی    ·   اسالمی هوا کنـنـد    
هاشان هم رفتند حج عـمـره       
یک لنگ بـه هـوا روی مـنـار             
شيطان تمریـِن  سـنـگـسـار           

 ثواب ببـرنـد و بـعـدش           ،کنند
 !بروند دبی سياحت

 

حکمشان این است که مردم     
باید از روی سفـره هـایشـان         

!  بردارند و پول بنزین را بدهنـد     
مردم هم که دیگر نميدانند از      
کجای سفره های خاليـشـان      
بزنند و خرج مافيای اسالمی      

 جلوی شان  در آمـده          ،کنند
پـيـداسـت مـردم قصـد          ·     اند

دارند دیگر به فـقـر تـمـکـيـن             
 ·نکنند

 

معنی اقـتـصـاد اسـالم نـاب           
حدیـث  · محمدی همين است 

نبوی ميگوید وقتی  پول نفت      
 ،را ميگذارند روی سفره مردم    

تفسيـرش اسـالمـيـش ایـن          
است کـه مـيـخـواهـنـد پـول             
نانخورِش سفره های حـقـيـر       
·  مردم را هم روی هوا بـزنـنـد        

طنز -سياسى   
 سعيد مدانلو

یک ُمهر روی پيشـانـی شـان         
اگر هم نشنيدیـد  ·   دلمه بسته 

به سـایـت بـازتـاب مـحـسـن             
رضــایــی و نشــریــات ســایــر        
دستجات مافيایی شان سری    
بزنيد به اندازه کافی اطالعـات      
سر جنگ و دعواهای مافـيـای       
اسالمی نفت و مشـتـقـاتـش        

مشـکـل   ·   کسب خواهيد کـرد    
سر اقتصاِد پول بنـزیـن پـيـش          

گویا مـافـيـای سـرمـایـه           !   آمد
 وسط جنگ و     ،اسالمِی بنزین 

دعواها داشـت کـاله سـرش         
عنقریب که کارش بـه     ·   ميرفت

بـه حسـاب     ·   ِخنـس بـيـافـتـد       
اقتصاد ناب محمدی سهمـش     
ميبایستی چرب و چيـلـی تـر         

بودجه مـمـلـکـت را        ·   می شد 
هم سر دزدی گـرگـی هـای           
بی حّد و حصر و یا بـه لـحـن             
ریاکارانه ادبيات رایـج ُمـالیـی         

" خاصه خرجی های بی رویه    " 
دعوا داشت  ·   شان کسرآوردند 

جّدی ّجدی باال ميگـرفـت کـه         
احمدی نژاد شجاعت به خـرج      

 یک یا حسين بلند گـفـت        ،داد
! و بــه وعــده اش وفــا کــرد            

مــجــلــس هــم بــرای پــائــيــن        
کشيدن شعله دعوا به نـدای       

" مقام مـعـظـم        "   پدر خوانده   
لبيک گفت و همگـی بـا هـم           
یک صلوات جليل ختم کردند و      
مشکل پول بنـزیـن را یـکـجـا             

!  انداختند روی سـفـره مـردم        
نيز "   مقام معظم   "   پدر خوانده   

همه دلخـوریـهـایـش را کـنـار            
گــذاشــت و شــروع کــرد بــه         
تحـسـيـن کـرامـات مـافـيـای             
محتـرم مـجـلـس و سـتـودن             
شجاعت بی بدیل عزیز کـرده       

و نـدایشـان     !   اش احمدی نژاد 
داد کــه امســال هــم ســال          

٦شماره   
!  یک یا حسين مایه اش است     

فکر کردید امام زمانشان بيکـار     
بود یا جایش تنگ شده بود یـا        
نکند فـکـر کـردیـد از دسـت               

 بـعـد از       ،القاعده در رفته بـود     
هزار و خورده ای سال از چـاه       
سامره در بياید برود توی چـاه        

برای !     جمکران جا خوش کند؟   
حـاال هـی     !   همين روزها بـود    

بگویـيـد مـرگ بـر جـمـهـوری              
یک وقت اگـر امـام        !   اسالمی

زمان با شمشيردو لبه اش از       
چاه جمکران در بياید و وسـط         

 چکـار  ،ميدان انقالب ظهور کند   
مـقـدسـات    !   می توانيد بکنيد؟  

اسالمی به اقتصادشـان ربـط       
 ·دارد

 

هـمــان شــب کـه بــنـزیــن را            
 خامنه ای    ،کوپنی کرده بودند  

و حداد عادل و احمدی نژاد را        
امام زمان یکجا با هـم خـواب          

باور نميکنيد؟ از    !   نما کرده بود  
آیت اهللا جـنـتـی مـعـروف بـه             
مرتجع کبير بپرسـيـد کـه هـر           
هفته دارد توی نماز جمعه هـا       
خطر ظهورش را تـوی گـوش          

 ! دنيا فرو ميکند

 

برای شکست دادن اقتصـاد و       
سرمایه دارِی نان روی سفـره       
دزد مافـيـای اسـالمـی بـایـد            

بـایـد   ·   پرچم سرخ بـلـنـد کـرد         
طـبـقـه کـارگـر        ·   سازمان یافت 

متشکـل  ·     ایران عزم نبرد دارد   
 شــده ضــرورت اول          ،شــدن
باید ایادی آدمـکـش      ·   زندگيش

امام زمانی را سر چهار راههـا        
با نيروی عـظـيـم انسـانـی و            
سازمان یافته ای که به ميدان      
ــأس و              ــار ی ــم دچ مــی آوری

قطار کمونيسم  ·   وحشت کنيم 
جـای  ·   کارگری سـوت مـيـزنـد       
سـوار  ·     درنگ و تردید نيـسـت     

 *· شوید

تير ١٨
!جمهورى اسالمى نه  

!زنده باد آزادى و برابرى همگان  
!آزادى بيان، تشکل، تجمع، اعتراض و اعتصاب  

 جهت اطالع 
بدينوسيله به اطالع عموم ميرسانيم که جلسه گفت و شنود با رهبری              

تاريخ .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری در کلن به تعويق افتاده است                  
 . جديد گفت و شنود متعاقبا اعالم خواهد شد

 

 شهال نوری

 روابط عمومی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
١٣٨۶ تير ١١، ٢٠٠٧ ژوئيه ٢   



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

بياييم به يک عرصه خاکستری          
حق کشيش    :  تر نگاه بياندازيم       

آيا اين    .  شدن زنان در غرب          
جنبشی مترقی است؟ آيا سهيم             
کردن زنان در اشاعه نظرات و         
ارزش های مردساالرانه را بايد       
يک پيروزی درخشان و ستايش        
آميز ناميد؟ اگر منطق اين                      
دوستان را بکار ببنديم، قطعا به         

آيا در ايران     .  اين نتيجه ميرسيم    
بايد برای حق پيشنمازی و آيت           
اهللا شدن زنان مبارزه کرد؟ اگر          
چنين مبارزه ای شکل بگيرد، آيا       
بايد آن را يک حرکت مترقی               

 22ارزيابی کرد؟ با منطق بيانيه      
اما کمی به عواقب و       .  خرداد بله 

از صورت  .  نتايج آن دقيق شويم    
ظاهر مساله که از برابری در             
يک مساله صحبت ميکند دور            

حق آيت اهللا ای و                      .  شويم
پيشنمازی برای زنان در زندگی       
واقعی به چه معنا است؟ برابری       
در اشاعه فعال تر عقب ماندگی،       
مرد ساالری و ارزش های زن          

کل دستگاه مذهب و           .  ستيزانه
بويژه اسالم بر مردساالری و             
زن ستيزی بنيان گذاشته شده               

در ايران بويژه اسالم             .  است

  تير امسال، ١٨
 جيره بنزين، فقر، و مردمى آماده 

 کاميار آزادمهر، تهران 

در چند روزه ی اخير، با اعالم سهميه بندی شدن بنزين در کشور شاهد    
عالوه بر به آتش کشيدن پمپ   . نگرانی های متعددی از طرف مردم هستيم

بنزين ها و ماشين های آتش نشانی، گرانی حاصل از اين سهميه بندی     
در حاليکه رسانه های . باعث ايجاد نگرانی و خشم مردمی شده است 

گروهی وابسته به دولت اعم از صدا و سيمای جمهوری اسالمی و 
روزنامه های قانونی داخل کشور، مسئله بنزين را به بحث اول خود تبديل 

احمدی نژاد . کرده و با تبليغات مختلف سعی در آرام کردن اوضاع دارند 
بارها در تريبون شبکه های مختلف ظاهر شده و اعالم کرده که گرانی 

چيزی که قبل از سهميه . نخواهد شد و نرخ تورم هيچ تغييری نخواهد کرد
؟ !بندی و اعمال تحريم دور از تصور بود چه برسد به شرايط امروز

ظاهر سازی های هميشگی درحال اجراست ولی با همه اين توصيفات 
 ساعت بعد از سهميه بندی به شدت باال رفته 12نرخ تورم درست کمتر از 

از طرفی در مورد . و تمام اجناس با قيمت باالتری به فروش می رسند
تاکسی ها که با کنترل شديد دولت مجبور به ثابت نگاه داشتن قيمت شده اند  
سهميه های وعده داده شده پرداخت نشده و تمام رانندگان از وضعيت خود 

به طوريکه اغلب کار خود را به صورت نيمه وقت در . ناراحت و نگرانند
آورده و همچنين سرويس های بسيار بدتری نسبت به آنچه که قبًال به 

البته بايد به اين نکته توجه کرد که   . مسافران ارائه ميکردند ارائه می کنند
تالش دولت در زمينه يکسان نگاه داشتن نرخ وسايل نقليه عمومی در شهر 

با ) بيش از اين ( به اين دليل بوده که در صورت کوتاهی در اين مورد 
اعتصاب و اعتراض گسترده ی صنف تاکسی رانان و همچنين مسافران 
درون شهری مواجه خواهد شد که نمونه ی کوچکی از آن را شب اعالم 

از طرفی به هيچ وجه وسايل حمل و نقل عمومی . سهميه بندی شاهد بوديم
از قبيل مترو و اتوبوس شهری دارای گنجايش کافی برای حمل و نقل 
مسافران نمی باشد و اين موضوع شهر را دچار هرج و مرج شديدی می 

البته دولت در اين مورد هم نتوانسته يا نخواسته که کار را به درستی . کند
انجام دهد و برای همين روزانه شاهد اين قبيل هرج و مرج در سطح شهر 

کمبود ظرفيت مترو در حمل و نقل مسافر چنان بوده که تمام مردم . هستيم
از طرفی تردد جمعيت بسيار زيادی از .  از اين وضع شکايت می کنند 

مسافرين شهری با اتومبيل هايی که به صورت آزاد به مسافرکشی می 
صورت می گرفته و سهميه بندی بنزين بار اين   ) کاِر سياه( پرداخته اند

مسافرين را به دوش ارگان های ضعيف و فرسوده ی حمل و نقل شهری 
همچنين بسياری از جوانان و قشر کم درآمد اجتماع را که از . گذاشته است

فرط بی کاری و بی پولی برای کمک خرج خود به اين کار دست می 
زدند از کار بيکار کرده که خود جمعيت ناراضی بيشماری را در بر می   

.                                                                                      گيرد  

به هر حال مسئله محصوالت نفتی و مخصوصًا بنزين که تا چند وقت پيش 
تنها سوبسيد دولتی بود، تاثير بسيار زيادی در زندگی مردم دارد و اين    
قبيل رفتارها به شدت جامعه را در يک حالت تدافعی و خشمگين قرار داده 

از طرفی قطع برق در مقاطع مختلف در قسمت های مختلف شهر .است
دوباره از سر گرفته شده و مردم اين مسئله را به طنز از برکات انرژی 

اما از طرفی می توان نارضايتی آن ها را به عقب گرد   . هسته ای می دانند
با آمدن مترو نيز . به زمان جنگ و بی برقی در کشور مشاهده کرد

متاسفانه شاهد چندين نمونه خودکشی بوده ايم که اينهم ته خط فشار شديد    
 موردی که من در جريان 2در  .  بر مردمى است که راهى ديگر نميابند

هستم يکی دختری بوده که از فرط فشار های اجتماع و خانواده دست به 
خودکشی زده و ديگری که در همين اواخر صورت گرفته پيرمردی بوده 
که با اعالم اينکه چهارماه حقوق نگرفته خود را به زير قطار انداخته 

.                                                                                      است  

مسئله برق و بنزين در کنار بی حرمتی ها و بگير و ببندهای چند ماهه ی      

٦شماره   

ايدئولوژی نظام سرکوبگر حاکم         
و دستيابی به اين موقعيت         .  است

برای زنان يعنی دخالت فعال تر           
کسی .  در سرکوب جامعه و زنان      

که تحقق اين موقعيت را پيروزی        
درخشان بنامد، بايد گفت که از              
آزادی و برابری بويی نبرده                   

 . است

 

جنبش آزادی و ب+راب+ری ط+ل+ب+ان+ه              
زن++ان م++ف++ت++ون ک++ل++م++ه ب++راب++ری ي++ا           

به مطالبه معي+ن+ی     .   يکسانی نميشود 
. که در دستور است عميق مي+ش+ود       

در کشوری که زير سلطه اسالم و 
قوانين ق+رون وس+ط+اي+ی آن ق+رار              
دارد، خواست ج+ن+ب+ش آزادی زن          
برابری يا ي+ک+س+ان+ی در ک+اربس+ت             
کليه اين قوانين نيست و ن+م+ي+ت+وان+د           

مط+ال+ب+ه ج+ن+ب+ش آزادی زن             .   باشد
لغو کليه قوانين نابرابر، ارتجاع+ی      
و م++ذه++ب++ی و اس++ت++ق++رار ق++وان++ي++ن              

. سکوالر، براب+ر و انس+ان+ی اس+ت           
جنبش آزادی زن خواه+ان ش+م+ول         
يکسان برده داری نيست، خواهان      
ايجاد يک جام+ع+ه آزاد وب+راب+ر و             

 . *          انسانی است

اخير و همچنين نگرانی و عدم قبول تحريم از طرف مردم، شرايط را 
هر روز بحرانی تر کرده طوری که جوی از نارضايتی را می توان در 

بخشى از مردم که تا ديروز شايد به خاطر عقايد  . بين مردم مشاهده کرد 
مذهبی يا سنتی و يا افکار محافظه کارانه سکوت کرده بودند، وقتی به   
مقطعی رسيده اند که حتی نان شبشان توسط اين اوباشان جمهوری 
اسالمی در حال به غارت رفتن است، اعتراض خود را علنًا و در 

. جو حاکم بر جامعه جو نارضايتی است. انظار عمومی بيان می دارند
مردم دوست ندارند دوباره طعم تلخ تحريم و شرايط دوران جنگ هشت 
ساله را بچشند و اين نارضايتی را می توان در قشر مسن تر که در آن 
برهه زمانی  زير فشار مستقيم بوده و به خاطر بعضی مسائل مجبور به 

همين باعث پيوند نيروهای جوان و راديکال با افراد    . بيشتر ديد! تحمل
و تمام اين ها درست در سالگرد واقعه ای روی داده   . مسن تر شده است

را در حوالی دانشگاه تهران تجربه کرده " انقالب کوچک"که مردم يک 
 تير روز اعتراض و روزی برای طيف راديکال و 18روز . اند

بايد نيروهای انقالبی و پيشرو در اين روز مردم را    . آزاديخواهان است
.          در ابعاد توده ای برای يک واقعه ی بزرگ به حرکت درآورند  

بهترين راه برای اجتماعی کردن اين روز، که مهر نخواستن رژيم را  
. برخود دارد، اين است که به مسئله فقر و تحريم اقتصادى بپردازيم
فشار مستمر و سنگينى که بيش از هر چيز مردم را برای گرفتن حقشان    

در زمانی که هر از چند گاهی  . بسيج کرده است، همين فقر است
کارگری به خاطر بی پولی خود را به آتش می کشد يا به شکلی ديگر  
دست به نابودی خويشتن می زند ديگر صحبت کردن از ترس و 

و اين موقعيتی است . محافظه کارى معنى اش را از دست داده است
.*                                     برای جهت دادن جامعه به سوی آزادی  

 ...ديه برابر، يک قدم بجلو يا بسوی ارتجاع؟ 



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

در آس+ت+ان+ه ه+ژده       :   يک دنياى بهتر  
تير هستيم، اوضاع را چگون+ه م+ى         
بينيد؟ چه تحرکاتى در ج+ام+ع+ه در           

 اين باره مشاهده ميشود؟

 

جامعه مل+ت+ه+ب     :   نسرين رمضانعلی 
اين را با مشاه+ده     .   و ناراضى است  

اک+ث+ري+ت    .   صرف ه+م م+ي+ت+وان دي+د          
مردم نه تنها ناراضی هستند ب+ل+ک+ه          
تالش دارند اين رژيم را سرن+گ+ون        

مرتب+ا در س+ط+ح ج+ام+ع+ه ب+ه                .   کنند
وج++ود رژي++م ارت++ج++اع++ی و س++راپ++ا          

. نکبت اسالمى اعتراض م+ی ش+ود       
اين اعتراضات علی رغم سرکوبها     
و تهديدها نه تنها ساکت نشده بل+ک+ه         
هر روز ابعادی جديد به خ+ود م+ی           

به مسئله سهميه بندی ب+ن+زي+ن     .  گيرد
توجه کنيد که چگونه ب+ا ت+ع+رض+ی             

چ+گ+ون+ه    .   از سوی مردم روبرو شد  
م++ردم ب++ه خ++ي++اب++ان ري++خ++ت++ن++د و ب++ا              

اين .   نيروهای انتظامی درگير شدند  
يعنى رژيم روى بشکه ب+اروت راه     

ن++ارض++اي++ت++ى م++ردم ف++رض     .   م++ي++رود
است، مردم بشدت مخالف حکومت 
هس++ت++ن++د و م++وج++ودي++ت و م++اه++ي++ت           
. اسالمى اين رژيم را نم+ی پ+ذي+رن+د          

در ايران عليرغم اختناق گسترده و      
سرکوب و اعدام، م+ردم ب+ه ب+ه+ان+ه             
های مختلف به خ+ي+اب+ان م+ى آي+ن+د،               

اعت+راض م+ي+ک+ن+ن+د، و در ن+ت+ي+ج+ه                    
رژيم اسالمى درگير يک تقابل ه+ر       

 . روزه با مردم است

 

 ت+ي+ر ب+وي+ژه در           18در راب+ط+ه ب+ا         
دانشگاه تحرکاتی برای سازماندهی 

اما .    بچشم ميخورد18و برگزارى   
منشا اي+ن ت+ح+رک+ات ت+ن+ه+ا ب+ه اي+ن                     

تقريبا قبل از   .   مناسبت برنمی گردد  
 آذر پ+++ارس+++ال دانش+++گ+++اه+++ه+++ا            16

تحرکات جديدى را آغاز کردند ک+ه       
 آذر   ١٦ب+ع+د از       .   هنوز ادامه دارد   

اعتراضات در دانش+گ+اه+ه+ا ب+دون            
مس++ئل++ه .   وق++ف++ه ادام++ه داش++ت++ه اس++ت        
 ت+ي+ر     ١٨اينست که بايد ب+ت+وان در           

امس+ال پ+ي++ش+روي+ه++اى ت+اک++ن+ون+ى را              
 .  بازتاب داد

 

در سالهاي گذشته : يک دنياى بهتر
همواره رژيم به مقابله از پ+ي+ش ب+ا            
جنبشى که هژده ت+ي+ر س+رآغ+از آن             

ب++ن++ظ++رم ک++ار زي++ادى از دس++ت++ش           
بنظرم تا به امروز    .   ساخته نيست 

بي+ش+ت+ر س+ع+ی در اي+ج+اد فض+اى                 
م++ت++ق++اب++ال    .   رع++ب داش++ت++ه اس++ت        

. دانشجويان پاسخ+ش را داده ان+د         
نکته اينست ک+ه ام+روز ح+رک+ت             
دانشجوئی نه در حال+ت+ی ت+داف+ع+ی           
. بلکه در موقعيتى تعرضی اس+ت     

نه ت+ن+ه+ا دس+ت+اورده+اي+ش را م+ی                
خواهد حفظ کند بلکه می خ+واه+د         
هزينه های که کرده است را پ+س     

از ج+مل+ه مس+ئل+ه آزادی           .   ب+گ+ي+رد   
دس+++ت+++گ+++ي+++ر ش+++ده ه+++ا، مس+++ئل+++ه             

محروميتهائی که ب+ه ت+ع+دادی از            
فعالين دانش+ج+وي+ان ت+ح+م+ي+ل ش+ده              
است، مسئل+ه م+ق+ابل+ه ب+ا ت+ع+رض               
رژي++م زي++ر پ++وش++ش م++ق++ابل++ه ب++ا              

، و اخيرا مسئله جيره " بدحجابى" 
بندى ب+ن+زي+ن و ع+واق+ب ت+ح+ري+م                 
اقتصادى براى مردم م+ح+روم، و        
خ+++واس+++ت+++ه+++اى دي+++گ+++ر مش+++غل+++ه          

 ١٨بنابراين در . دانشجويان است 
تير امسال و ب+ا ت+وج+ه ب+ه دوره                
گ++ذش++ت+++ه، ج++ن+++ب++ش و ح++رک+++ت               

 18دانشجوئی تنها ن+م+ی خ+واه+د           
تير را گرامی بدارد ب+ل+ک+ه ک+ي+ف+ر             
خواست خود را ع+ل+ي+ه س+رک+وب           

.  اع+الم م+ی ک+ن+د         78خونين سال   
اعالم اين حق+ي+ق+ت ک+ه ب+ا ب+خ+ون                
کش++ي++دن اي++ن ج++ن++ب++ش ن++م++ي++ت++وان            

دي+گ+رى راه     "   انقالب فره+ن+گ+ى    " 
نه فقط رژيم جمهم+وری     .   انداخت

اسالمی ب+ا ن+ه+اده+ا و ارگ+ان+ه+اى               
ط++رف++دارش ن++ت++وانس++ت++ه فض++اى           
دانشگاهه+ا را در دس+ت ب+گ+ي+رد              
بلکه ام+روز دانش+گ+اه در دس+ت             
چپها و راديکالها و کمونيسته+ا و         
در دس++ت ج++ن++ب++ش++ی اس++ت ک++ه                 
سرنگونی اي+ن رژي+م ت+ن+ه+ا ي+ک                

 .   خواست آنست

 

پ+ارس+ال  م+ا        :   يک دنياى ب�ه�ت�ر       
شاهد شانزده آذر س+رخ و هش+ت          
مارس سرخ بوديم، ب+ي+ان+ي+ه ه+اى            
راديکال و سوسياليستى، شعاره+ا    
و پرچم سرخ آزادى و ب+راب+رى،         
براى هجده ت+ي+ر س+رخ چ+ه ب+اي+د                

 کرد؟

 

چه بايد کرد  :     نسرين رمضانعلی 
جنگ ما و رژي+م  . ما روشن است 
همان ح+رف+ه+ا و        .   تمام نشده است  

 تير ان+ج+ام    18همان کارها را در     
ب++ا اي++ن ت++ف++اوت ک++ه در         .   م+ي++ده++ي++م 

. م++وق++ع++ي++ت ج++دي++دى ق++رار داري++م       

  تير١٨
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

است را سازمان داده است، امس+ال      
 چگونه به مقابله برخواسته اند؟ 

 

ج++م+ه++وری  :     نس�ري�ن رمض�ان��ع�ل��ی      
اسالمی حکومتی است که ت+ن+ه+ا ب+ا           
. سرکوب روى پايش ايستاده اس+ت      

تنها با دستگيری فعالين و ره+ب+ران     
عملی  و به ميدان آوردن گله ه+ای      
حزب اهللا  بحران هاى تقريبا مداوم 

ب++راى .   را از س++رگ++ذارن++ده اس++ت          
 تير هم هم+ي+ن ک+ار را        18مقابله با   

ول+ى اي+ن+ه+ا دي+گ+ر ف+رض              .   مي+ک+ن+د   
م++ب++ارزه در اي++ران اس++ت و زي++اد              

اي++ن .   ت++وج++ه++ى را ج++ل++ب ن++م++ي++ک++ن++د        
تمهيدات رژيم تن+ه+ا ک+ار م+ردم را             

 ت+ي+ر امس+ال        18.   سخت تر مي+ک+ن+د     
اگ+ر چ+ه     .    آذر سرخ است16ادامه  

 آذر سرخ س+ال گ+ذش+ت+ه          16قبل از   
نيز اعتراضات در دانشگ+اه+ه+ا در         

 آذر پارسال از   16اما  .   جريان بود 
نظر سراسری بودن و ش+ع+اره+ای         
راديکال آن متفاوت بود و ت+ق+ري+ب+ا            

 آذر س++رخ،      16ب++ع++د از م++راس++م          
دانشگاه+ه+ا ي+ک روز آرام را ب+ه               

اين در ش+راي+ط+ى       .   خود نديده است  
است که مرتبا نشريات دانش+ج+وئ+ى     
توقيف شدن+د، ره+ب+ران و ف+ع+ال+ي+ن               
دانش++ج++وئ++ی را دس++ت++گ++ي++ر ک++ردن++د،        
احضارها و تنبيه هاى مخال+ف+ي+ن و          
محروم کردنها م+رت+ب در ج+ري+ان           
بوده، با اينحال دانش+گ+اه+ه+ا ه+ن+وز            

. هس++ت++ن++د "   ک++ان++ون ه++اى ن++ا آرام         " 
اعتراض نه تنها پايان نيافت ب+ل+ک+ه         

. ابعاد ج+دي+دت+ری ب+ه خ+ود گ+رف+ت               
 تير، ماهه+ا  18امروز و در آستانه     

اس++++ت ک++++ه اع++++ت++++راض++++ات در               
دانشگاهای تهران و ساير ش+ه+ره+ا        
ادام+++ه دارد و دانش+++ج+++وي+++ان ب+++ا               
. حراستی و بسيجی درگير هس+ت+ن+د        

موضوع حجاب در دانش+گ+اه ي+ک          
محور ديگر ج+ن+گ ب+ا ج+م+ه+ورى              

کال مسئله جداسازى .   اسالمى است 
و آپارتايد هم در جام+ع+ه و ه+م در            
دانش++گ++اه ي++ک ع++رص++ه ج++ن++گ                

اين جدال هر روزه .   روزمره است 
. تجريبات گرانبه+ائ+ی داش+ت+ه اس+ت          

همه راه مقابله را م+ي+دان+ن+د و اي+ن                
تجارب در ه+ر م+ب+ارزه اى ب+ک+ار              

 . گرفته ميشود

 

جمهوری اسالمی چکار می ک+ن+د؟        

٦شماره   
جامعه مسائل جديدى دارد و بايد در   

ج++ن++ب++ش م++ا،      . اي++ن روز ب++ي++ان ش++ود       
جنبش کمونيسم کارگ+رى، و ج+ن+اح          
رادي++ک++ال ج++ام++ع++ه ه++ر روز داري++م           

و .   خودمان را باز تعريف می ک+ن+ي+م        
هر بار تالش مي+ک+ن+ي+م ق+وى ت+ر ب+ه                 

امروز جنبش ما به ي+ک       .   ميدان آئيم 
معنا قوى تر شده است و آن اين+س+ت         
که تجربيات اي+ن+دوره را پش+ت س+ر             
دارد و وارد ف+++از ت+++ازه ای از                      

ق++ب++ال ه++م    .   اع++ت++راض++ات ش++ده اس++ت      
اعتراض بود و جمهوری اسالمی با 

ام+ا ام+روز     .   سرکوب خفه م+ی ک+رد      
سرک+وب رژي+م ت+اث+ي+ر چ+ن+دان+ى در                 
تداوم اين اع+ت+راض+ات ن+دارد و ه+م             
جامعه و هم دانشگاهها م+ي+دان+ن+د ک+ه            
راه م++ق++ابل++ه ب++ا س++رک++وب گس++ت++رش           

 .  اعتراضات است

 

" چه باي+د ک+رد    "امروز در رابطه با  
تقريبا رهبران و  فعالين دانشج+وئ+ی        
به نوع+ى ه+م آه+ن+گ ب+ا ف+ع+ال+ي+ن و                     
ره++ب++ران ج++ن++ب++ش زن++ان و ج++ن++ب++ش            
کارگری و ديگر فعالين و ره+ب+ران        

ه+م+ه   .   اعتراضات اجتماعی هس+ت+ن+د      
جا دفاع از کارگ+ر و آزادى زن و             
حقوق کودک و مبارزه معلم ش+ن+ي+ده         

به عبارت+ى دي+گ+ر ه+م+ه در             .   ميشود
ب+خ+ش+ا    .   جريان اند که چه بايد بکن+ن+د       

در س++ط++ح ع++ل++ن++ی و ب++خ++ش++ا در                     
ارت+ب++اط+ات++ی ک++ه در س+ط++ح ج++ام+ع++ه             
. داريم،  فعالين کارشان را م+ي+دان+ن+د          

 ت+ي+ر امس+ال      18من فکر می کنم در   
جنبش دانشجوئى به مس+ائ+ل م+ه+م و            
اع++ت++راض++ات ک++ارگ++رى و ج++ن++ب++ش           
آزادى زن ت++وج+ه دارد و ت++ال++ش++ش            
اي++ن++س++ت ک++ه اي++ن ج++ن++ب++ش ع++ظ++ي++م                
اعتراضى را بسط دهد و متعين ت+ر          

و اين کار ما را بع+ن+وان ح+زب      .   کند
که براى سازماندهی و ه+داي+ت اي+ن           
اعتراضات تالش ميکند به درجات+ی      

ه+م+ان+ط+ور ک+ه        .   راحت ک+رده اس+ت      
گفتم اين ج+ن+ب+ش ت+ج+رب+ي+ات زي+ادی                
کسب کرده است و امروز دارد در         
م++ب++ارزات روزان++ه خ++ود بس++ط م++ی          

اما اگر مشخصا به سوال ش+م+ا      .   دهد
در رابطه با ش+ع+اره+ا و خ+واس+ت+ه+ا                
بخواهم اشاره ک+ن+م، ف+ک+ر م+ی ک+ن+م                
امروز سازم+ان+ده+ی اب+ع+ادی دي+گ+ر             

 آذر س++رخ       16دارد و ح++ت++ی ب++ا              
البته ب+اي+د   .   پارسال هم متفاوتتر است  

 تير و برگزاری آن ب+ا  18تاکيد کرد  
مشکالت خيلی جدی روب+رو اس+ت؛        
از جمله تعطيل ب+ودن دانش+گ+اه+ه+ا،            
تعطيل بودن خوابگاهها و ب+ازگش+ت       

تعداد زي+ادی   
١٣صفحه   



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

با اين .   از دانشجويان به شهرستانها   
وجود تا کنون نيز اقدام+ات م+ه+م+ى           
ص++ورت گ++رف++ت++ه اس++ت از ج++مل++ه            

 18صدور فراخوانهای برگ+زاری      
تير در مکانهای م+خ+ت+ل+ف و ت+ه+ي+ه                

اينه+ا ت+ن+ه+ا ق+ط+ع+ن+ام+ه              .   قطعنامه ها 
هائی نيستند که قرار اس+ت در اي+ن         
اجتماعات تصويب شوند بلکه کيفر     
خواست دانشجو و دانش+گ+اه ع+ل+ي+ه            

 .رژيم اسالمى است

 

ض++ع++ف++ه++ا و     :   ي��ک دن��ي��اى ب��ه��ت��ر        
کمبودهاى کنونى ک+دام+ن+د؟ ب+ر چ+ه            

 بايد موانعى بايد فائق آمد؟

 

حقيقتا ض+ع+ف+ی     :   نسرين رمضانعلی 
که تقريبا همه گير است اينست ک+ه         
جنبشها خطاب به هم صحبت ن+م+ی       
ک++ن++ن++د و ي++ا اگ++ر خ++ط++اب ب++ه ه++م                  

. ف++راخ++وان ب++ده++ن++د ض++ع++ي++ف اس++ت        
بنظرم بايد جنبش دانشجوئی خ+ي+ل+ی     
صريح و روشن خطاب به ج+ن+ب+ش          
ک++ارگ++ری ف++راخ++وان ده++د ک++ه در             

. مبارزات آنها حضور داشته باشن+د     
به رهبران و فعالي+ن ج+ن+ب+ش زن+ان             
فراخوان بده+د و ب+ا ص+راح+ت ب+ه               
فعالين اج+ت+م+اع+ی و ح+ق+وق م+دن+ی                
اعالم کنند که در اين روز نه ت+ن+ه+ا       
آنها را مورد حماي+ت ق+رار ب+ده+ن+د             
. بلکه فعاالنه حضور داشته ب+اش+ن+د        

در ع++ي++ن ح++ال ف++راخ++وان ب++رای                
تظاهراتهاى ح+م+اي+ت+ی در س+راس+ر            
دنيا در حمايت از خواسته+اى آن+ه+ا           

ب+ن+ظ+رم ه+ن+وز ج+ن+ب+ش             .   مهم اس+ت   
اعتراضی در ايران بدرست+ى وارد       

هنوز فک+ر م+ی     .   اين فاز نشده است  
کنند مردم دنيا نسبت به س+رن+وش+ت         
م++ردم اي++ران ک++ه اس++ي++ر مش++ت++ی                  

در .   ج+ن++اي+ت++ک+اران++د ب++ی ت++ف+اوت ان+د           
صورتی که م+ردم ب+خ+ص+وص در            
اروپا و با ت+وج+ه ب+ه اي+ن+ک+ه اس+الم                 

در اين هفته رفقاى ديگرى  از             
ايران و خارج کشور به صفوف        
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى           

رفقا؛ خسرو دانش،          .  پيوستند
جهان، فرهاد فرهادى، عباس ع،     
ميترا رحمتى، کيوان شاهين،              
قاسم نيک سرشت، ناهيد                        
نريمانی، اصالن ديده کنان،                 

سعيد پريسا زارع، حميد و                    
 . به حزب پيوستندمينوئى 

اجازه ميخواهم از جان+ب ک+م+ي+ت+ه           
مرکزى حزب به اين رفقا خ+وش       
آم++د ب++گ++وي++م و ورودت++ان را ب++ه              
صفوف ح+زب ات+ح+اد ک+م+ون+ي+س+م              

ک++ارگ++رى، ب++ه ح++زب خ++ودت++ان،           
 . تبريک ميگويم

 

ت+++ع+++دادى از اي+++ن رف+++ق+++ا از                     
کمونيستهاى باساب+ق+ه هس+ت+ن+د ک+ه            
عمرى را در تالش ک+م+ون+ي+س+ت+ى            
براى آزادى ج+ام+ع+ه و ب+رپ+ائ+ى               
دن++ي++ائ++ى انس++ان++ى ت++ح++ت مش++ق++ات          

رف+ي+ق   .   فراوان س+پ+رى ک+رده ان+د         
خسرو دانش از دوره فراکس+ي+ون       
اتحاد کمونيسم کارگرى در جدال     
س++ي++اس++ى م++ا در دف++اع از پ++رچ++م            
کمونيست+ى م+ارک+س و م+ن+ص+ور             
ح+ک+م++ت ش+ري++ک ب++ود و غ++ي+ب++ت             
م+++وق+++ت او در ح+++زب ات+++ح+++اد               
کمونيسم کارگ+رى ن+ت+وانس+ت ب+ر           
ادامه عزمش ب+راى ف+ع+ال+ي+ت در             

رف+ق+اى   .   اين صف خللى وارد کند 
ديگر که بخشا از نس+ل ج+دي+د و              
پرشور امروزاند، دنبال جري+ان+ى      
ميگردند که هويت آزاديخ+واه+ان+ه      
و اع+ت+راض ان+ق+الب+ى و انس+ان++ى               

نس+ل+ى ک+ه      .   شان را نمايندگى ک+ن+د    
بشدت جستجوگر و دنبال حقي+ق+ت     

نسلى که آينده و خوشبختى     .   است
را پس از گذش+ت از دوره ه+اى            
پر پيج و خم فکرى و اج+ت+م+اع+ى         
در م++ارکس++ي++س++م و ک++م++ون++ي++س++م              

 . کارگرى يافته است

 

 ! رفقا
اين حزب ب+ه    .   اين حزب شماست  

اي+ن  .   شما و امثال شما تعل+ق دارد     
ح++زب ظ++رف++ى ب++راى پ++ي++ش++ب++رد            
مبارزه ب+راب+رى ط+ل+ب+ان+ه و س+ر                

... تير، گفتگو با نسرين رمضانعلى ١٨  

سياسی زندگ+ی آن+ه+ا را در ه+م+ي+ن                 
کشورها مستمرا مورد ته+دي+د ق+رار         
ميدهد و خطر باندهای ت+روريس+ت+ی         
را احساس می کنند، بيشتر با م+ردم        
اي++ران و ج++ن++ب++ش اع++ت++راض++ی و                 
آزادي++خ++واه++ان++ه ش++ان احس++اس ه++م           

وقتی در اروپ+ا     .   سرنوشتی می کنند  
از شما ميپرسند که از ک+دام کش+ور           
هستيد و می گوييد اي+ران،  س+ري+ع+ا             
باندهای تروريستی به ذهنش+ان م+ی         
آيد، فورا م+ی گ+وي+ن+د زن+ان آزادی                
ندارند، می گ+وي+ن+د ف+ع+ال+ي+ن زن را                 
دست+گ+ي+ر م+ی ک+ن+ن+د و م+ی گ+وي+ن+د                      

ي+ک  .     کارگران  حق تشکل ن+دارن+د       
کار مهم جنبش کموني+س+م ک+ارگ+رى          
در خارج کشور تغيي+ر تص+وي+ر از           
ايران و جلب حمايت و هم+ب+س+ت+گ+ى           

در داخ+ل    .   بين ال+م+ل+ل+ى ب+وده اس+ت            
کشور نيز جن+ب+ش ک+ارگ+رى ب+خ+ش+ا              

اما هنوز . پيشرو اين اقدام شده است
الزم است جنبشهاى اعت+راض+ى در        
ايران با اعت+م+اد ب+ن+ف+س خ+ط+اب ب+ه                 
مجامع بين المللی و مردم آزاديخواه      

 . دنيا صحبت کنند

 

و باالخره مس+ئل+ه م+ه+م اي+ن+س+ت ک+ه                 
 تير بايد آگاهانه تالش 18امسال در   

کرد که اعتراضات دانش+ج+وي+ان ب+ه          
ما شاه+د  .   بيرون دانشگاه منتقل شود 

اعتراضات باشکوه+ى در دانش+گ+اه         
ها بوديم اما ضرورى و م+ه+م اس+ت       

ب++اي++د  .   ي++ک گ++ام ف++رات++ر ب++رداش++ت           
اعتراضات را از صحنه دانشگاه به 

ب++ا ج++ع++ل ک++ارت          .   خ++ي++اب++ان آورد     
ش++ن++اس++ائ++ی ف++ع++ال++ي++ن اخ++راج++ی و ي++ا          
محروميت گرفته را نمی شود وارد       

ن++م++ی ش++ود ف++ع++ال++ي++ن     .   دانش+گ++اه ک++رد   
ج++ن++ب++ش++ه++ای ک++ارگ++ری و زن++ان را            

 ت+ي+ر   18. مخفيانه وارد دانشگاه کرد 
بايد در ابعادی گسترده ت+ر ب+رگ+زار          
شود و تالش کنيم که اي+ن گ+ام م+ه+م              

 .*   تير امسال باشد18در 

٦شماره   

راست سوسياليستى و ک+م+ون+ي+س+ت+ى            
اين حزبى است که ب+ا وج+ود          .   است

شما و هزاران زن و مرد آزاديخواه       
بدرجه اى که م+ا ق+وى        .   قوى ميشود 

تر باشيم، بدرجه اى که در ج+ن+ب+ش            
سوسياليستى کارگ+ران، در ج+ن+ب+ش          
آزادى زن، در جنبش ضد اس+الم+ى         
و ضد م+ذه+ب+ى نس+ل ج+دي+د پ+اي+م+ان                  
س+ف++ت ب++اش+د، ب+درج++ه اى ک+ه ق++ادر               
باشيم مکانيزمهاى مبارزه اجتماع+ى     
را تسخير کنيم و در مقي+اس ب+زرگ         
پ++اس++خ ب++ورژواه++ا و س++ي++اس++ت++ه++اى             
ارتجاعى شان را بده+ي+م، ب+ه ه+م+ان             
درجه به پيروزى ن+زدي+ک ت+ر ش+ده            

ما بايد بورژوازى را در زم+ي+ن     .   ايم
م+ا ب+اي+د ق+وى          .   خودش شکست دهيم 

و قوى تر شويم و براى مسائل م+ه+م    
فک+رى و س+ي+اس+ى اي+ران و ج+ه+ان                  
پاسخ+ه+اى روش+ن و م+ارکس+ي+س+ت+ى               

م+ا ب+اي+د ق+ادر ب+اش+ي+م              .   داشته ب+اش+ي+م    
جنبش ک+م+ون+ي+س+م ک+ارگ+رى را در                
مقياس وسيع متحد کنيم و در ج+دال          
سياسى برسر سرنوشت ج+ام+ع+ه ب+ه          

 .پيروزى برسانيم

 

کمونيسم جنب+ش+ى ب+راى ت+غ+ي+ي+ر در               
کمونيسم .   زندگى انسان امروز است   

آنجاست که اعتراض و اعتصاب و       
ن+خ++واس++ت++ن و گ+ردن ن++گ++ذاش++ت++ن در           

اگ+ر ت+ز و ت+ئ+ورى و             .   جريان است 
کاپيتال و م+ان+ي+ف+س+ت و اي+دئ+ول+وژى               
آلمانى و يک دنياى ب+ه+ت+ر و غ+ي+ره               
مغز کمونيسم است، قلب ک+م+ون+ي+س+م          
آنجاست که کارگ+ر و زن و ج+وان             

کمونيسم آن+ج+اس+ت      .   اعتراض ميکند 
که اين نظام منحوش و مشقات آن+را         
به نقد ميکشد و اراده متشک+ل ب+راى        

 . تغيير آن را به ميدان ميکشد

 

. رفقا، حزب ت+ان را ت+ق+وي+ت ک+ن+ي+د                
دوستان و همکارانتان را ب+ه ح+زب          
کمونيس+ت+ى ت+ان ب+ا اف+ت+خ+ار دع+وت                 

پ++رچ++م ح++زب را در ه++ر               .   ک++ن++ي++د  
ک++ارخ++ان++ه و م++حل++ه و دانش++گ+++اه                   
برافرازيد و نويد يک دنياى بهتر را     

م++ا .   ب+ه ه+م++ه ج+ا و ه++ر ج+ا ب++ب+ري++د                 
پيروزى کمونيستى و ک+ارگ+رى را          

ب+ه نس+ل ج+دي+د، ب+ه            .   به کودک+ان+م+ان    
انس++ان++ه++اى م++ع++اص++ر و ب++ه آي++ن++ده                

ما بايد .   ما بايد تالش کنيم  .   بدهکاريم
 ! رفقا خوش آمديد. پيروز شويم

در  . م+ي+ش+ود    تکنيک شن+ي+ده    پلی از ايران اعتراض فرياد امروز  : پيام اتحاد 
جمهوری جنايتکار اسالم+ی و ه+دف          مقابل در بين المللی  يک اقدام منسجم  

ک+م+پ+ي+ن      . متحد ش+وي+م    يارانمان برای سازی پرونده غير انسانی اش در قبال    
ف+ع+ال+ي+ن ح+ق+وق بش+ر در               خ+واه+ان و     آزادی آزادی پلی ت+ک+ن+ي+ک از ه+م+ه             

سراسردنيا تقاضا دارد به ه+ر ش+ي+وه  و راه م+م+ک+ن در م+ق+اب+ل اق+دام+ات                                
اعت+راض   زندانی دانشجويان درقبال غيرانسانی جمهوری جنايتکاراسالمی  

 .کرده و درحمايت از آنان با کمپين دانشجويان همراه شوند

 !آزادی ياران دبستانی متحد شويم زنان برای  کارگران و

/com.blogfa.azadipoly://http 

!کمونيستهاى کارگرى  

!به حزب خودتان خوش آمديد  



١٤صفحه  يک دنياى بهتر   

راديکاليس+م ص+وری ب+ه ي+ک+ی از               
مش++خ++ص++ه ه++ای ره++ب++ری ح++زب            
. کمونيست کارگری بدل شده اس+ت      

تبليغ+ات و م+واض+ع س+ي+اس+ی آن+ه+ا                 
م++م++ل++و اس++ت از ش++ع++اره++ای ده++ان          

در اي+ن+ج+ا ب+ه         .   پرکن ب+دون م+ح+ت+وا       
 .يکی دو نمونه اخير ميپردازيم

 

 جنگ داخلی در فلسطين -1
م+++وض+++ع در ق+++ب+++ال اي+++ن واق+++ع+++ه              
همانگونه که پيش از اي+ن ن+ي+ز در              
قبال مقاله رفيق حم+ي+د ت+ق+واي+ی در             
نش++ري++ه ان++ت++رن++اس++ي++ون++ال و س++پ++س            
ق++ط++ع++ن++ام++ه پ++ي++ش++ن++ه++ادی ايش++ان و            
مصوب دفتر سياسی مط+رح ک+رده        
بوديم، در ميان ت+وص+ي+ف+ات+ی انش+اء             
گونه در مورد دو قطب تروريستی      
دولتی و جناي+ت اس+رائ+ي+ل، مس+ال+ه              

اب+ت+دا   .   فلسطين را وراون+ه م+ي+ک+ن+د           
ميگويد مردم فلسطين ق+رب+ان+ی ه+ر          

اما زمانی که راه ح+ل  .   دو قطب اند 
ارائه ميدهد اسالم سياسی را دشمن      
اصلی مردم فلسطين و مانع اصل+ی       
ع+دم ح+ل مس+ال+ه ف+ل+س+ط+ي+ن اع++الم                  

 :ميکند

 

تاکيد ما که جنگ دو اردوی                   "
تروريسم دولتی و تروريسم                     
اسالمی مساله فلسطين را تحت              
الشعاع خود قرار داده و اسالم                 
سياسی به مانعی بر سر مساله                 
فلسطين بدل شده است، با وضوح         

 . ..." بيشتری قابل مشاهده است

مردم فلسطين ق+رب+ان+ي+ان مس+ت+ق+ي+م             " 
ج++ن++اي++ات اس++رائ++ي++ل و ح++م++اس و               
درگ+ي++ري++ه+ای ن++ظ++ام+ی در م+ن++ط++ق++ه           

. اين وضعيت بايد تغيير کند    .   هستند
ت++ن++ه++ا راه خ++ال++ص++ی ف++وری از                  
وضعيت ک+ن+ون+ی، تش+ک+ي+ل کش+ور              
مستقل و متساوی الحقوق فلسطينی     

اي++ن ب++دون ش++ک++س++ت اس++الم         .   اس++ت
س++ي++اس++ی و ج++ارو ک++ردن آن++ه++ا از             
ص+++ح++++ن++++ه س++++ي++++اس++++ی م++++م++++ک++++ن          

اطالعيه در ب+اره ج+ن+گ          . "  ( نيست
 )داخلی در فلسطين

 

! در اي++ن پ++اراگ++راف دق++ت ک++ن++ي++د             

هدف آن+ه+ا ن+ي+ز ش+ک+س+ت اس+الم                 
س++ي++اس++ی و ج++ارو ک++ردن آن از             

ناسيوناليسم ع+رب   .   فلسطين است 
نيز به اين نتيجه رسيده اس+ت ک+ه          
اسالم سي+اس+ی م+ان+ع ح+ل مس+ال+ه               

در اينجا اس+رائ+ي+ل      .   فلسطين است 
و آمريکا و ناسيوناليسم عرب هم      

ره+ب+ری   .   نظر و هم سو ش+ده ان+د        
حزب چ+گ+ون+ه م+ي+خ+واه+د اس+الم              
س+ي++اس++ی را ش++ک+س++ت ده+د و از              

 صحنه جارو کند؟  

 

. جنگی در گرفته است! دقت کنيد
ن+اس+ي+ون++ال+ي+س++م ع+رب در م+ق+اب++ل               
. اسالم سياسی در جبهه فلس+ط+ي+ن       

توجيه اين جنگ از جان+ب ال+ف+ت+ح        
ح+م+اس م+ان+ع       :   ني+ز ه+م+ي+ن اس+ت         

اين جنگ با پشتيبانی .   صلح است 
کامل اسرائيل و آم+ري+ک+ا روب+رو          

دول++ت ه++ای ع++رب       .   ش++ده اس++ت   
منطقه نيز از آن اس+ت+ق+ب+ال ک+رده              

شما کجا م+ی ايس+ت+ي+د؟ انش+اء          .  اند
دو ق++ط++ب    " پ++ردازی در م++ورد         

م+وض+ع   . کافی نيست"  تروريستی
س++ي++اس++ی ب++اي++د ه++ر دوی اي++ن دو            

. قطب تروريستی را هدف گ+ي+رد       
نميتوان مقاديری درب+اره ه+ر دو         

ام++ا وق++ت++ی ب++ه     .   ق+ط++ب ح++رف زد     
موضع سياسی ميرس+د، خ+واه+ان        
شکست و از صحنه جاور ک+ردن     

ب+ع+الوه ح+م+اس پ+دي+ده           .   يکی ش+د   
مس++ال++ه  .   نس++ب++ت++ا ج++دي++دی اس++ت           

. فلسطين مساله ای تاريخی اس+ت      
تا زمان سر کار آمدن حماس چ+ه       
نيرويی مانع حل مساله فل+س+ط+ي+ن         
بود؟ چه سياست هايی به ع+روج        
ح++م++اس ک++م++ک ک++رد؟ ب++ه اي++ن                
سواالت اگر پاسخی درس+ت داده       
شود، به چنين موضع وارونه ای      
در م+++ورد مس+++ال++ه ف++ل+++س++ط+++ي+++ن             

 . نميرسيد

 

 سهميه بندی بنزين  -2
دست حکومت از زندگى     "شعار  

بنظر خيلی راديکال   "  مردم کوتاه 
اما در يک نگاه دقيق تر       .  ميرسد

اين شعار سطحی و از نظر                   
اين شعار   .  کمونيسم اشتباه است    

آنارشيست ها و مدافعين بازار            
آزاد را بخود جلب ميکند، نه                

در محتوای اين   .  کمونيست ها را  
حتما در پاسخ    .  شعار دقيق شويم   

با حق بجانبی خاصی که                         
مشخصه اين رهبری است، گفته       
خواهد شد که منظور از اين                  

 !راديکاليسم صوری، انقالبيگری سطحی
  تبليغات رهبری حزب کمونيست کارگری

 آذر ماجدى

درباره دو قطب تروريسم و جنايات 
اسرائيل صحبت شده اس+ت، مس+ال+ه         
استقالل فلسطين ن+ي+ز م+ط+رح ش+ده              

اما موضع اصلی در آخ+ري+ن        .   است
اي++ن ب++دون ش++ک++س++ت     " س++ط++ر اس++ت     

اسالم سياسی و جارو کردن آنها از       
ب+ه  . "   صحنه سياسی م+م+ک+ن ن+ي+س+ت         

اين اعتبار بايد ابتدا اس+الم س+ي+اس+ی            
را در منطقه شکست داد ت+ا ب+ت+وان             

در .   مسال+ه ف+ل+س+ط+ي+ن را ح+ل ک+رد                
حاليکه مساله فلسطين خود يکی از       
مب+ان+ی اص+ل+ی ت+داوم و ب+از ت+ول+ي+د                    

وج+ود اي+ن ب+ی        .   اسالم سياسی است  
عدالتی تاريخی و دردناک، س+ت+م و          
س++رک++وب خش++ن++ی ک++ه اس++رائ++ي++ل ب++ا          
پشتيبان+ی ک+ام+ل آم+ري+ک+ا ب+ر م+ردم                 
فلسطين تحميل م+ي+ک+ن+د و ن+ات+وان+ی                
ناسيوناليسم عرب در پاسخگويی به     

 -آن ت++وج++ي++ه و غ++ذای س++ي++اس++ی                   
ايدئولوژيک مهمی به جنبش اس+الم       

ادب+ي+ات ح++زب     .   س+ي+اس+ی داده اس+ت        
ک++م++ون++ي++س++ت ک++ارگ++ری ک++ه ت++وس++ط          
منصور حکمت تبيين ش+ده اس+ت و           
ک++ل++ي++ه م++واض++ع ح++زب پ++ي++ش از                  
ليدرشيپ حميد تقوايی بر اين اص+ل       

اما اکنون موضع ح+زب     .   تاکيد دارد 
ب++رای ح++ل    :   ب++رع++ک++س ش++ده اس++ت       

مسال+ه ف+ل+س+ط+ي+ن ب+اي+د اب+ت+دا اس+الم                    
. سياسی را از ص+ح+ن+ه ج+ارو ک+رد             

اين نه تنها بی پاسخ گذاشت+ن مس+ال+ه       
فلسطين است، بلکه عمال به مع+ن+ای      

. تقويت اس+الم س+ي+اس+ی ن+ي+ز هس+ت               
همانگونه که س+ي+اس+ت ه+ای دول+ت             
آمريکا و متحدينش موج+ب ت+ق+وي+ت          
. اسالم سياسی در منطقه ش+ده اس+ت        

ت++الش ب++رای ج++ارو ک++ردن اس++الم             
سياسی در لبنان يا عراق دو ن+م+ون+ه       

 .دردناک از اين سياست است

 

چگونه اسالم سياسی را بايد جارو 
 کرد؟

اي++ن س++وال++ی اس++ت ک++ه در م++ق++اب++ل              
آيا اي+ن  .   رهبری حزب قرار ميگيرد   

موضع با موضع اسرائيل و آمريک+ا    
هم سو نميشود؟ به اين ترتيب جنگ    
داخلی در ف+ل+س+ط+ي+ن ک+ه ال+ف+ت+ح در                   
اشکال جديد آن را آغاز کرده اس+ت     
و کامال توسط اسرائ+ي+ل و آم+ري+ک+ا             
حمايت ميشود، بايد م+ورد ح+م+اي+ت           

ن+ي+ت و     .   رهبری حزب ق+رار گ+ي+رد      

٦شماره   
شعار سرنگونی جمهوری اسالمی     

اگر مقصود اينست بايد              .  است
دست حکومت از     .  همين را گفت    

. زندگی مردم کوتاه اين را نميگويد     
اين شعار را جنبش بازار آزاد                  

دست .  براحتی از شما می پذيرد          
اين .  دولت کوتاه، دست بازار باز       

معنای واقعی شعار دست حکومت      
اين .  از زندگی مردم کوتاه است          

رفقا از آهنگ اين شعار خوششان         
دست "بر وزن شعار        .  آمده است  

" مذهب از زندگی مردم کوتاه                
لذا بدون يک ذره دقت و              .  است

عمق، اين شعار را در مورد                     
سهمينه بندی بيزين و حکومت سر       

 . داده اند

 

ريشه کردن کرد فقر، سرنگونی          
 رژيم

مدتی است که رفقای رهبری                   
حزب ريشه کن کردن فقر را به              
سرنگونی رژيم اسالمی متصل             

. اين شعار نادرست است    .  کرده اند 
به عبارت بهتر ناکافی و توهم                  

ريشه کن کردن فقر       .  آفرين است  
در گرو نابودی سرمايه داری                 

برای نابودی سرمايه داری       .  است
بايد رژيم اسالمی را سرنگون                

زمانی که اين حلقه اصلی گم       .  کرد
ميشود، اين شعار نادرست و توهم        

بورژوازی راست  .  برانگيز ميشود 
پرو غرب با اين شعار هيچ                        

سرنگونی .  اختالفی ندارد            
جمهوری اسالمی به تنهايی موجب    

برای .  ريشه کن شدن فقر نميشود       
مبارزه با فقر بايد با سرمايه داری         

 . مبارزه کرد

 

کنگره انترناسيونال، کنگره          -3
 کاپيتال

اين يکی نمونه ديگر از آژيتاسيون       
های دهان پرکن رهبری حزب               

اين از آژيتاسيون های رفيق      .  است
هر کس که از روند       .  تقوايی است 

 بی خبر باشد، با خواندن        6کنگره  
اين شعار تصور ميکند که بخشی          
از کنگره به مساله ساختن                          
انترناسيونال اختصاص داشته               

و کنگره مشخصا به اين             .  است
مساله پرداخته است و حداقل                   
مقدمات و تدارکات ايجاد                            
انترناسيونال نوين کمونيستی                  

آيا .  کارگری را مهيا کرده است           
 منظور 

   ٢٣صفحه 



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

توی کتاب زيست پيش دانشگاهی        
خواندم دانشمندی به اسم پائولوف         
آزمايشی به اين ترتيب انجام داده           
که هر روز در يک زمان خاص            

و همراه  .به يک سگ غذا می داده       
با غذا دادن زنگ را به صدا در               

بعد از مدتی در زمان        .  می آورده 
غذا دادن فقط زنگ را به صدا در          

. می آورد و به سگ غذا نمی داد            
بررسی های او نشان دادکه حتی           
وقتی به سگ غذا نمی دهند و                   
زنگ را به صدا در می آورند                  
اسيد معده و بزاق دهانش برابر با          
زمانی است که می خواهد غذا                 

امروزه اين اصل ثابت شده      .بخورد
اصل شرطی شدن                             .است

درآزمايشات زيادی به اثبات                   
رسيده و در مورد انسان هم صدق         

اين اصل نه تنها در مورد       .می کند   
غذا خوردن بلکه در مورد راه                
رفتن، رفتار و حتی فکر کردن نيز   

با عرض پوزش            .صادق است     
فراوان بايد بگويم اگر ما نخواهيم          
فکر کنيم و عقايدی که پدران و                
مادرانمان به وسيله شرطی شدن           
به ما منتقل کرده اند، بپذيريم چه             

 !! فرقی با آن سگ داريم؟

 

من يک دانشجوی بيست و يک               
ساله ام و در ايران زندگی می کنم          
اما بر خالف تمام کسانی که می              
شناسم آزادانه فکر کردم و                         

البته منظورم   (کمونيزم را پذيرفتم     
اين نيست هرکس کمونيست نيست       

منظورم آن  !  نه.  مثل آن سگ است   
کسی است که آزادانه فکر نمی                

بر خالف آنچه که اغلب              ).  کند
مردم ايران فکر می کنند کمونيسم        

بلکه می گويد   .نمی گويد خدا نيست   
قابل توجه   (خدا اثبات پذير نيست         

من :آقايان و خانوم های منور فکر       
نگفتم نمی شود آن را پراتيک کرد        

پس )  گفتم نمی شود اثبات کرد             
بهتر است بگوييم من نمی دانم خدا        
وجود دارد يا خير و می خواهم               
زندگی را بر اساس آنچه می دانم           

کمونيزم می     .وجود دارد بسازم         
گويد به جای اين که دزد را                        
دستگير کنی يا دستش را قطع کنی        
شرايطی اجتماعی ايجاد کن تا                 

کمونيزم جنبش   .  کسی دزدی نکند    
مبارزه برای رسيدن به جامعه ای         

مال بچه من می شود              .  هشت
و اين روند آنقدر ادامه می        !!  دو

يابد تا بچه شما فقط به اندازه ای          
در اختيار بچه من می گذارد که          
زنده بماند و برايش کار کند                   

و اين يعنی     !!!)  مثل يک اسب    (
يعنی چون پدر شما پولدار         .  فقر

بوده حق داريد مثل انسان در               
. بهترين دانشگاه درس بخوانيد          

اما من نوعی بايد در بچگی                   
پالستيک يا سيگار بفروشم و              
وقتی بزرگ شدم از صبح تا                 
شب برای چندر قاز کار کنم و             
وقتی کار نيست با گدايی فحشا و        

در اين  .  دزدی امورم را بگذرانم    
نظام چون پدر شما پول دار بوده        

پدر را به خاطر اينکه خودم               (
مذکرم مثال زدم و گرنه فرقی             

حق داريد مثل انسان        )  نمی کند  
در اين    ....زندگی کنيد و من              

نظام مالک انسان بودن پول                 
اگر پول نباشد به شما              !  است

اما راه    .  فوحش هم نمی دهند          
آزادی چيست؟ مارکس در دو             
قرن پيش را حل را بيان کرده              

کمونيسم به اين روند              .  است
اشتباه و غير انسانی پايان می              

رفع فقر و تبعيض تنها از          .  دهد
راه مبارزه کمونيستی عليه نظام       

 .توليد کننده فقر ميگذرد

 

 اعتصاب 
در اولين روز سهميه بندی بنزين     
تاکسی های تلفنی دست به                      
اعتصابی گسترده بر عليه رژيم        
اسالمی زدند از آنجايی که اکثر         
اين اتومبيل ها به صورت اقساط       
تهيه شده اند و صاحبان اين                    
خودرو ها به وسيله حمل ونقل            
مسافر قسط ماشين را پرداخت           
می کردند و همچنين به اين                    
وسيله امرار معاش می کردند،          
سهميه بندی بنزين تمام برنامه            
آن ها را به هم ريخت و آنان در           
اعتراض به اين حرکت رژيم              

 .اعتصاب کردند

 

 سهميه بندی بنزين
اين روز ها سهميه بندی بنزين            
بهانه ای شده است تا مردم                     
انزجار خود را از رژيم اسالمی        

اما سوالی که در اين       .بروز دهند 
: بين پيش می آيد اين است که               

سهميه بندی به طور کلی درست       

 !من سگ نيستم
 ايران - سروش آزادی

است که در آن هيچ پسر بچه به                 
جای رفتن به دبستان پالستيک                 
نفروشد، هيچ زنی به خاطر تهيه             
غذا و پوشاک برای بچه هايش تن           

و برای ايجاد اين          .  فروشی نکند   
جامعه ايده آل که در آن تضاد                     
طبقاتی از بين می رود راه های               

نه راه   .  علمی و اجتماعى می دهد       
هايی که مجموعه ای از بکن نکن           
های ساده است که اغلب در دين ها        

بر خالف آنچه      .  مشاهده می شود     
اغلب مردم فکر می کنند کمونيزم          
نمی گويد همه مردم بايد بی دين                
شوند بلکه می گويد دين و سياست          
بايد جدا باشند و هر کسی اجازه                
داشته باشد که خودش با تفکر                    
آزادانه دينی را انتخاب کند يا اگر            
دوست نداشت اصال دينی را                      

می گويد هر انسانی       .  انتخاب نکند  
اجازه دارد عقيده اش را بگويد نه            

 .... مثل حاال که 

 

 !از تحريم تا جيره بندی

   فقر چيست؟
يک سوال که هميشه ذهن آدم را به         
خودش مشغول می کند اين است که 
اساس فقر چيست؟و چرا به وجود          
می آيد؟بياييد فرض کنيم کل پول             

و تمام افراد      .  دنيا ده تومان است       
دنيا دو نفر هستند من و شما که                  

حاال .داريد اين مقاله را می خوانيد         
از اين ده تومان پنج تومان آن مال           

. من و پنج تومان هم مال شما                     
فرض کنيم شما کاری توليدی يا               
تجاری انجام می دهی و پنج تومان         

از آنجايی  .شما می شود شش تومان     
که در دنيا فقط ده تومان پول هست         
الزمه اينکه پول شما بشود شش              
تومان اين است که مال من بشود              

. خوب نوش جانتان     .  چهار تومان  
حاال .زحمت کشيده ايد حقتان است        

البته دور از   (فرض کنيم من و شما      
می ميريم و دو نفر ديگر              )  جون

اشکال از    .  جايمان را می گيرند         
اينجا شروع می شود بچه من بدون        
آنکه گناهی کرده باشد از بچه شما          
پول کمتری دارد و از آنجايی که به   
قول معروف پول پول می آورد،             
شش تومان بچه شما می شود هفت         

مال بچه من می شود سه            .  تومان
مال بچه شما می شود                 .  تومان

٦شماره   
است يا غلط؟ بايد گفت سهميه                  
بندی هر کااليی اگر با برنامه و              
برای بهبود زندگی مردم باشد                  

سهميه .  امری بسيار پسنديده است      
بندی نبايد به معيشت مردم فشار            

اين در حالی است که        .  وارد آورد 
تاثير بنزين به عنوان يک کاالی             
پايه در افزايش قيمت ها برهيچ               

نبود سيستم    .  کس پوشيده نيست       
مناسب حمل و نقل نيز مشکالت            
زيادی برای مردم فراهم آورده              

همانطور که هر روز                .  است
مشاهده می کنيم در تلويزيون                  
دولتی دائم گفته می شود اين طرح         
باعث صرفه جويی در مصرف            
بنزين و کم شدن بار ترافيک می            

اگر اين طور است و رژيم           .  شود
به خاطر موارد دست به سهميه              
بندی زده چرا تا به حال اين کار              
را نکرده بود؟ چرا وقتی آمريکايی   
ها تهديد به تحريم کردند اين اتفاق          
افتاد؟ اين طرح احتياج به بستر               
سازی داشت تا مردم زير فشار              

 . اين طرح له نشوند

رژيم اسالمی برای صرفه جويی         
و ترافيک اين طرح را به اجرا در        

او عاشق چشم وابروی         .  نياورده
حاال اگر خوب دقت      !  مردم نيست 

کنيم و فوايد و مضرات اين طرح           
را بررسی کنيم می بينيم کفه                     
ترازو به سمت زيان های اين                   

مردمی که  .  طرح برای مردم است   
در دعوای بوش و احمدی نژاد بی        

گرانی سرسام آور، نبود     .طرف اند 
سيستم حمل و نقل مناسب شهری،        
و ايجاد فشار بر روی اقشار کم در   
آمد تنها بخشی از نتايج زيان بار             

می گويند می        .  اين طرح است       
. خواهيم يارانه ها را هدفمند کنيم          

اين حرف آدم را به خنده وا می                
از يک طرف گرانی ناشی از     .دارد

فشار به بنزين را داريم و از                      
طرف ديگر عمال اکثر يارانه ای           
که از روی بنزين برداشته می                 
شود به امر خصوصی سازی                  

يعنی يارانه    .  اختصاص می يابد      
برای سرمايه دار هدفمند می شود         

اما مردم ديگر      !!  نه برای مردم     
در هجده  . دست رژيم را خوانده اند 

تير ماه همه با هم درس خوبی به             
سهميه .  رژيم اسالمی می دهيم           

اين خواسته   .  بندی بايد ملغی شود      
ما فقر نمی     .  ما مردم ايران است      

ما نمی خواهيم به خاطر         .  خواهيم
در گيری بوش و احمدی نژاد                   

 .*تحت فشار باشيم



١٦صفحه  يک دنياى بهتر   

 ، کمونيستها،کارگران
 زنان ،جوانان انقالبى
 !آزاديخواه

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

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

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

 حزب اتحاد         ،داخل و خارج        
کمونيسم کارگرى را وسيعا             

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

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

 . شرکت کنيد

 

براى معرفى حزب اقدامات               

راست در قلمرو سياست              
پرچم و  .  سراسرى تالش ميکند  

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

 مراکز  ،محلهاى زيست کارگران   
 و هر     ،دانشگاهى و آموزشى    

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

 !برابر قرار داده اند

 

نشريات و ادبيات حزب و                 
کمونيسم کارگرى را وسيعا          

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

! شعارهاى حزب بيارائيد              
 زنان و جوانان را دعوت       ،کارگران

به پيوستن به حزب اتحاد               
! کمونيسم کارگرى کنيد              

جلسات مختلف برگزار کنيد و         
پيرامون حزب و سياستهايش        

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

 !در کمپين معرفى حزب فعاالنه شرکت کنيد

 سياوش دانشور

 متعددى ميتوان صورت داد؛

اين حزب کارگران کمونيست و           
سوسياليست و رهبران عملى         

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

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

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

 !کارگران وسيعا تبليغ کنيد

 

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

٦شماره   
کمونيستها را متشکل کنيد و           
کمونيسم کارگرى مارکس و            
منصور حکمت را بعنوان تنها راه          
حل رهائى از شر سرمايه دارى و       
حکومت منحوس اسالمى در           
ابعاد وسيع به مرکز جدال                 

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

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى          
اين حزب تمام     !  حزب شماست  

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

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

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

 

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

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

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

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

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  

 

:امضا:                        تاريخ  

: اى ميل:                          تلفن  

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

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   

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

. ريال ايران است١٠٠٠٠کرون سوئد و   



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

شاهو فاتحی در خانواده ای محروم 
آرزوی پدر شاهو . بدنيا آمده بود 

تنها يک چيز بود؛ فرزندش 
تحصيل کند، به دانشگاه برود تا 
بار سنگين کار برای زندگی را با 

پدر شاهو در ميان . هم تقسيم کنند
مردم محله و دوستان و آشنايان با  
: افتخار از پسرش صحبت می کرد

پسرم در دانشگاه است، درس می 
مثل قريب به اتفاق خانواده ! خواند

ها آرزوی پدر دکتر و مهندس 
شاهو شاهد بود که . شدن پسر بود

چگونه پدر با رانندگی و کارهای 
سخت تالش می کند که هزينه 
.دانشگاه و زندگى او را تامين کند  

  

. شاهو درسش را به اتمام رساند
برای استخدام شدن و کار کردن 
.بايد برگه پايان خدمت داشته باشيد  

  

شاهو دو سال سربازی را تمام 
با اين اميد ديگر مانعی سر . کرد

راهش نيست برای پيدا کردن کار 
و ديگر نخواهد گذاشت پدرش با 
رانندگی زندگی خانواده را تامين 

مدت زيادی نبود، شايد کمتر . کند
از يکماه که بعد از سربازی بدنبال 

يک روز چند نفر ناشناس . کار بود
دم در خونه شاهو ظاهر شدند و 

خانواده شاهو . شاهو را ربودند
محمدی تمامی ارگانهای سرکوبگر 
رژيم را به دنبال فرزند عزيزشان 
گشتند اما يک جواب گرفتند؛ شاهو 

.                           نزد مانيست  
 

بعد از ربوده شدن شاهو يکماه 
نگذشت که جنازه شکنجه شده 

شاهو در اطراف سد سنندج پيدا 
.شد  

 مرگ شاهو فاتحی فاجعه ای برای خانواده اش 
 لطيف بهراميان، سنندج 

آثار شکنجه بر سراسر بدن او 
نشان از جنايت جمهوری اسالمی 

شاهو را به اتهام دست داشتن . بود
در ترور ناصر بيگلری گرفته 

مزدوران و جنايتکاران  . بودند
رژيم پس از چند هفته شکنجه و 
اذيت و آزار تالش داشتند که ثابت 
کنند و نامه ای مبنی بر ترور اين 

شاهو بی خبر  . مزدور را امضا کند
نمی توانست . از همه چيز بود

اقرار کند به عملی که مرتکب نشده 
حتی زمانی که تمامی تن وی . است

سوزانده شده بود حاضر به امضای 
.                     اين نامه نشده بود 

  

در آخرين تهديد پيشانی شاهو را 
بارها و بارها  . سوراخ می کنند

شاهو زير شکنجه بی هوش می 
شود اما مزدوارن و جنايتکاران 
اسالمی حاضر نمی شوند دست از 

شاهو زير . سر شاهو بردارند
شکنجه مزدوران حکومت اسالمى 

حتى حاضر به قبول . جان باخت
خبر دادند که . کشتن شاهو نشدند

جنازه اش را در اطراف شهر پيدا 
پدر شاهو با ديدن جنازه . کردند

فرزند عزيزش که اين چنين 
شکنجه شده تحويل گرفته است 
تمامی دنيا و اميد زندگيش ويران  

امروز با گذشت چند ماه . می شود
از مرگ شاهو پدر شاهو کسی را 
نمی شناسد و مادرش بشدت 

شاهو فاتحی را . مريض است
جمهوری اسالمی به فجيع ترين 

پدر و مادر . شکل به قتل رساند
اما  . شاهو هم دارند تلف ميشوند

نبايد بگذاريم نادر محمدی و   
کيومرث محمدی به چنين 

.                سرنوشتی دچار شوند  

*** 

٦شماره   

 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند
 

 !پروژه اتحاد صفوف جنبش کمونيسم کارگری و مخالفين اش 
 نقدی بر نقطه نظرات کورش مدرسی و حميد تقوايی

 

 علی جوادیسخنران؛ 
 ايران –شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه : مکان

  ژوئيه٧شنبه  
 ظهر بوقت لس ١٢ شب بوقت اروپای مرکزی، ٩ساعت 

 آنجلس

 و بطورهم زمان در ياهو مسنجر
Markazmkk@yahoo.com 

 !براى نجات جان نادر و کيومرث محمدی تالش کنيم
 از ترور ناصر بيگلری از عوامل ج+م+ه+وری اس+الم+ی در س+ن+ن+دج                       پس

رژيم جمهوری اسالمی اقدام به دستگيری تعدادی از جوانان شهر نموده       
 م+اه اس+ت ک+ه در            ۵نادر محمدی و کيومرت م+ح+م+دی ب+ي+ش از                 .   است

در اين مدت ه+م+س+ر و ع+زي+زان اي+ن             . اسارت رژيم اسالمی بسر ميبرند 
افراد کوچکترين اطالعی از اين دو نفر نداشتند و رژيم از دستگي+ری و             

 . بازداشت آنها اظهار بی اطالعی ميکرد

روز چهارشنبه به خانواده محمدی ها خبر ميدهند که اگر تا روز ش+ن+ب+ه              
وکيلی برای نادر و کيومرث پيدا نکنند اين دو فرد با وکيل تسخ+ي+ری ب+ه         

رژيم اسالمی برای اي+ن دو ج+وان ح+ک+م اع+دام                .  دادگاه برده خواهند شد 
کيومرث محمدی دارای دو کودک خ+ردس+ال و ن+ادر          .   صادر کرده است  

 . محمدی اخير ازدواج کرده است

 

 مردم آزاديخواه سنندج 
اجازه ندهيد اين دو ج+وان    .  به نجات اين دو جوان از طناب دار برخيزيد 

رژيم جمهوری اسالمی که پرونده اعدام و ترور بي+ش از          .   را اعدام کنند  
صد و پنجاه هزار تن از جوانان را در کارنامه سي+اه خ+ود دارد، دارای                

بايد سرنگون شود و سران آن ب+ه ج+رم     . صالحيت بررسی پرونده نيست 
جنايت عليه مردم محاکمه و با رعاي+ت ت+م+ام ق+وان+ي+ن انس+ان+ی م+ج+ازات                         

مش+وق  .   حکم اعدام خود يک قتل شنيع و سازمانيافته دولتی اس+ت           .   شوند
. ه+ي+چ انس+ان+ی ن+ب+اي+د اع+دام ش+ود                 .   قتل و کشتار و جناي+ت ب+ي+ش+ت+ر اس+ت            
 . مجازات و دستگاه اعدام را بايد برچيد

مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت علي+ه م+ردم از ت+م+ام+ی               
نيروهای آزاديخواه و برابری طلب ميخواهد که به نجات اي+ن دو ج+وان               

 . از چنگال اعدام برخيزند

 

 !دستگاه اعدام نابود بايد گردد
 !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم
 ١٣٨۶ تير ۴ – ٢٠٠٧ ژوئن ٣٠

تير ١٨
!جمهورى اسالمى نه  

!زنده باد آزادى و برابرى همگان  
!آزادى بيان، تشکل، تجمع، اعتراض و اعتصاب  



١٨صفحه  يک دنياى بهتر   

 سياوش دانشور

     

 سروش آزادى
وضعيت خانوده پس از ان�ق�الب       *   

چگونه خواهد بود و پس از چ�ن�د           
سالگی کودکان از مادران ت�ح�وي�ل       

    گرفته خواهند شد؟

آيا تحويل دادن کودکان اج�ب�اری   *   
خواهد بود؟ آيا پدر و مادر ها آزاد  
خواهند بود ب�ا ب�چ�ه ه�ايش�ان ه�ر               
وقت که خ�واس�ت�ن�د م�الق�ات ک�ن�ن�د                 
برای مثال با آن ها به پارک بروند 

 ؟...يا
 سروش عزيز پاسخ اين دو      : جواب

سوال را در شماره قبل در م+ب+ح+ث          
خانواده و راب+ط+ه ب+ا ک+ودک+ان در                

ل+ذا از    .   جامعه سوس+ي+ال+ي+س+ت+ى دادم         
اما م+اي+ل+م      .   تکرار آن اجتناب ميکنم   

نکته اى را اينجا مجددا تاکيد ک+ن+م؛          
اين تصوير از کمونيسم که کودکان     
را از مادران جدا ميکند، ع+واط+ف        
را زير پا ميگذارد، ک+وپ+ن+ى اس+ت،           
خ++اکس++ت++رى و اس++ت++ب++دادى اس++ت،             
تصوير دنياى غرب و تبليغات ضد      
کموني+س+ت+ى در دوره اى ط+والن+ى              

ک+م+ون+ي+س+م را ب+اي+د از              .   بوده اس+ت   
مارکس و منصور حکمت مستقيم+ا      

تصوير مارکسى و حکمت+ى  .   گرفت
از کمونيسم و جامعه سوسياليست+ى،   
تصويرى بشدت انسان+ى و آزادان+ه         

کمونيستها و جامعه  .   و پيشرو است  
کمونيستى ق+رار ن+ي+س+ت ک+ودک و              
والدين را ج+دا ک+ن+ن+د، ق+رار اس+ت                 
. انسانيت شان را به آنها برگردان+ن+د       

قرار است شادى و رفاه و عواطف  
و رشد و دوست داشتن هم+ن+وع را          
بجاى رقابت و جنگ و ن+ف+رت ب+ه             

ه++ي++چ ارگ++ان،     .   آن++ه++ا ب++رگ++ردان++ن++د      
آتوريته، دولت و قدرتى حق ن+دارد     
در زن++دگ++ى خص++وص++ى م++ردم و             

. ش+ه++رون+دان ج++ام+ع++ه دخ++ال++ت ک++ن++د         
دولت سوسياليست+ى ب+راى خ+ان+واده          
. ها و رابطه شان تصميم نم+ي+گ+ي+رد       

کارى ک+ه دول+ت       .   چنين حقى ندارد  
و قانون ميکند، تصريح ح+ق+وق+ى و          
قانونى و تامين مادى رفاه ک+ودک+ان        

از سالم+ت+ى و      .   در کل جامعه است   
بهداشت و آموزش و تفريح و کل+ي+ه       

ک+ودک  .   ملزومات عملى اجراى آن   
ب+++ودن در س+++وس+++ي+++ال+++ي+++س+++م ي+++ک             

ک+++ودک در    .   خ++وش+++ب+++خ+++ت+++ى اس+++ت    

است ک+ه در اي+ن زم+ي+ن+ه و م+ث+ال                   
توضيح اينکه فقدان چنين ح+ق+وق+ى        
کدام پي+ام+ده+اى اج+ت+م+اع+ى و زن               
آزارى و خش++ون++ت و غ++ي++ره را              
درب++ر دارد و ت++اوان اي++ن ع++ق++ب              
ماندگى را چه کسانى ميدهند، و يا      
اينکه فقدان دروس آموزش جنسى   
در سيستم آموزش+ى و رس+ان+ه ه+ا             
چ++ه ع++واق++ب وحش++ت++ن++اک++ى دارد،           
ب++ح++ث++ه++ائ++ى هس++ت++ن++د ک++ه ب++اي++د در              
کمپ+ي+ن+ه+اى آم+وزش+ى و رادي+و و                
تلويزيونى وسيع+ا و بس+رع+ت ب+ه            

دن+ي+ائ+ى    .   آگاهى جامعه تبديل ش+ود     
از ک+ار و ت+الش در اي+ن زم+ي+ن++ه                  
وجود دارد که به سرعت مي+ت+وان+د       
ب++ه دان++ش و ف++ره++ن++گ ع++م++وم++ى             
بيافزايد و زندگى را انسانى ت+ر و       

 . علمى تر کند

 

در مورد پخش فيلم سکسى از ت+ى        
ب+ه  "   س+ک+س+ى   " وى پرسيديد، کلمه     

تنهائى موضع اصولى ما را ب+ي+ان      
واضح است ک+ه ک+ودک+ان         .   نميکند

از سنى در نظام آم+وزش+ى م+درن          
سوسيالي+س+ت+ى ب+اي+د ب+ه ب+دن خ+ود                 
بطرق علمى اشنا شوند و تابوهاى   
. نسل قديم در آنها بازت+ول+ي+د نش+ود          

در سيستم آموزشى و ه+م+ي+ن+ط+ور            
آم+++وزش ع+++م+++وم+++ى ج+++ام+++ع+++ه و           
بزرگساالن، استفاده از ف+ي+ل+م+ه+اى          

اما پ+ورن+و و       .   اروتيک الزم است 
بويژه هارد پورنو اس+اس آن ک+اال          
ش++دن س++ک++س، ي++ع++ن++ى ک++اال ش++دن           
طبيعى ترين و اول+ي+ه ت+ري+ن ن+ي+از              
طبيعى انسان+ى، و ه+م+ي+ن+ط+ور ب+ا               
اعمال خشونت به زن و توهين ب+ه   

روش+ن  . شخصيت زن همراه است 
است سوسياليسم و کمونيسم شديدا      
مخال+ف اع+م+ال خش+ون+ت ب+ه زن               
ت++ح++ت ع++ن++وان آزادى ف++ردى و               

ح+ت+ى در زن+دگ+ى         .   اجتماعى است 
خصوصى اف+راد، چ+ه زن و چ+ه             
مرد، اعمال خشونت جرم است و       
در حيطه آزاديهاى فردى و قلمرو 
. خص++وص++ى ق++رار ن++م++ي++گ++ي+++رد             

سوسياليستها و کمونيست+ه+ا ت+اب+وى        
در ج+ام+ع+ه م+درن         .   جنسى ندارن+د  

بشرى تالشهاى عظيم و مبارزات     
گس++ت++رده اى ص++ورت گ++رف++ت++ه ت++ا          
حقوق پايه انس+ان+ه+ا ق+ان+ون+ا و در                
عرف اجتماعى برسميت شن+اخ+ت+ه       

اما همواره گست+رش ح+ق+وق        .   شود
انسانه+ا در ق+ل+م+روه+اى م+خ+ت+ل+ف                
معنى اش اين است که اح+ت+رام ب+ه         
. انسان و انت+خ+اب او اص+ل اس+ت            

هر امتياز و يا تعبير از هر آزادى    

سوسياليسم مجب+ور ن+ي+س+ت در ب+دو              نامه ها
تولدش در يک بخت آزمائى شرکت 

اگر خ+ان+واده اش پ+ول+دار ب+ود              .   کند
سرنوشت روشنترى داشته ب+اش+د و         
اگر در اردوى ک+ار و م+ح+روم+ي+ت             
چشم به جهان گش+وده ب+ود ق+رب+ان+ى              

سوسياليسم والدين و خ+ان+واده       .   باشد
به مفهمومى که امروز از آن راي+ج       
است را نجات ميدهد و زن+دگ+ى را            

ج+ائ+ى ک+ه عش+ق و           .   متحقق مي+ک+ن+د    
دوست داشتن از بند سود و پ+ول و           
سرماي+ه و م+وق+ع+ي+ت اق+ت+ص+ادى و                 
امتيازات سي+اس+ى ره+ا ش+ده ب+اش+د،              
جهان انس+ان+ى بس+ي+ار زي+ب+ا خ+واه+د                

راستش زيبائى کلمه اى ب+راى      .   بود
. توصيف اي+ن ج+ه+ان ن+خ+واه+د ب+ود              

ب++ورژواه+++ا ب+++اي++د ب++ا اي++ن ن++ظ+++ام                  
منحوسشان بروند فکرى بحال خ+ود    

سوسياليسم راه نجات بشريت .   بکنند
 . است

 

برنامه شما برای برقرای آزادی      *   
جنسی چ�ي�س�ت؟ آي�ا م�ی خ�واه�ي�د                 
سريعا آزادی جنسی بده�ي�د؟ ب�رای          
مثال از تل�وي�زي�ون ف�ي�ل�م س�ک�س�ی                 

يا اينکه آرام آرام      !   پخش می شود  
 اين کار را می کنيد؟

 برن+ام+ه م+ا در ي+ک دن+ي+اى               : جواب
بهتر در ت+م+ام زم+ي+ن+ه ه+ا و م+ورد                   
سوال شم+ا، ي+ع+ن+ى آزادى ج+ن+س+ى،               

ک+ل اي+ن ب+رن+ام+ه          .   اعالم ش+ده اس+ت     
ب++ع++ن++وان ف++رم++ان پ++ي++روزى اع++الم            
م+++ي+++ش+++ود و دول+++ت ک+++ارگ+++رى و               
سوسياليست+ى اج+راى ف+ورى آن را            

مش+خ+ص+ا ب+اي+د        .   در دستور ميگذارد  
در ق+ان+ون ج+ام+ع+ه اع+الم ش+ود ک+ه                  

 ام+ر    اف�راد ب�زرگس�ال     رابطه جنسى   
خصوصى آنهاست و هيچ مرج+ع و      
قدرت و دولت و خ+ان+واده و غ+ي+ره            
حق دخالت در آن يا اعالن عموم+ى        

تمام کسانى ک+ه ب+ه س+ن           .   آنرا ندارد 
قانونى بلوغ رسيده اند، اعم از زن         
و مرد، مي+ت+وان+ن+د ب+ه اخ+ت+ي+ار خ+ود                  
رابطه جنسى آزادانه و داوط+ل+ب+ان+ه           

اين قانون ت+اک+ي+د ي+ک          .   برقرار کنند 
حق بديهى و اوليه بشر است و هيچ        
مانع+ى ن+ب+اي+د در ت+ح+ق+ق آن وج+ود                   

استيفاى حق انسان، هر .   داشته باشد 
حقى، تابع فرهنگ و عقب م+ان+دگ+ى         

فرهنگ جامع+ه را     .   و غيره نميشود  
بايد با پراتيک و حرکت ان+ق+الب+ى و        
وشع قوانين عوض کرد ن+ه ب+ا ک+ار            

دولت م+وظ+ف    .   دراز مدت فرهنگى  
ب+ه اج+راى ق+وان+ي+ن و ح+راس+ت از                  

واض+ح  .   آزاديهاى مصرح در آنست   

٦شماره   
ف++ردى و اج++ت++م++اع++ى، ک++ه اس++اس                
برابرى انسانها را چه ف+ردى و چ+ه         
جمعى زير س+وال ب+ب+رد، س+ي+اس+ت+ى               

 . ضد سوسياليستى است

 
اگر کسی از ق�ان�ون اس�اس�ی ي�ا                * * * *

ي��ک م��رج��ع مس��ئ��ول ان��ت��ق��اد ک��ن��د            
    دستگير خواهد شد؟

خير، آزادى   .  قبال پاسخ دادم جواب؛
بيقيد و شرط بيان و انت+ق+اد ب+ه ت+م+ام               
جوانب حقوقى و س+ي+اس+ى و ادارى           

" تاب+و " جامعه، به قدرت فائقه و هر       
ئى آزاد و جزو حق پ+اي+ه اى ک+ل+ي+ه                

در ج+م+ه+ورى      .   اهالى کش+ور اس+ت      
 . نداريم" جرم سياسى"سوسياليستى 

 

آيا تلويزي�ون دول�ت�ی ب�ه م�ح�ل�ی               *   
برای مبارزه با مذهب ب�دل خ�واه�د          
شد؟ يا مذهب به حال خود رها م�ی         
 شود تا مردم آن را کنار بگذارند؟

 در جمهورى سوسي+ال+ي+س+ت+ى         جواب؛
انحصار دولت ب+ر رس+ان+ه ه+ا ل+غ+و                

مردم، گ+روه+ه+اى م+خ+ت+ل+ف           .   ميشود
اجتماعى اعم از کانون ها، احزاب،      
تشکلها، نهادها و انجمن هاى کشور      
حق دارند از رسانه ه+اى پ+رت+ي+راژ            

مضاف ب+ه اي+ن دول+ت         .   استفاده کنند 
شبکه هاى راديوئ+ى و ت+ل+وي+زي+ون+ى            
براى پاسخ دادن و ماديت ب+خ+ش+ي+دن          
واقع+ى ب+ه ح+ق ب+ي+ان م+ردم را در                   

ب++دي++ن .   اول++وي++ت خ++ود ق++رار م++ي++ده++د       
ت+ل+وي+زي+ون     " ترتيب در سوسيال+ي+س+م        

، ب+ه م+ع+ن+ى دس+ت+گ+اه دروغ               " دولتى
پراکنى و يکجانبه امروز دول+ت+ه+ا و          
کمپانيهاى سرم+اي+ه دارى ح+ت+ى در            
دمکراتي+ک ت+ري+ن ه+ايش+ان، وج+ود             

ترديدى ني+س+ت ک+ه ح+زب و            .   ندارد
گروههاى مختلف پيشرو و آته يست 
و ماترياليست ب+ه ن+ق+د روش+ن+گ+ران+ه             
مذهب مينشينند و مذهب و اف+راد و           
گروههاى مذهبى متقابال ح+ق دارن+د      

مبارزه براى نفى مذهب .   پاسخ دهند 
و مص++ون داش++ت++ن ج++ام++ع++ه از اي++ن            

هرچند . مخدر کارى ضرورى است
در اي++ران ب++ه ل++ط++ف رون++ده++اى                  
اجتماعى اين ام+ر بس+ي+ار س+اده ت+ر               

ت+م+اي+الت نس+ل ج+دي+د و             .   شده اس+ت  
موج برگشت از اسالم و مذه+ب در         
اي++ران غ++ي++ر ق++اب++ل ان++ک++ار اس++ت و              
صداى آخوندهاى مفت خور را ه+م         

چنين جام+ع+ه اى از       .   درآورده است 
نقد مذهب و خرافه عمي+ق+ا اس+ت+ق+ب+ال             

ح++ک++وم++ت ک++ارگ++رى م++ان++ع     .   م++ي++ک++ن++د
اخ+++++ت+++++ي+++++ار   

١٩صفحه   



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

مذهب داش+ت+ن ي+ا ت+ع+ل+ق ب+ه گ+روه                   
م++ذه++ب++ى را از ب++زرگس++االن س++ل++ب          

ما مداف+ع آزادى م+ذه+ب و           .   نميکند
ام+ا در م+ق+اب+ل         .   بى مذهبى هس+ت+ي+م      
با مذهب همان   .   مذهب خنثى نيستيم  

ب++رخ++ورد را داري++م ک++ه ب++ا دي++گ++ر              
مص++ائ++ب ج++ام++ع++ه س++رم++اي++ه دارى         

س++وس++ي++ال++ي++س++م از آن++ج++ا ک++ه         .   داري++م
اختيار را به انس+ان ب+رم+ي+گ+ردان+د،             
نياز به مذهب و زمينه بازتولي+د آن         

انس+ان  .   را اجتماعا از ب+ي+ن م+ي+ب+رد           
. آزاد م++ذه++ب را دور م++ى ان++دازد            

وقتى جامعه انسان م+ح+ور ب+اش+د و          
آزادى و ت++ع++ال++ى انس++ان م++ح++ور                
مناسبات اجتماعى است، صنعت و      

م+ا  .   سلطنت مذهب منقرض ميش+ود    
نياز نداريم که ب+ا اج+ب+ار و اع+م+ال               
. قهر مذهب را غ+ي+رق+ان+ون+ى ک+ن+ي+م              

مذهب بعنوان عقيده شخصى و امر  
مذهب ح+ت+ى     . خصوصى آزاد است 

ميتواند در چه+ارچ+وب اح+ت+رام ب+ه            
ح+++ق+++وق م+++ردم در ج+++م+++ه+++ورى               
سوسياليس+ت+ى، از ج+مل+ه و ب+وي+ژه                
زنان و کودکان، مي+ت+وان+د ف+ع+ال+ي+ت              

مذهب آنج+ا ب+ا      .   متشکل سياسى کند  
سد قانون برخورد ميکند که آزادى    
و حقوق ديگر شهروندان را س+ل+ب         

و اينجا مانع قانونى نه بخاط+ر       .   کند
عقايد مذه+ب+ى ب+ل+ک+ه ب+خ+اط+ر ن+ف+ى                  

. آزادى ديگران ص+ورت م+ي+گ+ي+رد          
امرى که در مورد همه شهرون+دان       
اع++م از م++ذه++ب++ى و غ++ي++ر م++ذه++ب++ى             

س+روش ع+زي+ز، س+ه         .   صادق است 
س++وال دي++گ++ر ش++م++ا م++ي++م++ان++د ب++راى          

 . شماره بعدى نشريه

   

سوال از نشريه برای يک دنيای 
    بهتر

من يک کمونيست در ايران هس+ت+م          
و به دليل مسائل امن+ي+ت+ی اس+م+م را              

ع++ک++س ه++ای م++راس++م       .   ن++م++ی آورم   
سالگرد شما در های گيت لن+دن در     
کن+ار ن+ي+م ت+ن+ه زن+ده ي+اد م+ن+ص+ور                     

تنها کسانی که عک+س     .   حکمت ديدم 
بردار با هنر ت+م+ام س+ع+ی در زي+اد               
جلوه دادن آن داشت به زح+م+ت ب+ه           

. تعداد انگشتان يک دست می رس+د       
آيا حزب متبوع شما ب+ا اي+ن ت+ع+داد              
آينده ای دارد؟ شما با بيش از ي+ک         
ماه تبليغات در سايت ها نتوانس+ت+ي+د         
حتی يک نفر غ+ي+ر خ+ودت+ان را ب+ا               

برای رهبری س+ه    .   خود همراه کنيد  

بدينوسيله ميخواستم در رابظه ب+ا       
پ++روژه پ++ي++گ++رد و داد خ++واس++ت            
خ+++ودم وج+++م+++ع+++ي دي+++گ+++ر از                 
خ+ان++واده++اى زن++دان+ي++ان س++ي++اس++ي؛       
يکبار ديگر طب+ق ن+ام+ه ک+ه ق+ب+ال               
برايتان فرستادم از شما ميخواه+م      
ک++ه اس++م م++را از ل++ي++س++ت خ++ارج             

ما داد خواست خ+ود را از        .   نمايد
تريبون و پروژه پيگرد که متعلق      
ب+ه ح+زب ک+م+ون+ي+س+ت ک+ارگ++ري               
است اعالم داشته ايم نه از حزبى 

 .  بنام اتحاد کمونيست کارگرى

 طغرا قره گوزلو

 

 طغرا قره گوزلوعزيز،
. على جوادى نامه ت+ان را دي+دن+د           

ح++ت++م++ا در م++ورد خ++واس++ت ش++م++ا          
م++وف++ق و   .   ت++رت++ي++ب اث++ر م++ي++ده++ن++د     

 .  پيروز باشيد

    

    رفيق حبيب بکتاش با سالم

نوشته شما را در نقد رفيق مدانلو   
ک++ه ب++راي م++ن ه++م ف++رس++ت++ادي++د                

به نظر من کاربرد ط+ن+ز      .   خواندم
در نوشته اگر به ت+ن+اس+ب ن+ب+اش+د              
بسي+ار در زب+ان س+ي+اس+ي مض+ر               

به اعتقاد من ب+اي+د ب+ه ت+ک            .   است
ت++ک س++ئ++واالت و ان++ت++ق++ادات ه++ر          
 .کسي پاسخ مناسب و منطقي داد

به نظر من وق+ت آن رس+ي+ده ک+ه               
اين کمپين اکنون مت+وج+ه وظ+ي+ف+ه           
سنگيني باشد که آن را به ع+ن+وان         
هدف جلو روي خ+ود ق+رار داده           

به اعتقاد من سازمان دادن    .   است
اي++ن م++ب++ارزه ض++د دي++ن++ي و ض++د            
اسالمي اکنون مهمت+ري+ن وظ+ي+ف+ه          

تنها در س+اي+ه ي+ک ت+الش             .   است
اجتماعي سازم+ان+ي+اف+ت+ه و وس+ي+ع             

. ميشود موانع فعلي را ع+ق+ب زد         
به اعتقاد م+ن ب+ي+ش از اي+ن ک+ش                
دادن تبادل نظر باعث مي+ش+ود ت+ا          
کس++ان+++ي ک+++ه ج+++دا ب+++ه خ+++اط+++ر              
رويگ+ردان+ي از اس+الم دور اي+ن             

هم+ي+ن   .   کمپين جمع شده اند بروند    
االن در آلم+ان ب+اي+د اي+ن ک+م+پ+ي+ن                  
ش++ک++ل و ق++ي++اف++ه ي++ک س++ازم++ان              
س++راس++ري م++ق++ابل++ه ب++ا اس++الم و              
تروريسم اسالمي به خود بگيرد،      
م++ردم م++ن++ت++ظ++ر م++ج++ادالت م++ا                

 .نخواهند شد

 تا جايي که ب+ه ش+ان ک+الم ش+م+ا                 
مربوط ميشود بر اين اعتقادم ک+ه        
بايد سن+گ+ي+ن+ي را روي اس+ت+دالل              

...نامه ها  نفره اين حزب که بيش از س+ه ده+ه            
است کار سياسی کرده اس+ت و در           
حال بازنشسته شدن است آي+ا ب+ه+ت+ر           
نيست که سرنوشت سياسی ب+ه+ت+ری        
را انتخاب کند؟ يک بار هم که ش+ده          
از ح++اض++ر ج++واب++ی و غ++رور ب++ی             
جايتان دست بشوييد و به اين س+وال        

 منطقی جواب دهيد؟

 

 کمونيست عزيز،
اين حقيقتى اس+ت ک+ه ت+ع+داد م+ا در                

اى ک+اش ت+م+ام        .   هاى گي+ت ک+م ب+ود        
دوستداران منصور حکمت در اي+ن       

در ض+م+ن     .   يادبود شرکت ميک+ردن+د    
ما تبليغات عجيبى براى اين ت+ج+م+ع          

از ابتدا خواستيم تعدادى از     .   نکرديم
دوستان خص+وص+ى ب+ه ه+اى گ+ي+ت              

ب++ع++دا ف++ک++ر ک++ردي++م ش++اي++د           .   ب++روي++م
. دوستانى بگويند چرا اعالم نکردي+د  

فکر کنم در دو شماره قبل+ى نش+ري+ه           
ام+ا اگ+ر     .   اين آگهى را منتشر کرديم   

آينده ما را به اين موضوع گره زده     
. ايد داريد از انصاف خارج ميشوي+د  

چون با همين استدالل بايد فاتحه کل  
لطف .   کمونيسم کارگرى را بخوانيد   

کنيد به ميزان روآورى به حزب در 
همين يکم+اه و ن+ي+م تش+ک+ي+ل ح+زب                 

اگر مط+اب+ق اس+ت+دالل        .   نگاهى بکنيد 
شما حرکت کن+ي+م، آي+ن+ده م+ا بس+ي+ار                

اما از نظ+ر خ+ود م+ا،          .   روشن است 
آينده درخش+ان ح+زب را پ+رات+ي+ک               
انقالبى و انتقادى و سازمانگرانه ما      

در ضمن نميدانم عي+ار  .   شکل ميدهد 
ش+م+ا ب+راى ب+ازنش+س+ت+گ+ى س+ي+اس++ى                 
چيست؟ اگر با شما باشد چند درصد 
از جنبش کمونيسم ک+ارگ+رى را ب+ه           
باشگاه بازنشستگان ميفرستيد؟ بهتر    
نيست صميمى و سي+اس+ى ب+اش+ي+م و             
س+واالت م+ح+ورى ج+ن+ب+ش م+ان را                
پيش رو بگذاريم و ب+راى ح+ل آن+ه+ا             
تالشى جمعى را سازمان دهي+م؟ ب+ه         
نظر ميرسد چنين کارى بطور قط+ع   

را که بدرست م+ورد     "   غرور بيجا " 
. عالقه ش+م+ا ن+ي+س+ت دور م+ي+ري+زد                

براي+ت+ان آرزوى پ+ي+روزى و آي+ن+ده               
 .  درخشان دارم

 

 اردوان عزيز،
دوست+ان  .  تير دريافت شد١٨پوستر  

ديگرى هم مشغول ک+اره+اى دي+گ+ر          
از م+ي+ان آن+ه+ا ب+ه+ت+ري+ن را                 .   هستن+د 

 .دستتان درد نکند. استفاده ميکنيم

    با سالم به على جوادى

٦شماره   
متين ميگذاشت+ي+د ب+ه ج+اي ت+م+س+خ+ر                

 .طنز جاي خود را دارد. منتقد

با آرزوي موفقيت مهرنوش 
 موسوى

 

 رفيق مهرنوش عزيز،
ما براى کمپين عليه مذهب و اس+الم      
و اسالم س+ي+اس+ى آرزوى م+وف+ق+ي+ت               
م++ي++ک++ن++ي++م و ه++ر ت++الش اص++ول++ى و             

ب+ا  .   کمونيستى را تالش خود ميدان+ي+م    
تاکيد آخر شما مبنى بر ت+ک+ي+ه روى          
کالم و استدالل متين بجاى تم+س+خ+ر         

ک+م+ون+ي+س+م      .   هم تاکيد ده چندان داريم    
کارگرى بايد بطور جدى ب+ه ج+ن+گ          

اين ف+ره+ن+گ م+ا         . اين فرهنگ برود 
خود شما م+ت+اس+ف+ان+ه در اي+ن             .   نيست

بحث معين همين نکته م+ورد اش+اره         
اميدوارم م+ن+ب+ع+د     .   را رعايت نکرديد  

برايت .   چنين کنيد که توصيه ميکنيد    
 . سالمتى و موفقيت آرزومندم

    

 سالم،
چه کنيم؟ خودتون کرديد ک+ه ل+ع+ن+ت           

. ما هس+ت+ي+م، م+ح+ک+م        .  به خودتون باد 
 عمو کاوه،. ولی اونا محکم ترند

 

 عمو کاوه عزيز،
خوشحاليم که شما هست+ى و م+ح+ک+م            

م+ا خ+وش+ح+ال م+ي+ش+وي+م ک+ه                .   هستى
کموني+س+م ک+ارگ+رى ه+م+ه ج+ا ق+وى                 

ما ج+ن+گ ف+رق+ه اى ب+ا کس+ى                 .   باشد
در استنباط شما در اين+م+ورد       .   نداريم

م+وف+ق و س+رب+ل+ن+د           .   شري+ک ن+ي+س+ت+م       
 . باشيد

 

 .بهمن. ما هم با شما هستيم

 

 بهمن عزيز،
خ+ودت  "   م+ا " نميدانم م+ن+ظ+ورت از          

است يا جمع دوستان ديگر، در ه+ر         
ب+ه  .   دو حالت، دستتان را مي+ف+ش+اري+م       
اي++ن .   ح+زب خ+ودت+ان م+ل+ح+ق ش+وي+د              

سنگر به بيشمار انسانهاى مب+ارز و        
. انق+الب+ى و ک+م+ون+ي+س+ت ن+ي+از دارد                 

 . موفق و پيروز باشيد

 

    دختر آرام مهتاب

 
٢٠صفحه   



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر   

اگه م+ن اي+ران+ی هس+ت+م خ+ي+ل+ی ه+م                    
راض++ی هس++ت++م ک++م  خ++ودت++ون رو             
بکشيد، با اين کاراتون هي+چ ک+اری          

فکر نکنی هم فقط  .   نمی تونيد بکنيد  
م+ن هس+ت+م ه+ا، م+ن خ+ودم دوس+ت++م                  
خانوادش خانوادم کناری هام ه+م+ه        

پ+س خ+واهش+ن      .   مون راضی هستيم  
همه ايرانی ها رو قاطی هم  نکن+ي+د      

  .همه مثل بعضی ها نيستن

 

پس با اين حرفا اف+ک+ار رو خ+راب            
البته افکار مردم با اين چيزا      .   نکنيد

ام+ي+دوارم ک+ه اي+ن         .   خراب ن+م+ي+ش+ه      
رژيم اسالمی هميشه با دوام ب+اش+ه           

 . و موفق

 

 دختر آرام مهتاب
حيف نيست انسانى در قرن ب+ي+س+ت        
و يک آرزوى بادوام+ى ب+راى اي+ن           
رژيم جنايتکار و ض+د زن ب+ک+ن+ه؟             
در ه++م++ه رژي++م++ه++اى دي++ک++ت++ات++ورى         

" راض+ى " باالخره اقليتى از جامعه     
حال يا جزو دم و دستگاه ل+ف+ت      .   اند

و ليس اند يا در مج+اور آن زيس+ت        
مسئله اينست که اين اقل+ي+ت     .   ميکنند

ب++وي++ژه در اي++ران ک++وچ++ک++ت++ري++ن               
آن ب++ق++ي++ه و       .   مش++روع++ي++ت++ى ن++دارد     

اکثريت عظيم هم مث+ل اي+ن+ک+ه ح+ق             
چرا يادتان رفت که آنها ه+م    !   دارند

ان+د؟ ت+ردي+دى      "   اي+ران+ى  " بقول شما    
نيست که رضايت داشتن يا نداشت+ن       
ازسر بدخلقى و خوش خلقى آدم+ه+ا        
نيست، منافع واق+ع+ى اق+ت+ص+ادى و             

. سياسى و طبقاتى سرچشمه آنس+ت      
اگر منافع کس+ان+ى ب+ا اي+ن رژي+م و                

اش گره خورده باشد، ص+د      "   دوام" 
. البته برايش آرزوى موفقيت ميکند   

اما اگر جزو کسانى هست+ي+د ک+ه ب+ه            
اين نکبت اس+الم+ى ب+خ+اط+ر ک+م+ى               
دست باز اق+ت+ص+ادى و ت+ف+ري+ح+ات               
ويژه رضايت داده ايد، به+ت+ر اس+ت         
مستقل از ما به خودت و م+وق+ع+ي+ت          
و حقوق زن+ان دس+ت+ک+م در دن+ي+اى                

اگر خود را   .  امروز کمى فکر کنيد 
شايسته احترام و ح+ق+وق و آزادى            
بيشترى ميبينيد، آنوق+ت ب+ه اردوى         

دوام و "ما ميرسيد و بجاى آرزوى 
براى رژيم آپارتايد جنس+ى،     "   موفق

آرزوى ن+++اب+++ودى ف+++ورى آن را               

معاصر بشر تعلق دارى که                  
مشکل .  اساسا غربى است             

کجاست؟ من نه با معذرت                     
ميخوام مشکل دارم و نه با اوه             

هر دو قشنگ و انسانى         .  سارى
به دو زبان بشرى يک             .  است

زبان بى     .  معنى بيان ميشود         
تقصير است، مضمون و محتوا         
مهم است که به هر زبانى ميتوان     

و .  پيشرو يا عقب مانده بود               
باالخره در مورد تعويض جمله؛      

سوسياليسم به   "  به نظر من هم         
اگر ".  شدت منطقی است               

سوسياليسم براساس باالترين              
سطح توانائى و شعور مادى بشر      
معنى و مادى ميشود، البد بشدت       
. منطقى است، چون انسانى است     

اما يادمان نرود که سوسياليسم            
. پديده اى جهانى و بشرى است          

سوسياليسم قرار نيست جنگ              
ما .  شرق و غرب راه بياندازد          

نيستيم که " سوسياليستهائى"جزو 
تضاد شمال و جنوب و مقابله               
. اينها باهمديگر را تبليغ ميکنند          

سوسياليسم قرار است بشريت را      
منظور ما منشا             .  آزاد کند      

سوسياليسم و ترجيح و دفاع ما            
از ارزشهاى مدرن و انسانى و           
برابرى طلبانه جناح چپ جامعه       
غربى در مقابل ارزشهاى                     
بورژوازى در همين جوامع و            
همينطور در شرق اسالمزده و          

اميدوارم نکته  .  استبداد زده است   
موفق و پيروز   .  روشن شده باشد  

 .  باشى

 

 : لطفًا به اين پرسش پاسخ دهيد
زمانيکه بنزين جايگاه ت+م+ام ش+د،          

 چکار می کنند؟

 

 دوست عزيز،
اي+ن س+وال را اح++ت+م+اال در ب++اره               
حمايت ما از اقدام مردم تبري+ز و       
به کنترل درآوردن ج+اي+گ+اه+ه+اى         
بنزين و توزيع آن با نرخ قبل+ى و     
بدون سياست جيره ب+ن+دى اش+اره          

واض+ح اس+ت ج+اي+گ+اه          .   کرده اي+د   
چشمه نيست که مرتب ب+ت+وان از         

ن+ک+ت+ه س+ي+اس+ى         .   آن بنزي+ن کش+ي+د      
اقدام م+ردم ت+ب+ري+ز ص+رف+ا            .   است

اع++ت++راض و واک++ن++ش ص++رف               
ن++ي++س++ت، ع++م++ل++ى حس++اب ش++ده و           
تمرينى براى کنترل بر م+ع+ي+ش+ت         

فردا قرار .   و نيازهاى مردم است  

...نامه ها   . اميدوارم اينطور باشد. ميکنيد 

 

     سروش آزادی

    ايرانی می تواند آزادانه بيانديشد

: در جواب نامه ام خواندم                            
. سوسياليسم به شدت غربی است           

اين نوع ادبيات من را کمی آشفته             
البته اشتباه نشود من نمی               .  کرد

گويم برويم بگرديم بلکه عتيقه ای           
من !  پيدا کنيم و با آن افتخار کنيم            

می خواهم همان چيزی باشم که               
هويتم است و در مورد آن منطقی            
فکر می کنم تا اگر جايی اشکال                

هويت من به     .  دارم بر طرف کنم      
گذشته تعلق ندارد و هرگز نبايد بر         
اساس گذشته خود را تفسير کنم اما         

من همان قدر که      .  غربی هم نيستم   
با گفتن رايانه به جای کامپيوتر                 
مخالفم با اوه ساری به جای                         

. معذرت می خوام مشکل دارم                
: بياييد جمله را عوض کنيم وبگوييم     
. سوسياليسم به شدت منطقی است         

شما می تونيد انسانی تعارفی و                 
مهمان نواز باشيد اما به شدت                    

 .منطقی فکر کنيد

 

 سروش عزيز،
. بحثها و سواالتت جالب است                  

دو نکته را         .  منطقى هم هستى        
توضيح بيشترى بدهم؛ اول، منظور     

" سوسياليسم بشدت غربى است   "از  
اينست که جنبش سوسياليستى و              
مارکسيستى محصول جامعه                    

چکار کنيم   .  پيشرفته صنعتى است    
که مشرق زمين زودتر مارکس و          
جنبش سوسياليستى را تحويل بشر        
نداده است؟ همان ناسيوناليستهاى          

را "  هويت ملى "دو آتشه ايرانى که     
زيور کلمات و نطق هايشان                       
ميکنند، زمانى مفتخر بودند که                
قانون اساسى شان از قانون اساسى       

. بلژيک و فرانسه اقتباس شده است      
باالخره در دنياى امروز غرب                
بهترين محصوالت ليبراليسم،                 
سوسياليسم، سوسيال دمکراسى،           
محافظه کارى، ناسيوناليسم،                    
دمکراسى، حقوق زن، نفى تبعيض      

نکته .  و غيره را بدست داده است          
ميخواهم همان      "دوم، ميگوئى            

قبول ".  چيزى باشم که هويتم است       
دارى به گذشته تعلق ندارى اما                 

اگر به   .  ميگوئى غربى هم نيستم        
گذشته تعلق ندارى، البد به تمدن             

٦شماره   
است مردم ب+ر زن+دگ+ى س+ي+اس+ى و               
اقتصادى و اجتماع+ى خ+ود مس+ل+ط            
شوند و در اداره ج+ام+ع+ه ش+ري+ک              

مردمى که ب+ت+وان+ن+د ک+ن+ت+رل             .   باشند
منابع اقتص+ادى دول+ت و س+رم+اي+ه             
داران را ب+++دس+++ت گ+++ي+++رن+++د، ب+++ه               
جهتگيرى و افق س+وس+ي+ال+ي+س+ت+ى و             

اعم+ال چ+ن+ي+ن       .   کارگرى نزديکترند 
قدرتى ميتواند دولت را مجب+ور ب+ه         
عقب نشينى ک+ن+د و ي+ا م+وظ+ف ب+ه                

 .  رفع نياز روزمره مردم کند

 

 از مجاهدت
 

 به حزب اتحاد کموني+س+م ک+ارگ+ری         
اساسا مجاهدت موافق نظ+ام ف+ع+ل+ی          
بوده و آن را نسبت به نظام گذش+ت+ه         
ايران برتر می داند ام+ا م+ا ه+م ب+ه               
دنبال ت+غ+ي+ي+رات اس+اس+ی در ن+ظ+ام                

 .جمهوری اسالمی ايران هستيم

 

 دوست عزيز،
" م+ج+اه+دت   " من منظور شما را از      

م+ع+ن+ى م+ج+اه+دت را در             .   نفه+م+ي+دم   
اما ظ+اه+را     .   تفکر اسالمى ميشناسم  

اگر .   شما منظورتان مجاهدين است   
درست فهميدم، بايد اشاره ک+ن+م ک+ه           

. اين نکات نظر مجاهدين هم نيستند     
لطفا م+ج+ددا ن+ظ+رت+ان را ت+وض+ي+ح                

 . دهيد

 

 گوروش عزيز،
من متاسفانه زبان آذرى را درس+ت        
. و در سطح ترجمه دق+ي+ق ن+م+ي+دان+م            

لطفا نامه تان را بف+ارس+ى ي+ا زب+ان             
ب+ا  .   ديگر ب+ف+رس+ت+ي+د ت+ا پ+اس+خ ده+م                 

 . تشکر از شما

 

 کاميار آزادمهر عزيز،
دستتان درد . پوسترها دريافت شد

همينطور مطلب شما دريافت . نکند
موفق . و در همين شماره درج شد

 . و پيروز باشى

*** 

 با نشريه يک دنياى بهتر 

ما از شنيدن نظريات و . مکاتبه کنيد
مباحث سياسى شما خوشحال 

.ميشويم  

! نشريه را تکثير و توزيع کنيد  



٢١صفحه  يک دنياى بهتر   

جامعه سوسياليس+ت+ى   :   انترناسيونال
جاى رقابت و ان+گ+ي+زه ف+ردى چ+ه               
چيزى را ميتواند قرار بدهد؟ بهبود      
دائ+م+ى روش+ه+اى ت+ول+ي++د، اف+زاي++ش              
تنوع و م+رغ+وب+ي+ت م+ح+ص+والت،              
رشد تکنيکى، ابداع و ن+وآورى ک+ه       
در چ+ه+ارچ+وب س+رم+اي+ه دارى و               
ب++ازار ح++ت++ى بص++ورت ان++ق++الب++ات           
تکنولوژيک+ى ش+اه+د آن ب+وده اي+م،              
اينها چگونه در سوسياليسم تضمين     
ميشود؟ چه مکانيسمى در س+اخ+ت+ار        
اقتصاد سوسياليستى ت+الش دائ+م+ى         
آحاد انسانى براى نوآورى و بهب+ود     
کمى و ک+ي+ف+ى ت+ول+ي+د را تض+م+ي+ن                    

 خواهد کرد؟

بهبود ت+ک+ن+ي+ک و         : منصور حکمت 
کيفيت توليد اختراع سرماي+ه دارى        
نيست، همانطور که توليد مع+ي+ش+ت        

نظام س+رم+اي+ه      .   انسانها چنين نيست  
دارى شيوه معينى است ک+ه در آن           
تالش دائمى انسانها براى بازتول+ي+د       
و بهب+ود ش+راي+ط زن+دگ+ى ش+ان ب+ه                 

در .   شکلى خاص س+ازم+ان م+ي+ي+اب+د          
متن اين شيوه توليد معين هم رقابت  
و ان++گ++ي++زه ف++ردى ه++ن++وز م++ن++ش++اء             
پيشرفت ت+ک+ن+ي+ک+ى ن+ي+س+ت، ب+ل+ک+ه                  
م++ح++م++ل و م++ج++راي++ى اس++ت ک++ه از             
طريق آنها اجبارهاى بن+ي+ادى ت+رى         
روى کل سرمايه اج+ت+م+اع+ى فش+ار           
مياورند، به ب+ن+گ+اه+ه+ا و اف+راد در               
بازار منتقل ميشون+د و آن+ه+ا را ب+ه               

باال ب+ردن دائ+م+ى        .   تکاپو واميدارند 
بارآورى کار و نرخ ارزش اضافه      
شرط الزم ج+ل+وگ+ي+رى از س+ق+وط               
نرخ ع+م+وم+ى س+ود در ش+راي+ط+ى                
است که مداوما بر ح+ج+م س+رم+اي+ه             

اي+ن ن+ي+از ک+ل         .   ثابت افزوده ميشود  
سرمايه اجتماعى، از طريق ب+ازار       
بصورت جبر رقاب+ت ب+ه س+رم+اي+ه            

. هاى منفرد و بنگاهها منتقل ميشود  
سرمايه اى ک+ه ت+ک+ن+ي+ک خ+ود را                 

. بهبود ندهد از گود خ+ارج م+ي+ش+ود          
در حلقه بع+د ه+م+ي+ن رق+اب+ت م+ي+ان                 
توليد ک+ن+ن+دگ+ان وس+ائ+ل ت+ول+ي+د در                  

دان++ش، ک++ن++ج++ک++اوى   .   ج++ري++ان اس++ت  
علمى، اختراع و ن+وآورى ب+ه اي+ن            
ترتيب از ط+ري+ق ب+ازار و ت+وس+ط               
. س++رم++اي++ه س++ازم++ان داده م++ي++ش++ون++د        

انسان هميشه در جستجوى دانش و      
بهبود فن تولي+د و ک+ي+ف+ي+ت زن+دگ+ى                

ام+ا اي+ن ت+الش ذات+ى           .   خويش است 
انس++ان در س++رم++اي++ه دارى ح++ول              
س++ودآورى و ان++ب++اش++ت س++رم++اي++ه             

مختلف زندگى و ف+ع+ال+ي+ت انس+ان+ى             
در سطح جهانى يک روش معمول    

در نظام  .   در اين جامعه خواهد بود    
موجود ب+ازار س+رم+اي+ه ه+ا را از                
وجود تقاضا و ام+ک+ان س+ودآورى           
براى کاالهاى معين مطلع مي+ک+ن+د،        
در سيستم سوسياليستى شه+رون+دان       
و نهادهاى آنها مداوما يکدي+گ+ر را         
از نيازهاى اقتصادى و اج+ت+م+اع+ى          
و انسانى و همينطور پي+ش+رف+ت+ه+اى          
علمى و ف+ن+ى ب+خ+ش+ه+اى م+خ+ت+ل+ف                  

سازمانده+ى رد ب+دل       .  مطلع ميکنند 
ش++دن دائ++م++ى اي++ن اط++الع++ات و                 
دسترسى دائمى هر ک+س ب+ه آن ب+ا             
توجه ب+ه ت+ک+ن+ول+وژى م+وج+ود در               
. همين امروز ک+ام+ال م+ق+دور اس+ت           

ثانيا، جامعه سوسياليس+ت+ى ج+ام+ع+ه           
اى است که مردم از سطح ع+ل+م+ى           
بسيار ب+االت+رى ب+ه نس+ب+ت ام+روز               

بهره مندى از دان+ش      .   برخوردارند
و شرکت در فعاليت ع+ل+م+ى ج+زو             
امتيازات بخش مشخص+ى ن+ي+س+ت،         
. بلکه جزو حقوق پايه م+ردم اس+ت         

همانطور که هنر خواندن و نوشتن      
روزى امتياز افراد معدودى بود و       
امروز اصل بر اين است که س+واد         

ه++م++ي++ن .   ج++زو ح++ق++وق م++ردم اس++ت       
ام++روز ب++راى م++ث++ال م++ي++ب++ي++ن++ي++م ک++ه          
چگونه استفاده از کامپيوتر و حت+ى       
کاربست نسبتا پيچيده و تخص+ص+ى       
آن الاقل در جوام+ع پ+ي+ش+رف+ت+ه ت+ر                

اي+ن  .   وسيعا تعميم پي+دا ک+رده اس+ت         
هنوز با توان+اي+ى س+وس+ي+ال+ي+س+م در               
رشد ظرفي+ت+ه+اى ع+ل+م+ى ع+م+وم و                
ق+رار دادن تس++ه+ي++الت الزم ب++راى           
فعاليت علم+ى در دس+ت+رس ع+م+وم             

 .قابل مقايسه نيست

. ممکن است گفته شود نياز ن+ي+س+ت        
در غياب انگيزه ت+م+ت+ع ف+ردى چ+ه             
چيزى انسانها را عمال به ع+رص+ه         
فعاليت دائم+ى و فش+رده ع+ل+م+ى و               

اينجا دي+گ+ر ب+اي+د ب+ه           .   فنى ميکشاند 
مشخصات معنوى انسان و راب+ط+ه       
. آن با مناسبات اجتم+اع+ى ب+رگش+ت        

تصوير قالبى کاپيتاليسم از انسان و 
انگيزه ه+اى انس+ان+ى را ن+م+ي+ت+وان                
مبناى سازماندهى سوسياليسم قرار    

سرماي+ه دارى روى م+ن+ف+ع+ت            .   داد
طلبى و رقابت جويى فردى انس+ان        
س+رم+اي+ه گ+ذارى م++ي+ک+ن+د و ب++راى                
کارکرد اقتصاد سرمايه دارى ک+ال        
اين خص+وص+ي+ات را در انس+ان+ه+ا               
تقويت مي+ک+ن+د و ب+ه آن+ه+ا آم+وزش                 

اس+++اس س+++وس+++ي+++ال+++ي+++س+++م     .   م+++ي+++ده+++د
نوعدوستى و اجتماعى بودن انسان     

نه فقط پويايى علم+ى، ب+ل+ک+ه          .   است

 يک سوال از بحث مارکسيسم و جهان امروز

در اي+ن ش+ک       .   سازمان پيدا م+ي+ک+ن+د      
نيست که سرماي+ه دارى ب+ه نس+ب+ت             
نظامهاى پيشين به مراتب بر ش+دت        
و دامنه فعاليت علمى و فن+ى انس+ان           

ام++ا ب+ه++رح++ال ش++ک++ل      .   اف+زوده اس+ت    
مش+خ++ص ت++ک+اپ++وى ع++ل++م+ى و ف++ن++ى            
انسان در اين نظام را نبايد با منشاء        

. اساسى اين ت+ک+اپ+و اش+ت+ب+اه گ+رف+ت               
رقابت بنگاهها و انگيزه هاى م+ادى       
فردى منشاء جستجوگرى ع+ل+م+ى و         
نوآورى فنى انسان ن+ي+س+ت+ن+د، ق+ال+ب              
مشخصى هستند که س+رم+اي+ه دارى         
تنها بر آن مبنا م+ي+ت+وان+د اي+ن ت+الش               
همي+ش+گ+ى انس+ان را، ع+ي+ن+ا م+ان+ن+د                   

 .تالش معاش، در خود جا بدهد

چه در سرمايه دارى و چه در ه+ر           
نظام ديگرى بهرحال احت+ي+اج م+ادر         

در سرمايه دارى اين    .   اختراع است 
ب+ازار اس++ت ک++ه ن+ي++ازه++ا را اع++الم             
ميکند و دامنه تقاضا براى کاالهايى    
ک++ه اي++ن ن++ي++ازه++ا را رف++ع ک++ن++ن++د را              

و سرمايه ه+اي+ى ک+ه        .   تعريف ميکند 
کاالهايى توليد کنند که اي+ن ن+ي+ازه+ا            

در .   را برآورده ميکند سود م+ي+ب+رن+د       
م+ت++ن اي++ن م++ع+ادالت ک++اپ+ي++ت+ال++ي+س++ت++ى            
دانشمندان و م+ت+خ+ص+ص+ي+ن پ+روژه             
ه+اى ع+ل+م+ى و ف+ن+ى خ+ود را پ+ي+دا                      
ميکند، معلوم ميشود که چه ب+خ+ش+ى         
از ام+ک+ان+ات ج+ام++ع+ه ب+اي+د ص++رف                
پيشرفت علمى و فنى ش+ود، ع+ل+م و           
کاربست عملى آن درچه جهتى باي+د       
جلو برود، کدام ق+ل+م+روه+ا اول+وي+ت             

در س++وس++ي++ال++ي++س++م،   .   دارن++د و غ++ي++ره    
ب++ازار، رق++اب++ت و م++ن++ف++ع++ت ف++ردى           
نيست، ام+ا انس+ان و جس+ت+ج+وگ+رى              
علمى و انگي+زه ن+وآورى و ب+ه+ب+ود              
. کي+ف+ي+ت زن+دگ+ى س+رج+اي+ش هس+ت               

سوال مهمى که بايد به آن پاس+خ داد     
اينست که مکانيسم فهميدن نيازه+اى      
ع++ل++م++ى و ف++ن++ى ج++ام++ع++ه، ان++ت++خ++اب            
اول++وي++ت++ه++ا، ت++خ++ص++ي++ص م++ن++اب++ع و             
سازماندهى تالش علمى و ف+ن+ى در          

. غياب بازار چگونه مي+ت+وان+د ب+اش+د          
اين ب+ن+ظ+ر م+ن ي+ک ع+رص+ه م+ه+م                   
تحقيق و بررسى مارکسيستى اس+ت       
و من طبعا جواب ح+اض+ر و آم+اده             

صرفا خطوط+ى  .   اى براى آن ندارم   
در .   که بنظرم ميرسد را ذکر ميکن+م   

درجه اول بايد توجه کرد که جامعه       
سوسياليستى جامعه اى است ب+از و         

تغذيه دائ+م+ى ش+ه+رون+دان ب+ا             .  مطلع
م++ج++م++وع++ه اط++الع++ات م++رب++وط ب++ه          
نيازها و تنگناه+ا در ع+رص+ه ه+اى             

٦شماره   
هيچيک از آرمانهاى سوسي+ال+ي+س+ت+ى         
ب++دون پ++اک ک++ردن ذه++ن و فض++اى             
فرهنگى انسانها از تعصبات ساخت+ه      
و پرداخته سرمايه دارى قابل تحق+ق       

نميخواهم اين+ج+ا وارد ب+ح+ث          .   نيست
هر چ+ن+د   .   در مورد ذات انسان بشوم  

شخصا مع+ت+ق+دم ک+ه ن+وع+دوس+ت+ى و                
اجتم+اع+ى ب+ودن در م+ي+ان انس+ان+ه+ا                 
مشخصات بنيادى تر و ق+اب+ل ات+ک+اء         
ترى به نسبت رقابت و خودپرس+ت+ى        
هستند و اي+ن واق+ع+ي+ت ب+اره+ا و ب+ه                  
اشکال مخ+ت+ل+ف در ه+م+ي+ن ج+ام+ع+ه                 
عقب مانده و متعص+ب ط+ب+ق+ات+ى ب+ه              

هنوز ه+م ه+رج+ا      .   ثبوت رسيده است 
ميخواهند مردم بيش حد متعارف از      
خود مايه بگذارند به اين عواطف و    
مشخص+ات ش+ري+ف انس+ان+ى چ+ن+گ              

س+وس+ي+ال+ي+س+م ب+ه+رح+ال،            .   ميان+دازن+د  
مانند ه+ر ن+ظ+ام دي+گ+ر اج+ت+م+اع+ى،                  
انسان متناسب ب+ا خ+ود را پ+رورش            

تجسم جامع+ه اى ک+ه در آن            .   ميدهد
سهم گذارى در س+ع+ادت ه+م+گ+ان و             
ش++رک++ت در ت++الش مش++ت++رک ب++راى          
بهبود زندگى همنوع انگيزه پراتيک     
اقتصادى و علمى آدمها باشد چن+دان       

 .دشوار نيست

به يک نکته دي+گ+ر ه+م ب+اي+د اش+اره                 
اي++ن ي++ک واق++ع++ي++ت اس++ت ک++ه          .   ک++ن++م

سرمايه دارى نه فقط خود بر اساس       
يک انقالب صن+ع+ت+ى ظ+ه+ور ک+رد،              
بلکه خود در مق+ايس+ه ب+ا ن+ظ+ام+ه+اى             
اقتصادى پيشين تحوالت خيره کننده     
اى در سطح تکنيکى جامعه ب+وج+ود        

اما در دل اين تح+والت     .   آورده است 
تکنيکى، همچنان مهر فلج ک+ن+ن+ده و         
نقش عقب نگاه+دارن+ده س+رم+اي+ه را            
در رشد ظ+رف+ي+ت+ه+اى ف+ن+ى ج+ام+ع+ه                  

تک+ن+ول+وژى    .   انسانى بروشنى ميبينيم  
در اي+ن ج+ام+ع+ه در ع+رص+ه ه+اي+ى                  
رش++د م++ي++ک++ن++د ک++ه چ++ه از ن++ظ++ر                    
سودآورى سرماي+ه و چ+ه از ن+ظ+ر              
اقتدار سياسى بورژوازى ض+رورى     

رشد عظي+م ت+ک+ن+ول+وژى         .   بوده است 
جنگى را در کنار عقب ماندگى فنى       
جدى پزشکى و بهداش+ت، آم+وزش،      
توليد مسکن و کش+اورزى و غ+ي+ره            

بخش اعظم مردم جه+ان در       .   ميبينيم
زندگى روزمره شان از ثمرات اي+ن       

چ+ه+ره   .   تحوالت تکنيکى مح+روم+ن+د     
فنى سوسياليس+م ق+ط+ع+ا ب+ا س+رم+اي+ه                
دارى امروز تفاوت خواه+د داش+ت،        
زير اولويتهاى فنى ج+ام+ع+ه اى ک+ه             
اساس آن را بهبود زن+دگ+ى انس+ان+ه+ا            
تشکيل ميدهد با جامعه اى ک+ه س+ود          
قطب ن+م+اى آن اس+ت ب+ط+ور ق+ط+ع                 

 .*تفاوت ميکند
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تعداد زيادی از پناهنده گانی که قبولی دريافت نموده ان+ن+د و ت+م+ام پ+روس+ه               
کاری سفارت خود را انجام داده اند، روزيکه بايد مج+وز خ+روج ازش+ه+ر                  

ترکيه  صادر شود با دريافت پولهای کالن به عنوان پ+ول خ+اک ک+ه                -وان
 . خود معزل بزرگی برای پناهندهگان است روبرو ميشوند

 

 پناهندهگانی که در يافتن نان روز برای زن+ده م+ان+دن درم+ان+ده ان+د ب+دون                      
ت+ازه مش+ک+ل      .   پرداخت اين پول امکان دريافت مجوز برايشان وجود ندارد     

از اينجا شروع ميشود که بعد از دريافت اين پول اعالم مي+ک+ن+ن+د ک+ه ش+م+ا                    
مشکل داريد و نامه ای تسليم ميکنند که شما از نظر وزارت کشور م+ورد                 

در شرايطی که پناهنده غرق بدهی شده و خانه ای ک+ه          .   تاييد قرار نگرفتيد  
در آن سکونت داشته است را به اميد اينکه راهی کشور سوم است تحوي+ل             
داده، حاال بايد دنبال سر پناهی باشد تا دوباره پرونده اش رس+ي+دگ+ی گ+ردد                
که در اين شهر مشکل بسيار وحشتناکی است واز طرفی استرس چ+گ+ون+ه              

 . عودت دادن بدهی هر انسان سالمی را از پا در مياورد

 

هم اکنون پناهندگان زيادی در اين شرايط هستند و پرواز اول و حت+ی دوم               
آنها ابطال شده است و دولت ترکيه از دادن خروجی به اين آف+راد س+رب+از           

 .ميزند

بيانيه جوانان حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری در تهران 

بمناسبت مراسم يادبود 
 منصور حکمت

تقديم به آذر ماجدی همسر فداکار    
م++ن++ص++ور ح++ک++م++ت و پ++رچ++م++دار         
اصلی تداوم راه منصور حک+م+ت       
و تمام مردم آزاديخواه  و ب+راب+ر         

 !طلب

 
When I first met you, didn't 
realize, 

I can't forget you or your 
surprise, 

And left me watching you 
and your kind,oh yeah. 

I love you .OH , you know 
it, 

Until you took me, showed 
me around. 

My life is free now , my life 
is clear. 

I love you sweet leaf 
though you can't hear    

come on now try it out. 

 

منصور عزيز ي+ادت را گ+رام+ی           
. ميداريم حتی در ايران و ت+ه+ران        

چون درسياهترين شرايط سياسی    
و اجتماعی ح+اک+م ب+ر اي+ران راه             
روشن را ت+ن+ه+ا ت+و ب+ه م+ا نش+ان                  

يادت را گ+رام+ی م+ي+داري+م           .   دادی
چ++ون ت++وانس++ت++ی ي++ک++ه و ت++ن++ه++ا                
کمونيست کارگری را ابقا کنی و     
آن را به نسل آينده که م+ا ب+اش+ي+م               

 .اهدا نمايی

 گزارشی از برخوردهای اخير وزارت کشور ترکيه
 ! و نگرانی پناهنده گانی که برگ قبولی دريافت نموده اند

٦شماره   
شايد گفتن اين جمله ت+ل+خ و س+خ+ت             
باشد که با بيست و پنج س+ال ت+الش        
بی دريغ تو ک+اری ک+رد ک+ه ح+ت+ی                
همسرت را ب+ه ج+داي+ی از ح+زب+ی               
مجبور ک+رد ک+ه ت+و پ+اي+ه گ+ذار و                   

ام+ا م+ا ام+روز        .   پرچمدار آن ب+ودی   
به بهترين شکل ممکن داريم تو را         

 .در کنار خودمان حس ميکنيم

 

تش++ک++ي++ل ح++زب ات++ح++اد ک++م++ون++ي++س++م          
کارگری مهر تداوم راه ت+و را ب+ر             
ادام++ه م++ب++ارزات م++ا در داخ++ل و               
خارج اي+ران ک+وب+ي+د و م+ا ب+ه اي+ن                   
. حزب و اهدافش اف+ت+خ+ار م+ي+ک+ن+ي+م             

مطمئن باش پرچمی را ک+ه ت+و ب+ه             
دست ما سپردی استوار و سال+م+ت+ر          
از هميشه به ايران خواه+ي+م ب+رد و           
بر ب+ل+ن+دای ب+رج م+ي+دان آزادی ب+ه                 

ما پ+ي+م+ان      .  اهتزاز در خواهيم آورد 
بست+ي+م ک+ه در ک+ن+ار ح+زب ات+خ+اد                   
کمونيسم کارگری تا آخ+ري+ن ن+ف+س           
راهت را ادامه دهيم و اي+ن ح+زب            
 . را نزديکترين حزب به تو ميدانيم

 
يادت هميشه در دل ما جاودان 

 !خواهد ماند

 ! زنده باد آزادی و برابری

 ! مرگ بر جمهوری اسالمی
درود بر حزب اتحاد کمونيسم 

 !کارگری

 
از طرف جوانان حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری در ايران

 

1386.4.8 

 بصورت زنده ارائه شده        6سرود انترناسيونال در کنگره        .  اينست؟ خير 
 !است

 

هر کمونيستی که اين شعار را بخواند، فکر ميکند در اين              .  کنگره کاپيتال 
کنگره مباحث نوين و مهمی در رابطه با کاپيتال و مناسبات سرمايه داری    

. بحث عميقی در مورد مناسبات سرمايه ارائه شده است      . مطرح شده است 
انسان کنجاو ميشود اين       .  تزهای جديدی و تبيين نوينی ارائه شده است              

ترجمه ديگری . آيا چنين شده است؟ خير. مباحث و تزهای جديد را بخواند
 ! از جلد اول کاپيتال در کنگره برای فروش ارائه شده است

 

مساله اينجا است که اين شيوه تبليغات پس از دوره ای تاثير خود را از                      
بی .  خوانده ميشود و پس از آن شانه باال انداخته ميشود                   .  دست ميدهد  
کسی را به تعمق     .  کسی را بکاری نميشوراند    .  سطحی است .  محتوا است 

پس از هر دوره ای     .  فقط بدرد حفظ تشکيالت خود ميخورد     .  وادار نميکند 
و اين سقوطی ناگزير بسمت پوکی سياسی        .  بايد شعارها را بيشتر باد کرد     

 . *تئوريک کامل است –

 ! ...راديکاليسم صوری، انقالبيگری سطحی

 خبر اسفناک از تهران
 در فلکه دوم تهران پارس يک راننده  1385 تير 13امروز چهارشنبه 

 بود، به نشانه ی 47تاکسی، خودروی خود را که يک پيکان مدل 
اعتراض به سهميه بندی بنزين و فقر و بيکاری حاکم بر جامعه به آتش 

همچنين مشکالت و نارسايی در تامين برق يکی از مناطق شرق . کشيد
 شب متوالی ادامه داشت باعث خشم و نارضايتی شديد مردم 4تهران که 

شد بطوريکه ساکنين محله تهديد کردند که در صورت ادامه اين مشکل 
.                 کاميار آزادمهر، تهران -. در مقابل مجلس تحصن می کنند

  

!اين وضعيت بايد تغيير کند  

خبر خودسوزى در اعتراض به سهميه بندى بنزين و در اساس در 
اعتراض به فقر غير قابل تحمل، خبر خودکشى در متروى تهران، خبر 

... خود سوزى زنى در اعتراض به اذبت و آزار نيروهاى انتظامى، و 
 همه يک نکته را تاکيد ميکنند؛                                                    

ارزش جان آدميزاد در جامعه ايران، نه فقط از منظر دولت مرتجع 
کسى که دست به خودکشى و . اسالمى بلکه از ديد مردم پائين آمده است

انتحار ميزند، البد کارد به استخوانش رسيده و ديگر قدرت تحمل 
اين شرايط دردناک قابل درک است و کسى توصيه تحمل آن را  . ندارد

بايد اين خشم را متوجه رژيم  . اما حمله به خود راه نيست. نبايد بکند 
بايد اين اعتراض و نفرت بحق از فقر و فالکت و اختناق . اسالمى کرد

تمام شواهد . اين وضعيت بايد تغيير کند. را عليه بانيان آن برگرداند
!        حاکى از آنست که طبقه کارگر بايد عليه فقر و فالکت برميخيزد  
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 ستون آخر
    !ياد مارکس و منصور حکمت هميشه گرامى است

 ژوئ++++ن ت++++ع++++دادى از              ٢٨روز     
دوستداران منصور حکمت در هاى 
گيت لندن اجتماع کردند و ب+ا ق+رار        
دادن گ++ل روى م++ق++ب++ره م++اک++س و              
منصور حکمت، ي+اد اي+ن ره+ب+ران            
ص+ال+ح ک++م+ون+ي++س+م و س+وس+ي++ال+ي+س++م                

 . کارگران را گرامى داشتند
 

ن++زدي++ک++ان، دوس++ت++ان، و رف++ق++ا و                
دانشجويان در تهران با ارس+ال گ+ل         

جاى .   در اين يادبود همراهى کردند    
او در ن+++وک پ+++ي+++ک+++ان ره+++ب+++رى               

 .کمونيستى بشدت خالى است
 
منصور حکمت مارکس دوران            ”

مارکس زمانی است     .  حاضر است  
که مصائب و تعفن سرمايه داری            
اکثريت عظيم کره خاکى را به                  

زمانيکه .  اسارت در آورده است         
دستگاه مذاهب نه تنها افيون توده ها   
بلکه به سبعانه ترين شکلی عليه               
بشريت يا مستقيما جنايت ميکند و يا       
توجيه گر جنايت سرمايه دارى                

منصور حکمت تجسم               .  است
. نخواستن وضع موجود بود                      

زمانيکه سران و ايدئولوگهاى                  
همين است که       :  بورژوازى گفتند   

هست آينده همين است تکرار گذشته 
است شکست خورده ايد يا خفه                  
شويد يا بسازيد؛ منصور حکمت             

اين سهم بشريت         !  فرياد زد نه        
. تاريخ وجود دارد                  .  نيست

برابری .  آزاديخواهی وجود دارد       
انساندوستی زمينه دارد   .  معنی دارد 

دريچه ای شد   .  و زندگی معنی دارد   
که افق رهايی بشريت را در مقابل          

. اميد رهايی شد     .  جامعه قرار داد     
آينده تحوالت بشری را به گذشته             

 . دستاوردهای انسانی وصل کرد

 

منصور حکمت يک متفکر بزرگ        
در افزوده هايش     .  مارکسيست بود  

جايگاه مهمى در تئوری مارکسيسم       
تبيين همه جانبه   .  معاصر ايفا ميکنند  

مختصات عينی و فکری جنبش               

کمونيسم کارگری، نقد نظم نوين                 
جهانى، نقد دمکراسی، نقد                              
ناسيوناليسم، نقد اسالم سياسی،                   
تعريف خطوط سياسی و مبارزاتی           
تصرف قدرت سياسی توسط                        
کمونيسم کارگری و انسانگرايی                
عظيم اش تماما روشن بين ترين رگه       
مارکسيسم و کمونيسم معاصر را               

به اين اعتبار            .  نمايندگی ميکند     
مجموعه نقطه نظرات او زنده ترين         
رگه مارکسيسم و به اين اعتبار                    
کمونيسم پراتيک دوران معاصر               

منصور حکمت انسانگرايی        .  است
مارکس را احيا کرد و در سياست و           

انسان .  مبارزه کمونيستى معنى کرد      
. بار ديگر اساس سوسياليسم شد                 
. کمونيسم منصور حکمت فاز نداشت     

کمونيسم را عاجل و      .  مرحله نداشت 
ضروری و قابل تحقق برای همين             

کمونيسم او        .  امروز ميدانست       
کمونيسم پراتيک انسانگرا سازش            
ناپذير و خواهان تغييرات فورى                 

عنصر اراده انسانهای حی و         .  است
. حاضر نزد او جايگاه کليدی داشت         

بدهکار .  کمونيسم او دفاعی نيست         
کمونيسم انقالبيون پر شوری      .  نيست

است که برای زير و رو کردن جهان 
معاصر پا به صحنه سياست و                      

از اين رو حزبی     .  مبارزه گذاشته اند  
در اوج هجومی که      .  قدرتمند ساخت 

هر تالش کمونيستی را به سخره                 
ميگرفتند منصور حکمت حزبش را        
بنياد گذاشت و تمام تالشش اين بود            
که حزب را آماده کسب قدرت                      

آن زمان که ميگفتند           .  سياسی کند   
کمونيستها نبايد به قدرت دست ببرند        
گويا کفر است او کفر گفت و به پيش          

صفی از کمونيستهای معترض    .  رفت
روش بين آرمانخواه و دخالت گر را        

 . شکل داد

 

اکنون کمونيسم کارگری بعنوان يک       
جنبش و يک آرمان ديرينه بشر                    
موجوديت دارد و کماکان پرچم                   

منصور حکمت  .  منصور حکمت تالش براى پيروزى کمونيسم است          
جنبش کمونيسم کارگری را از صحنه سياست حذف کنيد بشريت                        

 . نمايندگی نميشود

 

اما ميراث  .  سرطان مجالش نداد  .  وعده هم نداده بود    .  متاسفانه او نماند  
گنجينه فکری و سياسی و مبارزاتی او           .  عظيمی از خود بجا گذاشت      

در قلب هزاران     .  آرمانش پر نفوذ است      .  عزيزترين يادگارش است    
در پنجمين سالروز   .  هزار انسان آزاديخواه و برابری طلب موج ميزند       

درگذشت منصور حکمت مهمترين کارى که بايد انجام داد متشکل                     
برافراشتن .  شدن کمونيستهاى کارگرى هوادار منصور حکمت است           
فراخوان ما  .  پرچم اين کمونيسم و تبديل آن به يک قدرت عظيم است              

ما بايد پيروز    .  صفوفمان را محکم تر کنيم     .  متشکل شويم .  همين است 
اين را به کودکان خيابانى به زنان در اسارت اسالم و عقب                      .  شويم

ماندگى به نسل جوان امروز به طبقه کارگرى که بدون سوسياليسم و                
مارکسيسم در چنگال اسارت سرمايه راهی جز دست و پا زدن ندارد                

ما اين پيروزى را به بهترين و انقالبى ترين کمونيست                      .  بدهکاريم
. زمانه به رفيق عزيز و فراموش نشدنى مان منصور حکمت بدهکاريم

پرچمش را برافرازيم و به جنگ سرمايه و نظام منحط سرمايه دارى               
 . برويم

 

. در پنجمين سالروز مرگش مويه نميکنيم          .  ياد او را گرامی ميداريم        
خط مشی مان را بر مبنای سياستهايش             .  اهدافش را گسترش ميدهيم     

 ”.سازمان ميدهيم

 !ياد عزيزش هميشه گرامى است

 !نام و کارش از سده ها فراتر خواهد رفت

 

 

 

  

  

 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  


