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  قانون چماق،چماق قانون
 

رويدادهاى سياسى ايران درسهائى دارد که اهميت آنها              
در تبئين خط مشى مبارزه با حکومت اسالمى بسيار                     

 اعتراض در    ، پرچم قانون   ،قانونگرانى.  حائز اهميت اند   
 ، برگشت به ظرفيتهاى قانون اساسى          ،چهارچوب قانون  

وجاهت "شکايات و بيانات پر سوز و گدازى که عدم                    
 پرونده  ، سرکوب با اتکا به قانون      ،را نقد ميکنند  "  قانونى

 و  ، شکنجه و قتل و ترور و تجاوز قانونى         ،سازى قانونى 
لشکرى از کيفرخواستها و ادله ها و ضد ادله ها که همه               

پوشانده شدند هر روز در مقابل      "  قانون"به حرير نافاخر    
خامنه اى سرکوب خونين مخالفين نظام         .  ما رژه ميروند   

موسوى با  !  توضيح ميدهد "  برخورد قاطع قانونى  "را با   
کمپين ميکند و به تالش سياسى اش      " دولت قانونى"پرچم  

" جبهه اصالحات !  "کرست کريه قانون اسالمى ميپوشاند    
بيانيه ميدهد که اوضاع مملکت بدليل رفتارهاى غير                    

صادق الريجانى از اجراى دقيق       !  قانونى در خطر است    
از رئيس    "  مجمع روحانيون مبارز       !  "قانون ميگويد   

ميرغضب هاى اسالم در قوه قضائيه خواهان توقف                     
بازجويان و شکنجه گران با        !  اقدامات غير قانونى است     

تکيه به کابل و استعمال باتوم و شيشه نوشابه و شمشير                
توطئه عليه   "قانون مخالفينشان را وادار به اعتراف به               

 ! ميکنند" قانون

 

سوال اينست اين چه پرچمى است که از خامنه اى و                       
احمدى نژاد و بازجويان تا موسوى و کروبى و                                  

 از شبه اپوزيسيون طرفدار جمهورى اسالمى        ،رفسنجانى
" قانون"تا قربانيان جنايت بايد آن را بدوش بکشند؟                       

قانون ظاهرا بى تقصير    .  ظاهرا قراردادى اجتماعى است   
 يا تفسير دلبخواه         ،ظاهرا سو استفاده از قوانين          .  است
 و يا عدم اجراى بندهاى ول معطل مانده قانون                 ،قوانين

اساسى است که اين اوضاع را بوجود        

 !گرامى بادياد جانباختگان 
 ۶٧سالروز کشتار زندانيان سياسى در سال 

٢صفحه   

 کمونيسم " شبح"
 و هراس راست

 

 ۵صفحه آذر ماجدی                                                    

ى ارزش                           در صفحات ديگر؛   ن هاى ب ران خودرو و ب ارس اي ام پ رک ه زارشى از       ، م  گ
 اعتصاب نان فانتزى پزهاى ،!  کارگر بيکار شدند۶٠٠ ، کارخانه قند فسا بسته شد،عسلويه
 ... و ،  زنده باد شوراها، تظاهرات ضد حکومتى  در تهران،سنندج

 سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه تابستانی در فرانسه

 انقالب زنانه، ضربه ای مهم به اسالم: ايران

  ،يادداشت سردبير

 اسالم و اسالم زدايى
 با منصور حکمت  " نگاه"مصاحبه  

 ٨صفحه 

 !زندانی، خاوران، اينروزها
 

 ١١صفحه سياوش دانشور                                                                     

  ، جلسه گفت و شنود با رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در گوتنبرگ

  ،چشم انداز تحوالت سياسی
  ملزومات پيروزی،جنبشهای اجتماعی

 ) آذر ماجدی، سياوش دانشور،علی جوادی(



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اما وقتى دقيقتر به            !  آورده اند   
صحنه نگاه ميکنيد ميبينيد کل                 
عزاداران و سينه زنان عاشوراى       
قانون اساسى و برخور قانونى              
جملگى دارند از يک قانون واحد         

قانون جمهورى    :  سخن ميگويند   
هايشان "  راديکال!  "اسالمى

ميخواهند قانون موجود تماما اجرا     
شود و عدم اجراى کامل آن را                

" اسالم رحمانى     "انحراف از            
 ،و همين قانون مشترک       !  ميدانند

 همين       ،همين چماق مشترک             
قانونيت چماق است که پرچم و              

همه .  هويت واحد همه شان است       
شان به اين اعتبار جزو خاندان              
نظام اند و همه شان به اعتبار                  
همين قانون سه دهه است از کشته       

و اين سيکل باطل  . پشته ساخته اند 
 .  ادامه دارد

 

قانون اما در دنياى واقعى انعکاس      
قانون بيان  .  اراده طبقه حاکم است    

حقوقى و قضائى اعمال اراده                 
. طبقه اى است که حکومت ميکند       

قانون حتى آنجا که بصورت                   
تبئين "  قراردادى اجتماعى         "

ميشود دامنه اجراى آن تابعى از           
. تناسب قواى واقعى طبقاتى است       

قدرت قانون ژله اى است که با               
 در جامعه تغيير شکل                   واقعى

ميدهد و قابل اجرا و عدم اجرا                
زمانى که حکومت قادر           .  است

نيست به قانونش پايبند باشد و                 
براى دفاع از خود به سياست                  
فراقانونى و وضعيت قرمز روى        

 زمانى که مردم                   ،مى آورد      
معترض براى به کرسى نشاندن          
حرف و حق شان راهى جز عبور       
از قانون و پاسداران قانون                       

 در هر جنگ و جدالى که          ،ندارند
منافعى مادى و قابل توضيح پشت       

 خود نفس قانون         ،آن قرار دارد     
مورد جدال است و نه جامه                      
قانونى ثابتى که گويا در هر                     
وضعيتى به هر تنى پوشانده                    

 . ميشود

 

اما .  مجرى قانون دولت است            
 دولت کيست و چيست؟ 

هر دولتى، مستقل از هر         .  است
فرم و ظاهرى که بخود پذيرفته           
باشد، چه سلطنت و چه                             
جمهورى، چه پارلمانى و چه              
استبدادى، ابزار اعمال                            
ديکتاتورى طبقه يا طبقات حاکم        

 .است

 

در هر نظامى، حتى در خشن               
ترين برده دارى هاى اعصار              
گذشته که در آن تعلق طبقاتى                
دولت پنهان نميشد، طبقه حاکم            
نياز داشته است مبنايى براى                
مشروعيت دولت خود بدست               

سلطنت و حکومت                 .  بدهد
موروثى، حکومت اشرافيت،             
حکومت مذهبى و الهى، قالب              
هايى براى اين کسب مشروعيت       

در جامعه سرمايه دارى،      .  بودند
جامعه مبتنى به بازار که در آن           
کارگر و سرمايه دار عناصرى         

تصوير ميشوند که على        "  آزاد"
الظاهر پا به مبادله اى داوطلبانه        
و برابر ميگذارند، حق راى و             
پارلمان و نظام انتخاباتى قالب            
اصلى کسب مشروعيت براى             
حاکميت طبقاتى بورژوازى                

ظاهر مساله اينست که            .  است
دولت ابزار حکومت همه مردم         
است و با راى مستقيم خود مردم        

حق راى،        .  تشکيل ميشود       
انتخابات و پارلمان قطعا از نظر       
تاريخى دستاوردهاى مهمى در         
تالش مردم کارگر براى گسترش     
حقوق مدنى خويش محسوب                

بديهى است که زندگى        .  ميشوند
در يک نظام ليبرالى بورژوايى         
به مراتب از زندگى در يک                   
رژيم پليسى و استبدادى قابل                

اما اين قالب ها       .  تحمل تر است    
نميتوانند ماهيت طبقاتى دولت            

توده .  معاصر را پنهان کنند              
وسيع مردم کارگر حتى در                    
پيشرفته ترين، با ثبات ترين و             
آزاد ترين نظام هاى پارلمانى،            
از کمترين قدرت تاثير گذارى بر    
سياست ها و اقدامات دولت                    

نظام پارلمانى        .  برخوردارند
توانسته است با اعمال خشونت           
کمتر و با دست بدست کردن                 
مقامات دولتى ميان بخش هاى            
مختلف طبقه حاکم از مجراى              
انتخابات عمومى دوره اى،                  
حاکميت بى چون و چراى کل              
بورژوازى بر حيات سياسى و            

. اقتصادى جامعه را تضمين کند       

 

 ... قانون چماق ،چماق قانون

سخنگويان جامعه بورژوايى چنين     "
قلمداد ميکنند که دولت يک نهاد                
ضرورى است که براى اداره                    
جامعه بر مبناى منافع عمومى و               
مشترک کل اعضاى جامعه شکل            

نهادى که گويا اراده         .  گرفته است  
جمعى مردم را منعکس ميکند و                
قدرت مشترک اعضاى جامعه را           

گفته ميشود که    .  به عمل در مياورد    
قوانين حاکم مجموعه اى از اصول        
بديهى و طبيعى و مورد توافق آحاد         
جامعه اند و دولت ضامن و مجرى          

تصوير کردن     .  اين قوانين است        
دولت بعنوان يک نهاد مستقل و                 
مافوق منافع طبقاتى متضاد درون          
جامعه، يک رکن اساسى ايدئولوژى     

اين تلقى از دولت      .  بورژوايى است 
بويژه در کشورهاى پيشرفته غربى       
که نظام پارلمانى با ثبات ترى                     
داشته اند ريشه قوى ترى در ميان            

اما در کشورهاى عقب      .  مردم دارد 
مانده تر هم، عليرغم حاکميت دولت      
هاى استبدادى و پليسى، و عليرغم          
بدبينى عامه به دولت هايى که بر              
سر کار هستند، نفس لزوم دولت               
مورد سوال نيست و تلقى مردم از            
دولت بعنوان نهادى که وظيفه                    
مديريت جامعه را برعهده دارد به           

. همان درجه قوى و ريشه دار است       
گسترش نقش اقتصادى دولت ها و          
بويژه دخالت آنها در قلمرو خدمات        
اجتماعى و مديريت و کنترل                       
اقتصادى در چند دهه اخير بشدت            
 .بر دامنه اين توهمات افزوده است

 

واقعيت اينست که دولت مهم ترين           
ابزار طبقه حاکمه براى تحت انقياد        
نگاهداشتن توده هاى تحت استثمار        

تاريخا ظهور دولت حاصل         .  است
بوجود آمدن استثمار، پيدايش                      
طبقات و تقسيم جامعه به طبقات                
استثمارگر و تحت استثمار بوده                

عليرغم همه پيچيدگى ها در        .  است
ساختمان دولت هاى امروز، دولت         
همچنان دستگاهى براى اعمال زور     
است و ارتش ها و دادگاه ها و                      
زندان ها شالوده اساسى آن را                     

دولت قوه قهريه        .  تشکيل ميدهند   
. سازمان يافته طبقه حاکمه است              

دولت ابزار اعمال حاکميت طبقاتى       

١١۶شماره   
دموکراسى پارلمانى نه مکانيسمى      
براى دخالت مردم در امر                          
حاکميت، بلکه ابزارى براى کسب     
مشروعيت براى حاکميت و                     

از ."  ديکتاتورى طبقه بورژواست   
  برنامه حزب،يک دنياى بهتر

 

به اين معنا قدرت فائقه و قانون و           
 يا دولت و قانون در جامعه            ،ياسا

. طبقاتى دوقلوى جدانشدنى هستند      
هر دولتى مبتنى بر قانون معينى            
است و هر قانون معينى ابزار                 
حاکميت منافع مادى و سياسى                 

قانون در      .  طبقه معينى است          
جامعه طبقاتى تنها چيزى که                   
نيست بيان اعمال اراده مستقيم و        
مستمر توده عظيم اهالى و                       

قانون در جامعه    .  شهروندان است 
بورژوائى در پايه اى ترين سطح         
قانون تجارت آزاد و استثمار و               

. دفاع از مالکيت خصوصى است       
قانون در قلمرو قضائى و حقوقى          
تفسير اين منافع است و دادگاه و             

قانون در   .  پليس سگ پاسبان آن       
" ايدئولوژيک"قلمرو فرهنگى و         

و اخالقى بيان بسط اراده طبقه                
حاکم به کل جامعه زير پرچم                    

و "  فرهنگ ملى  "و   "  منافع ملى  "
ايدئولوژى "و     "  مذهب رسمى    "

. است"  ادبيات مجاز  "و   "  رسمى
قانون بيان سلطه و سند حکميت و         

سلطه و زور طبقه       "  مشروعيت"
و دولت طبقه اى است که منافع               

قلمداد "  منافع عمومى   "خود را        
اگر صحنه سياسى        .  کرده است   

ايران و بويژه جنگ جناح ها با               
زيور مشترک قانون آراسته شده          

گاه رل    "  قانون" اگر اين          ،است
متجاوز "و گاه رل   " فرشته نجات "

 معضل نه    ،را ايفا ميکند   "  و قاتل 
در تفاسير متعدد از قانون بلکه از         
خود قانون و دولت و حکومتى                
است که عليه اراده و منافع طبقات       

قانونى که با توطئه      .  محکوم است 
هاى پيچيده عليه پروپاقرص ترين      
هوادارانش بکار ميرود و همچنان      

 !" قانون است و قديس"

 

ما از برمال کردن محتواى طبقاتى       
و ارتجاعى قانون بورژوائى به             
نفى قانون بطور کلى و آنارشيسم          

. و ضديت با هر قانونى نميرسيم           
بلکه نقد کمونيستى قانون                            
بورژوائى و نقد خط مشى قانونى         

جناح ها و                  
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 هدفش تعيين خط مشى           ،جنبشهاى بورژوائى ايران     
واقعى مبارزه اى است که يک شرط پيروزى آن                      
درهم کوبيدن چهارچوبهاى حکومتى است که با                      

طبقه .  چماق قانون و قانون چماق سلطنت ميکند                   
کارگر و کمونيسم کارگرى نه فقط براى تحميل هر                
نوع اصالح واقعى مبارزه ميکند بلکه تالش دارد هر           
مبارزه پيروزمند براى رفع تبعيض و برابرى را به              

مسئله ماهيت   .  قانون قابل اجراى جامعه تبديل کند             
قانون و رابطه اش با منافع واقعى طبقه محروم و يا                

دولت کارگرى نيز قوانين خودش      .  ضديت با آن است    
را دارد که انعکاسى از اراده طبقه اى است که                           

 مادام  ،دولت و حکومت کارگرى هم      .  حکومت ميکند 
 نهايتا دولتى   ،که هنوز دولت بعنوان دولت وجود دارد      

طبقاتى است و از منظر منافع سود و سرمايه                               
است چون اجازه استثمار و بردگى                "  ديکتاتورى"

مسئله برسر کدام قانون        .  مزدى را لغو کرده است          
قانون آزادى استثمار و      .  است و نه قانون بطور کلى        

بردگى يا قانون لغو استثمار و بردگى؟ قانون آپارتايد            
و نابرابرى يا قانون نفى آپارتايد و هر نوع تبعيض و             
نابرابرى شهروندان؟ قانون بعنوان چماقى برسر                   
اکثريت جامعه يا قانون بعنوان تنظيم کننده آزادى                    
جامعه بطور مستمر؟ قانون مبتنى بر ارگانهاى                        
سرکوب يا قانون نفى و الغاى هر نوع ارگان                               

مالکيت خصوصى عده        "  تقدس"سرکوب؟ قانون        
قليلى سرمايه دار انگل و يا قانون مالکيت اشتراکى                

 ...کل جامعه بر دارائى هاى موجود؟ و 

 

اگر در جوامعى مانند ايران هرازچندگاهى و بويژه               
در دورانهاى بحران سياسى سر و کله عده اى                            
حکومتى پيدا ميشود که ياد عدم اجراى قانون مى                     

بلکه .   خود صورت مسئله برسر قانون نيست             ،افتند
برسر بقا قانونى نظامى است که منافع کل طبقه                         

جنگ در   .  سرمايه دار و حکومتش را نمايندگى کند           
قلمرو قانون ميان سرمايه داران و جناح هاى سرمايه           
دارى جنگى برسر منافع استراتژيک و اقتصادى و               
سياسى است و نه جنگى برسر منافع و اراده طبقات               

اگر پرچم قانونى      .  محروم و شهروندان بطور کلى          
 ،موسوى با چماق قانونى خامنه اى به خاک مى افتد              

" جباريت"موسوى است و نه        "  مظلوميت"مسئله نه    
خامنه اى بلکه مسئله برسر نفس وجود قانون شنيع و             
کثيفى است که دامنه بازى دو طرف را تعريف کرده             

 . است
 

جامعه ايران و جنبش کمونيستى کارگرى براى نيل به    
آزادى ناچار است از روى الشه دولت سرمايه دارى            
اسالمى و مجموعه قوانين و ارگانهاى حافظ آن                        

اين راه واقعى به کرسى نشاندن قانون آزادى           .  بگذرد
جامعه از اسارت طبقه حاکم و دولت اسالمى اش                     

 . *      است

  ،چماق قانون
 ...قانون چماق 

١١۶شماره   

٣صفحه   

 منشور 
  آزادی، برابری و رفاه

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

 آزادی
لغو کليه قوانين و       .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش             :  سکوالريسم  -١

 .آزادی مذهب و بی مذهبی. مقرراتی که منشاء مذهبی دارند
 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل،           :  آزادی بيان   -٢
 .تحزب و اعتصاب

  

، لغو مجازات اعدام،    "جرم سياسى "لغو مقوله   :  آزادی تمامی زندانيان سياسی     -٣
 .ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم و روان افراد

 

 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى منتخب و عادالنه                         -۵
 .مردم

 

 برابری
برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و               :  برابری زن و مرد     -۶

 .لغو جدا سازيها و آپارتايد جنسی. لغو حجاب. فردی
 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت،              :  برابری حقوقی   -٧
 . مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان تشکل های                     :  حداقل دستمزد    -٨

 .در شرايط کنونی حداقل دستمزد بايد يک ميليون تومان باشد. سراسری کارگری
 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد بيکار و آماده به                 :  بيمه بيکاری   -٩
 .پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد رسمی. کار

 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در تمامی سطوح،                        -١٠
هزينه مسکن نبايد از ده درصد درآمد فرد يا             :  تامين مسکن مناسب برای همگان      

 . خانواده بيشتر باشد
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جمهورى اسالمى با کشتار                      
سرکار آمد و با کشتار سرپا مانده         

اين حکومت قتل و جنايت و   .  است
اين حکومت     .  نسل کشى است        

آپارتايد جنسى و فقر و فالکت و            
بردگى زير پرچم خونين اسالم             

کشتار زندانيان سياسى در       .  است
 تنها يک قلم از جنايات           ۶٧سال   

 در سال      ،پيشتر.  اين رژيم است     
 که عظيم ترين کودتاى                       ۶٠

سياسى تاريخ معاصر ايران                    
 اسالميون در          ،صورت گرفت    

ايران زير پرچم خمينى انقالب             
.  را در خون غرق کردند                  ۵٧

هنوز آمار دقيقى از ميزان قتل               
 اعدامهاى صحرائى و           ،عام ها   

بدون محاکمه و يا اعدام در                       
بيدادگاههاى سه چهار دقيقه اى             

رژيم اسالمى هر   .  در دست نيست  
 بخون    ۶٠مخالفى را در سال               

کشيد تا بعنوان جمهورى اسالمى        
 تاريخ تولد    ۶٠خرداد  .  متولد شود 

 . واقعى اين رژيم جنايتکار است

 

از کشتار و بمباران مردم و                      
اعدامهاى صحرائى در کردستان       

 تا قتل عام مردم              ۵٨در سال       
 از   ،زحمتکش در ترکمن صحرا       

شليک به صف کارگران بيکار             
اصفهان تا تحميل خشن و خونين          

 از  پاکسازيهاى       ،حجاب به زنان    
وسيع و اسالميزه کردن سيستم              
سياسى و ادارى جامعه تا                           
سرکوب خونين در دانشگاهها               

 و    ،زير پرچم انقالب فرهنگى           
کودتاى تمام عيارى که در خرداد        

 با کشتار و قتل عام کمونيستها       ۶٠
 ،و مخالفين سياسى صورت گرفت    

کارنامه اوليه جمهورى اسالمى          
 و   ۶١اعدامها در سالهاى        .  است
 ادامه داشت و کشتار وسيع              ۶٢

 ادامه  ۶٧زندانيان سياسى در سال     
در آندوره     .  اين جنايات است         

جنگ ارتجاعى ايران و عراق              
تمام شده بود و خمينى که مجبور          

 ،به نوشيدن جام زهر شده بود                
دستور داد لوله تفنگها را به                      

. طرف زندانيان سياسى بگيرند           
جنبش "امروز که موسوى ها و            

تالش دارند نسل جديد را           "  سبز

باشد، اگر چه احتياط در                  مى
اجماع است، و همين طور در              
زندانهاى مراآز استان آشور             
راى اآثريت آقايان قاضى شرع،      
دادستان انقالب و يا داديار و                 
نماينده وزارت اطالعات                        

باشد، رحم بر         االتباع مى     الزم
انديشى است،        محاربين ساده     

قاطعيت اسالم در برابر دشمنان        
خدا از اصول ترديدناپذير نظام          
اسالمى است، اميدوارم با خشم و   
آينه انقالبى خود نسبت به                      
دشمنان اسالم رضايت خداوند            
متعال را جلب نمائيد، آقايانى آه        

تشخيص موضوع به عهده آنان          
است وسوسه و شك و ترديد                   

اشداء على   [نكنند و سعى آنند           
ترديد در مسائل      .  باشند]  الكفار

قضائى اسالم انقالبى ناديده                  
گرفتن خون پاك و مطهر شهدا             

 .والسالم. باشد مى

  " اهللا الموسوى الخمينى  روح

 

جنايات جمهورى اسالمى بعد از      
 ادامه پيدا کرد و همگان       ۶٧سال  

 ،از ترورهاى خارج کشور                  
 سرکوب      ، سنگسارها     ،اعدامها

خونين مردم در چهارگوشه                  
ايران در جريان شورشهاى                  

 ترورهاى مخالفين در            ،شهرى
داخل کشور موسوم به قتلهاى              

 و اخيرا جنايات             ،زنجيره اى    
سبعانه شان عليه نسل جديد در            

پاسخ ما به   .  دو ماه گذشته آگاهند    
کسانى که ميخواهند جامعه را در    
دور باطل جنايت و جنايت نگه           

پاسخ .  دارند يک نه محکم است        
ما سرنگونى تمام عيار جمهورى     
اسالمى و محاکمه کليه دست                

 !گرامى بادياد جانباختگان 
 ۶٧در سالروز کشتار زندانيان سياسى در سال 

زير پرچم خمينى و ارزشهاى                    
 داراى  ۶٠ در دهه     ،ننگين او ببرند   

. صدارت و مسئوليت مستقيم بودند        
 :نامه خمينى جالد را بخوانيد

 

متن نامه خمينی و دستور قتل عام         
 :۶٧زندانيان سياسی در تابستان 

 

  الرحيم الرحمن  اهللا  بسم " 

از آنجا آه منافقين خائن به هيچ                  
وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه          

گويند از روى حيله و نفاق                     مى
آنهاست و به اقرار سران آنها از                

اند، و با توجه      اسالم ارتداد پيدا آرده   
بودن آنها و جنگهاى           به محارب      

آالسيك آنها در شمال و غرب و                
جنوب آشور با همكاريهاى حزب           
بعث عراق و نيز جاسوسى آنان                
براى صدام عليه ملت مسلمان ما، و       
با توجه به ارتباط آنان با استكبار               
جهانى و ضربات ناجوانمردانه آنان     
از ابتداى تشكيل نظام جمهورى                
اسالمى تاآنون، آسانى آه در                    
زندانهاى سراسر آشور بر سر                 
موضع نفاق خود پافشارى آرده و           

آنند محارب و محكوم به اعدام            مى
باشند و تشخيص موضوع نيز            مى

در تهران با راى اآثريت آقايان                 
افاضاته   االسالم نيرى دامت           حجه

و جناب آقاى             )  قاضى شرع      (
و )  دادستان تهران      )  اشراقى       

اى از وزارت اطالعات                نماينده

١١۶شماره   

اندر کاران جنايت عليه مردم                   
ايران در دادگاهى علنى و عادالنه       
و منتخب مردم براى روشن شدن         

 . زواياى اين تاريخ سياه است
 

در سالروز جنايت هولناک                       
 ياد اين     ۶٧زندانيان سياسى سال       

عزيزان را همراه با قربانيان سه           
دهه کشتار جمهورى اسالمى                  

در اين مناسبت       .  گرامى ميداريم   
همبستگى و همدردى عميق مان           
را با بازماندگان هوالکاست                     

. اسالمى در ايران اعالم ميکنيم            
در اين روزها بايد خاوران ها و             

را "  لعنت آبادها  "و   "  تف آبادها  "
در چهار گوشه ايران گلباران                 

دراين روز ضرورى است        .  کنيم
به بانيان اين جنايات اعالم کرد که       

. نه فراموش ميکنيم و نه ميبخشيم        
در اينروز بايد بر لغو مجازات               
اعدام بعنوان قتل عمد دولتى تاکيد        

در اينروز بايد بر آزاديهاى        .  کرد
سياسى اعم از آزادى بيقيد و شرط        

 آزادى تشکيل    ،بيان و عقيده و نقد      
احزاب سياسى و برپائى                              

 آزادى تشکل   ،سازمانهاى کارگرى 
و اعتصاب و اعتراض و تجمع              

در اينروز بايد بر             .  تاکيد کرد   
 نفى   ،آزادى کليه زندانيان سياسى      

جرم سياسى و زندانهاى سياسى            
بايد به جهانيان اعالم        .  تاکيد کرد  

کرد که جنبش آزاديخواهانه و                 
سوسياليستى در ايران ميخواهد بر      
اين تاريخ سياه و دوران وحشت             
نقطه پايانى بگذارد و جامعه اى             
را برپا کند که در آن آزادى و                   
شکوفائى هر فرد شرط آزادى و            

 . شکوفائى همگان باشد
 

 !   ياد جانباختگان گرامى باد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ شهريور ۴ – ٢٠٠٩ اوت ٢۶



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بورژوازی در پس هر خيزش              
سياسی مردم و در پس هر                         
اعتراض کارگری، سازمان يابی       
مبارزه طبقاتی عليه حاکميت                 
خويش را تشخيص ميدهد و                     
دستپاچه نيروهای سرکوب و                 
ايدئولوگ های رنگارنگ خود را       

خطر .  به ميدان نبرد اعزام ميکند      
کمونيسم هيچگاه بورژوازی را           

از اين رو است     .  راحت نميگذارد 
که يک سيستم پيچيده سرکوب،             
شکنجه و اعدام را عليه مردم و             

در .  طبقه کارگر سازمان داده اند       
پس هر صدای معترض و حق               
طلب، در پس هر اعتصاب و                  
اعتراض کارگری شبح کمونيسم        
و فروپاشی نظام چپاولگر سرمايه      
داری و بساط لفت و ليس خود را          

  .می بينند

 

با برقراری دستگاه خشن سرکوب     
امکان ابراز آزادانه خواست ها و        
عقايد را از مردم ميگيرند، سپس         
بر مبنای سانسور گسترده خود             
سازمان داده در مورد فقدان                    
کمونيسم و جنبش آزاديخواهی و          
برابری طلبی در جامعه الف و             

اما بمحض اينکه      .  گزاف ميزنند  
صدای اعتراضی از گوشه ای از        
جامعه بلند ميشود، بيکديگر در             

کمونيست ها       "  توطئه"مورد       
بايد اذعان کرد که     .  هشدار ميدهند 

تشخيص شان   .  شامه تيزی دارند    
منافع شان را            .  درست است     

اين حکم  .  درست تشخيص ميدهند   
مارکس را به تجربه و بنا به                     
غريزه طبقاتی بخوبی درک کرده       

مبارزه طبقاتی هميشه جاری      :  اند
است، بعضا به اشکال پنهان و               

مساله اينجاست که    .  بعضا آشکار 
زمانی که اين مبارزه به شکلی              
آشکار بروز می يابد، قدرت                   
خانمان برانداز خود را به روشنی      
به نمايش ميگذارد و رعشه بر               

 .اندام بورژواز مياندازد

 

خيزس اخير مردم ايران عليه                
رژيم اسالمی نيز از اين قاعده               

عليرغم اينکه  .  کلی مستثنی نيست   

فعاليت های تبليغاتی رفقايمان در     
داخل کشور، برخی از                              
سردمداران ناسيوناليسم مدافع            
سلطنت به ديگر ياران                              
ناسيوناليست پرو غربی خود               
تشر زدند که چرا شعار                            

را طرح      "  جمهوری ايرانی     "
به .  کرده يا از آن دفاع ميکنند            

ظن آنها اين شعار راه را برای             
  .طرح انقالب کارگری باز ميکند

 

آقا يا خانمی با قلمی بسيار                       
عليه انقالب    "  خوش و اديبانه     "

کارگری و جمهوری                                 
. سوسياليستی قلمفرسايی کرده اند   

آنچنان فرهنگ اين نوشته نازل          
و چارواداری است که نويسنده           
جرئت نکرده است اسم کامل                

اين .  خود را پای نوشته بگذارد        
اما از   .  نوشته ها ارزشی ندارند     

آن رو که هراس دائمی و هميشه        
حاضر بورژوازی و راست از          
کمونيسم را بخوبی نشان ميدهند،      

به .  جا دارد اشاره ای به آن شود        
بخش پايانی اين نوشته توجه                 

جمهوری «آقايانی که           :  "کنيد
 را به فوريت پذيرفتيد و         »ايرانی

تحويل ...  به ما اعتراض کرديد       
بگيريد که جمهوری کارگی                 

آنهم )  اشتباه تايپی از اصل است     (
با مشخصاتی که کارل مارکس           

از بی  ( و اندی سال پيش        80در  
اطالعی ايشان از تاريخ نيز                  

را نيز ريخته بود در       !)  ميگذريم
سر گردنه آماده ورود از پنجره          

پنجره را باز        ...    عقبی است   
انگار يار از سفر می              ...  کنيد
کوچه ها را هم آب پاشی           ...  آيد
 ".کنيد

 

. هراس از کمونيسم واقعی است       
قدرت بالقوه طبقه کارگر برای           
زير و کردن اين نظام با                            
حکومت اسالمی اش کامال                    

اين نوشته بهانه ای     .  روشن است 
شد تا بار ديگر بر ضرورت                 
سازمانيابی مستحکم کمونيسم             
کارگری و سازمانيابی توده ای          

. و حزبی طبقه کارگر تاکيد کنيم        
سرنگونی رژيم اسالمی و                     
برقراری نظامی که متضمن                
آزادی بی قيد و شرط، برابری            
واقعی و رفاه و سعادت همگانی         
باشد، به ميدان آمدن طبقه کارگر       
بعنوان يک طبقه با اعتصابات و       

 

 کمونيسم و هراس راست" شبح"
 

 آذر ماجدی

مردم با در نظر گرفتن توازن قوای        
سياسی ميان خود و حکومت                       
اسالمی مبارزه شان را در قالب                
کمپين های انتخاباتی و به بهانه                  

به پيش بردند،    "  تقلب در انتخابات   "
رژيم بخوبی انگيزه های واقعی                
مردم و روند مبارزه را تشخيص             

برای حفظ  .  سريع هشدار دادند   .  داد
ظاهر خطر انقالب را در صفت               

جناح راست به    .  پوشاندند"  مخملی"
جناح ديگر گوشزد کرد که اين                   
مردم در اينجا باقی نمی مانند و کل          

وحشيانه .  نظام را هدف ميگيرند          
 . زدند، شکنجه کردند و کشتند

  

ايدئولوگ هايشان به خط شدند تا               
خطر خيزش طبقه کارگر را به                  

نشريه جهان  .  حکومت يادآور شوند   
نيوز، ارگان حکومتی، از خطر               

سخن گفت و برای     "  جنبش آبی ها  "
سرکوب کارگران اعالم آماده باش         

به نظر می رسد با ادامه                :  "کرد
روند کنونی الزم باشد دادگاه سبز و       
مخملين خود را برای دادگاه آبی                

بايد از خلسه   .  غير مخملين مهيا کند    
پراندوه سبز و مخملين خارج شد و         
بيشتر نگران خروش آبی ها و                    

 ."سياهی فقر و قرمزی فساد بود

 

جالب اينجاست که فقط رژيم اين               
چنين از خطر خيزش طبقه کارگر          

بورژوازی .  به هراس نيافتاده است     
در اپوزيسيون نيز دارد در مورد             
خطر کمونيسم و انقالب کارگری            

راست در تبعيد با         .  هشدار ميدهد  
لحنی مبتذل عليه کمونيسم مينويسد         
و لمپنيسم و فرهنگ نازل                               
چارواداری ناسيوناليستی اش را با        

. وضوح کامل به نمايش ميگذارد            
بدنبال انتشار مقاالتی در نشريه يک      

جمهوری "دنيای بهتر در نقد شعار        
و اعالم اين مساله که                 "  ايرانی

خواست های واقعی مردم يعنی                 
آزادی بی قيد و شرط، برابری                   
واقعی و رفاه همگانی فقط از                       
طريق يک انقالب کارگری و                     
برقراری جمهوری سوسياليستی            
قابل تحقق است، و همچنين صدور         
اطالعيه های حزبی در زمينه                    

١١۶شماره   

اعتراض سازمانيافته طبقاتی خود      
تنها يک انقالب         .  نيازمند است    

کارگری ميتواند خواست های                
. واقعی مردم را متحقق کند                       

کمونيسم کارگری در پی تحقق اين      
امر مهم در اين شرايط خطير و              

کمونيسم .  تعيين کننده سياسی است    
کارگری و طبقه کارگر در ايران          
نه تنها به بورژوازی و کمپ                    
سرمايه در ايران، بلکه در سطح           
جهانی نشان خواهد داد که خطر            

افق انقالب   .  کمونيسم واقعی است    
کارگری زنده است و در اولين قدم    
بساط سرمايه، استثمار و لفت و             
ليس بورژوازی را در ايران به              

 * .زير خواهد کشيد

 

  ،توضيح سردبير

نامه و اى ميل ارسالى مورد                     
اشاره دراين مقاله بطور روشنى          
فرهنگ مبتذل و نگرش بورژوا           
جماعت و جانفدايان سلطنت طلب       
را به کارگر و نفرت شان را از               

انتشار اين  .  سوسياليسم بيان ميکند   
متن از اين جنبه بدون شرح است          
و براى شناخت بيشتر کارگران از      
جماعت سلطنت طلب و                               
اپوزيسيون راست ايران مفيد                  

 .  است

 

چشممان به جمهوری کارگری 
 !!!روشن

ا               ی ب ان م و کس ت وش ا ن اره ب
ی       ان ب ي ت راوان پش گی ف ت خ ي ره ف

 »جمهوری ايرانی« کردند که شعار    
ه             ردم ک در راستای آرمان های م
ک                    ی و ي ل ت م ي م اک ی ح در پ
اشد                می ب ران است ن پارچگی اي
م             ظاری ه ت برخی از کسانی که ان

ا اصراری             از ت ب می رف ان ن آن
ردم از           ظور م ن د م ردن وان ک ن ع

وان  ن ع
۶صفحه   
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 برداشت واژه     » جمهوری ايرانی « 
ی           وری اسالم ه م ی از ج اسالم

 ...است

ورد در           اين مردم نه تنها در آن م
اه دوم           ب اشتباه بوده اند بلکه اشت
را که ما معترضين به شعاربه آن        
واقف بوده ايم را هم توجه نکرده       

 . ند

اشتباه در آنجا بود که مردم هنوز       
د             ه ان ت رف نه مورد پرسش قرار گ
که بين جمهوری يا پادشاهی يک       
ازه                ه ت د ک ن ن رژيمی را انتخاب ک
ايرانی باشد يا افغانی ويا صدامی       
هوم جمهوری                ف که م و دوم اين
ايرانی چيست؟؟ مگر جمهوری با     

د           ن ی ک رق م وری ف ه م در . . .   ج
ری            کشن تعريف جمهوری در دي
ا            ا ه دي ها، والروس و آنسيکلو پ
تغييراتی حاصل شده و جمهوری       
از               دی ب اب جدي با نام کشور ها ب

 شده است؟؟ 

اه آن حضرات             ب می بينيم که اشت
ه               ل ا وص ه م ه ب ان    « ک ی ج دائ

ون   ئ ام های               » ناپول د و ن م زدن  ه
ی     ائ ديگری هم نسبت دادند جای پ
وده ای و               ن ت ه اي گذاشته است ک
چپ های سنتی که ديگر پايگاهی       
ت از                 ب ح د ص دارن ان ن ه در ج

م   . . .   جمهوری ديگری بکنند   و آنه
 )) ؟؟؟((!!!!جمهوری کارگری؟ 

د،             ن ارم ار، ک وزگ نميدانم مگر آم
ل آزاد،               ه دار، شغ ان دانشجو، خ
ا آب           ت بقال، کشاورز، قصاب يا ح
د در آن                 وان ی ت م ی ن وض ح

ادی      ه ن ش ي وری پ ه م ن    ج اي
ه                 م د و ه ن ی ک دگ رات زن حض

ر  « بايستی   ارگ م            » ک ه د و آن اشن  ب
د         کارگر احمق و بی شعوری باشن
که اين حضرات بتوانند مثل کاری      
که در روسيه کومونيسم، در چين      
ر     ارگ ويا کره رواج داشت سوار ک

ر               شده    ارگ ی ک ر حقوق انسان ب
ری « تجاوز کنند و به آن نام         »براب

ه             . ..   بدهند ه هم ه ب ه سوي زيرا ب
ر           ارگ رروز ک د و ه ن ن ک ي م م ل ظ
ه                او شخم زن ب بيچاره را مثل گ

 . هر طرفی بکشند

رسی            وقتی از اين حضرات می پ
ز                      ه چي د هم ي وي ا می گ اگر شم
او های              رگ اشد اگ کنترل داشته ب

 مهر کام پارس –ايران خودرو 
 ! بن های بدون خوار و بار روی دست کارگران

 

در پی اعتصاب دو ساعته دو هفته               ،بنا به خبر دريافتى      
پيش کارگران سپر سازی و ديگر بخشهای مهرکام پارس             
که طی اين اعتصاب کارگران خواهان نقد شدن مبالغ چند             
ماهه حق آکورد و رکورد و همچنين بن های خوار و بار                 

فشار .  خود که چندين ماه است پرداخت نشده است شدند                
 و روشدن دزديها و فساد        ،کار، دستمزدهای پرداخت نشده    

 اوضاع را در ميان           ،باند زرکش مدير مهر کام پارس             
 . کارگران مهر کام پارس بشدت بحرانی کرده است

 

 ميليارد تومانی زرکش و       27اين روزها عالوه بر دزدی         
همدستانش اعالم نموده اند در حال حاضر شرکت مهر کام           

 ميليارد تومان کسری بودجه        120پار س با مبلغی حدود          
ضيايی معاون زرکش در هراس از                      !  روبرو است    

اعتصاب و اعتراضات کارگری هر روزه در بخشها و                   
 کارگران را جمع نموده و با         ،سالنهای مختلف حاضر شده    

 ،عجز و البه و اينکه مشکالت و بی پولی زياد است                           
کارگران گرسنه و ناراضی را با وعده های دروغ تشويق             

در راستای اين عوام فريبی      .  به صبر و بردباری می نمايد      
ها طی روزهای گذشته تعدادی ورق پاره های بی ارزش              
به نام بن خوار و بار گوشت و روغن و برنج را  به                               

يکی از کارگران می گفت اين کاغذ پاره        .  کارگران داده اند  
ها در جيب ما پوسيد و خبری از خوار و بار نيست که                       

الزم به ياد آوريست سرمايه داران و عواملشان                  .  نيست
هميشه بنجل ترين و پست ترين نوع خوار و بار و مواد                    
غذا يی را که بسختی قابل استفاده است را تحت عنوان بن               
خوار و بار برای باال کشيدن بخش ديگری از دستمزدهای            

 . پرداخت نشده به کارگران تحميل می کنند

 

 نفر کارگر قرار     5000شرکت مهر کام پارس با بيش از            
دادی سفيد امضا با قرار دادهای يک طرفه و پايه دستمزد              

 شيفت فشرده و سنگين کاری      2 هزار تومانی در    264های  
واقع در جاده مخصوص کرج از جمله مراکز مهم ايران                
خودرو در زمينه  تهيه و توليد سپر و داشبرد و انواع                         

 . لوازم جانبی خودرو می باشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٨ شهريور ١١ – ٢٠٠٩ سپتامبر ٢

 

 !!! ...چشممان به جمهوری کارگری روشن

کارگر درحکومت کارگری    « کشور به اندازه هر     
اد شد و                 » شما  شير ميداد و روزی شيرش زي

د              اي دوبرابر شير داد آن شير اضافی را چکار ب
خورد        » کارگر« کرد بزور بخورد      داد ويا بزور ب

ا           گاو بيچاره ويا ريخت به دريا؟؟      ن م ي اگر زم
ا آن                رد ب گندم و اگر کارخانه ما توليد اضافی ک

( ! ) ؟؟ . . . همه را در زير پتک له کنيم. . .   چه کنيم 
ا                 را دراصل ب د زي دارن پاسخی به اين پرسش ن
ظور سود                   ن ه م اال ب سرمايه داری و فروش ک

 ... آوری به ديگران مخالفند
ی       «آقايانی که   ران وريت          » جمهوری اي ه ف  را ب

د                  ردي راض ک ا اعت ه م د و ب ل    . . .   پذيرفتي حوي ت
ی           بگيريد که جمهوری کارگی آنهم با مشخصات

ارکس در            ارل م دی سال پيش             80که ک  و ان
جره              ن ريخته بود در سر گردنه آماده ورود از پ

انگار يار از . . .   پنجره را باز کنيد   . . . عقبی است 
 ... کوچه ها را هم آب پاشی کنيد... سفر می آيد

  ک-ح

  پخش پيام حزب به طبقه کارگر در تهران

   

 ديروز يکشنبه اول          ،بنا به گزارش دريافتى         
 مناطقی از شهر تهران تحت                  ،شهريور ماه   

پوشش يکی از تيمهای تبليغاتی حزب اتحاد                   
 . کمونيسم کارگری قرار گرفت

   

خيابان هاى کارگر شمالی، فاطمی، محالت                  
 کوچه محل     ،اطراف اداره آمار و سازمان آب         

 و بخشهايی از            ،جان باختن ندا آقا سلطان              
اطراف پارک الله تحت پوشش تبليغات حزبى           

رفقاى تيم تبليغاتى حزب در اين           .  قرار گرفت  
مناطق صدها نسخه از پيام حزب به کارگران              

در بسياری موارد فعالين           .  را توزيع گرديد       
حزب با استقبال پر شور جوانان و مردم روبرو         

 . شدند

   

حزب تالش و ابتکار انقالبی همرزمان                            
کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد               

   . ميگويد

   

  مرگ بر جمهوری اسالمی

  حکومت کارگری ، برابری،آزادی

  زنده باد جمهوری سوسياليستی

   

  حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ١٣٨٨ شهريور ٢ – ٢٠٠٩ اوت ٢۴

١١۶شماره   

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 

ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش 
.است  

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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 اوت، آذر ماجدی در             29شنبه    
دانشگاه تابستانی که توسط                       
اتحاديه خانواده های                                     

در شهر ليموژ،       UFALسکوالر
فرانسه، سازمان يافته بود به زبان      

سخنرانی .  فرانسه سخنرانی کرد     
در مورد خيزش اخير مردم در             
ايران و نقش و جايگاه جنبش                   
آزادی زن در اين خيزش و                       
موقعيت جنبش سکوالر تحت نام         

انقالب زنانه يک مصاف     :  ايران"
 .بود" مهم برای اسالم

 

در اين سخنرانی، آذر ماجدی                 
درباره جايگاه مهم و تعيين کننده          
جنبش آزادی زن در تغيير و                    

اجتماعی در      –تحوالت سياسی      
او به اين       .  جامعه صحبت کرد      

مساله اشاره کرد که خيزش اخير        
مردم ايران فقط  عليه ديکتاتوری        
سياسی، فقر و فالکت و برای                  
آزادی، برابری و رفاه نيست،               
بلکه همچنين برای خالصی                    
فرهنگی و اخالقی و برای جارو          
کردن سنن و خرافه های مذهبی           

آذر انقالب آتی ايران       .  نيز هست  
را از نظر تاثير آن بر اسالم با                

 1789انقالب کبير فرانسه در               
وی گفت که اسالم        .  مقايسه کرد  

هيچگاه به آن صورتی که                          
مسيحيت و کليسا در غرب مورد         
حمله قرار گرفته به مصاف                     

اما انقالب     .  طلبيده نشده است         
ايران قادر است که يک ضربه              
مهم به اسالم و جنبش اسالمی                

همانگونه که انقالب        .  وارد کند   
 يک        1357شکست خورده               

رنسانس برای اسالم و جنبش                 
اسالمی بود، جنبش اسالمی را از       
حاشيه جامعه به بستر اصلی                   
کشاند و آن را به يک قدرت مهم            
در معادالت بين المللی بدل کرد،         
انقالب آتی ايران نيز اسالم و                  
جنبش اسالمی را به حاشيه                      
جوامع تحت اسالم پس خواهد                

 .فرستاد

 

اين سخنرانی با استقبال بسيار                

کميته های دفاع از مبارزات                
مردم عليه رژيم آپارتايد در                   

 80آفريقای جنوبی در دهه های        
.  ميالدی مقايسه کرد               90و      

حاضرين از آذر خواستند که                
پالتفرم و نقشه عمل اين کميته ها       

 .را برای آنها ارسال کند

 

در پايان سخنرانی تعدادی از               
شرکت کنندگان از آذر خواستند         
که در مورد موقعيت جنبش                   
کمونيسم کارگری در ايران پس         

 از  2007 و    2004از انشعابات    
حزب کمونيست کارگری                      

وی پس از ارائه        .  توضيح دهد  
توضيحات کوتاه شفاهی اعالم           
کرد که بزودی متنی به زبان                
انگليسی و فرانسه در توضيح             

. اين اتفاقات تهيه خواهد کرد               
عالقه و توجه به جنبش کمونيسم       
کارگری و به منصور حکمت             

 سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه تابستانی در فرانسه
 

 انقالب زنانه، ضربه ای مهم به اسالم: ايران

پس از آن   .  گرم حاضرين مواجه شد   
نزديک به يک ساعت و نيم زمان             

. به پرسش و پاسخ اختصاص يافت        
حاضرين با عالقه بسياری در                    
مورد جوانب مختلف خيزش مردم          
در ايران، جنبش آزادی زن و نقش          

. چپ و کمونيسم سوال ميکردند               
مباحث بسيار گرم و پر شوری در           

. اين بخش از کنفرانس مطرح شد            
آذر ماجدی ضمن پاسخ به سواالت         
از حاضرين خواست که با تشکيل           
کميته های همبستگی از مبارزات           
مردم برای آزادی، برابری و رفاه          

ايده تشکيل   .  به دفاع فعال برخيزند     
کميته های همبستگی با مبارزات             
مردم برای آزادی، برابری و رفاه          

 . با استقبال بسيار گرم روبرو شد

 

آذر گفت که ضروری است چپ و           
کمپ آزاديخواهی، برابری طلبی و       
سکوالريسم روشن اعالم کند که از        
مبارزات مردم برای اين خواست            

او هم ضمن           .  ها دفاع ميکند          
سخنرانی و هم در توضيح اين بحث       

اسالمی و    –در مورد دو کمپ ملی       
نيروهای اصالح طلب دولتی و                 
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب و                 
مدافعين رژيم سابق توضيح داد و            
بر لزوم سازماندهی چپ در سطح          
بين المللی در دفاع از مبارزات                 

آذر ضمنا به دو       .  مردم تاکيد نمود    
جنبه مثبت و منفی اينترنت در اين           

وی گفت که     .  مبارزات اشاره کرد    
اينترنت ضمن آنکه نقش بسيار                  
مهمی در ارسال اخبار و تصاوير            
از مبارزات مردم داشته است، تا             
آنجا که به دفاع از اين مبارزات                 
برميگردد ميتواند نقش منفی نيز               

در عصر اينترنت          .  داشته باشد    
بسياری فکر ميکنند که امضای يک      

. پتيشن برای اجرای نقش کافی است 
گروه های ويرچوالی که فقط در               
فضای اينترنت موجود اند و                        
عالقمندان را به امضای پتيشن های      
مختلف دعوت ميکنند بعضا باعث         
ميشوند که زمين مبارزه خالی                    

الزم است که کميته هايی              .  بماند
برای فعاليت واقعی و روی زمين            

او اين کميته ها را با          .  تشکيل شود 

١١۶شماره   
در ميان چپ در فرانسه بسيار                 
زياد است و اين جمع بخشی از آن         

 .را به نمايش گذاشتند

 

پس از سخنرانی بدنبال بحث در            
جمع های کوچک تر قرار شد که          
متون مربوط به تشکيل کميته های       
همبستگی از مبارزات مردم برای      
آزادی، برابری و رفاه و همچنين         
شوراهای سرخ ها به زبان فرانسه      
تهيه و ارسال شود و سخنرانی                
های ديگری در مورد جنبش و               
خيزش مردم در فرانسه ترتيب               

همچنين در مورد           .  داده شود     
تشکيل دفتر بين المللی الئيسته و           
نقش سازمان آزادی زن در آن                

در مجموع اين           .  صحبت شد     
کنفرانس برای فعاليت های                       
سازمان آزادی زن و بمنظور                  
سازمانيابی يک جنبش چپ،                    
سوسياليستی و برابری طلب در            
دفاع از مبارزات مردم در عرصه      

 .بين المللی بسيار مهم و مفيد بود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

2009اول سپتامبر    

 تظاهرات ضد حکومتی 
 ! در بلوار مرزداران تهران

 

در روز يکشنبه شب هشتم شهريور ماه صدها نفر از جوانان و مردم                   
منطقه بلوار مرزداران عليه حکومت اوباش اسالمی سرمايه داران                    

تجمع و اعتراضات       .  دست به تجمع اعتراضی و تظاهرات زدند                   
 در حاليکه نيروهای پليس ضد شورش و مزدوران و اوباش                  ،مردمی

بسيجی و پاسداران و لباس شخصی ها مناطق تقاطع اشرفی به بلوار                   
 با  ،مرزداران و بلوار مرزداران را به محاصره خود در آورده بودند                

اتومبيلهايی که در محل در حال         .  شعارهای ضد حکومتی ادامه داشت      
عبور بودند با روشن نمودن چراغ هايشان و بوق زدنهای ممتد به                          

مزدوران بسيجی و پاسدار اقدام     .  حمايت از تظاهرات کنندگان پرداختند    
به ضرب و شتم مردم و خودروها نمودند و پالکهای صدها اتومبيل را               

عالوه بر مناطق فوق منطقه پونک نيز ملتهب بوده و گله             .  از جا کندند  
های مزدور بسيجی و پاسدار برای جلوگيری از هرگونه تظاهرات                     

 . *احتمالی درميدان پونک نيز مستقر بوده اند
  

وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز 
ما خواهان انقالب کارگرى عليه . ميخواهد و چه چيز نميخواهد

. کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه سرمايه دارى هستيم
ما خواهان انقالب کمونيستى هستيم که جامعه موجود را از بنياد 

 منصور حکمت  !                                           دگرگون ميکند



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 وجود و عملکرد جريانات         :نگاه
و دولتهاى اسالمى در سالهاى               
اخير در خاورميانه و شمال                     
آفريقا، در عين حال سبب                          
اختالفاتى در برخورد به مذهب و       
جريانات و دولتهاى مذهبى شده           

هستند کسانى که ميگويند         .  است
دولتها و جريانات اسالمى و                 "

مذهب اسالم را بايد از هم جدا                
آنچه که در اين کشورها              .  کرد

ميگذرد، ربطى به اسالم ندارد و          
ناشى از درک و استنتاج غلط اين        
جريانات و دولتها از اسالم                       

نبايد "به عالوه ميگويند         ".  است
عليه مذهب موضع گرفت و                    
حرفى زد، چون اين توهين به                 
عقيده مردم است و باعث تفرقه             

نظر شما در     "...  بين آنها ميشود    
 اين مورد چيست؟

 

 من اين را درک       :منصور حکمت 
اى چنين          ميکنم که منافع عده            

اقتضا ميکند که تا حد امکان                    
اسالم را از زير تيغ خشم مردمى         
که قربانى يا شاهد جنايات غير              

اند، بدر      قابل توصيف اسالميون     
من اين را درک ميکنم که         .  ببرند

 ابعاد اين جنايات و اين هاالکاست     
[halocaust]           چنان است که

حتى در ميان صف اسالميون هم         
کسانى پيدا ميشوند که نميخواهند         
مسئوليت اين همه پليدى و زشتى         
را بر عهده بگيرند و الجرم به                
نظر من طبيعى است که در چنين         

و "  اسالم راستين "اوضاعى بحث   
يک "  اسالم پراتيک "رابطه آن با     

اما از نظر    .  بار ديگر باال بگيرد     
مِن کمونيست، مِن آِتئيست، از               
نظر ما شاهدان و قربانيان جنايات      
اين اسالم، از نظر من و امثال من        
که در يک جدال سهمگين                          
اجتماعى و سياسى و فکرى با اين       
هيوال بسر ميبريم، اين اظهارات          
و توجيهات از فرط رندى،                       

مبانى عقيدتى  .  احمقانه جلوه ميکند  
اسالم، مبانى قرآنى اسالم،                       
انکشاف تاريخ اسالم، هويت و             
تعلق سياسى اسالم و اسالميون             
در جدال آزادى و ارتجاع در                  

تر و غير قابل              عصر ما عيان      

" اعتقادات مردم     "بندى            بسته
من به هيچ           .  عرضه ميکنند     

اى، به هيچ ناحقى، حتى             خرافه
اگر همه مردم جهان به آن صحه        

اين .  بگذارند، احترام نميگذارم      
را البته حق هر کس ميدانم که به         
هر چه ميخواهد باور داشته                   

اما ميان احترام به آزادى         .  باشد
عقيده افراد با احترام به عقيده              

ما بر   .  افراد فرق اساسى هست      
ايم و داور اين      فراز جهان ننشسته  

بازيگران و شرکت     .  دنيا نيستيم  
هر يک   .  کنندگان در آن هستيم       

 -اى از اين جدال تاريخى            گوشه
جهانى هستيم که به نظر من از            
آغاز تا امروز بر سر آزادى و             
برابرى انسانها در جريان بوده           

من به خرافاتى که با آنها          .  است
در حال جنگم و زجر انسانها را          

ام، احترام        در چنگال آن ديده          
 .نميگذارم

 

 يک مساله ديگر در اين              :نگاه
مورد که نه فقط توسط برخى از         
جريانات سياسى و مستشرقين و        

هاى گروهى غرب گفته              رسانه
ميشود، بلکه در بين بعضى از            
متفکرين و روشنفکران اين                  
کشورها هم طرفدار دارد، اين            
است که مردم اين کشورها                     
مسلمانند و آنچه که در آنها                      
جريان دارد، براى مثال موقعيت      
زنان و حجاب اجبارى، جزو               

آيا به  .  شان است   فرهنگ و هوّيت  
نظر شما، مردم ايران مسلمانند؟       
ايران کشورى اسالمى است؟ و         
آيا مالحظات فوق صحيح هستند       

 و بايد آنها را رعايت کرد؟

 

بندى    نفس دسته   :منصور حکمت 
بندى کردن واقعيِت     کردن و بسته  

ُمرکّبى نظير يک جامعه، زير             
گرايانه مذهبى    يک برچسب تقليل  

يا قومى و ملى، بخودى خود                 
گواه اين است که ما با يک تبيين          

جويانه روبرو        علمى يا حقيقت      
کسى که جامعه ايران را       .  نيستيم
اى اسالمى نام ميگذارد،           جامعه

درست نظير کسى که آن را                   

 اسالم و اسالم زدايى
 ١٩٩٩نشريه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانويه " نگاه"مصاحبه با 

تر از آن است که اجازه                 پوشاندن
بدهد بحث روايات مختلف اسالم و          
وجود و احتمال وجود روايت                     
ديگرى از اسالم، ولو در آينده و در        

ترين   ُکرات ديگر، که در آن ابتدايى       
حقوق و عواطف بشرى لعن و                   
لگدمال نشده باشد، جدى گرفته                  

به نظر من، اين نهايِت                  .  بشود
حرمتى به ِعلم و به شعور                          بى

اجتماعى انسان زمان ماست، اگر           
هر توجيه و هر َمهملى که                              
اسالميوِن در حاِل هزيمت به روى         
جامعه پرت ميکنند را به عنوان                
مبحثى براى تجزيه و تحليل و                     

فرد در   ...  موشکافى علمى بپذيريم    
اسالم، چه راستين و چه غير آن،              

زن در  .  حرمت است   حقوق و بى    بى
کودک در اسالم     .  اسالم َبرده است    

عقيده آزاد   .  در رديف احشام است       
در اسالم معصيت و مستوجب                   

. موسيقى فساد است     .  عقوبت است  
سکس، بدون جواز و بدون داِغ                  
مذهب بر َکَپِل مرتکبينش، گناه                   

اين ديِن مرگ و خون        .  کبيره است 
راستش همه اديان   .  و عبوديت است  

اند، اما بيشتر اديان را بشريت         همين
آزادانديش و آزاديخواه در طول                

اين .  صدها سال در قفس کرده است      
يکى را هرگز نگرفتند و مهار                    

چرخ ميزند و نکبت                  .  نکردند
 .ميآورد

 

دفاع از موجوديت اسالم تحت لواى       
بحث احترام به باورهاى مردم، به          

اعتبار و رياکارانه             نظر من بى       
در ميان مردم، باورهاى              .  است

بنابراين بحث نه بر      .  مختلفى هست 
سر احترام به باورهاى مردم، بلکه         
بر سر انتخاب باورهاى قابل احترام      

هر کس هر چه بگويد،      .  مردم است 
به هر حال همه دارند باورهاى باب        

و .  ميل خودشان را انتخاب ميکنند        
الجرم آنها که تحت لواى حرمت              
باورهاى مردم، نقد به اسالم را پس        
ميزنند، دارند فقط انتخاب معنوى و        

. سياسى خود را بيان ميکنند و بس          
اسالم را به عنوان يک عقيده قابل            
احترام برميگزينند و فقط براى                 

دادن به         "  خلقى"مشروعيِت         
انتخابشان، عقايد خود را در                        

١١۶شماره   

آريايى، شاه پرست، ايرانى، شيعى     
و غيره توصيف ميکند، دارد در           

. قلمرو پروپاگاند حرکت ميکند             
سؤال اين است که چه کسانى و               
در چه چهارچوب سياسى و                      

اى   اى دارد ايران را جامعه      تاريخى
اسالمى توصيف ميکنند و چه                 
نتايجى ميخواهند از اين توصيف         

براى مثال معلوم است که      .  بگيرند
رژيم اسالمى بايد جامعه ايران را        

اى اسالمى توصيف کند، تا         جامعه
به وجود يک حکومت اسالمى در        

. جامعه رنگ مشروعيت بزند               
واضح است که يک راسيست و             

ستيز غربى بايد ايران را              مهاجر
اى اسالمى بخواند تا شکاف       جامعه

ميان آدمى که از ايران آمده است           
را با مردم محل باز و پرنشدنى               

واضح است که يک         .  نگاه دارد  
ژورناليست نان به نرخ روز خور       
بايد اين عبارت را استفاده کند و             
اين باور را اشاعه بدهد، چون                 
مدل تبليغى و نگرش محافل                      
سياسى حاکم در جامعه غربى                 

به همين ترتيب    .  امروزه اين است   
محافل دانشگاهى از اين الگو                  
تبعيت ميکنند، افکار عمومى در           
اين جهت سوق داده ميشود و                    

 .غيره

 

واقعيت اين است که اين                               
بندى کاذب        گذارى و دسته           اسم
گذارى، از هر     هدف اين اسم  .  است

سو که باشد، اين است که کاراکتر        
اسالمى قوانين و مناسبات حاکم بر      
جامعه ايران، نه محصول يک               
تحميل و فشار سياسى، بلکه ناشى        
از نگرش و بارورهاى خود مردم        

اگر واقعا حجابى بر       .  قلمداد شود  
سر زنان ايران است، انتخاب                  
خودشان باشد و از نگاه                                

شان به جهان مايه بگيرد،          اسالمى
تر    چقدر وجدانها در غرب آسوده        

ميشود، چقدر         
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هاى      معامالت و بند و بست                   
رژيمهاى دمکرات و الس زدن            
 روشنفکران و ژورناليستهاى ياپى

[yuppie]        غربى با دولت ايران
موجه ميشود، چقدر خفه کردن             
صداى اعتراض زن آزاده و                   
اپوزيسيون انقالبى ايران به                    

اى ناراضى افراطى و       عنوان عده 
. تر ميشود     ساده"  جدا از مردم     "

بندى مذهبى و فرهنگى و                 بسته
قومى و ملى مردم، هميشه قدم                
اول در انکار حقوق يونيورسال و       
جهان شمول آنها به عنوان انسان         

 ُکشى در روآندا        اگر نسل  .  است
[Rwanda]            ادامه يک سنت

آفريقايى است، اگر سنگسار يک         
رسم اسالمى مردم ايران است،            
اگر حجاب بخشى از فرهنگ زن        

است، اگر   "  جوامع اسالمى  "در   
شوهر دادن دختر ُنه ساله رسم و          
رسوم خود مردم آن ممالک است،      
آنوقت واقعا ميشود فراموششان           
کرد، ميشود تحقيرشان کرد،                  
ميشود بمبارانشان کرد و در پشت       
ديوار بلند مدّنيت و دمکراسى                
غربى زير دست ُحّکام خودشان           

اما اگر معلوم شود     .  رهايشان کرد 
که اين انسانها چون ديگران در             

دارى و در يک        اى سرمايه   جامعه
بازار جهانى، توليد و زيست                   
ميکنند، اگر معلوم شود که اين               

ها و قوانين اسالمى به        راه و رسم  
گاه و اعدام      زور زندان و شکنجه     

و گشت خيابانى و دشنه و اسيد و           
سنگسار به اينها تحميل شده است،      
اگر معلوم شود که اين مردم نظير       
همه جاى ديگر تشنه آزادى و                 

اند، اگر        برابرى و رفع تبعيض         
ترين خصيصه    معلوم شود که قوى   

اين مردم، عليرغم همه اين                       
فشارها، عطششان براى فرهنگ        
و زيست نوع غربى است، آنوقت        
تمام اين عمارت ايدئولوژيکى               

فريبانه فروميريزد و                          عوام
خسارات غيرقابل توصيفى به بار      

 .ميآورد

 

اى اسالمى      جامعه ايران، جامعه     
رژيم استبدادى حاکم بر          .  نيست

ايران يک رژيم اسالمى است، که      

[Martin Luther]    و کالون 
[John Calvin]     ندارد، چون

حاکميت اسالم بر آن نه يک                  
هژمونى عقيدتى، روانشناسانه و      
ساختارى، بلکه يک سلطه                     
سياسى و پليسى است که به                    
طرق سياسى برانداخته خواهد           

 .شد

 

 مطبوعات ايران را که               :نگاه
هاى       ورق ميزنيد، به بحث                 

فراوان و کّشافى درباره رابطه           
حکومت دينى و مردم، دين و               
آزادى، دين و تعقل، دين و                      

در .  برميخوريد...  جامعه مدنى و  
مورد اينها چه فکر ميکنيد؟                   
رابطه مذهب و در اينجا اسالم،          
با حاکميت مردم و جامعه مدنى          

را چگونه  ...  و آزادى و تعقل و       
 ميبينيد؟

 

 مذهب،             :منصور حکمت            
ايدئولوژى رسمى يک دولت               

. العاده خشن در ايران است         فوق
در نتيجه براى قشر روشنفکرى        
که در ايران زيست ميکند، هر            
موضوعى بايد در متن اسالم و           

بينى   اى از جهان     به عنوان گوشه   
اسالمى بررسى بشود ويا الاقل          
تنشهاى هر نظرى با اسالم حاکم       

مباحثى .  مورد اشاره قرار بگيرد   
نظير حقوق بشر، آزاديهاى                  
مدنى، نظام سياسى، سياست                
اقتصادى، علم، فرهنگ و هنر و       
غيره همه مباحث مهم و مبرمى          
هستند که ِاليت فکرى جامعه در         

در .  همه جا دائما به آن ميپردازد      
ايران به همه اينها بايد عبارت             

اين به اين    .  اضافه شود "  اسالم"
معنى نيست که اسالم در خوِد              
پروبلماتيک مورد بحث جاى              

اين يک   .  علمى مشروعى دارد     
اجبار سياسى است و نه                            

. شناسانه يا حتى تاريخى         شناخت
اين دوره بزودى ميگذرد و                    
مجالت ايران به اين مفاهيم در            

تر، بدون الزام         يک قالب جدى     
تطبيق چيزى با اسالم و يا نشان          
دادن تناقض چيزى با اسالم،                

به نظر من        .  خواهند پرداخت   
مباحث اپوزيسيون مجاز و                    
منتقدين قانونى در يک رژيم                
استبدادى هيچ وقت نبايد در                   
صورت ظاهر آنها و بر مبناى            
تعاريف و مقوالتى که خود به              

 

 ...اسالم و اسالم زدايى
عليرغم همه اين فشارها، هنوز                 
نتوانسته است مردم را مجبور                    
ناگزير کند تا اين هويت اسالمى را         

من يک غاز براى     .  بر خود بپذيرند  
روشنفکرى که با ارجاع به آمار               

" مذهب رسمى "ثبت احوال و مقوله     
گذارى      ُمهر تأييد پاى اين اسم                   

رياکارانه ميگذارد، ارزش قائل               
پذيرش اين مقوله، و از آن           .  نيستم

بدتر تبليغ اين مقوله، يک رکن                   
اى است که در ايران و          تداوم فاجعه 

 .زده جريان دارد کشورهاى اسالم

 

مذهب " نظرتان در مورد                :نگاه
" پروتستانيسم اسالمى  "و   "  مترقى

هاى    ها، از شخصيت       چيست؟ خيلى  
فرهنگى گرفته تا سازمانهاى                      
سياسى، ميگويند بايد از شريعتى و         
سروش و ساير دگرانديشان اسالمى      

. دفاع کرد "  سنت گرايان "در مقابل   
ميگويند با ميدان دادن و حمايت از          
اينان، اوضاع جامعه و زندگى                   

نظر شما در     .  مردم درست ميشود    
 اين مورد چيست؟

 

 پروتستانيسم          :منصور حکمت         
اسالمى اگر بناست پروتستانيسم              
باشد، بايد انشعابى دينى ايجاد کند و        

 [hierarchy] قبله و هيرارشى        
مذهبى جديدى ايجاد کند و توده                  
مردم را به اين اسالم نوع ديگر                 

کارى که شايد بهائيت          .  فرابخواند
هاى يک استاد     ِشکوه.  قرار بود بکند  

دانشگاه مذهبى از حکومتى که ناگاه      
به او جفا کرده است را نميتوان با              
اين تحوالت و چرخشهاى بزرگ            

اسالم .  تاريخى در غرب قياس کرد      
در روبناى خاورميانه و ايران                   
امروز و در رابطه با اقتصاد                       
سياسى جامعه کنونى، آن نقشى را           
ندارد که مسحيت در دوران عروج        

. دارى در غرب داشت                   سرمايه
تطبيق يافتن اسالم با سير تکوين               

اى      اقتصادى اين جوامع، مقوله              
اين سير اقتصادى،        .  فرعى است   

مستقل از حال و هواى اسالم و چند         
و چون قدرت تطبيقش با جامعه                 

. مدرن به هر حال طى ميشود                     
 جامعه ايران احتياجى به لوتر                  

١١۶شماره   
مباحث .  دست ميدهند، جدى گرفت   

واقعى در جامعه ايران وقتى به              
جلوى صحنه و صفحات نشريات        
داخل کشور رانده خواهند شد که           

بنابراين، .  اختناق سست شده باشد     
راستش من مطالب نشريات                     
روشنفکرى داخل کشور را از               
نظر محتوايى مهم و جدى و                      

بيشتر جدال        .  مربوط نميدانم       
اى که پشت رابطه و                        سياسى

کشمکش دولت و اين مجالت                   
 .هست به نظر من قابل توجه است

 

 به عنوان آخرين سؤال،                :نگاه
نظرتان درباره وضعيت جنبش             
ضد مذهبى در قرن اخير در                     
ايران چيست؟ فکر ميکنيد اين                
جنبش چه مختصات و چه                          
جايگاهى در مبارزه و تالش                    
عمومى توده مردم براى يک                   

 زندگى بهتر دارد؟

 

 هم جنبش مذهبى     :منصور حکمت 
و هم جنبش ضد مذهبى در ايران           
براى بخش اعظم قرن بيستم،                  

المللى      تحت تأثير ِتِرندهاى بين            
ترى قرار گرفتند که به اينها              مهم

رنگى متفاوت از کشمکش مذهب        
و روشنگرى در اروپاى قرون              

اشاره من به انقالب اکتبر      .  قبل زد 
و ظهور شوروى و باالخره جنگ       

هم اسالم و هم                 .  سرد است     
روشنگرى ضد اسالمى در متن            

المللى، در      تر بين     يک تالقى مهم    
هاى تاريخى ديگرى قالب        ظرفيت

زده شدند، يا شايد بتوان گفت از             
روشنگرى ابتدا   .  نو تعريف شدند    

به بخشى از تحرک سوسياليستى          
در جامعه بدل شد، اما خيلى سريع        
با ظهور شوروى به عنوان يک             
اردوگاه بورژوايى جهانى، عمال         
به يک جنبش ابزارى و ُدم بريده            

به نظر من لبه انتقادى و      . تبديل شد 
انديشانه و            ستيزى آزاد           مذهب
محاباى اين جنبش محو شد،                 بى

چرا که اکنون آخونِد ملى و مذهِب        
بخشى که      خلقى، و الهياِت رهايى      

ميتوانست مؤتلف اردوگاه شوروى    
در مقابل آمريکا باشد، کشف شده         
بود و اسالِم قابل دفاع يا قابِل                     

با استالينى   .  مدارا يافت شده بود       
ايست شدن جامعه            شدن و توده       

روشنفکرى ايران و ورود                         
مالحظات تاکتيکى در برخورد به       

مذهب به عنوان    
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اى که از قرار ميتوانست عليه سلطنت           پديده
و آمريکا کارساز باشد، دور ارفاق به اسالم        

در .  و بعد حتى تطهير آن شروع ميشود                
قطب مقابل، اسالم ضد کمونيست به يک               
اسلحه قوى غرب در جنگ با کارگر و                    

اين بارورهاى   .  کمونيسم ايران بدل ميشود      
مذهبى مردم و قدرت اسالم به مثابه يک                 
دين نبود که جمهورى اسالمى را ساخت،             
بلکه نياز موّکلين سابق رژيم شاه براى                    
ادامه سياست سرکوب چپ در ايران بود که        
اسالِم در حال اضمحالل و منزوى خمينى            

همه اينها، خيلى   .  را به جلوى صحنه کشانيد    
خالصه، به اين معناست که جدال                                

انديشى با اسالم به عنوان يک مذهب به          آزاد
هاى   سرعت تحت تأثير فعل و انفعال بخش          
هاى      مختلف جامعه، و همينطور قدرت                

المللى، با اسالم سياسى و جنبش                             بين
اگر کسى سى سال      .  اسالمى، قرار ميگيرد   

قبل از يک موضع آتئيستى بنياد اسالم را به         
ريشخند و نقد ميگرفت، نه فقط از طرف                
دستگاه اسالم، بلکه از طرف خلقيون و                   

. استبداديون مورد حمله قرار ميگرفت           ضد
ها، و    کما اين که امروز هم همان اردوگاهى       

شان محصول آن        کسانى که نگرش سياسى      
اردوگاه است، به ما منتقدين قاطع اسالم و             

از نظر اينها              .  مذهب حمله ميکنند             
خواهى نه در کوبيدن           انقالبيگرى و ترقى     

اسالم و مذهب، بلکه در کنار آمدن و                         
و "  نو"همزيستى با آن و ابداع يک اسالم             

 .و غيره است" امروزى"

 

کمونيسم (به نظر من، امروز جنبش ما                    
است و نفرت عميق توده وسيع            )  کارگرى

مردم ايران و بويژه زنان و جوانان در                     
ايران از اسالم، که ماتريال يک تحول جدى        
ضد مذهبى و اسالم زدايانه را در ايران                  

اگر مردم ايران بناست چيزى از           .  ميسازد
جنس سعادت را تجربه کنند، اين جنبش بايد         

مطمئنم که در اين مسير، و با          .  پيروز شود 
تکان خوردن مردم، يک قشر از                                  
روشنفکران آزادانديش، روشن و روشنگر،      

  *.به اين جبهه خواهند پيوست
 

 

به نقل از انترناسيونال، نشريه حزب کمونيست          
 ١٣٧٧اسفند  - ٢٨کارگرى ايران، شماره 

 

کلمات انگليسى داخل کروشه را سايت                   []
 .حکمت به متن اضافه کرده است

اسالم و اسالم 
 ...زدايى

 ! کارگر بيکار شدند۶٠٠ ،کارخانه قند فسا بسته شد
 

  که زمزمه تعطيلى آن از سال گذشته ، کارخانه قند شهرستان فسا در استان فارس،بنا به خبر دريافتى
 .  کارگر آن بيکار شدند۶٠٠بگوش ميرسيد در دو هفته گذشته تعطيل و حدود 

 

در طول سال گذشته اخراج و بازخريد کارگران بدالئل واهى              .  کارخانه قند شهرستان فسا دولتى بود       
بيشتر کارگران اين شرکت سابقه      .  در جريان بود و ادامه کارى کارخانه با سوال و ابهام روبرو بود                 

 ٣٠٠ بيمه بودند و مجموع دستمزدشان با احتساب اضافه کارى و مزايا حدود                       ،کار طوالنى داشتند   
 . هزار تومان بود

 

کارخانه قند فسا يکى از مجموعه صنايع قند و شکر است که در ايران يکى بعد از ديگرى تعطيل                               
نام گرفته  "  سلطان شکر ايران   "دولت با اتکا به موبتى ميلياردهائى امثال مصباح يزدى که                .  ميشوند
 از بازار جهانى شکر را با قيمت ارزانترى وارد ميکند و براى داشتن انحصار کامل بازار به                        ،است

اين .  طرق مختلف مجتمع ها و کارخانجات قند و شکر را با ورشکستگى و تعطيلى روبرو ميکنند                          
 صنايع نساجى و بسيارى از صنايع ديگر با اين وضعيت روبرو               ،البته ويژه صنايع قند و شکر نيست       

اگر شکر و محصوالت وارداتى را ارزانتر به مصرف کننده ميدادند و به کارگران بيکار شده                  .  هستند
مسئله اينست که اين نوع         .  تا گرفتن شغل ديگرى بيمه بيکارى و حقوق مکفى ميدادند بحثى نبود                       

که اسم رمز مصادره ارزان زمين و امالک و واگذاريش            "  خصوصى سازيها "تعطيلى کارخانجات و    
 نه فقط نان خشک سفره کارگران       ،به تخم و ترکه هاى عناصر رژيم و باندهاى مافيائى اقتصادى است           

دراين .  را ميربايد بلکه بعد از مدتى و گرفتن انحصار بازار کاالها را با قيمت گرانترى ارائه ميکنند                     
ميان اين تنها کارگران و خانواده هاى کارگرى هستند که به قيمت بردن سودهاى نجومى سرمايه                              

 بحران عميق اقتصادى    ،مضاف براين سياست  .  داران به گرسنگى و فالکت و بيکارى کشانده ميشوند          
.  تعديل نيروى کار و توليد زير ظرفيتهاى موجود ميشود                ،رژيم هر روز موجب بسته شدن صنايع           

موج بيکارسازى کارگران خانواده هاى کارگرى را با آينده مبهم و دورنماى گرسنگى و فقر و فالکت                   
 . شديد اقتصادى روبرو کرده است

 

يک سياست انقالبى براى طبقه کارگر در ايندوره اينست که سرنوشت کار و زندگى و معاش خود را                     
در ايندوران سياست کنترل کارگرى     .  به سياست سرمايه داران انگل و نظم بحران زده شان گره نزنند            

و راه افتادن جنبش کنترل کارگرى يک حلقه گرهى سنگربندى طبقه کارگر در مقابل اين موج تعرض               
 . *     سرمايه است

١١۶شماره   

 اعتصاب نان فانتزى پزهاى سنندج
 از جمعه گذشته نانوائى هاى موسوم به نان فانتزى پز در شهر سنندج دست به                        ،بنا به خبر دريافتى    

اين اعتصاب که يکهفته است ادامه دارد در واکنش به حذف سوبسيد آرد توسط                         .  اعتصاب زده اند   
در مدت اعتصاب که    .  دولت است که بنا به گفته اين نان پزى ها قيمت نان ساندويج را ده برابر ميکند                  

 مردم و ساندويچى ها از نان سنگگ و لواش براى تهيه ساندويچ استفاده                       ،نان فانتزى توليد نميشود     
طرح " تداوم اجراى قطره چکانى همان         ،حذف سوبسيد از کاالهاى اساسى مورد نياز مردم          .    ميکنند

احمدى نژاد است که قرار است با آزاد کردن قيمت ها به ثروتمندتر شدن سريع عده                   "  تحول اقتصادى 
اين نسخه  .  اى سرمايه دار انگل و شرکتهاى بازرگانى و به خاک سياه نشاندن مردم محروم منجر شود               

اقتصادى جديد نيست و نتايج آن هم اکنون صدها ميليون مردم را در چهارگوشه جهان به گرسنگى و                      
 .   فالکت شديد رانده است

 

 ! مردم زحمتکش،کارگران

 وظيفه اش پر      ،سرمايه دارى اسالمى در ايران هر وعده اى در مضحکه هاى انتخاباتى اش بدهد                        
بايد .  کردن کيسه و حساب بانکى سرمايه داران و تداوم اين بساط با اتکا به يک اختناق گسترده است                      

اجراى تدريجى حذف سوبسيدهاى دولتى از کاالهاى اساسى مورد نياز مردم را توسط دولت جدى                          
 که خود راه را به انواع کيسه دوزيها و               ،گرفت و در مقابل موج فقر و گرسنگى و گرانى و کمبود                 

نميشود حقوق ناچيز کارگر را چند       .   فکرى اساسى کرد    ،بازار سياه توسط عوامل همين ها باز ميکند         
. ماه چند ماه ندهند و نيازهاى اوليه خانواده کارگرى را با چندين برابر قيمت در بازار عرضه کنند                          

نميشود از يکسو دستمزدهاى چند برابر زير خط فقر تعيين کرد و همزمان نيازهاى اوليه کارگران را                   
اين طرحى براى تشديد فقر و فالکت و گرسنگى اکثريت مردم محروم                     .  با ده برابر قيمت فروخت       

رژيمى که با پرچم فقر و فالکت عمومى کمر به نابودى ميليونها خانواده کارگرى بسته است                        .  است
 . *بايد توسط انقالب کارگرى سرنگون شود



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

واژه زندانی شايد برای نسل                
جديد همان معنائی را نداشته باشد        
که برای نسل بخون کشيده انقالب       

مقاومت و قهرمانی و مبارزه     .  ۵٧
و تسليم نشدن در اوضاع امروز           
همانی نيستند که در دوره ای که           

. انقالب به مسلخ برده ميشد بودند       
شکاف نسلی و ويژگيهای امروز         
جامعه قرن و بيست و يکمی                    
ايران، که در تناقض خردکننده             
اسالم و سرکوب و جنگ و                       
مقاومت بسر ميبرد، شايد                          
المنتهائی از دوره های پيشين را          
در خود دارد اما همان نيست که            

نه .   تجربه کرد     ۵٧نسل انقالب      
افکار و عقايد و روشهای مبارزه         
همانند و نه حکومت اسالمی                   

نه مردم و طبقه             .  همان است    
کارگر و جنبشهای اجتماعی و نه         
حکومت ادامه سير خطی آن                   

 .دوران نيستند

 

زندانی و خاوران برای ما                    
بازماندگان يک کشتار عظيم قرن       
بيستم امروز را به گذشته وصل            
ميکند اما برای نسلی که ميخواهد        
جنگش را با اين رژيم به فرجام             

. برساند تنها يک تاريخ است                  
اينکه ضروری است و بايد از اين       
تاريخ درس گرفت و آموزه ها و           
دستاوردهای آن را در جبهه های        
نبرد طبقاتی امروز بکار بست              

اما اينکه با همان      .  ترديدی نيست 
توشه و روشها و تجارب ميتوان          
در جنگ امروز پيروز شد جای           

در فرهنگ و     .  ترديد جدی هست    
روش زندگی و نگرش نسل                     
امروز، در خصوصيات و موئلفه       
های جنبشهای درگير در جامعه           
امروز ايران، تفاوتها بسيار بيشتر     

. از شباهتها به آن دوران است               
مفاهيم و ارزشها و ضد ارزشها            

آنچه بر ذهن و روان      .  يکی نيستند 
نسل قبل سنگينی قابل توجه ای              
دارد برای نسل جديد و جنبش                 
اعتراضی امروز همان جايگاه را      
دارا نيست، و متقابال آنچه از                  
اهميت و اولويت در تفکر و                     
حرکت نسل امروز برجسته است       
مکان چندانی در ديدگاه و تجربه          

محاکمه و يا در بيدادگاهی دو سه       
دقيقه ای و بخشا با شالق و بدون        
کوچکترين موازين ظاهری و            
فرمال حقوقی به اعدام و يا                     
محکوميتهای طوالنی محکوم            

در موارد زيادی اعداميها      .  ميشد
حتی محاکمه نشده نبودند و در            

 فاصله دستگيری و             ۶٠سال     
در .  اعدام شايد ساعاتی بيش نبود    

آندوره اگر ساک و وسائل ناچيز        
زندانی به خانواده تحويل داده              

. ميشد پول تير را هم ميگرفتند            
مادر و بازمانده زندانی در                     
خلوت خود ميگريست و زندانی        
هنوز زنده و هميشه در اتاق                  
انتظار اعدام در خلوت خويش به      
چهره های عزيزی ميانديشيد که       

اما امروز و در اين     .  ديگر نبودند 
سالها خاوران پلی به آن دوران           

صداهائی که    .  سياه شده است       
روزی در حلقوم ها خفه شدند و          
بغض هائی که در خلوت                         
ترکيدند، امروز خود را به سطح       
سياست رسمی و اخبار مهم                   

و جالب اينجاست که          .  ميرساند
همزمان ارابه اعدام با                               
ميرغضب های بی جربزه و                
ماسک دار نمايش قدرت و                     

در آندوران برای   .  سبعيت ميدهند 
تحميل حجاب جنايتهائی مرتکب      
شدند که در تاريخ بی سابقه                    

امروز که در خيابانها             .  است
تيغ "  بدحجابی"زنان را بخاطر       

ميزنند و حتی هر منتقد نرم و                
اسالم زده قوانين آپارتايد را                  
تحمل نميکنند، در خيابانها و                

ديگر "مجالس و در سطح جامعه      
. رژه ميرود      "  قبول نميکنيم      

زمانی رهبران جنبش شورائی           
کارگری و فعالين جنبش                          
کارگری را دسته دسته کشتند و          

و "  ماليدند"شوراهايشان را            
آواره شان کردند، امروز کارگر       
معترض و جنبش کارگری در            
فقری بمراتب شديدتر و قوانينی         
بشدت دست و پاگيرتر در                       
اعتصاب و اعتراض روزمره            
عليه سرمايه و حکومتش                        

همه چيز جامعه   .  فراخوان ميدهد 
امروز با وجود حکومت اسالمی      
و استحکام دستگاه سرکوب اش         

زندان در   آنزمان   .  متفاوت است  
بعنوان مرکز ثقل قدرت حکومت     
باالترين حد اختناق حاکم بود،             
امروز با تمام شکنجه و روشهای      

که عليه    "  مدرنی"غير انسانی       
زندانی بکار ميبرند، زندان و              

 !زندانی، خاوران، اينروزها
 

 سياوش دانشور

اين .   ندارد۵٧نسل سياسيون انقالب  
مسائل که شايد بيشتر قلمرو جامعه         
شناسی سياسی است و بررسی آن            
در تعيين روش و سبک کار و زبان        
تبليغ و نوع سازمانگری و ارجاع           
به گذشته و هموار کردن مسير حال        
و آينده اهميت جدی دارند، دستکم            
اين اعالم خطر را ميکند که دچار            
نستالژی و اسارت در گذشته نشويم        
و شکاف نسلی را به شکاف سياسی        

 .غيرقابل پرکردن تبديل نکنيم

 

بعنوان يک بازمانده کشتارهای            
جمهوری اسالمی و بعنوان کسی             
که با زندانيان زيادی در لحظه آخر         
وداع کرده است و هنوز صورت             
عزيزشان در مقابل چشمانم هستند،       
در روزهای شهريور غمی عميق           

. سراپای فکر و جانم را درمينوردد       
زندان و زندانی برای امثال من از           
يکسو يادآور چهره های منحوس             
الجوردی، داود رحمانی، زندان              
اوين و گوهر دشت و قزلحصار و           
سلولهای انفرادی و گاودانی و                    
تابوت و دهها و صدها مکان و                   
چهره خونخوار و بيرحم و بی                    

از .  عاطفه و قصی القلب است               
سوئی ياد آور نسلی از فهيم ترين              
اليت سياسی جامعه ايران است که           
دهها نفر از اين سران و کاربدستان        
و متفکرين و شبه تئوريسين های             
امروز جمهوری اسالمی به گرد              

کسانی که   .  پای يکی شان نميرسيد      
با هر روايتی که از آزادی در                      
زمانه خود داشتند و هر کمبودی بر        
نگرش و عمل و پراتيک شان در              
يک تحول انقالبی حاکم بود، اما در        
يک رنج تاريخی سنگر مقاومت و          

. مقابله با ارتجاع زمانه بودند                     
جمهوری اسالمی روی دوش                    

جمهوری .  کشتار اين نسل بپا شد          
اسالمی بدون برپائی چوبه های دار      
و ميدانهای تيرباران و ترورهای             
خيابانی و کودتائی عظيم و خلق تف    
آبادها و لعنت آبادها و خاوران ها             

عکسهائی که   .  قابل توضيح نيست     
امروز در خاوران مشاهده ميشود           
سمبلها و نمونه های يک کشتار                 

يک تفاوت امروز و            .  وسيع اند   
آندوره اينست که زندانی بدون                   

١١۶شماره   

زندانی يک جبهه ديگر مبارزه و          
حرف زدن و گردن نگذاشتن                   

گوئی ديگر زندان کاربرد         .  است
کالسيک اش را از دست داده                   

جنگ نابرابر هنوز ادامه          .  است
اين نسل به جنگ آمده است        .  دارد

و برخ کشيدن شمه هائی از گذشته       
وقايع انقالب  .  نميتواند ساکتش کند   

 برای نسل امروز شباهت                  ۵٧
زيادی دارد به دوران مصدق و              

 مرداد برای نسل             ٢٨ماجرای     
هر کسی هر       .  ۵٧مدرن انقالب     

چيزی در نکوهش نداشتن حافظه         
تاريخی بگويد يا نه، اين نسل                   
ناچار است راهش را در                             
چهارچوب امروز بيايد و آينده اش      
را براساس افقی روشن و مبتنی            
بر موئلفه های دنيای امروز تبئين        

 .کند

 

هيچوقت به قهرمانی و                             
اسطوره و اساسا اسطوره سازی          

اين مقوالت در         .  اعتقاد نداشتم    
 که در ابعاد            ۵٧همان انقالب        

ميليونی نسل آندوره را به ميدان            
سياست پرتاب کرد و بر زندگی و        
آينده آنها تاثيرات اساسی گذاشت          

وقتی زندانی در   .  اجتماعا نقد شدند  
آندوره برخالف دوره شاه، صرفا        
اليت سياسی و دانشجويان و                     
تحصليکردگان اقشار ناراضی              
ميانی نيستند، و بعبارتی زندانی            
شدن و زندانی و اعدامی داشتن به        
معضل بخش بزرگی از مردم                 
تبديل ميشود، ديگر عبارات و                 
اسطوره های قديمی کفايت                       

و .  توضيح اين پديده را ندارند             
کمتر .  امروز بسيار جالب تر است    

جوانی هست که چند بار زندان               
خيلی ها وقتی در يک      .  نرفته باشد 

حرکت شرکت ميکنند، خود را              
برای دستگيری و چگونگی رها           

. شدن و شرکت مجدد آماده ميکنند       
زندان دارد به يک داده و يک                   
ايستگاه موقت در مسير تالش                 
عليه جمهوری اسالمی تبديل                   

زندان و زندانی سياسی          .  ميشود
مفهوم اليتيستی      

١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دوره های پيشين را از دست ميدهد و اين نشان گسترش                 
ابعاد اعتراض اجتماعی و عوض شدن خصوصيات                      

 .مقاومت و تالش عليه ارتجاع اسالمی امروز است

 

در اين دقايق که مشغول نوشتن اين متن هستم مرتبا                      
اخبار اعدام در شهرهای مختلف و دستگيری و شکنجه                

هنوز بعنوان يک جامعه     .  علنی خيابانی را مشاهده ميکنم      
اسير شده در منگنه اختناق و اسالم و سرمايه قربانی                       

هنوز در  .  اما هنوز جنگ و مقاومت ادامه دارد           .  ميدهيم
چهره قاتلين و ميرغضب ها ترس و وحشت قابل مشاهده             
است و چه دليلی روشن تر از همين نمايشات خيابانی                      

 !اعدام و شکنجه

 

اينروزها در خاوران سرود سوسياليسم ميخوانند، عليه            
اعدام سخن ميگويند، آزادی زندانيان سياسی را مطرح                 
ميکنند، زندانيان سياسی اسم و نامشان در مجامع جهانی              
ثبت است، آنروزها ما زندانيان و نسل کشتار شده های                  

گفتم به قهرمانی و قهرمان       .   از گمنامان بوديم    ۵٧انقالب  
چون .  پروری و اسطوره پردازی هيچ وقت باور نداشتم            

فکر ميکنم مقوله زندانی و مقاومت و غيره را بايد در                      
ظرفيتهای غير ايدئولوژيک و اجتماعی مانند هر موضوع      
و واقعه ديگر در متن چهارچوبها و مقدورات تاريخی                   

با اينحال هيچ مبارزه و تالش و              .  بررسی و تبئين کرد      
مقاومت و جنگی بدون قهرمانی های فردی و جمعی پيش            

بخون خفتگان در خاوران و خاوران ها و               .  نرفته است  
، عليرغم هر نقد امروز به ديدگاه و سنت           ۵٧نسل انقالب   

سياسی و محدوديتهای آندوران، صحنه های بزرگی از                
. تالش و مقاومت و قهرمانی و دفاع از اصول خلق کردند           

بدون ترديد جنگ نسل امروز با تمام خود ويژگيهايش تا               
هم اکنون صحنه های شگفت انگيزی خلق کرده است و                
پيروزی اش در گرو شناخت معضالت امروز و پاسخ                  

آنچه امروز را به گذشته و امروز را به           .  روشن به آنست  
آينده وصل ميکند، آرمانها و آرزوهای ديرينه بشر و                      

ما موظفيم و بايد تاريخ          .  تالش برای آزاد زيستن است         
جنايت عليه مردم را زنده نگاه داريم تا روزی حقيقت                     
روشن شود و جامعه بتواند از آن دوران وحشت عبور                   

روز پيروزی اين پرده سنگين و تاريک را کنار                    .  کند
با برپائی مراسمهای تجليل و بزرگداشت از           .  خواهيم زد 

عزيزان مان که در جنگی نابرابر جانباختند به آينده آزاد              
اما نسل   .  و بدون اعدام و بدون زندانی متعهد ميشويم                  

امروز برای پيروزی بايد مثل هر جنبش پيشرو چکامه                
 .اش را از آينده بگيرد

 

 !ياد جانباختگان گرامی باد    
 

 ۵ نشريه يک دنياى بهتر مورخه ١۵اولين بار در شماره  * 
 .    منتشر شد١٣٨۶ شهريور ١۴ – ٢٠٠٧سپتامبر 

قرارداد پيمانکار مربوطه ناچار است                      
کارگران و نيروى کارى را استخدام کند که         
راسا ميتواند درجه اى از مسئوليت پروژه            
را بگيرد و به همين اعتبار سطح حقوقى                 

اين نوع استخدام و تامين        .  اش باالتر است   
هم "  المسام"نيروى کار را اصطالحا                 

 . ميگويند

   

در عسلويه حقوقها در بخش فنى و                               
کمى باال رفته اما       ۵ تا   ١فازهاى  ماشينرى  

اين باال رفتن      .  معادل افزايش تورم نيست       
سطح حقوق در ميان کارگران کمتر فنى                
بيشتر ديده ميشود و در سطح سوپروايزرها        

غذا و امکانات مقدارى کيفيت بهترى       .  کمتر
دارد اما هنوز از امکانات تفريحى و                          

وعده هائى در اين       .  ورزشى خبرى نيست    
زمينه و تهيه امکانات در مرکز شهر داده              

مرخصى ها   .  اند اما هنوز بايد منتظر بود          
يعنى .   روز رسيده است     ١٠ روز به      ٨از  

 ساعت کار از         ٢۴٠قبال که بايد بعد از              
 ٢٠٠مرخصى استفاده ميکردند حاال بعد از        

البته رسمى ها      .  ساعت مرخصى ميگيرند     
 روز مرخصى    ١۴در بخش توليد و ادارى        

صريح .  قرادادها هنوز مخدوش است   .  دارند
روشن نيست چه دستمزدى بايد پرداخت                

. شود و بيشتر براساس توافقات اوليه است           
ظاهرا اين راهى براى فرار کردن از                       

البته ايندرجه انعطاف   .  پرداخت ماليات است  
در اين بخش محصول کمبود نيروى                          

 وارد    ١٠ و       ٩فازهاى    .  متخصص است   
سرويس شدند و نياز به نيروى متخصص             

 . اينجا هم مشهود است
 

انفجار لوله که اخيرا پيش آمد توليد را                       
پتروشيمى هم بدليل اين انفجار      .  متوقف کرد 

انفجار در     .  و توقف توليد خوابيده بود                
.  رخ داد   ۵پيتروشيمى پارس روبروى فاز        

کار دراين قسمت به اين صورت است که              
گاز را از پااليشگاهها ميگيرند و توليد آنرا          

يعنى پتروشيمى   .  به پتروشيمى ها ميدهند        
 . *بخشى هم صادر ميشود. جم و ساسول

 

زندانی، خاوران، 
 ...اينروزها 

عسلويه که قرار بود به يک مرکز مهم         
 بتدريج زمينگير      ،صنعتى تبديل شود     

يک دليل اساسى ناتوانى         .  شده است  
حکومت اسالمى در تامين حداقل پيش        

 باال رفتن       ،شرطهاى سرمايه گذارى      
 و رفتن            ،ريسک سرمايه گذارى           

اين وضعيت   .  شرکتهاى خارجى است    
 پائين آمدن حقوق    ،به بيکارى کارگران  

 بسته شدن و يا نيمه تعطيل شدن                ،ها
 . برخى فازها منجر شده است

 

اخيرا تصميم گرفته اند اداره برخى از        
قسمتها را با اتکا به نيروى کار                          
ارزانتر به خود کارفرماها واگذار                 

در سالهاى پيش شرکتهاى پيمانى      .  کنند
طرف قرارداد با کارگران بودند و بعد        
از دوره اى انعقاد قراردادها به سمت           
مرکزى شدن براساس رشته و                          

معنى سياست جديد     .  تخصص ميرفت  
اينست که مثال نيروى متخصص فعلى        
که بعد از مدتها جنگ و جدال توانسته          

 ، هزار تومانى داشته باشد      ٨٠٠حقوق  
در شرايط جديد چيزى معادل نصف             

اسم اين   !  اين حقوق را خواهد داشت         
سياست را نيروى در اختيار کارفرما          

يعنى ظاهرا از مسئوليت        .  گذاشته اند  
اين نيرو در قبال کار کم شده است و               

. مسئوليت روى دوش کارفرما است            
معلوم نيست در دنياى واقعى مرز اين         

 ،داشتن و نداشتن مسئوليت چه هست           
اما از نظر حقوقى جهت اين سياست             
به کاهش حدودا پنجاه درصدى                         

ادعا ميکنند که            .  دستمزدها است     
برخالف سال گذشته پيمانکاران متعدد       
ميروند و نيروهاى مورد نياز از يک           
پيمانکار گرفته ميشود و حقوقى که اين       
پيمانکار ميدهد ثابت و البته تفاوت                 

 . ماهوى با حقوقهاى قبلى دارد

 

غير "و     "  مسئول"داستان نيروى          
اينست که اساسا پيمانکاران         "  مسئول

. به دو صورت قرارداد منعقد ميکنند           
اول به صورت تامين نيروى کار                    

" من پاور "براى شرکتها که اصطالحا     
گفته ميشود که معموال حقوقها در اين           

نوع .  نوع استخدام بسيار پائين است          
دوم قراردادهائى است که کار را به               
پيمانکار ميدهند و پيمانکار مسئوليت          

دراين نوع  .  کار و تحويل آنرا را دارد       

١١۶شماره   

 بحران اقتصادى و سياستهاى کارفرمايان
 گزارشى از عسلويه

عليه ! کارگران

!سرمايه دارى بپاخيزيد  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١١۶شماره    
 

ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی                     -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی            .  قرار گرفته است   

پيشروی .  داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                     
مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی           
بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو               
ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها،                 

 . در سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط               -٢
 ،اين ارگانها ابزار متحد شدن                 .  توده کارگران و مردم است                 

سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و            
. مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                       

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

 . را سازمان داد
 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال                    -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده        .  اراده توده ای است   

 .های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند                 -۴
 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست            ،امر اتحاد صفوف کارگران     

شوراها امکان حضور طبقه کارگر      .    کنترل کارگرى را تسهيل ميکند     
بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را                     

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

 

شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار              -۵
تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات                   .  است

 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه             ،مبارزاتى در آن   
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى                   .  تظاهرات شبانه است      

 .  اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

 کارگران و مردم زحمتکش را به          ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى      -۶
 . برپائى شوراها فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

com.yahoo@Javadi_Ali  )   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  
Tel: +1 310 402 6567 

 

 هيات داير دفتر سياسی  

)   علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(
com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 

 

)   علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  
nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 

 com.yahoo@AzarMajedi)   آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  
 

)   مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 
com.yahoo@magid_x 

 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

   markazi.wupi@gmail.com 
     

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد
Bank : Wells Fargo Bank – N. America  Routing 

Number :  121 000 248  

Account Number:  36 48 46 88 52 

  ،برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی در مجامع بين المللی -
 

  ،برای منجمد کردن حسابهای بانکی سران رژيم اسالمی -
 

برای محاکمه سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم ايران -  
 

!دادخواست زير را امضا کنيد  
 

http://www.petitiononline.com/mk072009/petition.html 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١١۶شماره    

٣صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به 

مجمع ! مجمع عمومى متکى شويد
عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و 

جنبش ! مستمر توده کارگران است
مجمع عمومى کارگرى را تقويت و 

!گسترش دهيد  

 نشريه يک دنياى بهتر
را بخوانيد و بدست دوستانتان 

سواالت و نظرات تان را با ! برسانيد
! نشريه در ميان بگذاريد  

 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب را 

بخوانيد و تکثير و 
!توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر
برنامه طبقه کارگر 
براى آزادى جامعه 

!است  

ردم در جدال              ى م اي پيروزى و ره
ل از            ب ران ق تاريخساز کنونى در اي
ه                     ن است ک ه اي وط ب ن ز م هر چي
وان يک            ن ع ر ب ارگ ه ک ق ب اوال، ط
م                رچ ت پ ح ل و ت ق ت روى مس ي ن
دان                  ي ه م ا ب ى خود پ ست سوسيالي
ى              اس ي درت س ر ق ر س ارزه ب ب م
ون       انيا جريانات اپوزيسي بگذارد، 

ه        –راست و ملی     ل زو اسالمی را اي
وده                 ا، ت ٽ ال رده و ث و حاشيه ای ک
م               ه رژي ي ل ه ع ى ک ردم ع م ي وس
ه               د ب ه ان ت اس اخ پ ى ب الم اس
ورى             ه م م و ج س ي ال ي وس س
و      سوسياليستى بعنوان يک آلترناتي
ه و             ان ن ي ب ع سياسى و اجتماعى واق

د            گرن ن حقق ب ن       .   قابل ت حقق اي ت
 . ملزومات وظيفه حياتى ما است

 گفت و شنود با رهبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

  ،چشم انداز تحوالت سياسی
  ملزومات پيروزی،جنبشهای اجتماعی

 

 ) آذر ماجدی، سياوش دانشور،علی جوادی(
 

  بعد از ظهر ٦ ساعت ، سپتامبر٤جمعه :  زمان
 

  خانه مردم  ، گوتنبرگ،سوئد: مکان
(Folkets Hus, Olof Palme Platsen) 

 . از عموم عالقه مندان براى شرکت و نبادل نظر در اين جلسه دعوت ميکنيم


