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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 پايان سازمان زحمتکشان
 بحران ناسيوناليسم کرد و مسئله تعيين تکليف کومله

 سياوش دانشور
پراتيک اين سازمان، سياستھا و نتايج . بحران سازمان زحمتکشان را بايد برخالف اظھارات طرفين مجادله و آنچه که خود ميگويند بررسی کرد

اين بحران در کليت خود جزئی از بحران استراتژيک نيروھائی در اپوزيسيون ايران . امروز آن توضيح دھنده بحران اين جريان دست ساز است
مسئله بسادگی اينست که اتوپی حمله آمريکا به ايران و تبديل عناصر و . است که استراتژی سياسی خود را به استراتژی آمريکا گره زده بودند

نتايج اين شکست از جريانات  ناسيوناليسم پرو غرب تا ناسيوناليسم . جريانات دست راستی به چرخ پنجم ارتش آمريکا دود شده و ھوا رفته است
جريان اصلی تر راست پرو غرب تالش کرد خود را با وضعيت جديد تطبيق . کرد، بخشھائی از جمھوريخواھان تا مجاھدين خلق را درنورديده است

قانع " مدنی"از خير چلبی شدن گذشت و در کنار ملی اسالمی ھا به حداقلی از تئوريھای رنگ و رو رفته با ويترين . دھد و منتظر دور بعدی شود
امروز از رضا پھلوی و حزب مشروطه و عناصر و جريانات راست پرو غرب و سلطنت طلب تا مريم رجوی و قديم چپھای کنفدراسيونی، از . شد

بيرون جھيده از جمھوری اسالمی و سپاه پاسداران، " ليبرال"نيمه شاھی، محصوالت  -تازه دمکراتھای نظم نوينی تا جمھوريخواھان نيمه مصدقی 
در کمپ ناسيوناليسم کرد ھم وضع . سياست حفظ خود را درپيش گرفته اند" انقالب مخملی"در رنگين کمانی از رفراندم و مبارزه مسالمت آميز و 

حزب دمکرات کردستان ايران که با چرخش . نظم نوين جھانی و استراتژيھای مبتنی برآن نيروھای متناسب خويش را به صحنه فراخواند. بدتر است
، به فدراليسم خود را با سياست ھای نظم نوينی تطبيق داد، تشکيل سازمان زحمتکشان، و طرفداری پروپاقرص از حمله آمريکا و ارتجاع فدراليستی

با بی افق شدن و شکست اين استراتژی، حزب دمکرات بعنوان . چيزی نبود جز توھمات تکرار سناريوی طالبانی و بارزانی در کردستان ايران
بعيد است که حزب دمکرات با وضعيت کنونی . جريان اصلی ناسيوناليسم کرد توان مقاومت در مقابل آوارھای اين بحران را نداشت و تکه پاره شد

ياسی اش اش در آينده کوتاه مدت توان بازسازی ناسيوناليسم کرد را در قامت يک جريان قابل قبول ناسيوناليستھا داشته باشد و اساسا ھمين ناتوانی س
چرخش به سمت فدراليسم اشتباه مھلک و غير قابل . در بسيج ناسيوناليسم کرد در کردستان ايران يک زمينه مادی تشکيل سازمان زحمتکشان بود

جبران حزب دمکرات بود که امروز در بن بست استراتژی فدراليسم، که چيزی جر اتکا به ارتش آمريکا برای سھمگيری از قدرت سياسی منطقه ای 
ايلخانی و سازمانھای قوم پرست ديگر که بسرعت سرھم بندی شدند نيز مشمول  –سازمان زحمتکشان مھتدی . نبود، تاوان سنگينی پرداخت ميکند

تفاوت اينجاست که جريانات قوم پرست و بی ريشه اجتماعی، در قياس با بستر اصلی ناسيوناليسم کرد و يا ناسيوناليسم پرو غرب . اين بحران شدند
 ھاله که متکی به سنت سياسی پايدارتری ھستند و به ھمين اعتبار توان بازسازی خود را دارند، تصاعدی از اين بحران ضربه خوردند و آينده آنھا در

جريانی که با پول و . شايد کسانی بخواھند تابلوی سازمان زحمتکشان را نگاه دارند اما حقيقت اينست که اين پروژه تمام شد. ای از ابھام فرو رفت
 . اسلحه طالبانی و اتحاديه ميھنی و گروکشی سياسی سرھم شد، خيلی زودتر از آنچه تصور ميشد متالشی شد و به پايان رسيد

 

رويدادھای اخير در سازمان زحمتکشان، صف آرائی مسلحانه جناحھا در مقابل ھم، گرو گرفتن کودکان، زندانی شدن افراد در اردوگاھھا، 
درگيريھای فيزيکی و خطر ھر لحظه ايجاد يک فاجعه و قتل عام ھمديگر، اتخاذ روشھای بغايت عقب مانده و شبه مذھبی و تظاھرات گرو کشی 

، منعکس کننده گوشه ھائی از "کنترل اوضاع"عواطف و رفتارھای عشيره ای، حضور چند صد نفره نيروھای نظامی و امنيتی اتحاديه ميھنی برای 
اين اوضاع اخيرا و کم و بيش در بحران و انشقاق حزب دمکرات کردستان ايران روی . ظرفيتھای عقب مانده و ارتجاعی ناسيوناليسم قومی است

در عين حال اين رويدادھای اسفناک در ميان جريانات قوم پرست واکنشی به سير نابودی و اضمحالل سياسی است که بن بست استراتژيک اين . داد
آوانس دادن به خط سياسی . نيست" احساس مسئوليت"در اين اوضاع کدخدا منشی اپورتونيستی برای آشتی دادن جناحھا اسمش . خط ببار آورده است

 بھمن بودند حتی صالحيت 4کسانی مانند فدائيان خلق که روزی خود خالق . منحطی است که سر سوزنی برای انسان و آزادی ارزش قائل نيست
بايد . اينھا دارند اشتراک سياسی شان را دستمايه اظھار نگرانی وضعيت فعلی برای تداوم چنين سياستھائی ميکنند. کدخدامنشی را در اين دعوا ندارند

تصريح کرد که جناح ھای سازمان زحمتکشان و موئتلفينشان در اتحاديه ميھنی، موظفند مراتب خروج داوطلبانه افرادی که به ھر دليل عضو اين 
بويژه و بفوريت بايد امر تامين جانی و آسايش کودکان و . سازمان شدند و امروز نميخواھند در اين وضعيت باشند را بطور روشن و علنی فراھم کنند

يک سياست مسئوالنه اعمال . خانواده ھا و غير نظاميان و کسانی که بعنوان پناھنده در اين اردوگاھھا زندگی ميکنند تضمين شود

 نامه ھا،
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فشار روی جناحھای اين جريان 
برای تامين فوری اين شرايط، 
پايان دادن به فضای تشنج و 
گروکشی، رفع خطر درگيری، 
پايان دادن به اعمال فشار به 
وابستگان اين سازمان، و تامين 
شرايط برای انتخاب سياسی و 

دراين اوضاع . آزادانه آنھاست
نجات کسانی که مانند اسرا در اين 
اردوگاھھا تحت خطر دائمی 
بروزات فاالنژيسم اند، انسانی 
ترين و مسئوالنه ترين سياست 

 . است

 

 "کنگره دوازدھم کومله"

ھر دو جناح از نشست طرفداران 
کنگره دوازدھم "مھتدی بعنوان 

تفاوتی اگر . نام ميبرند" کومله
ھست اينست که جناح ايلخانی زاده 
از آنجا که سياستھايش در مقابل 
مھتدی شکست خورده است 
مشروعيت تشکيالتی برای اين 

اما در اينکه . قائل نيست" کنگره"
است " کنگره دوازدھم کومله"اين 

باالخره . ترديدی بخود راه نميدھند
در اواخر مرداد ماه، نشست 
طرفداران مھتدی که به اعتراف 
خودشان با مانيپوالسيون و اعمال 
فشار و بدون توجه به مخالفين 
سرھم شد، تحت ارعاب لوله تفنگ 
و سرنيزه و آماده باش نيروھای 
اين سازمان و داروغه ھا و گزمه 
ھای حزب برادر يعنی اتحاديه 
ميھنی کردستان عراق، با امضای 

به " حزب کومله کردستان ايران"
کنگره "اطالق . کار خود پايان داد
به اين مجمع، که " دوازدھم کومله

مجمع جناح اکثريت و طرفداران 
عبداله مھتدی است، تائيد و ادامه 
. سرقت سياسی نام کومله است

" کنگره دوازدھم"اينھا با اطالق 
تاريخ کنگره ھای کومله را مثل 

در . خود کومله مصادره ميکنند
شرايطی که شکست شان را 
ھمگان ميبينند تالشی عبث ميکنند 
که خود را ادامه دھنده کومله و 

در صورتی ! کنگرھای آن بدانند
که اين سازمان در اساس عليه آن 
تاريخ و افت و خيزھا و انتخابھای 
سياسی آن، عليه کمونيسم و 
سوسياليسم در صحنه سياسی 

اقليت ميگذارد که در صورت 
که عمال رخ داده است  –انشعاب 

و راھی ديگر بروی جناح اقليت 
با آن خود را سرگرم  -باز نيست

 . کند

 

با شکست پروژه زحمتکشان * 
و ھمينطور با توجه به وضعيت 
وخيم حزب دمکرات، کماکان 
امر بازسازی ناسيوناليسم کرد 

مھتدی ميداند . سوالی باز است
که در درون حزب کمونيست 
ايران جناحی طرفدار کار با نام 
کومله و گذاشتن کنار نام حزب 

شکست و بحران سازمان . ھستند
زحمتکشان ميتواند و عمال اين 
حرکت و تالش ناسيوناليستھای 

را " طيف کومله"موسوم به 
مھتدی تالش کرده . تقويت ميکند

است پيشاپيش و کماکان اين سکه 
 . را بنام خود ضرب کند

 

اسم و واقعيت اجتماعی کومله * 
. ھنوز تعيين تکليف نشده است

مھتدی در اين مسير ھم قدم 
گذاشته است و در تداوم غضب 
نام کومله تداوم پروژه اش را 
برھمين اساس استوار کرده 

او پيشاپيش کومله . است
ناسيوناليست را اعالم کرده 

 .است

 

اين حرکت ميتواند در ميان * 
از خطی که  -خود زحمتکشان 

در جناح اقليت ھم طرفدار دارد  
و خواھان اين بود و ھست که 
کومله خود را سازمان 

نام " سوسياليستی و انقالبی"
 . نيرو بگيرد -نگذارد 

 

جناح مھتدی رسما به پروژه 
سازمان زحمتکشان پايان داد و 
در متن تالش برای بقا و 
بازسازی ناسيوناليسم کرد خود 
را از تناقضات آن و حرکتھای 
سياسی منبعد جناح مقابل و ديگر 
ناسيوناليستھای ذينفع در 

سوال . بازسازی کومله آزاد کرد
اينست که اين حرکت تا چه 
اندازه به بحران فدراليسم و 
ناسيوناليسم کرد و بن بست 
 استراتژيک آن پاسخ داده است؟

 

 ...پايان سازمان زحمتکشان

کردستان، عليه سنتھا و تاريخ 
کومله کمونيست قد علم کرد و 
. پروژه ای برای نابودی آن بود

کسی در اين سالھا، بجز اتحاديه 
ميھنی که خود پدرخوانده سازمان 
زحمتکشان بود و ھمينطور متحدين 
فدراليست شان در اکثريت و 
فدائيان خلق و سلطنت طلبان و 
ديگر قوم پرستان، اين سازمان را 
با کومله اشتباه نگرفت و سياستھای 
اين سازمان را به حساب تاريخ 

به طريق . کومله کمونيست نگذاشت
اولی کسی اين تجمع طرفداران 
آقای مھتدی را نيز به حساب 

 .  نميگذارد" کنگره دوازدھم کومله"

 

 "  حزب کومله کردستان ايران"

اطالعه پايانی نشست طرفداران 
حزب کومله "مھتدی با امضای 

. صادر شده است" کردستان ايران
برخی در اينمورد فول دمکراتيک 
گرفتند که اينکار بدون مصوبه و 
! قرار حزبی صورت گرفته است

اينگونه اظھار نظر برای حزب و 
جريانی که واقعا حزب سياسی 
است و حساب و کتاب دارد البته 
وارد است اما برای جريانی که 
اتحاديه ميھنی سرھم بندی کرده 

مستقل از اين ايرادھا و . خير
دعواھای درون خانوادگی اھميت 
اين امضا در اعالم پايان سازمان 
زحمتکشان توسط جناح مھتدی 

اين امر متکی به مالحضات . است
 و پيشدستی ھای مختلفی است؛

 

جناح مھتدی ميداند که عمر * 
پروژه زحمتکشان با اھدافی که 
ابتدا براساس آن بنا شد تمام شده 
است و دعوا برسر اقليت و اکثريت 
. اين سازمان دعوائی عبث است

قبل از اينکه ديگران پايان و 
شکست اين پروژه را اعالم کنند 
خود مھتدی با حمايت طالبانی و 
اسپانسورھايش اينکار را کرده 

 . است

 

اتخاد اين سياست، تاريخ و * 
عملکرد چند ساله اخير سازمان 
زحمتکشان را روی دست جناح 

15ضميمه   
حزب کومله "سياست و اھداف 
 "کردستان ايران

اھداف و سياستھای اين سازمان 
جديد را قاعدتا بايد در اسناد آتی 

اما اطالعيه پايانی . آن جستجو کرد
اخيرش " کنگره"اين نشست و 

. سرنخ ھا را بدست داده است
جريان جديد عبداله مھتدی جريانی 
کامال ناسيوناليست، متحد طالبانی 
و اتحاديه ميھنی، متحد آمريکا، و 
افراطی تر متکی به ھمان سياستی 
است که پايه سازمان زحمتکشان 

اين خط در اينمدت نه . را گذاشت
تنھا تقويت شده بلکه صراحت 
. بيشتری ھم پيدا کرده است

جريانی قوم پرست و فاالنژيست و 
جريانی که بنا بر . فدراليست

پراگماتيسم و حسابگری سياسی، 
اگر شرايط اقتضا کند از 

سوسياليسم و دفاع از جنبش "
ھم ميتواند سخن بگويد " کارگری

و اگر روند سياسی در منطقه طور 
ديگری اقتضا کند ميتواند طرفدار 
پرو پاقرص حمله نظامی آمريکا و 
يک پايگاه ضد کمونيستی و ضد 

جای دوری نبايد . کارگری باشد
رفت و احتياج به غور و تفحص 

سياستھای ايندوره . زيادی نيست
سازمان زحمتکشان و روشھای 
تشکيالتی مترتب بر آن و کارنامه 
اش در مقابل مخالفين درونی نشان 
ميدھد که جريان جديد التاسيس 

از " حزب کومله کردستان ايران"
 . چه قماشی است

 

عبداله مھتدی با اين حرکت آخرين 
گامش را برای شکل دادن به يک 
سازمان ناسيوناليست و قوم پرست 
کرد که بتواند سھمی در جمع 
آوری عناصر ناسيوناليست در 

او و . کردستان داشته باشد برداشت
ھمفکرانش اميدوارند که چتری 
شوند که بخشی از نيروھای 
ناسيوناليست را در متن بحران 
حزب دمکرات، موقعيت نابسامان 
پژاک، و نارضايتی و کشمکش 
ھمفکرانش در سازمان کردستان 
حزب کمونيست ايران دور خود 

اما مستقل از تمھيدات و . متحد کند
محاسبات عبداله مھتدی کشتی قوم 
پرستی در صحنه سياسی کردستان 

سياست اين سازمان . به گل نشست
نميتواند از مناسبات جالل طالبانی 
با جمھوری اسالمی گامی فراتر 
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اگر مناسبات دولت دست . بگذارد
ساز عراق و مشخصا آمريکا با 
جمھوری اسالمی مبتنی بر 
ھمکاری و معامله و سازش باشد، 
و به اين اعتبار دورنمای تنش و 
آپشن درگيری نظامی و تکرار 
عراق در ايران دور از دسترس 
باشد، به ھمين اندازه جريانات 
طرفدار آمريکا در منطقه بی افق 

حزب . تر و مھجورتر خواھند شد
برادر جالل طالبانی نميتواند برای 

جمھوری اسالمی " سرنگونی"
چنين جريانی در فقدان . کاری بکند

تنش آمريکا با جمھوری اسالمی 
اصالح "سياستش به ناچار به خط 

و دور باطل مذاکره با " طلبان کرد
مسيری که . رژيم نزديک ميشود

حزب دمکرات بکرات رفت و 
حتی در . ناکام از آن بيرون آمد

چنين صورتی بايد اين جريان جديد 
الوالده بتواند خود را بعنوان يک 
پای سنت ناسيوناليسم کرد در 

در ھر دو . کردستان تثبيت کند
مسير، چه بعنوان متحد ارتش 
آمريکا و يک فرقه قوم پرست ضد 
جامعه و چه بعنوان جريانی شبه 
دو خردادی تحت عنوان دفاع از 

، جريانی بی "ملت کرد"منافع 
ربط به مبارزه مردم و طبقه 
کارگر در کردستان است و تنھا 
ميتواند با پول و حمايت مالی 
امريکا و جالل طالبانی سرپايش 

چنين جريانی نميتواند نام . بايستد
کومله را با پرچم راست و 

بيش از . ناسيوناليستی حفظ کند
پيش در انظار مردم و طبقه کارگر 
در کردستان جريانی بی ربط به 
تاريخ کومله و چپ بطور کلی در 

 . صحنه سياسی خواھد بود

 

بعد " حزب کومله کردستان ايران"
از شکست و پايان پروژه 
زحمتکشان چيزی نيست جز شاخه 
. اتحاديه ميھنی در کردستان ايران

اگر مردم در کردستان پژاک را 
بعنوان جريانی مستقل از پ کا کا 
برسميت شناختند، جريان تازه 
تاسيس آقای مھتدی را ھم مستقل 
از اتحاديه ميھنی جالل طالبانی 

مردم در . برسميت خواھند شناخت
کردستان ايران جالل طالبانی و 
اتحاديه ميھنی را متحد نزديک 

مناسبات اربابی و عشيره ای در 
سازمان، در دامن زدن به 
فاالنژيسم قومی و تنفر ضد 
کمونيستی، در فدراليسم و 

کنگره مليتھای "نزديکی به 
، در نزديکی به جريانات "ايران

دست راستی و امثال اکثريت، 
در مخالفت با تاريخ کمونيستی 
کومله و شخصيتھای دخيل در 
اين تاريخ، و در تقابل با 
کمونيسم کارگری يک موضع 

اختالفی . سياسی مشترک دارند
اگر ھست اينست که اين جريان 

در اين " اقليت"در موضع 
جناح ايلخانی . سازمان است

بيشتر از مھتدی در کنار گذاشتن 
ظاھر اساس نامه ای و ھمان 
تعلق فرمال اين سازمان به 
. سوسياليسم دھقانی عجله دارد

آنچه مھتدی را از ايلخانی متمايز 
ميکند قدرت مانور و انعطاف 
بيشتر برای تطبيق با شرايط 

مھتدی زودتر متوجه شد . است
که سياست اتکا به حمله نظامی 
آمريکا، عليرغم دفاع دو آتشه 
ای که از آن ميکرد، نميتواند اين 

لذا . جريان را سرپا نگھدارد
ھويت "برخالف ايلخانی مدافع 

قوم پرستانه " سوسياليستی
زحمتکشان و چسپيدن به نام 
. کومله برای حفظ خود ميشود

اين صرفا يک مانور بنا به 
تمرکز . مصالح سياسی است

روی اين جنبه برای توضيح 
اختالفات دو جناح يک بيراھه 

اگر اين جنبه مصرفی . است
داشته باشد اينست که تعدادی از 
اعضا و جوانانی که سازمان 
زحمتکشان را با ظرف اعتراض 
و مبارزه سوسياليستی اشتباه 
گرفتند و سر از اردوگاھھای آنھا 
درآوردند گمراه ميکند و از 
نيروی آنھا با اين استدالل در 

با . تقابل تشکيالتی سود ميجويد
شانه باال انداختن جناح مھتدی و 

و امضای " کنگره"تشکيل 
" حزب کومله کردستان ايران"

موقعيت جناح ايلخانی تماما در 
اينجا ديگر . ابھام فرو ميرود

کدخدامنشی ھا و بخشيدن پنج 
کرسی در کميته مرکزی کارساز 

طرف مقابل پروژه . نيست
زحمتکشان را مختومه اعالم 
کرده است، موقعيت جناحش را 
بنا به سياست روز تحکيم کرده 
است، اموال و امکانات و 
تلويزيون و غيره را به روش 

 ...پايان سازمان زحمتکشان

حزب . جمھوری اسالمی ميشناسند
برادر اتحاديه ميھنی در کردستان 
ايران، عليرغم ھر موضع مخالفی 
که عليه جمھوری اسالمی بگيرد، 

نبض چنين . ھمين تصوير را دارد
جريانی يا با ارتش آمريکا و تنش 
آمريکا با جمھوری اسالمی ميزند 
يا با نشست و برخاست جالل 

در . طالبانی با جمھوری اسالمی
ھر حال چنين جريانی در ميان 
مردم در کردستان ايران، حتی در 
ميان ناسيوناليستھائی که از زاويه 
امر ملی شان در تخاصم با 
جمھوری اسالمی اند، جائی پيدا 

حزب کومله کردستان . "نميکند
آخرين تالش برای باز " ايران

گذاشتن دکان سياسی قوم پرستی در 
اين آخرين . کردستان ايران است

تالش تنھا ميتواند با يک تحرک 
آگاھانه کمونيسم کارگری تماما 

 . شکست بخورد و منزوی شود

 

 -اقليت پرو"جناح ايلخانی زاده و 
 "رفرم

جدال جناح مخالف مھتدی در 
قلمرو سياسی کامال بی اھميت 

اين جناح پالتفرم سياسی . است
. متفاوتی را نمايندگی نميکند

اختالفات دو جناح نه برسر رفرم و 
دمکراسی درون تشکيالتی بلکه 
برسر امکانات مالی و سھم ھر 
کدام از منابع کمکھای مالی اتحاديه 

جناح ايلخانی . ميھنی و آمريکاست
زاده سر سوزنی با روندی که به 
تشکيل سازمان زحمتکشان منتھی 
شد نه تنھا اختالف ندارد بلکه 

کلمات . معمار و شريک آنست
رمزی مانند کنترل بر حساب و 
کتابھای مالی و عدم حق انحصاری 
مھتدی بر دارائی ھا و امور 
تشکيالتی و رابطه با امريکا و 
اتحاديه ميھنی و غيره، نه اختالفی 
سياسی براساس مبانی و سياست 
حاکم بلکه اختالفی برسر قدرت و 
تفوق و سھم ھر کدام از کل اين 

جناح ايلخانی نه نقدی . پروسه است
بر سازمان زحمتکشان و عملکرد 
ناسيوناليستی و قوم پرستانه آن 
دارد و نه نقدی بر سياستھای اين 

ھر دو جناح در برخورد با . جريان
مخالفين سازمانی، در ايجاد 

15ضميمه   
ھای مھوع مصادره کرده است، 
دست به ماشه و آماده باش اين 
مراسم خجالت آور را پيش برده 
است، و حاال از موضع پيروز 
ميخواھد که اقليت بيايد و تمکين 
! کند و به سياست او مھر تائيد بزند

جناح ايلخانی با اين اوصاف توسط 
. طرف مقابل مضمحل شده است

اگر تسليم شرائط طرف مقابل شود 
بی اعتبارتر از پيش ميشود و اگر 

بازسازی "تسليم نشود چشم انداز 
. را ندارد" سازمان زحمتکشان

با " کنفرانس بازسازی کومله"اگر 
اسلحه و پول اتحاديه ميھنی 
سازمان زحمتکشان را متولد کرد، 
ھمين اسلحه و پول و مصلحت 

حزب کومله "سياسی روز 
را متولد کرده " کردستان ايران

اين حزب ورژن  .است
اکستريميست زحمتکشان اول است 

" بازسازی زحمتکشان"و بنابراين 
موضوعيتی برای ناسيوناليسم کرد 

اگر سازش جناح ايلخانی با . ندارد
مھتدی و جريان جديدش ھموار 
نيست، چه راه ديگری به روی 

 آنھا باز است؟

 

 "بازسازی کومله"جريان سوم 

گفتيم اين حرکت مھتدی و 
رويدادھای درون سازمان 
زحمتکشان به تقويت متحدين 
ناسيوناليست آنھا در درون حزب 
کمونيست ايران و ناسيوناليستھای 

دامن " طيف کومله"موسوم به 
پيشتر منصور حکمت . ميزند

اشاره کرده بود که حزب 
کمونيست ايران و سازمان 
کردستان آن کومله، در صورتی 
که کومله تعيين تکليف جدی با 
ناسيوناليسم نکند، ترمينالی است 
که ھرازچندگاه تعدادی از آن 
بيرون ميروند و به عبداله مھتدی 

در اين سالھا جريانی در . ميپيوندند
درون حزب کمونيست ايران که از 
نظر مواضع سياسی اختالف 
مھمی با سازمان زحمتکشان 
نداشتند، خواھان فعاليت با نام 
کومله و کنار گذاشتن نام حزب 

در ماھھای . کمونيست ايران بودند
اخير اين جدال و اختالف تشديد شد 
و اظھارات و ادله ھای آنان و 
پافشاری براين سياست روی 

در گرماگرم . سايتھا قرار گرفت
ھمين تنش و بحران در 

  4صفحه 



4صفحه  يک دنياى بھتر   

اردوگاھھای سازمان زحمتکشان، 
اخباری مبنی بر تشکيل جلسه ای 
از جانب طرفداران اين خط در 
حزب کمونيست ايران در استکھلم 
منتشر شد که اين اوضاع را مورد 

بنا به ھمين . بحث قرار داده بود
اخبار گويا نمايندگانی از جناح 
ايلخانی نيز در اين جلسه شرکت 

مستقل از جزئيات و . داشتند
صحت و سقم اين خبر و ترکيب 
شرکت کنندگان و مباحث آن، اين 
موضوع يعنی فعال شدن اين جناح 
و تعيين تکليف سياسی در متن اين 
. بحران يک مسئله واقعی است

مھمترين استدالل اين خط که يک 
پايه واقعی ھم دارد اينست که 
حزب کمونيست ايران يک نام 
است و وظايف يک حزب 
کمونيست را نميتواند انجام دھد و 
اساسا کومله است و بھتر است با 

سردمداران . نام کومله فعاليت کند
اين خط اما اختالف ماھوی با 

کسی . سازمان زحمتکشان نداشتند
نقدی از اينھا از موضعی 
کمونيستی در نقد سازمان 

شايد بيشتر . زحمتکشان نديده است
اختالفشان با خود مھتدی بود و 
بعبارتی ديگر تتمه خط 
ناسيوناليستی در درون حزب 
کمونيست ايران بعد از جدائی 

مھتدی و سناريوی  –جناح ايلخانی 
. بودند" کنفرانس بازسازی کومله"

سوالی که مطرح است اينست که 
اين جريان بعد از پايان زحمتکشان 
و وجود جناح ايلخانی ميتواند يک 

ديگر " کنفرانس بازسازی کومله"
سومی " کومله"سازمان دھد؟ آيا 

بوجود مياورد؟ آيا بخشا با مھتدی 
ميرود؟ آيا ميتواند به خطی متمايز 
از کومله حزب کمونيست ايران و 

حزب کومله "جريان تازه تاسيس 
مھتدی شکل دھد؟ " کردستان ايران

با پيشدستی مھتدی در اعالم 
که " حزب کومله کردستان ايران"

تز محوری اينھا را مصادره کرده 
 است چه ميکند؟ 

 

به نظر من اين خط نه ظرفيت اين 
را دارد که به خطی متمايز در 
مقابل کومله ناسيوناليست مھتدی 
شکل دھد و نه ميتواند کپی دوم 
سازمان مھتدی را ايجاد کند و نه 

و سازمان جالل طالبانی در 
کردستان ايران و تقويت 
کمونيسم در صحنه سياسی 
کردستان در تقابل با ناسيوناليسم 

 . کرد باشد

 

 کومله کمونيست، فرصت جديد 

اگر زمانی که جريان زحمتکشان 
جعبه "توسط جالل طالبانی و 

معروف و گرو کشی " سياه
کنگره کومله شکل گرفت، جناح 
چپ کومله توصيه منصور 
حکمت مبنی بر اعالم کومله 
کمونيست را عملی کرده بود، 
بسيار زودتر از امروز پروژه 

حزب . زحمتکشان تمام ميشد
کمونيست ايران و سازمان 
کردستان آن کومله چنين کاليبری 

بجای . را از خود نشان نداد
تفکيک نقد طبقاتی و موضع 
اجتماعی خود در مقابل يورش 
ناسيوناليسم به مسائل خرد 
تشکيالتی چسپيد و ميدان را 
برای تاخت و تاز جريان مھتدی 

ايلخانی و طرفدارانشان در –
درون حزب و ناسيوناليستھای 

در " طيف کومله"موسوم به 
 . بيرون حزب خالی کرد

 

رويدادھای سالھای اخير و 
بحران اخير زحمتکشان و 
تحرک جديد ناسيوناليستھا در 
حزب کمونيست ايران حقانيت 
سياست و توصيه منصور 

سوال . حکمت را قويا اثبات کرد
اينست که امروز کومله در مقابل 
اين اوضاع چه سياستی اتخاد 
ميکند؟ ترديدی نيست که با تداوم 
سياست فعلی دست را تماما به 
ناسيوناليستھا ميبازد و اثری از 
آنچه که روزی کومله به معنای 
. چپ و کمونيستی آن بود نميماند

به نظر نميرسد کسانی باشند و 
بتوانند در متن فرصت ايجاد شده 
و شکست پروژه زحمتکشان و 
بحران ناسيوناليسم کرد، پرچم 
کومله کمونيست و دفاع از تاريخ 
کمونيستی کومله و سياستھا و 
رھبران و شخصيتھايش را در 
مقابل سياست و استراتژی 

به . ناسيوناليسم کرد برافرازند
نظر ميرسد تداوم حفظ مرزبندی 
با کمونيسم کارگری و امتياز 
دادن به ناسيوناليسم و حفظ وضع 
موجود و جلوگيری از خونريزی 

 ...پايان سازمان زحمتکشان

بازسازی سازمان زحمتکشان 
. برايش موضوعيتی خواھد داشت

نه ايلخانيزاده و طرفدارانش 
ميتوانند به يک موضع تماما 
کمونيستی بچرخند و نه خط موجود 
طرفدار فعاليت با نام کومله در 
حزب کمونيست ايران موضعی 
چپ و کمونيستی در قياس با 

اينھا عمال . مھتدی و ايلخانی دارد
يک راه باز برای . يک خط اند

اينھا اتحادی قويتر برای پيوستن 
مجدد به جريان مھتدی و گرفتن 

" کومله"سھم شان و فعاليت با نام 
اين امر الاقل در کوتاه مدت . است

و با توجه به اوضاع اخير و 
تنشھای موجود به نظر نميرسد 

اما يک غير ممکن . عملی باشد
آنچه که ممکن است . سياسی نيست

اعالم سازمانی است که با توجه به 
تجربه منفی زحمتکشان در 

ای کمی " کومله"کردستان ايران، 
چپ تر و کمی نزديک تر به تجربه 
تاريخی کومله برای رقابت با 
مھتدی و بعبارتی دقيقتر ايجاد يک 

 . سازمان ناسيوناليست ديگر است

 

چنين پروژه ای با توجه به مواضع 
سردمداران آن، تداوم ھمان سياست 
و پروژه زحمتکشان و تضعيف 
جريان سيد ابراھيم عليزاده و نھايتا 
مصادره قطعی تاريخ کمونيستی 

چنين جريان فرضی . کومله است
در متن سنت جنبش ناسيوناليستی 
کرد ديری نخواھد پائيد که با 

حزب "جناحھای حزب دمکرات و 
مھتدی " کومله کردستان ايران

مجددا در جبھه کردستانی جمع 
شکل گيری چنين جريانی . ميشوند

بعد از شکست سازمان زحمتکشان 
يک دستاورد نيست، بلکه يک 
ضربه به سوسياليسم و کمونيسم در 
. کردستان است و بايد مانع آن شد

شکل گيری چنين جريانی پروژه 
مھجور مھتدی را جانی دوباره 
ميدھد و بعد از دوره ای رفع 
کدورت ھا و کدخدامنشی ھای 

و " دوستان خلق کرد"
اين و آن " برخوردھای مسئوالنه"

کادوی جديدی به ناسيوناليسم کرد 
محور يک سياست . ميدھد

کمونيستی بايد مبتنی بر تثبيت 
شکست و بن بست پروژه فدراليسم 
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بيشتر سياست مسلط تر کومله 

اما اين سياست شکست . باشد
خورد و حتی در متن بحران 
زحمتکشان به ناسيوناليسم نيرو 

توجه نکردن رھبری کومله . ميدھد
به اين واقعيت در حکم خودکشی 

بنابراين امروز تنھا . سياسی است
راه واقعی دفاع از کومله، دفاع از 
تاريخ کمونيستی آن، بلند کردن 
پرچم انتقادی و ضد ناسيوناليستی 

 . و تفکيک اجتماعی خود است

 

حزب "امروز سياست مقابله با 
مھتدی، که " کومله کردستان ايران

رسما يک کومله ناسيوناليست و 
ورژن جديد تر سازمان 
زحمتکشان اما در شرايطی بسيار 
نامساعد و بی افق با کارنامه ای 
سياه است؛ برافراشتن پرچمی 
متکی بر تاريخ کمونيستی کومله 

واقعيت اينست عليرغم . است
فرصتی که کومله از دست داد و 
سياست نادرستی که در قبال 
پروژه زحمتکشان اتخاذ کرد، 
مجموعه شرايطی در متن 
رويدادھای سياسی منطقه يکبار 
ديگر اين فرصت را فراھم کرده 

از دست دادن مجدد اين . است
فرصت نتايج وخيمی دارد؛ حزب 
کمونيست ايران و در واقع کومله 
. بيش از پيش تضعيف ميشود

ناسيوناليستھای درون حزب، و 
حتی کسانی که ناسيوناليسم قوی 
ای ندارند اما افقی در تداوم پروژه 
حزب کمونيست ايران ندارند، 
بخشا سريعتر و بخشا تدريجا جذب 
کمپ ناسيوناليسم کرد و پروژه 

عده . کومله ناسيوناليست ميشوند
ای پراکنده و پاسيف ميشوند و 
بخش مھمتری تدريجا حول يک 
پروژه ناسيوناليستی با سايه 
روشنی با سازمان زحمتکشان قديم 
با  سوسياليسمی دھقانی و 
تشريفاتی برای تمايز با حزب 

اينبار . دمکرات جمع ميشوند
امکان مصادره قطعی نام و تاريخ 
کومله با روايتی کامال 
ناسيوناليستی و دست راستی 
. امکان تحقق بيشتری دارد

مجموعه اين اتفاق با ھر درجه کم 
و بيش به ضرر کمونيسم و طبقه 
کارگر در کردستان بطور کلی و 
به ضرر کومله و تاريخ کمونيستی 

امروز . قديم آن بطور اخص است
شرايط تعيين تکليف اجتماعی و 
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طبقاتی کومله بيش از ھر زمان 
فراھم شده است و اگر اين تعيين 
تکليف به شکل اصولی و مبتنی بر 
يک تاريخ مدون و واقعی و غير 
سکتاريستی از جانب کمونيستھای 
کومله صورت نگيرد، اين امر 
بدون شک از جانب 
ناسيوناليستھای کومله صورت 

ترديدی نبايد داشت . خواھد گرفت
که ادامه وضعيت کنونی در حزب 
کمونيست ايران و يک مرزبندی 
سطحی سازمان کردستان آن با 
جريان ناسيوناليستی جديد تحت نام 

، ضربه ای مھلک تر به "کومله"
کومله ميزند که ھمين سياست در 
برخورد به تشکيل سازمان 

 . زحمتکشان زد

 

 سياست کمونيسم کارگری

موقعيت امروز جريانات 
ناسيوناليسم کرد از حزب دمکرات 
تا سازمان زحمتکشان چيزی 
نيست جز بحران ناسيوناليسم کرد 
در متن يک بن بست استراتژيک 

اين شکست سياسی بايد . و سياسی
به تقويت کمونيسم و جنبش 
سوسياليستی در کردستان و صحنه 
سياست ايران در تقابل با فدراليسم 

کل . و قوم پرستی ترجمه شود

سياست کمونيسم . فراھم ميکند
کارگری بايد تثبيت اين حقايق 
سياسی و اجازه ندادن به قد علم 
کردن مجدد ارتجاع قوم پرستی 
. در کردستان تحت ھر نامی باشد

سياست کمونيستی کارگری بايد 
شکست و بحران ناسيوناليسم 
کرد را به پيشروی کمونيسم 

امروز کارگران و . تبديل کند
مردم در کردستان اھميت داشتن 
سياست روشن و پرچم انتقادی 
. کمونيستی را بھتر درک ميکنند

امروز حتی طرفداران کومله 
درميابند که رھبری کومله 
برخورد ضعيفی با پروژه 
زحمتکشان داشت و تداوم آن 
تنھا سازش و دادن آوانس به 

امروز . ناسيوناليسم کرد است
بيش از ھر زمان ضروی است 
که چپھای کومله با سرافراشته 
از تاريخ کومله کمونيست و حب 
کمونيست ايران و سازندگان آن 
و بويژه منصور حکمت در تقابل 
با کومله ناسيوناليستی که 
ميخواھد نام و تاريخ کومله را به 
پای عشيره گری و نظم نوين و 
جالل طالبانی و محافل 
ناسيوناليست ضد کومله فدا کند 

 . دفاع کنند

 

سياست کمونيستی کارگری بايد 
در جھت تقويت و استحکام صف 
وسيع جنبش سوسياليستی در 
کردستان ايران و آزاديخواھی و 

 ...پايان سازمان زحمتکشان

نيروھای کمونيستی کارگری و 
جنبش سوسياليستی در کردستان 
بايد درسھای اين شکست را به 
خودآگاھی طبقاتی و تيزی مواضع 
ضد ناسيوناليستی خود در سياست 
. و مبارزه طبقاتی ترجمه کنند

ماھيت ارتجاعی فدراليسم 
ھمانطور که ھست با نيروھای 
حامی آن بايد به مردم شناسانده 
شود و بعنوان دشمن طبقه کارگر 
و سوسياليسم و آزاد انديشی و 

 . مدرنيسم شناخته شود

 

کمونيسم کارگری و جنبش 
سوسياليستی در کردستان که تسليم 

" دولت کردی"دو خرداد و اتوپی 
و الگوی کردستان عراق نشد، و 
ھمواره عليه اين سياستھای 
ارتجاعی و پيامدھای ارتجاعی تر 
آن ھشدار داد، حقانيت سياسی اش 

شکست آمريکا در . اثبات ميشود
عراق و بن بست استراتژی 
ناسيوناليسم کرد و فدراليسم و 
ناسيوناليسم ايرانی پرو غرب، و 
به ھمين اعتبار شکست و بی افقی 
جريانات قوم پرست و حاميان 

دمکرات و " چپ و دلسوز"
فدراليست شان، زمينه رشد و 
استحکام سوسياليسم کارگری و 
جنبش کمونيستی کارگری را 
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. انترناسيوناليسم کارگری باشد

بحران ناسيوناليسم کرد زمينه 
تقويت سوسياليسم را بيش از پيش 
. در کردستان فراھم کرده است

رويدادھای سازمان زحمتکشان و 
تالشی آن در فقدان تسلط يک 
سياست راست و اميد حمله 
آمريکا به ايران مسجل بود و اين 
جريان ھمان سرنوشتی را پيدا 

بحران . کرد که اليق آن بود
ناسيوناليسم کرد و تالشی 
زحمتکشان اگر اھميتی دارد 
اينست که فدراليسم و قوميگری 
در صحنه سياست کردستان از 

اھميت ديگر اين . نفس افتاد
بحران عليرغم مواضع تاکنونی 
کومله اينست که بار ديگر شرايط 
تعيين تکليف اجتماعی و طبقاتی 

کومله اگر . کومله را فراھم کرد
ميخواھد در چشم اندازی چپ و 
در پيوستگی با تاريخ قديم خود 
در صحنه سياست کردستان 
بعنوان يک نيروی مطرح و موثر 
بماند، راھش تداوم سياست 
تاکنونی نيست بلکه تعيين تکليف 
با کومله ناسيوناليست از يک 
موضع کمونيستی و کارگری 

اگر برخوردی مسئوالنه و . است
کمونيستی است، کمک به اين 
تعيين تکليف به نفع تاريخ 
کمونيستی و معرفه و مدون کومله 
 . و تثبيت شکست ناسيوناليسم است
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 .  موفق و پيروز باشيد. شما ھم ھمين کار را بکنيد. نقد سياستھائی که موجد آنند ميکوشيم

 

 با درودھای انقالبی

به پيوست بيانيه برگزاری تظاھرات در حمايت از زندانيان سياسی و مردم آزاديخواه ايران، ما جوانان حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تھران 
 . حمايت کامل خود را از اين جريان بين المللی اعالن مينماييم

 !زنده باد سوسياليسم! مرگ بر جمھوری اسالمی

 تھران – ايران 1386/6/12شنبه 3. با احترام

 

 رفقای عزيز، 

تالش کنيد ھمراه با اين کمپين فعاليتھايتان را در داخل کشور ھمراه با ديگر فعالين عليه اعدام و در دفاع از آزادی زندانيان سياسی پيش . خسته نباشيد
 .دستتان را بگرمی ميفشاريم. ببريد

  

 دوستان عزيز،

. در شماره قبل نشريه پيرامون اين موضوع صحبت کرديم. يادداشت شما در مورد موضوع رھبری دريافت شدفروغ، رامين تيرانداز، علی طاھری 
 . *موفق و پيروز باشيد. در شماره آتی نيز بيشتر در اينمورد صحبت ميکنيم

...نامه ھا   



6صفحه  يک دنياى بھتر   

بورژوازی تصوير ! را ميدرند
خودش از انسان و عملکرد 
خودش در بازار را تسری 

گويا تعاون و ھمبستگی و . ميدھد
نوع دوستی و خصوصيت 
اجتماعی انسانی اموری انتزاعی 

تعريف سرمايه داری از ! اند
انسان و جامعه انسانی براساس 
تعريف و نگرش و حرکت 
بورژوا در بازار است؛ انسانی 
رقابت گر، ستيزه جو، بی رحم، 
خود محور، بی عاطفه، بيگانه و 

به . اسير پول و مخلوق خودش
نظر من مسئله دقيقا عکس 

ھر وقتی انسان خود را . اينست
از شرايط موجود رھا ميکند و 
تحت مناسبات انسانی تری 
معيشت خود را توليد ميکند، 
افکار و خصوصيات و فرھنگ 
و معنوياتش نيز تغيير خواھند 

ھمانطور که نگرش و . کرد
قلمرو فکری و معنوی 
بورژوازی با تفکر جامعه قديم 

در مورد . فرق اساسی دارد
نيازھا اينجا فقط اشاره کنم که 
طبقه بندی نيازھا به تجملی و 
غير تجملی و ضروری و غير 

نياز . ضروری نادرست اند
انسان و جامعه يک مقوله 
تاريخی است و تابعی از توانائی 

اين درک . بشر و پيشرفت اوست
سوسياليسم خاکستری و پادگانی 
است که رفع نياز را به تامين 
صرفا نيازھای حيوانی انسان 

نيازھای بشر مرزی . تنزل ميدھد
ندارند اگر بشر و توان فکری و 
توليدی اش در خدمت خويشتن 

الغا کار مزدی . خويش باشد
آغاز اين روند و انقالبی در توان 
پيشرفت مادی و معنوی جامعه 

اگر بشر با اسارت و . است
بردگی مزدی امروز قادر به 
توليد اينھمه ثروت شده است، 
واضح است که نفی اسارت و 
انقياد سياسی و اقتصادی موجود 
توانش را در مقيای غول آسا 
آزاد خواھد کرد و زمينه مادی 
پيشرفت و تعالی اش را 

 . تصاعدی افزايش ميدھد

 

به نظرمن در برنامه برای  -2
يک دنيای بھتر، برنامه ھا به 
دو دسته تقسيم می شوند دسته 
اول برنامه ھای اساسی که ال 
جرم بايد در قانون اساسی ذکر 
شوند مثل نفس وجود شورا ھا 

 نامه ھا
منصور حکمت دنبال ميکرد و در 
اين مسير بر اتحاد جنبش کمونيسم 
کارگری زير اين پرچم و ديدگاه 

سالم من را به . تالش ميکنيم
موفق و . اقوامتون ھم برسانيد

 . پيروز باشيد

 

 سروش آزادی

سالم بابت تمام زحمتی که به شما 
راستی . در اين مدت دادم متشکرم

. قرار بود برايمان کالس بگذاريد
به ھر حال متشکرم و اين ھم سری 

 :آخر سواالت من

مادامی که مزد بگيری الغا  -1
شود چه لزومی خواھد داشت که 
يک نفر بيشتر کار کند تا بخش 
بيشتری از نياز ھای غير ضروری 

نياز ھای (و البته بی نھايت خود 
را بر آورده کند؟ آيا لغو ) تجمالتی

کار مزدی به معنای عدم پيشرفت 
 نخواھد بود؟

 

 سروش عزيز تصور من پاسخ؛
اين نيست که انگيزه بشری کار و 
فعاليت اجتماعی و رفع نيازھا در 
ھر سطحی به کار مزدی گره 

برعکس، رفع . خورده است
چه نياز اوليه و چه  -نيازھا

و کال کار در  -نيازھای ديگر
جامعه امروز به يک اجبار 
اقتصادی تبديل شده و به ھمين 
اعتبار رفع نياز مادی و معنوی 
بشر به تن دادن به بردگی مزدی 

اين وضعيت به . وادار شده است
نوبه خود به بيگانگی بشر با کارش 
و محصول کارش و ھمنوعش 

شما چند نفر را . منجر شده است
ميشناسيد که واقعا از کارش راضی 
است و به آن عشق ميورزد؟ الغای 
بردگی مزدی و انحالل سازمان 
کار و توليد براساس اولويتھای 
سود و سرمايه، و به ھمين اعتبار 
بيرون آوردن نيازھای بشری از 
مکانيزمھای بازار، به کار خصلت 
و ھويتی انسانی و قلمروی برای 

انگيزه کار . بروز خالقيتھا ميدھد
. کم نميشود بلکه رشد مييابد

فراموش نکنيم اين سرمايه داری 
" ذاتی"است که مدام خصوصيت 

بشر را رقابت و خود محوری و 
تصويری . فردپرستی تعريف ميکند

که گويا اگر اين حيوانات جنگل 
بازار را زير مھميز نيروھای 
قاھره سرمايه کنترل نکند ھمديگر 
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. و مالکيت عمومی بر ابزار توليد

اما دسته دوم خود بايد از دل 
شورا ھا به تصويب برسند مثال 
اينکه پوشش مردم بايد آزاد باشد 

آيا شورا ... يا خير يا بحث الفبا و
ھا حق تغيير قوانين اساسی را 
دارند؟ به نظر من حاال وقت طرح 
برنامه ھای دسته دوم نيست و 
تمام تالش ما بايد روی خواست 
ھای اساسی باشد مادامی که 
بخش زيادی از مردم ساده دل 
تحت تاثير تبليغات گسترده 
ناسيوناليستی و مذھبی قرار دارند 
صحبت از برنامه ھايی مخالف اين 
عقايد و البته دسته دو ضروری 
نيست وتنھا باعث فرار مردم از 

می خواستم . جبھه ما می شود
دليل شما را برای طرح اين دست 
برنامه ھا و عدم تفکيک آنھا را 

 .از برنامه ھای اساسی بدانم 

 

 از شما خواھش ميکنم به پاسخ؛
بحث انقالب و اصالحات بعنوان 
يک مقوله کليدی و يک رکن مھم 
ھويتی کمونيسم کارگری دقت 

ترديدی نيست که . بيشتری بکنيد
مواردی ھستند که تصميم در مورد 
آنھا حق شوراھای جمھوری 
سوسياليستی و حکومت کارگری 

اما بخش دوم برنامه يک . است
دنيای بھتر پرچم مطالبات 
اصالحی برای بھبود دائمی زندگی 
طبقه کارگر و مردم در ھمين 
جوانع امروزاند که در يک نظام 
سوسياليستی به گسترده ترين شکل 

مسئله دوم اينست . متحقق ميشوند
که سوسياليسم نميتواند ھمه چيز را 
به مکانيزمھای دمکراتيک ارجاع 

بورژوازی ھم اين کار را . دھد
قطع دست مذھب از . نکرده است

زندگی مردم در انقالب کبير 
فرانسه محصول ھيچ پروسه 
دمکراتيکی نبود، محصول اعمال 

بايد از . اراده نيروی انقالبی بود
انتزاع بيرون آمد و به سواالت 
. واقعی در تاريخ واقعی پاسخ داد

آزادی پوشش البته ديرزمانی است 
که در جامعه بورژوائی متحقق 

کمونيسم نميتواند مبنای . شده است
حرکتش را نيروی عقب مانده 
جامعه قرار دھد بلکه روی طبقه و 
نيروی انقالبی و پيشرو اتکا ميکند 
و اساسا تحول سياسی و انقالبی 
. ھمواره اتکا به اين نيروھا دارد

در ايران اسالم زده که جنگی 
  7صفحه طوالنی برسر 

 سياوش دانشور

 

  فرھاد از کردستان

سيروان جان ميخوام اين نوشته من 
رو در نشريتون بنويسی اين سوال 
: من و چند تا از اقواممون است

منظورتون از اين که اسم حزبتون 
رو گذاشتين اتحاد کمونيسم 
کارگری چيست؟ اگه کمونيست 
کارگری ھستين پس اين کلمه 

يعنی چی؟ اگه اين " اتحاد"
موضوع رو برام روشن کنيد 

درود بر منصور . ممنون ميشم
 .حکمت

 

 فرھاد عزيز،

ما کمونيست کارگری و . با تشکر
طرفدار پروپاقرص مارکس و 

اما . منصور حکمت ھستيم
کمونيسم کارگری جنبشی وسيع 

پايه اجتماعی گسترده ای . است
اين جنبش ھيچوقت محدود . دارد

به بخش متحزب و متشکل آن 
نبوده است و امروز در ھمين 
سطح متحزب نيز دچار تشتت 

منظور ما از . تشکيالتی است
اتحاد کمونيسم کارگری که يک 
رکن ھويتی و يک تمايز سياسی ما 
با ديگر بخشھای آنست، فائق آمدن 
به اين تشتت تشکيالتی و متحد 
کردن نيروھای جنبش کمونيسم 

و  –کارگری در يک مقياس وسيع 
ما . است -نه فقط در سطح احزاب

پيرامون اين موضوع بيانيه ھا و 
سخنرانيھای مختلفی داشتيم که در 
. سايت و نشريه حزب موجود اند

اينجا فقط يک نکته را تاکيد ميکنم 
که اتحاد کمونيسم کارگری يک 
پروژه ما و جھتی از زاويه منافع 
آنی و آتی سوسياليسم و کمونيسم 

ما بر موانع اين . کارگری است
امر بويژه با توجه به حاکميت 
ديدگاھھای چپ راديکال و فرقه 
. ای در ديگر احزاب واقف ھستيم

اما روی صحبت ما صرفا اين 
احزاب نيستند، کل جنبش کمونيسم 
کارگری است که اساس آن در 

ما بعنوان . جامعه ايران است
حزب سياسی ھمان اھدافی را 
دنبال ميکنيم که کمونيسم کارگری 
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پوشش در جريان است، نيازی به 
. تصميم شوراھا در اينمورد نيست

با کمترين شکاف در بدنه اختناق 
اسالمی و ناتوانی نيروی سرکوب، 
خود بورژواھا در باال برای کنترل 
مردم از اين تغييرات سخن خواھند 

و واضح است وقتی در باال . گفت
ارتجاع ويلون بزند در خيابان 

با سرعت بسيار ! مردم ميرقصند
غيرقابل باوری ديوار آپارتايد 
اسالمی فرو ميريزد و جنبش 
آزادی زن سند بردگی اش را الغا 

فراموش نکنيم که ما با . ميکند
بحث آزادی پوشش در اروپای 
غربی دھه شصت و ھفتاد روبرو 
نيستيم بلکه با جنبش اسالم سياسی 
که حجاب را بعنوان لوگوی 
آپارتايد در ھمه جا رسميت داده 

در مورد تغيير . روبرو ھستيم
الفبای فارسی اين موضوعی علمی 
و طرحی برای عقب نيافتادن از 
غافله علم و پيشرفت در دنيای 

ضرورتھای تاريخی . امروز است
طرح اين مسئله را موجب شدند و 
. اين موضوع تاريخی قديم تر دارد

در اين زمينه جداگانه صحبت 
 . ميکنيم

شوراھا ساختار جمھوری 
سوسياليستی با فرضھای سياسی و 
اقتصادی سوسياليسم ھستند و با 
حفظ اين مفروضات تغييرات و 
وضع قوانين از اختيارات 

ھمينطور که پارلمان . شوراھاست
ساختار جمھوری بورژوائی است 
و فرضش مالکيت خصوصی و 
حراست از قدرت و امتيازات 
سياسی و اقتصادی طبقه 
بورژواست و در اين چھارچوب با 
اعداد و ارقام مالياتی و غيره بازی 

ھمانگونه که در نظام . ميکند
پارلمانی برای الغا کار مزدی رای 
نميگيرند و اساسا بسياری از وجوه 
قدرت سرمايه بيرون پارلمان 
تعيين ميشود، در جمھوری 
شوراھا ھم برای الغا سوسياليسم و 
. احيا سرمايه داری رای نميگيرند

بعالوه دامنه بحث اختيارات ھر 
شورا در ھر سطحی موضوعی 
. است که بايد دقيق تر بحث شود

اختيار شورای محل و مثال شورای 
يک کارخانه در وضع قوانين با 
اختيار شورای نمايندگان سراسری 

فرھنگ و اخالقيات بورژوازی 
کمونيسم برای ھر گوشه . است

جامعه راه حل اثباتی خود را 
دارد و اين بدون نقد وضع 
موجود با تمام اعضا و 

 . جوارحش ممکن نيست

  

اما در مورد ادبيات سياسی  -3
در قبل بحثی داشتيم که به ادامه 

من در مورد . آن بی ميل نيستم
چگونگی ادبيات سياسی بيشتر 
فکر کردم و اين بار می خواھم 
پا را از دفعه قبلی فراتر بگذارم 
و بگويم ما با اسالم طرف 
نيستيم که آن را جنايتکار و 

اين کار ما . کثيف خطاب کنيم
فقط ما را در بين خيل مردم که 
تحت تاثير تبليغات مذھبی ھستند 

ما با رژيم . منفورتر می کند
جمھوری اسالمی طرف ھستيم 
و بالعکس دادن القابی اين 
چنينی به رژيم و البته فقط 

ما را به محور اصلی نه . رژيم
اين . به رژيم تبديل خواھد کرد

نوع ادبيات ما باعث شده تا 
تصوير کمونيسم نزد مردم به 
تصوير يک دين شيطان پرستانه 
بيشتر شبيه باشد تا يک جريان 

مثال به اين دو تيتر ! سياسی
ما می خواھيم يک : توجه کنيد

حکومت سکوالر ايجاد کنيم 
مذھبی ھا ھم می توانند قوانين 
مذھبی خود را در زمينه ای 

) ھمان قوانين اساسی(سکوالر
در صورتی که مردم . پياده کنند

ما می \ . خواھان آنھا باشند
خواھيم دست اسالم کثيف را از 

کداميک در \ .حکومت کوتاه کنيم
ميان مردم طرفدار بيشتری 

ما می : دارد؟ يا اين دو تيتر
خواھيم بی حجابی را گسترش 

ما می خواھيم وجود يا \ . دھيم
عدم وجود حجاب را مردم 

مطمئنا ما پس از \ .انتخاب کنند
انقالب به جناح سکوالر تر 
خواھيم پيوست و سعی خواھيم 
کرد مردم را به سوی ترقی 
سوق دھيم ولی حاال وظيفه ما 

 .چيز ديگری است

 

 سروش بسيار عزيزم پاسخ؛
اجازه بده من ھم پا را فراتر 

کمونيسم کارگری . بگذارم
برعکس کل چپ ملی اسالمی 
معتقد است که ما نه فقط با 

يا ارگانھای منتخب ايالتی و  ...نامه ھا
اينھا . کشوری يکی نيست

موضوعاتی اند که نيازمند بحث اند 
و از جمله بايد در قانون اساسی 
شوراھا دامنه آنھا تعيين و تعريف 

تغيير بندھای قوانين اساسی . شوند
در شوراھا بايد از ھمين پروسه 

من اينجا نظر شخصی ام . بگذرد
را عنوان ميکنم؛ واضح است که 
باالترين نھاد شورائی که نھاد 
منتخب نمايندگان شوراھای مختلف 
ھستند اختيارات وضع و تغيير 
. قانون را در سطوح مختلف دارند

آنچه که قانون اساسی در قلمرو 
اختيار شورای مرکزی بايد تصريح 
کند اينست که مالکيت اشتراکی بر 
وسائل کار و توليد محور جامعه 
سوسياليستی است و ھر قانون و 
تصميم شوراھا نبايد با اصل نفی 
استثمار و نقی طبقات و نفی 
. مالکيت خصوصی در تناقض باشد

ھمانطور که تقدس مالکيت 
خصوصی اصل جاودانه ليبراليسم 
و حقوق بشر بورژوائی است، نفی 
استثمار و مالکيت خصوصی اصل 
جاودانه حقوق بشر سوسياليستی و 

 . کارگری است

در مورد بخش دوم سوالتان اتفاقا 
نظر من اينست که جذب مردم به 
کمونيسم اوال از اين زاويه است که 
در کمونيسم يک جريان ماندگار و 
قادر به تصرف قدرت و حفظ 
قدرت را ببينند و ثانيا در کمونيسم 
نفی تبعيض و حقارت تاريخی خود 

حتما بورژوازی و . را جستجو کنند
نيروھای طرفدار وضع موجود 
تالش ميکنند روی علقه ھای عقب 
مانده و فرھنگ ارتجاعی و 
پيشاسرمايه داری عليه کمونيسم 

اين تاريخی به قدمت . سود بجويند
کمونيسم دارد و امروز به يک 
حرفه تبليغاتی نان و آب دار بدل 

پاسخ کمونيسم برای خلع . شده است
سالح اين حربه ھای تبليغاتی 

نفس . آزادی و آزادی و آزادی است
ارتجاع را تنھا در اتمسفر آزاد 

اين را از من . ميتوان گرفت
پاسخ ما آزادی مذھب و . بپذيريد

المذھبی و آزادی عقيده و بيان و 
تجمع و تحزب و اجتماعات و نقد 

دليل طرح مطالبات و . است
خواسته ھای اصالحی کمونيسم در 
بخش دوم برنامه، ملموس کردن 
کمونيسم در قلمروھای مختلف و 
نقد اثباتی کمونيسم به ساختار 
سياسی و اداری و قوانين و 

15ضميمه   
جمھوری اسالمی بلکه با اسالم 

ما بعنوان کمونيست . طرف ھستيم
. ضد مذھب و ضد اسالم ھستيم

اما قلمرو . اين بايد روشن باشد
ما با . جدال ما فرق ميکند

. جمھوری اسالمی در جنگ ھستيم
اما مقابله با مذھب برای ما امری 

و اين . در قلمرو روشنگری است
تاريخا تنھا امر کمونيسم نبوده 

اته ايستھا و ماترياليستھای . است
مختلف و حتی دوره ای خود 
. بورژوازی منتقد مذھب بوده است

امروز که بورژوازی عنصر 
مذھب را مجددا در سياست جای 
داده است و دمکراسی را بدون 
مذھب نميتواند تعريف کند، نقد 
مذھب و مبارزه با مذھب بيش از 
پيش و تماما امر کمونيستھا شده 

من فکر نميکنم که کمونيسم . است
ما را در " و تبليغات ضد مذھبی 

بين خيل مردم که تحت تاثير 
تبليغات مذھبی ھستند منفورتر می 

چون اين مردم تحت تاثير ". کند
تبليغات مذھبی تنھا دردشان مذھب 

مذھب برای اينان بيان . نيست
نوعی اعتراض به درد واقعی و 
اجتماعی آنھاست و زبان و تسلی 
خاطر توجيه وضعيت فعلی 

وقتی شما ميگوئيد مذھب . آنھاست
امر خصوصی است اين اطمينان 
خاطر را به اين دنيای وارونه اين 
خيل مذھبی ميبريد و در دنيای 
واقعی بسياری از مردم تحت تاثير 
مذھب و تبليغات مذھبی خود را با 
. جمھوری اسالمی تداعی نميکنند

اين نوع ادبيات ما باعث شده "آيا 
تا تصوير کمونيسم نزد مردم به 
تصوير يک دين شيطان پرستانه 
بيشتر شبيه باشد تا يک جريان 

؟ من مطلقا اينگونه فکر "سياسی
از کدام مردم حرف . نميکنم

ميزنيد؟ نسل جوان؟ کارگران 
پيشرو و مبارز؟ مردمی که در 
کوچه و بازار به امامان رسما و 
علنا فحش ميدھند؟ زنان عاصی از 
آپارتايد اسالمی؟ حتما ھميشه 
مردمی ھستند که تغيير محل 
سکونتشان را ھم مثل جابجائی کوه 

اما . قاف سخت تصور ميکنند
نيروھا و عناصر و اکتورھای 
فعاله تغييرات سياسی و اجتماعی 
ھمواره و در ھر نسبتی از جمعيت 

 . اينھا نيستند

در مورد دو تيتر مورد مثال شما، 
اولی و شايد از سر عدم دقت به 

تصويری ملی 
  8صفحه 
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ما "توجه کنيد؛ . مذھبی تنه ميزند
می خواھيم يک حکومت سکوالر 

مذھبی ھا ھم می توانند ايجاد کنيم 
قوانين مذھبی خود را در زمينه 

) ھمان قوانين اساسی(ای سکوالر
چرا بايد مذھبی ھا ". پياده کنند

قوانين خود را پياده کنند؟ اگر 
مذھبی ھا قوانين خود را پياده 

چه معنی " زمينه سکوالر"کنند، ، 
دارد؟ باالخره يا قوانين سکوالر 
. است يا مذھبی و ترکيبی از ايندو

وقتی شما ميگوئيد جدائی کامل 
مذھب از دولت و آموزش و 
پرورش و يا تعريف حقوق و 
قوانين نبايد به مذھب و مليت 
ارجاع کنند، چگونه اين بحث را با 
تصويب قوانين مذھبی آشتی 
ميدھيد؟ اين سياست اتفاقا طبقه 
کارگر و نيروی مدرن و برابری 
طلب و ضد تبعيض را از جبھه 

مذھبی ھا . سوسياليسم جدا ميکند
نميتوانند قوانين شان را برای 
حقوق زن و خانواده و آموزش و 
پرورش و طالق و حقوق مدنی و 
مناسبات اجتماعی افراد و غيره 

مذھب بايد صرفا و . پياده کنند
صرفا امر خصوصی افراد باشد و 
در اين قلمرو نيز مانعی برسر راه 
حقوق اعالم شده و مصرح 

ممکن است . شھروندان ايجاد نکند
بحث شما اين باشد که مردم يا 
بخشی از مردم شايد خواھان 
قوانين مذھبی باشند، چکار کنيم؟ 
خوب ھمين امروز اکثريتی از 
مردم خواھان نفی اين قوانين 
ھستند ما چکار کنيم؟ حکومت 
سوسياليستی که تعلق مذھبی يا 
نيايش مذھبی يا پوشش مذھبی 
برای بزرگساالن را در قلمرو 
زندگی خصوصی جرم اعالم 

موضوع و مسئله . نکرده است
چيست؟ موضوع اينست که اال و 
بال بايد مثال قوانين خانواده 
اسالميون منعبث از مذھب باشد؟ 
اگر اين را بپذيريم بايد اين کالف 
را در سيستمی دمکراتيک به ديگر 
مذاھب و سکتھا و قومھا و عشاير 
ھم بسط دھيم و سر از انحطاط 
پست مدرنيستی و عقايد ماقبل 
دنيای مدرن بورژوازی و قرون 

اين عقايد ! وسطی در می آوريم

که شروع شده و نتيجه بی افقی 
اين جريانات و بن بست و 
شکست کمونيسم اردوگاھی و 
استحاله اين جريان در مدار 
ناسيوناليسم و دمکراسی است که 
المنتھا و ماتريال اصلی فکری و 

اگر . سياسی اين جريانات بودند
منظورتان از چپ کمونيسم 
کارگری است، اين جنبش از 
لحاظ افق و مشی سياسی و 
برنامه ای دچار ھيچ بحرانی 
. نيست و يک جريان بالنده است

کمونيسم کارگری و کمونيسم 
ضد کاپيتاليستی تنھا بستر 
انتقادی قابل مالحظه چپ در 
ايران است و به يک ترند معرفه 

کمونيسم . تبديل شده است
کارگری اما در قلمرو تشکيالتی 
دچار تشتت و پراکندگی است که 
يک رکن تالش ما بعنوان حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری فائق 

انشعاب سال . آمدن به آنست
 و جدائی اخير ما 2004

. ميتوانست صورت نگيرد
سياستھائی و روشھائی محرکه 
اين جدائی ھا شدند که ما در 
نشريه يک دنيای بھتر و بيانيه 
ھايمان به آن اشاره کرديم و در 
بولتن مباحثات کمونيسم کارگری 
نيز تفصيال مورد بررسی قرار 
ميدھيم و راه حل خود را برای 
. جبران اين لطمات عنوان ميکنيم

من فکر ميکنيم اگر کسی يا 
کسانی به اعتبار ديدگاھھای غير 
کمونيستی از يک حزب 
کمونيستی جدا شوند و کال در 
بستر سياسی و اجتماعی ديگری 
فعاليت شان را ادامه دھند، چنين 
جدائی ھائی را نبايد منفی تلقی 

اما اگر نيروھای جدا شده . کرد
از يک جريان معين ھنوز به 
اصول و اھداف اجتماعی و 
برنامه ای اعالم شده اين جنبش 
پای ميفشارند و عمدتا دراين 
جھت تالش ميکنند، جدائی 
براساس مشی تاکتيکی يا 
اختالفات سياسی امری ضروری 
نيست و ميتواند در قالب 
فراکسيونھا و مبارزه درون 
حزبی به فرجام سياسی خود 

متاسفانه روش مقابله با . برسند
سنت فراکسيون که خود ناشی از 
مسلط شدن نسبی ديدگاھھای چپ 
راديکال و سنتھای غير 
کمونيستی کارگری است، اين 
. جدائی اخير را تحميل کرد

امروز پرچم دارد و در نظم نوين  ...نامه ھا
جھانی و نيروھايش بدرستی در 
افغانستان و عراق و حتی اروپای 
غربی و آمريکای شمالی نمايندگی 

سوسياليسم و کمونيسم بايد . ميشود
در نقد ريشه ای اين ديدگاھھا جلو 
برود و قوانين حکومت کارگری بر 
. برابری و رفع تبعيض متکی باشد

نقطه عزيمت قوانين ما نه اين 
تعلقات کاذب بلکه ھويت انسانی و 
حقوق جھانشمول انسانی است که 
در متن يک برابری اقتصادی و 
اجتماعی به بھترين روشی تامين 

 .ميشود

ما می "در مورد مثال دومتان يعنی 
خواھيم وجود يا عدم وجود حجاب 

، من "را مردم انتخاب کنند
برعکس معتقدم شعار ما ممنوعيت 
حجاب کودکان و ممنوعيت حجاب 
و و حمل ھر سمبل مذھبی در 
مراکز آموزشی و اداری و کار و 

در قلمرو . توليد اجتماعی است
خصوصی افراد بزرگسال و 
مذھبی بنا به اصل آزادی پوشش 

کسی . ميتوانند حجاب داشته باشند
در زمينه بحث . مانع آنھا نيست

 5حجاب من مقاله ای در شماره 
نشريه در دوره فراکسيون تجديد 
چاپ کردم که بحث تفصيلی در اين 

تقاضا ميکنم به . مورد شده است
موفق . اين مبحث رجوع کنيد

 . باشيد

 

 آرام 

 چرا چپ مرتبا تکه تکه ميشود؟ 

 آرام عزيز،

تکه تکه شدن و انشعاب ويژه چپ 
اين امر در ميان جريانات . نيست

راست به مراتب بيشتر و گسترده 
اگر نگاھی به طيف . تر است

جمھوريخواھان و جريانات ملی 
اسالمی بياندازيد، تعداد جناحھا و 
سازمانھا و محافل آن تا تک افراد 

در . و نشريات و سايتھا ديده ميشود
ميان ناسيوناليسم پرو غرب و 
سلطنت طلبان با دھھا فرقه که 
بيشترشان در ھمين سالھا تشکيل 

در ميان مليون و . شدند مواجھيد
در چپ، اگر . مصدقی ھا ھمينطور

منظورتان انشقاقات حزب توده و 
جبھه ملی و فدائی و راه کارگر و 
سنت کمونيسم روسی و اردوگاھی 
سابق است، اين پروسه مدتھاست 

15ضميمه   
امروز ھر ناظر منصفی ميتواند 
ببيند که تحليل ھا و نسبت ھائی که 
به فراکسيون اتحاد کمونيسم 
کارگری داده شد تاچه اندازه 
پايشان روی زمين بوده و تاچه 
اندازه به کل جنبش کمونيسم 
. کارگری ضربه وارد کرده است

برای ما که در دو راھی جدائی و 
يا انحالل خود و درز گرفتن 
انتقاداتمان در بعد علنی قرار 
گرفته بوديم، و روشھای تشکيالتی 
متناسب با اين ديدگاه نيز ھمين 
مسير را ھموار ميکرد، جدائی 

در عين حال . تحميلی تنھا راه بود
ما پايه گذار سنتی سياسی شديم که 
برازنده کمونيسم کارگری است و 
اصل را به منافع جنبشی و طبقاتی 
در مقابل سکتاريسم و برخورد 

ما در مقابل کل . فرقه ای ميگذارد
اين روشھا پرچم منافع جنبش مان 
و دفاع از دستاوردھای تاکنونی 
آن، تالش برای اتخاذ سياستھائی 
که ضربات ناشی به اين جنبش را 
بازسازی کند، و نقد موانع سياسی 
و نظری و پراتيکی چپ راديکال 
را در دستور قرار داديم تا راه 
پيشروی کمونيسم کارگری را 
ھموار کنيم و روی مسائل واقعی 

اين . اين جنبش نور بياندازيم
تصور که چپ يک بيماری 
مادرزادی دارد که مرتب تکه تکه 
ميشود و راست از اين معضل 
معاف است تصوری غير واقعی 

احزاب اجتماعی و سنت دار . است
کمونيستی ميتوانند در شرايط 
سياسی داخلی و جھانی مشخصی 
دچار انشقاق و بحران و جدائی 

برای درک موضوع بايد . شوند
صريحا و بدون تعارف سراغ 
معضل و موانع و سياستھائی رفت 
که زمينه ايجاد جدائی ھای بيمورد 
را فراھم ميکنند و با تلقی فرقه ای 
و بسته و قديمی مانع از رشد و 
انسجام حزب بعنوان يک پديده 
اجتماعی و وسيع و کمونيستی 

فاکتورھای سياسی و غير . ھستند
سياسی و حتی فردی مختلفی در 

اما . اين مسائل ميتوانند دخيل باشند
ھمان فاکتورھای غير سياسی و 
فردی ھم نھايتا خود را با 
. سياستھای معينی توضيح ميدھند

ما از بحث پيرامون اين جدائی ھا 
و ارائه راه حلی کمونيستی برای 
اتحاد مجدد حول سياستھای 
کمونيستی و مارکسيستی عميقا 

استقبال ميکنيم 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى! سرنگون باد جمھورى اسالمى  
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