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 سياوش دانشور
 

 "انتخابات آزاد"
 !دم جنباندن شبه اپوزيسيون شروع شد

دور "  انتخابات رژيم  "با نزديک شدن         
ديگرى از نمايش کسل کننده و                                 
واپسگراى جنبش ملى اسالمى شروع               

در يادداشت سردبير نشريه         .  شده است  
 مرداد  ١٧يک دنياى بهتر، شماره يازده         

 ، از جمله نوشتم؛ ١٣٨۶

 

ما در تحليل اوضاع سياسی ايران               "...
همواره تاکيد کرده ايم که جدال در باال و          
تشديد جنگ جناحهای حکومتی،                           
انعکاسی از گسترش جدال در پائين با               

هدف .  کل موجوديت رژيم اسالمی است       
بقا جدال باالئی ها مشترک است؛                         

جمهوری اسالمی و گرفتن تضمين                    
سياست .  امنيت و سهم شان در منطقه            

. رسيدن به اين هدف مورد مشاجره است        
جناح راست که امروز دولت احمدی نژاد   
را جلو انداخته فکر ميکند رسيدن به اين           
هدف از طريق گردنکشی تروريستی در        
منطقه و اتمی شدن و سرکوب در داخل            

جناح ديگر در رنگين            .  ميسر ميشود   
و "  جامعه مدنی  "و   "  تعقل"کمانی از      

اصالحات و ديالوگ و    "و  "  چينی کردن "
. همين هدف را دنبال ميکند       "  عاديسازی

هر دو سياست در عين حال عليه جنبش            
سرنگونی و کارگر و آزاديخواهی و                  

. براى به خانه فرستادن مردم توافق دارند  
سياست سرکوب شديد نقطه توافق                        
جناحهای رژيم نيست، اما سياست بقا                 
نظام و وقت خريدن و مردم را به حاشيه           

 . سياست راندن هدف مشترک آنهاست

 

نمايش اسالمی انتخابات رژيم در راه        ...  
ليگ جنبش       .  است

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .و ستون آخر...  دستگيرى يک فعال کارگرى، اعدام در سقز، نامه ها، در صفحات ديگر؛

 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب
 در باره حمايت از بيانيه حزب حکمتيست؛  

   عليه جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه ايران
 
 
 
 

 ٣                                                                                                              صفحه 

  ١۶صفحه 

 جنگ احتمالی 
و سكوت معنی دار حزب 

 !آمونيست آارگری

              ١۴صفحه محمود احمدی                           

 کمونيسم 
تنها راه نجات 
 !بشريت است

 
  در سالروز انقالب اکتبر

 سياوش دانشور
 ٧صفحه 

 يادداشت سردبير

 ! جنگ و پارانويای تماميت ارضی
در پشت همين حكومتی آه به خون ما تشنه "

 )داريوش همايون." ( خواهيم ايستاد،است

  على جوادى

 ١۵صفحه 

اعتراضات سياسی طبقه 
 !کارگر را آبديده ميکند

 )بخش دوم(

 سعيد مدانلو

 ١٠صفحه 

بيانيه دفتر سياسى حزب در حمايت از بيانيه؛ عليه جنگ و دفاع از 
٢صفحه مدنيت جامعه ايران                                                      

آلترناتيو کمونيستى کارگرى در             
 قبال کميته هاى کارگرى چپ سنتى

 

  خسرو دانش
 ١٢صفحه 

 "طرح جمع آورى معتادين"
  کاميار آزادمهر

 ١٩صفحه 



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

خطر حمله نظامی آمريکا و جنگ        
دو قطب تروريستی جهان معاصر       
را در برابر کابوس دهشتناکی                 

حزب اتحاد      .  قرار داده است           
کمونيسم کارگری حمله نظامی               
آمريکا و متحدينش، تحريم                         
اقتصادی و بانکی و هرگونه                     
اقدامی که زندگی، هستی، امنيت و       
معيشت توده های مردم را مورد            
تعرض قرار دهد، قاطعانه محکوم       

يک ويژگی فعاليت سياسی      .  ميکند
ی        ما در اين دوران تالش برای خن
کردن و جلوگيری از شکل گيری          

 .چنين فاجعه خونينی است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                 
همانطور که در برنامه و قطعنامه        
های مختلف خود اعالم کرده است       
برای استقرار فوری يک                            
جمهوری سوسياليستی مبارزه               

جمهوری سوسياليستی        .  ميکند
تضمين کننده دخالت آزاد، آگاه و            
مستقيم مردم در حکومت و تامين          

 رفاه و     ،کننده وسيع ترين آزاديها       
سرنگونی .  برابری در جامعه است   

جمهوری اسالمی از طريق يک            
انقالب کارگری عملی ترين،                   
مطلوب ترين، کم مشقت ترين و             
کوتاه ترين راه رسيدن مردم به                

نظامی .  حکومت منتخبشان است      
که آزادی، رفاه و برابری کليه                 
شهروندان، صرفنظر از جنسيت،       
مليت، نژاد و مذهب و تابعيت را            

يک "با پياده کردن آليت برنامه             
 . تامين ميکند" دنيای بهتر

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در         
عين پيشبرد اين وظيفه هميشگی            
ی                 خود از هيچ تالشی برای خن
کردن سناريوهای دهشتناکی که            
نيروهای مرتجع و ضد جامعه در         
برابر بشريت قرار ميدهند، خود            

از اين رو ما       .  داری نخواهد کرد    
کميته "از بيانيه و فراخوان                        

رهبری حزب کمونيست کارگری        
و اصول مندرج در     "  حکمتيست  –

مبنی بر توافقات اپوزيسيون در      آن  
مقابله با جنگ احتمالی، حمايت              

 . ميکنيم

از نقطه نظر ما اين اصول، مبانى         
وحدت نيروهای متفاوت                             

وحدت آن دسته    .  اپوزيسيون نيست 

ه    ي ان ي  ب
کشـــمـــکـــش مـــيـــان آمـــريـــکـــا و           
ه               مـل طـر ـح ی ـخ الـم وری اـس جمـه
رده             د ـک دـي آمريکا به ايران را تـش

اهــداف و ســيــاســتــهــای دو       .   اســت
ه              طـی ـب چ رـب ـي طرف اين نزاع ـه
ای             ورـه ران و کـش ردم اـي منافع ـم

 .منطقه ندارد

همراه اين کشمکشها، دارو                  
دسته های اسالمی و قومی که              
مورد حمايت اين يا آن طرف                
نزاع هستند ايران را در خطر             

و    پاشيدن شيرازه زندگی مدنی      
تبديل شدن به عراق ديگری در          
ابعاد به مراتب وحشتناک تر                

 .قرار داده است

در چنين شرايطی ما اعالم                    
 :ميداريم که 

 

جمهوری اسالمی خود يک         -١ 
عامل مهم در آفرينش خطر                   
جنگ و فراهم آوردن امکان                 

ما هر  .  تباهی جامعه ايران است     
گونه سازش با جمهوری اسالمی      
يا هر جناح و بخشی از آن را                 

سرنگونی .  محکوم ميکنيم          
جمهوری اسالمی و از کار                   
انداختن همه دارو دسته ها و                 
دستگاههای سرکوب و ترور و          
تحميق، شرط هرگونه تحول                
آزاديخواهانه در ايران و                         
موثرترين راه مقابله با خطر                

 .جنگ است

دخالت نظامی امريکا ويا            -٢ 
اسراييل در امور ايران بايد                   

اين دخالت،        .  موقوف شود       
مستقيما به نفع جمهوری                          
اسالمی، در خدمت پاشيدن                   
شيرازه جامعه ايران و تحميل             
يک بربريت اجتماعی، سياسی و     

ما .  نظامی بر مردم ايران است        
هرگونه همکاری و همراهی               
نيروهای سياسی با اين دولتها در      

 .اين زمينه را محکوم ميکنيم

دود تحريم و محاصره                   -٣
اقتصادی قبل از هر کس به چشم        

تجربه عراق  .  مردم ايران ميرود   
نشان داد که اولين قربانيان                     
تحريم های اقتصادی رژيم های        
ارتجاعی، کودکان، سالخوردگان    

. و محرومان جامعه خواهند بود       
ما با اين تحريم ها مخالف هستيم         
و هرگونه حمايت از محاصره و       
تحريم اقتصادی ايران را                        

حزب "حزب اتحاد آمونيسم آارگری از فراخوان 
در قبال جنگ " حکمتيست –کمونيست کارگری 

 !احتمالی حمايت ميکند
از نيروهای اپوزيسيون که به                    
جنبشهای اجتماعی متفاوت تعلق            
دارند، نه امر واقعی قابل حصولی         

اما اين   .  است و نه امری مطلوب         
اصول، قواعد و مقررات يک                   

. مبارزه متمدانه را تعريف ميکند           
زمينى را ترسيم ميکند که هريک           
از جريانات اپوزيسيون در آن                   
براى پيروزى خط مشى و جنبش            

اين جنبشها    .  خويش تالش ميکند       
قبل از جمهورى اسالمى بوده اند و        
بعد از آنهم خواهند بود و هريک              
براى برقرارى نظام و جامعه                    

مبارزه .  مطلوب خود تالش ميکنند     
براى سرنگونى حکومت اسالمی          
بخشى از يک جدال وسيع تر بر               

 .سر اين آلترناتيو هاست

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به            
نوبه خود ميکوشد تا آن دسته از                
نيروهاى اپوزيسيون که براى                   
سرنگونى رژيم اسالمى تالش                  
ميکنند و با اصل جلوگيری از                    
جنگ و اجتناب از سناريوى سياه و       
جنگ داخلى توافق دارند، علنا و             
ترجيحا مشترکا، به مجموعه اى از       
موازين سياسى و عملى در مبارزه        
عليه رژيم اسالمى و همچنين به               
اصول پايه ای در قبال وضعيت               
سياهی آه جامعه ممکن است به آن        

حزب .  دچار شود، متعهد گردند           
اتحاد آمونيسم آارگری معتقد است       
که تعهد همگان به پايبندی به تامين         
وسيع ترين حقوق و آزادى هاى                
سياسى و مدنى در جامعه و                          
بازترين فرجه براى دخالت آزادانه       
مردم در صحنه سياسى و نيز لغو            
هر نوع تبعيض و نابرابری در                 
قوانين، نقشی مهم در ممانعت از             
سقوط جامعه به ورطه هرج و                   
مرج و جنگ داخلى و از هم                        
گسيختگى شيرازه جامعه مدنى                

 .بطور کلى دارد

 دفتر سياسی 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٧ اکتبر ٣١

 

 –حزب آمونيست آارگری "بيانيه 
"حكمتيست  

٢۴شماره   
غيرقابل قبول دانسته و آن را                     

 .محکوم ميکنيم

دامن زدن به شکاف های قومی        -٤
ومذهبی در ايران و تقويت                         
جريانات قوم پرست و مذهبی،                
نسخه دامن زدن به جنگ و                         
پاکسازی قومی در همه ايران                   

هر گونه تالش برای                   .  است
گسترش اين شکاف ها محکوم                 

تضمين حق همه                       .  است
ايران برای زندگی به                   مردم

عنوان شهروندان متساوی الحقوق       
بايد اصل پايه ای سياست در ايران       

 . باشد

تعيين نظام سياسی آينده در              -٥ 
ايران حق بی چون و چرای مردم          

مردم بايد امکان بيابند     .  ايران است 
که آزادانه و آگاهانه در مورد نظام        

اولين .  آتی ايران تصميم بگيرند          
شرط تضمين اين آزادی سرنگونی      
جمهوری اسالمی و تضمين                      
 .آزاديهای سياسی و اجتماعی است

ما پايبندی خود را به رعايت و          -٦
تضمين حقوق زير برای مردم                

 :ايران اعالم ميکنيم

 

آزادی بی قيد و شرط عقيده،          -الف
بيان، مطبوعات، اجتماعات،                   

 تشکل، تحزب و اعتصاب

برابری کامل و بی قيد وشرط          -ب
زن و مرد در حقوق مدنی و                       

لغو کليه قوانين و مقرراتی       .  فردی
 .که ناقض اين اصل است

برابری کامل حقوق همه                 -پ
شهروندان، صرفنظر از عقيده،            

مذهب، مليت، نژاد و                   جنسيت،
 .تابعيت

اعالم جدايی کامل مذهب از            -ت
 .دولت و آموزش و پرورش

لغو کليه قوانين و مقرراتی که          -ث
اعالم آزادی    .  منشا مذهبی دارند      
 .مذهب و بی مذهبی

 .آزادی کليه زندانيان سياسی -ج

 .لغو مجازات اعدام -چ

بيمه بيکاری مکفی برای همه          -ح
.  سال  ١٦افراد آماده بکار باالی           

پرداخت بيمه بيکاری مکفی و                 
ساير هزينه های ضروری به کليه        
کسانی که به علل جسمی يا روانی         

 . توان اشتغال به کار را ندارند

*** 



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

 اخيرا دفتر           :يک دنياى بهتر          
سياسى حزب طى اطالعيه اى از          

بيانيه عليه جنگ و در دفاع از              "
حزب "  مدنيت جامعه ايران               
دليل اين   .  حکمتيست حمايت کرد     
 .اقدام را توضيح دهيد

 

 اين  :علی جوادی 
بيانيه ای به موقع     
و مسئوالنه در           
مورد مخاطراتی     
است که جنگ           
احتمالی در                  

يکی .  پيشاروی ما قرار داده است       
از مخاطراتی که جامعه را تهديد           
ميکند، سناريوی سياه و از هم                  
پاشيدگی شيرازه مدنی جامعه                  

مستقل از تحليلی که در               .  است
مورد احتمال و ميزان وقوع چنين        
سناريويی داشته باشيم، جنگ يک        
فاکتور تشديد کننده وقوع چنين                

جلب .  سناريوی دهشتناکی است        
توجه به چنين مخاطراتی يک                  
وظيفه مهم اين بيانيه و کمونيسم              

 . کارگری علی العموم است

 

بعالوه اين بيانيه تالش ميکند که             
چهارچوبی برای بسيج جامعه در         
مقابله با جنگ و مخاطرات ناشی          

مبانی سياسی ذکر   . از آن ارائه دهد 
شده در اين بيانيه مرز بندی روشن       
و قاطعی در مقابله با دو قطب                   
تروريستی جهان معاصر و جنبش       

 -های ناسيوناليستی و جنبش ملی          
اسالمی در شرايط خطر جنگی              
ارائه ميدهد و به مواضع رسمی             
حزب ما در اين زمينه بسيار                     

اين پالتفرم سياسی     .  نزديک است  
به جنبش کمونيسم کارگری امکان       
ميدهد که نقش تاريخی خود را در          
راس جنبش ضد جنگ و ضد                    
جمهوری اسالمی و ضد                              

 . ميليتاريسم آمريکا ايفا کند

 

حزب ما هم تاکنون مباح                         
متعددی در زمينه چگونگی مقابله        

کمونيسم کارگرى تاکيد ميکند؛          
يعنى متعهد شدن جريانات                     
اپوزيسيون به رعايت يک قاعده       

ونه ائتالف که نه ممکن        –بازى  
در دفاع از       -است و نه مطلوب     

به اين   .  نفس جامعه و امنيت آن       
دليل و با توجه به تشديد تحرک            
اين جريانات و فضاى موجود در      
زمينه خطر جنگ، که مجموعا          
به نفع نيروهاى سناريوى سياهى      
و تروريست و به ضرر مبارزه         
طبقه کارگر و کمونيسم و مدنيت       
جامعه عمل ميکند، طبيعى است        
که ما يا راسا پيشقدم چنين                       
سياستى شويم و يا از طرح چنين        
سياستى از جانب هر جريان                 

طبيعى ترين  .  مسئول حمايت کنيم  
انتظار از هر جريان سياسى                 
مسئول در قبال جامعه اينست،            
که مستقل از تفاوت در                              
استراتژى سياسى، از اين بيانيه         
حمايت کند و راسا مشغول                     
مصون کردن جامعه در اين                  
زمينه و ايجاد آمادگى در جامعه         
در صورت وقوع چنين رويداد          
ويرانگرى براى دفاع از خود             

حمايت ما از اين بيانيه به          .  باشد
معنى درک اين خطر از جانب            
نيروهاى نظم نوينى و اعالم                 
آمادگى کمونيسم براى                              
سازماندهى مقابله با چنين                      

مهمترين فاکتور  .  اوضاعى است 
براى ما اينست که مبارزه مردم         
براى سرنگونى جمهورى                     
اسالمى، مبارزه اى متکى به               
اميد و خوشبينى و درک                           

در حالتى  .  ضرورت تغيير است   
که جنگ و بمباران و تروريسم           
و ميليتاريسم از هر سو جامعه             
را مورد حمله قرار ميدهد، اين           
روند قيچى ميشود، عنصر                    
استيصال بجاى عنصر اميد                  
مستولى ميشود، اين شرايط                   
حضور نيروهاى متناسب با اين        
اوضاع را جلو صحنه ميراند،            
ارتجاع و ارتجاع و ارتجاع به            

اين خطر را   .  جان جامعه مى افتد   
تالش براى   .  نبايد دستکم گرفت    

 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب
 در باره حمايت از بيانيه حزب حکمتيست؛  

   جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه ايران
 

اجتماعی با جنگ و چگونگی به              
ميدان کشيدن مردم در ايران و                  

ما خود در صدد    .  جهان داشته است  
از اين  .  تدوين چنين بيانيه ای بوديم     

رو زمانی که اين بيانيه از جانب              
رفقای حکمتيست منتشر شد، دفاع         
از آن و پيوستن به آن، تصميم ساده         

اتخاذ اين تصميم    .  ای برای ما بود     
حاکم "  سکتاريسم"شايد با توجه به       

بر بخشهايی از کمونيسم کارگری          
برای .  اقدامی غير مترقبه بنظر آيد      

ما آن گرايشی    .  ما اما اينطور نبود     
در جنبش کمونيسم کارگری هستيم        
که از منفعت عمومی کل جنبشمان         

فرقه گرايی جايی      .  حرکت ميکنيم  
من .  در سياست و تحزب ما ندارد         

تمامی نيروهای کمونيسم کارگری        
را عليرغم دوری و نزديکی با                  
حزب حکمتيست به پيوستن به اين         

 .فراخوان و بيانيه دعوت ميکنم

 

 :سياوش دانشور             
مسئوليت اجتماعى           
يک رکن مهم سياست     
کمونيسم کارگرى             

چه از زاويه         .  است
انساندوستى که مشخصه هويت               
کمونيستى ماست و چه از زاويه              
استراتژى سياسى کمونيستى اى که      

جامعه اى که توسط       .  دنبال ميکنيم  
يک حمله نظامى ويرانگر و جنگ،      
و همينطور آکتورهاى اين سناريو         
يعنى  جريانات دست ساز و ضد              
جامعه از هر طرف مورد تهاجم              
قرار گرفته و از سوخت و ساز                 
طبيعى خود خارج شده است، محيط   
مناسب و مطلوب براى فعاليت                 
سياسى کمونيسم و پيشروى مبارزه       

هرچند در     .  طبقه کارگر نيست         
چنين شرايطى نيز کمونيسم وظايف     
مشخصى براى مقابله با اوضاع              

اما .  جديد و دفاع از جامعه دارد             
چنين شرايطى مجموعا به ضرر            
پيشبرد مبارزه طبقاتى بطور کلى و      
عقب راندن مبارزه سياسى بطور           

مفاد اين    .  اخص در جامعه است         
بيانيه بر يک سياست قديمى                        

٢۴شماره   
ممانعت و منتفى کردن آن در                    
خدمت تداوم تالش مستقل مردم              
براى سرنگونى و حاشيه اى کردن      
جريانات ضد جامعه و                                   

تعهد ما به اين      .  آوانتوريست است 
بيانيه و تالش براى بردن يک                  
خودآگاهى در جامعه، ريشه در              
مسئوليت اجتماعى کمونيسم                     

 .  کارگرى دارد

 

: آذر ماجدی               
خطر جنگ                 
جامعه را تهديد         

بعنوان .  ميکند
يک حزب                    

سياسی جدی و مسئول بايد برای            
بايد کوشيد که   .  اين شرايط آماده شد   

موانع هر چه بيشتری در مقابل آن         
قرار داد و جامعه را به بهترين                 
شکلی برای چنين شرايطی آماده           

اين يک جنگ خانمان                  .  کرد
ابعاد و عوارض        .  برانداز است   

مخرب آن بسيار گسترده تر و                  
پيچيده تر از جنگ ايران و عراق          

خطر از هم پاشيده           .  خواهد بود   
شدن سامان جامعه کامال محتمل            

وقوع يک سناريوی سياه،         .  است
آنچه در عراق شاهديم يکی از                 

بايد کليه اين           .  احتماالت است     
احتماالت را در نظر گرفت و                   

بايد تالش   .  برای آن نقشه داشت        
کرد تا مانع از هم پاشيده شدن                    
سامان جامعه و فروپاشی جامعه            

مقابله با اين شرايط از         .  مدنی شد  
 .وظائف خطير و فوری ماست

 

بيانيه حزب حکمتيست تالشی در         
به اين علت ما از       .  اين جهت است   

اين بيانيه حمايت کرديم و                            
اميدواريم که احزاب و جريانات            

اگر بتوان    .  ديگر نيز چنين کنند         
بخش اعظم اپوزيسيون را به اين            
مفاد متعهد کرد ميتوان اميد داشت         
که سدی در مقابل يک سناريوی             
سياه احتمالی در صورت وقوع              
جنگ ايجاد کرده ايم و جامعه را با        
خطرات احتمالی آشنا و آماده کرده       

تعهد به اين بيانيه نشان درجه         .  ايم
باالتری از احساس مسئوليت و               

. بلوغ اپوزيسيون خواهد بود                    
. فاکتوری که در عراق غايب بود         

بعالوه ما زمانی که در رهبری               
حزب کمونيست کارگری بوديم             
بيانيه ای مشابه اين بيانيه تصويب         

تائيد و    .  کرديم
  ۴صفحه 



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

حمايت از بيانيه ای که خود زمانی        
در تهيه آن سهيم بوده و به آن رای          
داده ايم کاری کامال قابل انتظار و          

اگر اين کار را            .  اصولی است   
اگر .  نميکرديم جای تعجب داشت       

نسبت به بيانيه ای که با هدفی                    
 سال پيش تصويب کرده          5مشابه   

بوديم، بی اعتنا ميمانديم، يک عمل      
صرفا سکتاريستی انجام داده                   

 .بوديم

 

 حزب اتحاد          :يک دنياى بهتر         
کمونيسم کارگرى در قبال اين                  
سياست چه اقدامى را در دستور             

 دارد؟ 

 

 دفتر سياسی و کميته      :علی جوادی 
مرکزی ما به اتفاق آراء حاضرين        

مسلما .  به اين بيانيه رای داده است      
تالش برای گسترش صفوف                    
نيروهايی که خود را به چنين                    
مبانی ای متعهد کنند، يک اقدام               

ما ميکوشيم نيرويی   .  معين ما است  
برای گسترش اين بيانيه و پالتفرم         

اما اقدامات ويژه    .  در جامعه باشيم   
و گسترده تر را رهبری حزب                 

 .کماکان بايد تعريف و ترسيم کند

پيشبرد اين بيانيه از دو جنبه حائز          
نيروهای سياسی در     .  اهميت است  

. حال تغيير و تحول هستند                          
نيروهای ناسيوناليسم عظمت طلب     

اسالمی در صدد ايجاد          –و ملی     
صفبندی جديدی در شرايط جديد            

جبهه ای که عمال رژيم             .  هستند
اسالمی را از زير ضرب جنبش            
سرنگونی طلبی خارج ميکند و              
ميکوشد که پارانويای تماميت                 
ارضی را به صدر مشغله جامعه           

اين جريانات جنگ و              .  بکشاند
شرايط خطرناک کنونی را                        
شرايطی برای جمع و جور کردن         
صف در هم شکسته نيروهای                  

اسالمی و  –متعدد ناسيوناليسم ملی  
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی           

از اين رو حياتی است که         .  ميدانند
اردوی کمونيسم کارگری با پرچم         
سياسی و روشنی در تقابل با                      
شرايط سياسی حاضر در جدالهای       

. اصلی جامعه حضور داشته باشد        
ابه رهبر       کمونيسم کارگری بايد بم

 . شرايطى آماده ميکنيم

 

ما با جديت کامل         :  آذر ماجدی  
تالش خواهيم کرد که اين بيانيه           
را تبليغ کنيم، در جامعه آن را               

. معرفی کنيم و اشاعه دهيم                    
ميکوشيم که جريانات و احزاب         
اپوزيسيون را به حمات از آن              

مردم را ترغيب          .  جلب کنيم    
خواهيم کرد که اپوزيسيون را             
برای اعالم تعهد به مفاد اين                  

همين .  بيانيه تحت فشار بگذارند     
پروسه خود نقش تعيين کننده ای        
در آمادگی جامعه برای مقابله با         
سناريوی سياه احتمالی خواهد            

اين بيانيه و حمايت از آن       .  داشت
معيار خوبی برای آزمون درجه        
احساس مسئوليت نيروهای                   

 . اپوزيسيون است

 

مساله اينجاست که برخی از                 
جريانات ماجراجو، قومپرست و      
تروريستی درشرايط جنگی فعال     
خواهند شد و خواهند کوشيد در          
شرايط نابسامانی حاصله از                 
جنگ با اتکاء به قلدری و                        

بايد برای  .  ارعاب قدرت بگيرند   
در .  اين شرايط نيز آماده شد              

شرايط جنگی ما هم عليه رژيم            
اسالمی و هم عليه جنگ مبارزه        
ميکنيم و مردم را نيز بايد در اين        

لذا مهم است    .  جهت سازمان داد   
که در مقابل هرج و مرج و                     
پاشيده شدن شيرازه جامعه                     

بايد .  اقدامات الزم انجام گيرد          
مردم و تشکالت مردمی در اين         

بايد .  شرايط قدرت بگيرند              
اپوزيسيون را ملزم و متعهد کرد       
که به اراده مردم احترام                           

از اين رو تبديل اين             .  بگذارند
بيانيه به وجدان آگاه جامعه،                  

 . جامعه را يک قدم بجلو ميبرد

 

حزب ما چندی پيش يک کمپين           
ما .  موفق عليه اعدام سازمان داد     

توانستيم اين کمپين را گسترده             
توانستيم بخش مهمی را در      .  کنيم

حمايت از اين کمپين به ميدان               
حتی موفق شديم که اين          .  آوريم

گفته منصور حکمت که اعدام را       
بعنوان قتل عمد دولتی توصيف         
ميکند در طومارهای اعتراضی       

اين تجربه موفق به      .  جا بيندازيم 
ما امکان ميدهد که با شناخت                

 ... جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه

جنبش اعتراضی عليه جنگ و در          
راس مبارزات مردم برای                           
سرنگونی جمهوری اسالمی                     

ما .  حضور خود را باز تعريف کند       
بايد مبارزه عليه جنگ را با مبارزه       

. عليه جمهوری اسالمی گره بزنيم        
ما بايد پايان خطر جنگ را با پايان         
فاجعه موجوديت رژيم اسالمی و            
شکست سياستهای ارتجاع                           

. امپرياليستی به سرانجام برسانيم          
اين بيانيه گام معينی در اين جهت             

 . است

 

از طرف ديگر تشديد احتمال                      
سناريوی سياه در صورت وقوع             
جنگ يک واقعيت غير قابل انکار          

يک رکن تالش کمونيستی          .  است
منصور حکمت، جلوگيری از                  
سناريوی سياه و تامين پای بندی              
نيروهای اپوزيسيون به قواعد مدنی     
و متمدنانه ای در مبارزه عليه                    

مفاد اعالم شده   .  رژيم اسالمی است  
در بيانيه حزب حکمتيست شرايط          
چنين توافقی را به خوبی بيان کرده        

اين مفاد همان محورهايی           .  است
است که منصور حکمت بر آن                  

 . تاکيد داشت

  

ما داريم با اعالم     :  سياوش دانشور 
تعهد به اين بيانيه در قبال اين خطر         

ما تالش     .  واکنش نشان ميدهيم         
ميکنيم که جامعه را در اين نگرانى        
خود شريک کنيم و بويژه                              
هوشيارى جنبش مان را در قبال              

ما داريم  .  چنين اوضاعي باال ببريم    
غير "ايجاد آمادگى براى شرايط             

ميکنيم که در دنياى نظم      "  کالسيک
. نوينى همواره يک خطر است                

بعنوان بيانيه حزب راسا پيرامون          
در جلب نيروهاى     .  آن کار ميکنيم    

اپوزيسيون و تبديل آن به يک                     
فرهنگ مبارزه سياسى در ايندوره        

جامعه را نسبت به        .  تالش ميکنيم  
جريانات باند سياهى حساس و                   

. مبارزه مان را با آنها تشديد ميکنيم       
در عين حال که تالشمان را براى            
پيشبرد استراتژى انسانى  و انقالب       
کارگرى و تشديد مبارزه براى                  
سرنگونى جمهورى اسالمى قرار         
ميدهيم، همزمان نيروى کمونيسم و      
اردوى آزاديخواهى را براى چنين        

٢۴شماره   
بهتری برای جلب حمايت از اين          

اميدوارم که     .  بيانيه تالش کنيم        
 .موفق شويم

 

 حزب ما             :يک دنياى بهتر            
اختالفات سياسى و تاکتيکى                    
مختلفى با احزاب موجود کمونيسم     

امضا اين بيانيه آيا     .  کارگرى دارد 
کمرنگ شدن اين اختالفات و يا             

 يک نوع نزديکى معنى ميدهد؟

 

!  هم آری هم نه              :علی جوادی   
بنظرم اعالم حمايت ما از بيانيه            
حزب حکمتيست در درجه اول به       
اين معنی است که ما اختالف                  
عمده ای با اين حزب در زمينه               
چگونگی مقابله با خطرات ناشی         
از جنگ و اقدامات پيشاروی خود      
در جهت جلوگيری از سناريوی           

به اين اعتبار اختالف    .  سياه نداريم 
جديدی به ليست اختالفات ما و يا          
ساير نيروهای کمونيسم کارگری       

و اين   !  همين.  اضافه نشده است     
بنظر من با توجه به ضرباتی که           
کمونيسم کارگری در دوران اخير      

بت است           . خورده است، بسيار م
من فکر ميکنم که مبانی تحليلی             
اين رفقا در زمينه جنگ و                         
چگونگی مقابله با رژيم اسالمی و      
جنگ تفاوتهايی معينی با برخی            
برخوردهای سابق اين رفقا کرده         

به اين معنا شايد بشود گفت        .  است
که يک جنبه اختالف ما با اين                 

 . رفقا کمرنگ تر شده باشد

 

اما از طرف ديگر اختالفات                    
سياسی ما با حزب حکمتيست در         
زمينه استراتژی سازمانی                        
کمونيسم کارگری در قبال                        
تحوالت جاری کماکان در سر               

ما در     .  جای خود قرار دارد             
مرکز "سمينارهای متعدد                         

به "  مطالعات کمونيسم کارگری      
. اين مباح مفصال پرداخته ايم           
. لزومی به تکرار آن نيست                      

ما با منشور     :  فهرست وار بگويم    
. سرنگونی اين رفقا اختالف داريم     

ما با برخی از ارزيابی های                     
سياسی اين رفقا از شرايط سياسی       
و مشخصا موقعيت جنبش                         

ما با    .  سرنگونی اختالف داريم       
ارزيابی اين رفقا از نيروهای                 
شکل دهنده جنبش کمونيسم                      

کارگری 
  ۵صفحه 



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

در عين حال ما با        .  اختالف داريم 
اين رفقا نزديکی های سياسی                   

همين رابطه هم     .  معينی هم داريم    
بيانگر سياست ما در قبال حزب             

ما با خط   .  کمونيست کارگری است  
مشی حاکم بر حککا اختالفات و             

ما عليرغم   .  توافقات معينی داريم     
تمام اختالفات سياسی ذکر شده با           
ساير بخشهای تحزب يافته                         
کمونيسم کارگری، اين مجموعه را     
متعلق به يک جنبش واحد                            
اجتماعی ميدانيم و برای باالبردن         
عيار انسجام سياسی و همبستگی           

 . بيشتر جنبشمان تالش ميکنيم

 

تعهد به اين   .   خير :سياوش دانشور 
بيانيه و اين سياست بدوا اعالم يک       
مسئوليت اجتماعى و پايبندى به آن       

رعايت قاعده بازى نيروهاى   .  است
مختلف با استراتژيهاى متفاوت              

ما اميدواريم طيفهاى   .  سياسى است 
مختلفى از اپوزيسيون ايران که در      
چنين وضعيتى بنا به اصول و                  
سياست و استراتژى شان ذينفع               
نيستند از اين بيانيه حمايت کنند و           

در .  ما براى اين تالش ميکنيم               
مورد احزاب کمونيست کارگرى و     
اختالفات موجود سياسى و                         
تاکتيکى، اين مسائل بايد در صفحه      

تعهد به يک     .  ديگرى رقم بخورد    
اصول يا يک منشور يا يک بيانيه          
معين ضرورتا نزديکى سياسى و          
تاکتيکى امضاکنندگانش را اعالم         

بيانيه حقوق بشر تنها يک       .  نميکند
نمونه است که طيف گسترده و                 
متضادى پايبندى خود را به آن                 

اين بيانيه را هم            .  اعالم کردند   
. ميتوان در همين سطح ديد                        

وانگهى هيچوقت اختالف سياسى         
و تاکتيکى در ميان نيروهاى                     
سياسى فاکتور مهمى براى                        
همکارى يا عدم همکارى آنها                  

ايجاد چنين تعهدى قائم     .  نبوده است 
اختالفات ما  .  بذات خواست ماست   

در قلمروهاى مختلفى مکتوب                 
در عين حال اشتراکات              .  است

مقابله با      .  زيادى هم موجودند          
اوضاعى که در خدمت تقويت                 
ارتجاع هار و ضد جامعه است،             
مسئله بسيار حياتى تر از اختالفات      

تمام نيروهاى آنتى   .  تاکتيکى ماست 
فاشيسم ضرورتا يک هدف                        

بر سر برنامه و اصول پايه ای،          
بلکه بر سر استراتژی و تاکتيک       

الزم به اشاره    .  های معينی است   
است که ما چندی پيش از کمپين          
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بنظر ما فضای تاکنونی        .  کرديم

بسيار مسموم و مضر بحال                   
. جنبش کمونيسم کارگری است         

بايد .  بايد اين فضا را شکست            
سالم سازی کرد و در يک                       
فضای سالم سياسی نقدمان را به        
سياست های يکديگر صريح و           

 .روشن بيان کنيم

 

 ارزيابى شما از    :يک دنياى بهتر  
درجه موفقيت اين اقدام در ميان         
اپوزيسيون ايران با توجه به                 
صفبنديهاى تاکنونى در قبال                 
خطر جنگ چيست؟ نفس صدور      
اين بيانيه چه تاثيرى در اين                   

 سياستها دارد؟ 

 

 اگر گذشته و                :علی جوادی     
پيشينه چنين تالشهايی را مبنای         
قضاوت سرنوشت و آينده چنين         
پالتفرمی قرار دهيم شايد نبايد             

اما آينده و     .  چندان خوشبين بود    
سرنوشت اين طرح ميتواند                   

برای آينده مردم      .  متفاوت باشد  
در ايران و جامعه بشری بايد                

برای تمدن و          .  متفاوت باشد    
مدنيت در پروسه سرنگونی                 

. رژيم اسالمی بايد متفاوت باشد        
پيشبرد چنين تالشی يک شرط            
الزم جلوگيری از سناريوهای            
سياهی است که در برابر جامعه         

ارائه چنين  .  قرار داده شده است     
پالتفرمی اقدامی مسئوالنه در             

چتری است که   .  قبال جامعه است  
در زير پای جامعه قرار داده                

 . ميشود

 

اين بيانيه مسلما صفبندی نيروها       
موقعيت .  را دگرگون نميکند          

جنبشهای اجتماعی در پس چنين       
تحوالتی به طور اساسی                          

واقعيت اين  .  دگرگون نخواهد شد  
است که جنبشهای سياسی                       

يک شبه   .  سياليت زيادی ندارند     
کمتر دگرگون  .  دگرگون نميشوند 

سير حرکت و تحوالت       .  ميشوند
آنها پايه ای تر، اجتماعی تر،               

. طبقاتی تر و بطئی تر است                  
محدوده تغيير و تحوالتشان                   

 ... جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه

. اجتماعى و راه حل سياسى نداشتند      
اما در شکست فاشيسم و عقب                    

هنوز هم    .  راندن آن ذينفع بودند          
در فقدان قدرت        .  همينطور است   

چپ و کارگر، وقتى راست افراطى      
جائى ميخواهد قدرت را قبضه کند،      
نيروهاى متضاد و متخاصم اولويت     
شان را عقب راندن اين خطر قرار         

درک اين موضوع ساده           .  ميدهند
 .  بايد باشد

 

پاسخ به اين سوال يک     :  آذر ماجدی 
اين حرکت  .  آری يا خير ساده نيست    

نشان ميدهد که ما همانگونه که از           
ابتدا اعالم کرديم با سکتاريسم                   

منافع جنبش   .  مبارزه خواهيم کرد     
کمونيسم کارگری برای ما بر هر            

. منفعت ديگر ارجحيت دارد                      
بنابراين زمانی که يکی از                            
جريانات جنبش کمونيسم کارگری        
حرکت درستی انجام ميدهد، سند             
مهم و اصولی ای که ما با آن                        
اختالفی نداريم منتشر ميکند، ما از        

همانگونه که    .  آن حمايت ميکنيم       
نقدمان را نيز صريح و روشن و به        

اين .  شيوه ای سياسی بيان ميکنيم         
بيانيه در زمره مشترکات جنبش              

تصويب آن توسط هر دو           .  ماست
حزب تاکيدی بر وجود اين                           

ما بارها اعالم        .  اشتراکات است   
کرده ايم که بايد بر مشترکاتمان                
تاکيد کنيم و با فضای سکتاريستی           
و نفرتی که متاسفانه در جنبش                   
کمونيسم کارگری ايجاد شده است          

اين حرکت ما تاکيدی      .  مبارزه کنيم 
عملی و اثباتی  بر اين اصل اعالم           

اگر اين حرکت باعث         .  شده است  
نزديکی بيشتر و اصولی تر ما                  

 .شود، چه بهتر

 

اما آيا اين حمايت بمعنای کمرنگ           
شدن اختالفات سياسی و                                
استراتژيک ديگر ماست که بارها          

نقد ما بر   .  آنها را نقد کرده ايم؟ خير     
اما اميدواريم  .  جای خود باقی است    

در يک فضای بری از سکتاريسم           
و نفرت بتوان اصولی تر و سياسی        
تر درباره نقد و اختالفاتمان بحث            

اختالفات ما روشن است و در   .  کنيم
همين نشريه به وجوهی از آن                    

اين اختالفات نه     .  اشاره شده است    

٢۴شماره   
منافع و مصالح          .  روشن است    

غور                      طبقاتی معينی حدود و 
تحوالت سياسی شان را تعيين                

سازمانهای سياسی اما           .  ميکند
سازمانها و  .  مساله ديگری هستند   

جريانات سياسی ميتوانند متحول         
ميتوانند مکان اجتماعی          .  شوند

و چيز     .  خود را تغيير دهند              
با اين تعاريف من       .  ديگری شوند  

معتقدم که صفبندی های اجتماعی       
و سياسی اساسی جامعه تغيير                

اما ما تالش خواهيم      .  نخواهد کرد 
کرد که بيشترين نيروهايی جامعه       

. را به چنين تعهداتی پايبند کنيم             
. اين امر قابل حصول است                      

بسياری از نيروهای سياسی                   
عليرغم اهداف متفاوتشان ميتوانند     
به يک سری وظايف در پيشبرد            

مساله .  اهدافشان متعهد شوند           
جلوگيری از هم پاشيده شدن                    
شيرازه مدنيت جامعه يک چنين           

جنگ پديده هر      .  زمينه ای است     
 . روزه ای نيست

 

 مسئله جنگ و       :سياوش دانشور  
تشديد اين خطر و تنش، مستقل از        
اينکه تحليل هر کس راجع به آن            
چه باشد، تجديد آرايش نيروهاى          

اين .  اپوزيسيون را سرعت ميدهد     
موضوع فى الحال شروع شده               

اما همين تابعى از واکنش         .  است
در .  جامعه در قبال رويدادها است    

گام اول شايد استقبال از مسئله                
گسترده نباشد، اما به همان ميزان        
نيروهائى که عدم پايبندى خود را        
به اين قواعد اعالم ميکنند، دارند         
به مردم ميگويند که به هيچ                       
اصول اوليه و مينيممى پايبند                  

نفس صدور اين بيانيه اين         .نيستند
صفبندى را در صفحه ديگرى،             

رابطه نيروهاى          يعنى در                  
، مورد سوال   اپوزيسيون با جامعه  

زير فشار قرار           .  قرار ميدهد     
خواهند گرفت و يک هدف صدور      

نهايتا .  اين بيانيه هم همين است           
درجه پيشرفت مسئله به تالش                
کسانى گره ميخورد که چنين                   
تعهدى را اعالم ميکنند و پيشرو           

حزب .  اين اقدام اصولى هستند          
اتحاد کمونيسم کارگرى در اين             

ما .  زمينه تالش خواهد کرد                
اختالف سياسى، استراتژيک، و          
طبقاتى عميقى با بسيارى از                    

در .  جريانات اپوزيسيون داريم        
عين حال بنفع ما نيست که اين                 

  ۶صفحه نيروها پشت         



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

سر آمريکا يا جمهورى اسالمى با         
سياست .  هر توجيهى قرار بگيرند     

ما دور کردن اپوزيسيون از                      
قطبهاى تروريسم بين المللى و                 
ارتجاع داخلى و جهانى و پيش                
بردن مبارزه سياسى در يک                     
چهارچوب اجتماعى و مسئول و            

 .   متمدنانه است

 

با توجه به سابقه ای         :  آذر ماجدی  
که در ميان اپوزيسيون وجود                   
دارد، بايد گفت که اگر اوضاع                 
بهمان منوال باشد، اميد چندانی               

کما اينکه حدود ده      .  نميتوان داشت 
سال پيش منصور حکمت درباره          
خطر وقوع يک سناريوی سياه در        
ايران هشدار داد و فراخوانی از             
طرف حزب کمونيست کارگری به     

در آن زمان     .  اپوزيسيون داده شد    
اما .  اين حرکت موفقيت آميز نبود       

اين تحليل و نوشته باعث شد که               
يک آشنايی و آمادگی در اذهان                

خطر را فکر ميکنم         .  ايجاد شود  
عموم دريافتند، اما تعهد به يک               

. سری اصول به جايی نرسيد                   
اميدوارم که اکنون شرايط متفاوت       

خود خطر جنگ وقوع چنين      .  باشد
وضعيتی را محتمل تر ميکند و               
اين ممکن است بر شرايط تاثير               

مردم عادی، مردم زحمتکش از       
قربانيان عادی جنگ خواهند               

اما قربانيان جنگ فقط مردم     .  بود
جريانات سياسی    .  عادی نيستند   

هم ميتوانند در زمره قربانيان              
حزب کمونيست کارگری     .  باشند

اگر در اين سراشيبی ترمز نکند،      
.                                                                 ميتواند يک قربانی جنگ شود

جهان ميتواند وارد يك مرحله              
ديگری از فاجعه انسانی شود آه       
ابعاد َان به وحشيگری اسالم                
سياسی و تروريسم دولتی                       

اين فاجعه محتوم          .  امريكاست
 ،بشريت متمدن و مترقی     !  نيست

َازاديخواهان و انسان دوستان             
ميتوانند آه ورق را به نفع                       

بسيج و       .  انسانيت برگردانند      
سازمان دادن اين نيروی عظيم           
در جلوگيری  از جنگ                              

به اين   .   آار ماست     ،تروريستها
 !   *                                                                  مبارزه بپيونديد

 ... جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه

اما البته به تحليل هر                  .  بگذارد
جريانی از جنگ و عواقب آن نيز           

جريانی که جنگ را      .  بستگی دارد 
مائده آسمانی ميداند و اميدوار است       
که چه با اتکاء به آمريکا در ايران           
قدرت بگيرد ، چه بر اين تصور               
خام و بيمارگونه است که                               
درصورت پرتاب اولين بمب مردم       
انقالب خواهند کرد، روشن است            
که چنين جرياناتی به اين بيانيه بی          

زيرا نقشه عملشان و        .  اعتنا باشند  
 .تحليل شان با آن خوانايی ندارد

 

اما مساله اينجاست که نفس صدور        
اين بيانيه و تبليغ و اشاعه آن در                
جامعه باعث رشد وجدان آگاه                    

به مردم امکان          .  جامعه ميشود    
. ارزيابی جريانات سياسی را ميدهد    

اينکه دريابند چه جريانی مسئول تر      
. و زمينی تر و واقع بين تر است              

همين واقعيت ميتواند به اين شرايط       
ختم شود که مردم احزاب                              

. اپوزيسيون را زير فشار بگذارند         
حتی اگر نتوان بخش مهمی از                   
اپوزيسيون را به اين بيانيه متعهد            
کرد، بنظر من نفس صدور اين                 

. بيانيه مهم و اصولی و الزم است           
بايد با تمام توان برای جا انداختن             

 .*مفاد آن در جامعه بکوشيم

٢۴شماره   

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که به 
برپائی جامعه ای سوسياليستی 

فکر ميکند و آن را امری مبرم و 
ممکن ميداند، منصور حکمت يک 

.گنجينه غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-
archive.net/ 

ير جنگ بر جمهوری اسالمی مشاهده                          در اين سطح بايد کماکان در تا
 .             کرد

 

 بخصوص بعد از       ،ـ  آمپ سوم در سياستهای دوران اخير اين حزب                  ٢
جدائئ ما از اين حزب هر چه بيشتر آم رنگ شده است و در تخاصمات                     
ميان دوقطب تروريسم بين الملللی ما شاهد جايگزين شدن آن با سياست                     

اين چرخش به راست بيان وجه          .  تخفيف به قطب تروريسم دولتی هستيم         
تصادفی نيست آه از       !  ديگری از سياست اين حزب در اين دوره است                

 آارتهای هويت فعلی آمونيستی شان را در           ،فرط مبارزه با اسالم سياسی     
جيبشان پنهان ميكنند و آارتهای پوسيده قديم اسالمی شان را به جماعت                    

تصادفی نيست آه در مورد مسئله            !  نشان ميدهند و اآس مسلم ميشوند           
 به سرکوبگری روزمره اسرائيل و آمپ تروريسم دولتی امريكا              ،فلسطين

تخفيف ميدهند و حل مسئله فلسطين را منوط به تعيين تكليف با اسالم                            
تصادفی نيست آه در مورد تحريم اقتصادی آمپ تروريسم  . سياسی ميکنند 

دولتی امريكا بر عليه مردم درايران مهر سكوت بر لب ميزنند و به                               
تصادفی نيست آه در جريان سفر اخير       !  سياستمداران خاموش بدل ميشوند   

 از موضع سی  ـ ان         ،احمدی نژاد، اين دلقك رژيم اسالمی به سازمان ملل          
 واشنگتن پست و نيويوريك تايمز به افشاگری از رژيم اسالمی می                  ،ـ ان 

 ...جنگ احتمالی و سكوت معنی دار حزب 

عيت                  وق ی، م در اين سمينار به بررسی پی آمدهای سياسی جنگ احتمال
بش                   ارگری و جن نيروهای متفاوت سياسی و مصافهايی که کمونيسم ک
م                               ي د شد، خواه واجه خواه ا آن م ردم ب سرنگونی طلبی توده های م

ی پيرامون موقعيت عمومی جنبش          .   پرداخت در اين سمينار همچنين بح
ارگری              ناسيوناليسم پرو غربی، جنبش ملی اسالمی و جنبش کمونيسم ک

 .در قبال جنگ ارائه داده خواهد شد

 علی جوادی
 ايران –شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه : مکان

  نوامبر،١١يکشنبه  
 بعد از ظهر بوقت شرق ١ شب بوقت اروپای مرکزی و ٧ساعت 

 !)لطفا به تغيير زمان اين جلسات توجه کنيد(آمريکا 

 و بطورهم زمان در ياهو مسنجر

worker.communism.studies@gmail.com 

 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند

 جنگ، تحوالت سياسی و وظايف ما؟

 نشريه 

 يک دنياى بهتر 
را بخوانيد و به طرق مختلف به دست دوستانتان 

!برسانيد  

نظرات، سواالت، . با يک دنياى بهتر مکاتبه کنيد
!پيشنهادات و انتقاداتتان را با ما در ميان بگذاريد  

!  با نشريه يک دنياى بهتر همکارى کنيد  

جهان بدون فراخوان 
سوسياليسم، بدون اميد 

“ خطر”سوسياليسم، و بدون 
سوسياليسم به يک منجالب 

!تبديل ميشود  

 منصور حکمت



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

رجوع به تاريخ و مرور                               
رويدادهاى مهم و دورانساز، اگر         
هدفى در امروز و تغيير وضعيت         
انسان امروز نداشته باشد، به يک         
يادواره شبه مذهبى و بى مصرف         

مشقات نسل اندر        .  تبديل ميشود   
. نسل طبقه کارگر ادامه دارد                    

نيروى شگرف بشريت کارگر در        
توليد ثروت ابعاد غول آسا يافته              

به هر محاسبه اى بشر همين      .  است
امروز ميتواند خوشبخت و مرفه و       

اما قوه قهريه       .  آزاد زندگى کند      
خداى زمينى و     .  سرمايه نميگذارد  

. ساخت بشر به او حکومت ميکند         
اين جهان، اين قدرت، سرمايه،              
اين کار انباشته کارگر، هرچه                 
قوى تر ميشود کارگر ضعيف تر           

کارگر بعنوان يک طبقه          .  ميشود
اجتماعى و جهانى زير فشار                     
مخلوق خويش، قدرت سرمايه،              

اگر سوالى در ذهن    .  دارد له ميشود  
آحاد و توده کارگر در سالروز                 
اکتبر سرخ بايد مطرح باشد                       
اينست؛ آيا تغيير ممکن است؟ آيا            
ميتوان اين قدرت را بزير کشيد؟            
آيا بشر ميتواند بر مقدرات زندگى         
اجتماعى خويش حاکم شود؟ يا نه،        

سرمايه و    !  وضعيت همين است      
" اذلى و ابدى         "سرمايه دارى          

بايد رقابت در باغ وحش            !  است
بايد گليم خود را      !  بازار را چسپيد   

 ! بايد تسليم شد! از آب بيرون کشيد

 

انقالب بلشويکى اکتبر، عليرغم            
تمام محدوديتهايش، براى بشريت        
کارگر امروز يک پيام و يک                    

اين وضعيت قابل   :  درس ساده دارد  
اين وضعيت ميتواند و    .  تغيير است 

اين وضعيت هميشه   .  بايد تغيير کند  
نبوده است و هميشه نميتواند بماند؛      

زير و رو       .  اگر بشر اراده کند         
کردن اين دنياى  مملو از بيرحمى،       
بى عاطفگى، زن ستيز، کودک              
آزار، ضد کارگر، ضد بشر،                    
خونريز، مفتخر به قتل و جنگ و           

! ، ميتواند تغيير کند "مدرن"جنايت  
امر تغيير مبرم و ضرورى و                   

هر زمانى امر تغيير      !  ممکن است 
محتاج هر پيشرطى بوده است،              
امروز به هيچ شرط تاريخى،                   

فتيش نيست، يک حرکت عظيم          
اجتماعى است، يک زلزله                     
سياسى است، سطح معينى از              
جدال طبقات در دوره انقالبى              

انقالب يک مکانيزم              .  است
اجتماعى برون رفت از بحران           
است وقتى که تمام راه حلهاى              
مهار بحران تست شدند و                        

انقالب يک     .  شکست خوردند    
عده اى    "  ايدئولوژيک"انتخاب    
نيست، برآيند  "  تند مزاج "انقالبى  

تقابل و نقد راديکال و اجتماعى          
طبقه اى است که نفعى در حفظ           

انقالب .  وضع موجود ندارد           
امرى دستورى نيست، امرى               

" ده فرمان  "عقيدتى نيست، يک       
مذهبى نيست، تنها وقتى رخ                 
ميدهد که قدرت فائقه ديگر                     
نميتواند به روشهاى سابق                      
حکومت کند و اکثريت عظيم               
توده کارکن و مردم محروم                   
ديگر نميتوانند قبول کنند و ديگر       

انقالب نقد       .  گردن نميگذارد      
است، آنتى است، عليه وضع                
موجود است هر آنطور که                     

انقالب نه ميگويد، شرايط     .  هست
موجود را نميخواهد، نفى ميکند،      
سازش نميکند، سلبى است،                  
راديکال است، مهر خواست و            
تمايالت محورى و عمومى                   
طبقات اجتماعى معينى را                     

هويت هر انقالب      .  برخود دارد  
را تنها ميتوان با افقش، با                         
رهبرى اش، و با حزب انقالبى           
اش معنى کرد نه با جدولهاى                
رياضى و کميتهاى علم اقتصاد          

سرنوشت هر انقالب    .  بورژوائى
را رهبران انقالب و موقعيت و           
پراتيک اجتماعى نيروى انقالبى      

 .تعيين ميکند

 

اگرچه تاريخ بشر انقالبات                    
زيادى را تجربه کرده است اما            
انقالب پديده اى جديد است، هيچ        
انقالبى مشابه ديگرى نيست، هر      
انقالبى خود ويژه است، چون              
مجموعه شرايط و اوضاع و                
احوال و کشمکش اجتماعى که           
به يک تحول انقالبى منجر                    

 و انقالب خود يک                   ،ميشوند

 !کمونيسم تنها راه نجات بشريت است
  در سالروز انقالب اکتبر

 سياوش دانشور

اقتصادى و فرهنگى گره نخورده           
تنها اراده متشکل طبقه اى را      .  است

طلب ميکند که ميتواند اين تغيير را        
بايد عليه سرمايه و         !  عملى سازد  

بايد اين نظام     .  قدرتش انقالب کرد    
را با تمام جوارح و ارکانهائى که             

. بقايش را تداوم ميدهند بزير کشيد         
خوشبختى از طريق بازى در زمين      
بورژواها و دمکراسى و اصالحات     
تدريجى در چهارچوب اين نظام              

کارگر هر روز در    .  حاصل نميشود 
صف مقدم اصالحات اجتماعى و           
گرفتن هر ذره از حق خويش از               

اما حاکميت و            .  سرمايه است     
مناسبات اقتصادى مبتنى بر بردگى      
مزدى و نابرابرى بنيادى در اين              
نظام، تنها و تنها با انقالب عليه کل         
بنيادهاى اين نظام جهنمى ممکن             

پيام اکتبر ساده است؛                   .  است
کارگران ميتوانند دنيائى را فتح                

آنها بجز زنجيرهايشان چيزى    !  کنند
اما اين  !  براى از دست دادن ندارند     

جهان با صفى وسيعى از مخالفين           
آرمان و افق آزادى جامعه مقاومت        

عليه اهداف شريف انسانى        .  ميکند
کارگر و کمونيسم به ناشريف ترين       

از قتل و         .  روشها دست ميزند        
جنايت و ترور تا تبليغات کشنده و           

و انزواى هر فرد در کنج        "  علمى"
خانه خويش، از غير ممکن بودن            
تغيير تا سرکوب و جنگ، از                      
جاانداختن ارزشهاى وارونه و                 
حيوانى رقابت تا ايجاد شکاف و               
تفرقه در صفوف کارگر و کمونيسم      
و اردوى آزاديخواهى و برابرى             
طلبى، از تئورى بافى براى غير             
ممکن بودن تغيير تا اعالم شکست         
کارگر، از عربده هاى منفعت                    
جويانه عليه انقالب و تالش کارگر        
تا شليک گلوله و خفه کردن صداى        
اعتراض و اعتصاب، اين نظام با           
چنگ و دندان از موجوديت خود             

سرمايه از آنجا که           .  دفاع ميکند   
سرشتش ضديت با کارگر و آرمان        
رهائى بشر است، به هر شيوه اى            
تالش ميکند در مقابل حرکت براى        

يک رکن اين تالش        .  تغيير بايستد  
تبليغات ايدئولوژيک عليه انقالب           
 . کارگرى براى آزادى جامعه است

اما انقالب يک اسطوره نيست، يک      

٢۴شماره   
. محصول آنست، متفاوت است            

چون نيروهاى درگير و متخاصم        
پرولتاريا .  در هر انقالب متفاوتند     

و بورژوازى بعنوان دو طبقه                 
متخاصم برسر افق جامعه و                    
سرنوشت جامعه وارد جدال                   
ميشوند، جامعه قطبى ميشود، از         
هر منفذ جامعه تالش براى تغيير         
و تالش براى دفاع از وضع                     
موجود در اشکال حاد بروز                    
ميکند، اما در هر انقالب موقعيت        
و ويژگى و شرايط نبرد اين                      
نيروهاى متخاصم ضرورتا يکى        

حتى هيچ انقالبى را صرفا     .  نيستند
و به تنهائى با شعارهايش نميتوان        
تشخيص داد، چون شعارها                     
ضرورتا بيان اهداف نهائى حزب       

نه شعار   .  و طبقه انقالبى نيستند       
اهدافى "  نان و صلح                       "

سوسياليستى اند و نه بلشويکها              
بدون طرح اين شعارها ميتوانستند     
براى کسب قدرت سياسى خيز              

هر انقالبى خود را با             .  بردارند
پاسخ به سواالت محورى قلمرو           

. سياست در هر دوره معنى ميکند      
ترديدى نيست که انقالب                            
بورژوائى عليه نظام قرون                      
وسطى اى کليسا و سلطنت                       
نميتواند پرولتاريا را مستقر سازد       
اما انقالب در عصر سرمايه                   
دارى تنها ميتواند انقالبى                          

. کارگرى و کمونيستى باشد                    
انقالبى عليه بنيادهاى نظام                       
نابرابر موجود، عليه بردگى                   
مزدى و مالکيت خصوصى، عليه      
تنزل انسان به راى در قلمرو                  
سياست و عليه تنزل انسان به کاال       

در قلمرو اقتصاد، انقالبى عليه              
بنيادهاى تبعيض و نابرابرى در           
زندگى اجتماعى، عليه وارونگى        
بنيادى دنياى امروز، انقالبى عليه      
سرمايه و هر آنچه که کهنه است،        
انقالبى براى پايان دادن به دوران       
تحجر بشر، براى احياى انسانيت        
و بازگشت انسان به انسانيت                   

 .خويش

 

بگذار بورژواها و سخنگويان               
مغرض و ناقص العقل شان                      
روزى صد من کاغذ عليه انقالب         
و تالش کارگر و کمونيسم براى           
تغيير اين نظام سياه کنند، اين                  
بخشى از تالش براى کنترل                    
جنبش کمونيستى طبقه کارگر                
براى زير و رو کردن راديکال             

  ٨صفحه وضع موجود      



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

عليه انقالب سخن ميگويند تا     .  است
پايه هاى ارتجاع را مرمت کنند،            
عليه انقالب پروپاگاند ميکنند تا              
نفس تالش انسان امروز براى                 
تغيير را منتفى و بى حاصل اعالم         

انقالب را تحريف ميکنند تا         .  کنند
استثمار و فقر و بردگى را تثبيت            

رجزخوانى بورژواها عليه       .  کنند
تالش انسانى بشريت کارگر و                 
انقالبيون کمونيست براى تغيير             

ادعاهاى .  پشيزى ارزش ندارد          
اينها پوچ و بيمايه و بيمارگونه                 
است، تبليغات زهرآگين عليه                   
انقالب تنها بازتاب جوهر طبقاتى         
و ضد انقالبى آنها، و نشان سطحى       
نگرى و وارونگى جامعه اى است       
که؛ خود را بر دروغ و ريا و                     
اخالقيات دلبخواهى و منافع و                  
امتيازات اقتصادى و سياسى اقليتى     

 .مفتخور بنا کرده است

 

 ! مارکس در قله تمدن بشر

جامعه بورژوائى بدون حمله به              
کمونيسم و مارکس قابل تصور               

ضد مارکس بودن، ضد            .  نيست
تئورى تغيير بودن، مارکس و                 
پراتيک انقالبى را تحريف کردن،       
هر جنايت و ناحقى را به کمونيسم         
چسپاندن، و در يک کالم از                       
کمونيسم و جنبش آزادى انسان                
شيطان ساختن، يک حرفه                          

. روشنفکران بورژوازى است              
صحنه سياست جهان را در دو دهه   

به روند       !  گذشته مرور کنيد            
رويدادها از دهه هشتاد و تعرض          
راست افراطى و بويژه با پايان                

به الفاظ و     !  جنگ سرد نگاه کنيد      
و "  نو"ادبيات سياسى و مکاتب           

! چهره ها و سخنورانش نگاه کنيد         
کوهى از کلمات قصار و ژست               
هاى توخالى، صفى از                                  
سياستمداران مبتذل و مکاتب                   
پفکى، رژه وعده هاى کشيمنى،             
انحطاط انسانى، جنگها و نفرتهاى       
بى پايان، کشتارهاى مخوف،                  
عروج نيروهاى دست راستى                  
فاشيست، فقر و فاقه چند صد                     
ميليونى، ناتوانى در حل مسائل              
ساده و هزار درد بى درمان                       

وعده دادند که دنيا به                !  ميبينيد
عدالت و رفاه و                          "سمت         

بن بست رسيده روسيه مدتها بود       
هيچ تحليل  .  که از نفس افتاده بود     

گر جدى در غرب و نهادهاى               
آکادميک غربى به اين بلوک                

. اطالق نميکرد      "  سوسياليسم"
جامعه اى که براساس مزد و                
روابط کاالئى و مبادله ميچرخد         

. نميتواند سوسياليسم نام بگيرد           
اينها براى هر ناظر بورژوا هم          

اما تالش اينها در         .  مسجل بود  
جنگ بازار و دولتگرائى                       
اقتصادى، به جنگ عليه آرمان          
کارگرى در خود اين جوامع و             
جنگ عليه تالش براى تغيير                

در اين   .  بطور کلى ارتقا يافت        
جنگ قرار بود مارکس و نقد                
مارکسيستى کارگر به اين نظام          

قرار بود  .  منکوب و منزوى شود   
آرمان کمونيستى و مارکسيستى        
تغيير جهان همراه با ويرانه هاى       

دنيا .  نتوانستند.  شوروى دفن شود  
متوجه شد که اين وعده هاى پوچ       
و مناديان پوچتر و مرتجع آن               

نه فقط راهى           .  راهى ندارند     
ندارند بلکه همين وضع موجود          

. را هم نميتوانند نگه دارند                     
ميخواهند بشر را به قهقراى                  
تاريخ، به دوره قرون وسطى، به      

 . بربريت بازگردانند

 

معلوم شد که حق با مارکس است       
و جاى او کماکان در قله تاريخ             

. تمدن بشرى محفوظ است                     
عليرغم تمام جست و خيزهاى            
روشنفکران بورژوازى و رسانه     
هاى نوکر و تالش ارتجاعى پسا        

 پست مدرنيست      ،مارکسيست ها  
 نان به نرخ روز خورهاى             ،ها

تازه دمکرات نظم نوينى، هنوز         
يک نقد و يک بحث معتبر                       
نتوانستند عليه تئوريهاى جامع           
مارکس و انتقاد مارکسيستى به           

. نظام سرمايه دارى تدوين کنند         
هنوز مارکس در هر رفراندومى      

هنوز مانيفست  .  در صدر مينشيند  
. کمونيست کتاب پرفروش است       

نه فقط آثار مارکس بيش از پيش         
مورد رجوع هر انسان منصف و      

 ،حتى هر محقق بيطرفى است            
بلکه متخصصين بازار بورس           
وال استريت اعتراف ميکنند که         
هيچ کسى مانند مارکس                            
مکانيزمهاى سرمايه دارى را             

بورژوازى !  تشريح نکرده است    
در آلمان در انتخابات قالبى اش         
از اعتبار مارکس و لنين مايه               

 ...کمونيسم تنها راه نجات بشريت است

" توتاليتريسم"و نفى        "  دمکراسى
رفاه و امنيت    "نتيجه وعده    !  ميرود

چيزى شبيه کشک       "  و دمکراسى   
پايان "گفتند دوران                       !  شد

" پايان تاريخ !  "؟ است "ديکتاتوريها
کسى !  است"  پايان کمونيسم !  "است

ميداند کجا رفتند آن شبه حزب                   
اللهى هاى متعصب و ضد                            
کمونيست طرفدار دمکراسى                    
ريگان و تاچر؟ کسى ميداند                         

و "  جامعه اطالعاتى   "طرفداران    
پيروان الوين تافلر کدام سوراخ قايم      
شدند؟ کجايند خيل شبه تئوريسين            
هائى که پيشرفت تکنيک و                          
بارآورى کار را نابودى کارگر و            
آرمان کارگرى معنى کردند؟                    
کجايند خيل پست مدرنيستهاى عقب     
مانده اى که تاريخ و جهت رو به               
پيش تاريخ و حقوق جهانشمول و            
دستاوردهاى يک قرن جامعه                    
بشرى را انکار کردند؟ کجايند                  
کاريريست هاى تازه به دوران                 
رسيده اى که از هر تريبونى عليه           
کمونيسم و آرمان آزادى و برابرى        
بشر در خدمت ارتجاع نظم نوينى          
خودشيرينى کردند؟ دو دهه در يک      
مقياس جهانى عليه بشريت حرف           

جنگ سازمان   !  ليچار گفتند  !  زدند
! ميليون ميليون کشتار کردند    !  دادند

به !  جوامع را تکه پاره کردند                
نيروهاى گورستانى قومى و                      
ناسيوناليست و نژاد پرست تا                     
متعصبين مذهبى و آدمکشان حرفه       

کثيف ترين جنايات   !  اى ميدان دادند  
! را در تاريخ جوامع ثبت کردند              

فقر و فاقه و فحشا و اعتياد و بى                 
مسکنى و بيکارى و بيمارى را به           
جز الينفک زندگى صدها ميليون            

زير پرچم     !  انسان تبديل کردند         
پايان "بازار و دمکراسى و                         

" پايان ايدئولوژى  "و   "  ديکتاتوريها
شنيع ترين جنايات و افسارگسيخته        
ترين ديکتاتورها را با ارتجاعى              
ترين ايدئولوژيها رسميت دادند تا           
يک مشت حکم پادر هوا را اثبات            

" اذلى و ابدى   "کنند؛ سرمايه دارى     
"! کمونيسم مرده است           !  "است

طبقه !  است"  خشونت"انقالب      
! زنده باد سود   !  کارگر بايد تن دهد     

 !زنده باد بربريت مدرن سرمايه

 

سرمايه دارى مفلوک دولتى و به             

٢۴شماره   
ميگذارد تا بى اعتبارى خود را                

مسلمان شکنجه گر و تازه     .  بپوشاند
تئوريسين در رژيم اسالمى وقتى          
ميخواهد قمپز بدهد از هيجدهم                 

آخوند .  برومر مارکس وام ميگيرد     
در ايران مجبور است راه را براى        
مارکسيسم قانونى باز کند تا به                 
زعم خود جلو رشد کمونيسم                      

مارکس در  .  مارکسيستى را سد کند   
حرکت و اعتراض کارگر                          

. کمونيست عليه سرمايه زنده است      
مارکس مانند اکسيژن و هواى تازه      
در فضاى خفه و گنداب سرمايه              
دارى براى انسانى در جستجوى            

معلوم شد تئورى تغيير    .  تغيير است 
مارکس، تئورى تغيير جهان در             
مقابل فالسفه تفسيرگر دنيا، تئورى      
ماترياليسم پراتيک، تئورى                       
کمونيسم کارگرى، هر زمان                    
بدست گرفته شود انفجار مى                     

مارکس هنوز در اوج               .  آفريند
نفرت حرفه اى بورژوازى از                 
کمونيسم پيروز است و پيروزى             
واقعى و در مقياس وسيع ممکن              
است اگر طبقه کارگر و حزب                  
انقالبى و کمونيستى اش نقد                       
مارکس را به تغيير زير و رو                   

و در  .  کننده نظم سرمايه عملى کند     
سالروز انقالب اکتبر اين اساسى           

 .  ترين امر ماست

 

 !حق با لنين بود

لنين تجسم اراده انقالبى و تئورى           
لنين و انقالب   .  تغيير مارکسى است  

اکتبر عليرغم محدوديتهاى تاريخى     
اش، اين واقعيت را اثبات کرد که           

لنين .  تغيير ممکن است                      
امکانپذيرى سوسياليسم را در                  
مقابل تفکر رايج عرفانى و                         
دترمينيستى حاکم به احزاب                      

. انترناسيونال دوم اثبات نمود                  
محدوديتهاى انقالب اکتبر را بايد           

از درسها و تجارب اين          .  شناخت
وظايف .  حرکت عظيم بايد آموخت    

امروز و سواالت امروز را بايد              
انقالب اکتبر عليه وضع        .  شناخت

اما .  موجود را بايد تکرار کرد             
لنينيسم وچهارچوب تاريخى انقالب 
روسيه قابل تعميم به شرايط امروز      

اين مکان انقالب اکتبر              .  نيست
براى کمونيسم کارگرى امروز              

مستقل از تبليغات ضد                .  است
کمونيستى بورژواها و تئورى                 
بافيهاى روشنفکران شان، لنين               

براى کارگر           
  ٩صفحه 



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

کمونيست درس  ممکن بودن،                 
ضرورى بودن، و مبرم بودن                  

براى طبقه     .  کمونيسم را دارد         
کارگر روسيه و دنيا لنين تبليغات          

در اين  .  ضد لنينى بى ارزش است     
سالها کارگر فهميد با زدن لنين                
بيمه بيکارى و شغل و امنيت                     
شغلى و آينده اش را گرو ميگيرند،       
کارگر فهميد که برخوردارى از            
مسکن و سالمتى و آموزش و                   
حرمت، رابطه مستقيمى با حضور      
سوسياليسم و جنبش طبقاتى اش              

لنين براى کسانى که در تله         .  دارد
مافيا و فقر و فحشا اسيرند، نشان            

همانروز که   .  انسانيت و تمدن شد      
محرومان و مردم بى خانمان شده          
روسيه با پرچمهاى سرخ و                        
عکسهاى لنين در مقابل دوربينهاى     

فرياد ميزدند؛ لنين      .  ان.  ان.  سى
يعنى مسکن، لنين يعنى امنيت و             
آموزش، بورژوازى در عين                   
سرمستى و عربده هاى ناهنجارش       

حرکت کارگران و         .  باخته بود    
بشريت متمدن عليه تروريسم و              
ميليتاريسم، عليه فقر و يکه تازى          
سرمايه، عليه دولتهاى سرمايه               
دارى ازجوامع غربى تا آسيا و                
آمريکاى التين، عروج انواع                   
جنبشهائى که عليرغم محدويتها به       
وضع موجود معترض بود، به                
ميدان آمدن طبقه کارگر در آلمان           
و فرانسه و ايتاليا و ايران، موج              
برگشت در کشورهاى آمريکاى            
التين، عوض شدن مسير تفکر و           

 -تعقل و عروج جنبش انتقادى                 
پراتيکى کمونيستى کارگرى نشان       
داد احکام بورژوازى پوچ بوده              

همان روز که بورژوازى          .  است
اعالم "  کمونيسم"پيروزيش را بر      

ميکرد، جنبش ما، کمونيسم                       
 اعالم    ،کارگرى منصور حکمت       

کرد که اين هياهو ضد کارگرى و          
اعالم کرد    .  ضد کمونيستى است      

بايد ايستاد و به جنگش رفت و به            
اعالم کرديم که اين      .  جنگش رفتيم 

هياهو برسر پيروزى جناح بازار         
بر جناح سرمايه دولتى نيست،                
جنگى برسر عقب راندن بشريت          
کارگر و آرمان و انتقاد کارگرى و       

همان زمان  .  انقالب کارگرى است   
که مجسمه هاى لنين را بعنوان                
سمبل جسارت انقالبى کارگر                  

" مقدس"کمونيست به ساحت                   

است که نميتوان از آن انتزاع               
نکته اساسى اينست که در        .  کرد

جدال جهانى امروز بايد جائى             
بايد .  ضربه کارى را وارد کرد        

. جائى پيروز شد و راه نشان داد         
جهان امروز به لنين و اکتبر                  

جهان .  ديگرى نيازمند است           
امروز به نسل احزاب کمونيست       
کارگرى که آلترناتيو سوسياليسم      
را در مقابل کل جامعه قرار                   

يک انفجار   .  ميدهند محتاج است    
عظيم ديگر الزم است تا کليه                
اليه هاى ارتجاع را در کره                   
خاکى بلرزاند و به عقب نشينى           
در مقابل جنبش کارگرى و                    

بار ديگر  .  سوسياليستى وادار کند  
ضرورى است که در متن جهان        

 ،خون و جنگ و لجن سرمايه              
غول انقالب قد علم کند و پرچم            
آزادى و برابرى و اعاده حرمت        

سالروز .  انسانى را برافرازد         
انقالب اکتبر روز دفاع از                      
حقانيت اکتبر، روز دفاع از                  
حقانيت عمل انقالبى و                              
کمونيستى، روز فراخوان انقالب    
کارگرى و سوسياليستى، روز            
اعالم اين عزم و اين هدف واالى   
انسانى و فورى و ضرورى و              

 .امکانپذير است

 

 در سالروز انقالب اکتبر

قرن بيستم اگر يک واقعه انسانى       
داشته باشد، بدون شک انقالب            

در ايران   .  کارگرى اکتبر است     
کمونيسم کارگرى نماينده اکتبر          

ما .  قرن بيست و يکمى است             
حزب پرچمدار اکتبر هستيم، ما         
حزب تکرار اکتبر هستيم، ما               
حزب سوسياليسم فورا هستيم، ما      
ميخواهيم نشان دهيم که کمونيسم      
راديکال ميتواند روى                               
راديکاليسمش توده اى و پيروز          

ما ميگوئيم تغييرات               .  شود
ميليمترى و شعارهاى خاکسترى      
راه چاره نيست، ميخواهيم اثبات       
کنيم راه حل تغييرات انقالبى و           

ما نماينده تمام          .  بنيادى است    
. آزادى و اعاده تمام آزادى هستيم     

ما ميخواهيم لنين را در ايران               
تکرار کنيم و کره خاکى را                    
متوجه راديکالترين و                                
پيشروترين حزب سياسى                       
مارکسيستى در قلب خاورميانه         

ما مدعى هستيم که مسائل         .  کنيم
خاورميانه را ما ميتوانيم حل                

 ...کمونيسم تنها راه نجات بشريت است

سرمايه بزير ميکشيدند، داشتند                
اعالم ميکردند که نبايد اجازه داد             
لنين ديگر و اکتبرى ديگر عروج            

ما اعالم کرديم که دنيا بدون           .  کند
فراخوان سوسياليسم، بدون اميد              

" خطر"سوسياليسم و بدون                         
سوسياليسم به يک منجالب تبديل            
ميشود و بورژوازى در اين سالها           

حکومت .  دنيا را به لجن کشيد               
کارگرى لنين با تمام محدوديتهاى           
تحميلى ناشى از جنگ و محاصره         
اقتصادى تنها هشت سال طول                  

انقالب اکتبر، همان سالهاى       .  کشيد
دهه بيست در متن سازماندهى                  
اقتصادى جامعه شوروى از                       

 اما      ،ناسيوناليسم شکست خورد          
بورژوازى با تمام قدرت هشتاد                
سال عليه کمونيسم و انقالب                        

بورژوازى جناح   .  کارگرى جنگيد  
بازار موفق شد بر جناح رقيب                   
دولتگرا در بلوک شرق پيروز شود      
اما نتوانست اعتراض کارگرى و           
آرمان انقالب کارگرى و کمونيستى     

 .را شکست دهد

اگر جسارت    !  حق با لنين بود            
انقالبى لنين و حزب لنينى و تزهاى       
آوريل نبود، سرنوشت دنيا در قرن        

. بيستم طور ديگرى رقم ميخورد           
بمراتب سياهتر از اين بود که                     

حق .  نسلهاى متمادى تجربه کردند      
با لنين بود، چون او نمونه و سمبل           
نقد و اعتراض سوسياليستى طبقه           
اى بود که تنها نيروى اعاده حرمت       

. و خوشبختى بشر امروز است                
انقالبات بوقوع ميپيوندند و شکست      

دامنه عمل انقالبى در هر    .  ميخورند
دوره مشروط به چهارچوبها                      
ومقدورات تاريخى و اجتماعى                

٢۴شماره   
ما ميتوانيم به معضل اسالم        .  کنيم

سياسى در خاورميانه و حتى در           
ما .  کشورهاى غربى پايان دهيم        

عميقا اعتقاد داريم اگر طبقه                      
کارگر و حزبش در تحوالت                   
سياسى ايران نتواند پيروز شود،          
ايران به پرتگاهى خواهد رفت که       
نمونه آن تاکنون تجربه نشده است       
و ميخواهيم مانع اين کابوس                    

ما عميقا اعتقاد داريم که            .  شويم
کمونيسم کارگرى ميتواند و بايد           

بودن "  اذلى و ابدى    "به اسطوره     
نظام سرمايه دارى و حاکميت                
احزاب طبقات دارا خط بطالن              

گراميداشت انقالب اکتبر       .  بکشد
براى ما کارگران و کمونيستها و          
انسانهاى تشنه تغيير، نه تجليلى            
عرفانى از رويدادى متعلق به                
گذشته، نه چشم پوشى از                            
کمبودهاى انقالب اکتبر و                         
بلشويسم، نه شانه باال انداختن در         
مقابل مسائل و موانع مبارزه                   

 بلکه جزئى از      ،کمونيستى امروز 
تالش روزمره ما و طبقه ما در              
سطح جهانى براى تکرار آن                   

حتى اگر دنياى بورژوازى     !  است
دنيائى نسبتا مرفه بود ما                             
کمونيستها براى احقاق آزادى و           
رهائى بشر پرچمدار انقالب                   

حال که         .  کمونيستى بوديم        
بورژوازى اوج استيصال و بى            
آلترناتيوى اش را عريان کرده              
است، امروز که دنيا در ناامنى              
سياسى و اقتصادى مزمن بسر               
ميبرد، امروز که جهان دستخوش       
تروريسم و ميليتاريسم و ارعاب و    
مجازات جمعى است، بايد پرچم           

. اکتبر را برافراشته تر نگهداشت       
چون دنياى امروز عليرغم تمام            
بدبختى هايش هنوز مديون لنين و        
انقالب اکتبر، و مهمتر، نيازمند            

 ! اکتبر ديگرى است

بايد با صداى رسا اعالم کرد که            
بشريت کارگر براى آزادى خود          
و کل جامعه راهى جز انقالب                

بايد از      !  عليه سرمايه ندارد           
تريبون اکتبر جهان را به تغيير و         

! امر انقالب کارگرى فراخوان داد    
بايد از تريبون اکتبر دعوت به                

بايد دور  !  صف حزب اکتبر کرد     
حزب متشکل شد و از تريبون آن         
دنيا را به انقالب کارگرى و                     
سوسياليسم و کمونيسم و تغيير               
فورى در زندگى انسان امروز              

کمونيسم تنها راه       !  فراخوان داد   
 !*نجات بشريت است



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

 ؟"صنفی يا سياسی"

برای دوره اى يک گرايش مسلط           
در ميان کارگران و هر معترضى         
اعم از معلم و پرستار، تعريف                 
خود و مبارزه اش بعنوان يک                  

اينگونه القاء  .  بود"  صنفى"حرکت  
ميشد که جمع و حرکتش را صنفی        

از اين بابت    .  اعالم کند بهتر است     
دوفاکتور ذهن مطالبه جوی                      

نخست .  معترض را اقناع ميکرد       
من روی حساب صنفی           «:  اينکه

بودن حرف خودم را ميزنم و                    
ديگر مطالبه      "  تحريک"دنبال      

جويان و حق و حقوق طلبان برای         
هرچه .  پيشبرد امر خود نيستم             

ميخواهم تنها مطالبه جمعی است           
دوم .  »که من در آن قرار دارم               

 حکومتت  ،من سياسی نيستم  «اينکه  
 قوانينت    ،را به رسميت ميشناسم         

 تنها   ،هرچه هست را قبول دارم           
ميخواهم البالی همين قوانين و               

شعارهای مستضعف گرايانه                "
نمدی بيابم و کالهی از       "  اسالميت

و اين نمد را  . »آن برای خود بدوزم 
معترض حق    .  هرگز نيافته است      

 ،طلب ما در ميابد که صنفيگری            
 زبان  ،نتيجه ای به جز تنها ماندن         

بريده شدن و به زندان افتادن                     
نماينده صنفی اش چيز ديگری                

معروف .  نصيبش نکرده است          
است که جمع کوچک بی پشتيبان           

معروف است  .  را راحت تر ميزنند   
که چاقوکش زبان ُبر و شکم سفره         

 . کن از جمعيت هراس ميکند

 

اين نکته را بايد اينجا تصريح کرد         
که در ايران تقاضاى هر خواست          

بدون استخوان و   "ساده و برحق و      
، "صد در صد اقتصادى و صنفى         

با سد دولت و پليس و حراست                  
روبرو ميشود و بناچار سياسى               

دولت ماهيتى سياسى به             .  است
ايران با          .  موضوع ميدهد         

. کشورهاى غربى فرق زياد دارد         
آنجا مبارزه اقتصادى در                             
چهارچوب سازمانهاى اتحاديه اى       
و کارفرمائى تا حدود معين و تا               
جائى که جامعه دچار فلج نشده                
ميتواند بدون دخالت دولت پيش              

. در ايران اينطور نيست             .  رود

دستمزد ".  وعده سرخرمن بده        
بگيری که مطالبه اش را                          

اعالم ميکند تا                  "  صنفی"
 البد     ،جمهوری اسالمی بشنود        

پيش خودش دارد بی خطر بودن        
خودش را به جمهوری اسالمی          

 نکند که جمهوری       ،اعالم ميکند  
اسالمی عصبانی شود و به او              

" صنفی"کارگر     !  خشم بگيرد    
انتظار دارد جمهوری اسالمی با       

!  مطالبه اش را تامين کند        ،لبخند
جمهوری اسالمی برای جمع               
کارگرانی که مطالبه اشان را               

و جمعشان را مجزا و        "  صنفی"
 چماق  ،بی پشتوانه معرفی ميکنند   

و چاقو را زير بغلش قايم کرده و        
قوای انتظاميش در      .  آماده دارد  

يک چشم به هم زدن دمار از                 
روزگار کارگر و معلم و پرستار       
و جمع بی پشتوانه اش در                        

 .  مياورند

 

و "  من هم مسلمان هستم             "
 !الشخورهای اسالمی

کداميک از احکام قرآن و اسالم         
تاکنون صد در صد به نفع                       
حکومت و کارفرمايان کارکرد         
نداشت؟ اجرای کداميک از                   
احکام صريح قرآنی و اسالمی           
به نفع حکومت تمام نشده؟                      
حکومت با توسل به کدام حکم              
قرآنی و تعابير و تفاسير                           

 امور خودش را در                 ،اسالمی
هرچه بی حقوق تر کردن و                   
چاپيدن و غارت کردن آدم                      

 پيش  ،زحمتکش و دستمزد بگير     
 ،"من هم مسلمان هستم       "نبرده؟   

تا حاال به نفع کدام طرف اين                 
نبرد عمل کرده؟ کدام شورای              

 ،اسالمی کار و انجمن اسالمی           
کار را به نفع جمهوری اسالمی          
و جماعت کارفرمايان تمام                    
نکرد؟ اين سوالهای ساده را البد        
هر کارگر و انسان شريفی که              
در آن مملکت با مشاهده انواع             
احکام و حيل اسالمی شاهد بی            
حقوقی بی حد و حصر خود و               
تباهی زندگی انسانهايی با                      

 حتمًا از          ،وضعيت خود بود         
 . خودش کرده

 !اعتراضات سياسی طبقه کارگر را آبديده ميکند
 )بخش دوم ( 

 سعيد مدانلو

ماهيت اين موضوع در ايران همين      
و کال تقسيم بندى سياسى و         .  نيست

صنفى در اين بحث، صورى و                 
و نکته   .  براى توضيح بحث است       

ديگر ما معتقد نيستيم که کارگر در         
يک مبارزه معين بايد بجاى                         
خواست اضافه دستمزد مثال مرگ        

اين .  بر جمهورى اسالمى بگويد         
نوع ارتقا خواست صنفى به سياسى      

بحث در    .  درک چپ سنتى است         
اينجا با خطى است که آگاهانه افق           
مبارزه کارگرى را محدود ميکند و       

صنفى يا  "همين را در چهارچوب        
ما با    .  خط کشى ميکند       "  سياسي

همين فرض شروع ميکنيم و بر               
سياست کارگرى در مبارزه براى          

 . احقاق حقوق تاکيد ميکنيم

 

آيا در مقابل          :  سوال اين است         
حکومتی که زبان نماينده صنفی را        

 به زندان طويل مدت                        ،ميبرد
 کارگر معترض      ،محکومش ميکند  

و حق طلب را به شالق محکوم                 
 تيم ترور برای فعال حقوق          ،ميکند

  ميتوان جمع        ،کارگر جور ميکند    
 کارگر کارخانه خود و معلم           ،خود

جامعه خود را صنفی و جدای از              
ساير همسرنوشتان خود تعريف              
کرد؟ واقعًا در مقابل اينچنين                       
حکومتی و اينچنين کارفرمايی راه        

! درست صنفی بودن است؟                        
حکومت و کارفرمايانی که به هر           

 نه تنها  مطالبات              ،طريق ممکن   
کارگر را دور ميزنند و از                            
پرداختش استنکاف ميکنند بلکه هر      
دم دنبال سياستهايی هستند که به               
حق و حقوق دستمزد بگير                            

اين .   تعرض بيشتری کنند    ،جماعت
 از   ،در اين نبرد     .  يک نبرد است     

موضع ضعيف و امتياز سياسی دان    
به حريف با صنفی تعريف کردن            
خود و از اين جهت خود را از                    
حمايت همسرنوشتان خود محروم         

 دست حريف را برای                     ،کردن
برداشتن هر سالح سياسی و نظامی      

 چگونه     ،عليه خود باز گذاشتن             
ميتوان انتظار پيروزی برای خود          

من :  "متصور بود؟ خالصه اينکه       
" بيا مرا بزن   "يعنی  "  صنفی هستم 

بيا به من      "و در بهترين حالتش            

٢۴شماره   
همين شوراهای اسالمی کارخانه          

 يکشبه مثل      ٥٩ که در سال            ،ها
علف جلوی پای کارگران و                       
شوراهای کارگری منتخب                        

 چه رذالتهايی    ،کارگران سبز شدند   
که به خرج ندادند و چه مصيبتها             
که به سر کارگر مبارز و حق                   

چه .  طلب کارخانه وارد نکردند         
ثروتها که از دسترنج کارگر                     
نصيب الشخورهای جمهوری                
اسالمی و کارفرماهای گردن کلفت     

شورای .  " نکردند  ،اسالم پناهشان  
کارگری کارخانه شماره يک                   

ما در غنی آباد شهر            "  ِايرانيت   
 اتفاقًا يک موفقيت هم بر سر          ،ری

اضافه حقوق کسب کرده بود و                
حرف هزار و يکصد تومانش را            
در مقابل سيصد و پنجاه تومان                 

اسالمی   -دولت موقت مصدقی           
 به کرسی نشاند و عقب          ،بازرگان

افتادۀ اضافه حقوقش را هم دريافت      
 . کرد

 

 اين  ،اسالمی  –بنی صدر مصدقی     
 آمد گفت          ،بازرگان اروپا ديده         

 ".شورا پورا ماليده"

 

دوست عزيزم حسين کارگر قسمت     
هاچک را شورای اسالمی                         
نوظهور، که بيشترشان را                          
نميشناختيم اين تعداد ريشو از کجا        

 به کمک لمپنهای کميته شهر      ،آمدند
ری آنچنان زدند که خدمات                        
آمبوالنس صدا کرد و بيهوش به             

مرا فتح   .  بيمارستان انتقالش دادند    
اهللا راننده سرويس خبر کرد و از            

همۀ کارخانه را        .  مهلکه رهانيد   
گشتند و بدون استثناء تمام اعضای       
شورای کارگری را تهديد کردند و       
هر که صدايش در آمد را در همان        
محل جلوی چشم کارگر زدند و يا          

يک .  به کميته بردند و باز زدند             
کارگر از چنگشان گريخته را که           
سه ماه بعد رفته بود حقوق يکماه             

 همانجا  ،دريافت نشده اش را بگيرد    
 تحويل اوين دادند و پنج              ،گرفتند

 . سال زندان برايش بريدند

 

 تمام  ،تا آنجايی که ما خبردار شديم      
 ،کارخانه های اطراف شهر ری           

 شوراهای    ،غنی آباد تا ورامين           
کارگريشان به همين نحو سرکوب        

خبر ميگرفتم که بعد از آن           .  شدند
آمدند دم در              

  ١١صفحه 



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

 دسته بری    ،کارخانه گوسفند کشتند   
 نوحه خوان آوردند و      ،راه انداختند 

کارگران را توی سينه زنی                        
سرشماری ميکردند و هرکس                 
نيامده بود را سرکوفت اسالمی               

. نمازخانه را بزرگ کردند   .  ميزدند
دسته دسته کارگر را با نوحه و                

" شهيد"ضجه به جنگ فرستادند تا      
. توده ايها هم وسطشان بودند.  شوند

از آنزمان تا حاال جز نوکری                    
جمهوری اسالمی و کارفرماهای         
الشخورش کار ديگری انجام                   

 اينهم از تشکيالت            ،خب.  ندادند
تشکيالت .  کارگری اسالميش        

اينجوری "  کارگريش"اسالمی که     
 ديگر حکومتش چه جوری         ،است

اصًال ميتواند         !  خواهد بود؟        
اسالمی غير  "  کارگری"تشکيالت  

از اين باشد؟ کسی ميتواند کاراکتر       
بهتری از اين  تشکيالت                               

اسالمی تصوير کند؟       "  کارگری"
چرا آدم بايد به اينچنين کاراکتر               

 واسطه و عامل استثمار               ،ضايع
 اميد ببندد      ،هرچه شديدتر کارگر     

که به عنوان نماينده اش برود                    
حقوق کارگر را از جمهوری                   
اسالمی طلب کند؟ چرا آدم بايد                
نوکر و چماقدار جمهوری اسالمی       
را بفرستد تا از جمهوری اسالمی         

! حق و حقوقش را بگيرد؟                          
اينجوری آدم ميتواند حق و حقوق          
خودش را از جمهوری اسالمی              

البته همه   !  مطالبه و دريافت کند؟      
آدم !  "شان چماق و چاقو نميکشند       

و پشت هم انداز و        "  خوش اخالق 
غير "دری وری اسالمی و                        

تحويل بده هم تويشان کم       "  اسالمی
ولی همه شان اعضای              .  نيست

ارکستر سياستهای رذيالنه                        
جمهوری اسالمی عليه منافع                    

 . کارگرند

 

 مبارزه سياسی کارگر

تعارف .  صحنه صحنه نبرد است       
برای پيروزی در نبرد         .  تمام شد  

بايد تشکيالتی داشت که سياسی و         
. روی منافع طبقه کارگر فکر کند         

راه زدن بهترين و موثرترين                    
تشکيالت را ميتوان در مجمع                  

 آموخت  ،عمومی رويش بحث کرد    
تشکيالتی که قبل از         .  و آموزاند  

پای اعتصاب رفتن ميداند دور و            

عمومی و ارتباط گيری با ساير          
بخشها و مجامع  معترض و حق         
طلب انسانی برای کارگر به                 
اندازۀ نان شب واجب است؟                 
ارتباط با مجامع ديگر معترض          

 توجه به تشکلهای                 ،کارگری
سياسی و مدافع حقوق طبقه                   

 اهرمهايی است که                    ،کارگر
تاکنون برای طبقه کارگر                       

اينها .  کرده بودند     "  حرامش"
مقدمات سياسی شدن و مبارزه            

. سياسی کردن کارگر است                   
کارگری که مبارزه اش را                     

 اين چيزها را             ،سياسی ميکند    
کارگری که       .  خوب ميفهمد      

 ،مبارزه اش را سياسی ميکند              
راحت دستگيرش ميشود منع               
بودنش از رفتن به اين جنبه های        

 تا چه      ،موثر و کارآمد مبارزه        
. اندازه به ضررش تمام شد                   

کارگری که مبارزه اش را                     
 راحت دستگيرش    ،سياسی ميکند 

 زمانی که صنفی عمل            ،ميشود
ِ                        ،ميکرد  داشت توی زمين

سياست جمهوری اسالمی و                 
کارفرماها بازی ميکرد و مرتب       

دفتر تحکيم   "چرا   !  گل ميخورد  
 اين تشکل دگرديسی             ،"وحدت

شده از  "  ليبرال"اسالمی يافته و     
صنفی در آمدن و سياسی شدن             
دانشجو هراسان است؟ چرا                  
دانشجو هرچه سياسی تر و                    
پرچمش سرخ تر ميشود روی             

ما از مبارزه                "پالکاردش        
بيشتر "  کارگران دفاع ميکنيم         

ظاهر ميشود؟ چرا جلب حمايت        
کردن کارگران کارخانه های              
ديگر و حمايت کردن از                          
مبارزات کارگران ساير کارخانه    

 امری   ، شرکتها و موسسات       ،ها
 به شدت سياسی است؟ 

 

چرا جمهوری اسالمی وقتی                
اينجور رفتارهای سياسی را از          

 دست و پايش         ،کارگر می بيند     
ميلرزد و کوتاه ميايد؟ چرا هرچه     
کارگر مبارزه اش را سياسی تر         
ميکند و دامنه اعتراض و مطالبه      
اش را در سطح مملکت گسترده         

 دعواهای داخل               ،تر ميکند       
حکومت سوخت بيشتری ميگيرد     
و شکافهايشان عميقتر ميشود؟           
چرا مبارزه کارگر هرچه                       

 ،سياسی تر و گسترده تر ميشود         
مدافعين جديد  "از داخل حکومت     
که کارگر      "  حقوق کارگران      

 ...اعتراضات سياسی طبقه کارگر را آبديده ميکند

برش چه خبر است يک تشکيالت           
تشکيالتی که از قبل      .  سياسی است 

ميداند حداقل روی چه تعداد                        
 شرکت و موسسه و بيکار      ،کارخانه

و دانشجو و دانش آموز و کًال                      
 ميتواند برای پشتيبانی                     ،مردم

.  کارش درست است         ،حساب کند   
مجمع عمومی که سر درآوردن از         
دفتر و دستک کارفرمای کارخانه          
و بده بستانهای امور مالی و                         
پرداختهای زير ميزی  و دفاتر                  
اخراج کارگر را حق خودش                      

.  دارد کار سياسی ميکند               ،ميداند
کارگر از اينجا دخالت و تعرض به        

. سياست حکومت را تمرين ميکند         
جمعيت "کارگری که ميداند مثًال            

محل زندگيش کًال    "  منتظران مهدی 
چقدر در سال از دولت پول و                     

 چه کسانی    ،امکانات دريافت ميکند   
به آنها پول ميدهند و آنها اصًال به             
چه کاری مشغول هستند و خبرش          
را به مجمع عمومی کارخانه اش             

 دارد کار و مبارزۀ درست           ،ميبرد
کارگری که         .  سياسی ميکند        

خبرهای خشم و خروش کارگران          
و دعواهايشان با جمهوری                          
کارفرمايان اسالمی را به ميان                 

 دارد    ،مردم محل زندگيش ميبرد          
. مبارزۀ درست سياسی ميکند                   

کارگری که هر طوری شده سرش         
 نوشته زير    ،را توی اينترنت ميکند    

لباسکاری دريافت ميکند و ميبرد           
 و ميگذارد زير                               ،ميخواند

 ،لباسکارش و به ديگری ميدهد               
. دارد مبارزه درست سياسی ميکند       

کارگری که دنبال نوشته های                    
منصور حکمت ميگردد دارد                    

 . مبارزۀ درست سياسی ميکند

 

طبقه .  نبردی بی امان در پيش است     
کارگر چه چيزی برايش ضروری        
تر از اين است که صف خودش را          
تجهيز کند؟ چه چيزی برايش نتيجه       
بخش تر از اين است تا به عرصه            
ها و راهکارهايی  که تاکنون                      

 نگاه    ،کرده بودند   "  حرام"برايش    
عميقتری بيندازد؟ چرا تشکيل منظم   
مجامع عمومی که بهترين ظرف             
سر در آوردن از چند و چون                       
عرصه های جديد نبرد با سرمايه و       
حکومت اسالميش است يک امر            
مهم و حياتی است؟ چرا مجمع                   

٢۴شماره   
سياسی مبارز فريبشان را نميخورد     

 بيشتر  ،و حّبشان را قورت نميدهد       
ظهورميکنند؟ خالصه هر کسی و        
يا هر جريانی سياسی که نخی به             
جمهوری اسالمی متصل شده                  

 از تشکل سياسی يافتن      ،داشته باشد 
مبارزه طبقه کارگر احساس                      

مبازره .  نگرانی و اضطراب ميکند   
 هر چه     ،کارگر هرچه سياسی تر      
 هرچه     ،جدی تر و متشکل تر                

 هرچه در سطح        ،حمايت يافته تر    
 جمهوری       ،مملکت فراگير تر            

 ،اسالمی هرچه عقب نشسته تر              
قوای انتظامی و اهرمهای سرکوب     
در مقابل طبقه کارگر ترسيده تر و        

و بيرون کشيدن حق     .  جاخورده تر 
و حقوق کارگر از حلقومش                       

ترفندها و مانورهای              .  آسانتر
سياسی حکومت روشده تر و خنثی      

حکومتی که همۀ هم و غمش           .  تر
چيزی بجز باال کشيدن ثروت                   
جامعه و صرف اعوان و انصار            
خود کردن و جيب سرمايه داران           
و دالالن و رانت خواران                             

. کاربدستش را پر کردن نيست               
حکومتی که تا حاال ده جور قوای           
انتظامی با ده جور تجهيزات برای       
سرکوب مردم  فراهم آورده است          
را چگونه ميتوان خفتش را گرفت         
و حق انسان را از حلقومش بيرون        
کشيد؟ حکومتی که بجز قرآن و               
نماز و روزه و عزا و امام زمان و         
زندان و وحشت افکنی و ارعاب و       
اختالس و ارتشاء و زورچپانی و          
باال کشيدن دسترنج کارگر هنر               

. ديگری از خودش بروز نداده                
حکومتی که هر نقشه ای که تا                  
حاال سوار کرده چيزی بجز دنبال         
نخود سياه فرستادن مردم و تامين          
سور و سات برای بقای حکومت            
طاعونيش نبوده را چگونه بايد از         
پسش برآمد؟ جای اميدواری بسيار      

کارگر دارد طعم قدرتمند           .  است
شدن و تشکل يابی کار درست را           

کارگر دارد برای      .  مزمزه ميکند  
تغيير دادن اوضاع زندگيش و از           
فقر و فالکت رهاندن خود و انسان        

. نوع خودش پا پيش ميگذارد                   
 .قدمش مبارک

 

 .ادامه دارد

 

 ،جمهوری اسالمی   )  :  ٣بخش    (
 . . . * طبقه کارگر و جنگ



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

  در دو مقاله ى قبلى تحت عنوان          
 -نقد نظرات جعفر عظيم زاده               "

ماهيت غير    "و    "  فعال کارگرى   
" کمونيستى کميته هاى کارگرى           

در نقد نظرات محمد اشرفى                      
سخنگوى کميته پيگيرى در راه              
ايجاد تشکلهاى آزاد کارگرى،                 
مسئله را چنين تحليل نمودم که که         
اين تشکلها تکامل يافته ترين شکل       
چپ سنتى در داخل بوده و در نبود        
تشکيالت چپ سنتى وظايف اين            
چپ فرقه اى را بازى و عمل                    

چپى که مرکز ثقل خود را       .  ميکنند
در دانشگاه از دست داده و از                    
طرف ديگر قادر نيست در محيط          
زيست و کار کارگران خود را                 

و در  .  متحقق کرده و فعاليت نمايد      
ضمن  ارائه اين نقد اساسى تاکيد            
نمودم که هدف از اين نقد، نفى                 
فعاليتهاى جنبى اين کميته ها در              
سازماندهى مراسم روز کارگر و         

 . ديگر فعاليتهاى جنبى نميباشد

 

اخيرا در سايت روزنه مقاله اى با         
امضاء محمد حسين از فعالين                  
کارگرى شوراى همکارى تحت            

خطاب به شوراى                  "عنوان         
همکارى تشکلها و فعالين                            

نوشته شده در مورخه        "  کارگرى
 ديدم که وى عالوه       27/  7/  86ى  

بر آن چندى پيش مقاله اى در نقد            
در "...محسن حکميمى با عنوان؛         
نيز "  نقد مواضع محسن حکيمى         

نوشته بود که عمدتا در نقد مواضع       
قبل از هر       .  محسن حکيمى بود      

چيز الزم ميبينم در مورد مواضع         
محسن حکيمى به نکاتى خالصه           
وار اشاره کنم که بهتر بتوانم به               
نقد خط محورى خود محمد حسين         

. در دو نوشته ى مذبور بپردازم             
نقد محسن حکيمى وقت و نيروى           

وي يک      .  زيادى طلب نميکند         
کارگر کارگريست پست مدرن                 
است که موظف شده است مواضع       

جنگ سردى و ضد حزبى                            
بورژوازى معاصر و ايدئولوژى          
پست مدرن را در قالب جنبش ضد        
کارمزدى در درون جنبش کارگرى     
قالب کند و محوريت تفکر وى،              

 و اما سخن اصلى ام با محمد                
محوريت .  حسين، فعال کارگرى   

سخن اين دوستمان اين است که           
از عدم موفقيت شوراى همکارى     
در ايجاد تشکل فراگير طبقه ى           
کارگر مينالد و اين شورا را                   
ضمن امرى مثبت در ايجاد                   

مثل تدارک    (حرکتهاى موردى       
تابحال در حال        )  اول ماه مه       

از نظر وى      .  درجا زدن ميبيند     
طبقه ى کارگر ميتواند از طريق        
کميته هاى کارگرى و بويژه                 
پراتيک شوراى همکارى کميته        
ها به تشکل فراگير خود نائل آيد         
و مضافا اينکه تا طبقه ى کارگر         
از طريق شوراى همکارى کميته     
ها به اين تشکل فراگير نرسد در        

. مبارزه اش پيروز نخواهد شد           
اوال از اين دوست فعال کارگرى       
بايد پرسيد تشکيالت فراگير                 
کارگرى چيست و چگونه بوجود      
ميايد؟ طبيعتا طبق گفته ى                      

. خودش حزب کمونيست نيست         
آيا شوراهاى کارگرى است؟               
طبق متد ارائه شده از طرف اين        
دوست مان، تشکل فراگير                     
کارگرى يک تشکل توده اى                 
کارگريست که ميتواند طبقه ى           

 .کارگر را به وحدت برساند

 

 همانطوريکه در نوشته هاى               
قبلى هم تاکيد کرده ام مهمترين            
مسئله اى که اين دوستان فعال              
کارگرى به آن اهميت نميدهند             
اين است که يک درک اختيارى،       

از )  انتراعى(مکانيکى و ذهنى       
تشکل فراگير يا توده اى                           

به اين معنى که      .  کارگرى دارند 
اين رفقا ضرورت ساختن چنين         
تشکلى را يک امر ذهنى و                     
اختيارى ميدانند که جهت اتحاد           
طبقه ى کارگر، کارگران بايد در      
يکجا جمع شده و تشکل                             

در .  خودشانرا ايجاد کنند                
صورتيکه طبق متد مارکس و             
منصور حکمت کارگر در حين          
مبارزه با سرمايه دار بر سر                 
گرفتن مطالباتش به وجود تشکل       

. کارگرى نياز پيدا ميکند                        
ضرورت ساختن تشکل کارگرى    
چنين حاصل نميشود که يک                 
فعال کارگرى برود کتاب                       
مارکس را بخواند و سپس به اين        
نتيجه برسد که بايد تشکل داشته         

تشکل کارگرى بايد محمل      .  باشد
يعني کارگر   .  طبيعى داشته باشد    

 آلترناتيو کمونيستى کارگرى 
 در قبال کميته هاى کارگرى چپ سنتى

  خسرو دانش

 از  .مواضع ضد حزبى ايشان است      
نظر وى امر رهايى کارگران تنها           
بدست خود کارگران حاصل ميشود      
و اين طبقه در مسير مبارزه ى                 
خوجوش خود به تئورى آگاهى               
طبقاتى خود هم ميرسد و هيچ                   
نيازي به حزب کمونيست ندارد و          
بجاى حزب، به تشکل ضد سرمايه       
دارى يا تشکل فراگير سراسرى             

اين .  ضد کار مزدى نياز دارد                
گرايش با وجود اينکه بعد از نفى            
کامل لنين و ديگر رهبران                            
کمونيست بعد از مارکس سعى                 
دارد تظاهر به مارکس خواهى کند،      
اما در واقع خود مارکس را در                  
جاييکه ميگويد حتى اگر مارکس           
هم نبود طبقه ى کارگر به تئورى            
و آگاهى کمونيستى ميرسيد نفى             

" پراکسيس"ميکند و دفاع از                 
مارکس به يک دستاويز                                
اپورتونيستى براى خود تبديل کرده     

اين گرايش در نهايت بايد تا        .  است
ظهور مهدى منتظر بماند تا طبقه          
ى کارگر به خود آگاهى طبقاتى                
رسيده و تشکيالت ضد سرمايه               
دارى و ضد کارمزدى خود را                    
ايجاد کند و سپس به انقالب                        

درست .  سوسياليستى دست بزند       
است که اين گرايش در نهايت يک         

اکونوميستى است،    -گرايش صنفى 
اما با توجه به وفق دادن خود با               

ى فکرى مکتب                "دستاوردها"
پست مدرنيسم بيشتر به                                
بورژوازى خدمت ميکند تا طبقه ى      
کارگر، چون حضرت مهدى تا                  
ظهور کند و طبقه ى کارگر به                   
اگاهى طبقاتى خود برسد و                          
تشکيالت فراگير ضد کارمزدى               
خود را درست کند، اين طبقه                     

هشتاد نسل آتى خود را بايد         -هفتاد
نقد اين    .  در گورستان دفن کند           

گرايش را بطور کامل و تئوريک            
بطور .  موکول ميکنيم براي آينده        

کلي از نظر من اين گرايش يک                
گرايش ضد کمونيستى است تا يک       

چون کامال   .  گرايش کارگر خواهى    
خود را از صف جنبش کمونيسم             
کارگرى به بهانه ى جنبش فرقه             
اى بودن کمونيسم بيرون کشيده            

 .است

٢۴شماره   
در راستاى زندگى شغلى خود و             
براى بقا ء خود زمانيکه براى                  
گرفتن حقى از سرمايه دار در                  
حالت انفرادى سرکوب ميشود به          
اين نتيجه ميرسد که بايد  براى نيل         
به خواسته اش سنديکا يا شورا                 
داشته باشد و از طريق مجمع                    
عمومى اين سنديکا و شورا به                  
مطالباتش هر چه زودتر و بدون             
وجود بوروکراسى ادارى برسد             

که سنديکاليسم داراى چنين                     (
مکانيسم بوروکراتيکى است و               
کارگر امروزى ميتواند حتى با               
ساختن سنديکا بدليل شرايط                       
سرکوب مجمع عمومى را به                    
سنديکاى خود تحميل کند و                         
تصميمات سريع و مستقيم با                      

. حضور تمام کارگران بگيرد                 
 ). بگذريم

 

اين اولين ايراد نوشته و بحث                    
محمد حسين است که خيال ميکند           
تشکل کارگرى را بايد بدون                      
ضرورت طبيعى آن بوسيله ى                
شوراى همکارى کميته ها ساخت،       
آنهم در محيطى خارج از محيط              

اين نوع گرايش درک     .  کار کارگر 
چپ سنتى بود که تشکيالت گرايى       

و خيال    برايش يک استراتژى بود    
ميکرد کارگر و کمونيستها بهر               

. حال بايد تشکيالت داشته باشند             
منصور حکمت چنين متدى را                
بزير نقد برد و تشکل کارگرى را          
نتيجه ى مبارزه ى اقتصادى                     
کارگر با سرمايه دار در درجه ى          

حلقه مفقوده اى    .  اول ارزيابى کرد   
که در نوشته ى محمد حسين وجود        

. دارد درست در اين نقطه است              
دومين ايراد بحث دوستمان محمد          

حسين اين است که که چون هيچ               
مبناى ضرورى طبيعى و                            
اقتصادى براى تشکل فراگير و              
توده اى کارگر قرار نميدهد،                    
بالفاصله ذهنش به جواب دادن به         
گرايشاتى برميايد که با ورود                   
کارگران زيادى به اين تشکلها                 
وارد آنها ميشود، و آن گرايشات             

در صورتيکه  .  فکرى مختلف است  
تشکل فراگير کارگرى بر اساس            
تفکرات مختلف ايجاد نشده است،         
بلکه بر اساس مطالبات مختلف               

. مشترک کارگران ايجاد شده است      
طبقه ى کارگر اگر فرقه اى و                   
مکتبى نباشد در مقابل اينگونه                 
جدلها و بحثهاى داخل تشکلهاى              

  ١٣صفحه درست شده در      



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

محيط کارگران ميايستد و اجازه             
نميدهد حوزه ى حرکت آن تشکلها        
از چهارچوب مطالبات صنفى يا           
سياسى به بحثهاى تئوريک و                   

البته الزم  .  انتزاعى سوق داده شود    
بذکر است که طبق متد مارکس،             
همواره در طول تاريخ جنبش                  
کمونيستى و کارگرى، ايندو جنبش      
از همديگر تاثير گرفته و ميزان              
سطح و کيفيت همديگر را مشخص      

جنبش کمونيستى اى که      .  کرده اند 
ضد امپرياليست است، بناگزير              
تلقى مبارزه ضد امپرياليستى اش         
را به شوراهاى کارگرى داخل                

. کارخانه هم تعميم ميدهد و غيره           
مسئله اين نيست که کارگران نبايد         
به مسائل پيچيده تئوريک فکر کنند       

مسئله اين   .  يا در توانشان نيست        
است که وظايف تشکل توده اى               
طبقه کارگر و تالش براى ايجاد             
آن با وظايف حزب سياسى طبقه            

کارگران بايد   .  کارگر يکى نيست     
حزبى و غير       -در سطوح مختلف    

 . متشکل شوند -حزبى

 

کميته هاى کارگرى درست خالف       
اين پديده حرکت کرده و اصال                 

تبديل به محفلهاى     .  ساخته شده اند    
بحثهاى تئوريک شده اند و من به           
اين خاطر ميگويم که اين تشکلها            
عمدتا شکل امروزى چپ سنتى در      

. داخل هستند و نه چيز ديگر                     
وگرنه ميشود براى تدارک اول ماه      
مه از طريق تشکلهاى موجود در          
کارخانه خيلى بهتر و امن تر از              
کميته هاى کارگرى ساخته شده ى        

لذا .  امروزى در داخل اقدام کرد          
اين هم دومين مشکل بحث اين                  
 فعال کارگرى بود که سعى ميکند         

و حرکت     با تجويز دمکراسى              
شورايى به  تشکلهاى فراگير                    
ساخته شده در خيابان براى حل               
اين اختالفات تئوريک اطمينان              

که خود نسخه ى           خاطر بدهد،       
درمان دمکراسى هم در نهايت با          
انتخاب نماينده ى دمکراتيک                  
وکالتى در جهت نفى مجمع                        

و اما   .  عمومى رفتار خواهد کرد       
بغير از نسخه ى دمکراسى، اين             
متد در جاى خود به سومين مشکل        
اين دوستمان تبديل ميشود که اين           
تشکلها را تشکلهاى گرايشات                  

شرايط امروز، در محل کار،               
مستقيما برپائى جنبش مجامع               

اگر اين دوستان      .  عمومى است  
جزو کارگران اخراجى اند،                 
ميتوانند از ارتباطات موجود               
خود براى پيشبرد همين امر در          
مراکز کارگرى و کارخانه جات       

بخش ديگر و به          .  استفاده کنند   
همين اندازه مهم محالت                          

در محالت      .  کارگرى هستند     
کارگرى انواع مختلفى از تالش        
را براى متشکل کردن کارگران        

ايجاد .  ميتوان انجام داد                   
صندوقهاى مالى، ايجاد مراکز           
کارگرى طبيعى که محل اجتماع       
کارگران باشد، ايجاد گروههاى        
ورزشى، پاتوقها و غيره از اين          
جمله اند که ميتوان با شرکت و            
دخالت مستقيم کارگران ايجاد              

اين دوستان بهتر است از         .  شود
اين سيستم بورکراسى و دعواى         
فرقه اى درون کميته ها و ايفاى          

که نه حزب     –نقش بعنوان حزب    
فاصله   –اند و نه تشکل توده اى         

بگيرند و امر ساده و سر راست          
سازماندهى کارگران را در                  

   .دستور بگذارند

 

اوال :  اين حرکت سه مزيت دارد      
باعث ميشود کارگران بيکار               
موجود در اين کميته ها داراى             
در آمد باشند و از فالکت تحميل          

دوما باعث  .  شده موقتا رها شوند    
ميشود بزودى هر روز با دهها            
کارگر از کارخانه هاى مختلف          
ارتباط بگيرند و از طريق اين              
ارتباط در جريان مبارزات                   
موجود در کارخانه هاى مختلف        
باشند و به روند ايجاد تشکلهاى          
کارگرى در کارخانه ها و مراکز      
توليدى و خدماتى تاثير بگذارند         

سوما اين   .  يا آن را تسريع کنند        
مراکزها اعم از پاتوق و                          
صندوقهاى مالى ميتواند و بايد            
يک ديد استراتژيک ايجاد شبکه        
صندوقها و تعاونى هاى کارگرى     
را در دستور قرار دهد که اساسا        
هدفش دفاع از موجوديت طبقه           
کارگر در برابر تهاجمات مرتب       

. سرمايه به معيشت طبقه است           
امرى که نه فقط کارگر و                         
خانواده کارگرى را از نابودى            
کامل نجات دهد بلکه بر توان و           
قدرت تشکل عمومى طبقه                     

ترديدى نيست که چنين      .  بيافزايد
مراکز و صندوقهائى تنها ميتواند     

 ...آلترناتيو کمونيستى کارگرى 

وقتى تشکلى بر   .  ميداند نه مطالبات  
اثر يک ضرورت اقتصادى در                
داخل کارخانه يا هر محيط کارى            
ديگر ساخته نشود و در خيابان يا             
يک دفتر موجود در طبقه ى سوم            
خيابان انقالب تهران هويت پيدا               
کند، طبيعتا تبديل به يک تشکل                 
فرقه اى شبيه چپ سنتى داراى                 

 .گرايشات مختلف خواهد شد

 

 من در نوشته ى قبلى ام نيز اين                
گرايش سنتى در عرصه ى                         
کارگرى را بنقد کشيده ام و تا اينجا         
ديگر اين نقد را کافى ميدانم و در             
نظر دارم آلترناتيو ديگرى به جاى        

چونکه .  اين کميته ها مطرح کنم           
حتى سوال دوستمان محمد حسين           
هم هست که اگر اينکار را                            

! نميکردند پس چکار ميکردند؟              
بنظر من اکثر اعضاى کميته هاى          
کارگرى، کارگران پيشرو و                      
کمونيست کارخانه ها هستند که يا           
در شغل آزاد فعاليت ميکنند يا از              
کارخانه اخراج و تصفيه شده و يا            
هم اکنون در کارخانه اى مشغول            

اينها عليرغم هر            .  کار هستند     
کمبود، همان محافل کارگران                   
سوسياليست هستند که منصور                 
حکمت نظرش اين بود که احزاب           
کمونيست کارگرى بايد ظرف                  
سازماندهى و سر و سامان دادن               
معضالت اين گرايش درون طبقه           
باشد و در ارتباط تنگاتنگ و                       
مستمرى با شبکه محافل کارگران         

عنوان کميته     .  سوسياليست باشد     
کارگرى و يا هر اسم ديگرى                      
ضرورتا خصلت و ماهيت                          
کارگرى به يک نهاد با روشهاى              

 . غير کارگرى نميدهد

 

معضل را بايد جاى ديگرى جستجو      
ظرف فعاليت براى متشکل         .  کرد

کردن کارگر در بعد توده اى آن                
محل کار و زيست طبقه کارگر                 

سوال اين تشکلها بايد اين             .  است
باشد که عليرغم هر تالش تاکنونى         
چرا موفق به ايجاد تشکلهاى واقعى       
کارگران نشده اند؟ نميتوان به                    
نيابت از کارگر متشکل شد و                     
دعواهاى درونى را معضل کارگر       

ايجاد تشکل کارگرى در             !  ناميد

٢۴شماره   
بر مناسبات انسانى و برابر ايجاد           
شود و با قوانين بازار در ستيزى            

روشن است منظور      .  دائمى باشد  
ايجاد جزاير کوچک شبه                             
سوسياليستى مانند مدلهاى                          
سوسياليستهاى تخيلى اوائل قرن            
نوزده مد نظر نيست، بلکه ايجاد             
شبکه اى از کارگران است که                  
داوطلبانه حول يک تشکل جمع              
ميشوند تا امنيت اقتصادى خود را         

 . باال ببرند

 

بنظر من اين يکى ديگر از                          
مکانيسمهاى تسخير اجتماعى                 
قدرت در جامعه و در راستاى                  
بحث حزب و جامعه ى منصور              

بحث من اسم اين را       .  حکمت است 
حزب   .نام ميگذارم   حزب و اقتصاد  

اجتماعى قدرتمند چنين ساخته                 
ميشود، نه صرفا با تحليل فالکت            

مردم اگر ببينند چنين          .  اقتصادى
مکانيسم اقتصادى مالى قادر است        
حداقل تعدادى از انسانهاى فقير را        
که هرگز شانس پا گذاشتن به                     
صحن بانکها براى اخذ وامهاى              
بهره دار ندارند، فورا جذب چنين          
شخصيتهايى شده و آنها را قبله ى          

 . آمال خود خواهند کرد

 

همانطور که تاکيد شد از نظر من           
اين طرح باز کردن بنگاه خيريه             
نيست، بلکه يک سياست اجتماعى       
در شرايط ويژه و مناسب خودش           

البته الزم بذکر است که               .  است
مدتهاست مردم در مقابل بحران و        
فالکت تحميل شده از طرف                       
سرمايه دارى جمهورى اسالمى            
چنين سيستمهاى خودجوش مالى           
را ابداع کرده اند و احزاب                          
کمونيست کارگرى نيز بايد با تار          
و پود زندگى مردم گره بخورند،            
اگر ميخواهند به يک حزب                        
اجتماعى کمونيستى کارگرى تبديل     

 . بشود

 

بحث حزب و اقتصاد يک بحث               
گسترده ايست که بدليل محتوا و              
قانونمندى ارتجاعى نظم نوين                 
جهانى ميتواند به يک بحث                         

چون نظم  .  استراتژيک تبديل بشود   
نوين جهانى حداکثر توان خود را          
بکار خواهد گرفت تا مانع پيروزى      

 .*کمونيسم در يک کشور شود
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١۴صفحه  يک دنياى بهتر   

احتمال نظامی و جنگ و رو در              
رويی دو قطب تروريستی جهان           
معاصر با شکست آمريکا در                   

دور .  عراق افزايش يافته است            
جديدی از تبليغات جنگی در رسانه 

بح .  های غربی شروع شده است    
پيرامون توان هسته ای ايران و               
احتمال حمله نظامی امريكا و                   
مراکزی که مورد حمله قرار                    
خواهد گرفت با دقت بسياری در            
صدر اخبار مدياهای مختلف قرار        

 ،در اآتبر ديك چينی     !  گرفته است 
معاون رياست جمهوری امريكا،          
طی اولتيماتومی اعالم آرد آه يا           
جمهوری اسالمی گسترش                        
تاسيسات اتمی خود را متوقف                 
خواهد آرد و يا بايد به عواقب َآن           
تن دهد و منتظر پيامدهای آتی                  

در اواخر ماه  اآتبر                      !  باشد
آاندوليزا رايس وزير امور خارجه     
امريكا مجموعه ای از تحريمها را        

 صادرات  ، ملت   ، بانك ملی  ٣عليه  
 . اعالم  آرد

 

يک مشاهده ساده نشاندهنده آن                
است که در گيری اين دو قطب                 
جنايتكار تروريستی و به خاک و           
خون آشيدن هزاران هزار مردم           

! ميتواند يك احتمال واقعی باشد              
فاجعه ای آه در صورت اتفاق                 
افتادن آن ابعادش از جامعه ايران          
فراتر خواهد رفت و نه تنها آل                
منطقه بلكه سيمای آنونی جهان را       

اگر اين دو قطب      !  تغييرخواهد داد 
 ،تروريستی در تقابل تاکنونی شان      

 موزه  ، برجها ، متروها ،فرودگاهها
ها و حتی رستورانها و مدارس را         

! به قتلگاه مردم تبدل آرده اند                  
اگرفاجعه در عراق و افغانستان و         

 انزجار و نفرت           ، خشم   ،فلسطين
بشريت متمدن را از دنيای وارونه        

در صورت  !  آنونی بر می انگيزد    
وقوع جنگ بين اين دو قطب                     

 و با توجه به ظرفيتها          ،تروريستی
و قابليتهای جنايتكارانه اسالم                   

 ،سياسی و تروريسم دولتی امريكا       
ابعاد وحشتناك جنايات اين دو                  

 زندگی را بر      ،اردوگاه تروريستی 
مردم دنيا در همه عرصه ها تنگ          

سيمای جهان معاصر    !  خواهد آرد 

بخشی از َآن را بدنبال دفاع از              
جنگ .  بورژوازی خودی آشيد     

 تاثير خود را بر       ،ايران و عراق   
جنبشهای اجتماعی و احزاب               

ناسيوناليسم .  سياسی گذاشت        
 در دفاع از    ،عظمت طلب ايرانی  

ميهن اسالمی در آنار رژيم                  
سازمانهای .  اسالمی قرار گرفت   

 ، پيكار   ، اقليت   ،فداييان اآثريت   
رزمندگان يا در آنار جمهوری          
اسالمی قرار گرفتند و يا بطور           
کميکی سياست جنگ را به                    

 پيشه  ،جنگ داخلی را تبديل آنيم     
جنگ اول امريكا با               .  آردند
 ناسيوناليسم آرد را به              ،عراق

بهانه گرفتن قدرت سياسی در              
آنار امريكا قرار داد و قيامی را         
سازمان دادند که عواقب                          

 . خونبارش را ديديم

با تشديد احتمال خطر حمله                    
ريت  ،نظامی امريكا به ايران       اک

نيروهای سياسی و حتی                           
شخصيتهای منفرد سياسی                     

. تاکنون اعالم موضع کرده اند           
برخی از نيروهای ناسيوناليستی      

به "  تماميت ارضی   "به بهانه        
اعالم پشتيبانی از نظام اسالمی          

" مام ميهن "پرداختند و دفاع از        
برخی .  را به ياد همگان َآوردند        

 جنگ را    ،ديگر از ناسيوناليستها   
مائده ای زمينی دانستند آه با                
آمك امريكا ميتوان از شر                      

 خالص   ،جمهوری نكبت اسالم       
اما در اين ميان سکوت                .  شد

حزب کمونيست کارگری معنی         
در اين شرايط، حککا     .  دار است 

در باره اين فاجعه انسانی مهر             
دليل !  سكوت بر لب زده است           

سكوت در اين شرايط چيست؟             
علت بی تحرآی و پاسيويسم                 
سياسی اين حزب در مورد حمله        
احتمالی نظامی امريكا به ايران          
در چيست؟ َايا سكوت حزب                  
آمونيست آارگری در مورد                
تحريم جديد اقتصادی امريكا بر         
عليه بانكهای ايران درست در             
زمانی که تحريمها شدت ميگيرد       
به معنای تاييد َان است؟ داليل              
اين سكوت معنی دار را در اين           
شرايط زمانی ميتوان بر مبنای           

 :دو فاکتور زير توضيح داد

 

ـ اين جريان جنگ را باع               ١
گسترش مبارزات مردم و جاری      
شدن اعتراضات ميداند؟ تحليل          

 جنگ احتمالی 
 !و سكوت معنی دار حزب آمونيست آارگری

                                                 محمود احمدی                                                                                                                     

را تغيير خواهد داد و زندگی مردم          
 ! را ساليان سال به عقب خواهد برد

 ،اما جنبش آمونيسم آارگری                    
نميتواند منتظر باشد آه ببيند آيا اين        
واقعئيت هولناك به وقوع ميبپيوندد        

ما منتظر بمبارانها و موشك       !  يا نه 
از هم     !  باران ها نخواهيم ماند            

اآنون بايد دست به آار شد و جلوی        
وقوع اين سناريوی خونين و سياه           

بايد بشريت مترقی را بر  ! را گرفت 
عليه تخاصمات اين دو قطب                      
تروريستی به ميدان َآورد و                         

ما برای سرنگونی        .  سازمان داد   
فوری و تمام عيار رژيم اسالمی              

ما ميکوشيم         .  مبارزه ميکنيم        
جلوگيری از جنگ را با سرنگونی        
رژيم اسالمی و شکست سياستهای        

ما .  قلدرمآبانه آمريکا گره بزنيم           
برای شکست قلدری نظامی آمريکا      

سياست ما نميتواند      .  تالش ميکنيم  
صرفا به يك طرف اين تخاصم                  

هر نوع     !  خونين معطوف باشد        
تخفيف به يك سوی اين تقابل                       
ميتواند به معنای همسويی با قطب          

ما در دل هر     !  ديگر اين جدال باشد   
شرايطی برای سرنگونی رژيم                
اسالمی و برقراری فوری                           

سياست .  سوسياليسم مبارزه ميکنيم    
ما بر عليه هر دو قطب تروريستی         
و متکی بر بسيج مردم َازاديخواه             
برای رفاه و َازادی و برابری و يك         

 .زندگی انسانی است

 

بر .  جنگ يک رويداد گذرا نيست        
صف بندی های سياسی جامعه و             
جنبشهای اجتماعی مهر خود را               

در شرايط جنگی        .  خواهد آوبيد   
نيروهای سياسی و احزاب                           
اجتماعی مجبورند آه با شتاب                  
بيشتری مواضع سياسی خود را به         

جنگ جايی     .  جامعه اعالم آنند        
 نداشتن موضع و سر      ،برای سكوت 

در گمی برای نيروهای سياسی                
احزاب و     .  باقی نخواهد گذاشت        

نيروهای سياسی در آنار دو قطب         
در گير و يا بر عليه دو قطب به                  

جنگ جهانی   .  حرآت در می َآيند       
 باعث شكاف وسيع در                        ،اول

صفوف سوسيال دموآراسی شد و         

٢۴شماره   
های 
اخير 
اين 

جريان 
تماما 

جنگ را باع   .  در اين جهت است   
باتی رژيم اسالمی، باع                  بی 
بت        تضعيف شدن رژيم و عاملی م

. در جهت سرنگونی آن ميداند                 
منطقشان اين است اگر رژيم                     
تضعيف شود، ساده تر ميتوان                 

. رژيم اسالمی را سرنگون کرد             
حال اگر اين تضعيف رژيم به                  
معنی تخريب زندگی مردم باشد،           

اين !  ظاهرا چندان مهم نيست              
نگرش بازتاب اين سياست دست            
راستی است که از قرار مردم بايد         
برای خالصی از شر رژيم                        
اسالمی تن به چنين هزينه ای                   

اتفاقی نيست آه در باالترين     .  بدهند
 در     ،نشست رهبری اين حزب             

 آوچكترين اشاره      ،پلنوم اخيرشان  
 خطر     ،ای به تحريم اقتصادی              

 پی َآمدهای َآن و استراتژی        ،جنگ
اين حزب برای سازماندهی مردم         
در صورت بروز و بمنظور مقابله       

تصادفی نيست آه       !  با آن نيست      
 و ارگانهای اين        ، سايتها  ،نشريات

حزب بدل به توپخانه تولی فحش و        
ناسزا بر عليه ساير بخشهای                     
تحزب يافته آمونيسم آارگری و            
هتك حرمت از شخصيتهای اين              
جنبش شده است و آوچكترين                   
اثری از نقد اپوزيسيون بوروژازی     
در تبليغات اين جريان مشاهده                 

اتفاقی نيست آه در نشريه     !  نميشود
انترناسيونال در باره انتخابات                
سوئيس مطلب می نويسند اما                    
قلمهايشان در مورد احتمال از هم          

 غالف شده    ،پاشيدن شيرازه جامعه   
اين از خصوصيات                  !  است

جريانات حاشيه ای است که در               
حاشيه جامعه فعاليت ميكند و در             
گير شدن دراين ميدان نبردهای              
بزرگ ميواند صفوفشان را دچار          

اما حتی       !  تنشهای جدی آند            
جريانات حاشيه ای نيز در مورد            

. جنگ اعالم موضع آرده اند                  
موضع گيری ارتجاعی مجاهدين          

شايد تفاوت    .  از اين جمله است          
اينجاست که اين جريان هنوز                   
کامال به چنين مواضع راستی در           

اما حاشيه حوادٽ      .  نغلطيده است  
بزرگ بودن نميتواند توضيح                    
آاملی برای سكوت اين حزب باشد       
و بايد به دالئل ديگری نيز رجوع          

  ۶صفحه مساله را   !  آرد



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

در پشت همين حكومتی آه به "
 خواهيم ،خون ما تشنه است

 )داريوش همايون." (ايستاد

 

يکی از مخاطراتی که جنگ                     
احتمالی در برابر جامعه قرار داده       
است تشديد تحرک ناسيوناليسم               
عظمت طلب و ناسيوناليسم قوم              

با تشديد تخاصمات     .  پرستی است  
ميان دو جناح ناسيوناليست                        
قومپرست و عظمت طلب ما از              
يک طرف شاهد گسترش تب                   
پارانويای تجزيه طلبی در صفوف       
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی           
هستيم و از طرف ديگر شاهد اين          
هستيم که جريانات ناسيوناليست            

و "  فدراليسم"قوم پرست پرچم            
سياهی لشکر شدن ارتش آمريکا            

سرنگونی .  را در دست گرفته اند        
کم مشقت رژيم آدمکشان اسالمی          
مستلزم حاشيه ای کردن تحرک             
هر نوع ناسيوناليسم از قومپرست        
و عظمت طلب در تحوالت سياسی      

 . آتی جامعه است

 

يكی از بيماريهای ديرينه                             
ناسيوناليسم ايرانی پارانويای                  

تجزيه "و       "  تماميت ارضی      "
اين بيماری آهنه و        .  است"  طلبی

به دوران پس از شكل     .  قديمی است 
گيری اين شاخه از ناسيوناليسم               

عروج اين ناسيوناليسم   .  بازميگردد
اساسا با افق آشور سازی معطوف      
به غرب و استبدادی و از باال شكل      

يك ويژگی اين جريان              .  گرفت
ادغام اجباری و آنار زدن                           
جريانات خانخانی و عشيرتی                  
توسط رضا شاه و ايجاد پيش شرط       

. يك آشور واحد بود         -يك دولت     
 ،ادغام سرآوبگرانه اقوام مختلف        

ايجاد حكومت مرآزی و شكل                 
دادن به هويت ايرانی به منظور              

" يكپارچگی"و  "  انسجام"حفظ اين   
بخشی از آارنامه تاريخی اين                  

اين پارانويا اآنون       .  جريان است   
يك مشخصه و خصوصيت ژنتيک      

در ميان   .  ناسيوناليسم ايرانی است    
اين جريانات طيف هايی يافت                  

 ،ميشوند آه تماما نژاد پرست                  

آيا اين تغيير الويت ناگهان و غير      
منتظره و بدون پيشينه سياسی             

اين .  است؟ پاسخ منفی است             
جريانات در جنگ ارتجاعی                

در "ايران و عراق هم بنوعی              
. ايستادند"  پشت همين حكومت       

آنترل اوضاع در تغيير الويت            
. اين جريانات آلمه آليدی است          

منطق اين جريانات عميقا طبقاتی     
قدرت سياسی ميوه ای            .  است

است آه اگر بطور يكپارچه و              
يكدست از آن اين جريانات و                
نيروهای رنگارنگ اين طبقه              

 بهتر است فعال در دست           ،نباشد
اين نگرش   .  رژيم اسالمی باشد     

البته فقط محدود به از دست دادن       
بخشی از حاآميت يكپارچه                   

اين جريانات در قبال             .  نيست
حرآت آمونيسم و طبقه آارگر          

. هم چنين منطق و واآنشی دارند      
شايد چندان بدور از واقعيت                  
نباشد آه در فردای تغيير توازن         
قوای سياسی در جامعه به نفع              
آارگر و آمونيسم وآزاديخواهی       
باز هم اين تغيير استراتژی و               

حاضرند در  .  "الويت تكرار شود  
؟ "پشت همين حكومت باشند                

انتخاب اين جريانات در تحوالت      
آينده هم از همين منطق پيروی            

و زمانی که انتخاب آتی         .  ميکند
انتخابی بين رژيم اسالمی و يك          

 يك   ،نظام آزاد و برابر و مرفه           
 ،جمهوری سوسياليستی، باشد           

اين جريانات رای شان به حفظ            
حاضرند .  وضع موجود باشد         

مردم اسير رژيم طاعون اسالمی      
باشند تا اينکه قدرت در دست               
طبقه آارگر و توده های مردم              

 . قرار گيرد

 

رژيم اسالمی هم اين پارانويا را         
ميشناسد و روی آن سرمايه                   

يكی از      .  گذاری کرده است          
ترفندهای رژيم اسالمی بهره               
برداری از اين شكافها و                           
خصومتهای قومی و ملی در                
سطح جامعه و تالش برای تاثير         
گذاری در صفوف اپوزيسيون            

بخشی .  ملی گرا و قومگرا است      
از تبليغات دوم خرداد بر اين پايه     

 ! جنگ و پارانويای تماميت ارضی
 جوادىعلى 

آريايی پرست و با تعصبی کور                  
تماميت "جرياناتی آه               .  هستند
 آماده  ،از زبانشان نمی افتد    "  ارضی

اند آه هر حرآت و تكان قومی را با         
اعالم آمادگی برای قشون آشی                  

چنين وضعيتی بيشك        .  پاسخ دهند   
زمينه ساز و موجب آشمكش ها و            
درگيری های خونينی در صورت           

 .  تداوم خود خواهد شد

 

اين پارانويا معموال در شرايطی آه         
اين جريانات در حاآميت قرار                    
داشتند معنايی جز لشگر آشی و                 

اما امروز  .  نداشت"  غائله"سرآوب  
آه اين جريان در اپوزيسيون قرار           
دارد مبنايی برای تغيير اولويت                 
سياسی اين جريان در قبال رژيم                

اين .  به همين زمختی   .  اسالمی است 
يك چرخش سياسی عظيم در                        

داريوش .  صفوف اين جريان است       
همايون اين چرخش سياسی را از             

اگر :  "هم اآنون اعالم آرده است           
قرار است آينده ايران را در                           
سليمانيه و تلويزيون الجزيره تعيين         
آنند و سازمانهائی همه سر در                    

 جمهوری  ،آشورهای همسايه ايران   
های فدرال عشيره ای خود را در              

 ،غرب و جنوب ايران تشكيل دهند          
بسياری اولويتها  تغيير خواهند                   

اين تغيير اولويت چيزی جز        ."  آرد
تغيير مناسبات اين گرايش با رژيم           
اسالمی حداقل برای دوره ای                      

اين جريانات آه تا ديروز            .  نيست
 thank you)(فرياد تنکيو بوش        

Bush         را سر ميدادند و در بمباران 
و تخريب شيرازه جامعه عراق                  
جشن ميگرفتند و خواهان تكرار اين       

 ،پروژه خونين در ايران بودند                    
امروز نگران و هراسناك از اينكه            
چنين سناريوی خونينی ميتواند                  
زمينه ساز قدرت گيری جريانات             
قوم گرا و خارج شدن آنترل                         

 ،اوضاع از دست اين جريانات شود       
از اين رو اعالم آمادگی ميكنند آه             

در پشت همين حكومتی        "حاضرند   
 خواهيم   ،آه به خون ما تشنه است           

از اين رو با حرارات                 ."  ايستاد
تقسيم جامعه را برجسته           "  خطر"

 . کرده اند

 

٢۴شماره   
استوار بود آه چنانچه رژيم سقوط       
آند جامعه ايران تجزيه و تكه تكه          

تماميت "خواهد شد و نتيجتا                       
. ايران از بين خواهد رفت    "  ارضی

و با اين تبليغات تا حدودی هم در            
جلب حمايت و آمك جريانات                   
مشروطه خواه در حمايت از رژيم       

نيز موفق   "  اصالح شده  "اسالمی   
نيرويی آه   :  سئوال اينجاست  .  بود

اعالم آمادگی ميكند در شرايطی             
ويژه حاضر است در پشت رژيم            

 چه اقداماتی را    ،اسالمی قرار گيرد  
در پشتيبانی از اين تغيير الويت در       

اين !  دستور قرار خواهد داد؟              
سئوالی است آه اين جريانات بايد          

 .  پاسخ دهند

 

پرچم و هويت      "  تماميت ارضی  "
اين جريانات است يك مقوله                       

ممكن است آه        .  ارتجاعی است   
جغرافيای آشور ايران آوچكتر و        

. يا بزرگتر از وضعيت فعلی بشود       
مساله اين است آه هر تغيير و                  
تحولی در مختصات جغرافيای              
سياسی هر جامعه با اعمال اراده            
آزاد و تصميم خودآگاهانه خود آن         

مساله اين است آه           .  مردم باشد   
مردم در هر جغرافيايی دارای                 

 حقوق مدنی و                ،آدام موقعيت     
. اجتماعی و موقعيت رفاهی هستند     

هر نوع اقدام قهر آميز و نظامی              
در قبال ستم و مساله ملی سياستی          
 .ارتجاعی و ضد آزاديخواهی است

 

اما بر خالف تصور تبليغات رژيم        
اسالمی و يا تصور جريانات                    
ناسيوناليست ايرانی جامعه ايران         
ائتالف شكننده و ناپايداری از                   

نيست آه به محض     "  اقوام و ملل   "
شل شدن قدرت مرآزی در تهران        
و روشن شدن سقوط محتوم رژيم          
اسالمی به جان يكديگر خواهند               

اين تبليغات رژيم اسالمی و        .  افتاد
شاخه هايی از جريانات                                
ناسيوناليست ايرانی ربطی به                  
واقعيت جامعه ايران و تصور و             

. ذهنيت مردم در ايران ندارد                   
تالشی برای  .  تبليغاتی سياسی است  

الصاق هويت قومی و ملی به                    
 خلق  ،انسانهای ساآن يك جامعه و      

خود آگاهی وارونه ملی و قومی              
هيچ نشانی از    .  واقعی نيست .  است

تخاصمات و آشمكشهای قومی              
العالج و غير قابل درمان در                   

جامعه و در             
  ١٧صفحه 
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ملی اسالمی در داخل و خارج،               
عدم "دارند بار ديگر انتقادها از             

و مرثيه     "  قاطعيت آقای خاتمی        
های شکست دو خرداد را فراموش      

گوئی دنيای سياست و             .  ميکنند
اعتراض مردم و محور جهان و             
خوشبختی و بدبختی همين                          

! پيش رو است                "  انتخابات"
پيشاپيش هشدار ميدهند که مبادا             

! در پيش بگيريد   "  تحريم"سياست  
درست مثل دوره ای که هر                        
اعتراض مستقل مردم را به                       

" نمايشات خيابانی جناح راست          "
منتسب ميکردند، امروز مستقيما و      
تلويحا مسئوليت اعمال دولت                   
احمدی نژاد و سرکوب اسالمی را        
به گردن مردم و اپوزيسيونی می           

تداوم اصالحات و     "اندازند که به       
اين !  رای نداده اند       "  نماينده آن   

همان .  همان ارکستر قديمی است       
جنبش است که دستش در جيب                

احمدی نژاد   .  برادر بزرگتر است    
بايد بگيرد و ببندد و فوج فوج                    
سنگسار و اعدام کند تا خاتمی و              
کروبی و نبوی و ديگران بتوانند            

را "  نلسون ماندال"و " گاندی"نقش  
به ما ميگويند راه ديگری     ! ايفا کنند 

تدريجی و  "  اصالحات"بجز تداوم    
صبر و تحمل و تعيين تکليف با                

ميگويند !  نيست"  آرمانشهرها"
سوسياليسم را فراموش کنيد، هفتاد      

اصالحات "سال بود و تمام شد،             
و با جامعه ايران و          "  ريشه دارد  

ميگويند !  روندهايش متناسب است   
خاتمی و احمدی نژاد را مقايسه              

معلوم نيست اگر کسی از هر      !  کنيد
دوی اين تحفه های ارتجاع و                    
نکبت اسالمی حالش بهم بخورد و        
خود را شايسته زندگی بهتری بداند      
بايد چه خاکی به سرش بريزد؟                
قرار است دماغمان را مجددا                   
بگيريم و در متن ارعاب احمدی            
نژاد و شمردن تلفاتمان در اوين و          
ميدانهای شهر، به شر کمتر و                   

دو   –تکرار نوار رفسنجانی                 
" اصولگرا"راست             -خرداد

اين البته يک هدف     !  رضايت دهيم 
سياست اعمال فشار دولتهای                    
غربی به جمهوری اسالمی هم                

اگر اسالم سياسی ديروز          .  هست
پرو غربی و   "تروريست و امروز     

سرکار باشد، دو        "  اهل ديالوگ   
هدف تامين ميشود؛ هم سياست                

. "در يک صف تلقی می کند                
 –شورايعالى جبهه ملى ايران             

کميته دفاع از         "اروپا تشکيل         
گام بزرگی در   را  "  انتخابات آزاد 

 از  راه احقاق حق حاکميت ملت       
رژيم جمهوری اسالمی بشمار           
آورده و پشتيبانی بيدريغ خود را        

. از فعالين آن اعالم کرده است            
سازمان سوسياليست های ايران        

سوسياليست "که مرتبا خود را            
بيچاره (ميخواند،  "  های مصدقی 

، ضمن  )مصدق ضد سوسياليست  
حمايت از اين کميته و اين اقدام،         

خود را  "  مرز قاطع "يکبار ديگر   
با تحريم کنندگان انتخابات اعالم       
و بر سابقه ديرين خود در دفاع            

تاکيد کرده   "  انتخابات آزاد  "از   
اين محفل چند نفره حمايت        .است

 از اين اقدام را همرديف                           
پشتيبانی و حمايت از خواست       "

ها و مبارزات جنبش                                  
دانشجوئی، جنبش زنان،                      
سنديکاهای کارگری ، معلمين           

 ؟ ! قلمداد کرده است... "و 

 

ترديدى نيست که اين مواضع              
اين جريانات و         .  جديد نيستند    

اعالم کنندگان اين کميته در دوره      
هاى مختلف متحدين رسمى                  
جناحهائى از جمهورى اسالمى         
و بخشا کارگزار اين حکومت             
بودند و خط مشى سياسى شان              

مضافا اينکه در         .  همين است    
ايندوره مسئله خطر جنگ عاملى     
است که به تجديد آرايش نيروها         
و کنار رژيم قرار گرفتن سرعت      

اگر جنگ براى     .  بيشترى ميدهد  
مائده "بخشى از رژيم اسالمى            

ديگرى است، براى          "  آسمانى
جريانات متفرقه جنبش ملى                  
اسالمى محملى براى دفاع                     
آشکارتر از اين حکومت ننگين         

تا به اين خط برميگردد،          .  است
اينها در صورت گسترش تنش            
بين آمريکا و جمهورى اسالمى،       
متحدين بى توهم جمهورى                    

شايد استثنائا      .  اسالمى هستند     
عناصر و محافل معدودى از اين       
گرايش به چنين موضعى نيافتد،        
اما اين جنبش در تماميت آن                   
پشت رژيم اسالمى بخط ميشود          
و اين امر بطرق مختلف شروع          

يک پايه تحليلى و           .  شده است   
استراتژيک اين جنبش حساب             
باز کردن روى اين نکته است             
که اعمال فشار جهانى و خطر             

 "... انتخابات آزاد"

آمريکا و دول غربی پيش ميرود و         
هم سدی در مقابل خطر دخالت                 
مستقيم مردم و کارگر و چپ                       

 "...جامعه زده ميشود

  

 نفر از فعالين ملى                    ٢٣اخيرا     
مذهبى، دوخردادى، و عناصر                
اپوزيسيون مجاز رژيم طى جلسه          

" کميته دفاع از انتخابات آزاد       "اى  
اين کميته شامل؛      .  تشکيل داده اند     

هادی اسماعيل زاده، عباس امير             
انتظام، حسين انصاری راد، محمد        

باوند،   بسته نگار، داود هرميداس          
حبيب اهللا پيمان، محمد علی                         
دادخواه، تقی رحمانی، عزت اهللا            
سحابی، عبدالفتاح سلطانی، سيد              

سيف زاده، خسرو سيف،            محمد    
احمد صدر حاج سيد جوادی،                     
شيرين عبادی، محسن کديور،                  

اکبر معين    مرتضی کاظميان، علی     
فر، سعيد مدنی، مرضيه مرتاضی        
لنگرودی، نرگس محمدی، علی              
اکبر موسوسی خوئينی، ابراهيم              

يزدی، حسن يوسفی اشکوری                 
اين کميته با رديف کردن           .  هستند

مقدارى آسمان ريسمان از                            
جمهورى اسالمى و احمدى نژاد و         
سازمان دهنده ترورها در راس                

برگزارى "وزارت کشور خواستار     
بدنبال !  شده است   "  انتخابات آزاد   

، در   "اتمى  –انفجار سياسى     "اين   
هم خانواده ها و متحدين ديرين شان      
در بيرون حکومت جنب و جوش            

پيامهاى آتشين يکى        !  شروع شد   
! پشت سر ديگرى صادر شدند                 

هيات سياسی ـ اجرائی سازمان                
، اتحاد  )اکثريت(فدائيان خلق ايران     

جمهوريخواهان ايران، شورايعالی      
اروپا، و سازمان      -جبهه ملی ايران   

سوسياليست های ايران اطالعيه             
. صادر دادند "  حمايت ميکنيم "هاى  

 ما اين "سازمان اکثريت با اعالم؛       
اقدام را مثبت تلقی کرده و آن را               
در خدمت اشاعه فرهنگ                             

ميدانيم و اميدوارى            دمکراتيک
حرکتی   براى تبديل اين اقدام به            

گسترده با خواست برگزاری                     
-موضع پرو      ،       "انتخابات آزاد      

 .رژيمى اش را مجددا اعالم کرد            
اتحاد جمهوری خواهان ايران                  

خود را با      "اعالم کرده است که           
نيروهای تشکيل دهنده اين کميته         

٢۴شماره   
جنگ، شانس برگشت جناح                      

" اصالح طلب و غير اقتدارگرا          "
لذا تمام نيرو و        .  را بيشتر ميکند     

ظرفيت ضد چپ و ضد حرکت               
مستقل مردم را بکار گرفتند تا                  
بتوانند فضا را در داخل و خارج             

. به نفع رژيم اسالمى برگردانند             
بستر اصلی جنبش ملی اسالمی در      
درون نظام، حاشيه آن، و بيرون            
حکومت، موعظه حفظ نظام و                 

" تعقل و ديالوگ         "برگشت به          
بخش بيرون حکومتى با           .  ميکند

استفاده از تمام اهرمها ضمن دفاع        
از اين سياست، توجيه دمکراتيک        
و ناسيوناليستى آن، اداره دپارتمان      

خشونت "ضد سوسياليستی و ضد        
در داخل   .  را بعهده دارد    "  انقالبی

حکومت يکدست   "امثال تاج زاده       
اقتدارگرا يا انقالب، اعم از مخملی      

را کنار هم ميگذارد تا          "  يا سرخ  
ترآيه مدلی موفق   "نتيجه بگيرد که    

است و    "  تر و به ما نزديك تر               
انتخابات آزاد  "براى رسيدن به آن     

 در   ."راه حل نجات آشور است           
کميته دفاع از        "حاشيه حکومت        

. تشکيل ميشود     "  انتخابات آزاد     
متحدين شان در اپوزيسيون؛ ضمن     
بد دهنى عليه سوسياليسم و عمل             
انقالبى کارگر و مردم آزاديخواه،         

راه "  انتخابات آزاد "جنبش دفاع از    
 . مى اندازند

 

اين دم جنباندن ها براى جمهورى          
اسالمى، آنهم در اوضاعى که                  
طيف وسيع راست اپوزيسيون يا            
پشت رژيم بسيج ميشود و يا پشت          
حمله نظامى آمريکا، معانى                      
سياسى و پراتيکى روشنى براى            

اين .  کمونيسم و طبقه کارگر دارد       
جريانات دست راستى در يک ديد         
استراتژيک و بدون اين سياستها            
هم در مقابل اهداف کمونيستى                 

اما به خط شدن    .  طبقه کارگر بودند  
اينها پشت رژيم و آمريکا هم                     

وظيفه ما در       .  مطلوب ما نيست      
پيشبرد سياست مستقل و              کنار     

طبقاتى مان و تالش براى                            
سرنگونى جمهورى اسالمى،                 
مقابله با اين سياستهاى ارتجاعى            

اين جريانات را بايد زير             .  است
فشار قرار داد، جامعه را عليه آنها        
بسيج کرد، شکست شان داد، و راه        
پيشروی جنبش سرنگونی و اهداف     
سوسياليستى طبقه کارگر را                     

سياست و هدف             .  هموار داد      
بالفصل ما              

  ١٧صفحه 
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روشن است؛ راه حل ما براى                   
رهائى از اين فالکت و اختناق،               
جارو کردن سرمايه دارى و                     
استقرار فورى يک جمهورى                  

ما براى جمع      .  سوسياليستى است  
کردن نيروى اين انقالب و تحقق            

در عين   .  اين هدف تالش ميکنيم        
حال براى هر درجه گشايش                      
سياسی و اصالح وضع موجود با          
اتکا به مبارزه مستقل کارگران و          
مردم تالش ميکنيم و از آن بعنوان         
وضعيتى در تشديد مبارزه در                  
خدمت سرنگونی رژيم جنايتکار          

يک رکن   .  اسالمی استفاده ميکنيم    
پيشروى اين جنبش مقابله با و                  
شکست سياستهائى است که مردم         
را پشت ارتجاع اسالمى و                          
 . تروريسم و ميليتاريسم بخط ميکند

 

 چند کلمه 

 "انتخابات آزاد"در مورد 
کمونيستها و طبقه کارگر نه فقط             
از شرکت در يک انتخابات واقعا           
آزاد پا پس نميکشند بلکه آن را                 

. يک سکوى پيروزى خود ميدانند       
هرچند اين توهم را ندارند که در            
فرداى انتخاباتى که کمونيستها را         
بقدرت برساند، راست شنل                       
دمکراتيک را دور مى اندازد و              
جناب سرهنگ ها را براى                         

. سازمان دادن کودتا احضار ميکند     
اگر چنين شرايطى فراهم باشد،              
يعنى احزاب کمونيستى، احزاب           
اپوزيسيون، شخصيتهاى سياسى،        
کل جامعه با نهادها و تشکلها و                
غيره بتوانند فعاليت و آزادانه در            
يک انتخابات واقعا آزاد شرکت              
کنند، ترديد ندارم همين طرفداران       

در جمهورى      "  انتخابات آزاد     "
. اسالمى کمترين راى را مى آورند     

در چنين شرايطى و با وجود يک           
فرجه شش ماهه فعاليت آزاد                      
سياسى و بدون نگرانى از ترور و        
اعدام و زندان، مطمئن باشيد يا                
کمونيستها قدرت را ميگيرند و يا           
بزرگترين حزب سياسى کشور              

چون آنچه که طبقه         .  خواهند شد  
کارگر و اکثريت عظيم مردم                    
ميخواهند را تنها کمونيستها                       

اما چنين         .  نمايندگى ميکنند        
شرايطى چگونه تامين ميشود؟ آيا         

در جامعه و در ميان مردم                     
واقعيت اين      .  مشاهده نميشود     

است آه جامعه ايران جامعه ای         
" ملل گوناگون      "متشكل از              

مردم در ايران به                   .  نيست
زبانهای گوناگون صحبت و تكلم      

 اما ملت و يا مليت هر دو        ،ميكنند
مقوالتی ساخته و پرداخته                      

. جريانات ناسيوناليست است              
ملت، .  ملت، نژاد مشترك نيست      

اصوال ملت  .  زبان مشترك نيست  
پديده ای غير قابل تعريف و                   
تعيين اجتماعی است، همانند                

تعريف ملت بخشی از تالش  .  خدا
ناسيوناليسم برای ايجاد مبانی              
ايدئولوژيك حاآميت سرمايه در        

متاسفانه يا  .  جوامع معاصر است   
خوشبختانه تجربيات زنده                      
معاصر به ما اين امكان را داده            
است آه خود شاهد زنده و حی و         
حاضر تالشهای ناسيوناليستها           
برای خلق ملتهای گوناگون در           

اگر ملت و     .  همين دوران باشيم    
هويت ملی و قومی يك پديده                  
سياسی و دست ساز است؛ اگر            
قوم پرستی و آشمكش قومی يك         
بيماری سياسی جدی و قابل                   
مشاهده در ايران نيست؛ اما                  
مساله اين است آه اين بيماری نه       
ريشه آن شده و نه جامعه و                    
مردم در برابر آن واآسينه شده           

 . اند

 

ناسيوناليسم و قومگرايی در                 

 "... انتخابات آزاد"

 وجود جمهورى اسالمى    با فرض     
ممکن است؟ آيا خامنه اى و شرکا           

اند؟ آيا   "  انتخابات آزاد  "مبشر اين     
در جمهورى  "  انتخابات آزاد "بحث  

اسالمى شستن دستان خونين اين             
حکومت و يک کالهبردارى                      
سياسى نيست؟ هر آدمى که دو                  
روز در ايران زندگى کرده باشد              
ميفهمد که با فرض جمهورى                     

يک "  انتخابات آزاد "اسالمى، بحث   
سياست رياکارانه براى کشيدن                

يک بحث   .  مردم پشت رژيم است       
. است"  رفراندوم"پادرهوا مثل          
توهم پراکنى به        "حتى اطالق             

به اين خط يک آوانس           "  حکومت
سياسى و عين توهم به ارتجاع                   

اين تالشى براى توجيه                .  است
سياست حقير و ضد اجتماعى اين            
اپوزيسيون مفلوک در دفاع از                  
مرتجعترين حکومت زمانه با گالب     

" اصول دمکراتيک و حقوق بشر       "
مدافعين اين سياست افق شان      .  است

را به رژيم و مکانيزم شيفت قدرت         
جناحها در رژيم گره زدند چون               

چون .  را قبول دارند   "  اصل نظام "
با اين تحجر و زن ستيزى و فقر و            

حکومت .  فالکت معضل ندارند          
مطلوب اينها هم به همين ارکان                

نق نق هاى دمکراتيک    .  متکى است 
مثل هميشه در خروجى و تبصره            

 . است و اهميتى ندارد

 

درست در همين اوضاع که                         
جمهورى اسالمى دارد مخالفين               
سياسى و دانشجو و کارگر                           

" تروريسم"اعتصابى را با جرم             
ميگيرد و به شکنجه گاه ميبرد، شبه       
اپوزيسيون دمکراتش دفاع از اين          
حکومت تروريستى را با چرخاندن      

توجيه "  انتخابات آزاد "کاسه گدائى    
هر دو يک امر سياسى و            !  ميکند

دفاع از    زمينى را پيش ميبرند؛              
حکومت و بقا آن و مقابله با                       

 اما اين            .حرکت مستقل مردم            
سياست هم قديمى و آبروباخته                   

تکرار تراژيک آن تنها               .  است
ايجاب ميکند که يکبار ديگر در                
صحنه سياسى توسط کمونيستها و          
راديکالها و اعتراض مستقل طبقه          
کارگر و مردم آزاديخواه شکست            

 .* داده شود

٢۴شماره   

تحوالت امروز همان نقش سياه و          
واپسگرا و مخربی را ايفا ميكند آه       

 ايفا  ۵٧مذهب و اسالم در تحوالت      
تالش برای حقنه آردن                .  آرد

هويتهای ارتجاعی ملی و قومی بر       
مردمی آه ميخواهند آزاد و برابر          

 نميتواند نتيجه           ،و مرفه باشند          
ملی گرايی و    .  ديگری داشته باشد   

قومی گری بايد بی آبرو و افشا                 
اما منزوی آردن و طرد              .  شود

جريانات ناسيوناليست و قوم                     
پرست تنها از عهده نيرويی ساخته       
است آه آزاديهای سياسی و حقوقی      
و برابری تمامی مردم مستقل از             
هويتهای آاذب قومی و ملی و                  
مذهبی را برسميت ميشناسد و توده      

. مردم را با اين افق متشكل ميکند          
از نقطه نظر هويت جهانشمول               
انسانی و سكوالريسم هيچ تعلق               
قومی و ملی و مذهبی نمی بايست          
جايی در نظام سياسی و حكومتی           

شاخه های     .  آشور داشته باشد         
ناسيوناليسم از اين بابت تفاوتی با          

هويت قومی در دولت       .  هم ندارند  
به همان اندازه هويت ملی در نظام        
سياسی جامعه آريه و ضد هويت           

 .جهانشمول و آزاد انسانی است

 

 کمونيسم کارگری برای يك نظام          
 غير  ،سكوالر، يك نظام غير قومی     

ملی و غير مذهبی و مرفه و آزاد             
. برای همگان مبارزه ميکند                     

کمونيسم کارگری ضمانت آينده و         
 . *خوشبختی فردای جامعه است

 !خبر فوری
 بازداشت يکی از نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه
 دستگيری قربان عليپور از نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه

 از وبالگ کارگر

يکی از نمايندگان   "  قربان عليپور "  ،  1386 آبان ماه    14امروز دوشنبه   
 .کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه دستگير شد

 

 3طبق خبری که به دست ما رسيده است، امروز دوشنبه حوالی ساعت       
قربان "بعد از ظهر، چند نفر از ماموران اداره اطالعات، به منزل                       

يکی از نمايندگان کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه رفته و                "  عليپور
 .وی را با خود بردند

 

که با يک ماشين پژو وی را        "  قربان عليپور "تا اين لحظه از وضعيت       
 .*اند، خبری در دست نيست به مکان نامعلومی انتقال داده

 ...جنگ و پارانويای تماميت ارضی



١٨صفحه  يک دنياى بهتر   

 !درودبرشما

از دنيای نابرابريها و خفقان                      
از سرزمينی  .  برايتان ايميل ميزنم   

که سالهاست گزينه ی خوب را از         
ديد مردمانش پنهان نگاه داشته و            
همواره مجبورشان کرده که بين بد       

از دنيای  .و بدتر، يکی را برگزينند     
آری اينجا،    .  ارتجاع و بربريت       

رهبرش، رهبر      .  ايران است           
دولتش، .  مستضعفان جهان است       

رييس .  دولت امام زمان است              
جمهورش، حامی تروريستهای             

دغدغه اش، فلسطين و    .  جهان است 
دانشگاهش، .  حزب اهللا لبنان است      

جايگاه .  ستاره باران است                 
قوت اغلب  .  نخبگانش، زندان است  
دارالخالفه، .  مردم، فقط نان است      

فرياد، نشانه ی           .  تهران است     
سکوت، وظيفه ی       .  کافران است   

شرکت در          .  مسلمان است         
راهپيمايی، بارز ترين نشانه ی               

اعدام و سنگسار،         .  ايمان است    
عصر، عصر            .فراوان است           

دوره، دوره  .  حکومت حيوان است   
آنچه بهايی  .  ی ارزانی انسان است    

اينجا، ايران     .  ندارد، جان است        
 .........!است

امروز، من وما، می خواهيم دست        
در دست هم بگذاريم و عليه اين               

کارگر، .  دنيای نابرابر بپاخيزيم        
معلم، دانشجو، زن، مرد همه و               
همه برای رسيدن به دنيای برابر،         
بايد دوشادوش هم باشيم و در اين           
راه، روشنگريهای شما و ديگر              
آزادانديشان، چراغ راه ما خواهد          

امروز من و ما، گزينه ی               .  بود
خوب را يافته ايم و ديگر نمی                   
خواهيم بين بد و بدتر به انتخاب               

ما فقط به خوب تن           .  دست بزنيم  
می خواهيم   )  بد(نه جنگ    .  ميدهيم

ما ).  بدتر(نه رژيم جنگ افروز           
خواهان صلح، برابری و انسان              

به اميد        .  هستيم)خوب(محوری
 ..........!زيستن در دنيايی اينچنين

من اگر بنشينم، تواگربنشينی، چه          
کسی برخيزد، من اگر برخيزم،             

. تواگربرخيزی، همه برمی خيزند      
چه کسی می خواهد، من وتو                     

 !مانشويم؟ خانه اش ويران باد

آه سالهاست آغاز شده، نبردي         
نابرابر آه درآن لشكر تاريكي،        
تا دندان مسلح است و پشتوانه            
اش زور و قدرت و اختيار                    
حكومتي است تا آنجا آه قرآنها         
را برنيزه آرده وزيرلواي اسالم     

اما، لشكرنور، يا در          .  ميجنگد
زنجيرند و يا درسايه ي دار و يا        
در صفوف انتظار اين دو                      

وسالحي ندارند جز     !  سرنوشت
فريادي آه هرچه     .  فرياد و قلم    

بيشتر خفه اش ميكنند، رساتر            
ميشود و قلمي آه هرچه شكسته        

 !تر ميشود، شيواترمينويسد

 

نگذاريم خون رفتگان پايمال              
تمام آزادمردان دربندمان،    .  شود

بايد در محضر فرداي ايران               
زنده و حاضر باشند و اين بار،          
نه زيربار زور و شكنجه و                   
تهديد و آزار و نه در صدا و                 
سيماي فرمايشي رژيم، آه                   

آزاد و        "درفضايي آامال                
دوستانه، لب به سخن بگشايند و       
بگويند آه به جرم حق طلبي و            
آزاديخواهي و ظلم ستيزي شان،     
درپرتو رژيم اسالمي، چه بر            

اسطوره هايمان     !  آنان گذشت    
نگذاريم .  درانتظار مايند           

 !ديرترشود

 سما 

 

 سما عزيز، 

نامه و يادداشت شما را منتشر            
اراده و عزم شما و نوع        .  کرديم

شما براى رسيدن به دنيائى آزاد       
و خوشبخت، ريشه در يک                  
تالش ديرينه نسلهاى متمادى             
مردم، ريشه در اميد، و اينکه             
فردا ميتواند از زشتى ها و                   

. مشقات امروز رها باشد، دارد       
اما اين تالش شريف و انسانى            
همواره در قالبهاى افکار و آرا         

. مسلط زمانه اسير شده است              
سوال اينست که آزادى و دنياى         
بهتر همگان، که شما و بيشمار          
نوع شما، آرزويش را دارند،             

 چگونه متحقق ميشود؟

اين ديگر مثل روز روشن است        
که يک رهائى همه جانبه                       
انسان، رهائى از اوضاعى که          
تبعيض و سرکوب و بيحقوقى و       
غيره تنها مصائب آن است، در         
گرو نفى جامعه طبقاتى و بنياد          

 نامه ها،
 سياوش دانشور

ما نسل سوخته اى هستيم آه در 
سياهترين دوران تاريخ ايران، 
 !بنام زندگى، هنوز زنده ايم

همان .آودآيمان، باجنگ قرين بود     
روزهايي آه ما ر ابا واژه هاى                
نبرد نابرابر، محاصره، تحريم،            
تحميل، اسارت وشهادت                             

آوچه باغهاى              .  آشناآردند
خاطراتمان، لبريز بوى خون است      

 !وصداى آژير

 

. نوجوانيمان، زمان بازسازي بود       
ما .  ويرانه ها آم و بيش آباد شد              

نيز درس قناعت ،سازش،                          
بى آنكه  .  بردبارى و ايثار آموختيم    

به تالفى آودآى ازدست رفته                  
 !مان، بيشترنوجوانى آنيم

 

چه زود جوانيمان فرا رسيد وچه           
حيف آه بازهم شيپورجنگ نواخته     

اما، اين بارنه جنگمان تحميلي     .  شد
هرچه بود،  !  بود نه دشمنمان بعثى    

ما دست پروردگان   .  خودمان بوديم 
مكتب جنگ و شهادت بوديم واين         
بود ثمره حكومت بظاهراسالمي           

فقدان انسانيت و ايمان و             :  حاآم
ظهور پرشتاب و پيشرونده ى آفر       

 !و جرم و جنايت

 

امروز، خورشيد ديگر پشت ابر            
ما صداي رساي همه     .  پنهان نيست 

ي آناني هستيم آه به جرم انسانيت        
سپيد مردان و     .  در اوين گرفتارند    

زناني آه بر سياهي تاختند و                     
حقيقتي را آه ميرفت تابه دست               
ديوسيرتان براي هميشه مدفون              

. شود، بانثار جان خود احيا آردند        
همانهايي آه نخواستند در سرزمين     
خاستگاه حقوق بشر، ازآنار نقض      
آشكار حقوق، بي تفاوت بگذرند و        
تا آخرين نفس به افشاگري                          

 !پرداختند

اي همصدايان، بياييد قلم قهرمانان       
دربندمان را، همه با هم دردست             
بگيريم و نگذاريم اين نبرد،                       
خورشيد واره هاي بيشتري را                

نبرد نور و تاريكي        .  خاموش آند  

٢۴شماره   
نابرابرى در جامعه يعنى بردگى              

خوب و   "–چه اسالم     .  مزدى است  
و چه        -ندارد، يکى است          "  بد

ناسيوناليسم و عرق ملى و چه                      
که فرضش    -حقوق بشر و ليبراليسم    

مانند بقيه حفظ اساس بردگى مزدى         
با رهائى و آزادى و يک                  -است

اين .  دنياى بهتر در تقابل قرار دارند     
آرزوى شريف انسانى را تنها                      
جنبشى تماما انسان محور ميتواند            

آن جنبش کمونيسم          .  متحقق کند    
 . کارگرى است

 !*به اين صف بپيونديد

آدرس تماس با مسئولين حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

علی (هيات داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، آذر 

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.
com 

محمود (مسئول خارج کشور 
 )احمدی

mahahmadi@yahoo.com 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – 
N. America 

Routing Number : 121 
000 248 

Account Number: 36 48 
46 88 52 



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

مدتی از اجرای طرح مبارزه با بد        
حجابی و جمع آوری ارازل و                  
اوباش نگذشته و هنوز هر از چند          
گاهی شاهد هجوم نيروهای                       
انتظامی به بهانه های مختلف در           
سطح شهر هستيم که باز رژيم                 
تعرض تازه ای را شروع کرده               

 !است

هر کجا که اين حمالت جمهوری           
ايجاد امنيت  "اسالمی که به عنوان      

بر عليه مردم صورت       "  اجتماعی
می گيرد و به بن بست می خورد،          
رژيم با بهانه ی ديگری تيغ تيز               
خود را به سوی قشری ضعيف تر        
و بی دفاع تر می گيرد و انگار                 
اين بار تمام توان خود را جمع                  
کرده و حاضر به عقب نشينی                   

 ! نيست

اوباشان حکومتی بعد از زندانی             
کردن مردان و زنان به بهانه ی               
پوشش و اعتراض عليه سهميه               

ارازل و  "بندی بنزين و مبارزه با        
، اين بار دست به جمع                 "اوباش

آوری معتادان و پخش کنندگان                
 !جزء مواد زده است

اسم اين تعرض تازه را گذاشته اند         
جمع آوری پخش کنندگان گسترده     "

و مکرر اعالم می     "  ی مواد مخدر  
با معتادين کاری            "دارند که             

نخواهند داشت و اين تنها مربوط           
در ".  به توزيع کنندگان است               

حاليکه در نواحی کردستان عمًال          
معتادين در وسط خيابان مورد                

 !اصابت گلوله قرار می گيرند

 

چند روز پيش از يکی از شبکه                
های رسمی جمهوری اسالمی                 
برنامه خبری پخش شد که در آن            
هجوم اوباشان حکومتی را با                   
ماسک به درون يک منزل نشان            
می داد که منجر به دستگيری يک         
مرد و زن معتاد  و مقداری پايپ             

. مخصوص کشيدن کريستال شد           
ماموران در حاليکه مرد را به                  
دور ميدان می کشاندند وی را                  
عامل معتاد شدن تمام بچه های آن         
محله ناميدند و کم بود او را که                  
خود اسير اعتياد بود عامل اعتياد          

 !کل جوانان کشور بنامند

ترياک وارد کند يا در آزمايشگاه       
های زيرزمينی به صورت انبوه       

 کريستال و کرک بسازد؟

 

اين حکومت و عناصر آن                       
بزرگترين و اصلى ترين                         
سازماندهندگان مواد مخدر                   

سود اين شغل کثيف               .  هستند
چيزى در قياس با درآمدهاى                

رژيمى که خود بانى     .  کالن است 
و گسترش دهنده معضل خانمان        
برانداز اعتياد است، صالحيت          

مردم .  با آن را ندارد        "  مقابله"
اين سياستهاى رياکارانه را                   

جنبش کمونيستى طبقه   .  ميشناسند
کارگر جديترين سياست را براى      
حل اين معضل اجتماعى و نجات      

فرزندان .  ميليونها جوان دارد        
طبقه ی کارگر هميشه قربانيان           
اول  اين معامالت پر سود                       

بايد اين بار شديدتر در           .  هستند
مقابل تعرض نيروهای ضد                  

بايد نقشه های آن     !  مردمی ايستاد 
 !*ها را نقش بر آب کرد

 

 "طرح جمع آورى معتادين"
 کاميار آزادمهر

در حاليکه وی تنها يک خرده                   
فروشی که برای در آوردن خرج          
خود دست به فروش مواد می زد            
بيش نبوده و تمام کشفيات نيرو                
های تا دندان مسلح پليس به يک              
سری لوازم يدکی ختم می شده                 

سپس پرسش از دختری که       !  است
در آن خانه بود به عمل آمده و                   
صحنه ها طوری کنار هم چيده شد       
تا هر چه بيشتر بر محکوميت آن           

 !فرد صحه گذاشته شود

 

اما تضاد فاحشی را می شد بين                
اين قربانی نگون بخت که حال                
دوباره قربانی سياست های کثيف         
رژيم آخوندی گشته با يک پخش            

کسی که    .  کننده واقعی مواد ديد         
جوان های يک محله را معتاد می         
کند در بين آن ها زندگی نمی کند            
و مثل آن ها در کثافت و بد بختی             

بايد برای      !  غوطه ور نيست           
دستگيری عاملين اصلی پخش                
مواد به خيابان های شمال شهر               
رفت و آن ها را از سوراخ های              

 ! هزار متری خود بيرون کشيد

 

آيا واقعا رژيم نمی داند کجا بايد              
بدنبال عاملين پخش و توزيع مواد         
بگردد؟ يا اين تنها بهانه ای برای           
ايجاد رعب و وحشت در ميان                 
جامعه يا با خوش خيالی تالشى               
براى جلب اعتماد افکار عمومی           
است؟ آيا رژيم جرات دارد يک              
وکيل مجلس را از ويالی خود                 
بيرون بکشد و به عنوان يک                    
فروشنده مواد که ترانزيت پشت            
ترانزيت مواد وارد مملکت می              
کند درون شهر بچرخاند؟ آيا يک          
معتاد بدبخت که حتی توان درست        
راه رفتن را هم از کف داده می                
تواند از مرز افغانستان کيلو کيلو           

٢۴شماره   

 چند خبر
  ساله کاميارانی توسط نيروهای انتظامی 22کشته شدن يک جوان 

 5به گزارش انجمن دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر ايران، روز              
آبان نيروهای انتظامی جهت تعقيب کاروانچيان در نزديکی روستای                

 ساله به نام اکبر نديمی را به قتل          22کاشمر از توابع کامياران، جوانی       
اکبراهل کاشمر وبه قصد کمک به کاروانچيان به کنار جاده             .  رساندند  
 .آمده بود 

 ربوده شدن مهين صارمی توسط حفاظت اطالعات 
به گزارش انجمن دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر ايران، صبح                  

 در مغازه اين فرد      ى ساله همسر علي صارم     50امروز مهين صارمي       
در خانى آباد نو توسط حفاظت اطالعات ربوده شده و به مكان نا                              

 5الزم به ذکر است آه على صارمى               .  معلومى انتقال داده شده است      
 در خاوران بدليل          67روز بعد از مراسم گراميداشت قتل عام                           

سخنرانى در مراسم دستگير شده و در اين مدت خانواده صارمى از                     
طرف نيروهای امنيتی بشدت تحت فشار و تهديد  بوده تا اينکه صبح                    

مهين صارمى آه سابقه       .   ساله انجاميد  50امروز به ربوده شدن مهين       
 1384 دارد در آخرين مورد اسفند              60چندين سال زندانى در دهه            

 با قرار وثيقه     209هفته بازجويى و زندان در بند          3دستگير و بعد از       
انجمن دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر ايران                .  سنگين آزاد شد   

ضمن محکوم کردن ربودن مهين صارمی  توسط  حفاظت اطالعات                  
 .خواستار آزادی هر چه سريعتر ايشان ميباشد 

 اعدام يک زندانی در شهر سقز 
 22 آبان ماه يک جوان      12دستگاه قضايی جمهوری اسالمی روز شنبه       

. را در زندان شهر سقز اعدام کرده است    " محمد صبا ملکی"ساله با نام  
 سال قبل دستگير و در         2که به قتل متهم بود از           "  محمد صبا ملکی   "

 .*زندان سقز به سر می برد

از سايت و وبالک 
 حزب ديدن کنيد؛    
www.wupiran.com 

www.for-
abetterworld.com  

http://for-
abetterworld.blogfa.

com 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب اتحاد 

کمونيسم کارگرى را 
بخوانيد و به 

دوستانتان توصيه 
!کنيد  



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر  ٢۴شماره    

 برنامه های تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بهتر

 بعد از ظهر       ۵ساعات  :   جمعه
 بوقت تهران 
ه       ب ن ش ک ت    :   ي اع   ١٢:٣٠س

 ظهر بوقت تهران  

 در تلويزيون کانال يک 
ر يک           ت ه 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           ه ان شادی، رفاه و سعادت انس

ما برای يک جمهوری         .   است
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

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

 . برسانيد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

در " اپراهای صابونی"
 !عالم سياست

در هفته های اخير کمپين نازل و              
زشتی از جانب ح ک ک نسبت به            
نيروهای ديگر جنبش کمونيسم                 

ما نيز   .  کارگری براه افتاده است        
طبق معمول مشمول الطاف اين                

تحريف و   .  دوستان قرار گرفته ايم     
دروغ يک وجه جدايی ناپذير اين             

دروغ هايی که بطور      .  کمپين است 
منتهی .  روزمره بزرگ تر ميشوند      

مساله اينجاست که دروغ های                   
البته زمانی   .  بزرگ کميک ميشوند   

که خود انسان موضوع اين دروغ           
است خنديدن به آن کار سختی                    

اما اگر بتوان از وجه                     .  است
شخصی دروغ انتزاع کرد، آنگاه             
ميتوان بعنوان يک کمدی به آن                 

يک وجه تشابه ميان کمدی         .  خنديد
و واقعيات اين چنينی زندگی وجود        

يک مکانيزم دفاعی در فبال        .  دارد
وقايع نازل و سقوط انسان هايی که         
زمانی مورد احترام و عالقه ات               
بوده اند، يافتن خصوصيات کميک        

اين عمل نه از          .  اين وقايع است      
روی سبک سری، بلکه ضرورت         

. حفظ عقل و باالنس روحی است            
هيچ چيز دردناک تر از اين نيست           
که شاهد سقوط با شتاب يک پديده            

پدر و   .  شديدا دوست داشتنی باشی      
مادری که شاهد سقوط و نابودی               
فرزندی هستند که به مواد مخدر              
مبتال شده است، زمانی که ديگر در       
می يابند کاری از دستشان برای               
نجات فرزند بر نميايد، به تحمل و           
فروخوردن فرياد خود رضايت                

وقايع اين دوران اخير من         .  ميدهند
را دچار حالت مشابه ای کرده                    

بعضا در العالجی از نجات       .  است
موجوديتی که برايم بسيار عزيز              
بوده است، مجبور شده ام راهی                
برای کنار آمدن با اين درد پيدا کنم          
و سعی کنم به نجات آنچه امکان                
پذير است اکتفاء کنم و غمناک از             

 .کنار اين موجوديت عبور کنم

در هفته های اخير بشدت ياد چند              
وقتی .  خاطره کودکی افتاده ام              

کودکی دبستانی بودم به دو برنامه                
راديويی و به مجله زن روز عالقه               

بعد از  "هفته هايی که      .  وافری داشتم 
بودم، قبل از رفتن به                     "  ظهری

مدرسه، روی زمين دراز ميکشيدم و         
در حال نوشتن مشق، به نمايش                       
راديويی مهدی علی محمدی و تاجی           

نميدانم چند نفر     .  احمدی گوش ميدادم   
اين دو هنرپيشه بسيار خوش صدا را          

اين دو نفر نمايش         .  بخاطر مياورند  
های کوتاه بسيار دراماتيک اجرا                  

لحن دراماتيزه شده و سانتی      .  ميکردند
مانتال مهدی علی محمدی معروف              

بعدا که بزرگ تر شدم، يادم                 .  بود
است هر وقت ميخواستيم سانتی                     
مانتاليزم را مسخره کنيم، سعی                       
ميکرديم صدايمان را مثل مهدی علی        

داستان های عاشقانه ای     .  محمدی کنيم 
که معموال به جفا و دوری و شکست           

 . می انجاميد

. برنامه ديگر برنامه جانی دالر بود            
جانی دالر کارآگاهی بود که سريعا               
انگيزه جنايت را کشف و قاتل را پيدا          

در پايان برنامه از شنوندگان        .  ميکرد
خواسته ميشد، پاسخ دهند، جانی دالر         

. چگونه ماجرای قتل را کشف کرد              
پاسخ ها معموال پا در هوا و بی ربط             

جانی دالر نسخه دو زاری               .  بودند
جانی دالر هم    .  بود"  شرالک هولمز "

بعدا که بزرگ تر شدم موضوع                      
 . شوخی و مزاح و خنده مان شد

" بر سر دوراهی     .  "و اما زن روز        
با ولع اين   .  داستان مورد عالقه ام بود     

شما بگوييد  .  "داستان ها را ميخواندم     
. اين کليد هيجان داستان بود     "  چه کنم؟ 

بر سر دو راهی نيز موضوع مزاح             
فريب .  "دوران تين ايجريمان شد             

شاه کليد کشش      "  خورده و رها شده       
داستان های بر سر دو راهی و                         
موضوع مزاح دوران نوجوانی ما               

زبان انگليسی يک اصطالح             .  بود
سوپ "بسيار جالب و با مسما دارد،            

 که ترجمه آن      (soap-opera)"  اپرا
سوپ اپرا    .  (اپرای صابونی ميشود      

تاريخا به داستان های راديويی و بعدا        
تلويزيونی گفته ميشود که داستان                  
زندگی روزمره عده ای را بدون                    

. ارتباط چندان با هم دنبال ميکند      
. داستان هايی پيش و پا افتاده              

اکنون به برنامه های سطحی و         
روزمره اين صفت اطالق                   

تمام اين داستان های         .)  ميشود
مورد عالقه کودکی و موضوع        
خنده و مزاح نوجوانی من، در          
 .زمره سوپ اپرا قرار ميگيرند

 

اين روزها در برخی سايت های      
سياسی شاهد توليد کشی منی              
سوپ اپراهای از اين دست                  

ورژن باصطالح سياسی   .  هستيم
در استيصال و تالش برای      .  آنها

جلب توجه خوانندگان معدود،           
هر داستانی از داستان قبلی اش         
تخيلی تر و ماليخوليايی تر                   

دروغ ها بزرگ تر             .  ميشود
آب و تاب داستان بيشتر      .  ميشود
روح مهدی علی                .  ميشود

انگيزه !  محمدی ظاهر ميشود       
توطئه و مجرم کشف ميشود،             

ولی .  درست به سبک جانی دالر    
الحق و واالنصاف که                              
نويسندگان اين داستان ها دست         
نويسنده جانی دالر و بر سر                 

. دوراهی را از پشت بسته اند            
البته بايد بگويم که مهدی علی            
محمدی در اين داستان ها بعضا       

. جای خود را به مقبلی ميدهد             
 -اين سوپ اپرا های سياسی               

کارآگاهی ضرب المثل های               
عاميانه زبان فارسی را بياد                

ديوار حاشا بلند             :  "مياورند
دروغگو کم حافظه      "و   "  است
همين سبقت در باد            ."  ميشود

کردن دروغ ها و کشف توطئه،        
بيانگر آنست که اين سوپ اپرا          

بايد .  نويس ها اقبالی نداشته اند       
بزودی مثل نويسنده های                       
هاليوود دست به اعتصاب                   
بزنند، شايد به اين ترتيب توجه         

بازاری که      .  ای جلب کنند          
برايش مينويسند، اشباع شده               

حوصله کارگردان و تهيه     .  است
کننده ها هم ديگر دارد سر                    

مدالی ديگر برای تقسيم      .  ميرود
بهتر است قبل   .  باقی نمانده است  

از غرق شدن در مرداب برای          
خود شغل جديدی دست و پا                 

 . کنند

 سال حقايق   5من شخصا در اين     

دردناک بسياری در مورد                    
مبارزه سياسی، نقش رهبری،          
رابطه انسانيت با سياست و                  
رابطه حقيقت با سياست کشف           

کاش هيچگاه اين حقايق    .  کرده ام 
کاش زندگی  .  را کشف نميکردم   

 سال  5به همان زيبايی و سادگی      
کاش ميشد هنوز با          .  پيش بود   

همان استحکام و شايد ساده                   
 سال پيش به دوستی         5انگاری   

انسان ها ورای منافع خرد و                
سکتی، به پيروزی حقيقت بر             

. جهل و تعصب اعتقاد داشت             
 5ليکن با تجربه دردناک اين              

سال اخير استحکام صد چندانی        
برای اعالم پابرجا بودن به اين          

اما اگر ساده    .  اصول الزم است   
انگاری ديگر به گذشته تعلق               
دارد، اگر حقايق تلخ معنای                  
زندگی را تغيير داده است،                   
همين واقعيت که ميتوان رگه              
های کمدی را در اين سقوط و             
اين تراژدی پيدا کرد و محکم به        
راه خود ادامه داد، خود نشانه             
دستيابی به آن استحکام الزم                

ما پوست مان کلفت شده         .  است
 . *اين بار نيز بگذرد. است

 ستون آخر،
 آذر ماجدى


