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 سياوش دانشور
 

 اعتصابات کارگری 
 و يک چشم انداز

اعتصاب نيشکر ھفت تپه بعد از يازده 
روز تالش و جنگ نابرابر و با توافقی 

اما پايان اين اعتصاب . موقت پايان يافت
با شروع اعتصابات ديگر مانند 
کاغذسازی و نساجی و ديگر واحدھای 

ھر اعتصاب و . کارگری ھمراه بود
مبارزه مشخص را ميتوان مشخصا جمع 
بندی نمود و دستاوردھا و نقاط قوت و 

اما مسئله اساسی . ضعف آن را برشمرد
تر اينست که اين اعتصابات عموما با 
سوال محوری و معضالت محوری 

سوال ورشکستگی ھا، . روبرو ھستند
تعديل نيروی کار، اخراج و تعطيلی، 
حقوق ھای معوقه، قراردادھای کار 

ترديدی . موقت، و حق تشکل کارگری
نيست که بايد و دلسوزانه برای ايجاد و 
تقويت ھر جمع و نھاد کارگری که گوشه 
ای از وحدت و ھمبستگی بخشی از 
. کارگران را متحقق ميکند تالش کرد

ترديدی نيست که بايد ھمواره سازمانھای 
جھانی را به حمايت از مبارزات 
کارگری و اعمال فشار به جمھوری 

ھمه اينھا با ارزش . اسالمی بسيج کرد
اند اما ھنوز پاسخ سوال محوری اين 
اعتراضات يعنی چشم انداز پيروزمند 

 .   اين مبارزات را نميدھند

  

در طول اعتصاب بزرگ کارگران 
نيشکر ھفت تپه و ھمينطور در برخی از 
اعالم حمايتھا از خواستھای کارگران، 
صريحا و تلويحا از خواستی ارتجاعی 

اسم " حمايت از توليد داخلی"مبنی بر 
اين پرچم حتی اگر توسط . برده شده بود

سنديکاليسم و يا چپ 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 . چند خبر، سمينار مرکز مطالعات کمونيسم کارگری، نامه ھا و ستون آخردر صفحات ديگر؛

 !حقيقت دستکاری شده
 نقدی بر نقطه نظرات پوپوليستی حميد تقوايی

 علی جوادی 

نه گوشه و . نه نيمی از آن. يک نقطه قوت کمونيسم کارگری پايبندی به حقيقت است
که از منصور ککا اما اين ويژگی کمونيسم کارگری در نزد رھبری ح! تمام حقيقت. يا بخشی از آن

ميشود " دستکاری"حقيقت . است حاشيه ای و به پديده ای دلبخواھی تبديل شده است" عبور کرده"حکمت 
پاسخ حميد تقوايی در . صابر توجيه شود -تقوايی  -تا سياستھای جديد اين حزب به رھبری آسنگران 

. استٽنا نيست. ناميده شدن برخی مواضع ايشان يک نمونه گويا در اين راستا است" پوپوليستی"مورد 
در اين نوشته به ادعاھای حميد تقوايی در برخورد به حزب اتحاد کمونيسم کارگری، به . قاعده است

اٽباتی منصور حکمت و ھمچنين تفاوت وظايف کمونيستھا در دوران انقالبی و  –حقيقت بحٽ سلبی 
 . دوران متعارف ميپردازم

 

 ادعاھای کاذب

د" شجاعت قابل ستايشی" با ٢١٢حميد تقوايی ليدر حککا در نشريه انترناسيونال شماره  گوي ي ای : "م ق رف
فراکسيون سابق ھم که اخيرا از حزب ما جدا شده اند و حزب خودشان را ساخته اند، آنھا ھم اعالم ميکنند 

 ." سوسياليسم سم است و الاقل تبليغ توده ای و وسيع سوسياليسم سم است و بايد از آن احتراز کرد  که

ظاھرا ايشان حتی الزم نديده اند که به سند و يا متنی که اين . واقعا باور نکردنی است
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 اطالعيه ھا
 ! نفر را در اوين اعدام کنند١١ ميخواھند 

 !اين ماشين آدمکشی اسالمی را بايد درھم کوبيد
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 کارگران نيشکر ھفت تپه 
مجمع عمومی را تشکل واقعی خود 

 !اعالم کردند
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 ! يک زن جوان قربانی جديد رژيم اسالمی

 !خودکشی دانشجوی پزشکی در زندان رژيم
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 در حاشيه کنفرانس صلح خاورميانه

 

 جنگ يا صلح؟
  آذر ماجدی

 2صفحه 

 يادداشت سردبير

 !بحران ھويت چپ سنتی و فرقه گرا
 ايران -کامران پايدار
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  3صفحه 

 نگاھی به اعماق از دريچه چند رويداد
 

 علی جوادی
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در ھفته ھای اخير مذاکرات صلح 
خاورميانه در راس اخبار بوده 

کاندوليزا رايس، وزير امور . است
خارجه آمريکا مشغول سفر و 
مذاکره با محمود عباس، رئيس 
جمھور فلسطين و اولمرت، نخست 

قرار . وزير اسرائيل بوده است
است پس از شش سال، کنفرانس 
صلح ديگری در واشنگتن ظرف 

مساله . چند ھفته آينده برگزار شود
تشکيل دولت مستقل فلسطينی و 
تقسيم اورشليم در دستور اين 

طرف فلسطينی . کنفرانس است
خواھان تھيه سندی با مواد صريح 
و روشن برای بحث در کنفرانس 

اما اسرائيل ميگويد . شده است
آمريکا بر . چنين سندی الزم نيست

مساله تشکيل دولت مستقل 
. فلسطينی مصر بنظر ميرسد

فلسطينی ھا بر تقسيم اورشليم 
اولمرت پاسخ قطعی در . مصرند

مورد تقسيم اورشليم نداده است و 
آن را بعنوان موضوعی قابل 

از . بررسی مطرح کرده است
طرف ديگر، بنجامين ناتنياھو، 
رھبر حزب ليکود، قاطعانه با 
 . تقسيم اورشليم مخالفت کرده است

 

اين دور مذاکرات پس از درگيری 
نظامی ميان الفتح و حماس، قطع 
رابطه اين دو، محاصره نوار 
غزه، تحريم اقتصادی فلسطينی 
ھای مقيم غزه و تقدير عباس 

رايس . توسط آمريکا آغاز شد
توانسته است موافقت مصر را نيز 

اظھار . با اين کنفرانس جلب کند
خوش بينی نسبت به ھر گونه 
مذاکره صلح در خاورميانه کاری 

نيروھای راست در . عجوالنه است
. ھر دو کمپ خواھان صلح نيستند

و ھر بار که مذاکرات بنظر 
ميرسد دارد نتيجه ای ميدھد با 
تشديد جنگ و کشتار پروسه را 

اين بار فلسطينی . متوقف ميکنند
ھا حتی در موضعی ضعيف تر 

 .قرار دارند

 

اين دور مذاکرات بدنبال جنگ 
داخلی درون کمپ فلسطين سر 

برميگردد، انزوای آن در نوار 
اکنون نفرت . غزه پاسخگو نيست

اين . قومی وسيع تر شده است
نفرت درون فلسطين نيز تعميق 

ضمنا حماس تنھا . يافته است
نيست، بخشی از ارتش اسالم 

رژيم اسالمی با . سياسی است
تمام قوا مانع شکل گيری صلح 

رژيم اسالمی و کال . خواھد شد
اسالم سياسی به مساله فلسطين 

اسالم سياسی از اين . نياز دارد
.  زخم ديرينه بھره برداری ميکند

لذا اين کنفرانس به ھر نتيجه ای 
ھم که در واشنگتن برسد، در 
خاورميانه محصولی نخواھد 

يک عمليات انتخاری . داشت
ديگر بھانه ای خواھد بود برای 
گسيل تانک ھای اسرائيلی به 

در . ساحل غربی و نوار غزه
ھمين شرايطی که مذاکرات 
بطور فشرده پيش ميرود، ھر 
روز خبر از کشته شدن چند 

ديوار آپارتايد . فلسطينی ميرسد
انزوای . کماکان گسترش می يابد

حماس بدون انزوای سياسی کل 
جنبش اسالم سياسی امکان پذير 

و مساله اينجاست که . نيست
بدون حل مساله فلسطين انزوای 
اسالم سياسی عمال غيرممکن 

 . است

 

مساله فلسطين راه حل نظامی 
بايد جريانات راست در . ندارد

ھر دو کمپ از نظر سياسی 
دولت مستقل . منزوی شوند

فلسطين در کل سرزمين فلسطين 
ديوار . برسميت شناخته شود
تحريم . آپارتايد پايين کشيده شود

اقتصادی فلسطين بالفاصله قطع 
اورشليم به دو قسمت تقسيم . شود
کليه اسرای فلسطينی از . شود

اين اقدامات . زندان آزاد شوند
. ميتواند مقدمات صلح باشد

مبارزه ای قاطع و بی امان عليه 
جريانات راست در ھر دو کمپ 
. بايد در دستور قرار گيرد

مبارزه با جريانات راست و 
مذھبی ار ملزومات پيشروی 

 .*صلح است

 در حاشيه کنفرانس صلح خاورميانه

 جنگ يا صلح؟
 آذر ماجدی

سياست منزوی کردن حماس . گرفت
به منزوی شدن يک بخش مھمی ار 
مردم فلسطين که ساکن نوار غزه 

محاصره . ھستند، انجاميده است
اقتصادی عمال بمعنای فالکت وسيع 

محروميت . مردم نوار غزه است
شديدی بر اين مردم تحميل شده 

سازمان ھای حقوق بشر . است
. بارھا در اين مورد ھشدار داده اند

اما کو گوش شنوا؟ حتی رسانه  ھا 
. نيز اين اخبار را منعکس نميکنند

اخيرا رھبر حماس تمايل خود را به 
مذاکره با الفتح اعالم کرد، ليکن 

 . طرف مقابل عالقه ای نشان نداد

سياست آمريکا و کال غرب بر 
منزوی کردن حماس متمرکز بوده 

بنظر ميرسد که آمريکا در . است
کمپ . اين رابطه موفق شده است

فلسطين کامال به دو اردو تقسيم شده 
و در مقابل يکديگر صف آرائی 

اما اگر پيش از اين . نظامی کرده اند
بحث بر سر تشکيل دولت مستقل 
فلسطين در ساحل غربی و نوار 
غزه بود، اکنون فقط ساحل غربی 

آيا اين صلح حتی اگر . مد نظر است
به سرانجام برسد با ھيچ معياری 
پايدار خواھد بود؟ پاسخ واقع بينانه 

 .به اين سوال منفی است

 

جريان راست در ھر دو طرف 
ھر . معضل اصلی صلح بوده اند

زمان که صلح بنظر دست يافتنی 
ميرسيد، تحرکات راست از ھر دو 
طرف آتش جنگ را شعله ور 

از ترور اسحاق رابين تا . ميکند
تحرکات شارون و سپس گسترش 
اسکان يھودی ھا در مناطق اشغالی 
و عمليات انتحاری حماس ھمه 
نمونه ھای زنده اين تاريخ تراژيک 

آيا اين بار راست آرام . ھستند
ميگيرد؟ حزب ليکود ھشدار ھايش 
. را از ھم اکنون آغاز کرده است

رژيم اسالمی ايران مخالفت اش را 
اين مخالفت ھا . اعالم کرده است

صرفا در سطح حرف باقی نخواھد 
اوضاع ھميشه آن چنان ملتھب . ماند

است که يک کبريت کافيست تا ھمه 
 .جا را به آتش کشد

بعالوه تا آنجا که به حماس 

21شماره   

يک زن جوان قربانی جديد 
 !رژيم اسالمی

خودکشی دانشجوی 
 !پزشکی در زندان رژيم

طبق اخبار منتشره،  ديروز عصر 
 ساله ٢٧دانشجوی . ا.زھرا ب

دانشکده علوم پزشکی ھمدان پس 
 ساعت بازداشت در ۴٨از 

بازداشتگاه امربه معروف ھمدان 
با پالکارد تبليغاتی در داخل 
 .بازداشتگاه خود را حلق آويز کرد

 

زھرا روز جمعه به ھمراه پسری 
جرم "در يک پارک به علت 

دستگير شده بود و به " مشھود
علت تعطيلی دادگاه در بازداشت 

ديروز زھرا را در . بسر ميبرد
حالی که حلق آويز شده بود پيدا 

گفته شده که زھرا . کردند
ظاھرا پس . خودکشی کرده است

از تکذيب اوليه خبر در نھايت 
الماسی مسئول روابط عمومی 
دادگستری ھمدان خبر مرگ در 

 .اثر خودکشی را تاييد کرده است

 

خودکشی يا قتل، اين يک جنايت 
. ديگر توسط رژيم اسالمی است

فشارھای بسياری که بر زنان، 
جوانان و مردم بطور کلی توسط 
اين رژيم سرکوبگر اعمال ميشود، 
بسياری را به خودکشی سوق 

روشن است که زھرای . ميدھد
جوان توسط مامورين رژيم مورد 
اذيت و آزار وحشيانه قرار گرفته 

زھرا قربانی ديگر اين رژيم . است
 .زن ستيز و جنايتکار است

سازمان آزادی زن ضمن تسليت به 
خانواده، دوستان و نزديکان زھرا، 
اين دستگيری و فشارھايی که بر 
زھرا اعمال شده را شديدا محکوم 

بايد رژيم اسالمی را برای . ميکند
اين جنايت تحت فشار گذاشت و 

 .قاطعانه محکوم نمود

 !ستم بر زن موقوف

 !زنده باد آزادی زن

 !نه به حجاب اسالمی

 !نه به آپارتايد جنسی

 سازمان آزادی زن
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پايه ای که موجوديت " تزھای"
يک نيروی کمونيستی را تعيين 
ميکند، را ابتدا نقل و سپس نقد 

بعالوه بايد از ايشان پرسيد . کنند
که کدام سازمانی را ميتوانند 
معرفی کنند که خود را 
سوسياليست بنامد، اما در عين 

سوسياليسم سم "حال اعالم کند که 
؟ کدام سازمان "!است

را ايشان سراغ " سوسياليستی"
کرده باشد " اعالم"دارند که رسما 

تبليغ توده ای و وسيع سوسياليسم "
و در عين حال خود را " سم است

سوسياليست بداند؟ چه لزومی 
 –دارد؟ حتی ھيچ نيروی بورژوا 

سوسياليستی ھم چنين ادعای 
زمخت و مبتذلی در مورد 
مطلوبيت و جايگاه سوسياليسم 

مسلما برخی مدعی . نخواھند کرد
بودن سوسياليسم " زودرس"

ھستند، برخی تحوالت الزم برای 
مرحله "رسيدن به سوسياليسم را 

اما ھيچ انسان . ميکنند" بندی
عاقلی با حداقلی از شعور سياسی 
دچار چنين مھمل گويی نخواھد 

 . شد

اما اجازه دھيد که از حزبم دفاع 
تا آنجا که به حزب اتحاد ! کنم؟

کمونيسم کارگری بر ميگردد يک 
اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم 

زنده باد "کارگری نيست که شعار 
در آن " جمھوری سوسياليستی

يک شماره نشريه . تبليغ نشده باشد
نيست که " برای يک دنيای بھتر"

زنده باد " شعار ٢۴با فانت 
يا " جمھوری سوسياليستی

آزادی، برابری، حکومت "
يک . در آن ديده نشود" کارگری

برای "شماره برنامه تلويزيونی 
نيست که با اعالم " يک دنيای بھتر

جمھوری سوسياليستی " توده ای"
و تالش ما برای برپايی جامعه ای 
. سوسياليستی آغاز نشده باشد

بعالوه تا آنجا که به اسناد حزبی 
برميگردد ما در بيانيه اولين 
کنفرانس حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری با قاطعيت و روشنی 

پيروزى : "اعالم کرده ايم که
کمونيسم کارگرى و رھايى مردم 
در جدال تاريخساز کنونى در 
ايران قبل از ھر چيز منوط به اين 

اين عين مالحظات ." بگذاريد
حال بايد . منصور حکمت است

از رھبری حکک پرسيد آيا 
منصور حکمت ھم از 

شده " رويگردان"سوسياليسم 
بود؟ آيا منصور حکمت ھم معتقد 

است؟ آيا " سم"بود سوسياليسم 
منصور حکمت ھم معتقد بود که 

تبليغ وسيع و توده ای "
موضع " سوسياليسم سم است؟

منصور حکمت و تاکيد ما بر اين 
ما در . مباحٽ کامال روشن است

 حککا در مقابل تالش ٢٧پلنوم 
رھبری حزب برای تغيير ريل 
. خط تا کنونی حزب ايستاديم

اين " عبور"تالش کرديم مانع 
خط از سياستھای تاکنونی 
کمونيسم کارگری در رابطه با 
مساله تامين رھبری کمونيستی 
. بر جنبش سرنگونی شويم

جدل "متاسفانه با روشھايی که 
نمونه بارز آن است، به " آنالين

و بايد . جدال با ما برخاستند
اذعان کنم که نھايتا موفق ھم 

موفق شدند بخشی از سنت . شدند
و تاريخ درخشان حککا را دفن 

 . کنند

از نقطه نظر منصور حکمت 
است تبليغ و " سم"آنچه که 

ترويج و سازماندھی 
جايگزين . سوسياليستی نيست

کردن آلترناتيو اٽباتی ما 
مرگ بر "کمونيستھا به جای 
در دوران " جمھوری اسالمی

انقالبی، در دورانی که مساله 
تغيير قدرت سياسی در دستور 

" سم"جامعه قرار گرفته است، 
برخی از استنتاجات ناشی . است

 .است" سم"از خط حميد تقوايی 

 

 -اھميت و جايگاه بحٽ سلبی 
 اٽباتی 

اٽباتی و استنتاجات  –بحٽ سلبی 
ناشی از آن يکی از حياتی ترين 

حزب و قدرت "حلقه ھای مبحٽ 
توسط منصور حکمت " سياسی
و ھر وجدان حقيقت جويی . است

حتی اگر يکبار به مباحٽ سلبی 
اٽباتی منصور حکمت مراجعه  –

کرده باشد، عليرغم تعابير حميد 
تقوايی اذعان خواھد کرد که 

بحٽی در ارتباط با " سم"بحٽ 
کمرنگ کردن ھويت کمونيستی 
و يا تبليغ کمونيستی توسط 

بحٽی در . منصور حکمت نيست

حقيقت دستکاری 
 ...شده

است که اوال، طبقه کارگر بعنوان 
يک نيروى مستقل و تحت پرچم 
سوسياليستى خود پا به ميدان 
مبارزه بر سر قدرت سياسى 

و ثالٽا، توده وسيع ... بگذارد، 
مردمى که عليه رژيم اسالمى 
بپاخاسته اند به سوسياليسم و 
جمھورى سوسياليستى بعنوان يک 
آلترناتيو سياسى و اجتماعى 
. واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند

تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى 
. احزاب کمونيسم کارگرى است

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بايد 
با ايجاد حزب سياسى کارگران به 

... .رھبر انقالب مردم بدل شود
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در 
تحوالت جارى ايران براى يک 
پيروزى تمام عيار سوسياليستى، 
براى تحقق آزادى، برابرى، 
حکومت کارگرى و براى برقرارى 
فورى يک جمھورى سوسياليستى 

 ." مبارزه ميکند

از تبليغ " احتراز"بحٽ 
سوسياليسم سم "سوسياليسم، بحٽ 

، فقط يک اتھام واھی و پوچ "است
سئوال اين است که چرا حميد . است

تقوايی اين چنين آگاھانه نظرات ما 
را تحريف ميکند؟ چه منفعت غير 
کمونيستی ای اين تحريف را موجه 

 ميکند؟ 

  

 است؟ " سم"چه چيزی 

است اتھامی است " سوسياليسم سم"
که رھبری حککا ميکوشد تا با 
پرتاب آن به طرف ما تئوريھای 
پوپوليستی و راست خود را 

اما حقيقت چيست؟ . الپوشانی کند
بحٽی است که منصور " سم"بحٽ 

حکمت در آخرين تزھا و 
متدولوژی خود در زمينه چگونگی 
کسب رھبری جنبش توده ھای 
مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی 

يکبار ديگر بمنظور . مطرح کرد
رفع ھر گونه شبھه عامدانه توليد 
. شده ای اين سخنان را نقل ميکنيم
: منصور حکمت با تاکيد گفته است

به جاى مرگ بر جمھورى "
اسالمى بگوئيم چه نظامى را 
 ؟جايگزين جمھورى اسالمى ميکنيم

ّاين کار سم است سم است اين . َ
ّ تأکيد ميکنم سم است،كار اگر ! َ

ميخواھيد مردم از شما فاصله 
بگيرند برويد به جاى مرگ بر 
جمھورى اسالمى بگوئيد چه 
ميخواھيد به جاى جمھورى اسالمى 
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مورد کم کردن حجم تبليغ 
سوسياليستی و کمونيستی در 

مساله به روشنی بر . جامعه نيست
سر مکانيسم رھبری در يک 
جنبش سلبی در دوره ھای انقالبی 

بحٽی بر سر کسب رھبری . است
جنبشی است که نيروھای مختلف 
جامعه، ھم راست و ھم چپ، در 
صدند تا ھژمونی خود را بر آن 

مساله بر سر چگونگی . تٽبيت کنند
کسب رھبری جنبش سرنگونی 

مسلما . طلبانه توده ھای مردم است
ما به مٽابه جريانی کمونيستی 
موظفيم که در ھر شرايط و ھر 
دوره ای اھداف و سياستھای 
کمونيستی و نقد سوسياليستی خود 
را وسيعا تبليغ کنيم و به درون 

تبليغ و ترويج و . جامعه ببريم
سازماندھی سوسياليستی امری 

دائمی و . تعطيل پذير نيست
ما موظفيم جنبش . ھميشگی است

خودمان را ھمواره و در " اٽباتى"
اين . ھر سطحی گسترش دھيم

وظيفه ھويتی و خدشه ناپذير ھر 
نتيجتا . جريان کمونيستی است

مساله بر سر نفس و يا ميزان تبليغ 
بلکه بر سر . سوسياليستی نيست

 يک نيروی ويژهوظايف 
.  استدوران انقالبیکمونيستی در 

سئوال اين است که يک نيروی 
کارگری چگونه  –کمونيستی 

ميتواند رھبری جنبشی را که 
بمراتب گسترده تر و بمراتب 

" اٽباتی"وسيع تر از جنبش 
کمونيسم کارگری در جامعه است، 

 را در دست بگيرد؟ 

 

منصور حکمت در اين زمينه 
من تمام بحث رفيق حميد "ميگويد 

تقوائى را تا جائی که جنبش ما را 
به مردم معرفى ميکند و به عمق 
طبقه ميبرد و به يک جنبش قابل 
اعتنا در جامعه تبديل ميکند، قبول 
دارم ولى در مکانيسم انقالب و در 

گفتن " نه" دوره انقالبى و در دوره
باشيم و " نه"مردم، ما بايد نماينده 

ھر نوع تالش براى آرى گفتن، 
اثباتى تشريح کردن، به نظر من 
جنبش بالقوه عظيمى را که ميتواند 

و ." پشت ما بيايد، را تجزيه ميکند
خط مشی سياسی حميد تقوايی 
عليرغم نيت اش دقيقا ھمين کار را 

کارنامه اين خط در دوره . ميکند
اخير در عين حال نشاندھنده اين 

کردن نيرويی است که " تجزيه"
  4صفحه ميتوانست به 



4صفحه  يک دنياى بھتر   

دور حزب کمونيست کارگری 
 . بسيج شود

منصور حکمت در ادامه تزھای 
حزب و قدرت سياسی خود بر 
چگونگی تامين رھبری کمونيستی 
در جنبش سرنگونی انگشت 

پيچيدگی ھا و مخاطرات . گذاشت
را " سم"کلمه . اين راه را نشان داد

دقيقا بمنظور تاکيد بر تخطی از آن 
منصور حکمت بحٽ . بکار برد

را در مقابل استنتاجات ناشی " سم"
. از خط حميد تقوايی بکار برد

متاسفانه حميد تقوايی مدتی است 
که ھمان خط مورد نقد منصور 

را، در " سم"حکمت را، ھمان 
. دستور حکک قرار داده است

 به مقابله ٢٧خطی که ما در پلنوم 
ما تاکيد کرديم که . با آن پرداختيم

زنده "بلشويکھا در روسيه با شعار 
زنده باد "يا " باد حکومت کارگری

به رھبر " جمھوری سوسياليستی
اعتراضات طبقه کارگر و 
. بخشھايی از جامعه تبديل نشدند
. ھويتشان برای جامعه معرفه بود

موجوديت کمونيستی شان مفروض 
شعار نه به جنگ، شعار نه به . بود

فقر و فالکت و قحطی، بلشويکھا 
را در راس اعتراضات کارگری و 

از اين رو مساله . شوراھا قرار داد
بر سر رابطه عملی و نقش يک 

در يک جنبش " اٽباتی"جنبش 
و نه بر سر نفی . است" سلبی"

 . موجوديت يک جنبش اٽباتی

مساله اين است که تنھا راھی که 
کمونيسم کارگری ميتواند در راس 
جنبش سرنگونی توده ھای مردم 
قرار گيرد اين است که به رھبر 

به نماينده . مردم تبديل شود" نه"
مردم به حکومت اسالمی، به " نه"

اسالم، به زن ستيزی، به فقر، به 
استبداد، و نابرابری در جامعه 

راه واقعی ديگری . تبديل شود
راه ھای ديگر نه تنھا . نيست

واقعی نيستند، بلکه عميقا 
 . پوپوليستی و بيراھه ھستند

منصور حکمت در قبال اين 
نگرش پوپوليستی حميد تقوايی 

ھنر رھبرى حزب : "ميگويد
کمونيست کارگرى بايد اين باشد 
که اين پرچم سلبى را نمايندگى 

که حککا امروز چيزی بيشتر از 
آنھم نه . يک ماشين تبليغاتی نيست

تبليغات جاندار و دندان گير و با 
بلکه تبليغات ! ويتامين کمونيستی

! رقيق شده، سکوالر و پوپوليستی
اين متد در بھترين حالت از درک 
ضروريات ويژه و حياتی دوره 

در بھترين . انقالبی عاجز است
حالت نسخه ای برای ادامه کار 
. روتين کمونيستی در جامعه است

منصور حکمت در نقد اين متد 
من فکر : "پوپوليستی ميگويد

کنم اگر متدولوژى دوره  مى
آگاھگرى و جنبش سازى دارد 
ميرود به رھبرى انقالب، بايد 
ھمراه با آن متد و شيوه نگاه 
کردن خود را تغيير بدھد، بايد 

ھيچ و اين اتفاقا  .برود پاى سلب
نشانه کمتر سوسياليست بودن 

عالمت کسانى است که . نيست
ميخواھند ھمه مردم را بياورند 
پشت سر خودشان حتى وقتى 
ميدانند که آدم را نميشود با 

من چه . سوسياليسم مجاب کرد
را با سوسياليسم طرف جورى 

مجاب کنم، منفعتش اقتضا 
حاال اگر امروز ھم گفت ! نميکند

آرى، فردا ميزند زيرش، ولى با 
گفتن به جمھورى " نه"موج 

در نتيجه . اسالمى ميخواھد بيايد
 ."اين متدولوژى من تفاوت دارد

اما شايد در پاسخ ما بگويند که 
ما . است" سلبی"سوسياليسم ما 

سوسياليسم را تبليغ و " اٽباتا"
در اين زمينه چه . ترويج نميکنيم

بايد گفت؟ در اين که سوسياليسم 
است، ترديدی " سلبی"يک پديده 

انقالب سوسياليستی يک . نيست
انقالب سلبی برای نفی کار مزدی 
و استٽمار و ريشه کن کردن 
نابرابری و اختالف طبقاتی در 

اما مساله نه بر سر . جامعه است
خصلت سلبی حرکت سوسياليستی 
در جامعه بلکه بر سر رھبری 
جنبشی است که بسيار فراتر از 
. جنبش کمونيسم کارگری است

مساله بر سر کسب ھژمونی 
جنبش سرنگونی طلبانه توده ھای 

مساله بر سر تبديل . مردم است
شدن به نيرويی است که مورد 

مردم . انتخاب مردم قرار بگيرد
در شرايطی به آلترناتيو اٽباتی 

خواھند " آری"کمونيسم کارگری 
گفت که ابتدا اين نيرو را بعنوان 

اعتراضات سرنگونی " رھبر"
تنھا زمانيکه . طلبانه پذيرفته باشند

حقيقت دستکاری 
 ...شده

اينجاست که شعارھاى . کند
برابرى مطلق زن "اى ما مثل  ريشه

، اين "و مرد، بدون ھيچ ارفاقى
من ھيچ تبعيضى را ! سلبى است
ھيچ اسالمى را قبول ! قبول نميکنم

ھيچ حجابى را قبول نميکنم ! نميکنم
اينھا ! و ھيچ فقرى را قبول نميکنم

سلبى بودن حرکت تو ھستند، که 
جمھورى اسالمى را در ھيچ شکل 

اين خصلت سلبى . آن قبول نميکند
جنبش ما است که اجازه ميدھد 

شان  ھا ھمه توده. ھا بيايند جلو توده
با ھم سوسياليست نميشوند، با 

بقالھا  ما شعارھاى اثباتى
سوسياليست نميشوند، با شعارھاى 
اثباتى ما کارمندھا سوسياليست 
نميشوند، با شعارھاى اثباتى ما 

 به ،مھندسھا سوسياليست نميشوند
احتمال قوى بيشتر کارگران 

جنبش اثباتى . سوسياليست نميشوند
ما خيلى جنبش کوچکترى است از 
آن جنبشى که ميتوانيم به شيوه 
سلبى رھبرى کنيم و قدرت را با آن 

بحث من اين است، بحث . بگيريم
 ."   ھژمونى اينجاست

 

اما حميد تقوايی بر اين باور است 
که با گسترش تبليغات سوسياليستی 
خود ميتواند جامعه را سوسياليست 

بقال ھا و مھندس ھا و کارمند . کند
ھا را عليرغم منافع طبقاتيشان 
. ميخواھد با ترويج سوسياليست کند

معتقد است که با ترويج اکٽريت 
عظيم جامعه را متقاعد ميکنيم که 
سوسياليست شوند و ما به اين 
ترتيب در راس تحوالت جامعه 

در اين متدولوژی ! قرار ميگيريم؟
انقالب کارگری در انتھای راه 

 کمونيستی تبليغ و ترويج گسترده
انقالب کارگری زمانی . قرار دارد

بوقوع می پيوندد که تبليغات 
کمونيستی به حدی در جامعه رسيده 

و يا " اشباع"باشد که جامعه 
اين يک نگرش . شده باشد" متقاعد"

غير ماترياليستی به يک پديده 
. عينی، به انقالب کارگری، است
. انقالب يک پديده عينی است

حاصل کشمکش عظيم طبقاتی در 
محصول تالقی و . جامعه است

. تالطم عظيم اجتماعی است
انقالب را . محصول تبليغات نيست

. نميتوان با تبليغات خلق کرد
فقط . انقالب را نميتوان خلق کرد

. ميتوان سازماندھی و رھبری کرد
فقط ميتوان موانع حرکت آن را از 

بی جھت نيست . سر راه برداشت
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کمونيسم کارگری به رھبر جامعه 
برای سرنگونی رژيم اسالمی 
تبديل شده باشد، زمانيکه مردم در 
سيمای کمونيسم کارگری نيرويی 
قابل اعتماد و اطمينان برای بزير 
کشيدن رژيم اسالمی را مشاھده 

 نما" اٽباتی"کنند، از ما آلترناتيو 
تمام ظرافت و . را خواھند پذيرفت

تمام . پيچيدگی مساله اينجاست
اھميت مساله اينجاست که تنھا راه 
واقعی تبديل آلترناتيو سوسياليستی 
به آلترناتيو طبقه کارگر و 
بخشھايی از جامعه اين است که 

مردم " نه"ابتدا به رھبر و نماينده 
به . راه ديگری نيست. تبديل شويم

قول منصور حکمت مساله اين 
اگر بنا باشد متدولوژى و "است که 

تعيين تاکتيک ما، روش دخالت ما 
در دوره انقالبى را واگذار کنيم به 
اين حرف حقيقى ھميشگى مان که 
مردم بايد بدانند ما چه ميگوئيم و 
بدانند به جاى جمھورى اسالمى 

اين كار  ((چه ميخواھيم بياوريم،
 مردم بايد بدانند و )).نادرست است

بيشترين پروپاگاند را مبناى کار 
خود قرار بدھيم، من ھيچ منکرش 
نيستم و ناراحت ھم نيستم که راديو 
ما شعار اثباتى داده است و غيره، 
ولى تفاوت بخشى از حزب که 
پروپاگاند ميکند و دائما تبليغات 
ميکند و ميگويد کيست، با بخشى 
از حزب که وظيفه دارد اين جنبش 
را در اين دو سال معين به يک 
 ،پيروزى سياسى و نظامى برساند

 ."  نبايد قاطى بشود

 

اما خط حميد تقوايی دقيقا ھمين 
نسخه عدم موفقيت کمونيسم 
کارگری را در دستور حککا قرار 

ايشان مدعی است که با . داده است
سوسياليستی ميتوان " اٽباتی"خط 

توده ھای " سلبی"رھبر جنبش 
نتيجه و پراتيک ! مردم شد؟

. سياسی اين خط کامال روشن است
بر خالف ادعاھا، اين خط منجر به 
تقويت موقعيت کمونيسم کارگری 
. در جامعه نخواھد شد و نشده است

برعکس اين خط عاملی در ايزوله 
کردن کمونيسم کارگری در اين 

عاملی برای فاصله . جنبش است
اين . گرفتن مردم از جنبش ما است

خط اتفاقا آن بخش از کار 
وظيفه دارد اين "کمونيستی را که 

جنبش را در اين دو سال معين به 
يک پيروزی سياسی و نظامی 

  5صفحه ، از ياد "برساند
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و اين نسخه ای برای عدم . ميبرد
اين گوشه ای از . پيروزی است

جوھر پوپوليسم خط حميد تقوايی 
در واقع پوپوليسم حميد . است

تقوايی خود را از يک طرف در 
ادغام اين دو وظيفه متفاوت 
کمونيسم کارگری و از طرف 
ديگر در اين باور نشان ميدھد که 
گويا اقشار غير پرولتری را 
ميتوان با ترويج مطلوبيت و 
ضرورت سوسياليسم، عليرغم 
منافع طبقاتی شان، سوسياليست 

 .کرد

 

اما شايد کسی از سر خوش نيتی 
بپرسد که خوب چه ايرادی دارد، 
تبليغ سوسياليستی که بد نيست؟ 

تبليغ و نقد سوسياليستی بھيچ ! دقيقا
بلکه ضروری . وجه بد نيست

. رھا کننده است. حياتی است. است
من عميقا معتقدم که ما بايد بمراتب 
ميزان نقد سوسياليستی خود را در 

ھيچ عرصه . جامعه افزايش دھيم
ای از زندگی و مناسبات اجتماعی 
بورژوايی نبايد از گزند نقد 

اما . سوسياليستی مصون باشد
مساله بر سر اين جنبه از کار ما 

مساله بر سر وظايف ويژه . نيست
کمونيسم کارگری در دوران 
انقالبی و چگونگی کسب رھبری 
جنبش توده ھای مردم برای 
سرنگونی وتصرف ھمه جانبه 

اين آن عرصه . قدرت سياسی است
ای است که حميد تقوايی عليرغم 

که " سمی. "ادعاھا خالی ميگذارد

ايشان اتفاقا تالشی برای پوشاندن 
کمرنگ شدن نقد سوسياليستی 
توسط اين نيرو در جنبشھای 

راه دوری نبايد . اجتماعی است
نيرويی که ھويت . رفت

کمونيستی بخش عظيمی از 
کادرھای خودش را در جنبش 

تحليل برده است، " اکس مسلم"
نيرويی که بجای اينکه پرچمدار 
تبديل مسلمان به آته ايست شود، 
خود در عوض بر روی ھويت 
کمونيستی بسياری از کادرھای 
خود خط کشيده و آنھا را اکس 
مسلم کرده است، نميتواند مدعی 
پرچمدار نقد سوسياليستی در 

نيرويی که درحال . جامعه باشد
تبديل حککا به يک جريان صرفا 
سکوالر است، نميتواند مدعی 
واقعی رھبری سوسياليستی در 

نيرويی . جنبشھای اجتماعی باشد
که در جنبش کارگری عمال به 
دنبال خط سنديکاليستی روانه 

منصور (است، رھبری سنديکا 
را رھبر جنبش مردم ) اصانلو

برای سرنگونی قلمداد ميکند، 
نميتواند مدعی نقد سوسياليستی 
شود و خود را نماينده گرايش 

سوسياليستی در  –راديکال 
نيرويی که . جنبش کارگری بداند

در تقابل دو قطب تروريستی در 
سطح جھان به سوی يک قطب 
متمايل شده است، تحريم و جنگ 
را باعٽ جاری شدن نارضايتی 
مردم و بھبود موقعيت کمونيسم 
کارگری ميداند، نميتواند نماينده 
يک پرچم سوسياليستی در جامعه 

نيرويی که ليدرش ميگويد . باشد
بجای حمله نظامی از ما دفاع 
کنيد، نميتواند مدعی خط 

حزبی که . سوسياليستی باشد
پراتيک روزمره اش مبتنی بر 

ھر که با ما نيست بر "سياست 

حقيقت دستکاری 
 ...شده

منصور حکمت در زمينه کارکرد 
خط حميد تقوايی اشاره ميکرد دقيقا 

 . در ھمين رابطه است

ما عمری برای دگرگون کردن 
جامعه بورژوايی با تمام تناقضات 
و شکافھا و مصائبش تالش کرده 

عليرغم مقاومت ھای .  ايم
سرسختانه سنت چپ راديکال 
توانسته ايم کمونيسم کارگری را در 

، جايی که "قسمت گود استخر"
سرنوشت جامعه رقم ميخورد، 

اما درست در چنين . قرار دھيم
موقعيتی، در شرايطی که بايد 
کمونيسم را به رھبر توده ھای 
سرنگونی طلب تبديل کرد، حميد 
تقوايی ميکوشد ما را به عقب 

دامن "ميکوشد ما را به . برگرداند
، آنجائيکه ھمه چيز بوی "گرم مادر

معنای . آشنايی دارد، برگرداند
واقعی و عملی تئوريھای حميد 
تقوايی تاکيد بيشتر بر سوسياليسم 

تالش بيشتر برای حاشيه ای . نيست
کردن کمونيسم کارگری در يک 

 . جدال عميق و ھمه جانبه است

 

گوشه : سوسياليسم يا پوپوليسم 
 ای از اختالف ما 

يک رکن اساسی اختالفات ما با 
خط حاکم بر اين حزب پوپوليسم 

حميد تقوايی . حميد تقوايی است
بيھوده تالش ميکند که تفاوت خود 
را با ما بر سر تاکيد ايشان بر تبليغ 
توده ای سوسياليسم در جامعه و 
مطلوبيت سوسياليسم بيان و 

اين ادعا ذره ای از . فورموله کند
اتفاقا اگر . حقيقت را در بر ندارد

قرار باشد ميزان نقد سوسياليستی 
نيرويی اندازه گرفته شود، خط 
تبليغاتی حميد تقوايی از اين بابت 

ادعاھای . به شدت کم می آورد
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نميتواند ظرف در " ماست

 -برگيرنده رھبران راديکال
سوسياليست جنبشھای اجتماعی در 

نيرويی که در مقابل . جامعه باشد
تبديل حزب کمونيست کارگری به 

با چنگ " رھبر –سازمانده "حزب 
و دندان مقاومت کرد، نميتواند 
ھژمونی کمونيستی را در جنبش 

کسی از . سرنگونی تامين کند
ايشان نخواھد پذيرفت که دعوای 
ايشان با ما بر سر سوسياليسم 

 . است

 

در پايان بايد گفت که ادعاھا و 
اتھامات پوچ حميد تقوايی روی 
ديگر دوری از سياست کمونيستی 
در تبديل شدن به رھبر جنبش توده 
ھای مردم برای سرنگونی، 
تصرف قدرت سياسی و استقرار 

واقعيت . فوری سوسياليسم است
اين است که خط حميد تقوايی فاقد 
توانايی و ظرفيت الزم برای تبديل 
شدن به يک جريان سازمانده و 
رھبر سوسياليستی اجتماعی در 

از اين رو است که . جامعه است
اين خط در مواجھه با نقد 
کمونيستی ناچار ميشود، تحريف 

ناچار . ناچار ميشود اتھام بزند. کند
. ميشود حقيقت را دستکاری کند

برای ما اين دگرديسی رھبری 
کنونی حککا مايه تاسف عميق 

ما آرزوھای کمونيستی . است
وااليی برای حزب کمونيست 

آيا دير شده است؟ . کارگری داشتيم
! من ھنوز تماما قطع اميد نکرده ام

ھنوز سنت کمونيسم کارگری 
منصور حکمت در اين حزب 

شايد در . موجود و زنده است
 *؟!انتھای تونل نوری باشد

ای به نام بھروز احمديان باعث تاسف و تأثر تمامی اھالی  ساله ماجرای دزديده شدن و كشتن يا مرگ كودك شش "
. اند، ھنوز بر ما روشن نيست ای دست به انجام چنين عمل شنيعی زده اينكه چه كس يا كسانی، با چه انگيزه. شھرمان شد

ھای  آزاری، سرقت كودكان و سوءاستفاده به ھر شيوه، از آنان موضوعی است كه تمامی نھادھا، سازمانھا و انجمن كودك
با استناد و اشاره به كنوانسيون حقوق كودك مبنی بر اينكه كودك به دليل عدم بلوغ . طرفدار حقوق كودكان به نحوی خواھان جلوگيری از آن ھستند

ا باشد، ما خواستار و خواھان توجه بيشتر به وضعيت كودكان ھستيم، زير ّجنسی و روانی خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقی قبل و بعد از تولد می
مھمتر از آن، فرونكاستن . آورد گذارد و فضای ناامن روانی برای آنان و والدين بوجود می بروز چنين فجايعی بر ذھن كودكان تأثير فراوان می

. باشند  میباشد، تمامی شھروندان و نھادھای اجتماعی، از خانواده و جامعه تا دولت در مقابل آن مسئول ی اين فاجعه به يك نفر و يك خانواده می دامنه
حكومتھای عضو پيمان با بكارگيری تمامی امكانات موجود داخلی و «و پنج كنوانسيون حقوق كودك نيز به آن اشاره دارد  ھمانطور كه ماده سی

الزم است تمامی آحاد جامعه در . »المللی از سرقت و خريد و فروش كودكان به ھر منظوری كه باشد جلوگيری كنند ای و بين خارجی، منطقه
 ". برگرداندن امنيت روانی به كودكان تالش نموده، تا ديگر شاھد تكرار چنين جناياتی نباشيم

 عامل ّدر ادامه اين بيانيه ضمن تسليت به خانواده داغدار خردسال بھروز احمديان، از مسئولين دولتی در اشنويه خواستار پيگيری مجدانه و مجازات
 . يا عاملين اين جنايت شدند

 22/07/1386 »ی دفاع از حقوق كودكان كميته«  -انجمن دوستداران محيط زيست اشنويه  

 ...چند خبر
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اگر امروز نظری گذرا بر سايتھا 
و نشريات و ادبيات حزب 

کمونيست کارگری بياندازيم،  
تحرکات فوق عصبی و سرشار از 
جو تھمت رھبری سنتی اين جريان 
را عليه حزب اتحاد کمونيسم 

چه چيزی . کارگری خواھيم ديد
اينچنين خشم رھبران سکتاريست 
اين حزب را به اقدامات عجوالنه 
و دشمنی با حزب اتحاد و حامالن 
انديشه ھای منصور حکمت 

تا ديروز فراکسيون ! واداشته است
بی "و حزب اتحاد آنچنان جريان 

بود که خبر جدائی اش را " اھميتی
شرمگينانه منتشر کردند و 

امروز حزب !! رسميتی نداشت
اتحاد دشمنی خطرناک شده و در 
ھمه جا بايد در مضراتش سازھا 

چرا اين رفقای !! را کوک کرد
قديمی و سابق بيشترين حمالت 
خود را به جای آنکه نثار نيروھا و 
طيف ھای راست و رنگارنگ 
بورژوازی کنند به بھترين رفقای 
سابق  کمونيست خود و ھمرزمان 
منصور حکمت پرداخته اند؟ چرا 
می کوشند آگاھانه بيشترين تبليغات 
را متوجه نيروھای کمونيسم 

رھبران ح ک ک تا ! کارگری کنند
چه ميزان از حساسيت اوضاع 
ملتھب جامعه و جنبش کارگری در 
ايران آگاھند و نسبت به چگونگی 

امروز چکار کنيم تا آن روز 
پيش نيايد و اين ھمه سخت 
کوشيھا و مبارزات جنبش 
کارگری و انسانی باد ھوا 
نشود؟ واقعا چه ميزان قدرت 
واقعی و تحرک عملی برای 
رھبری و به کرسی نشاندن 

وسايل و !! سوسياليسم داريم
چه بايد !! ابزار کارچيست

مجامع عمومی و !!! کرد
تشکلھای کارگری تاچه حد 
شکل گرفته؟ اصال آيا شکل 
گرفته اند؟ نفوذ و اقتدار ما در 
قلب اين جنبش برای ھدايت و 
رھبريش چقدر است و غيره، 
فورا سيلی از شعارھای دھان 
پرکن و کوھی از تحليلھای غير 
واقعی که ھيچ ارتباطی به 
واقعيت موجود ندارند سرھم 

فرد ! بندی و رديف می شود
ناميده " شکاک و شکست طلب"

بايد ھر ناحقی را به . می شود
او نسبت داد و به ھر روشی 

نتيجه؟ در حال و ! ساکتش کرد
ھوای اوھام ھمه چيز امن و 
امان است و ھر آن کس که 

" نماينده بورژوازی"شک کرده 
اين دنيا که ! است و بايد برود

در آن نقد کمونيستی، مسوالنه و 
واقعی، روابط و ارزش و 
حرمت و آزادی انسان و ھمه 
بديھيات و حتی مناسبات رفيقانه 
و کمونيستی در آن به سخره 
گرفته شده است، چقدر و تا کجا 
با دنيای انسانی، متمدن و مدرن 
منصور حکمت قابل قياس 

؟ اين دو دنيا ھمانقد ر به !است

 !بحران ھويت چپ سنتی و فرقه گرا
 

 ايران -کامران پايدار

و آينده آن احساس مسوليت می 
کنند؟ تا چه ميزان برای رھبری و 
ھدايت انقالب و به کرسی نشاندن 
آزادی، برابری و رفاه و 
سوسياليسم گذشته از شعارھای 
دھان پرکن برنامه داشته و نقشه 

 مند عمل می کنند؟ 

 

مسلما جواب اين سواالت ريشه در 
بن بستھای چاره ناپذير تفکری 
دارد که به اين جريان دارد ھر 

جريانی . روز بيشتر حاکم ميشود
که برنامه ای  برای کسب قدرت 
سياسی ندارد و پايش بجای زمين 
واقعی در عالم عرفان و ھپروت 

جريانی که اگر ھرکس در ! است
آنچه او می گويد شک کند يکشبه 
! شکست طلب و شيطان می شود

اگر بياييم و بگوييم جمھوری 
اسالمی در بحران و نابودی است 
و دارد آخرين پرده ھای نمايشش 
را اجرامی کند، اوضاع و شرايط 
جامعه حساس است، اگر دير 
بجنبيم انواع رنگارنگ نيروھای 
اپوزيسيون راست و پرو غرب که 
در ھماھنگی با سرمايه داری 
جھانی به کمين نشسته اند، به 
قدرت خواھند رسيد، آنروز ديگر 
کار ما و جنبش کارگری تمام است 
! و فاتحه سوسياليسم را می خوانند
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 !ھم شبيھند که شب و روز

 

جنبش کمونيسم کارگری امروز 
بيش از ھر زمان ديگری نيازمند 
ھمدلی و اتحاد و کار مشترک 

ما اتحاد به ھر قيمتی را نه . است
بحث . مناسب ميدانيم و نه ضروی

به روشنی روی کمونيسم کارگری 
. و سياستھای منصور حکمت است

بايستی نقد بی رحم و رفيقانه، 
مسوالنه و مطابق با پرنسيپھای 
انسانی را دامن زد، بايد بر نکات 
اشتراک پافشاری و وحدت عمل 
داشت، برای کسب قدرت سياسی 
می بايست برنامه ھای واقعی و 

رعايت احترام . قابل اجرا ارايه داد
انسانھا عليرغم اختالف نظر و 
ساليق سياسی اساس کمونسيم 

نبايد فراموش کرد جنبش . ماست
کمونيسم کارگری صرفا به افرادی 
که در اتاقھا و داالنھای حزبی 
نشسته اند و بر تصورشان دنيا بر 
مدار آنان می چرخد محدود نمی 

کمونيسم کارگری منصور . شود
حکمت جنبش شکست ناپذيريست 
به وسعت ھمه انسانيت و خوبيھا، 
به وسعت تاريخ و مبارزه ھمه 
انسانھا برای رفاه و رھايی از 

خطاب . سرمايه و جامعه طبقاتی
ما به اين دنيای عظيم و جوشان 
انسانی است برای اتحاد و کسب 

 . قدرت سياسی

 

به کار جدی ! رفقای عزيز
 ! کمونيستی بپردازيد

  3صفحه 

 چند خبر 
 اعتصاب رانندگان تاکسی تلفنی در مھاباد 

 مھر ماه سال جاری، جمع کثيری از رانندگان تاکسی تلفنی شھر مھاباد در اعتراض به کمبود بنزين 24صبح روز گذشته : به گزارش موکريان نيوز
اين اعتراض که چند ساعت به طول . در ميدان شھرداری اين شھر اعتصاب کرده، خواستار بھبود وضعيت سوخت و توزيع مناسب آن شده اند
 .انجاميد، با حضور مقامات مربوطه در محل و قول مساعد آنھا مبنی بر حل مشکل سھميه بنزين پايان يافت

 جشن واره تئاتر خيابانی 

 .امروز در شھر مريوان جشنواره تئاتر خيابانی برگزار ميشود

 بيانيه کميته دفاع از حقوق کودکان در رابطه با ربوده شدن يک کودک شش ساله در اشنويه 

در پی ربوده شدن يک کودک شش ساله از سوی فرد يا افراد ناشناس در شھر اشنويه، که منجر به مرگ يا کشته شدن اين : به گزارش موکريان نيوز
کودک گرديد، کميته دفاع از حقوق کودکان و انجمن دوستداران محيط زيست اين شھر با صدور بيانيه ای ضمن ابراز تأسف نسبت به اين حادثه، 

 . خواستار توجه بيشتر به وضعيت کودکان و ھمچنين پيگيری مجدانه و مجازات عامل يا عاملين اين جنايت از سوی مقامات مسئول شده اند

 :در اين بيانيه از جمله آمده است

 ی دفاع از حقوق كودكان انجمن دوستداران محيط زيست اشنويه ی كميته بيانيه

 !اند كودكان فرشتگان روی زمين
  5صفحه 
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 سياوش دانشور
 

 سالم علی آقا

. سخنانت را ھميشه دنبال ميکنم
يک خبرنگار ايرانی ھستم در 

به ھر حال بخاطر . تھران
اعتقاداتت دوستت دارم ھر طور 

اگر کاری در . ميتونم حمايتت کنم
 بھرام. تھران داشتيد در خدمتم

 

 بھرام عزيز، 

خوشحاليم . با تشکر از لطف شما
که به کمونيسم و اعتقادات 

شما حتما . کمونيستی عالقه داريد
ميتوانيد در جوانب مختلفی با ما 

علی جوادی با شما . ھمکاری کنيد
موفق و پيروز . تماس ميگيرد

 .باشيد

  

 آرمان از آبادان

طی نامه ای به شراره نوری از 
جمله از سازندگان ويدئو کليپ نه 
به اعدام تشکر کرده و برای تکثير 
و پخش آن تالشھائی را در دستور 

ھمينطور طی . گذاشته است
گزارشی اعالم کرده است که 
بمناسبت روز جھانی عليه اعدام 
ھمراه با دوستان در ھشت گروه 
دو نفره در سطح شھر شعار 
نويسی عليه اعدام و در حمايت از 

 اکتبر کردند و حدود 10کمپين 
 تراکت را در ھمين زمينه 300

و . روی ديوارھا نصب کردند
متاسف از اينکه شعارھا چند 
ساعتی بيشتر روی ديوارھا 
نميمانند و توسط بسيجی ھا پاک 

 . ميشود

 

 آرمان عزيز، 

دست شما و دوستان ديگر درد 
 10کمپين . نکند و خسته نباشيد

اکتبر از معدود کمپينھائی بود که 
ابعادی گسترده در سطح 
اپوزيسيون ايران و مردم در داخل 

اقدامات شما و . و خارج يافت
ديگر رفقای عزيز اگر چند ساعت 
ھم در ديد عموم قرار بگيرد کار 

به سنت ناسيونال رفرميستی 
ايران است که تاريخا دنبال 
. اصالح سرمايه داری بوده است

حزب توده جريان ھوادار 
شوروی در ايران بود که اھداف 
اين بلوک را در ايران دنبال 
ميکرد و سياستش نه امحا و نفی 
سرمايه داری در ايران بلکه 
تبديل کردن دولت ايران به متحد 
کمپ و اردوگاه شوروی در 
رقابت با آمريکا در دوره جنگ 

حزب توده در انقالب . سرد بود
 کنار خمينی و جمھوری 57

اسالمی قرار گرفت و در 
ھمکاری مستقيم سياسی و 
اطالعاتی عليه مخالفين رژيم 

اين جمھوری اسالمی . عمل کرد
بود که امثال حزب توده را در 
درون خود راه نداد و آنھا را به 

با اينحال . اپوزيسيون پرتاب کرد
اين جريان در دفاع از جناحی از 
حکومت سياست منسجمی داشت 
و سياست اين جريان در دوره 
خاتمی ھم دفاع از حکومت و 

. بود" اصالح طلب"جناح 
امروز ھم ھمين خط را دنبال 
ميکند و نقدش نه به اساس 
ارتجاع اسالمی بلکه به 

" اقتدارگرائی و انحصارطلبی"
حزب توده حتی . ولی فقيه است

برخورد بسياری از ملی مذھبی 
ھا و دو خرداديھای سابق را 

ارزيابی ميکند و در دفاع " تند"
در حال . از رژيم نوسان نميکند

حاضر ھم طرفداران اين خط 
بخشا شال و کاله کردند که در 

. رژيم شرکت کنند" انتخابات"
 57مردم ايران در ھمان انقالب 

ھم توده ای را کمونيست خطاب 
توده ای يا "نميکردند و 

اولين سوالی بود که " کمونيست
بسياری . از ھر چپی ميپرسيدند

از کمونيستھا و انقالبيونی که 
توسط گروھھای اطالعاتی رژيم 
بدام افتادند بخشا با ھمکاری و 
رھنمود جرياناتی مانند حزب 
توده و فدائی اکثريت و چپھای 
اسالم و آخوند زده دستگير و 

حزب توده . نھايتا اعدام شدند
عمال و در کنار رژيم در 
سرکوب انقالبيون و کمونيستھا و 
مخالفين جمھوری اسالمی نقش 

دفاع صوری اينھا از . ايفا کرد
کارگر نبايد کسی را به اشتباه 

اينھا در جنبش کارگری . بياندازد
 –مدافع شوراھای اسالمی کار 

يعنی سازمانھای پليسی رزيم در 

 نامه ھا،
مسئله اين . خودش را کرده است

است که مجموع اين تالش بزرگ 
بايد . و آموزنده و بادستاورد بود

روی تبليغات حضوری و کتبی 
برايت سالمتی و . بيشتر کار کنيد

موفقيت آرزو ميکنم و سالم من را 
 . به دوستان  ديگر برسانيد

 

 شھريار افروزه عزيز،

فرم تقاضای عضويت شما دريافت 
رفقای مسئول با شما ارتباط . شد

پيشاپيش ورودتان را به . ميگيرند
صفوف حزب اتحاد کمونيسم 

اميدوارم . کارگری تبريک ميگويم
در کنار ھم بتوانيم برای تحقق 
اھداف کمونيستی و مشترکمان 

در مورد سوال . تالش کنيم
مشخصی که در مورد وضعيت تان 

با . کرديد جداگانه پاسخ ميدھيم
 .آرزوی موفقيت و تندرستی شما

 

 شما و حزب توده

. لطفا اين سوال من را پاسخ دھيد
تفاوت و شباھت شما با حزب توده 
چيست؟ اونھا ھم ظاھرا از 

آيا حزب . کارگران دفاع ميکنند
فعلی توده ايران شما را حمايت 

 ميکند؟ شھريار

 

 شھريار عزيز،

تفاوت ما با اين حزب از زمين تا 
ما جريانی کمونيستی . آسمان است

کارگری و مارکسيست ھستيم که 
برای سرنگونی سرمايه داری و 
استقرار فوری سوسياليسم در ايران 

کوچکترين تعلقی به . مبارزه ميکنيم
اردوگاه ھای شبه سوسياليستی در 
جھان و يا ديدگاھھا و تاريخ و سنت 
سياسی اين جريانات نداشتيم و 
اساسا در نقد کل اين کمونيسم ھای 
غير کارگری و غير مارکسی شکل 

ما جريانی متعلق به سنت و . گرفتيم
جنبش اجتماعی سوسياليسم 
کارگری ھستيم که تاريخی جھانی 
خودش را دارد و در ايران با پرچم 
نقد مارکسيستی و ضد کاپيتاليستی 
سرمايه داری و فوريت سوسياليسم 

سنتی که با منصور . شناخته ميشود
حکمت در ايران شکل سياسی و 
حزبی گرفت و از زاويه اعتراض 
اجتماعی محصول جنبش شورائی 

حزب .   است57و کارگری انقالب 
توده جريانی غير انقالبی و متعلق 

21شماره   
و در بھترين  -ميان کارگران 

حالت طرفدار سنديکاھای کارگری 
طرفدار قانون اساسی رژيم در 
مقابل خط راديکال و شورائی 

سياستی که اينھا . کارگران ھستند
به کارگران تجويز ميکنند سياست 
عجز و البه به درگاه بخشی از 
حکومت در مقابل بخشی ديگر 

حزب توده يک جريان ضد . است
حکومتی و ضد سرمايه داری 

بلکه يک جريان طرفدار . نيست
جناحی از حکومت و مدافع 
. سياستھای ناسيوناليستی است

حزب توده حتی به سياق نيروھای 
طرفدار شوروی سابق ھمان ضد 
امپرياليسم سطحی و ناسيوناليستی 
را نمايندگی نميکرد و بيشتر 
. جريانی ضد آمريکائی بود

کمونيسم کارگری برخالف کل 
تاريخ و سنت جھانی و داخلی اين 
خط، جريانی انترناسيوناليست و 
ضد نظم کاپيتاليستی، جريانی ضد 
سرمايه و انسانگرا است که 
برقراری سوسياليسم را امری 
. مبرم و ممکن و ضروری ميداند

ما شباھتی به حزب توده نداريم و 
حزب توده کوچکترين شباھتی به 

حزب توده يکی از . ما ندارد
دشمنان بد دھن کمونيسم کارگری 

برخورد اين جريان با ما از . است
نوع برخورد دو خرداديھای 

 . حکومت است

 

 شوان سرخ 

اين نامه يکی از فعالين شھر در 
قبال برخورد محمد آسنگران به 
استعفای ايشان از حزب کمونيست 
کارگری و پيوستن به حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری است که اينجا 

 منتشر ميکنيم؛

 

توضيحی مختصر درباره برخورد 
 !!!شما با استعفای من

پيرو برخورد و اظھارنظر شما 
مبنی بر استعفای من و برخورد 
تحقير آميز جنابعالی در قبال فردی 
كه تا ديروز ھمرزم و يار خودتان 
می پنداشتيد برای ھر انسان 

نمی . منصفی جای تعجب است
دانم با كدام معيار و با استناد به 
كدامين مدرك مستدل شما من را 
متھم به بی ارتباطی، نبود كاری 
ارگانيك و ساير دالئل كه ھمگی از 

جانب شما محق 
8صفحه   
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است و گويا بنده اشتباھا با شما و 
در گذشته از . جريانتان آشنا شده ام

حجم كارھا و فعاليت ھای من 
كامال  اطالع داريد مگر اينكه در 
حال حاضر حافظه تصويری و 
وجدان فردی تان دچار اختالالتی 
از نوع فراموشی زود رس شده 

دوست عزيز انكار واقعيات . باشد
. بديھی واقعا كار ھركسی نيست

بھتر آن بود كه در گذشته قبل از 
اينكه كاری از من ميخواستيد به 
شرايط عضويت و محسنات آن در 
نزد شما اشاره ای ھرچند كوچك 

و حاال كه در . ھم می كرديد
گذرگاه آزمايش صداقت و فعاليت، 
چنين بی ھويت و بی مدارك 
شناسايی از جانب شما شده ام 
چاره ای جز تشريح و توضيح 
مسائلی كه شما از آن كامال مطلع 
ھستيد، اما بايد آن را  دوباره 

و برای ... گوشزد كنم، را ندارم
ورود به دنيای خود شيفته تان اين 
ھمه مدرك و سند انكار نشدنی را 
. يكباره اينچنين به ھيچ نمی گرفتيد

نه اشتباه نكنيد، نمی خواھم چيزی 
يا كاری را به شما اثبات كنم اگر 
اندكی به صداقت تان رجوع كنيد 
فكر كنم به اندازه كافی پيشينه من، 
كارھايم و دالئل آن  كارھا و 
فعاليتھا برايتان واضح باشد و 
نيازی به تكرار آن از طرف من 
نباشد و بعد از چند سال اين چنين 
غير رفيقانه تمامی سابقه مبارزاتی 

اما در . ام  را انكار نمی كرديد
پايان می خواھم كه متذكر شوم 
شمايی كه مدعی اين ھستيد كه 
حركتی سياسی را انجام می دھيد 
در قضاوت تان درباره مساله ای 
مانند گذشته من اينگونه رفتار می 
نمائيد ديگر از افرادی كه مدعی 
سياست نيستند و در سوی ديگر 
معادله سياست ايستاده اند چه 
انتظاری ميتوان داشت؟ الزم به 
ذكر است كه برداشت من از اين 
برخورد شما چيزی نيست جز 
اينكه شما از انتخاب كنونی من 
آزرده خاطر ھستيد و به ھمين 
دليل ساده سعی در تخطئه گذشته 

به ھر حال . ام با خودتان را داريد
گذشت زمان صحت و سقم تحليل 
ھا و قضاوت ھا و بايد و نبايدھا را 

اما توصيه . نشان خواھد داد
رفيقانه ای كه به شما دارم اين 

حق با . ما استقبال ميکنيم
ما با ناسيوناليسم . شماست

نه دشمنی که . دشمنی داريم
ميخواھد انسانھای حامل عقايد 
ناسيوناليستی را از روی زمين 
بردارد، بلکه دشمنی با يک 
ايدئولوژی و جنبش و تفکر و 
اصول عقب مانده و ضد بشری 
که تاريخا منشا تخاصم و جنگ 
و خودمحوری بوده و طبقات 
حاکم برای کوبيدن مردم کارکن 
از اين طوق بردگی استفاده 

ما بعنوان کمونيست . کرده اند
انسان محور ھستيم و ھويتی 
بجر ھويت برابر انسانی را 

بعنوان جنبش . قبول نداريم
کمونيستی که برای تحقق 

 ...نامه ھا
است كه ھيچگاه و به ھيچ قيمتی 
واقعيت زندگی انسانھا و نقششان 
در ميدان مبارزه را قربانی 
مصلحت ھا و منافع حقير كنونی 

وگرنه چنين قضاوتھا و . نكنيد
برداشت ھا و شانه خالی كردن 

قضاوت شما (ھايی از اين دست 
روزانه در ) درباره استعفای من

ميدان زندگی مصرفی در جامعه ما 
در تعامل خسته كننده مناسبات 
انسانھای موجود كنونی از جانب 
سيستم حاكمه ھزاران بار بازتوليد 

اما درست در ھمين جا . می شود
است كه تفاوت ھای من با شما 
آغاز می شود و برای اجتناب از 
برخوردھای بعدی شما با افراد و 
نيروھای مخلص و تازه نفس ديگر 
اميدوارم برخورد غير مسئوالنه ای 
از نوع برخورد شما با من را انجام 

به ھمين جمله قصار از زنده . ندھيد
: ياد منوچھر آتشی اكتفا ميكنم كه

ماه را نشانت دادم انگشتم را 
 !!!ديدی

 

 رفيق شوان سرخ عزيز،

توصيه ما اين است که کارتان را 
بکنيد و توجھی به اين مسائل 

انتخاب سياسی . نداشته باشيد
انسانھا را بايد ھمواره محترم شمرد 
و استدالل و رفتار کمونيستی را در 
مقابل تعصب و برخوردھای غير 

جامعه و مردم . مسئوالنه قرار داد
نبايد مردم را دستکم . شعور دارند

نبايد پاسخ ھر رفتاری را . گرفت
کسانی که رابطه و تحليل شان . داد

تابعی از دوری و نزديکی افراد با 
آنھاست، نميتوانند روش برخورد و 

کار . اصول پابرجائی داشته باشند
ما بنيادی و اساسی است و بايد از 

برايتان . جنجالھای سبک بدور باشد
 . آرزوی موفقيت ميکنم

 

 آقای دانشور

اخيرا نشريات و مقاالت شما را 
. بحثھايتان واقعی تر است. ميخوانم

ناسيوناليست . من کمونيست نيستم
ولی فکر نميکنيد شما با . ھم نيستم

. ناسيوناليسم دشمنی داريد؟ بدورد
 ھوشنگ تھرانی 

 

 آقای ھوشنگ تھرانی عزيز،

خوشحالم که نشريه حزب را 
. ميخوانيد و وارد ديالوگ ميشويد
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 !منتشر شد
 کتاب ستون نامه ھا در نشريه يک دنيای بھتر

شامل نشريه فراکسيون  – شماره نشريه 50ستون نامه ھا در 
 -اتحاد کمونيسم کارگری و نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 صفحه ای توسط انتشارات حزب اتحاد 200در يک کتاب 
ستون نامه . کمونيسم کارگری بصورت يک مجموعه منتشر شد

ھا شامل سواالت متعددی در باره مسائل سوسياليسم و نقد 
کمونيستی و مواضع برنامه ای است که منبع اوليه ای برای 
اعضای جديد حزب و عالقه مندانی است که سواالت مشابھی 

برای تھيه اين کتاب به سايت حزب و يا مسئولين . دارند
 . تشکيالت داخل کشور حزب مراجعه کنيد

 انتشارات حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 2007 اکتبر 17

 موازين کار نشريه يک دنيای بھتر 

 . صفحه منتشر ميشود12نشريه يک دنيای بھتر ھر ھفته در * 

. ھر مقاله سياسی حداکثر دو صفحه نشريه را بخود اختصاص ميدھد* 
 14بنابراين حجم مطالب بايد حداکثر معادل سه صفحه ورد با فونت 

 .ترجيح ما اينست که ھر مطلب از يک صفحه نشريه بيشتر نباشد. باشد

ھر مورد به . سردبير در تلخيص، انتشار و يا رد مطالب آزاد است* 
 . اطالع نويسنده ميرسد

مطالب منتشر شده در نشريه نظر نويسندگان آن را منعکس ميکند و * 
مواضع . ضرورتا موضع رسمی حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيست

رسمی حزب در اطالعيه ھا، قطعنامه ھا، بيانيه ھا و قرار ھا و يا از 
 . طريق ارگانھای حزبی انعکاس می يابند

 -انتقادی  –يک دنيای بھتر ھدفش اينست بيشتر يک نشريه سياسی * 
اينگونه . آموزشی -جدلی  -سازمانده باشد تا يک نشريه تئوريک 

که ماھيانه منتشر " کمونيسم کارگری"مطالب در بولتن مباحثات 
 . با نشريه يک دنيای بھتر ھمکاری کنيد.  ميشود، چاپ ميشوند

سرنگونی سرمايه داری توسط يک 
انقالب کارگری تالش ميکنيم، 
ھدفمان نه ايجاد حکومت فقط 
کارگران بلکه آزادی و برابری 
ھمگان و الغا مناسبات بردگی 

به اين اعتبار عقايد و . طبقاتی است
جنبشھای طبقات دارا و از جمله 
جنبش و تفکر ناسيوناليستی در 
مقابل اھداف و آرمان اجتماعی و 

راستش . طبقاتی ما قرار دارد
مستقل از کمونيسم ھم، ناسيوناليسم 
يک نگرش عقب مانده و 
محدودنگر به جھان و جامعه بشری 

از شما . است و شايسته دفاع نيست
دعوت ميکنم به صف ما کمونيستھا 
و انترناسيوناليستھا بپيونديد و از 

 .*ھويت آزاد انسانی دفاع کنيد
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کارگران نيشکر ھفت تپه در  
تداوم مبارزات خود بيانيه ای 
مبتنی بر شش خواست منتشر کرده 

اين کارگران خواھان انحالل . اند
شورای اسالمی ضد کارگری و 
برپايی منظم مجمع عمومی 
کارگران و بازگشت به کار تمامی 

در . کارگران قراردادی شده اند
 : اين بيانيه آمده است 

برکناری مدير طرح نيشکر ھفت 
ا  رای م گر ب روزی دي ي تپه يک پ

 کارگران
ه ٢٤امروز  م ک دي ع ش  مھر مطل

ه  پ شکر ھفت ت ي مديريت طرح ن
برکناری . آقای شفيعی برکنار شدند

ران  ارگ ا ک مديريت يک خواست م
گر  يت دي ق وف بود و اين را يک م

ريت . برای خود ميدانيم دي ه م ما ب
ه  جديد آقای مطيعی اعالم ميکنيم ک
ود  ای خ ھ ت واس ر خ ان ب اک م ک

م ي ن ک ي ا . پافشاری م ای م ھ خواست
 : عبارتند از

 
شورای اسالمی را مانع تشکل  -١

م ي دان ي ود م ات . خ اب خ ت ا در ان م
م و  ي شورای اسالمی شرکت نميکن

 . شورای اسالمی بايد منحل شود
 
ا ١ما ھر پنجشنبه ساعت  -٢  ٢ ت

ورد  م و در م شوي ي عصر جمع م
م  ي م ان تص ودم ار خ ط ک راي ش

ان . ميگيريم و مجمع عمومی خودم
مجمع عمومی . را تشکيل ميدھيم

رانست ارگ ا ک ا . تشکل واقعی م م
ود  ق خ ا را ح ک دي ن ل س ي ک تش

 .ميشماريم
 
ا  -٣ رارداد ب اد ق ق ع ان ان ما خواھ

ھمه کارگران قراردادی وبازگشت 
 .آنھا به کار ھستيم

 
ه  -٤ ما خواھان پرداخت فوری ھم

 .طلبھايمان با پاداش و بن ھستيم
 
ه  -٥ ق ما خواھان اجرای طرح طب

 .بندی مشاغل ھستيم
 
ا  -٦ ار م رشمردن ک ما خواھان ب

ان آور  ار سخت و زي وان ک ن ع ب
 .ھستيم

 
ما تا رسيدن به خواستھايمان به 

اعتراضات خود ادامه ميدھيم و از 
مديريت جديد ميخواھيم به 
 .خواستھای ما فورا پاسخ دھد

بنا به گزارشات مندرج در سايت 
 تن از ١١ايران پرس نيوز، 

زندانيان گوھردشت کرج جھت 
اجرای حکم اعدام به زندان اوين 

گفته ميشود که اين . منتقل شده اند
 تن ساعاتی پيش به سلولھای ١١

 منتقل شده اند ٢۴٠انفرادی بند 
 ٢۵تا سحرگاه فردا، چھارشنبه 

از ھويت . مھر ماه، اعدام شوند
اين افراد اطالعی در دست 

 اسالمی  آدمکشانرژيم. نيست
 مھر، روز جھانی عليه ١٨روز 

اعدام، نيز دو نفر بنامھای 
کيومرٽ و نادر احمدی را در 

 .سنندج اعدام کرده بود

 

رژيم اسالمی، رژيم چوبه ھای 
سنگ سنگ بنای اين . دار است

حاکميت منحوس را بر مبنای 
اعدام و کشتار بر روی ھم چيده 

اعدام ابزار بقاء و تداوم . اند
حاکميت رژيم اسالمی و نمايشی 
از سبعيت و وحشگيری رژيم 

اين حکومت . اسالمی است
تابحال با . آدمکشان اسالمی است

قتل عام و کشتار سرکار مانده 
اند و جز اين راھى براى بقاء 

 دار ميزنند تا .خود سراغ ندارند
 .مرعوب کنند

 

اما اين نمايش ارعاب مردم 
اقدامی مذبوحانه، از سر 

تير . استيصال و وحشت است
. آخر ترکش رژيم اسالمی است

ديگر غير از اين ابزاری برای 
و اگر اين ابزار نيز . بقا ندارند

کارآيی خودش را از دست دھد، 
در مقابل آتش خشم بيکران مردم 
کارد به استخوان رسيده 

 سرنگونی نخواھد  جزسرنوشتی
 . داشت

 

مردم آزاديخواه در ھر کجا که 
ھستيد براى در ھم کوبيدن اين 
سياست مذبوحانه رژيم اسالمى 

. اينھا رفتنى اند. به ميدان بيائيد
براى تک تک اين جنايات در 
دادگاھھاى مردم محاکمه شان 

بر ويرانه ھای . خواھيم کرد
رژيم اسالمی نظامی مبتنی بر 

 کارگران نيشکر ھفت تپه 
 !مجمع عمومی را تشکل واقعی خود اعالم کردند

 رفقای کارگر نيشکر ھفت تپه
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به 

تاکيد شما بر . شما درود ميفرستد
انحالل شورای اسالمی و اعالم 
مجمع عمومی کارگری بعنوان 
تشکل واقعی کارگران و تالش 
برای تشکيل منظم آن يک اقدام مھم 
و تعيين کننده در پيشروی جنبش 
. کارگری در شرايط حاضر است

ما ھمه کارگران را به تشکيل 
مجمع عمومی منظم خود فرا 

تشکيل منظم مجمع . ميخوانيم
عمومی کارگری حلقه اساسی و 
تعيين کننده تشکل يابی کارگران در 

 . شرايط حاضر است
 

 رفقای کارگر
مجمع عمومی تشکل واقعی 

ارگان . سخنگوی شماست. شماست
تصميم گيری و دخالت کارگر در 
زمينه قرار داد دسته جمعی، حل 
اختالف، ابراز نظر در باره 
. طرحھای کارفرما و دولت است

دولت و کارفرما را وادار به 
برسميت شناختن اين تشکل واقعی 

به مجمع عمومی تان . خود کنيد
 . شخصيت حقوقی دھيد

 
ھيات ھای اجرايی مجمع عمومی 

نمايندگان مجمع . خود را ايجاد کنيد
عمومی خود را برای تحکيم 
ھمبستگی کارگری به ساير مراکز 

پرچمدار . کارگری ارسال کنيد
دامن زدن به جنبش مجمع عمومی 
سازمانيافته در جنبش کارگری 

يا کار با دستمزد "پرچم . شويد
" مناسب يا بيمه بيکاری مکفی

برای تمامی افراد آماده به کار را 
حزب اتحاد . در دست بگيريد

کمونيسم کارگری از مبارزه شما 
 .  دفاع ميکندقاطعانهکارگران  

 
 !زنده جنبش مجمع عمومی

 !زنده باد سوسياليسم 
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨۶ مھر ٢۴ – ٢٠٠٧ اکتبر ١۶

 

ار  ر فش ب ن خ ري ه آخ ا ب ن ب
ران  ارگ د ک ح ت راض م ت اع
اری  ن رک ه ب ه ب پ نيشکر ھفت ت
دار  ان رم مدير عامل شرکت و ف

 .              شوش منجر شده است
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آزادی، برابری، رفاه و سعادت 
 .تمامی انسانھا برپا خواھيم کرد

 

 !مرگ بر جمھوری اسالمی 

 !آزادی برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 اکتبر ١۶ – ١٣٨۶ مھر ٢۴
٢٠٠٧ 

 

 آدرس تماس با مسئولين حزب

  

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

علی جوادی، (ھيات داير دفتر سياسی 
 )سياوش دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

سياوش (مسئولين کميته سازمانده 
 )دانشور، نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.co
m 

کريم (مسئولين کميته خارج کشور 
 )نوری، سيروان قادری

karim.savalan@bredband.n
et 

com.yahoo@qaderi_sirvan 

 )شراره نوری(مسئول دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

 نشريه 

 يک دنيای بھتر 
را بخوانيد و در 

توزيع و تکثير آن 
!بکوشيد  

 ! نفر را در اوين اعدام کنند١١ميخواھند 
 !اين ماشين آدمکشی اسالمی را بايد درھم کوبيد
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کارگر دوست ھم مطرح شود، 
سياستی ناسيوناليستی و توده ايستی 

سياستی . و ضد کارگری است
است که حل  معضالت طبقه 
کارگر ايران را نھايتا در حمايت 
از اين يا آن جناح سرمايه داران 

بی لياقتی "نه . جستجو ميکند
سياست اقتصادی "نه " مديران

واردات شکر و "و نه " غلط دولت
و غيره، منشا مصائب " پارچه

مصائب . امروز طبقه کارگر نيست
طبقه کارگر و اکثريت جامعه 
مستقيما متوجه نظام سرمايه داری 
با تمام جناحھا و جوارحش و 
متوجه مناسبات بردگی مزدی 

حمايت از "اگر سياست . است
پاسخگو بود تا کنون " توليد داخلی
" خود کفائی اقتصادی"طرفداران 

و خط امامی ھای معروف امروز 
در بيست سال پيش به جائی رسيده 
بودند و امروز پشت سر پالتفرم 
اقتصادی رفسنجانی شمشير 

حمايت از "اگر سياست . نميزدند
به جائی رسيده بود " بازار داخلی

امروز پالتفرم بازار به قرآن 
مھمتر . سرمايه تبديل نشده بود

اينست که ما در ايران با يک 
سرمايه داری متعارف روبرو 

اقتصاد بحرانی ايران روی . نيستيم
تجارت نفت و مشتی مافيای 
اقتصادی و داللی با اتکا به نيروی 
کار مفت و سرکوب سياسی 

 . ميچرخد

 

طبقه کارگر ايران راھی ندارد جز 
اينکه در دل اين مبارزات راه حل 
طبقاتی خود را برای برون رفت 

امری که . از اين بحران دنبال کند
معنی عملی آن در قلمرو تشکل؛ 
دامن زدن به جنبش مجامع عمومی 
و عمل مستقيم کارگری در ابعاد 
سراسری و برسميت شناسی آن 
توسط توده کارگران بعنوان 
معتبرترين تشکل و نماينده 
کارگران، و برافراشتن پرچم 
مقابله با فقر و فالکتی است که 
گلوی دھھا ميليون را در ايران 

ميتوان در اعتراض به . ميفشارد
عدم پرداخت حقوقھا اعتصاب کرد 
و ھمين مطالبه را خواست و يا 
عليه اخراج و بيکار سازی 
اعتراض کرد و امنيت شغلی و 
. بيمه بيکاری مکفی را مطالبه کرد

است که امضاکنندگان اين 
نظام جھانی "اعالميه به ايجاد 

جديد چند قطبی، کاملتر و 
عادالنه تر در زمينه ھای 

و " سياسی، اقتصادی و حقوقی
تحکيم نقش محوری سازمان ملل 
در حفاظت از صلح و امنيت 

اين تاکيد در . جھانی کمک کنند
کنار طرح اين موضوع که 

کشورھای امضا کننده به "
اقدامات نظامی عليه يکديگر 
دست نخواھند زد و به 
کشورھای ديگر نيز اجازه 
استفاده از قلمرو خود به اين 

، صريحا "منظور را نخواھند داد
تالشی عليه گسترش استراتژی 
سياسی و نظامی آمريکا در 

 .منطقه و جھان است

 

حقيقت اينست که دنيای بعد از 
جنگ سرد و تعيين تکليف 
سيمای سياسی، بلوک بنديھای 
اقتصادی، و تعيين حوزه ھای 
نفوذ ھنوز به فرجام قطعی خود 

پرچم نظم نوين . نرسيده است
جھانی آمريکا در باتالق عراق 
فرو رفته است و حريفان ديگر 
کمپ سرمايه داری حاضر 
نيستند منافع استراتژيک خود را 

اين . به پای آمريکا قربانی کنند
موضوع برای آمريکا و 
. متحدينش طبعات روشنی دارد

روشن است که روابط تجاری و 
اقتصادی و نظامی روسيه با 
جمھوری اسالمی، ھمواره 
روسيه و ھمينطور چين را در 
تصميمات جھانی برسر تحريمھا 
و اقدامات تنبيھی عليه جمھوری 
اسالمی محتاط کرده است و 
متقابال جمھوری اسالمی تالش 
کرده با دادن باج ھای بزرگ در 

آمريکا . اين شکافھا بازی کند
ناچار است برای ھمراھی چين 
و روسيه و کشورھای اين منطقه 
امتيازات چرب تری اعطا کند، 
تا قادر شود سياست گسترش 
تحريمھا و يا تھاجم نظامی را 

مشروعيت "درجه ای از 
بدھد و يا ناچار است در " جھانی

فقدان اينھا و معضالت داخلی و 
منطقه ای اش سياست مذاکره و 
سازش بيقيد و شرط با جمھوری 

امری که . اسالمی را قبول کند
اخيرا در صحنه رقابتھای 
سياسی در آمريکا به آن اشاره 

 . ميشود

...يادداشت سردبير  اما استراتژی پيروزی طبقه کارگر  
در اين مبارزات و اعتصابات، که 
بناگزير و به دليل اوضاع وخيم و 
بحرانی بسياری از صنايع و مراکز 
توليدی در ايران ابعاد آن رو به 
گسترش است، مطلقا نميتواند دفاع 

و تبديل شدن به " توليد داخلی"از 
سرمايه داران " مشاور اقتصادی"

چنين استراتژی ای طبقه . باشد
کارگر ايران را پنجاه سال به عقب 

آنچه . ميبرد و به خاک سياه مينشاند
امروز طبقه کارگر با آن مواجه 
است سيری است که سرمايه داری 
بطور کلی ھزينه توليد و معيشت 

الجرم . کارگر را کاھش ميدھد
ھردرجه بھبود وضع بحرانی 
سرمايه ھای ورشکسته در گرو 
فالکت و بيکاری بيشتر طبقه 

اين روند نميتواند به . کارگر است
و " دلسوز"يک سرمايه داری 

يا . متحول شود" طرفدار کارگر"
اين سرمايه داری، و بويژه با وجود 
سياستھای ضد کارگری در ميان 
کارگران، طبقه کارگر را به 
قھقرای فقر و فالکت ميراند و يا 
طبقه کارگر بعنوان رھبر آزادی 
جامعه با سياستی راديکال و 
سوسياليستی مقابل اين ھجوم 

يک حکومت . سرمايه قد علم ميکند
کارگری در ايران ھمين امروز 
قادر است اين بحران را به نفع رفاه 

 .و آزادی جامعه حل کند

 

برای طبقه کارگر ايران راه سومی 
         !وجود ندارد

 

 سفر پوتين به تھران
سفر پوتين به تھران در رسانه ھا با 
. مقدار زيادی جنجال ھمراه شد

دالئل اين موضوع نه خبر منابع 
و نه " ترور پوتين"اطالعاتی از 

سفر يک رئيس جمھور " جذابيت"
روسيه بعد از مدت طوالنی به 

اينھا فوت و فن ھای . ايران بود
ژورناليسم رسمی و بنگاھھای 
. حرفه ای خبرپراکنی ھستند

ھمينطور اجالس تھران و مذاکرات 
تعيين رژيم حقوقی خزر و "برای 

" ھمکاری در حفظ محيط زيست
نيز ھسته محوری اين سفر و نشان 

اينگونه . دھنده اھميت آن نيست
. اجالسھا ھمواره وجود داشته است

اھميت سفر پوتين در اين نکته 
اعالميه پايانی اجالس تھران نھفته 

21شماره   
مسئله اينست که نبايد سرنوشت 
آينده جامعه ايران را به اين 

روسيه و چين در . جريانات سپرد
يک جنگ منافع استراتژيک با 
آمريکا و بخشا اروپای غربی 

اين منافع قطب نمای . درگيرند
تعيين جھت سياست خارجی 

رژيم اسالمی نيز در يک . آنھاست
بازی در . جنگ بقا درگير است

اين شکافھا و اتکا به تروريسم 
اسالمی در منطقه را رمز بقای 

 . خود ميداند

 

اما يک بازيگر جدی و مھم ديگر 
اين صحنه طبقه کارگر و کمونيسم 

راه حلی که جنبش کارگری . است
و کمونيسم و مردم منزجر از اين 
نظام دارند، راه حل بسيار سر 
راست تر، بی ھزينه تر و انسانی 

سياست طبقه کارگر و . است
اردوی آزادی و برابری متکی به 
منافع آنی و آتی اکثريت عظيم 

اين سياست به دو . جامعه است
رکن متکی است؛ اول، جدال بقای 
رژيم بايد با شکست مواجه شود و 
مسير اين چيزی نيست جز تالش 
سازمانيافته تر طبقه کارگر عليه 

و دوم، . فقر و اختناق سياسی
دنيای يک "سياست نظم نوينی 

" دنيای چند قطبی"و يا " قطبی
سرمايه داران بايد به شکست 

شکست اين سياست . کشيده شود
نيز بدون ورود قوی جنبش طبقه 
کارگر و مردم آزاديخواه و ارائه 
. راه حل مستقل خود ممکن نيست

سازمان ملل امروز نقش ھمان 
مھر پالستيکی دوره جنگ سرد را 

منافع کارگر و اکثريت . ھم ندارد
عطيم مردم محروم توسط طرفين 
درگير در اين جدال جھانی و 

سفر . منطقه ای نمايندگی نميشود
پوتين اگر درسی برای جنبش 
آزادی و برابری داشته باشد اينست 
که سرمايه داران و دولتھايشان 
حاضرند برای تامين منافعشان به 
ھر اقدام ارتجاعی و ضد انسانی؛ 
از سازماندھی کشتار و جنگ تا 
مسلح کردن تروريستھا به آخرين 
تکنولوژی جنگی و قربانی کردن 
ھر منفعت بديھی انسانی پيش 

برای مقابله با اين اوضاع . بروند
بايد جبھه . بايد ورق را برگرداند

بشريت متمدن در ايران با پرچم 
و " نه به دولتھای جنگ طلب"
 به صحنه "آزادی و رفاه ھمگان"

 *.سياسی وارد شود



11صفحه  يک دنياى بھتر   

  تاريخ جمع جبری رويدادھای آن 
سرنوشت جامعه را جمع . نيست

رويدادھای يک جامعه تعيين 
اما از خالل رويدادھايی . نميکنند

ميتوان به عمق آنچه در جامعه در 
ميتوان . حال غليان است، پی برد

به اعماق نگاھی انداخت و 
تحوالت در اعماق را به دور از 

 . حجاب اختناق بررسی کرد

 

رويدادھای ھفته ای که گذشت 
. دارای چنين ويژگی ای ھستند

اعتراض دانشجويان به حضور 
احمدی نژاد در دانشگاه تھران، 
کارناوالھای جشن کودکان به 
مناسبت روز جھانی کودک، 
اعتراض کارگران نيشکر ھفت تپه 
و باالخره کمپين جھانی عليه 
اعدام، بيان آن تحرکاتی است که 
. در عمق جامعه در جريان است

از خالل اين رويدادھا ميتوان به 
مختصات تکاپوی جامعه، نظری 

 اين مشاھدات چه ميگويند؟. افکند

  

جامعه ايران جامعه ای ايستا، 
. تسليم شده و شکست خورده نيست

بر عکس، تمامی شواھد داللت بر 
يک تحرک و تقابل اجتماعی در 

مردم در کمين . ابعاد گوناگون دارد
ھر فرصت و . رژيم اسالمی اند

امکانی، مجرايی برای جاری شدن 
اعتراضی است که در بطن جامعه 
. در حال جوش و خروش است

مردمی که رژيم را نميخواھند، 
حکم به سرنگونی اش داده اند و 
در تالش دائم برای بزير کشيدن 

در طرف ديگر رژيم . آن ھستند
ھار و مرتجع، بر متن پيشرويھای 
ارتجاعی خود در منطقه و در 
تقابل با ميلتاريسم آمريکا و 
متحدين اش در عراق، تعرض 
گسترده ای را عليه جامعه سازمان 

ھدف تغيير توازن قوا . داده است
در جامعه، عقب راندن و مرعوب 

ھدف . کردن مردم معترض است
درھم شکستن جنبش سرنگونی 

چوبه ھای . توده ھای مردم است
دسته جمعی . دار را بر پا کرده اند

. و فردی در مالء عام اعدام کردند
حتی فيلمھای اين توحش اسالمی 

وادار به عکس العمل و عقب 
اين اعتراض به . نشينی ميکنند

کارگران . شوش محدود نمی ماند
. در اين اعتراض تنھا نيستند

کارگران پست کانادا، کارگران 
مزارع آمريکا، کارگران مواد 
غذايی، کارگران متال، و 
کارگران نساجی از اين اعتراض 

زمانيکه کارگر به . حمايت کردند
ميدان می آيد، ھمبستگی بين 
المللی کارگری به جلو صحنه 

کارگران . سياست رانده ميشود
نيشکر ھفت تپه راه را به 
کارگران ديگر بخشھای جامعه 

اين اعتراضات . نشان ميدھند
 . تاريخی اند

 

رژيم در مقابل کارگران ناچار 
اما آنچه به . به زانو زدن شد

ميدان آمد تنھا گوشه بسيار 
کوچکی از يک پتانسيل عظيم 

زمانيکه . در مبارزه طبقاتی است
طبقه کارگر با پرچم 
سوسياليستی خود پا به ميدان 
بگذارد، کسی جلودارش نخواھد 

 . بود

 

 در گوشه ای ديگر تالش برای 
برچيدن بساط اعدام و چوبه ھای 
دار رژيم صد ھزار اعدام در 

يک مبارزه انسانی . جريان است
برای پايه ريزی نظامی که در 
آن جايی از اعدام و قتل دولتی و 

اين مبارزه . برنامه ريزی نباشد
پيروزيھای غير قابل انکاری به 

بر پرچم اين مبارزه . دست آورد
اين حقيقت انسانی حک شده 
است که اعدام قتل عمد دولتی 

. جنايت سازمانيافته است. است
. بايد بساط چنين جنايتی را برچيد

اين مبارزه سيمای سياسی جامعه 
 .آتی را تصوير ميکند

 

اين مشاھدات نشانگر يک 
مردم . واقعيت انکار ناپذير است

 نگاھی به اعماق از دريچه چند رويداد
 علی جوادی

فاز آخر . خود را به نمايش گذاشتند
اين تعرض را قرار بود در 
دانشگاه به اجرا بگذارند و 

احمدی . مقاومتھا را درھم بشکنند
اما فريادھای . نژاد به دانشگاه رفت

فاشيست "، "مرگ بر ديکتاتور"
از جانب دانشجويان با " برو گمشو

دانشگاه . مواجه شد" استقبال"
 ! درس تلخی به احمدی نژاد داد

 

بيان . اما دانشگاه يک استٽنا نبود
گوشه ای، حتی کمرنگ، از 
روحيه عمومی و اعتراضی مردم 
. در مقابله با رژيم اسالمی است

مردم از رژيم اسالمی، از اسالم، 
از فقر و فالکت، از آپارتايد 
جنسی، از زن ستيزی، از استبداد 

برای بزير . بيزار و منزجرند
کشيدنش به ھر تالشی متوسل 

تنھا " مرگ بر ديکتاتور. "ميشوند
بيان گوشه ای از تقابل اين مردم با 

 . رژيم اوباش اسالمی است

 

در گوشه ای ديگر از جامعه، 
اتفاقاتی پيرامون روز جھانی 

 اکتبر، ٨. کودک در جريان بود
 مھر، روز جھانی کودک در ١۶

شھرھای کردستان و تھران 
پيام کاروانھای جشن . برگزار شد

. کودکان و بادکنکھا اين بود
منافع کودکان . کودکان مقدم اند

اول و مقدم بر ھر مصالح و 
منفعتی سياسی و ايدئولوژيک و 

جامعه ای که . طبقاتی قرار دارد
حقوق کودک را بر سر در خود 
قرار ميدھد، يک جامعه انسانی 

کودکان انسانند، انسانھای . است
کوچکی نيستند که بايد فردا برده 

گلھايی نيستند که . کار مزدی شوند
بايد له شوند تا آماده استٽمار و کار 

اميد ! انسانند. کودکند. مزدی شوند
 .زندگی و آينده اند

 

رويداد ديگر اعتراض کارگران 
کارگران . نيشکر ھفت تپه است

تسليم . معترضند. گرسنه اند
فشارکارفرما و تعرض اوباش 
. سرکوبگر رژيم اسالمی نشده اند

در طی دو ھفته . فرياد ميزنند
اعتراض متحدانه دولت اسالمی را 
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از حکومت اسالمی از فقر و 
فالکت و فرودستی و نابرابری 

اما اين نيمی از تصوير . بيزارند
روی ديگر اين تصوير اين . است

است که کمونيسم کارگری تنھا 
اردوی پرچمدار اين خواستھای 

آينده . پايه ای مردم در جامعه است
اگر ما . "در حال شکل گيری است

 بشويم، و ميتوانيم بشويم، پيروز
آنگاه اين آينده شاھد برپايى 

اى آزاد و برابر و مرفه و  جامعه
اى بدون  جامعه. انسانى خواھد بود

استثمار، بدون فقر، بدون طبقات 
باالدست و فرودست، بدون 
استبداد، بدون حاکميت خرافات 
مذھبى و سنتھا و اخالقيات 
ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون 

يک جامعه . تبعيض
نظيرى  فرصت کم ... سوسياليستى 

براى ايفاى نقش کارگر و کمونيسم 
بعنوان رھبر يک جنبش عظيم 
براى آزادى و برابرى در ايران 

از پيام حزب " (فراھم شده است
اتحاد کمونيسم کارگری به 

اين فرصت را نبايد از ) کارگران
با تمام قوا بايد ملزومات . دست داد

 .*  پيروزی را فراھم کرد

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای ھر 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/ 

http://www.m-hekmat.com/ 

مرکز مطالعات کمونيسم 
 :کارگری برگزار ميکند

آيا پس از عراق نوبت 
 ايران است؟

 

 علی جوادی
شبکه پالتاک، گروه : مکان

 ايران –خاور ميانه 

 اکتبر، ساعت ٢١يکشنبه  
 شب بوقت اروپای ٩

 مرکزی

و بطورھم زمان در ياھو 
 مسنجر

worker.communism.studies@gmail.com 
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 برنامه ھای تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بھتر

 
 بعد از ظھر ۵ساعات : جمعه

 بوقت تھران 
ه  ب ن ش ک ت : ي اع   ١٢:٣٠س

 ظھر بوقت تھران  

 در تلويزيون کانال يک 
 

ر يک  ت ھ ای ب ي رای يک دن ب
يطرف . برنامه سياسی است ب

دار است ب ان ع . نيست، ج داف م
ری،  راب ت، آزادی، ب ق ي ق ح
ا  ھ ان شادی، رفاه و سعادت انس

ما برای يک جمھوری . است
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

 

ن  ان پخش اي لطفا روز و زم
ه  م ه اطالع ھ ا را ب برنامه ھ
ان  ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.wupiran.com 

www.for-abetterworld.com  

http://for-abetterworld.blogfa.com 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى! سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 ناصر زرافشان در سوئد 
کی از  ق ي ه از طري ت ذش ه گ ت ف ھ
ای  ه آق سايتھای خبری مطلع شدم ک
ت  اف رای دري ان ب ر زرافش اص ن

زه  اي ی"ج ک ولس وخ ورت ت از " ک
ده  م آم ل کھ ه است انجمن قلم سوئد ب

وسط . است طور ت ن ي ان "ھم سازم
ران   ارگ ی ک وزش آم

جلسه ای عمومی ) اف.ب.آ" (سوئد
زار  رگ ه ب برای وی در عصر جمع

با عالقه به جلسه زرافشان . ميشود
م ات . رفت ظري ه ن که ب ن ل از اي ب ق

ن  که در اي ن زرافشان فکر کنم و اي
ن  ه اي ت، ب ف د گ واھ ه خ ه چ س ل ج
دن  ه دي کردم ک ي کر م موضوع ف
ه  رم، ک ت ح ا جسارت و م ردی ب ف
بخاطر وکالت انسانھائی که به فجيع 
ج سال  ترين شکل به قتل رسيدند پن

ه . زندانی کشيد، ارزشمند است م ھ
ن  ي ه ھم ميدانند زندانی زرافشان ب
ای وارده  م دليل بود و اتھامات نخ ن

 .پاپوشی اسالمی بيش نبود

 

از ديدن ناصر زرافشان بعنوان 
انسانی شريف و مبارز خوشحال 

و بيشتر خوشحالی ام ازاين . شدم
جنبه بود که عليرغم مشقاتی که او 
و زندانيان سياسی بيشماری متحمل 
شدند، زنده است و در مقابل ما 

ھمين احساسم را نيز در . قرار دارد
فرصتی کوتاه که برای پرسش پيش 

زرافشان در اين . آمد بيان کردم
در مورد . جلسه سخنرانی نکرد

سواالت مطرح شده اظھار نظر 
قبل از پرسش و پاسخھا با . کرد

فروتنی و خواھش اعالم کرد که 
وکالت ميدھد که شرکت کنندگان 
اين جلسه از جانب او از ھمه 
کسانی که به ھر طريق و ھر اندازه 
از وی و زندانيان سياسی حمايت 
کردند تشکر ميکند و ارزش اين 

او تاکيد کرد که . کار را ميداند
اخبار اين تالشھا در زندان تاثيرات 

با اين اميد که روزی . مھمی داشت
ديگر مجبور نشويم برای دفاع از 
زندانی سياسی کمپين و تالش 

  .جمعی سازمان دھيم

در پاسخ به سواالت چند نکته مطرح 
شد که بخاطر ھرگونه امانت داری 
من تنھا استنباط خودم را اينجا بيان 

در مورد سياسی در ايران و . ميکنم
برخورد جامعه به رويدادھا، او اشاره 
به پايان چند روند کرد؛ اول، اصالح 
طلبی دينی که ديگر ھيچ امکانی در 
ذھنيت مردم ندارد و حتی  برگشت 
آنھا به قدرت چيزی شبيه غير ممکن 

دوم، اميد بخشی از جامعه و . است
ھزيمت يافتگان دو خرداد به آمريکا 
نيز مدتھاست به پايان خود رسيده 

نمونه عراق ظاھرا ماتريال . است
کافی و الزم برای استنتاج سياسی 

سوم، تخته . مردم فراھم کرده است
شدن دکان پست مدرنيست ھا و 
عقايدی که دوره ای در ايران تحت 

در " تئوريھای جديد"عنوان 
امروز . دانشگاھھا و جامعه پمپاژ شد

انتشار گاه وبيگاه گوشه ھائی از 
نظريات متفکرين آن جايش را در 
کنار متون اسالمی در روزنامه ھای 

و باالخره عروج . حکومتی يافتند
نسلی جديد با معضالت ويژه ايندوره 
و با يک دنيا سوال و در جستجوی 

 . راھی برای آينده

 

در مورد موقعيت جنبشھای اجتماعی 
در ايران ناصر زرافشان بر جنبش 
دانشجوئی تاکيدات مھمتری داشت تا 
حرکتی که با عنوان جنبش حقوق زن 
فعاليت ميکند و حتی توده زنان با 
ھزار مشقت نميدانند که اينھا چه 

او ھمچنين براين باور بود . ميگويند
که عليرغم وجود اعتراضات 
کارگری، دانشجوئی، و تالش زنان 
برای رفع تبعيض، ھنوز جنبشی قوی 
و استخواندار که جامعه اميدش را به 
آن ببندد و حول آن متحد شود وجود 

 . ندارد

 

در اينموارد ميتوان موافق يا مخالف 
اما . او بود و بحثھای مختلفی کرد

نکاتی تقريبا امروز فرض عمومی 

اند؛ پايان دو خرداد و پايان اميد 
و " فرشته نجات آمريکا"به 

پايان پروژه کسانی که بطور 
موسمی سر از آمريکا درمی 
آورند و ميخواھند نقش چلبی 
ايران را بازی کنند امری تقريبا 

ھرچند ھنوز نبايد . مسلم است
از افشای پروژه ھای دست 
. راستی و پنتاگونيستی غافل شد

پايان بساط بنجول فروشان پست 
مدرنيست نيز به ھمين اعتبار 

در اين . بايد توضيح داده شود
ھم ترديدی نيست که جنبشھای 
موجود امروز در ايران با 
سواالت و معضالت واقعی و 
نقاط قوت و ضعف مشخص 
روبرو ھستند و بايد در ھر 
مورد بحث اثباتی روشن برای 
توضيح موقعيت و پيشروی آنھا 

اما يک نکته به نظر . ارائه کرد
من مھمتر از افت و خيز 
اوضاع سياسی است و آن 
شکاف نسلی امروز جامعه 
ايران است که در زبان 

نسلی جديد و با "زرافشان با 
مولفه . تبئين شد" ھزاران سوال

ھای اين شکاف بسيار مھمتر و 
استراتژيک تر از پايان 
جنبشھائی است که رسالتی 

اين موضوعی . دورانی داشتند
است که بر روندھای سياسی در 
ايران تاثيرات تعيين کننده 
ميگذارد و تاثيرات جدی در 
روش و سبک کار و نگرش 
احزاب سياسی به امر 
سازماندھی و رھبری و 
روانشناسی توده ای جامعه 

اين جنبه از . ميگذارد
خصوصيت جامعه ايران بايد 

و . جداگانه بحث و بررسی شود
باالخره اينکه اين نسل حقيقت 
جوئی و آرمان عدالتخواھانه و 
مدرنيستی را بناگزير در 
. کمونيسم کارگری ميتواند بيابد

اين البته نه امری اتوماتيک 
بلکه موضوعی نسلی در دوره 

مشخصی از اوضاع داخلی و 
به نظر . منطقه ای و جھانی است

من لوالی اين نسل جديد و آن 
جنبش استخوانداری که جامعه 
بايد آن را بيابد و حول آن متحد 
شود، چيزی جز سوسياليسم 
کارگری و جنبش کمونيستی 

 . کارگری نيست

موضوعی که مطرح است اينست 
که اين جنبش نيز بايد اھرمھای 
تغيير در جامعه را بدست گيرد، 
آماده شود، و به نيازھای اردوی 
مدرنيستی و سوسياليستی پاسخی 

 .*  فراگير بدھد

 ستون آخر،
 سياوش دانشور


