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 سياوش دانشور

 سخنرانى هاى دربارى 
 احمدى نژاد در دانشگاه 

  آذر١۶در آستانه 
احمدى نژاد دور ديگرى از سخنرانى در        

اين .  دانشگاه ها را آغاز کرده است                  
سخنرانيها عمدتا بى سر و صدا صورت         
ميگيرد، قواعد امنيتى فوق برنامه بر آن          
حاکم است، ورود دانشجويان با کنترل              
هاى ويژه روبرو است، نيروى کافى                 

گو از اطالعات و بسيج و                   "  تکبير"
حراست براى اشغال و کنترل سالن                     

احمدى نژاد تالش   .  تدارک ديده شده است   
. ميکند آبروريزى دور قبل را جبران کند       

اين سخنرانيها استقبال دولت و راست               
 .   آذر است١۶دانشگاه از 

عليرغم اين تمهديات در وسط سخنرانى          
احمدى نژاد در علم و صنعت از گوشه              

دانشجويان زندانی  "اى شعارها بلند شد؛       
!". جمهور خجالت  رئيس"، !"را آزاد کنيد 

ابواب جمعى همراه نماينده امام زمان                
سريع پالکاردها را پاره کردند و با                       

را از سالن بيرون          "  خاطيان"لمپنيسم    
بدنبال آن شش نفر از                          .  انداختند

فرهنگ سالمی، هنگامه          ؛      دانشجويان
مظلومی، عارف روشناس، آمانج                        
عزيزی، محسن قزلی و مهربان کشاورز       

 .به کميته انضباطی احضار شدند                         
همزمان در اصفهان دانشجويان براى              
آزادى زندانيان سياسى و در دفاع از                   
 ! هويت انسانى اجتماع و تظاهرات کردند

اين نمايشات و اعتراضات دستگرمى دو        
.  آذر است           ١۶طرف دعوا براى                 

سخنرانيهاى احمدى نژاد و با ترتيبات               
امنيتى و جان نثاران همراه آن، فضاى              
سخنرانيهاى دربارى شاه را در خاطره            

اگر آن حکومت توانست      .  ها زنده ميکند   
 . * ادامه يابد، احمدى نژادها هم ميتوانند

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .و ستون آخر...  گزارش، نامه ها، در صفحات ديگر؛

  آذر ١۶بسوی 
 ! چه بايد کرد؟ نقاط ضعف و قوت

 
 على جوادى، سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى

 ٢صفحه 

 مارکسيسم، نقد مذهب
 و اسالم گيت نشريه ميليتانت

 در حاشيه مقاله وحيد رنجبر
 

 سياوش دانشور 
 ١۴صفحه 

 يادداشت سردبير

 بيانيه سازمان آزادی زن 
درباره خطر جنگ و تحريم 

 اقتصادی
 ٩صفحه 

 پوپوليسم          
 ! دو بار تکرار ميشود

 
 على جوادى

 ١٨صفحه 

 !اينجا عسلويه است، آخر دنيا

 گزارشى از فعالين کارگرى 
 تنظيم، نسرين رمضانعلى

 ٧صفحه 

 !هيات داير پاسخ ميدهد

 کمونيسم و مسئوليت اجتماعى
  !برای مقابله با سناريوی سياه آماده باشيم

 
 ١٢صفحه 

 جنگ تروريست ها 
 و کانون های بحران

 

 آذر ماجدی
جنگ تروريست ها عوارض دهشتناکی در                            

 6.  خاورميانه و کشورهای همجوار داشته است              
سال جنگ بيش از يک ميليون و نيم کشته بر جا                   
گذاشته، چندين کشور را ويران و نيم ويران کرده،            

 ١٠صفحه              ...آزادی های مدنی های 



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 در شرايطی به        :يک دنيای بهتر    
 آذر نزديک ميشويم که برخی          ١۶

از دانشگاهها به مرکز اعتراض            
عليه رژيم تبديل شده اند و از                     
طرف ديگر شاهد شفاف شدن                  
قطب بندی سياسی در دانشگاهها           

اين شرايط چه زمينه هايی       .  هستيم
 آذر فراهم ميکند؟          ١۶را برای       

ارزيابی شما از اين قطب بنديها              
 چيست؟ 

 
دانشگاه همواره    :سياوش دانشور  

و کم و بيش يک کانون اعتراض            
دانشگاه .  عليه حکومت بوده است      

هيچوقت قالب اسالمى بخود                     
تصويرى که از                    .  نگرفت

دانشگاههاى ايران به دنيا و                       
مطبوعات جهت دار امروز                      

. مخابره ميشود واقعى نيست                    
تصويرى وارونه و در خدمت                 

اگر .  اهداف سياسى مشخص است     
کسى پذيرفت که جامعه ايران                  

است و جمهورى              "  اسالمى"
آمال و          "  نماينده"اسالمى          

مردم ايران است،             "  فرهنگ"
بودن دانشگاه و                 "  اسالمى"

نمايندگى شدن دانشجويان توسط           
تحکيم وحدت و انجمنهاى اسالمى       

تصوير دانشگاه    .  را هم ميپذيرد       
بعنوان يک مرکز اسالمى فعال              
مدافع حکومت، يا جناح هائى از            
آن که کمى فلفل نمک                                      

خورده است،           "  دمکراتيک"
تالشى .  تصويرى وارونه است         

سياسى در اپوزيسيون پرو رژيم و       
بعد از   .  خود رژيم اسالمى است        

 تير تقريبا براى همه روشن               ١٨
است که دانشگاه هاى ايران از                 
مراکز فعال براى نمايندگى کردن         
اهداف و آمال مردم محرومى است      

. که اين وضعيت را قبول نميکنند          
اين روند، عليرغم سرکوب                       
سيستماتيک و پاکسازى                               

دور اخير  .  دانشجويان، ادامه دارد   
اعتراضات دانشجوئى که بهانه آن       
دستگيرى و زندانى شدن تعدادى           
از دانشجويان است، ادامه همين             

ليبرال و شبه روشنفکر                
اما تشخيص    .  باشند بهتر است      

ندادن ماهيت ضد چپ و ضد                
کمونيستى اين جريانات، چه در         
مقياسى تاريخى و جهانى و چه           
در وضعيت مشخص سياسى               

وجه .  ايران، اشتباه فاحش است       
مثبت قطب بندى جديد چپ و                
راست امروز اينست که راست          
اسالمى و ضد امپرياليست با                
چپ ضد امپرياليست دعوا                    

دعواى امروز همان           .  نميکند
دعواى ديروز جناحهاى مختلف       

. يک سنت سياسى واحد نيست            
اغتشاش سابق در دوره بعد از             

 نيست که تکرار              ۵٧انقالب     
امروز، اگرچه حکومت     .  ميشود

اسالمى هنوز سرکار است و به          
جريانات معينى آوانتاژ ميدهد،           
اما راست در زبان کالسيک تر          

دعواى .  عليه چپ حرف ميزند       
اينها عليه چپ را نبايد در                        
چهارچوبهائى که خود مطرح             

نقد .  ميکنند ديد و فهميد                      
دمکراتيک و حقوق بشرى اسم          

همانطور که نقد          .  رمز است    
دمکراتيک کمونيسم کارگرى در     
قبال حضور سران رژيم در                  

هدف اينبود  .  خارج اسم رمز بود    
که چپ يا تسليم شود و به کنج               
عزلت خود بخزد و يا با                            
چهارچوبها و معيارهاى تازه              

. دمکراتهاى نظم نوينى بازى کند    
و سازش   "  تلرانس"برود ديپلم      

هدف حمله اخير    !  طبقاتى بگيرد 
به چپ فراتر از دانشگاه و يک           

. آکسيون و اعتراض معين است        
اگر دقت کنيد اين ليچار گوئى              
عليه چپ، نه به دانشگاه خالصه       
ميشود و نه حتى به جناحهاى                

اين يک خط و         .  رژيم اسالمى  
جريان طبقاتى است که از                      
حکومت اسالمى تا دانشگاه و              
اپوزيسيون بعنوان يک ارکستر         
ضد کمونيستى سازهايشان را             

اين انعکاسى از    .  کوک کرده اند   
چپ و پتانسيل      "  خطر"فهميدن   

. بالقوه چپ و طبقه کارگر است         

 :  آذر١۶بسوی 
 !چه بايد کرد؟ نقاط ضعف و قوت

 على جوادى، سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى

در يک کالم دانشگاه        .  روند است  
پاسخ عر و تيز احمدى نژاد بعنوان        

. چکيده ارتجاع اسالمى را ميدهد           
خواهان آزادى بيان و آزادى عمل          
و نقد و تجمع و برابرى و رفع                     

 . تبعيض است

 

قطب بندی سياسی اخير، اگر                     
منظور با تحکيميها است، اين هم             

يعنى بعنوان سنگر        .  قديمى است   
مقابله با چپ و کمونيسم تاريخش            
به قدمت سرکوب انقالب ايران و            

چپ را    .  است"  انقالب فرهنگى   "
زدند و تار و مار کردند تا بر تلى              
از جنازه و خون و عمليات پليسى            
ضد کمونيستى، نهادهاى اسالمى           

امروز همين جريانات   .  را برپا کنند  
دست ساز حکومتى، که عمدتا                  
ابزار رقابت جناحها در حاکميت             
اسالمى بودند، دچار دگرديسى                

همراه با کور شدن افق تغيير       .  شدند
عبور "در درون، نيروهاى آن هم          

عوض شدند، رنگ               "!  کردند
راست در  !  مناسب زمانه را گرفتند    

دانشگاه همان راست قديم و ضد               
. ماهيت اش همان است     .  چپ است 

اما سنگرى که اين راست به آن                 
. خزيده است فرق کرده است                     

ديروز زير علم اسالم و فاالنژيسم          
حزب اللهى فعاليت ميکرد، امروز        

و "  منتقد قدرت   "و    "  دگرانديش"
. شده است   "  ليبرال و دمکرات       "

البته ما آرزو نميکنيم و مطلوبمان           
نيست که همه حزب اللهى و                        

چه بسا واقعا         .  مغزخشک باشند    

٢۵شماره   

نيروهاى کمپ راست، که تحوالت      
در دانشگاههاى کشور را همسو با       
اهداف استراتژيک خود ارزيابى          
نميکنند، از اين پديده خوشحال                

قطب بندى سياسى اخير در     .  نيستند
دانشگاه بيانى سمبوليک از اين               

 –قطب بندى وسيع تر اجتماعى              
نکته .  طبقاتى در جامعه است              

اساسى اما تشخيص اين روند،                 
تامين رهبرى آن در تند پيچهاى              
سرراه، و متحد و متشکل تر                      

اين .  بيرون آوردن چپ است               
موضوع اساسى ترين سوال                     

از اين  .  کمونيسم در دانشگاه است     
 آذر و      ١۶دريچه بايد به مسئله            

به .  مابقى مسائل پيش رو نگاه کرد      
نظر من با داشتن يک تلقى درست         
و زمينى و غير فرقه اى، ميتوان            

 آذر را به عروج پالتفرم چپ           ١۶
 . عليه راست جامعه تبديل کرد

 

صف بنديهای        :  علی جوادی       
سياسی در دانشگاهها در حال حاد         

چنين روندی بازتاب      .  شدن است  
منطقی تفاوت و تعميق قطب بنديها       
و شکاف گرايشات سياسی در                  

دانشگاه را     .  سطح جامعه است        
ديوار چين از جامعه جدا نکرده              

مشاجراتی که در دوره اخير     .  است
اسالمی   –در ميان دانشجويان ملی     

و دفتر تحکيمی از يک طرف و              
دانشجويان کمونيست و راديکال از    
طرف ديگر صورت گرفته است،        
جدالی بر سر افق و سياست حاکم           

. بر اعتراضات در دانشگاهها است    
بر .  دعوا بر سر پالکاردها نيست        

گرايشات .  سر افق و سياست است      
راست و دفتر تحکيمی بيهوده                  

اين گرايش در سطح    .  تالش ميکنند 
دوم .  جامعه شکست خورده است       
اين .  خرداد شکست خورده است        

بايد به    .  آخرين تقالهايشان است      
راست خود، به ارتجاع، در مقابله         
با کمونيسم و راديکاليسم متکی               

در جدال سياسی بزرگتری       .  شوند
ژستهای .  شکست خورده اند             

  ٣صفحه قالب "  ليبرالی"



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

. مناسبی برای اين جريانات نيست       
اسالمی افشا شده       -نيروهای ملی     
نميتوانند در سنگر     .  و بی افق اند      

دانشگاه منطقه قرنطينه ای جدا از        
. جامعه برای خود دست و پا کنند          

دانشکده پلی تکنيک از قرار                     
شکست در  .  آخرين سنگرشان بود   

آخرين سنگر همواره با مقاومتهای      
 . زياد روبرو خواهد شد

 

دانشگاهها اکنون به سنگر                          
اعتراض عليه رژيم اسالمی تبديل       

در دوره اخير عليرغم       .  شده است 
گسترده ترين سرکوبها ما شاهد              
بيشترين مقاومتها در دانشگاه در           

اين شرايط  .  چند سال اخير بوده ايم    
 ١۶بستر مناسبی برای به استقبال         

 آذر   ١۶گسترده   .  آذر رفتن است     
بايد .  در چند سال اخير ممکن است     

. اما بايد تماما هشيار بود     .  آماده شد 
اسالمی   –گرايش راست ملی              

برای خودی  .  شکست خورده است   
نشان دادن به راست خود تکيه                 

بايد به استقبال يک         .  خواهد کرد  
 آذر راديکال و سرخ رفت اما          ١۶

با احتياط و هشياری باال و بدون             
توسل به ماجراجويی و عدم                       

 .تشخيص توازن قوای سياسی

 

 چگونه ميتوان به    :يک دنيای بهتر  
 آذر رفت؟ بهترين             ١۶استقبال     

تدارک برای اين روز چيست؟                
کمونيسم در دانشگاه بر کدام مولفه       
ها بايد انگشت بگذارد؟ کدام                      

 شعارها بايد برجسته شوند؟ 

 

  اجازه بدهيد        :نسرين رمضانعلی  
ابتدا اين را تاکيد کنم که در حال               

 16حاضر دانشجويان به استقبال          
در دانشگاهها مدتها     .  آذر رفته اند    

 آذر در        16است که برگزاری           
. دستور فعالين اين جنبش هست             

امسال نيز جنبش دانشجوئی در               
ابعادی گسترده و سراسری به                 
ميدان می آيد و با طرح خواستهاى        
خود، نه تنها اين روز را گرامی              
می دارد بلکه خواستها و کيفر                  
خواست عليه تمامی بی حقوقی ها         

 سال   28و تعرضاتی که بيش از           
است به جامعه شده است را طرح          

سالهای اخير رشد و جاافتادنش          
اما يک سوال       .  را شاهد بوديم      

کدام خواستها و          .  باقی است     
شعارهای ديگر بايد طرح شود           

 آذر ابعاد گسترده تر از           ١۶که   
امروز به خود بگيرد؟ بدون                  
ترديد بايد عليه پادگان کردن                 
محيط دانشگاه، عليه آپارتايد                
جنسی، وجود انجمن اسالمی و          
بسيج دانشجوئی، کميته های                
انظباطی، عليه احضار و                       

دستگيری و اخراج و توقيف                
نشريات دانشجوئی، عليه کمبود        
و نبود امکانات رفاهی در                      
دانشگاه، اخراج استادان                         
دانشگاه، محدود کردن ها                       

 .  متحدانه حرف زد

لغو هر نوع مصاحبه برای                    
گزينش، لغو تمامی قوانين                     
تبعيض آميز و غيره خواستهائی        

يک رهبر       .  همگانى هستند      
کمونيست می تواند با اتکا به اين        
خواست عمومى، ابعاد مبارزات      

. را گسترش دهد و يک کاسه کند       
بلکه تالش شود که متقابال                       
جنبشهاى ديگر از خواستها و              
تحرکات در دانشگاه ها حمايت           

 .کنند

 

 اولين کار           :سياوش دانشور     
کمونيستها و سوسياليستها اينست      
که به دعواى فرقه اى در                         

از روشها و   .  دانشگاه خاتمه دهند  
سنت کار فرقه اى فاصله                         

از چپ روى کودکانه از     .  بگيرند
يکسو و از سياست قايم شدن و             

ميتوان .  حفظ نيرو فاصله بگيرند    
فهميد که در شرايط خاصى بايد          
خيلى متين عقب نشينى کرد و              
نيرو را براى دور بعد نگه                      

اما حفظ نيروئى که بعد          .  داشت
از تحرکات شبه آوانتوريستى              
است بيشتر در خدمت راست               

اولين نکته اينست که چپ       .  است
نبايد در دامى بيافتد که برايش              

چپها راسا   "بحث  .  پهن کرده اند   

 ... آذر١۶بسوی 
اما چگونه می شود به      .  خواهد کرد 

بهترين شکل اين روز را برگزار            
. کرد، بايد به نکاتی اشاره کرد                 

امروز در دانشگاه ما با گرايشات            
بايد گفت    .  مختلفی روبرو هستيم       

وجود اين گرايشات نيز خيلی                     
به هر درجه اين            .  طبيعی است   

جنبش قويتر ظاهر می شود،                      
سازمانيافته تر است، سراسری تر         
عمل می کند، مشغله اصليش                      
راديکال کردن و گسترش اين                    

. مبارزات در ابعاد سراسری است        
طبيعی است گرايشات بازدارنده              
ديگر تالش دارند موانعی را ايجاد         

در حالی که زمانی فعالين             .  کنند
چپ و راديکال با حضور خود در          
تحکيم وحدت انجمن اسالمی کخ             
اساسا از سر امکانگرائی به اين               

دانشگاه .  تشکلها روی اورده بودند      
و دانشجويان مبارزه و چپ با                    

 و بعد     60انقالب فرهنگى سالهای      
.  کشتار شد  67از آن در کشتارسال     

 به ميدان آمد که      79مجددا در سال     
اينبار هم سرکوب شد اما ساکت                

بايد تجديد قوا می کرد، بايد            .  نشد
خود را مطرح می کرد، بايد                       
ارزيابی از خودش می داشت، و              
اتفاقا قدرت بسيج خود را می                      

امروز بعد از چندين سال          .  سنجيد
وقتی به جنبش دانشجوئی نگاه می         
کنيم با خواستهای کامال راديکال به       
ميدان آمده است و در واقع اين                   

اين همان    .  همان تجديد قوا است         
موقعيتی است که فعالين جنبش                 
دانشجوئی را با اعتماد به نفس                   

 . بيشتر به ميدان آورده است

 

کمونيستها مارکسيستها و چپها                 
امسال بايد با کدام شعارها و با کدام         

 آذر  16خواستها به ميدان بيائيد که        
هر چه با شکوهتر  و راديکالتری           
داشته باشيم؟ به نظر من اين                        

وقتی .  خواستها خيلی روشن است       
يا " آذر پارسال با شعار                16در   

به ميدان    "  سوسياليسم يا بربريت      
آمده ايم، در واقع پاسخ خود و                     

. خواست خود را روشن کرده ايم            
رهائی از وضعيت موجود را در            
گرو يک جامعه سوسياليستی می            

اعالم همبستگی با جنبش             .  دانيم
کارگری، با جنبش زنان، آن                       
شعارها و خواستهائی است که در           

٢۵شماره   
فراخوان بدهند تا نيرويشان معلوم        

پليسى   –، يک دام اسالمى          "شود
فرض اين بحث اينست که          .  است

در دانشگاههاى فرانسه دانشجويان     
اين سياست  !  مراسم برگزار ميکنند  

که به يک کالهبردارى سياسى و           
تحريک آلوده است، در عين حال          

. تالشى براى انزواى چپ است             
سياست "نکته ديگر اينست که                 

مجامع ديگر دانشجويان و      "  تحريم
از جمله تحکيم توسط چپ اشتباه            

اجازه بدهيد اين نکته را              .  است
مقدارى باز کنيم؛ اوال، دو قطبى            

يک دو قطبى     "  تحريم و شرکت    "
خشک است که پاسخ وضعيت                 
پيچيده تر و تناسب قواى موجود را     

نتيجه اش يا بى عملى و            .  نميدهد
پاسيفيسم است و يا آوانتوريسم و            

در هر دو صورت اين      .  چپ روى 
راست است که نتيجه ميگيرد و               

. اين چپ است که ضربه ميخورد         
اگر شرايط آزادى بود که                             
دانشجويان بدون ترس و هر                      
مالحظه اى ميتوانستند در تجمع             
هاى مختلف شرکت کنند، ترديدى        
نبايد داشت که عمده آنها در                        
اجتماعاتى شرکت ميکردند که چپ   

در اين       .  فراخوان داده است            
وضعيت هم سياست تحريم جائى           
نداشت، بلکه امکان انتخاب آزادانه     

دوما، سياست تحريم      .  مطرح بود  
اجتماعات تحکيم توسط چپ، عمال     
و دو دستى دانشگاه را به آنها تقديم        

اين هدف آگاهانه راست           .  ميکند
. است و نبايد در اين دام افتاد                     

سوما، معنى اتخاذ نکردن سياست        
تحريم معنى اش فراخوان شرکت          

بلکه .  و يا حمايت از تحکيم نيست        
تامين حضور چپ در شرايطى               
است که هنوز تناسب قوا و                          

يک .  محدوديتها بر او اعمال ميکند    
کمونيست بايد فن کار علنى و                   

يک رهبر    .  قانونى را بلد باشد           
عملى کمونيست در جنبش                          
کارگرى، جنبش آزادى زن، يا در        
دانشگاه بايد جائى باشد که کارگر          

راسا .  و زن و دانشجو هستند                
سياست کمونيستى خود را تبليغ و          

ماهيت .  براى آن نيرو بسيج ميکند      
تشکلهاى دست ساز و ضديت                  
اهداف آنها با اهداف کارگر و زن          

اما مادام  .  و دانشجو را افشا ميکند      
که راسا امکان اين را ندارد که                 
توده عظيم کارگر يا زن يا دانشجو        
را به سازمان و اجتماع مستقلى               
فرا بخواند، سياست تحريم نشان             

  ۴صفحه بى عملى و              



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

همينطور سياست      .  انزوا است     
شرکت و فراخوان شرکت و                     
حمايت از اين تشکلها، استنتاج                
راست و توده ايستى از کار علنى           

يک مثال گويا        .  و قانونى است       
برخورد کارگران و فعالين                        
کارگرى در اجتماع مقابل اداره             
کار چند سال پيش، يا بيرون                      
انداختن جلو دار زاده در سخنرانى       
اول مه در اصفهان، يا هو کردن             
قاليباف در جريان اعتصاب واحد،      
يا نقش برآب کردن طرح بردن               
کارگران پشت رفسنجانى قبل از           

موارد .  انتخابات در اول مه است        
در اين جريان کمونيستها       .  زياداند

نه فراخوان حمايت و شرکت در            
اجتماعات خانه کارگر و شوراهاى     
اسالمى کار را دادند و نه سياست          

چون .  تحريم آن را پيش گرفتند            
ميدانستند که به هر حال و به هر              
دليلى عده اى از کارگران در آن             

کارگرانى که مملو    .  شرکت ميکنند 
از اعتراض اند و پتانسيل                            
اعتراضى در اين جمعيت باالست        
و خانه کارگر براى کنترل آن                   

نتيجه اين ميشود که       .  مشکل دارد  
آن جمعيت وسيع به مراسم                          
اعتراض عليه سرمايه دارى و                
 . دولت و خانه کارگر تبديل ميشود

 

 آذر بايد روشن      ١۶بنابراين براى    
اگر روى   !  باشد که چه نبايد کرد        

اينها توافق داريم، آنوقت کار                    
اولين .  مستقل چپ شروع ميشود        

مسئله درک اين موضوع است که         
در اين مقطع بايد چپ در کليت                

. خود قويتر راست را عقب بگذارد      
در نتيجه از هرگونه بحث فرقه اى       
و ايدئولوژيک در اين جريان بايد          

نکته بعدى مسئله         .  پرهيز کرد    
سراسرى بودن اين روز در                       
دانشگاههاى کشور يا مهمترين              

الزمه اين  .  مراکز دانشگاهى است   
تدوين يک پالتفرم و بيانيه و توافق       

مسئله بعدى تدوين       .  روى آنست   
شعارها و دفاع از پرچم                                
آزاديخواهى جامعه در کليت                     

نکته بعدى تمرکز روى            .  آنست
از .  آزادى زندانيان سياسى است        

دانشجويان دستگير شده تا                          
مسئله .  کارگران و زنان فعال              

مهمتر سوال امروز جامعه است؛         

منظور از نيروی تکان           .  است
دهنده در واقع ابعاد اين                             

گسترش و     .  اعتراضات است     
بسيج نيروی جوانی که در                     
جامعه و بخصوص دانشگاهها           

با کدام تاکتيک می توان        .  هستند
اين نيروی عظيم را به ميدان                
آورد؟ از شعار يا سوسياليسم يا           
بربريت راديکاتر نميشود طرح        
کرد، اما به اندازه راديکال بودن       
در طرح شعارها نيرو را بسيج           
نکرديم، آماده نکرديم، سازمان          

اين همان ضعف اساسی        .  نداديم
اگر ارزيابی دقيق از               .  است

موقعيت و اوضاع سياسی داشت       
و اينکه کدام شعارها و خواستها         

. و روشها همه گير می شود                  
درد ما درد شماست               "شعار     

" همکالسيها به ما ملحق شويد            
وقتى به شعار ثابت اعتراضات         
تبديل ميشود که ما تاکتيک                     

. حرکت را خوب تعيين کنيم                 
امروز ضعف اساسی منسجم               

نبودن خود اين جنبش است و                 
اما سوالى که          .  پراکندگی آن    

امروز مقابل گرايش چپ و                   
کمونيسم در دانشگاه است، بسيج       
و سازمان دادن نيروی عظيمی          

در .  است حول شعارهای پايه ای     
عين حال يک مبارزه هر روزه          
الزم است براى شفافيت بخشيدن       

الزم است مرتبا      .  به اين جنبش     
سياست و عملکرد گرايش راست     
دانشگاه که در تحکيم وحدت و            
انجمنها متشکل شدند مورد نقد            

اما همه اينها در گرو        .  قرار داد 
درايت باالی سياسی و درک                
موقعيت اين جنبش توسط                        

 .کمونيستها است

 

 نقطه ضعف        :سياوش دانشور   
اساسى چپ نوع کار و سنت کار       

اين .  آن غير اجتماعى آنست             
سنت بخشا ميراث چپ سنتى و           
آنتى امپرياليست است و بخشا             
محصول تناسب قوا و بخشا                   
محصول جانيافتادن سنتهاى کار       
اجتماعى و کمونيستى در                        
شرايطى است که تناسب قوا                 
هنوز به نفع کمونيستها عمل                 

نقطه قوت چپ عموما         .  نميکند
اينست که تنها جريانى است که           

. حرف دل جامعه را ميزند                    
منظور من اينجا چپ جامعه                  
بطور کلى است و نه هر محفل            
چپ که عقايد عهد عتيقى و                     

 ... آذر١۶بسوی 
خطر جنگ، مسئله تحريم                            
اقتصادى، صفبنديهاى متعاقب آن          
در ميان اپوزيسيون بيرون                          
حکومت و اپوزيسيون مجاز آن، و        
تدوين يک خط سوسياليستى براين         

 . اساس

 

شعارها را بايد براساس اين مولفه          
ها تنطيم و تدوين کرد؛ در سطح               
مشخص تر دانشگاهها دفاع از                 
آزادى بيان و تجمع و تشکل تا                    
مطالبات رفاهى، مخالفت قاطع با           
جداسازيها و فضاى پليسى و                      
نظامى در دانشگاه، آزادى فورى           
کليه دستگير شدگان، برافراشتن             
پرچم آزادى کليه زندانيان سياسى،        
نفى مجازات اعدام و محکوميت              
آن، دفاع از جنبش کارگرى و                    
اهداف برابرى طلبانه و                                 
سوسياليستى آن، دفاع از جنبش               
آزادى زن و امر برابرى بيقيد                    
وشرط زن و مرد، محکوم کردن             
سياست تحريم اقتصادى و هر نوع         
حمله نظامى به ايران، مخالفت                 
صريح با دولتهاى جنگ طلب،                
تاکيد بر و دفاع از مبارزه مستقل             
مردم و گرفتن موضعى روشن در         
تقابل با سياستهاى ناسيوناليستى              
دفاع از جمهورى اسالمى يا                       
ناسيوناليسم ضد امپرياليستى و                
همينطور دفاع شرمگين از ارتجاع       
سياست نظم نوينى به بهانه مقابله با       

چپ و     .  جمهورى اسالمى است        
 ١۶کمونيسم در دانشگاه و مناسبت        

آذر ضرورى است پرچمدار جبهه        
کارگران و سوسياليسم عليه                        
وضعيت موجود در کليت و                         

 .   پيچيدگى آن باشد

 

 نقاط ضعف و          :يک دنيای بهتر      
نقاط قوت گرايش چپ و کمونيست        
در دانشگاه را چگونه ارزيابی                  
ميکنيد؟ مصافهای رو در رو                     

 کدامها هستند؟ 

 

در پاسخ به اين     :  نسرين رمضانعلی 
. سوال به جوابی کوتاه اکتفا می کنم       

امروز در دانشگاهها خواستها و              
شعارها راديکال هستند اما نيروئی       
که تکان بدهد وارد صحنه نشده                

٢۵شماره   
به نظر   .  منسوخ را ترويج ميکند       

من بقاياى بحث مشى چريکى،                
تروتسکيسم، مائويسم، چپ                       
اردوگاهى و تقسيمات ديگرى که          
بخشا اختيارى و بدون نقطه رجوع      
اجتماعى و طبقاتى است، توان                
مقابله با روندى که پيش رو است           

اين گرايشات اجتماعا نقد    .  را ندارد 
شدند و امروز در حاشيه سياست            
در دنيا و در ميان چپ هم قرار                 

کمونيسم در ايران اما به           .  ندارند
روايت مارکسى و ضد کاپيتاليستى      

کمونيسم .  يک ترند افق دار است         
. کارگرى نماينده اين افق است                

دانشگاه در هر دوره نماينده                       
پيشروترين نقد زمانه طبقه کارگر        

کمونيسم .  به وضعيت موجود است    
امروز روى دوش نقد کل سنتهائى        
شکل گرفته که نه مارکسى بودند و       

مستقل از اينکه هر        .  نه کارگرى  
کسى چه دورى و نزديکى به اين            
خط داشته باشد، واقعيت اينست که       
احياى ناسيوناليسم ضد امپرياليستى    
و طرفدار ارتجاع و مذهب در                 
پوشش چپ، يا برافراشتن پرچم             
هر بنجول سياسى و از زاويه نقد            
طبقه کارگر سوسياليست بيربط و         

. شکست خورده، کار عبثى است          
اين خطوط سياسى تاريخا به پايان        
رسيده اند و بازسازى آن يک غير         

من ترديدى   .  ممکن تاريخى است     
ندارم که با فعال شدن بيشتر پرچم          
و نقد کمونيستى کارگرى در                     
جنبشهاى اجتماعى، انواع                          
سوسياليسم هاى بورژوائ در                
قالبهاى جديد و با حفظ المنتهاى               

بايد .  اساسى خود قد علم ميکنند            
پاسخ شان را متين و تئوريک و               

چپ راديکال و            .  سياسى داد     
کارگرى و تقسيمات ديگر، اگرچه       
در مواردى صورى به نظر                      
ميرسند، اما در موارد عمده ترى           
وارياسيونهاى جديد ديدگاههاى              
سنتى هستند که با کمونيسم مارکس      
و منصور حکمت فاصله عميق              

به هر حال مسئله سنتهاى          .  دارند
سياسى و سبک کارى است که                 
ميخواهد نقد چپ امروز را قالبى           
ايدئولوژيک، خشک، ضد                         
مارکسى، آنتى کمونيستى                           
کارگرى، و در زمينه تاکتيک و             
روش ها فرقه اى و غير اجتماعى         

 . کند

اساس نارضايتى در دانشگاهها              
انعکاسى از نارضايتى در جامعه          

اساس .  است
  ۵صفحه 



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

خواستى که مطالبه ميشود نقد و              
نخواستن مردم به تبعيض و                       

اين .  نابرابرى و اختناق است              
بسترى است که دانشجو را به                   
ميدان ميکشد و چپ بايد براى                  
همين ظرف و سازمان و تربيون           

وارد شدن به   .  اعتراض درست کند  
جدالهاى فرقه اى و محفلى که                   
ناشى از روشها و سبک فرقه اى            
است، فقط اين چپ را ضعيف و              
متشتت ميکند و مجموعا به توان            

به نظم من         .  راست مى افزايد        
مصاف اصلى چپ و کمونيسم در         
کليت آن، سازماندهى سراسرى،          
ايجاد و تحکيم سنتى بازتوليد                    
شونده و پيشرو در دانشگاهها،                
بسيج و متشکل کردن توده وسيع            
دانشجويان، گذاشتن صف وسيعى       
از رهبران دانشجويان در مقابل             
جامعه، نقد آلترناتيو راست در                
ابعاد و جوارح مختلف آن، و                     
برافراشتن پرچم آزادى و رهائى           
همه جانبه انسان در اين دوران                

 .     سياه است

 

توده دانشجو مدرن و    :  علی جوادی 
زندگی .  امروزی و آزاديخواه است   

و آمالهايش را دنيا و ايده آلهای                 
امروز و قرن معاصر شکل                       

کمونيسم در دانشگاه يک        .  ميدهند
گرايش قوی و زنده و تعيين کننده           

اميال و آرزوهای                     .  است
آزاديخواهانه، برابری طلبانه و             
ريت توده های دانشجو           انسانی اک

ما در اين        .  را نمايندگی ميکند       
دوران شاهد يک همخوانی سياسی      
و اجتماعی ميان مبانی پايه ای                 
شکل دهنده کمونيسم معاصر،                 
کمونيسم کارگری، و تمايالت و             

بسياری "  خودبخودی"خواستهای    
تحکيمی ها   .  از دانشجويان هستيم    

اسالمی ها برای گسترش      –و ملی   
خود بايد با ويژگيهای وجودی و             
مطالبات پايه دانشجويان مقابله               

بايد تالش کنند تا اين                      .  کنند
خواستهای ذاتی توده دانشجو را             
تغيير دهند تا همجنس خودشان                

اما کمونيسم درست در نقطه       .  کنند
اين نقطه قدرت     .  مقابل قرار دارد    

از .  کمونيسم در دانشگاه است             
طرف ديگر دانشگاه مرکز علم و          

دانشجو .  دانش و تحقيق است              

 . است

 کمونيسم در       :يک دنيای بهتر      
دانشگاه چگونه بايد متشکل                  
شود؟ چه گامهايی برای تشکل            
کمونيسم در دانشگاه بايد برداشته     

 شود؟ 

 

 ببينيد ما چند     :نسرين رمضانعلی 
سال است شاهد اين هستيم که               
دانشجويان با شعارهای راديکال      

راديکال .  وارد صحنه ميشوند        
شدن سريعتر مبارزات در                     
دانشگاه شايد اساسا بخاطر محيط     

اما بايد  .  راحتتر و آماده تر است      
اين سوال را در مقابل خود قرار         
دهيم که چرا اين اعتراضات                 
هنوز گسترده نشده است، ابعاد           
چند ده هزار نفره بخود نگرفته           
است؟ من فکر می کنم نمی شود         
سرکوب و اخراجها و محدوديتها      

مسئله فقر را     .  را فاکتور گرفت    
چه .  نمی شود فاکتور گرفت             

امسال و چه در يکی دو سال                  
گذشته، من با دانشجويان در                 

يکی از معضالتشان   .  تماس بودم 
آنقدر .  خانواده ها است                   

دانشجويان نگران خانواده هستند     
نگران زندان و شکنجه و اخراج       

فقری که به مردم تحميل       .  نيستند
شده است رفتن به دانشگاه و                  
ادامه تحصيل بدون نگرانى را به     
يک کار لوکس در زندگی                       

. جوانان ايران تبديل کرده است         
يکی از اخراجيان دانشگاه می            

حاال .  گفت؛ من نگران هيچ نيستم    
اگر ليسانسم را می گرفتم و مثال         

مجبور .  کار داشتم، بيکار ميشدم    
بودم مثل اين ارتش بيکار که                
مجبور است تن به کار موقت               
بدهد تا خرج زندگی را بگذارند          

بنابراين تنها         .  زندگى کنم        
معضالت در خود دانشگاه                     

تنها معضل در يک روز       .  نيست
باال بردن شعاری راديکال                     

آنچه می تواند اين                   .  نيست
مبارزات را گسترش دهد مقابله         
با سياستهائی است که دانشجويان     

بنظر من   .  را محاصره می کند       
امسال محور اصلی و اساسی              
خواستها و شعارها بايد بازگشت       
به دانشگاه اخراجيان و تعليقيان         

راحت بگوئيم کارگر             .  باشد
نساجی در کردستان اعتماد بنفس     

می دانيد چرا؟ وقتی              .  داشت
خواستند اخراج کنند، کارگران          

 ... آذر١۶بسوی 
به دنبال   .  عموما جستجو گر است      

پاسخی برای بسياری از سئواالت          
و مسائل پايه ای زندگی و جهان                

اين جستجو در زمينه      .  کنونی است 
های بسياری دانشجو را به                           

. کمونيسم و مارکسيسم ميرساند              
کمونيسم پاسخ چراهای جامعه                  

چرا فقر، چرا             .  کنونی است      
مار، چرا                      نابرابری، چرا است
جنگ، چرا استبداد، چرا زن                      
ستيزی؟ کمونيسم پاسخ به اين                    

علم تغيير   .  علم است  .  چراها است  

جنبشی .  جنبش است       .  اجتماع
اجتماعی برای رهايی و آزادی                

کمونيسم کارگری با                 .  انسان
مجموعه غنی ادبيات منصور                   
حکمت اصلی ترين گرايش فکری         
 . و سياسی در فضای دانشگاه است

اما کمونيسم در دانشگاه متشکل               
محافل متعدد کمونيست در        .  نيست

دانشگاه فعالند، اما کمونيسم در                 
دانشگاه يک نيروی متشکل و                    

مسلما .  منسجم سياسی نيست              
نميتوان انتظار يک تشکل علنی               
کمونيستی در سطح دانشگاه را                 

اما عليرغم توازن       .  اکنون داشت   
ابه تن              قوای سياسی بايد بتوان بم

عالوه بر اين       .  واحدی عمل کرد     
گرايش کمونيستی و راديکال در             
دانشگاه قادر نشده است ظرف                  
اعتراض اجتماعی برای توده                   

استبداد اسالمی   .  دانشجو ايجاد کند    
بطور فشرده بايد    .  تمام پاسخ نيست   

. بر دو ضعف انگشت گذاشت                   
انسجام سياسی و نظری کمونيسم            
در دانشگاه و از طرف ديگر                      
ظرف ابراز وجود اعتراض توده           
های دانشجو از نقاط ضعف                        

 .  کمونيسم در دانشگاه است

 

بزرگترين مصاف رو در رويی              
دانشجوان از نقطه نظر من شکل             
دادن به تشکل توده ای دانشجويان          

٢۵شماره   
درها کارخانه را    .  اعتصاب کردند 

اجازه ندادند هيچ مواد خامی   .  بستند
وارد کارخانه شود و هيچ توليدی           

تا بازگشت کارگران      .  خارج شود  
به سرکار اين اعتراضات ادامه              

يک دانشجو وقتی به ميدان      .  داشت
می آيد که بداند فردا همين نيرو در        
مقابل اخراجش اقداماتی را                        
سازمان می دهد که مانع                               

اين .  محروميت اجتماعی او ميشود    
يک ضعف اساسی بوده که                         

کافی است به مدت      .  شاهدش بوديم 
يک هفته کسی سر کالسهای درس       

ببينم آن وقت    .  حضور نداشته باشد   
رژيم جمهوری اسالمی اجازه به           
خودش می دهد به شنيع ترين شکل       
دانشجويان را دستگير و شکنجه            
کند، و آنها را از مالقات با خانواده    
محروم کنند؟ مبارزه در دانشگاهها     

اتفاقا .  تنها در آن محيط نيست               
وظيفه اين جنبش بود و هست که             
نه تنها بعنوان مهمانانی به ديدار             
خانواده هاى زندانيان بروند، بايد          
در ابعاد هزاران نفر همراه اين                

. خانواده ها جلوی زندان می رفتند       
مشکل اساسی از نظر من حقيقتا             

هر .  اين است در خود دانشگاه             
آنچه کار اجتماعی و بزرگ است          

فعالين اين  .  کمتر صورت می گيرد   
جنبش می توانستند و بنظر من                 

ميتوانند .  هنوز هم دير نشده است        
. خانواده های را سازمان بدهند              

تاکنون دانشجويان به اين نيرو نه           
بعنوان يک قدرت در مبارزه بلکه        
به شکل ترحم کردن به خانواده ها         

می شود اين     .  برخورد کرده است    
را به وضوح  در گفتگو با خانواده         

خانواده های دانشجويان       .  ها ديد   
زندانى و اخراجى مردد هستند که         
بگويند به داد بچه های ما برسيد و          

. تجمعی را فراخوان بدهند                         
سوالشان اينست که آيا دانشجويان         
شرکت خواهند کرد؟ بطور عموم         
هم مردم می دانند که تنها با                         
گسترش نيرو و به ميدان آوردن              
اين نيرو ميتوان رژيم را عقب                 

 .  نشاند

 

 دانشجويان         :سياوش دانشور         
کمونيست طبعا بايد ظرف تشکل           

اين محافل فى   .  خود را داشته باشند   
اشکال تشکل      .  الحال موجوداند     

کمونيستها، از حزبى و غير                      
حزبى، يک بحث است و فعاليت            
متشکل کمونيستها در دانشگاه يک       

  ۶صفحه . بحث ديگر            



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

ترديدى نيست که نجات دهنده نبايد       
خودش در موقعيتى باشد که بايد             

کمونيستها همواره بايد    .  نجاتش داد 
درک زنده و روشنى از اوضاع و         
تناسب قوا و صف بنديها داشته                

کار کمونيستها رهبرى و          .  باشند
سازمان دادن به اعتراض توده                
دانشجويان است، نه صرفا                         
دانشجويان چپگرا، بلکه توده وسيع   
دانشجويان که بدالئل مختلف                    
ناراضى اند و خود را با رژيم                   
اسالمى و سازمانهاى تحت نفوذش      

اگر .  در دانشگاه تداعى نميکنند          
هدف اين باشد؛ آنوقت تشکل خود         
کمونيستهاى دانشگاه سواالت                 
مهمتر و اولويت هاى مهمترى                

چگونه بايد اين رهبرى را          .  دارد
تامين کرد؟ سازمان دربرگيرنده و       
علنى دانشجويان کدام است؟                     
تاکتيک هاى روز کدامند؟ چه                  
جرياناتى بايد نقد شود؟ مخالفين در      
بستر اصلى جامعه و دانشگاه                   
کدامند؟ چرا بايد از بحث فرقه اى          
و نقد محافل بى تاثير و تلف کردن         
انرژى اجتناب کرد؟ روشهاى                
تبليغات و زبان تبليغى کمونيسم در      
ابعاد توده اى و علنى کدام است؟            
اشکال فعاليت علنى و نيمه علنى            
ما کدامند؟ کدام بخش از فعاليت              
کمونيستى بايد مخفى بماند؟ در               
زمينه تشکل نقطه عزيمت                          
کمونيسم چيست و الگوبردارى              
هاى بيمورد در اين زمينه چه                   

 مضراتى دارد؟ 

 

کمونيستها بايد متشکل ترين و                 
اما .  فشرده ترين بخش جامعه باشند    

اشکالى که اين تشکل هر دوره                
بخود ميگيرد، تماما تابعى از                    

. تناسب قوا و مقدورات است                    
امنيت و سالمت فعال کمونيست             
براى ما در درجه اول قرار دارد            
و به اين اعتبار با هر تالش                         
آوانتوريستى و فرقه اى شديد                    

مسئله اساسى تر نوع             .  مخالفيم
نگرش کمونيسم به جامعه و                       
فعاليت اجتماعى و در اينجا                        

بدون تثبيت اين         .  دانشگاه است    
نگرش و نقد اجتماعى کمونيستى و      
بدون کاربست آن در تشکل و                   
اعتراض توده دانشجو، کمونيسم و      
چپ بناگزير در مدار سنتهاى                   

دانشگاهها غلبه بر نگرشی است       
که عاملی در حفظ شکافهای                 

کمونيسم کارگری   .  موجود است  
ميتواند و بايد بر اين تفرقه های           

بايد از   .  غير اجتماعی فائق آيد       
مصالح عمومی جنبش کمونيسم        

دانشجويان .  کارگری حرکت کرد  
اتحاد کمونيسم کارگری بايد                 
پرچمدار هماهنگی و مصالح               
عمومی جنبش کمونيسم کارگری     

فرقه گرايی يک بيماری        .  باشند
کنونی کمونيسم کارگری است            

کل کمونيسم  .  بايد به کناريش زد    
کارگری بايد بکوشد در مقابل             
جنبشهای ديگر اجتماعی منسجم       

دوران سرنوشت    .  تر عمل کند      
دوران تحوالت      .  سازی است     

 . بزرگ و تعيين کننده است

 

 مساله شکل        :يک دنيای بهتر       
دادن به يک تشکل علنی در                   
دانشگاه در تقابل با دفتر تحکيم           
وحدت، برای بسيج و تشکل توده      
های دانشجو يک معضل اصلی         

آيا .  دانشجويان کمونيست است       
در اين شرايط امکان راه اندازی       
يک تشکل توده ای علنی موجود        
است؟ ويژگيهای چنين تشکلی            
 چه ميتوانند باشند؟ چه بايد باشد؟

 

 بنظرم چنين پروژه    :علی جوادی 
. ای ممکن و حياتی است                         

مهمترين پروژه کمونيسم                       
کارگری در شرايط کنونی در             

بايد آلترناتيوی   .  دانشگاهها است  
سراسری در مقال تحکيم وحدت       

کمونيسم کارگری بايد   .  ايجاد کرد 
بتواند مبتکر چنين پروژه ای                

عليرغم سرکوبگری رژيم    .  باشد
اسالمی ميتوان به چنين تشکلی          

نقطه شروع دامن       .  دست يافت   
زدن به يک گفتمان اجتماعی                

چنين .  پيرامون اين مساله است       
تشکلی تنها ميتواند بر متن يک           
حرکت عمومی شکل بگيرد و يا        
حاصل يک حرکت عمومی                  

حرکتی .  اعتراضی باشد            
اعتراض در تقابل با محوری               

دانشگاه .  ترين مسائل مورد نظر     
دانشگاه حوزه      .  پادگان نيست     

دانشگاه زندان زنان             .  نيست
همين .  سنگر آزادی است   .  نيست

محورها ميتواند نقطه شروع               
مهمی در شکل دادن به يک                   
حرکت سياسی برای برپايی                 

 ... آذر١۶بسوی 
متروک و فرقه اى و غير موثر                 
دور خواهد زد و همواره در                        
حرکت و سياست خود بين پاسيفيسم      

. و آوانتوريسم نوسان خواهد کرد           
مهمترين اولويت براى تشکل                    
فشرده کمونيستها درک مسئله                   

. دخالتگرى و پراتيک انقالبى است      
پراتيکى که تنها ميتواند برنقد تمام          
عيار سنتهاى چپ راديکال و فرقه         
اى و بقاياى بين المللى و داخلى آن          

اين نقد نه شروع              .  متکى شود    
درون خانواده  "بحثهاى فرقه اى و       

بلکه متکى بر نقد سنتهاى            "  چپ
اصلى تر بورژوائى در جامعه و             
در دانشگاه و در جوار آنها نقد هم            

. خانواده هايشان در ميان چپ است      
در اينصورت کمونيسم بعنوان                 
بستر اصلى حرکت و اعتراض                
قادر است تشکل آلترناتيو و فراگير       

يک گام    .  خود را هم بنيان نهد              
اصلى و استراتژيک تعيين تکليف         
در يک بعد تاريخى با ميراث                      

انقالب "سرکوب دانشگاهها از                
 .        تا امروز است" فرهنگى

 

 اين سئوال را شايد           :علی جوادی  
بايد فعالين کمونيسم کارگری در              

تعريف .  دانشگاهها پاسخ گويند          
اقدامات الزم برای شکل دادن به             
هر تشکلی مستلزم شناخت ويژگی        
ها و موانع کار و سازماندهی در              

اما با توجه به     .  شرايط واقعی است   
اين مالحظات ميتوان به محورهايی     

تشکل کمونيسم در         .  اشاره کرد    
دانشگاه در شرايط کنونی نميتواند         

. يک تشکل گسترده حزبی باشد               
توازن قوای موجود چنين اجازه ای       

اما آنچه ميتواند شکل               .  نميدهد
بگيرد، دستيابی به انسجام سياسی و   
همبستگی عملی گسترده تر در                 

به اين   .  محيطهای دانشجويی است    
اعتبار من بر گسترش ارتباط                     
محافل و شبکه های دانشجويان                
کمونيسم در مجاری طبيعی و                    

زمانيکه از   .  مبارزاتی تاکيد ميکنم    
بهم فشرده شدن کمونيستها در                    
دانشگاه صحبت ميشود، نبايد فقط          
دانشجويان را مد نظر داشت،                    
بسياری از اساتيد و ساير کارکنان          

بعالوه .  دانشگاه را نبايد قلم گرفت       
يک گام مهم در شکل دادن به صف       
منسجم تری از کمونيستها در                     

٢۵شماره   
 . حرکتی هدفمند باشند

 

.  بله موجود است   :سياوش دانشور 
" دمکراسى اسالمى    "و اين از             

نتيجه نميشود بلکه از تناسب قوائى      
است که به رژيم در اشکال مختلف      

امروز دولت    .  تحميل شده است       
اسالمى وجود قانونى تشکلهاى              
مستقل را نميپذيرد و همين عده اى        
را به متشکل شدن در محافل و                 

. زير زمينى شدن سوق داده است          
اما پذيرش قانونى هر نوع تشکلى         
نه سوال اول است و نه بايد معضل 

. کارگر و دانشجو و غيره باشد                
. تشکل را بايد دوفاکتو تحميل کرد        

تشکل را بايد دانشجويان راسا                 
ويژگى چنين     .  برسميت بشناسند    

تشکلى اينست که از حمايت توده           
. وسيع دانشجو برخودار است                 

دانشجو خود را در سوخت و ساز          
آن بطور مستمر شريک ميداند و           

اسم .  الگوى نمايندگى نيابتى ندارد     
اين تشکل مهم نيست، کارکرد آن           

دانشجويان سنتا از          .  مهم است    
تشکلهاى اتحاديه اى،                                     
کنفدراسيونى، شورائى و غيره               

و يا در زمانى        .  برخوردار بودند  
دانشجويان مبارز و پيشگام و غيره      
داشتيم که آلترناتيو چپ سنتى در            

مسئله .   بود    ۵٧فرداى انقالب          
برسر نوع تشکلى است که در                  
تناسب قواى امروز کارگر در                 
محيط کار و زندگى يا دانشجو در          
دانشگاه ميتواند از آن بعنوان ابزار      
اعمال اراده مستقيم خود در بعد               

ما طرفدار   .  توده اى استفاده کند        
ايجاد آن    .  اين نوع تشکل هستيم         

پايان دادن به     .  امروز عملى است    
دوره تحکيم وحدت و شيفت کردن        
به حرکت تماما مستقل دانشجوئى،       
ترتبيت نسلى از دانشجويان با                  
سنت و فعاليت کار متشکل و توده          
اى، باال بردن توان سازمانگرى و        
ابتکارات مختلف براى جلب                    
وسيعتر دانشجويان، متکى شدن به      
دخالت دانشجو در هر حرکت و              
اعتراض و فعاليت اجتماعى،                  
دورى از روشهاى اليتيستى و                  
اشکال سازمانگرى محفلى و سنتى      
و فرقه اى، اينها بنيانهاى سبک و          
روش کار تشکل توده اى                             

ايجاد تشکلهاى    .  دانشجويان است   
توده اى در دانشگاهها از وظايف          

در اين  .  دانشجويان کمونيست است  
زمينه بايد مشخص تر صحبت                

 .*    کنيم



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

 تنظيم، نسرين رمضانعلى 

در اين منطقه بجز کارگران، بجز         
آهن و ستونهای بلند، بجز                            
ماشينهای کار، چيزی را شاهد                

عسلويه يکی از مراکز            !  نيستی
پروژه ای  .  بزرگ توليد گاز است     

.  متوقف شد   57که بعد از انقالب        
يکی از کارگران می گويد در                   
زمان پهلوی فقط به نفت اين منبع           
اصلی در کشور توجه می شد و به         

. ساير ذخاير توجه چندانی نمی شد      
با سرکار آمدن جمهوری اسالمی          
و بعد جنگ و سرکوب مردم، اين          
رژيم هم توجه چندانی به اين                     
منطقه نداشت و فکرش را نميکرد        
که روزى می تواند پايتخت                        

يکی از      !  صنعتی ناميده شود          
 5 الی    4کارگران می گويد حدود        

سال پيش بود که توجه ها به                        
آنهم بيشتر از      .  عسلويه جلب شد     

طرف شرکتهای خارجی و                        
اومی گويد اگر      .  بخصوص آلمان  

وضعيت امروز را حتی با يکسال         
گذشته مقايسه کنيم شاهد تغييرات          

. خيلی بزرگی در اين منطقه هستيم      
در اينجا کار در دست صاحبان               

اوايل تقريبا فقط     .  پروژه ها است    
شرکتهای خارجی آنجا کار می               

اگر چه امنيت شغلی نبود،        .  کردند
اگر چه امکانات رفاهی خاصی              
نبود، اما حداقل دستمزدها را به              
موقع به کارگران پرداخت می                

با گذشت هر سال دستمزد        .  کردند
حقوق .  کارگران پايينتر آمده است     

امروز تقريبا    .  پراخت نمی شود      
 درصد از اين منطقه دست                  51

شرکتهای خارجی که بطور                      
 در    49عمومی آلمانی است، و             

صد آن در دست شرکتهای ايرانی         
 . است

 

يکى ديگر از دوستان کارگر                    
 ميگويد؛ 

 

امروز عسلويه مادر کارخانه های       
. پتروشيمی در ايران است                         

پتروشيمی اصفهان، فوالد مبارکه،      
کرمانشاه، ماهشهر و غيره، توسط      

اما در   .  اين منطقه تامين می شود       

است که در همسايگی قطر                    
 ميليون      7کارگران در انجا                

حقوق دريافت کردند با تمامی             
مزايا و بيمه های درمانی،                       

اما با گذشت     .  بيماری و حوادث    
چندين سال امروز کارگران با            

 هزار تومان    320 تا    220ماهی  
که هزاران کارگر    .  کار می کنند   

همين حقوق را در يافت نکرده            
همين هفته های اخير شاهد         .  اند

 و    9اعتراضات کارگران فاز           
تا باالخره کارگران      .   بوديم  10

 نوامبر     11در روز يکشنبه               
 4موفق به دريافت حقوق ماه                

 . خود شدند

 

با عوض کردن پيمانکاران و               
حتی سرکارگران، بارها حقوق         

. صدها کارگر را باال کشيده اند          
البته اينجا بايد ذکر کنيم که                      
تمامی اين بی حقوقی که نه از              
جانب صاحب پروژه و پيمانکار       
باشد بلکه با هماهنگی حراست           

 . اداره کار و خانه کارگر است

طی چند سال گذشته اعتراضات        
در اين منطقه بوده است و يا                  
محافلی بودند که برای ايجاد                 

خواستند .  تالش کردند   تشکل         
مبارزات يکپارچه را سازمان            

اما سريعا اين نيرو را             .  بدهند
. اخراج کردند و تسويه شده اند           

اخراجهای دسته جمعی با اين              
فعال پروژه کار ما           "حيله که        

تعطيل است برويد بعدا شما را با        
خبر می کنيم که مجدا به سرکار         

، اما هيچ وقت در اين      "باز گرديد 
منطقه ما چهرهای اين کارگرها        

 .را نديديم

 

امروز در بخشهای که توليد راه         
افتاده است و نيروی کار حرفه            
ای و به درجه ای ثابت آنجا                    
حضور دارند، کارفرما تالش             
می کند که به خواست کارگران          

. تا حدودی بها دهد و پاسخ بدهند       
از جمله اعتصابی بود که اينجا           

 روز  3به مدت اگر اشتباه نکنم          
حقوق کارگران دو    .  ادامه داشت 

برابر شد و کارگران اين را                   
موفقيت بزرگی برای خود                     

اما بايد گفت در اين           .  ميدانستند
منطقه هم کارگران در رنج                   
هستند که هنوز تشکل واقعی                

در رنج هستند که    .  خود را ندارند  
هنوز نمايندگان واقعی خود را            

 !اينجا عسلويه است، آخر دنيا
 گزارشى از فعالين کارگرى

مورد پروژهها که توسط شرکتها           
گرفته می شود، در ابتدا خيلی از             
کارگران که وارد اين منطقه برای        
کار می شوند دستمزدهای آنها                 

اما به تدريج که                  .  بهتر بود     
شرکتهای ايرانی و کارفرمايان               
ايرانی وارد منطقه شدند دستمزدها      

کارهای .  هر بار کمتر می شود            
پروژه ای کاری مدام نيست و                   
کارگران مدتهای مشخصی را در         
اين منطقه کار می کنند که چهره             

با اتمام هر بخش از         .  ثابتی ندارد  
. کار اين کارگران عوض می شوند     

در بخشهائی که امروز راه اندازى       
شده و توليد می شود، در واقع                   
نيروی تامين و نگهداری ثابت شده       

بيشتر اين نيرو کارگران حرفه     .  اند
اما در     .  ای و با سابقه هستند                

قسمتهای هنوز آماده نشده اوضاع         
 .بشدت نگران کننده است

 

 از ارتش بيکار که در اين منطقه           
در جستجوى کار است، براى                   
استثمار کارگر با شرايط پائين سو         

کارگران از اکثر      .  استفاده ميشود  
نقاط ايران در اين منطقه حضور            

يکی از شگردهای صاحبان     .  دارند
. کار ندادن قرارداد کاری است               

کمتر کارگری که در اين منطقه               
کار را شروع کرده است با قرار             

اينجا الزم است       .  داد بوده است      
بگوئيم شرکت رامشير يکی از                
شرکتهائی است که بيشترين کارگر     

البته در  .   دارد 10 و    9را در فاز      
ساير بخشها نيز کارگرانی هستند          
که به اين شرکت تعلق دارند اما               

 که هنوز راه نيافتاده        10 و    9فاز  
است با استفاده از کارگران با                    
کمترين حقوق و مزايا کارش را به        

کارگران در اين        .  پيش می برد       
 هزار تومان       700مناطق زمانی       

حقوق می گرفتند و اين در حالی              

٢۵شماره   

اين بخش بخشی است که          .  ندارند
دارد توليد می کند به نسبت ساير             
فاز ها و بخشهای ديگر هم از                    

. مزايای بيشتری برخوردار است        
وضعيت خوابگاههای اينجا بهتر          
است البته همين هم با اعتراض                
کارگران امروز امکانات بيشتری        

 .دارند

 

نکته مهم اين است، شايد بايد قبل            
تر اشاره می کردم، اينجا يک                   
پادگان به معنای واقعی  کلمه                     

حضور نيروی حراست را        .  است
. می شود همه جا احساس کرد                 

مهنديسين سرکوب و از هم پاشيدن       
مرتب جمعها، با ايجاد کردن تغيير       
و تحوالت در آرايش کارگران،              
فضای آشنائی بيشتر کارگران را          

امروز بخش    .  به هم نمی دهند           
اعظم اين منطقه به سپاه پاسداران         

ايران و قطر،      .  واگذار شده است     
 5در حالی که امروز ايران تنها              

 11سکوی گازی دارد، قطر با                

سکوی گازی ميرود که به اين                  
اين سکوها در   .  سکوها اضافه شود  

کارگران بطور    .  آب قرار دارند      
 روز کار می        26 تا      25متوسط   

.  روز مرخصی دارند   6 الی   5کنند  
دو شرکت بزرگ توتال و شل جز         
شرکتهای بزرگی هستند که پروژه       

 .ها را به پيش می برند

 

در دورانی حقوق کارگران با دالر       
پرداخت می شد ولی با حضور                
پيمانکاران و شرکتهای ايرانی                

. تمامی اين حقوقها به نصف رسيد       
تعداد زيادی از ماشينها و ابزار               

دست دوم                  
  ٨صفحه 



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

. خريداری و بکار گرفته می شود        
در اينجا کارگران تايلندی،                         

قبال .  سنگاپوری، نيز زياد بودند         
که دستمزدهای آنها بشدت پايين             

اما کارگران هندی، فيلپيتی،      .  بود  
 ميليون    6کره ای، حقوقشان تا              

تقريبا کارگران  .  پرداخت می شود   
هيرونا بازماندگان ارتش کره                  
بودند و خيلی از صنايع و ماشين و        
ابزارات دست دوم هم به نرخ تازه        

 .از کره خريداری می شود

 

در پاسخ سوال ديگر من در مورد          
چگونگى روابط کارگران با                     
همديگر، با توجه به حضور                      
کارگران از سراسر ايران و در              
عين حال حضور کارگران                        
خارجی، و همچنين تفاوتهائی که          
در پرداخت حقوق هست، يکى از         

 اين دوستان ميگويد؛ 

 

تقريبا امروز اين نيروی کاری                
اما بايد اين را هم            .  کمتر هستند  

دانست که سياست راسيستی                     
سرمايه داران و صاحبان  قدرت            

برای ايجاد    .  مرزی نمی شناسد       
رقابت و حتی ضد خارجی بودن            

اينجا اما، فقط يک     .  تالش می شود  
، شورشی عليه       80بار در سال          

خارجيان ايجاد شد که حتی                         
کارگران شروع کردند به مصادره      

. اموال کارگران خارجی                            
خوشبختانه موضوع زياد طول              
نکشيد و امروز عليرغم ايجاد                  
فضای ناسيوناليستی و تفرقه،                  
کارگران خود را در اين شرايط هم       

 .سرنوشت می دانند

 

از يکی ديگر از کارگران در باره         
وضعيت کارگران در بخشى که             
هنوز راه نيفتاده است ميپرسم و              
بويژه در مورد وضعيت کارگران       

او می   .  در اين بخش جويا ميشوم       
گويد؛ در اين بخش کارگران از               

. هيچ امکاناتی برخوردارنيستند           
 4تقريبا کارگرانی هستند بيش از          

ماه است اصال مرخصی نرفته اند        
و روزهای تعطيلی را نيز کار می        

در .  بعنوان اضافه  کاری         .  کنند
اينجا بشدت کارگران که از استان          

 

اما اجازه بدهيد برويم              
بخش ديگری از اين                 

اين !  عسلويه زنان  .  شهر
شهر که قرار است از              

 بشود             1400سال            
" پايتخت صنعت جهان      "

موقعيت زنان چگونه              
است؟ با توسعه يافتن و           

راه افتادن توليد بخشهائی از اين        
شهرک صنعتی، امروز در                  
بخشهای از عسلويه شاهد                       

بيشتر .  حضور زنان هستيد            
زنانی هستند تحصيل کرده و در        
بخشهای اداری، آزمايشگاهی،         
نقشه خوانی، و کار با کامپيوتر           

در اينجا زنان         .  اشتغال دارند    
حقوقشان کمتر از همکاران مرد       
خود است و برای آنها شرايط               

خوابگاه .  کاری سختتر است          
زنان فاصله زيادتری با                           

تقريبا بطور  .  همکاران خود دارد  
متوسط زنان تا به محل کار خود        

 ساعت وقت       1برسند بيش از          
 ساعت کار بيش        12.  ميخواهند

 ساعت برای رفت و امد و          2از  
ساعت "بر اساس قوانين آنجا               

. را پرداخت می کنند      "  کار مفيد  
برای مثال اگر روزی سيستم               
کامپيوتری آنجا به هم بريزد و             
اين کارگران نتوانند کار کنند،             

چرا که . حقوقی دريافت نمی کنند 
 . کار مفيدی انجام نشده است

 

سو استفاده از زنان نيز به رسم           
هر سيستم سرمايه داری را می           

البته بايد   .  شود خوب درک کرد      
اين نکته را نيز از ياد نبريم که             
در موارد زيادی زنان را با                    
تهديد قراردادهای کارگری به            

 .  عقد هم در می  آورند

 

تزريق گاز به کردستان، تبريز،        
زنجان و قسمت شمالی تهران هم      

.  اکنون از عسلويه تامين می شود     
با هوای سرد اين مناطق،                        
بخصوص احتياج به توليد                      

امروز بخشهائی   .  بيشتری هست  
از اين شهرک با نيروهای فوق           

اما .  تخصصی دارد توليد می کند    
در بخشهائی هنوز مشغول به              

اينجا عسلويه      .  ساخت هستند     
هر چه بگوئيم باز کم                !  است
ولی اجازه بدهيد يک نکته      .  گفتيم

با .  مهم ديگر را هم دنبال کنيم            

 ...اينجا عسلويه است، آخر دنيا

بلوچستان می آيند از سوی                           
او .  صاحبان کار  تحقير می شوند         

می گوييد شايد باورت نشود،                      
ارتفاقات خيلی بلند را بايد اين                    

 150 تا         100کارگران آهنهای         
کيلوئی را چندين طبقه با دست باال         

در موارد زيادی هم  حقوق         !  ببرند
. اين کارگران پرداخت نمی شود            

هيچ کدام صاحب قرار داد نيستند و        
موقعه تسويه دستشان به هيچ کجا            

 . بند نيست

 

اين فعال کارگری می گوييد                        
کافرمايان برای ساکت کردن                     
کارگران از همان ابتدا حقوق                     
کارگران را به گرو می گيرند تا               

. شيره آنها را خوب بدوشند                         
کارگری که چندين ماه کار کرده              
است تالش می کند بشکلی حقوقش        

خيلی از اين کارگران         .  را بگيرد  
چندين روز بايد سفر کنند تا به                    
خانواه خود برسند يا به عسلويه                

او می   .  محل کار خود باز گردند         
گويد در اين بخش تقريبا همه                      

و با طنز      .  کارگران ايرانی هستند    
تلخی می گويد؛ شرکتهای خارجی         
و کارفرماين خارجی تحمل اين                
 . همه بربريت و فرودستی را ندارند

٢۵شماره   

هر کدام از کارگران صحبت می           
کردم، يکی از سواالتم مسئله                    

بدون استثنا پاسخ اين        .  اعتباد بود  
کارگر و ديگر فعالين اين بود که             

. اعتياد و مواد مخدر بيداد می کند         
 کارگر برای   3طبق گفته ها از هر      
 نفر به مواد         2تحمل آن شرايط         

يکی از    .  مخدر رو آورده است          
کارگران می گويد؛ نمی دانم                     
بگوئيم خوشبختانه يا بد بختانه با            
نصب آالرمهای ايمنی برای آتش          
سوزی، بخاطر حساس بودن                    
منطقه، کارگران کمتر می توانند           
در محل کار مواد مخدر مصرف           

اما در خوابگاهها بوی                 .  کنند
مختلف مواد مخدر از راه دور به           

 .  مشام می رسد

 

از جمله مسائل اين دوستان و                    
فعالين کارگری، در مورد سياست       
سازماندهى بود که در بحثهاى                 

 . جداگانه به آن ميپردازيم

 

اميدورام توانسته باشم تصويری           
که رفقای کارگر از اين منطقه در          
اختيار ما گذاشتند را به خوانندگان        

 . *نشريه منتقل کرده باشيم



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

 !نه به جنگ، نه به رژيم اسالمی
 !زنده باد آزادی، برابری و رفاه

خطر حمله نظامی بر فراز  سر               
دولت .  مردم ايران در پرواز است      

آمريکا بر حمله نظامی مصر است      
و تالش ميکند که توافق دولت های       
ديگر را جلب کند و در آمريکا                 
افکار عمومی را برای اين حمله            

وزير امور خارجه        .  آماده نمايد   
فرانسه از حمله نظامی به ايران             

از طرف ديگر     .  دفاع کرده است    
رژيم اسالمی در آتش جنگ                      

هر دو طرف بر تبليغات            .  ميدمد
در .  جنگ طلبانه خود افزوده اند         

ميان دامن زدن به فضای جنگی             
تحريم های اقتصادی عليه ايران            

 . افزايش يافته است

 

علت جنگ جلوگيری از دستيابی          
رژيم اسالمی به سالح هسته ای             

اين تنها بخشی از         .  اعالم ميشود  
اما تبليغات جنگی،       .  مساله است   

بخاطر جلب افکار عمومی بين               
المللی و توجيه سياست جنگ                   
افروزانه آمريکا کامال و صرفا بر       

در .  اين مساله متمزکز شده است         
مورد عراق نيز شاهد بوديم که                
نابودی سالح کشتار جمعی بعنوان      

اين اما    .  علت جنگ اعالم ميشد        
يک دروغ بزرگ بود که به بهانه          
آن جنگ عراق و کشتار و ويرانی        

دستيابی .  جامعه عراق آغاز شد          
رژيم اسالمی به سالح هسته ای             

اما بايد بياد      .  قطعا هولناک است     
داشته باشيم که اولين و تنها دولتی         
که سالح هسته ای را بکار برده              

کشتار .  است، آمريکا است                
وحشيانه در هيروشيما و ناکازاکی       
نقطه سياهی در تاريخ بشريت،               

 . بنام آمريکا به ثبت رسيده است

 

اين جنگ ميان دو قطب تروريسم         
است، تروريسم دولتی بسرکردگی      

. آمريکا و تروريسم اسالمی                     
آمريکا که عمال در جنگ عراق             
بازنده شده است، برای حفظ                      
موقعيت خود بعنوان ابر قدرت و           
قدر قدرت جهانی حمله به ايران را  

جنگ عراق پای    .  تنها راه می بيند    

بلند ميشوند، از اين سياست                   
حمايت ميکنند و يا بشکلی                      
ديپلماتيک در مقابل آن سکوت           
کرده اند، نه تنها در تحليل خود           
دچار اشتباه اند، بلکه ديدگاه شان       

 . بسيار بيمارگونه است

 

جنگ عليه ايران باعث کشتار            
وسيع و نابسامانی در جامعه                 
ميشود و خطر از هم پاشيدگی              

. کامل سامان جامعه وجود دارد        
جنگ ويرانی، مشقت و درد                 

. برای مردم به ارمغان مياورد           
بعالوه اين جنگ يک فاجعه                  
محيط زيستی نه فقط برای ايران       

. که برای کل منطقه است                       
تاثيرات ويرانگر و مخرب جنگ     

جنگ .  به همين جا ختم نميشود         
موقعيت رژيم اسالمی را در                
مقابل جنبش اعتراضی و                        
سرنگونی طلبانه مردم تقويت             

مردم هم اکنون با رژيم          .  ميکند
در حال جنگ و درگيری مداوم          

جنبش های وسيع اجتماعی،      .  اند
جنبش حقوق زن، کارگری،                 
برای رفاه، برای خالصی                      
فرهنگی و سکوالريستی در                 

رژيم .  جامعه مبارزه ميکنند           
اسالمی تالش خواهد کرد که به          
بهانه جنگ هر نوع اعتراضی           

تالش رژيم     .  را سرکوب کند        
برای تشديد خفقان و سرکوب از        
اولين محصوالت اين جنگ                  

هم اکنون رژيم اسالمی          .  است
سرکوب در جامعه را شدت داده        

دستگيری، شکنجه،           .  است
ربودن و ترور فعالين جنبش                
های اجتماعی، زنان، کارگران،       
دانشجويان، خانواده های                        
زندانيان سياسی در ماه های                 

. اخير بشدت افزايش يافته است         
جنگ ميتواند اين شرايط را                   

 .بمراتب وخيم تر کند

 

عالوه بر فقر، فالکت، سختی و          
مشقتی که تحريم افتصادی و                
جنگ بر تمام مردم ايران تحميل        
خواهد کرد، زنان به بهانه جنگ        

 بيانيه سازمان آزادی زن 
 درباره خطر جنگ و تحريم اقتصادی

رژيم اسالمی را کامال به جامعه          
عراق باز کرد و اسالميست ها              
سرنوشت اين جنگ را به دست            

در حمله نظامی به لبنان         .  گرفتند
تابستان گذشته، عليرغم کشتار             
وسيع مردم لبنان و بی خانمانی             
يک ميليون انسان، اسرائيل که با        
توصيه و حمايت کامل آمريکا و          
بريتانيا جنگ را آغاز کرده بود،         
عمال نتوانست در مقابل حزب اهللا       
و حاميانش، جمهوری اسالمی و         
سوريه، به پيروزی نظامی دست        

نتيجه هر دو جنگ عراق و         .  يابد
لبنان به قدرت يابی اسالميست ها       
ختم شده است و جمهوری                         
اسالمی در اين پيروزی نقشی               

آمريکا در متن          .  اساسی دارد    
سياست نظم نوين جهانی اش                  
ناگزير است که به يک پيروزی           

. عليه رژيم اسالمی دست يابد               
مساله سالح هسته ای، فرصتی            
است که آمريکا روی آن سرمايه         

 .گذاری کرده است

 

تحريم اقتصادی سالح ضد انسانی     
ديگری است که توسط آمريکا و          
دولت های غربی عليه مردم                   

در .  ايران بکار گرفته شده است        
دفاع از تحريم ادعا ميشود که                 
تحريم رژيم اسالمی را به زانو             
در خواهد آورد و آن را به تسليم            
ميکشاند و يا مردم عليه آن                        

اما قربانيان  .  شورش خواهند کرد   
تحريم نه رژيم اسالمی، بلکه                 

تحريم .  مردم ايران خواهند بود         
شرايط بسيار سختی را بر مردم           
تحميل ميکند وگرسنگی، فقر،              
فالکت و تمام عوارض اجتماعی        
فقر و نابسامانی را صد چندان               

يازده سال تحريم اقتصادی    .  ميکند
عراق يک سند دردناک تاثيرات          
ويرانگر و ضدانسانی تحريم                 

در عراق ادعا شد که برای       .  است
مبارزه با سالح کشتار جمعی،              

اما دنيا به     .  تحريم اعمال ميشود    
عينه ديد که تحريم اقتصادی عليه        
مردم يک کشور، خود يک سالح        

کسانی .  کشتار جمعی بيش نيست      
که با اين تصور که مردم تحت               
فشار تحريم عليه رژيم اسالمی            

٢۵شماره   

مورد اذيت و آزار شديد تر و                     
سرکوب اسالمی گسترده تر قرار         

هم اکنون رژيم        .  خواهند گرفت   
ميکوشد جامعه را اسالميزه کامل         

دستور داده است که زنان              .  کند
کارگر در سر کار چادر بسر کنند،       
اين پروسه اسالميزه شدن با آغاز          
جنگ تشديد ميشود و زنان اولين            

تالش .  قربانيان آن خواهند بود            
برای خانه نشين کردن آنها دوباره        

زنان اولين دسته ای    .  شدت می يابد  
هستند که از کار بر کنار ميشوند،          

. حقوق ناچيزشان ناچيز تر ميشود       
خانواه هايی که سرپرست شان زن       
اند فشار فقر را بسيار سريعتر و             

هم .  شديد تر احساس خواهند کرد        
. اکنون فحشاء در ايران بيداد ميکند    

ابعاد آن با آغاز جنگ وسيعتر و             
تاثيرات آن بر زندگی زنان                         

ما تالش   .  سهمگين تر خواهد شد       
خواهيم کرد که مقاومت گسترده             
مردم و جنبش آزادی زن عليه                  
سرکوب رژيم اسالمی را سازمان        

 .دهيم

 

سازمان آزادی زن از کليه مردم             
ايران، فعالين جنبش حقوق زن،             
کارگری و از تمام آزاديخواهان و         
انسان دوستان ميخواهد تا اين                   
جنگ تروريست ها را محکوم                

بايد به يک جنبش وسيع عليه       .  کنند
حنگ و سياست های جنگ                        
افروزانه آمريکا و اسالم سياسی            

شعار نه به جنگ، نه به        .  دامن زد 
رژيم اسالمی، زنده باد آزادی،               
برابری و رفاه بايد به شعار اين               

ما از تمام نيروها     .  جنبش بدل شود  
و سازمان های انسان دوست و                
آزاديخواه ميخواهيم تا با ما هم                  

 . صدا شوند

نه به جنگ، نه به رژيم اسالمی، 
 !زنده باد آزادی، برابری و رفاه

 !ستم بر زن موقوف

 !سرکوب زنان ممنوع

 !زنده باد آزادی زن

 سازمان آزادی زن



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

جنگ تروريست ها عوارض                  
دهشتناکی در خاورميانه و                         

 6.  کشورهای همجوار داشته است    
سال جنگ بيش از يک ميليون و            
نيم کشته بر جا گذاشته، چندين                 
کشور را ويران و نيم ويران                      
کرده، آزادی های مدنی را حتی             
در کشورهای غربی بسيار محدود       
تر نموده و کانون های بحران در           

. منطقه را گسترش داده است                   
اوضاع وخيم است و در صورت           
تداوم اين شرايط اميدی برای                    

. بهبود اوضاع در افق ديده نميشود      
دهه نود شاهد ويرانی يک بخش             
وسيع از آفريقا و ايجاد و گسترش          
سناريوی سياه در بخش عمده ای           

هنوز آفريقا     .  از اين قاره بود             
نتوانسته از کابوس سياهی که                  
سرنوشت اش را رقم زده خالص          

ميليون ها نفر در اثر جنگ،        .  شود
پاکسازی قومی، بيماری های                  
ناشی از قحطی و فقر و عدم وجود        
مدنيت جانشان را از دست داده                

در دهه اول قرن بيست و يک         .  اند
اين شرايط به خاورميانه و منطقه          
همجوار آن گسترش پيدا کرده                  

اين نتيجه سياست نظم نوين       .  است
جهانی آمريکا و جنگ تروريست         

تالش .  های دولتی و اسالمی است      
برای تثبيت نظم نوين آمريکايی             

 . موجد اين شرايط است

 

 افغانستان
افغانستان که از زمان جنگ سرد          
به يک کانون بحران و ويرانی بدل       

 سال است که به      6شده بود، اکنون    
جبهه نبرد مستقيم و رو در روی             

. تروريست ها تبديل گشته است             
 11پس از عمليات تروريستی                 

سپتامبر، آمريکا و موتلفين آن به            
افغانستان حمله کردند و دولت                 

 6اکنون   .  طالبان را بزير کشيدند      
سال است که جنگ ميان                               
اسالميست ها، از جمله طالبان و            
ارتش موتلفين ادامه دارد و اخيرا          
با قدرت گيری طالبان در بخشی            

. از کشور بسيار شدت يافته است          
روزی نيست که تعدادی بدليل                  
عمليات تروريستی، از نوع                      

. انتحاری و يا ارتشی کشته نشوند         
فقر، فالکت، بی تامينی، نبود                    

ترکيه چند هفته ای است که                    
برای مقابله با نيروی پ ک ک            
منظما کردستان عراق را مورد         

ترکيه .  حمله نظامی قرار ميدهد      
و ايران در پشت درهای بسته بر        
سر عراق و کردستان عراق به           

مساله .  توافقاتی رسيده اند              
استقالل کردستان و رفراندوم             
کرکوک مورد اعتراض جدی            

 . ترکيه است

 

 لبنان
از دهه هشتاد اسرائيل مناقشه و          
درگيری با فلسطينيان را به خاک      

تنها چند سالی    .  لبنان کشيده است   
از تخليه لبنان توسط ارتش                     
اسرائيل نميگذرد، البته الزم به          
توضيح است که اسرائيل هنوز           
بخشی از جنوب لبنان را در                  

اسرائيل بار    .  اشغال خود دارد      
ديگر در تابستان گذشته با                       
توصيه و پشتيبانی کامل آمريکا         

همه اين    .  به لبنان حمله کرد           
جنگ را جنگ نماينده ها                         
ناميدند، جنگی به نمايندگی                    

در .  آمريکا و جمهوری اسالمی      
اين جنگ بيش از هزار نفر                   
کشته و يک ميليون نفر آواره               

جنوب لبنان کامال ويران        .  شدند
اين جنگ موجب تقويت       .  گرديد

حزب اهللا و اسالميست ها شد و            
جامعه لبنان را دگر بار دچار               

چند ماه پيش   .  بحران سياسی کرد  
ارتش لبنان به اردوگاه پناهندگان      
فلسطينی حمله برد و بمدت چند          
ماه اين اردوگاه را به محاصره           

در نتيجه اين درگيری        .  درآورد
چند صد نفر کشته، اردوگاه نابود      
و پناهندگان فلسطينی بی خانمان       

ترور و اغتشاش به يک          .  شدند
خصلت دائمی جامعه لبنان تبديل       

 .شده است

 

 فلسطين
با سر کار آمدن دولت حماس،              
اسرائيل، آمريکا و ساير دولت            
های غربی فشار سياسی و                     
اقتصادی را بر مردم فلسطين              

تحريم اقتصادی    .  افزايش دادند   
آب باريکه اقتصادی جامعه فقر         

. زده فلسطين را نيز قطع کرد              
پروسه صلح که عمال به بن                   

. بست خورده بود، بکلی قطع شد      
طنز اين واقعه اينجاست که تا               

 جنگ تروريست ها و کانون های بحران
 آذر ماجدی

امکانات تحصيلی مناسب برای             
کودکان، تداوم تحقير و زن ستيزی      
جامعه افغانستان را به يک                         
صحرای خشک و برهوت بدل               

در عوض کشت           .  کرده است     
خشخاش و تجارت ترياک شکوفا         

 .شده است

 

 عراق
طبق آمار های موسسات تحقيقاتی       

 200آمريکا تاکنون يک ميليون و        
هزار نفر در عراق توسط                           
نيروهای نظامی آمريکا و بريتانيا        
يا عمليات تروريستی اسالميست          

 ميليون  4بيش از   .  ها کشته شده اند   
شيرازه جامعه    .  انسان آواره اند       

هر .  کامال از هم پاشيده شده است        
روز چندين ده نفر جان خود را از         

با قدرت گيری          .  دست ميدهند    
نيروهای قومی و مذهبی و                         
تروريسم اسالمی دراثر جنگ،             
نفرت قومی و مذهبی در ميان                  

. مردم وسيعا رشد کرده است                   
جامعه عراق تکه تکه شده، ناامن          

اين جنگ باعث    .  و فقر زده است     
رشد و قدرت اسالميست ها، بويژه      

مساله .  جمهوری اسالمی شد            
تجزيه عراق به سه منطقه نگرانی       
 . های بسياری را موجب شده است

 

دولت خودمختار کردستان عمال           
پاکسازی کرکوک را از جمعيت            

آخر .  عرب آغاز کرده است                
دسامبر در کرکوک رفراندومی با       
اين سوال برگزار ميشود که آيا               
ميخواهند بخشی از کردستان باشند     
يا عراق؟ دولت دارد برای اين                

به مردم    .  رفراندوم آماده ميشود      
عرب ساکن کرکوک پيشنهاد شده         
است که در مقابل دريافت مقداری        

کجا .  پول کرکوک را ترک کنند          
از آنطرف   !"  خدا ميداند  "بروند؟   

ساکنين ترکمن نسب کرکوک                  
اعتراض کرده اند که آنها اکثريت         

. جمعيت کرکوک را تشکيل ميدهند    
بنظر ميرسد که کرکوک بزودی           
شاهد آن چنان جنگ قومی ای                  
باشد که تراژدی ساريوو در مقابل        

 .آن رنگ بازد

٢۵شماره   

عرفات بر سر کار بود، دولت                  
فلسطين را برای برگزاری                        

. انتخابات تحت فشار ميگذاشتند            
زمانی که حماس از درون صندوق      
بيرون آمد، مردم فلسطين با تحريم       
اقتصادی، ايزوله شدن و گسترش         

. حمالت نظامی روبرو شدند                   
شرايط مردم بسيار وخيم تر                       

جنگ داخلی ميان نيروهای    .  گرديد
و .  الفتح و حماس در گرفت                   

باالخره به برکناری دولت حماس         
توسط محمود عباس و کودتای                 

 .حماس در غزه انجاميد

 

برکناری حماس توسط محمود                
عباس با هلهله و تشويق غرب و             

قول دادند که    .  اسرائيل روبرو شد   
آمريکا سريعا پروسه صلح را به           
پيش خواهد برد و باالخره دنيا                  
شاهد تشکيل يک دولت مستقل                 

آمريکا عباس  .  فلسطينی خواهد بود  
ديپلماسی صلح    .  را تشويق کرد       

و اکنون بعد از چند ماه         .  آغاز شد 
و شوق و ذوق اوليه، پروسه صلح        

هنوز همان  .  بر همان پله اول است     
مسائل کليدی که ميان عرفات و              
دولت های اسرائيل الينحل مانده            

هنوز اسرائيل   .  بود، الينحل است     
حاضر نيست يک متر عقب                       

فقط از يک شهر به شهر           .  بنشيند
ديگر ميروند و يک کنفرانس صلح      

. پيشا کنفرانس نهايی ميگذارند               
عمال دارند مردم فلسطين و منطقه        

 . را سر ميدوانند

 

پروسه صلح با زمان عرفات                    
اما مردم     .  تفاوتی نکرده است         

غزه .  فلسطين تکه پاره تر شده اند       
. تحت تحريم اقتصادی پر پر ميزند     

نبود سوخت جان بسياری را به               
فقر و       .  خطر انداخته است              
هيچکس .  گرسنگی بيداد ميکند         

حتی به هشدار های سازمان های           
حقوق بشر و سازمان ملل هم توجه       

حماس را به     "قرار است     .  نميکند
پس مردم فلسطين     "  زانو درآورند  

بايد در                        
  ١١صفحه 



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

. گرسنگی و فقر غوطه ور شوند           
در دو روز اخير درگيری در غزه        

تظاهرات وسيعی  .  شدت يافته است  
 نوامبر بمناسبت     12روز دوشنبه     

سومين سالگرد مرگ عرفات در          
چندين هزار نفر   .  عزه شکل گرفت  

. در اين تظاهرات شرکت کردند           
نيروهای حماس به تظاهرات حمله      

. کرده و چندين نفرکشته شدند                  
 . درگيری هنوز ادامه دارد

 

 پاکستان
يکی از کانون های مهم بحران در         

اين بحران   .  منطقه پاکستان است     
اخيرا به يک اوج تازه ای رسيده            

درگيری دولت نظامی              .  است
مشرف با اسالميست ها يکی از              
خصلت های جامعه پاکستان در              
چند سال اخيربوده است که در ماه         
مارس پس از محاصره و اشغال             
مسجد سرخ و کشته شدن ده ها نفر        
از اسالميست ها و رهبر آنان،                 

پس از   .    وارد مرحله جديدی شد      
 سپتامبر،    11عمليات تروريستی       

دولت مشرف به يکی از متحدين            
کليدی آمريکا در جنگ تروريست       
ها بدل شد و کامال به جبهه                           

حمايت .  تروريسم دولتی پيوست       
خود را از دولت طالبان در                         
افغانستان بريد و در کنار آمريکا،         
بريتانيا و موئتلفين شان قرار                    

ترين    آمريکا تاکنون اصلی    .  گرفت
  آمده  متحد ژنرال مشرف بشمار می     

 تا کنون،    ٢٠٠١سپتامبر  ١١و از    
برای "ميلياردها دالر کمک                     

در اختيار    "  مبارزه با تروريسم       
 . است دولت پاکستان گذاشته

 

دولت پاکستان اعالم کرده که                   
تاکنون صدها نفر را که مشکوک          
به داشتن ارتباط با گروه القاعده و         
طالبان هستند در منطقه مرزی                
افغانستان و پاکستان به اسارت                

ده ها هزار سرباز به       .  گرفته است 
اين منطقه اعزام شده اند که محل            
شديدترين درگيری ها بين ارتش و       

ضمنا .  اسالميست ها است                 
نيروهای آمريکايی در پاکستان به        

ها مشغول اند،   "  تروريست"شکار  
دارای زندان های مخفی هستند که        

. مشکوکين در آن شکنجه ميشوند         

پاکستان از انجماد خارج شود،       
 اکتبر با سر و صدای            18در   

بسيار رسانه های بين المللی به       
بارها و      .  پاکستان بازگشت     

اولين زن  "بارها از او بعنوان       
رهبر مسلمان در يک کشور            

مهندسی .  ياد کردند   "  اسالمی
افکار عمومی برای پذيرش              
بوتو و تشکيل يک دولت                     
ائتالفی ميان مشرف و بوتو              

 . آغاز شد
 

اما ظاهرا شرايط آنچنان که              
مشرف انتظار داشت، به پيش         
نرفت و وی روز شنبه سوم               
نوامبر اعالم حالت فوق العاده        

اين شرايط خانم بوتو را         .  کرد
که بشدت تحت فشار مردم و             
حزب خويش است وادار کرد          
که چهره يک رهبر سرکشی            
را بخود بگيرد که حالت فوق           
العاده و نظامی را وقعی                       

البته خانم بوتو تنها       .  نميگذارد
رهبر سياسی است که در خانه        
خود زندگی ميکند و به                         

ساير رهبران  .  تظاهرات ميرود 
 . احزاب سياسی مخفی شده اند

معلوم نيست که اعالم حالت              
فوق العاده و سرکوب نيروهای     
اپوزيسيون بجز خانم بوتو                 
بخشی از نقشه توافق شده ميان       

اما .  مشرف و بوش بوده يا خير    
آنچه روشن است اکنون تنها             
رهبر سياسی ای که در خانه             
خود است و علنا با رسانه ها             
مصاحبه ميکند و به تظاهرات        
و ميتينگ های اعتراضی                  

به اين   .  ميرود خانم بوتو است     
ترتيب شانس خانم بوتو در                
انتخاباتی که برای ماه ژانويه           
برنامه ريزی شده از همه                   

 .بيشتر است
 

اما مساله اينجاست که اين                  
تصور که خانم بوتو ميتواند              
بحران پاکستان را بطور جدی        
يا پايداری تخفيف دهد يک                 
اشتباه محاسبه محض از جانب       

اين روش های        .  غرب است   
پراگماتيستی هر بار امتحان             

 ...جنگ تروريست ها و کانون های بحران

نزديکی با آمريکا موقعيت مشرف        
را در داخل کشور و ميان نيروهای       

واقعه مسجد  .  اسالمی تضعيف کرد   
سرخ اين شرايط را وارد فاز                      

درگيری های مرزی    .  جديدی نمود 
 .طی اين چند ماه شدت گرفته است

 
نيروهای اسالمی در مناطق ايالت     
سرحد و همچنين مناطق قبيله ای         
کشور بسيار فعال هستند و در                
واقع دست باال را دارند و با                     

هزار نيروی      90وجود حدود            
ارتش پاکستان در منطقه، ارتش          
موفق به کنترل اسالميست ها                

 نوامبر   3روز شنبه     .  نشده است  
نيروهای طرفدار طالبان که در           
ايالت سرحد شمال غرب پاکستان       
سرگرم جنگ با نيروهای دولتی         
هستند، اعالم کردند که کنترل سه       
بخش در اين منطقه را در دست            

از سوی ديگر تعداد         .  گرفته اند  
زيادی از نيروهای ارتش پاکستان     
در مواجهه با نيروهای طالبان و         

. اسالميست ها تسليم شده اند                   
تعدادی از اين افراد به اسارت               
درآمده و تعدادی از آنها در مالء          

به گفته     .  عام اعدام گشته اند             
رسانه های خبری، خبرنگارانی        
که از مناطق شمالی پاکستان ديدن   
کرده اند می گويند اسالميست ها         
کنترل مطلق را در برخی از اين         

 .مناطق در دست دارند
 

در چنين شرايطی آمريکا و                     
موتلفين اش در کارآيی مشرف             
برای مقابله با اسالميست ها دچار      
ترديد شده و آمريکا مشرف را              
برای مذاکره با بی نظير بوتو و            
سرکار آوردن يک دولت                          

. غيرنظامی تحت فشار گذاشت           
مقامات آمريکايی علنا اعالم کرده     

برای مبارزه با تروريسم،    "اند که   
تواند عمل    دولت مردمی بهتر می    

مذاکرات پشت پرده ميان         ".  کند
مشرف و بوتو به نتيجه رسيد و             
بی نظير بوتو که قول گرفته بود           
کليه حساب هايش در بانک های          

٢۵شماره   

ميشود و تنها تاثير آن وخيم تر            
کردن وضعيت زندگی مردم و          
تعميق و تشديد بحران در منطقه       

 . است
 

آنچه اوضاع منطقه را اين چنين       
بحرانی و وخيم کرده است،                 

برای .  جنگ تروريست هاست      
رفع بحران بايد به اين جنگ                

راه پايان اين جنگ       .  خاتمه داد  
نه سازش و مماشات با يک                  
قطب و نه همسوئی با يکی از             

بايد به روشنی و     .  قطب ها است  
صراحت و قاطعيت در مقابل            

دو .  هر دو قطب مبارزه کرد           
نقطه کليدی برای تخفيف و                  

. نهايتا حل بحران موجود است         
حل مساله فلسطين و سرنگونی         

بايد هدف را بر       .  رژيم اسالمی  
اين دو نقطه محوری متمرکز             

هر يک از اين دو ميتواند         .  کرد
بالفاصله باعث تضعيف اسالم         
سياسی و عقب راندن تروريسم        

 .دولتی شود
 

از اين رو است که ما بر                          
سرنگونی رژيم اسالمی نه فقط        
از نقطه نظر آزادی و رفاه                    
مردم ايران، بلکه همچنين                    
خالصی کل منطقه از اين ديو            

. هولناک تروريستی تاکيد ميکنيم   
در شرايط حاضر، بدليل وجود         
يک جنبش عظيم سرنگونی                
طلب در جامعه ايران،                            
سرنگونی رژيم اسالمی سهل            

تالش .  الحصول تر بنظر ميرسد    
برای جلب حمايت بين المللی از       
مبارزات مردم ايران يکی از             

در .  اقدامات مهم ما بايد باشد            
شرايط حاضر که خطر جنگ            
مردم ايران را تهديد ميکند،                 

  ٢٣صفحه 



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

تصويب بيانيه حزب حکمتيست            
توسط دفتر سياسی با واکنشهای          
متفاوتی در صفوف کمونيسم                  

اين .  کارگری مواجه شده است           
واکنشها را چگونه می بينيد؟                  
حزب کمونيست کارگری اين اقدام       

و "  مسابقه راست روی         "را     
" شکست طلبانه            "اقدامی             

پاسخ هيات  .  نامگذاری کرده است   
 داير چيست؟ 

 

 اين اقدام حزب ما در        :آذر ماجدی 
مجموع با استقبال جنبش کمونيسم        

فضای .  کارگری روبرو شد              
سکتاريستی و نفرتی که در جنبش        
کمونيسم کارگری حاکم شده باعث       
نااميدی و دلسردی بسياری شده             

انشعاب در حزب کمونيست      .  است
. کارگری باعث تاسف فراوان شد        

لذا اين حرکت ما که عمال ضربه            
محکم ديگری به سکتاريسم درون       
جنبش کمونيسم کارگری وارد                 
کرد، با استقبال جنبش کمونيسم              

 . کارگری مواجه شد

 

بعالوه، اين يک بيانيه درست و              
اصولی است و تعهد به آن در ميان      
احزاب اپوزيسيون ميتواند در                 
ارتقاء سطح تمدن و فرهنگ درون      

اين .  اپوزيسيون بسيار موثر باشد       
واقعيت که با تصويب اين بيانيه              
توسط حزب ما نيروی مبلغ و                   
مروج اين بيانيه قوی تر و وسيع             
تر ميشود، در ميان کسانی که عليه       
رژيم اسالمی می جنگند و از                    
جنگ نيز نگران اند، تاثير دلگرم          

اين بيانيه و تعهد به     .  کننده ای دارد  
آن درجه بااليی از احساس                         

 .مسئوليت را نشان ميدهد

 

برخورد ح ک ک قابل پيش بينی             
انتظار داشتيم که توصيفاتی         .  بود

روش .  از اين دست نثار ما کنند            
سکتاريسم آنچنان  .  شان چنين است   

بر اين حزب حاکم شده است که               
جز نفرت پراکنی عليه نيروهای            
ديگر کمونيست کارگری قادر به           

معلوم .  انجام کار ديگری نيستند         

بگذاريد ابتدا از زبان منصور             
حکمت، کسی که برای اولين بار       
به مردم و اپوزيسيون ايران                  
وقوع چنين شرايطی را هشدار           
داد، بخوانيم که منظور از                       

من ":  سناريوی سياه چيست           
سناريوى سياه را به وضعيتى              
اطالق ميکنم که در آن صحبت           
نه بر سر تحول جامعه، بلکه بر          
سر تخريب چهارچوب مدنى               
جامعه برخالف ميل و اراده                  
مردم و در متن عجز و استيصال       

اين اوضاع در     ....عمومى است 
 ."ايران هم ميتواند رخ دهد

 

از زمانی که منصور حکمت               
چنين هشداری را مطرح کرد              
تاکنون چه تفاوت هايی در                     
جامعه بوجود آمده است که وقوع      
سناريوی سياه را در ايران، از            
نظر اين جريانات منتفی کرده             
است؟ گسترش چشمگير جنبش         
سرنگونی و به ميدان آمدن                     

. جنبش های اعتراضی اجتماعی     
اين يک فاکتور مثبت به نفع                   

. جلوگيری از اين سناريو است          
اما عواملی که به آنها عوامل                
سناريو سياهی اطالق کرديم                

رژيم .  کماکان در صحنه اند             
اسالمی که خود يک عامل مهم           
در وقوع چنين سناريويی است و       
اکنون در جنگ دو قطب                          
تروريستی در شکل گيری اين            
سناريو در کشورهای عراق و            
افغانستان و حتی در سودان و              
سومالی نقش عمده ای ايفاء                   

دسته جات مسلح اسالمی      .  ميکند
که هر يک ساز خود را ميزند و          
در صورت فروپاشی رژيم                   
اسالمی، در صورتی که يک               
مقاومت قوی در مقابل آنها                     
سازمان داده نشود، جامعه را تا          
پرتگاه سقوط به قعر يک                         

. سناريوی سياه خواهند برد                  
مجاهد، سازمان مسلحی که از            

طبقاتی   -يک پايگاه اجتماعی         
محروم است و همچون يک                  
جريان مزدور به آستان بوسی             
هر نيرويی که امکان سرنگونی        
رژيم اسالمی و قدرت گيری وی      

 !هيات داير پاسخ ميدهد

 کمونيسم و مسئوليت اجتماعى
  !برای مقابله با سناريوی سياه آماده باشيم

نيست چرا امضای چنين منشوری         
و تعهد به اين مفاد راست روی و              

هيچگونه .  شکست طلبانه است          
منطقی، بجز سکتاريسم و نفرت،           
بر تحليل ها و اظهاريه هايشان                  

جالب اينجاست که اين     .  حاکم نيست 
منشور از اسناد اين حزب هم                      

پيش از انشعاب در پاييز             .  هست
 دفتر سياسی وقت سند مشابه      2002

ای را به اتفاق آراء به تصويب                  
لذا انتظار ميرفت که ح ک         .  رساند

بايد از  .  ک هم به اين سند رای دهد       
رهبری اين حزب پرسيد، آيا ديگر         
اين سند را قبول ندارند؟ اگر                        
اينطور است موظف اند به مردم              

 .اين مساله را اعالم کنند

 

بح سناريوی سياه در پس حمله         
نظامی احتمالی آمريکا مطرح شده       

ارزيابی هيات داير از وقوع       .  است
چنين سناريويی چيست؟ زمينه               
های شکل گيری اين وضعيت را             
در پروسه سرنگونی رژيم اسالمی      
چگونه می بيند؟ راه حل های                    
عمومی کمونيسم کارگری کدام               

 است؟ 

 

 وقوع سناريوی سياه        :آذر ماجدی  
برخی جريانات   .  يک احتمال است    

سياسی با تمسخر امکان وقوع                   
سناريوی سياه در ايران را منتفی            

ميگويند ايران با عراق و          .  ميدانند
اين مشاهده    .  افغانستان فرق دارد      

همانگونه که     .  ای درست است         
عراق با يوگسالوی متفاوت بود، يا       

اين جوامع    .  با سومالی و سودان         
اما .  همه شرايطی متفاوت داشتند        

همگی دچار وضعيت سناريوی              
آنچه سناريوی سياه      .  سياهی شدند  

را محتمل ميکند اوضاع بين                       
المللی، و شرايط داخلی يک جامعه        

تا آنجا که به شرايط بين                 .  است
المللى مربوط ميشود، اوضاع از ده      
سال پيش که اين بحث مطرح شد              

جنگ .  بهم ريخته تر است                     
تروريست ها شرايط را برای از              
هم پاشيده شدن جوامع، بويژه در             
آفريقا و بخشی که تحت اسالم قرار        

اما .  دارد، مهيا تر کرده است                 

٢۵شماره   

هم .  را افزايش دهد، خواهد رفت         
اکنون مجاهد يکی از آن جرياناتی        
است که آمريکا را برای حمله                  

. نظامی به ايران تشويق ميکند                
 که منتظر        جريانات قوم پرست       

حمله نظامی برای پهن کردن بساط      
 و      شان در گوشه ای هستند                     

جريانات عظمت طلب که گوش بر      
زمين خوابانده اند تا يک نيروی             
قومپرست از استقالل سخن بگويد        
و آنها چکمه بپا کنند و برای                       
خواباندن غائله بر تانک بنشينند،           
در شرايط اغتشاش و از هم                        
پاشيدگی جامعه به جان مردم و                

اينها .  يکديگر خواهند افتاد                
 اين   .نيروهای سناريو سياهی اند        

عوامل همه بر سر جای خود                     
هستند و در شرايط يک حمله                    
نظامی و بمباران شديد، کوبيدن              

شدن   تاسيسات هسته اى و آواره          
ميليونی مردم از مخاطرات جنگ        
و فاجعه محيط زيستی، صد چندان       

 . فعال خواهند شد

  

بنابراين اين واقعيت که شرايط                
ايران از نظر سياسی و اجتماعی           
با عراق متفاوت است، وقوع                    
سناريوی سياه را کامال مرتفع                  

جامعه ايران يک جامعه         .  نميکند
جنبش های         .  معترض است        

اجتماعی در حال مبارزه و                         
جنبش سرنگونی     .  اعتراض اند    
اينها همه نکاتی         .  گسترده است    

اما شرايط جنگی،           .  مثبت اند     
. شرايطی کامال متفاوت است                  

بمباران وسيع، بخصوص بمباران      
تاسيسات اتمی چنان از هم                          
پاشيدگی بدنبال خواهد داشت که             
درصورتی که مردم متشکل و                 
سازمانيافته نباشند، ميتوانند به                

در .  سهولت مقهور شرايط شوند        
چنين شرايطی نيرو های سياه                  

 .دست باال را پيدا ميکنند

 

آن جريان سياسی ای که احتمال              
وقوع چنين شرايطی را متذکر                

ميشود، قصد          
  ١٣صفحه 



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

ترساندن مردم و خانه نشين کردن         
آنگونه که رهبری    .  (آنها را ندارد   

همانگونه .)  ح ک ک ادعا ميکند          
که منصور حکمت يک دهه پيش           

برسميت شناختن اين     ":  تاکيد کرد  
خطر، يعنى احتمال واقعى وقوع           
اين سناريوى سياه در ايران، بنظر       
من يک شاخص جدى بودن                       
نيروهاى سياسى و محک                           

 ...صالحيت رهبران آنهاست                 
کمونيستى که وظايف تاريخى و           .

محک هاى تاريخى حرکت خويش      
را نشناسد بنظر من کمونيست                  

سوالى که جلوى    ...  .درستى نيست 
ما است اينست که آيا ميتوانيم                    
مسئوليت خويش را در چنين                     
اوضاعى بشناسيم و بر عهده                    

اين مسئوليت ميتواند تالش    .  بگيريم
براى منتفى کردن اين دورنما                  
باشد، يا در صورت وقوع، خاتمه         

 ." دادن سريع به آن

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                 
بله چنين احتمالی وجود         :  ميگويد
و اين وظيفه ما، بعنوان يک       .  دارد

جريان کمونيست جدی و مسئول           
است که اين مخاطره را به مردم             
گوشزد کنيم و برای مقابله با آن               

بکوشيم که از وقوع        .  آماده شويم  
آن جلوگيری کنيم و در صورت              
وقوع آمادگی مقابله و پايان دادن            

 عسلويه از   ١٠ و   ٩کارگران فاز   
در سر   )   آبان  ١٩شنبه   (امروز   

کار حاضر نشدند و در يک اقدام       
اعتراضی خواهان پرداخت                 
فوری کليه حقوق و مزايای                   

اين کارگران   .  معوقه خود شدند     
اعالم کرده اند که چنانچه                        

 ماه حقوق معوقه آنها       ۴کارفرما  
را پرداخت نکند به اعتراض               

در اين   .  خود ادامه خواهند داد        
 تن از کارگران           ٨٠اعتراض    

يکی از کارگران    .  شرکت داشتند 
که به انبار ابزار شرکت حمله             
کرده بود، توسط حراست و                   
کارفرما حکم ممنوعيت به کار           
در کل منطقه عسلويه گرفته                  

کارگران در ادامه                 .  است
اعتراضات خود خواستار                      
بازگشت به کار  فتحی زاده                    

 .شدند

کارفرما در مواجهه با اعتراض        
اين بخش از کارگران و در                    
هراس از گسترش اعتراض به           
ساير بخشها اقدام به پرداخت                
برخی از حقوق عقب افتاده                    

اين اقدام    .  کارگران کرده است      
کارفرما در حين عقب نشينی،             
تالشی برای ايجاد تفرقه در                   

کارگران .  صفوف کارگران است  
خواهان پرداخت حقوق تمامی            

 .کارگران هستند

 

کارگران عسلويه مدتی است که        
برای دريافت حقوق و مزايای             
عقب افتاده خود در اعتراض               

در هفته های گذشته     .  بسر ميبرند 
در زمان سفر احمدی نژاد به                
عسلويه اتوبوس حامل احمدی            
نژاد و هيات همراه او را                          
محاصره کردند و او را وادار به        
شنيدن اعتراضات و مطالبات             

کارگران عسلويه در   .  خود کردند 
سخت ترين شرايط زندگی و                 

کار و زندگی    .  کاری قرار دارند   
کارگران در عسلويه شبيه                      
اردوگاههای بردگی کار مزدی          

بسياری از کارگران فاقد        .  است
هر گونه قرار داد کاری و بيمه            

کارگران برای   .  اجتماعی هستند  

 ...کمونيسم و مسئوليت اجتماعى

آماده سازی   .  به آن را دارا باشيم         
مردم و طبقه کارگر و هوشيار                  
ساختن آنها برای تشخيص و مقابله        
با جريانات ارتجاعی مذهبی و                  
قومپرست و ماجراجو يکی از                  

. وظايف مهم ما در اين دوره است          
بعالوه ما بايد بتوانيم امکان مقابله           
سياسی و نظامی برای چنين                       

لذا يک امر   .  شرايطی را دارا باشيم   
مهم سازماندهی مردم و طبقه                     

دوست دارم اين پاسخ     .  کارگر است 
را با نقل قول ديگری از منصور              

 :حکمت پايان ببرم

 

يت         "  ول بحث بر سر کمونيسم و مسئ
ه       .   اجتماعى است  تنها کمونيسمى ک

وع         بتواند در چنين مقاطعى به اين ن
د          وان ت ي د، م اش و ب اسخگ ل پ ائ مس
ه               ود را ب ى خ خ اري ت ت ي صالح
د و افق                   ن ات ک ب ا انسان اث ميليونه
وب             ه مطل ع ام اجتماعى خويش، ج
اى            ه ا و ارزش اره ي ع خويش و م
وده           خويش را به افق و ارزشهاى ت
دل    وسيع مردم کارگر و زحمتکش ب

ا               .   کند م ن دورن م اي ي ن اگر فرض ک
ا يک               دار م د و هش اش ل ب م ت ح م
ت آن              وق د، آن اش ى ب ع دار واق هش
ى        حزب و جريانى که نسبت به آن ب
مصرف و             ي تفاوت و غافل بماند، ب

ود          ش ي وط م رب ام  "   *.ن
 

٢۵شماره   

کار در اين اردوگاهها بايد يک              
عدم .  ماه بدون دستمزد کار کنند         

پرداخت دستمزدهای ناچيز                    
کارگری يک جنايت آشکار عليه         

 . طبقه کارگر است

 

 رفقای کارگر عسلويه 

نگذاريد کارفرما    .  متشکل شويد   
. در صفوف شما تفرقه ايجاد کنيد        
. نمايندگان خود را تعيين کنيد                 

مجمع عمومی خود را تشکيل                 
مجمع عمومی کارگری           .  دهيد

مناسبترين شکل تشکل کارگری          
مقابله با  .  در شرايط حاضر است     

اين شرايط دهشتناک در گرو                  
مبارزه متشکل و متحد کارگری           

پيشبرد موفق اين مبارزه          .  است
در گرو به ميدان کشيدن بخشهايی       
گسترده تری از کارگران عسلويه       

حزب اتحاد کمونيسم               .  است
کارگری برای آزادی، برابری،           
رفاه و استقرار فوری يک                         
جمهوری سوسياليستی مبارزه             

 ! به حزب خودتان بپيونديد. ميکند

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی 

آزادی، برابری، حکومت 
 !کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که 
به برپائی جامعه ای سوسياليستی 
فکر ميکند و آن را امری مبرم و 
ممکن ميداند، منصور حکمت يک 

.گنجينه غنی آموزش است  
http://hekmat.public-
archive.net/ 

www.m-hekmat.com/ 

 يک خبر از سنندج

 !يک زن قربانى تروريسم در اطراف سنندج شد
اى                            ر در روست م، ديشب يک دخت ردي افت ک ه دري بنا به خبرى ک

ه           .  اطراف سنندج، اشتباهى کشته شد" قريچيه"  د ک ن گوي ي شايعات م
ده                    رور او آم راى ت عموى دختر همکار جمهورى اسالمى بوده و ب

د  .  بودند وقتى ميبينند طرف در منزل نيست، خانه را به رگبار ميبندن
 .و در اين ميان اين دختر جوان به قتل ميرسد

ه                            ت گرف ده ن ه ع ى را ب روريست دام ت ن اق هنوز گروهى مسئوليت اي
  .*است

 عسلويه برای دريافت ١٠ و ٩اعتراض کارگران فاز 
 !حقوق معوقه

 ماه است که بخشهايی از کارگران عسلويه ۴بيش از 
 !حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند

 نشريه 

 يک دنياى بهتر 
!را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

!با نشريه مکاتبه کنيد، سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  



١۴صفحه  يک دنياى بهتر   

نقدى بر نقد      "مقاله اى با عنوان           
از وحيد  "  غير مارکسيستى مذهب   

رنجبر در نشريه ميليتانت شماره          
جوهر بحث   .   منتشر شده است       ٨

اين مقاله اينست که احزاب                         
کمونيست کارگرى و منصور                 
حکمت نقدى رفرميستى به مذهب        

حمله و رو در     "ميگويد که    !  دارند
روئى با مذهب در جامعه سرمايه          
دارى، نه تنها سودى ندارد و به               
برچيده شدن اين نوع تفکر کمکى          
نميکند، بلکه ميتواند اثرى عکس          
داشته و به تقويت و بازگشت                     

ميگويد نقد  !"  قدرتمند آن کمک کند   
مذهب بايد طبقاتى باشد و گرنه به          

تفکرات رفرميستى، مسير                     "
رفرميسم و ستايش دولتهاى                       

! اروپائى منجر ميشود      "  سکوالر
اگر سوال برايتان پيش آمده که                 

" نقد طبقاتى "خوب منظورشان از     
از "چيست؟ پاسخ اينست که؛                   

ميدان بدر کردن مذهب از                           
محصوالت انقالب سوسياليستى           
است و نه شعار اصلى و                               

اگر سوال  ."  استراتژى هاى اصلى   
بعديتان اينست که تا شکوفه دادن           
محصوالت انقالب سوسياليستى و       
نفى طبقات بايد چکار کنيم؟ پاسخ          

روش "ميدهند؛ امروز بايد                        
مبارزه با مذهب را بکار       "  صحيح
بايد :  اين روشها اينست          .  برد

را آموزش  "  ماترياليسم ديالکتيک "
توسعه فعاليت مشترک    "داد، و به      

" توده ها و پيشرفت علوم طبيعى           
اين مقاله مدعى است         .  اتکا کرد  

" کار فرعى   "پرداختن به مذهب         
برجسته کردن وجه و              "است،     

در قياس با    "  ماهيت اسالمى دولت   
و .  آنست"  وجه سرمايه دارانه      "

نتيجه ميگيرد که کمونيسم کارگرى     
موضوعات فرعى  "با اينکار خود،    

تبديل "  را به شعارهاى اصلى             
" ماهيت رفرميستى "ميکند و همين   

در اين ميان     !  آن را برمال ميکند      
فاکتهائى هم از سخنان منصور               
حکمت در گفتگو با راديو                           
انترناسيونال آمده که معلوم نيست         
نويسنده اين مقاله با آن موافق است       

اينست که در   "  نقد"يا مخالف؟ تنها    

اين ديدگاه  . وحيد رنجبر را ميدهد 
در شرايط امروز ايران، که                  
مردم در يک رودروئى آشکار با      
دولت اسالمى سرمايه داران                

" تابو"هستند و تمام جوارح و             
هاى آن را مورد حمله قرار                   

" فرعى"ميدهند، با اطالق                    
ناميدن مبارزه با مذهب، يک باج      
آشکار سياسى به دولت مذهب و        

نسخه .  اپوزيسيون مذهبى ميدهد    
اش اينست که طبقه کارگر وارد         

نشود، "  فرعيات"اين                
سوسياليستها در دانشگاه در اين         
زمينه شعار ندهند، زنان مسئله           
را بزرگ نکنند، و جوانان بيخود      
اسالم و عاشورا و غيره را                     

اين يک سياست        .  جوک نکنند   
دست راستى است که مارکسيسم       
سهل است، از اته ايست هاى                

. بورژوا هم عقب تر است                      
اپوزيسيون سنتى ملى اسالمى            
رژيم شاه، امثال حزب توده و              

 با همين     ۵٧اکثريت در انقالب       
ديدگاهها پشت خمينى و رژيم              

آن زمان از نظر       .  اسالمى رفت  
اين چپ هم مذهب و هم حجاب            

بزعم آنها  !  بودند"  فرعى"امرى  
باالى "معضل طبقات دارا و                

نميديدند دارند  !  بودند"  شهرى ها 
نصف جامعه را به بردگى                      

نميديدند که       !  محکوم ميکنند      
ارتجاع را از قعر تاريخ                           
درآوردند و اتفاقا در مقابل چپ          
و براى سرکوب کمونيسم و طبقه      

نقدى .  کارگر جلو مردم گذاشتند      
به تهاجم اسالم و ارتجاع از گور       
برخاسته و اتفاقا مدافع                               

. پروپاقرص سرمايه نداشتند               
مسئله مهم برايشان حمايت از              

. بود"  خمينى ضد امريکا             "
حجاب و مذهب را امرى                         

" فرهنگ خلق     "و      "  خودى"
را "  مذهب توده ها     .  "ميدانستند

از مذهب بورژواها و حاکمين             
يک بخش از          .  جدا ميکردند    

بورژوازى و حاجى بازاريها              
" ملى و در صف خلق      "برايشان  

خودشان سر و وضع و               .  بود
چپ بودن  .  منش شان مذهبى بود    

 مارکسيسم، نقد مذهب
 و اسالم گيت نشريه ميليتانت

 در حاشيه مقاله وحيد رنجبر
 سياوش دانشور 

اثرى از فرآيند        "اين چند فاکت           
زوال مذهب همگام با زوال طبقات        

مختصرا اين ادعاها را           "!  نيست
 مرور کنيم؛ 

 

 در ميان سطور چپ سنتى

من آقاى وحيد رنجبر را نميشناسم          
و اول بار است که با اين نام                          

مقاله و بحث           .  برخورد ميکنم     
اما بحث   .  ديگرى از ايشان نديدم        

وحيد رنجبر يک ديدگاه قديمى و              
رايج در ميان چپ اردوگاهى، کل          
سنت توده ايسم، تروتسکيستها،               
مائويستها، نسخه هاى ايرانى آنها،        
انشقاقات مختلف سنت جبهه ملى و        
حزب توده، و کال بسترهاى                        
کمونيسم بورژوائى و ايدئولوژيک       
و جريانات چپ راديکال در دنيا              

اين ديدگاه همه چيز هست            .  است
بجز يک تلقى مارکسى از مبارزه           

اين ديدگاه متاثر از همان      .  با مذهب 
ماترياليسم ديالتيک زنگ زده و               
جداول تکاملى و روابط علل و                  

. معلولى از جهان و پديده ها است           
استاد اين ديدگاه در ايران امثال                 

اين ديدگاه با     .  احسان طبرى است    
تصويرى خشک و قالبى که از                  
تاريخ و جدال طبقات بدست ميدهد،       
در اسارت دترمينيسم و جبر تاريخ        
است که در آن فعاليت بشر به هيچ           

پاسخ اين دستگاه        .  گرفته ميشود   
فکرى زنگ زده در همان انقالب           

 در قلمروهاى مختلف اتفاقا                 ۵٧
توسط منصور حکمت داده شده                
است و تکرار آنها اينجا غير                       

در صورت لزوم     .  ضرورى است  
اما .  وارد اين بحث هم خواهيم شد         

آنچه اهميت دارد نقش اين ديدگاه             
 است که عمال         در قلمرو سياسى     

يک کار مهم انجام ميدهد؛ بدر                   
بردن مذهب از زير فشار نقد تيز             
سياسى طبقه اى که ميخواهد اين              

. جهان وارونه را زير و رو کند               
شما اگر امروز از فرخ نگهدار هم         
بپرسيد که با مذهب بايد چگونه                 
برخورد کرد، دقيقا با همين گونه             

به شما پاسخ منفى              "  توجيهات"

٢۵شماره   
اينها در کاراکتر اجتماعى و                      
ارزشها با مذهبى بودن تفاوت                  

مذهب مسئله       .  ماهوى نداشت      
 !بود" فرعى"نبود، مسئله " عمده"

اما حزب توده و فدائى اکثريت تنها       
حاميان رژيم نبودند که چنين                     
ديدگاههاى ارتجاعى را داشتند و           

محفل .  هنوز هم دارند                        
تروتسکيستى کارگران                                
سوسياليست بابک زهرائى و                   
مائويستهاى حزب رنجبران نيز با        
همين استداللها با مذهب و دولت            
مذهبى ساختند و به زائده ارابه                 
ضد انقالب اسالمى برعليه چپ و        

امروز در  .  طبقه کارگر تبديل شدند   
دنيا پرچمدار تيپيک اين موضع              
پرو اسالمى فرقه هاى متعدد                    

تروتسکيستها .  تروتسکيستى هستند 
در دنيا کم و بيش موضع شان                    
همين است که در مقاله وحيد                     
رنجبر و در نشريه ميليتانت عنوان      

با همين جنس                .  شده است       
ها خيلى ساده متحد                  "استدالل"

حسن نصراله و مقتدا صدر و                   
احمدى نژاد و جنبش اسالمى                    

پشت چاوز و اورتگا و           .  ميشوند
بلوک ضد  "احمدى نژاد با عنوان        

ورژن .  ميروند"  امپرياليستى
ايرانى تروتسکيسم بنا به وجود               
يک حکومت هار اسالمى و نفرت        
جامعه از آن، نميتواند فعال مثل               
بابک زهرائى و حزب توده يا                  
حزب کارگران سوسياليست                     

اما مانند    .  بريتانيا موضع بگيرد      
آقاى رنجبر و با پادرميانى تاريخ           
و فاکتى بيربط از انگلس و با پز              

، نتيجه        "مقابله با رفرميسم              "
ميگيرند که تا اطالع ثانوى جبهه           

فعال !  مبارزه عليه مذهب تعطيل        
! کار فرهنگى و علمى الزم است          

با سالح ماترياليسم        "روشنگرى    
نبايد به    !  الزم است   "  ديالکتيک

مگر نديديد که     !  مذهب حمله کرد    
در   -يعنى شيوه ما      –همين شيوه       

شوروى منجر به بازگشت قويتر           
" فرعى"مذهب شده است؟ مذهب        

واقعا چه  !  اش نکنيد "  عمده"است،  
 -کسانى از اين مواضع پرو                       

 اسالمى خوشحال ميشوند؟ 

 

ريشه اين تيپ مواضع چپ سنتى           
پراگماتيسم سياسى است، ربطى به      

. مارکس و مارکسيسم ندارد                      
مارکسيسم چنين نسخه هاى                       

. مشعشعى ندارد 
  ١۵صفحه 



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

مائو ميخواست با يک بخش از                
ارتجاع به توافقى برسد، رفت                  
تئورى توجيه گر آن را آورد و                 

و سيستم   "  تضاد فرعى و عمده       "
همين به سنگ بناى     .  فلسفى ساخت 

فکرى بخشى از ناسيوناليسم خلقى       
جهان سومى و متاثر از مائويسم             

ملى و    "تبديل شد و به ابزار                    
ناميدن هر مرتجعى تحول     "  مترقى
طرفى را که ميخواستند             .  يافت

! ميکردند"  فرعى"باهاش بسازند     
اين االکلنگ تضاد و وجه فرعى و        

نيست، آنتى    "  مارکسيسم"اصلى    
حتى با فرض        .  مارکسيسم است   

خوشباورانه و اينکه درک درستى       
از مارکسيسم ندارند، اين نوع                  
موضع در قبال مذهب، يک آوانس       
سياسى آشکار به رژيم اسالمى و          
جريانات مذهبى است که بسادگى          

اين موضع    .  نميتوان آنرا پوشاند      
تقابل با     "راست خود را در                     

" رفرميسم و طرفدارى از انقالب        
و البته نه انقالبى          .  توجيه ميکند   

انقالبى .  است و نه عليه رفرميسم        
نيست؛ چون بعنوان يک انقالبى            
کمونيست همين امروز پالتفرم               

. فعال براى مبارزه با مذهب ندارد  
عليه رفرميسم هم نيست؛ چون با           
عوضى گرفتن رفرم با رفرميسم،        
کارگر و مردم محروم را زير                  
دست و پاى جريانات مرکز                       

طنز تلخ    .  بورژوازى رها ميکند      
اينست که سياست عملى اين                      
جريانات در سطح دنيا سرويس              
دادن به جناح چپ بورژوازى و             
همان رفرميستها در دوره                           

اصطالح معروفى   .  انتخابات است  
دماغشان را ميگيرند و به       "دارند؛  

معموال براى    "!  آنها راى ميدهند     
اين چپ ناسيوناليست و مذهب                
زده، درجه انقالبيگرى با درجه             
هپروتى بودن و بيربط شدن به                 
جامعه و جبهه هاى نبرد طبقاتى             

در اين سيستم شما         .  تناسب دارد  
نميتوانيد هم کمونيست دو آتشه و           
انقالبى باشيد و هم طرفدار بهبود           

! در زندگى طبقه کارگر و مردم            
همه چيز در يک دو قطبى خشک          

در پل     .  و اليتغير دور ميزند             
صراط اين چپ راه زيادى به                    
روى شما باز نيست؛ در هر حال            
يا کمونيست و انقالبى هستيد يا                

 ! رفرميست

نظر آقاى     .  جامعه اثبات کرد        
رنجبر به اين عنوان و با اين                  
سابقه تاريخى ابدا اهميت ندارد و      
هدف بحث من هم اين نبوده                    

نکته اينست که نسل جوان      .  است
سوسياليست و کارگران                          
کمونيست بايد در مقابل ترويج            
اين افکار دست چندم نظريه                  
پردازان شوروى سابق بعنوان           

. هوشيار باشند       "  مارکسيسم"
 ،   ۵٧امروز تکرار اشتباه سال         

يعنى بيتوجهى به مبارزه سياسى       
با مذهب، تنها ميتواند در                         
خوشبيانه ترين حالت سفاهت              

 . سياسى نام بگيرد

 

 يک رکن        اصالحات و انقالب       
بسيار مهم و هويتى کمونيسم                

. کارگرى و برنامه سياسى ماست    
برنامه ما در اين زمينه روشن             

 است؛

سازماندهى انقالب اجتماعى            "
طبقه کارگر امر فورى جنبش             
کمونيسم کارگرى است، انقالبى       
که کل مناسبات استثمارگر                    
سرمايه دارى را واژگون ميکند        
و به مصائب و مشقات ناشى از          

برنامه .  اين نظام خاتمه ميدهد          
ما، برقرارى فورى يک جامعه          

جامعه اى بدون   .  کمونيستى است 
تقسيم طبقاتى، بدون مالکيت                 
خصوصى بر وسائل توليد، بدون     

يک .  مزدبگيرى و بدون دولت        
جامعه آزاد انسانى متکى بر                  
اشتراک همگان در ثروت جامعه     
و در تعيين مسير و سرنوشت               

جامعه کمونيستى همين             .  آن
. امروز قابل پياده شدن است                

اما در همان حال که اين                      ...
مبارزه براى سازماندهى انقالب      
کارگرى جريان دارد، ميلياردها       
انسان همچنان در تکاپوى هر              
روزه براى تامين معاش و                      
آسايش خود در متن يک جهان             

مبارزه انقالبى  .  سرمايه دارى اند  
براى برپايى يک دنياى نو، از             
تالش هر روزه براى بهبود                   
وضعيت زندگى مادى و معنوى        
بشريت کارگر در همين دنياى            

از .  موجود جدايى پذير نيست          
نظر سياسى، کمونيسم کارگرى        
نه فقط سازماندهى انقالب عليه          
نظام موجود را با تالش براى               
تحميل اصالحات هرچه وسيع تر     
به آن در تناقض نميبيند، بلکه               

 ...مارکسيسم، نقد مذهب
رفرم، رفرميسم، انقالب و                           

 اصالحات

يک رکن ثابت و مبارزه بيوقفه                 
طبقه کارگر و احزاب سياسى اين           
طبقه تالش براى بهبود اوضاع                

درگير بودن کمونيسم   .  موجود است 
در مبارزه براى بهبود و اصالحات      
به نفع توده کارکن، حضور دائمى          
در جدال طبقاتى اى است که بيوقفه        

همزمان طبقه حاکم و     .  جريان دارد 
بورژواها و دولتشان مرتبا تالش            
ميکند با زدن خدمات و بيمه ها و              
غيره، دستمزد هاى واقعى را پائين        

سطح معيشت طبقه را              .  بياورد
اين .  بطور کلى ارزان تر تمام کنند       

جدالى در جريان و مقابل چشم                   
ماست که متاسفانه چپ غير                        
اجتماعى و فرقه اى در آن نه فقط             
شرکت نميکند بلکه آنرا تحقير                  

انسان يا بايد شکمش سير           !  ميکند
باشد يا هپروتى، و گرنه چطور                

مبارزه "  انقالبيگرى"ميشود بدليل     
کارگر براى رفرم و اصالحات را         
به حال خود رها کرد و همه چيز              
را به سوسياليسم احاله داد؟ چگونه        
ميشود تاثير غير انسانى و خشن               
مذهب را بر زندگى روزمره طبقه         
کارگر و اکثريت عظيم جامعه ديد          
و مردم را تا نفى طبقات سراغ                   

" ماترياليسم ديالکتيک      "آموزش       
؟ و اين چپ هميشه رهائى         !فرستاد

زن را به سوسياليسم، رهائى از               
مذهب را به سوسياليسم، و تقريبا             
حل هر دردى را به سوسياليسم                 

" سوسياليسم"اين  .  احاله کرده است   
هم مبارزه اى در جريان، جارى،           
زنده، نقد پيشرو طبقه کارگر به                

يک مجموعه  .  وضع موجود نيست   
عقايد شش در چهار است که توسط        
انستيتوهاى سرمايه دارى دولتى             
شوروى و چين سرهم شده و در                
بازار چپ جهان سومى پخش شده          

براى اين   "  سوسياليسم"اين   .  است
چپ نه مبرميت دارد و نه حتى                  

بلکه ايستگاهى     .  امکانپذير است    
تاريخى است که روزى جبرا مى            

در "  مارکسيسم"اعتبار اين        !  آيد
پراتيک .   محک خورد     ۵٧انقالب   

حزب توده و فدائى و رنجبر و                   
بابک زهرائى و هم خانواده                        
هايشان، عقب ماندگى اين                             

را از سطح توقعات و     "  مارکسيسم"
مبارزه طبقه کارگر و بخش پيشرو        

٢۵شماره   
حضور در هر دو جبهه مبارزه را        
شرط حياتى پيروزى نهايى طبقه           

انقالب کارگرى     .  کارگر ميداند    
انقالبى از سر فقر و استيصال و             

. ناچارى اوضاع کارگران نيست         
انقالبى مبتنى بر آگاهى و آمادگى          

. مادى و معنوى طبقه کارگر است       
هرچه توده مردم کارگر از آزادى         
هاى سياسى وسيع ترى برخوردار      
باشند، هرچه شخصيت و حرمت          
مردم بطور کلى و طبقه کارگر                
بطور اخص در جامعه تثبيت شده         
تر باشد، هرچه طبقه کارگر از                
رفاه و امنيت اقتصادى بيشترى              
برخوردار باشد و بطور کلى                    
هرچه مبارزات کارگرى و                       
آزاديخواهانه موازين سياسى و              
رفاهى و مدنى پيشروترى را به              
جامعه بورژوايى تحميل کرده                 
باشند، به همان درجه شرايط براى       
انقالب کارگرى عليه کليت سرمايه     
دارى آماده تر و پيروزى اين                    
انقالب قاطعانه تر و همه جانبه تر         

جنبش کمونيسم        .  خواهد بود       
کارگرى در صف مقدم هر مبارزه       
براى اصالح موازين جامعه                     

 .موجود به نفع مردم قرار دارد
 

آنچه که کمونيسم کارگرى را در            
مبارزه براى اصالحات از                        
جريانات و جنبش هاى رفرميست،      
اعم از کارگرى و غير کارگرى،           
متمايز ميکند قبل از هر چيز                      
اينست که اوال، کمونيسم کارگرى        
همواره بر اين حقيقت تاکيد ميکند         
که تحقق آزادى و برابرى کامل از        

. طريق اصالحات ميسر نيست              
حتى عميق ترين و ريشه اى ترين          
اصالحات اقتصادى و سياسى نيز        
بنا به تعريف بنيادهاى نفرت آور           
نظام موجود، يعنى مالکيت                        
خصوصى، تقسيم طبقاتى و نظام          
کار مزدى را دست نخورده باقى            

از اين گذشته واقعيت          .  ميگذارند
اين است که، به گواهى کل تاريخ           
جامعه سرمايه دارى و تجربه                  
جارى کشورهاى مختلف،                          
بورژوازى در اغلب موارد به                 
قهرآميزترين شيوه ها در برابر به         
کرسى نشستن ابتدايى ترين                       

و .  مطالبات مقاومت ميکند                
پيشروى هاى بدست آمده نيز                    
همواره موقت و ضربه پذير و                 

. قابل بازپس گيرى باقى ميمانند             
کمونيسم کارگرى، در دل مبارزه         

براى اصالحات  
  ١۶صفحه 



١۶صفحه  يک دنياى بهتر   

همچنان بر ضرورت انقالب                    
اجتماعى بعنوان تنها آلترناتيو                 
واقعا کارساز و رهايى بخش                    

ثانيا، .  کارگرى تاکيد ميکند               
کمونيسم کارگرى در عين دفاع از       
حتى کوچک ترين بهبودها در                 
زندگى اقتصادى و سياسى و                     
فرهنگى مردم کارگر در جامعه،          
وظيفه خود را طرح و مطالبه                   
حقوق سياسى و مدنى و رفاهى                
هرچه وسيعتر و هرچه پيشروتر           

جنبش ما در تعريف                  .  ميداند
شعارها و خواست هاى خويش در        
مبارزه براى رفرم خود را به                   
مقدورات و امکانات و قابليت                  
انعطاف طبقه سرمايه دار، به                  
حساب سود و زيان سرمايه و                   

و امثالهم  "  اقتصاد کشور "مصالح  
نقطه .  مقيد و محدود نميکند                 

عزيمت ما حقوق غير قابل انکار           
اگر تحقق اين   .  انسان عصر ماست  

حقوق، حقوقى نظير حق سالمتى،       
حق آموزش، ايمنى اقتصادى،                
برابرى زن و مرد، آزادى                          
اعتصاب، حق دخالت مستقيم و              
دائمى توده مردم در حيات سياسى        
جامعه، خلع يد از مذهب و غيره با        
سودآورى سرمايه و مصالح نظام         
سرمايه دارى در تناقض است، اين      
تنها شاهدى بر ضرورت واژگونى     

جنبش ما در          .  اين نظام است         
مبارزه براى اصالحات دائما اين          
حقيقت را جلوى جامعه و طبقه                

قصد ما در اين          .  کارگر ميگيرد   
مبارزه ايجاد يک سرمايه دارى             
اصالح شده، سرمايه دارى با                   

يا يک سرمايه        "  چهره انسانى   "
قصد ما    .  نيست"  دلسوز"دارى    

تحميل بخش هرچه بيشترى از                
حقوق حقه مردم کارگر به نظام              

حقوق و خواست هايى     .  حاکم است 
را که بورژوازى با بقاء خويش              
ناسازگار مى يابد و سرکوب                     
ميکند، طبقه کارگر همين امروز           
آماده است فورا به جامع ترين                  

از برنامه    "...  (شکل متحقق کند      
 )حزب

 

کمونيسم مخالف رفرميسم است اما      
مخالفت با رفرميسم بعنوان يک            

به معنى عدم        خط مشى سياسى،     
تالش و شانه باال انداختن در قبال           

نيست، بلکه عصاى شکسته                 
! براى دست يک نابينا هم نيست        

نه امروز، بلکه ما هيچوقت اين          
دستگاه فلسفى و ايدئولوژيک              
اردوگاهى و آثار متعددش را               
بعنوان منابع نيمچه معتبر و قابل       
رجوع مارکسيسم توصيه                       

در همان دوره انقالب         .  نکرديم
 توصيه اتحاد مبارزان                     ۵٧

کمونيست و منصور حکمت                
رجوع مستقيم به آثار مارکس              
براى فراگيرى مارکسيسم و                 
تجهيز به جهانگرى کمونيستى           

. براى دخالتگرى انقالبى بود              
برخالف مدافعين دستگاه فلسفى        
ماترياليسم ديالکتيک، که دنيا و          
آخرت را به جبر تاريخ و رشد             
نيروهاى مولده و تضادها و                  
غيره موکول ميکنند، کمونيسم           
کارگرى و مارکسيسم از                         

. شروع ميکند دخالتگرى انقالبى   
نقش اراده و تصميم انسان را                

اثبات حقيقت را     .  برجسته ميکند  
به پراتيک جمعى و فردى                       
انسانها بطور کلى و طبقه کارگر       

. به طور اخص منوط ميکند                 
منتظر چيزى نيست، در                          
ايستگاهى از تاريخ در حال                   
مشاعره فلسفى نيست، مستقيما به     
سياست و جدال طبقات و اشکال        

. متنوع بروز آن رو ميکند                     
جريانى انتقادى است، انسانگرا         
و انسان محور است، در مقابل            
هر حمله به منافع کارگر و                     

ما نه در          .  انسانيت برميخزد    
جهان نگرى و انتقاد مارکسيستى      
به دنياى موجود و نه در اهداف           
اجتماعى و طبقاتى، سنخيتى با           
جنبش سوسياليسم بورژوائى و           
دستگاه فلسفى ماترياليسم                        

 . ديالکتيک اش نداريم

 

 يک نکته در حاشيه

نشريه ميليتانت مقاله وحيد                     
رنجبر را با يک عکس منصور         
حکمت که عبائى روى آن                       

. مونتاژ شده چاپ کرده است               
وقتى مضمون اين مقاله را با                

اش کنار هم         "  ابتکار هنرى    "
ميگذاريد، بيشتر سنت سياسى            
نويسنده و بى دردى اش را درک       

اين کار هر هدفى که             .  ميکنيد
چون اين     .  داشته بيربط است        

مقاله عليه نظريات و روش                   
کمونيسم کارگرى و منصور                

 ...مارکسيسم، نقد مذهب

 مبارزه کمونيستها براى اصالحات     
رفرم و رفرميسم يکى               .  نيست
آقاى رنجبر يا اين موضوع      .  نيستند

را درک نميکند يا مبارزه با مذهب         
را از اين نوع مبارزات معاف                   

 . ميکند

 

 مارکسيسم قالبى و فلسفى

سالح "و باالخره چند کلمه در باره        
چپ ايران   ".  ماترياليسم ديالکتيک  

عمدتا مارکس را مستقيما نخوانده           
بود و يا اگر خوانده بود بيشتر با                
روايتهاى اردوگاه شوروى و چاپ        

اين چپ در اساس        .  پروگرس بود  
فلسفى و ايدئولوژيک بود، تعيين             
سياست را از جداول من درآوردى        

اصليات و      "تاريخى طبقات و                
منشا .  استنتاج ميکرد     "  فرعيات

فکرى اش ژرژ پليستر، موريس             
کنفورت، استالين، آوانسيف و                   
ديگران بودند که آثار آنها و تعبير           
و تفسير فلسفى از ماترياليسم                      
تاريخى مارکس، وسيعا از طريق          

لنينيسم حزب    -انستيتوى مارکسيسم   
کمونيست شوروى به همه جاى                
جهان توزيع شده و بعنوان                            

" و  فلسفه    "  ماترياليسم ديالکتيک  "
مارکسيسم پايان   .  معرفى شده بود     

فلسفه را اعالم ميکند و به سياست           
. و مبارزه طبقاتى رجوع ميدهد              

کمونيسم بورژوائى و ايدئولوژيک       
. از کمونيسم فلسفه ساخت                            

، اين           "ماترياليسم ديالکتيک          "
ديالکتيک مبتذل با سه چهار اصول       
عام و جهانشمول، رايج ترين تلقى         
از ديالکتيک در ميان سنتهاى                    
سوسياليسم غيرکارگرى و غير               

بايد تاکيد کرد    .  مارکسى بوده است   
که ديالکتيک بعنوان يک روش و           
اسلوب با مارکسيسم و مارکس                 

اما .  رابطه ناگسستنى دارد                 
يک دستگاه  "  ماترياليسم ديالکتيک "

اين ماترياليسم         .  فلسفى است        
ديالکتيک يا ماترياليسم فلسفى، و            
حتى فويرباخيسم، تفاوت فاحشى با       

و ماترياليسم پراتيک مارکس                   
. اسلوب بررسى ديالکتيکى دارد            

اولى فلسفه است و مفسر تاريخ و             
جهان، و دومى تئورى شناخت و             

. نقد است براى تغيير جهان                         
آقاى "  ماترياليسم ديالکتيک          "

" سالح مارکسيسم "رنجبر، نه تنها      

٢۵شماره   
نويسنده .  حکمت عليه مذهب است     

اين مطلب اما با آسمان ريسمان               
اسلحه زنگ زده           "تاريخى و           

مخالف "  ماترياليسم ديالکتيک       
حمله به مذهب است و عمال در                
دفاع شرمگين از مذهب عليه                    

اين عبا   .  مارکسيستها حرف ميزند   
اتفاقا برازنده نويسنده و اديتور                
ميليتانت است که با ويترين                        
مارکسيسم قالبى از اسالم دفاع               

اين سنت در دفاع از                   .  ميکند
" مترقى"و    "  الهيات رهائيبخش   "

اين تنها   .  کردن مذهب سابقه دارد      
يک اشتباه نيست، ترکيبى از نفرت      
از منصور حکمت و کمونيسم                  
کارگرى است با تالشى ناموفق              
براى پوشاندن يک موضع راست         

به هر حال     !  با پاتک ضد مذهبى      
 !بيمزه بود

 

 کمونيسم کارگرى و مذهب 

کمونيسم کارگرى يک جريان ضد       
يک .  مذهبى و ضد اسالمى است         

رکن پالتفرم سوسياليستى ما                     
اوال مبارزه  .  مبارزه با مذهب است   

مبارزه حزبى ما با مذهب يک                 
 است و نه يک مبارزه                  سياسى

. فلسفى و صرفا روشنگرانه                     
هرچند من براى ادبيات اته ايستى،       
ماترياليستى، علمى، و نقد عميق            
مذهب و تابوهاى مذهبى ارزش             
وافرى قائلم و ترويج اين ادبيات را       

اما کار ما بعنوان يک      .  الزم ميدانم 
حزب سياسى مبارزه سياسى با               
مذهب و مقابله با تاثيرات واقعى و        
مخرب مذهب بر زندگى مردم                 

کسى که از اين مبارزه با             .  است
شيفت کردن به فلسفه پا پس                        
ميکشد، به کارکرد مذهب در                    
جامعه سرمايه دارى امروز نقد              

وجه "مثل آقاى رنجبر به          .  ندارد
حکومت اسالمى در قياس      "  فرعى

سرمايه دارانه آن    "  وجه اصلى "با  
مبارزه سياسى ما در     .  کارى ندارد 

عين حال به يک پايه تحليلى متکى        
است؛ اسالم امروز پديده اى فقيهى       
نيست، پديده اى سياسى و محصول      
معادالت سياسى جامعه بورژوائى      

. و جدال طبقاتى ايندوره است                  
اسالم امروز يک جنبش سياسى             

پرچم بخشى از بورژوازى       .  است
آنها .  در جنگ قدرت سياسى است      

که زياد به مبارزه طبقات عالقه              
دارند، معلوم نيست چرا اين                       
ماهيت جنبش اسالمى و مکان آنرا       

  ١٧صفحه 



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

در جدال طبقاتى درک نميکنند؟             
اين جنبش سياسى ارتجاعى و ضد        
جامعه و ضد بشر را بايد شکست           

قانون .  بايد سياسى شکست داد   .  داد
جامعه سوسياليستى ما از جمله               
متکى به آزادى مذهب و بى                       

وحيد رنجبر ميتواند     .  مذهبى است  
نگران مذهبى ها در جامعه                        
سوسياليستى و در دوره گذار                    

اما ادعاى درس گرفتن از         .  نباشد
معلوم .  شوروى هم نامربوط است      

در دوران   .  ميشود درسى نگرفتند    
شوروى اين چپ با مذهب ساخت          
و بعد از پايان جنگ سرد هم                      
سازش با مذهب تا نفى طبقات را            

 ! موعظه ميکند

 

کمونيسم کارگرى بر آزادى تاکيد         
تنها آزادى ميتواند پاسخ      .  ميگذارد

ما سياست بگير و    .  ارتجاع را بدهد  
ببند و ممنوعيت هاى ايدئولوژيک       

جامعه سوسياليستى يک         .  نداريم
نظام سياسى و اجتماعى پيشرو               
است که از مذهب و مليت و                        

يعنى .  قوميت گسست کامل ميکند       
هويت مذهبى، ملى، قومى، و                   
ايدئولوژيک براى دولت معنى               
ندارد و يا دقيقتر خود را با آن بيان         

مذهب بطور کامل از              .  نميکند
دولت و از آموزش و پرورش جدا         

هيچ قانون و امر و تصميم       .  ميشود
. دولتى به مذهب ارجاع نميکند              

مخالف جمع شدن فالن گروه                
مذهبى و يا معتقدين به فالن                   
مذهب و فرقه در محل عبادتگاه         

قانون جامعه ما     .  خودشان نيست  
و برنامه ما ميگويد؛ آزادى                    

يعنى شما و   .  مذهب و بى مذهبى    
هر کسى مجازيد به مذهبى تعلق        
داشته باشيد و يا بيخدا و بي دين           

نقد مذهب   .  و ماترياليست باشيد     
مانند نقد تمام جوانب فرهنگى و         
حقوقى و سياسى و ادارى جامعه       

نقد و بيان انديشه مرز     .  آزاد است 
اما قوانينى نيز حاکمند که      .  ندارد

بعنوان .  نبايد زير پا گذاشته شود      
مثال حقوق کودک، حقوق زن،          
حق آسايش مردم، حفظ حرمت           
مردم و شهروندان، امنيت                      
سياسى و حقوقى، اصل                            
ممنوعيت آموزش مذهبى، اصل       
ممنوعيت دست اندازى مذاهب          
به کودکان و جلب آنها به فرقه              
هاى مذهبى و مسائلى از اين                 

مثال يک خانواده مذهبى        .  دست
ميتوانند به مسجد و کليسا و                    
کنيسه بروند اما حق ندارند                    
کودکانشان را به اين اماکن                    

کسى ميتواند فکر کند که        .  ببرند
زن بايد خانه دار بماند اما                        
نميتواند زن را در خانه نگهدارد        
و از آموزش و تحصيل و                        
معاشرت و کار و غيره محروم           

ما اجتماع در مساجد را              .  کند
براى بزرگساالن و احزاب                   
مذهبى ممنوع نميکنيم مشروط به     
اينکه اين نهادها مانند هر بنگاه           
اقتصادى ثبت باشند و دفاترشان        

مشروط به    .  قابل بررسى باشد      

تمام قوانينى که منعبث از مذهب اند   ...مارکسيسم، نقد مذهب
و يا با تبصره و صالحديد نگاه                  

از .  مذهبى تدوين شدند، الغا ميشود      
نظر ما ناسيوناليسم و قومپرستى             
عليرغم اينکه متاخرتر است اما               
مانند مذهب طوق بردگى بشر و               
منشا جنايت در تاريخ معاصر                   

حتما در جامعه سوسياليستى      .  است
کسانى پيدا ميشوند که هنوز مذهب        

" پرچم آزادى جهان          "شان را           
ميدانند و يا کسانى پيدا ميشوند که            

محور "قوم و نژاد و مليت خود را          
در .  اين ايرادى ندارد   .  ميدانند"  دنيا

اين جامعه آزادى بيقيد و شرط                   
سياسى و آزادى تشکيل احزاب و            
اجتماعات و غيره براى همه                      
موجود است و دولت از اين حق               
تک تک شهروندان، چه متولد                  
ايران چه متولد هر جاى ديگر که            
در ايران زندگى ميکنند را، بطور          
يکسان برسميت ميشناسد و از آن            

اما دولت شوراها          .  دفاع ميکند    
دولتى سکوالر و مدرن و پيشرو             
است که به تعلق مذهبى و ملى و               
قومى کسى در جامعه و در رسانه           
ها و در کار و فعاليت اجتماعى و             

. در اوراق هويتى ارجاع نميکند             
يا "  کرد"يعنى شما را مثال با لقب           

" مسلمان"و   "  يهودى"يا   "  فارس"
بلکه .  و غيره خطاب نخواهند کرد       

روى هويت جهانشمول يعنى هويت     
انسانى انگشت ميگذارند و حقوق           
برابر و شرايط برابر را براى                   
همگان مستقل از اين هويتهاى                  

. کاذب و تاريخى برسميت ميشناسند    
ما سياست ممنوعيت مراکز مذهبى       

حکومت کارگرى        .  را نداريم       

٢۵شماره   
اينکه آزادى فعاليت آنها و                           
اجتماعشان در مساجد مانع آسايش       
مردم و يا تهديد زندگى همسايه ها          

در عين حال بايد تصريح           .  نشود
کرد که حکومت کارگرى نسبت به      
امر مذهب و حزب کارگرى در              
مقابل مذهب و توده مردمى که                 
هنوز باورهاى مذهبى دارند                     

بلکه با کار   .  بيتفاوت و خنثى نيست   
آگاهگرانه تالش ميکند جامعه را           
از سم و بيمارى مذهب خالص                

ما مذهب را در نظام سياسى          .  کند
و ادارى و آموزشى و در سطح                
قوانين بيرون ميکنيم اما آزادى               
مذهب و فعاليت گروههاى مذهبى        

ما آزادى    .  را برسميت ميشناسيم      
مذهبى را برسميت ميشناسيم اما            

به .  در مقابل مذهب منفعل نيستيم        
هر حال ما ميخواهيم ريشه مذهب         
را در جامعه بکنيم، اما با ازبين               
بردن ضرورت اجتماعى آن و با           
نفى شرايطى که بازتوليد مذهب را       

مذهب بايد از        .  ضرورى ميکند   
دولت و قانون و آموزش و                           
پرورش بيرون انداخته شود و به            
امر خصوصى تبديل شود و در               
قلمرو خصوصى نيز نبايد به                    
مانعى بر سر راه حقوق و                            

در .  آزاديهاى مردم تبديل شود            
قلمرو فکرى نيز يک مبارزه همه         
جانبه را در سطح جامعه با تفکر و        

مذهب در  .  تلقى مذهبى پيش ميريم    
يک جامعه آزاد چند ساله به                       

 . سرنوشت دايناسورها ميپيوندد

 

 ٢٠٠٧ نوامبر ١٢

 چادر اطالعاتی و نمايشگاه عکس در اسن 
 اکتبر، در مرکز شهر اسن آلمان، چادر اطالعاتی و نمايشگاه عکس عليه دو قطب تروريستی بر پا                               10از ابتداى ساعت روز شنبه          

ديدار کنندگان از نمايشگاه عکس، که از جمله اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در رابطه با پيامدهای تحريمها و جنگ را                          .  گرديد
اين مردم هر روزه شاهد تصاوير کشتار مردم در عراق و                   .  اظهار نگرانی ميکردند   .  دريافت ميکردند، در اينمورد سوال می کردند           
در مورد چه بايد کرد و چگونه می         .  سواالتی از جانب کادرهای حزب پاسخ داده می شد         .  افغانستان از طريق اطاقهاى نشيمن شان هستند      

تعدادی که خود از شرکت کنندگان در تظاهرات عليه جنگ عراق بودند، نگران بودند که                  .  شود اين تهديدات را خنثى کرد صحبت ميشد        
سر عقل آورد؟ و اينکه ايا اين اعتراضات           -منظورشان سران حکومت جمهوری اسالمی و دولت آمريکا بود            -آيا می شود دو ديوانه را        

نتيجه بخش خواهد بود؟ يکی از مراجعه کنندگان بشدت مديای آلمانی را به باد انتقاد               
. گرفت که فقط در مورد برنامه های اتمی جمهوری اسالمی گزارش داده می شود                  

اما در مورد موقعيت مردم در ايران و اعتراضات عليه دولت چيزی گفته نمی                           
 .شود

 نسخه از اطالعيه های حزب به زبان آلمانی پخش شد و               100در اين روز بيش از       
و کمک  "  نه به دو قطب تروريستی، زنده باد بشريت متمدن        "مردم با امضای ليست     

روز شنبه آينده مجددا اين چادر اطالعاتی در         .  مالی، حمايت خود را اعالم ميکردند     
 .*مرکز شهر اسن برپا می شود
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ميگويند تاريخ دو بار تکرار                     
 يک بار بصورت تراژيک      .ميشود

و بار ديگر بصورت يک کمدی             
تجربه سياسی من               .  مضحک

ميگويد پوپوليسم هم دو بار تکرار        
يک بار بصورت کالسيک    .  ميشود

و بار ديگر در شکل پالستيکی و            
حکايت خط مشی               .  مضحک

رهبری کنونی حزب کمونيست             
بار اول   .  است)  حکک(کارگری   

در دوران جنگ ارتجاعی ايران و       
عراق شاهد بروز اين سياست                  
پوپوليستی بوديم و اين بار در                   
شرايطی که تقابل دو قطب                          
تروريسم جهانی خطر جنگ را              

. باالی سر جامعه قرار داده است          
الزم نيست به نسل گذشته متعلق             
بود تا با اين تاريخ و دقايقش                       

. آشنايی کامل داشته باشيم                           
تکنولوژی معاصر دسترسی                   
همگان به اين تاريخ را کامال                     

اما ماجرا      .  تسهيل کرده است          
 چيست؟ 

 
در زمان جنگ ايران و عراق ما            

و "  راست"شاهد بروز دو گرايش       
در صفوف چپ راديکال         "  چپ"

گرايش .  در قبال جنگ بوديم               
پوسته .  کالسيک بود     "  راست"

پوپوليسم اش به کناری زده شده              
جوهر ناسيوناليسم اش عريان     .  بود

اين يک ويژگی جنگ         .  شده بود  
به رويدادها شتاب و سرعت      .  است

اين .  باور نکردنی ای ميدهد                
، "ميهن"گرايش به دفاع از                       

بورژوازی "و     "  کشور خودی    "
" پيگير"بخش   .  برخاست"  خودی

. اين جريان به جبهه ها روانه شد           
سرنوشت تلخ و غم انگيزی در                

نامشان در زمره     .  انتظارشان بود  
قربانيان سياسی و انسانی جنگ             

مورد اصابت   "  تصادفا.  "بت شد  
رگبار تيربارها قرار گرفتند و يا            

وضعيت .  محاکمه و تيرباران شدند   
جوهر .  متفاوت بود "  چپ"گرايش  

پوپوليسم خود را در قالب عبارات        
و مضامينی انقالبی و سياست                  

می "  تبديل جنگ به جنگ داخلی      "
آنارشيستی و پاسيفيستی          .  پيچيد
آنارکو پاسيفيسم نامی بود که        .  بود

در آن زمان منصور حکمت بر               
عبارت .  اين سياست نهاده بود             

پردازيهای پوچ اما در قالبی                      

تلخ و بسيار دردناک بود،         .  نبود
 . اما قابل پيش بينی بود

 
. به دوران حاضر بر گرديم                  
. تاريخ را بايد به گذشتگان سپرد       

هر چند که برخی رويدادها و               
خاطرات مانند کوهی بر ذهن              

بنظر برخی از   .  سنگينی می کنند  
وقايع آن دوران به شکل غريبی         

ابرهای تيره   .  در حال تکرارند     
جنگی بر فراز جامعه به حرکت        

خطر چشم انداز يک    .  در آمده اند  
فاجعه خونين جامعه و انسانيت           

رژيم اسالمی از   .  را تهديد ميکند  
هر سو تعرض خونينی را عليه          
مردم سرنگونی طلب آغاز کرده       

آيا ميتوانند شهريور خونين    .  است
 خرداد را تکرار کنند؟              ٣٠و    

امکانات و حوزه         .  بعيد است    
مانورشان بشدت متفاوت و                   

با جامعه متفاوتی      .  محدود است  
با مردمی سرنگونی      .  در تقابلند  

. طلب در جدال قرار دارند                    
مردمی حکم به سرنگونی شان           

. ما اجازه نخواهيم داد       .  داده اند  
در طرف ديگر برخی نيروهای        
سياسی هر چند که نام و نشانی             
ديگری دارند، بنظر بعضا                     
سنتهای سياسی يکسانی را حمل        

تشابهاتی اين دو تاريخ         .  ميکنند
به يک   .  را به هم متصل ميکند        

نئو پوپوليسم  .  تشابه اشاره ميکنم   
خط رهبری کنونی حکک به                
شکل باور نکردنی ای به                        
مواضع سنتی سازمان پيکار در        

 نزديک شده     ۶٠ و     ۵٩سالهای   
همان شعائر، همان                .  است

قالبهای ظاهرا راديکال، همان           
چشم پوشيدن از مخاطراتی که            

. جامعه و زندگی را تهديد ميکند        
برای .  همگی يکسان و مشابه اند     

بات اين     به گفته ای    "  اتهامات"ا
از رفيقم اصغر کريمی توجه                

 :     کنيد
 
در شرايط جنگ و يا فضای               "

جنگی، فرصت هائی بسته                     
اما فرصت هائی باز               ميشود     
در روسيه کارگران به        .  ميشود

رهبری حزب بلشويک، حکومت    
تزار را درست در گرماگرم                 
جنگ و زمانيکه حکومت بيش           
از هرزمان نيرو بسيج کرده بود        
و همه جا را نظامی کرده بود،             
سرنگون کردند و به جنگ هم             

انترناسيونال ."  (پايان دادند         
 ) ٢١٧شماره 

 !پوپوليسم دو بار تکرار ميشود
 على جوادى

سياستی که بی تفاوتی و         .  راديکال
القيدی خود نسبت به سرنوشت و            

تبديل "زندگی مردم را در قالب                
. نشان ميداد "  جنگ به جنگ داخلی    

الگو پردازی ساده انگارانه ويژگی       
جنگ را ادامه        .  اين جريان بود       

سياست در اشکال قهری آن                         
ميدانستند، اما فقط برای جنبشهای          

از قرار زمان    .  راست و بورژوايی   
جنگ نهايی کارگر و کمونيسم را           
هم جنگ نيروهای متخاصم                        

قيام و    .  بورژوايی تعيين ميکردند     
جنگ داخلی برايشان بازی جديدی       
بود که در زمان جنگ بايد به آن               

اين جريانات به       .  مشغول ميشدند   
سرعت چه در زير نقد راديکال و           
کمونيستی مارکسيسم انقالبی و چه        
در مواجهه با واقعيات خشن زندگی      

اين هم   .  حاشيه ای و ايزوله شدند         
يکی ديگر از ويژگی های شرايط           

جنگ جريانات سست    .  جنگی است 
را بسرعت حاشيه ای و به کناری           

نخستين ضربات واقعيت به      .  ميزند
سرگيجه اين جريانات پايان ميدهد          
و در زمين واقعی زمين گيرشان             

سئوال اما اين است؟ در              .  ميکند
 کدام زمين؟ 

 
اين مجموعه پوپوليستی در دور              
اول به شکل دراماتيکی به پايان               

اين "  چپ"و      "  راست.  "رسيد
. جنبش پايان غم انگيزی داشتند               

بسياری از شريفترين انسانها،                  
بسياری از دوستان و آشنايان ما،             
اگر زنده ماندند و جانی بدر بردند،         
در زمره تلفات سياسی و انسانی              

جنگ هم در سال     .  اين جنگ بودند   
 با سر کشيدن جام زهر توسط            ۶٧

خمينی در شرايطی که جامعه در            
آستانه فروپاشی قرار گرفته بود،            

از ارتش و سپاه           .  پايان پذيرفت   
سرمايه چيز چندانی باقی نمانده               

جنگ .  ، در حال فروپاشی بودند    بود
با قتل عام بيش از ده هزار زندانی           

 ۶٧سياسی در مرداد و شهريور              
در آخرين پرده تلخ و خونين خود و        
نابودی يک ميليون انسان بيگناه به        

برای ما که در زمره         .  پايان رسيد  
شاهدان و نزديکان اين رويدادهای        
تلخ بوديم، برای ما که شاهد                         
شکست پوپوليسم و تهاجم ارتجاع          
هار اسالمی در اشکال گوناگونش         
بوديم، چنين سرنوشتی غير مترقبه       

٢۵شماره   

 .ذکر چند نکته حائز اهميت است

 

يک ويژگی اصغر کريمی اين                 
است که اسير عبارت پردازيهای          
پوچ نميشود، حرفش را بدون بسته       

فرصت هائی باز        .  "بندی ميزند   
آنچه که گفته شده اما               ".  ميشود

جوهر و چکيده سياست جديد                    
اما .  رهبری کنونی حکک است          

که "  فرصتهايی"کدام فرصتها؟         
، موشکهای   ۵٢بمب افکنهای ب         

کروز، و هزاران تن بمب و                       
بمبهای سنگر شکن فراهم ميکنند؟       

که انفجار اتمی در        "  فرصتهايی"
مراکز هسته ای ايجاد ميکند؟                   

که تشعشات راديو       "  فرصتهايی"
اکتيو بوجود می آورند؟                                

که نابودی بخشهايی     "  فرصتهايی"
! از شيرازه جامعه ايجاد ميکند               
. تاسف آور و باور نکردنی است           

جامعه عراق در برابر چشمانمان         
 نفر   ١٠٠هر روز بيش از         .  است

در عملياتی نظامی بزرگترين                 
ماشين ميليتاريسم سرمايه و                      
تروريسم اسالمی جان خود را از          

بيش از يک ميليون      .  دست ميدهند 
ر                    نفر در چند سال گذشته در ا
جنگ بطور مستقيم و غير مستقيم         

آيا .  جان خود را از دست داده اند          
" فرصتهايی"اين گوشه ای از آن          

است که قرار است، فراهم شود؟            
اين منطق را تا کجا ميتوان کش               
داد؟ آيا اعدام ها و سنگسارها هم             

" فرصتهايی"در زمره چنين                    
هستند؟ آيا تيربارانها و قتل عامها          

؟ آيا شکل گيری             "فرصتند"هم     
احتمالی سناريوی سياه هم                          

است؟ آيا اين مردم بخت "  فرصت"
برگشته برای مبارزه و اعتراض          

؟ جنگ             "فرصتند"نيازمند             
بمبها .  ساز نيست       "  فرصت"
ما اذعان   .  ساز نيستند  "  فرصت"

  ١٩صفحه ميکنيم که براى    
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تالش "  فرصتهايی"نابودی چنين      
" فرصت"آنچه   .  و مبارزه ميکنيم    

" فرصت"ناميده ميشود، ضد                  
سياهی .  ارتجاع محض است  .  است

قربانيان اين جنگ    .  و تباهی است   
. عادی ترين مردم عادی هستند              

قربانيان اين جنگ کارگرانی                   
هستند که حتی در زمان پرتاب                
موشکها هم اجازه پناه بردن به                 

 . پناهگاهی را هم ندارند

 

بيائيد !  نميتوان باور کرد     !  اما نه  
اميدوار باشيم که نويسنده اين                    

" فرصتهايی"سطور بدنبال چنين         
من .  من هنوز اميدوارم        .  نباشد

اصغر کريمی نويسنده اين                          
و احساسات انسانی اش    "  فرصتها"

به انگيزه و      .  را شخصا ميشناسم     
. تالشهای انسانی اش ارج ميگذارم     

اما در عين حال ميدانم که اومانيسم   
در اسارت پوپوليسم به چه پديده             

. معوج و نامانوسی بدل ميشود               
ناميده ميشود در      "  فرصت"آنچه   

حقيقت دريچه ای است که از آن              
سير سراشيبی و دوری هر چه                
بيشتر اين حزب از کمونيسم                      

. کارگری فراهم کرده است                       
بايد .  برای سقوط است   "  فرصتی"

 .برحذر بود

 

اما کدام تحليل اين دوستان به                     
چرخيده ما را در چنين          "  راست"

موقعيت ناهنجاری قرار ميدهد؟            
مبانی و پايه های تحليل شان کدام           
است؟ دو فاکتور توضيح دهنده               

جنگ   -١:  چنين نگرشی است        
عاملی در تضعيف رژيم اسالمی          

رژيم اسالمی تضعيف شده،     .  است
مناسبی برای مردم در       "  فرصت"

چگونه؟ بنظر   .  کمين نشسته است    
گويا رژيم     !  چندان مهم نيست         

اسالمی بيشتر قربانی جنگ است         
جنگ و      -٢.  تا مردم زحمتکش      

تحريم اقتصادی عاملی در جهت           
گسترش اعتراضات مردم در                  

اين دو رکن نگرشی      .  جامعه است 
است که جنگ را در اذهان                         
رهبری حکک به پديده ای                          

گوشه .  ساز تبديل ميکند  "  فرصت"
هايی از چنين مبانی تحليلی                        

در نوشته ها و مصاحبه      "  زمختی"

رهبران اصلی شان در تبعيد و يا       
تزار در انقالب    .  در زندان بودند  

فوريه بزير کشيده شد و قدرت             
را نه کارگران و بلشويکها بلکه         
نيروها و احزاب بورژوا در                 

بلشويکها با        .  دست گرفتند       
سرنگونی کرنسکی به جنگ و           

اما نه در   .  مصائب آن پايان دادند   
گرماگرم جنگ جهانی اول بلکه        

سه سال   .  سه سال پس از جنگ       
پس از اينکه صدها هزار نفر               
جانشان را در جبهه های جنگی          
و در ارتش چند ميليونی تزار از        

قحطی و      .  دست داده بودند           
گرسنگی و بی خانمانی و                        
تيرباران سربازان فراری يک           

فرار .  واقعيت تلخ جنگ بود            
سربازان از جبهه ها همگانی               

اوج بسيج جنگی نبود،      .  شده بود 
اوج نفرت از ادامه جنگ توسط         

بلشويکها به  .  دولت کرنسکی بود  
" نه به جنگ  .  "جنگ خاتمه دادند  

اصلی ترين شعار و پرچمی بود         
که اذهان را به طرف بلشويکها          
چرخاند و آنها را در راس                       
شوراها و اعتراضات کارگری         

اما بلشويکها هيچگاه      .  قرار داد  
برای سازماندهی قيام به دنبال            

. جنگی نبودند        "  فرصتهای"
جنگ حلقه و فرصتی در                         
استراتژی سياسی بلشويکها در          

. تصرف قدرت سياسی نبود                 
واقعيت دهشتناک و يک داده                
سياه تلخ زندگی و شرايط فعاليت       

مساله اين است که       .  سياسی بود  
اگر جنگی در کار نبود، اگر                 
جنون اوليه جنگی که بسياری از       
توده های کارگر روسيه را به              
سمت سياستهای ناسيونال                      
شوونيستی سوق داده بود، نبود،        
بلشويکها شايد بسيار زودتر و             
بدون تحمل چنين فجايعی در                
جامعه ميتوانستند به عمر                       

. حکومتهای وقت خاتمه دهند              
بلشويکها سياست                                          
انترناسيوناليستی خود را در                
مقابل هر گونه ناسيوناليسم و                
دفاع طلبی ناسيوناليستی اعالم           

در جنگ جهانی سرمايه      .  کردند
به دفاع از بورژوازی خودی               

واقعيت اين است           .  برنخاستند
رهبری حکک که اينگونه به               
جنگ می نگرد در حلقه های بعد       
نيز جنگ را اهرم و پلکانی                   
برای پيشرفت به سوی اهدافش          

آيا هدف وسيله را در         .  ميشمارد
نزد اين رفقا توجيه نميکند؟ و               

 ...پوپوليسم دو بار تکرار ميشود

های برخی ديگر از مسئولين                     
بی .  حکک نيز قابل مشاهده است         

جهت نيست که تحريمهای بانکی را    
بر عکس محکوم     .  محکوم نميکنند  

. کننده تحريم ها را محکوم ميکنند          
در اين نگرش جنگ نه عاملی در           
دست ارتجاع برای تعرض به                   
جامعه و قيچی کردن مبارزات                 
اجتماعی مردم بلکه از قرار حلقه           
ای در گسترش اعتراض و                          

در تحليل پی          .  نارضايتی است    
ير جنگ بر                 آمدهای جنگ به تا

در اين     .  رژيم متمرکز ميشوند         
نگرش جنگ ادامه سياست ارتجاع       
اسالميستی و ميليتاريسم سرمايه             

کل اين  .  عليه جامعه و مردم نيست      
. نگرش وارونه و بيمارگونه است         

اين خط مشی در امتداد خود به اين          
نگرش چپ پوپوليستی ميرسد که           
انقالب کارگری را ناشی از فقر و           

. فالکت بيشتر مردم می بيند                       
گسترش اعتراضات را ناشی از              

. استيصال و ناچاری مردم ميداند           
اما چنين سياست و نيرويی به                     
سرعت در جامعه بی ربط و حاشيه       

بسرعت رو در        .  ای خواهد شد       
روی واقعيت زندگی مردم قرار              

تاريخ مملو از          .  خواهند گرفت    
حاشيه ای شدن چنين نيروهايی در         

چرخش .  شرايط سخت سياسی است   
به راست رهبری حکک تاسف بر         

 . انگيز است

 

الگو .  اما اين پايان ماجرا نيست            
پردازی ساده انگارانه، سطحی               
نگری، قرينه سازيهای کودکانه،            
عدم آشنايی با شرايط واقعی                        
تاريخی گوشه ديگری از سياست و       
روشی است که بايد برای توجيه              
اين سياستهای ضد اجتماعی در               

بکار "  راديکال"و    "  چپ"قالب    
به اين رفقا بايد ياد             .  گرفته شود   

آوری کرد که بلشويکها در قيام                 
اکتبر و نه در انقالب فوريه                          
حکومت کرنسکی و نه حکومت             

سازمان .  تزار را سرنگون کردند       
بلشويکها در زمان انقالب فوريه            
فاقد رهبری منسجم و شکل گرفته           

انقالب فوريه برای             .  ای بود      
بسياری از سازمانها و از جمله                 
بلشويکها يک رويداد غير مترقبه           

. آمادگی از پيشی نداشتند              .  بود

٢۵شماره   
اين متاسفانه يعنی نزديکی به                    
سياست شناخته شده نيروهائى در         
اپوزيسيون ايران که سرنوشت               
خود را به جنگ و ماشين                             

 . ميليتاريسم آمريکا گره زده است

 

تشابه سياستهای رهبری کنونی              
حکک با سياستهای سازمان پيکار       

 فقط در        ۶٠ و        ۵٩در سالهای        
سياست اين جريانات در قبال                    

فصل مشترکها عميق   .  جنگ نيست 
سئوال اين است که              .  تر است    

چنانچه اين نيرو اين سير عبور از        
کمونيسم منصور حکمت را                      
همچنان طی کند، سياستهايش اين          
سازمان را در همسويی با کدام                
نيروها قرار خواهد داد؟ چه                       
تغييری در مکان اجتماعی اين                
جريان صورت خواهد گرفت؟ بايد      
ديد و بايد اميدوار بود که اين نيرو          

 . پيش از آنکه دير شود، بخود آيد

 

سياست کمونيسم کارگری منصور      
حکمت در قبال چنين جنگی اما               

جنگ يک واقعيت       .  روشن است   
زندگی مردم  .  خشن و خونين است    

و امر سياسی را مشکل و پيچيده             
ما برای پايان دادن فوری         .  ميکند

جنگ در صورت وقوع آن تالش          
مبانی استراتژی      .  خواهيم کرد     

سياسی ما در شرايط جنگی                        
ما در جبهه            .  تغييری نميکند     

آزادی، برابری، و رفاه مردم                   
برای پايان دادن به جنگ و پايان            
دادن به حيات جمهوری اسالمی            

هيچگونه .  همزمان مبارزه ميکنيم    
همسويی برای ما با هيچکدام از دو   
قطب اين تخصام ارتجاعی مجاز          

ما تالش ميکنيم که مبارزه        .  نيست
عليه جنگ را به مبارزه برای                  

. سرنگونی رژيم اسالمی گره بزنيم   
ما برای قطع فوری جنگ و                       
تحريمهای اقتصادی، سرنگونی           
رژيم اسالمی و استقرار فوری               

. سوسياليسم مبارزه ميکنيم                        
همسويی ما با امر آزادی و انقالب        

 . *کارگری است

!نه جنگ، نه تحريم  

!نه جمهورى اسالمى  

آزادى و رفاه براى 
!همگان  



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر   

 سميرا

نشريه تان را             .  سالمى گرم      
با ديگرانى    -ندائى در آن    .  ميخوانم

بيشتر در  .  فرق ميکند   -که ميخوانم 
. مورد مفهوم آزادى صحبت کنيد         

منظور از رهائى همه جانبه                      
. چيست؟ شما زياد اين را ميگوئيد        

 .با دوستى، سميرا. برايم تجسم کن

 

 سميرا عزيز،

خوشحالم که نشريه يک دنياى                 
خوشحال ترم که   .  بهتر را ميخوانيد  

. تفاوت را در کار ما حس ميکنيد           
توصيه ميکنم نشريه را به دست             
دوستانتان برسانيد تا آنها هم در               
دنياى بهترى که ما برايش ميجنگيم     

ساختن خوشبختى تنها   . شرکت کنند 
بدست بشر زمينى ممکن است و             
خوشبختى را تنها طرفدارانش بپا         

 . ميکنند

آزادى يکى از زيباترين واژه هاى        
اميد و ايده آلى       .  تاريخ بشر است    

است که بشر در هر دوره آرزوى         
اين .  رسيدن به آن را داشته است          

مفهوم مانند تمام جوانب زندگى ما،      
در .  جهانى دارد   -مفهومى تاريخى 

هر دوره مهر افقهاى جنبشهاى               
پيشرو و طبقات اجتماعى را بر              
خود داشته است و امروز در                     
دنياى قرن و بيست و يکمى هم                 

در دوران قديم،       .  همينطور است   
تجسم آزادى براى برده يا رعيت،         
نهايتا رهائى از همان وضعيت و           

. است"  آزاد"تبديل شدن به برده          
تجسم کارگر و کمونيسم از آزادى         
در دنياى امروز با امکانات،                     
مقدورات، ظرفيتها، خالقيتها،                
دانش و تکنولوژى، نيروى                        
انسانى، منابع سرشار از انرژى و        
غيره، مفهوم اش عميق تر و همه           

مفهوم آزادى در      .  جانبه تر است     
زمانه ما، انعکاسى از آرزوها و            

اما .  آمال بشر ايندوره است                  
عليرغم اينکه آزادى در هر دوره          
تاريخ بشر درچه ظرفيتى مطرح          
بوده است، بعنوان يک هدف                     
انسانى و اجتماعى همواره جايگاه        
مهمى در فرهنگ پيشرو جامعه             

 .انسانى داشته  است

تحجر خود را پشت سر بگذارد         
و تاريخ واقعى اش را شروع              
کند؛  يعنى همراه با الغاى                      
طبقات و دولت و نيروى                        
سرکوب، ابزارهاى اجتماعى           
اين سلطه را وراندازيم؛  يعنى           
به مردساالرى و تبعيض و                  
نابرابرى در هر قلمرو پايان               

يعنى رهايى از ستم هاى        .  دهيم
مذهبى، قومى و جنسى، رهايى        
از فقر و فالکت، جهل و خرافه          
و مصائب جامعه طبقاتى؛ يعنى       
فرهنگ طبقات حاکم و                           
ارزشهاى عقب مانده شان را             
دور بياندازيم و فرهنگى                       
پيشرو، مدرن، سوسياليستى و          

يعنى بشر  .  انسانى را حاکم کنيم    
بيگانه از خود و از همسايه و              
همنوع خود و از محصول کار          
و خالقيت خود، مجددا محور             

. جهان و هر فعاليت انسانى شود     
يعنى جامعه اى بسازيم که                    
اولويت اول و آخر آن تعالى                
انسان است، نيازى به دولت و           
قدرت فائقه ندارد، رهائى همه          
جانبه يعنى زير و رو کردن                 
اوضاع موجود به نفع آزادى              

برخالف بورژوازى که        .  بشر
" رهائى"افق آزاديش حداکثر به     

بورژواها منجر ميشود، کارگر       
و کمونيسم نميتواند آزاد شود              
بدون اينکه کل جامعه را آزاد             

سرنگونى سرمايه امر           .  کند
طبقه کارگر است اما رهائى               
طبقه کارگر تنها با رهائى کل            
جامعه و نفى تمام عيار وضع             

اين جهان   .  موجود عملى است     
را بايد ساخت، هيچ منجى و                
شاهى براى من و تو و ما به                 

ساختن اين   .  ارمغان نمى آورد     
جهان به نيروى متشکل کارگر         

به اين    .  و کمونيسم نياز دارد         
 .    موفق باشيد! صف بپيوند

 

 غالم ساعدى

آيا شما وقوع        !  درود بيکران   
جنگ را فورى ميبينيد؟ چرا؟            
نظرتان در مورد آينده اين دعوا       

 غالم ساعدى. چيست؟ با سپاس

 

 غالم ساعدى عزيز،

وظيفه يک حزب کمونيستى               
تحليل مبنى بر فوريت و عدم              

. فوريت وقوع جنگ نيست                 

 نامه ها،
 سياوش دانشور

ما از آزادى از سرمايه دارى و               
. جامعه طبقاتى صحبت ميکنيم              

سرمايه داران و احزابشان هم از           
آزادى در همين نظام سخن                         

غايت آزادى    "ميگويند و آن را             
مهمترين پرچم شان    .  ميدانند"  بشر

بيانيه حقوق بشر است که بند                    
آن مالکيت خصوصى         "  مقدس"

همين پرچم هم مدتهاست که      .  است
بر زمين افتاده و طبقه حاکم سير            
برگشت به دوران عهد عتيق را              

سرمايه دارى    .  پيشه کرده است       
افقى ملموس مبنى بر آزادى بشر           

دمکراسى نظم   .  براى ارائه ندارد    
نوينى بى آبروتر از آنست که                   
مردم شريف جهان آرزويش را              

کمونيسم در مقابل اين    .  داشته باشند 
اوضاع انسانيت و رهائى انسان را      

رهائى همه جانبه        .  اعاده ميکند   
وجه مشخصه تبئين کمونيسم از             

رهائى همه     .  آزادى بشر است         
جانبه يعنى آزادى از اختناق و                 
سلطه گرى و اعمال محدوديت و           
قدرت مافوق مردم؛ يعنى نفى                  
تمامى ارکانهائى در جامعه و نظام       
موجود که آزادى بشر را محدود و        
مشروط ميکند؛ يعنى برسميت                
شناسى و برسميت شناختن همنوع       
بعنوان انسان برابر در مقابل                    
قانون، در حقوق فردى و                             
اجتماعى، در دسترسى به امکانات     
جامعه؛  يعنى برابرى در قلمرو             
اقتصادى و بهره بردارى از                     
ثروت اجتماعى؛ يعنى الغاى                    
بردگى مزدى بعنوان چکيده                     
بردگى تاريخى بشر؛ يعنى الغاى          
طبقات که ضرورت پيدايش                     
تاريخى شان تصاحب دسترنج و           
حاصل کار ديگران و اعمال سلطه      
طبقاتى بوده است؛ يعنى رها شدن        
خالقيت و توانائى و استعداد                      
انسانها از قيد بازار و مالکيت و              
سود و سرمايه و قوانين مترتب به         
آن؛ يعنى تبديل شدن کار به يک              
فعاليت مثبت و آگاهانه اجتماعى؛         
يعنى رهائى از مذاهب و خرافات؛       
يعنى حاکم شدن انسان بر مقدرات        
خويش؛ يعن ايجاد جامعه اى که           
زمينه شکوفائى و رشد نوع                       
انسانى را به باالترين شکل ممکن        
فراهم کند؛ يعنى انسان دوره                     

٢۵شماره   
وظيفه ما منتفى کردن اين کابوس             

من شخصا بسيارى از                  .  است
کشمکشهاى جارى را پروپاگاند با           
اهداف مشخص تر سياسى در                     

وقوع جنگ را فورى     .  منطقه ميدانم 
نميبينم، اما خطر آن را هم منتفى                

جنگ ميتواند مستقل از             .  نميدانم
نقشه قبلى دولتها در زمينه رويداد            

آنچه امروز  .  خاصى شعله ور شود     
روشن است اين خطر بعنوان يک            
شمشير باالى سر مردم گرفته شده و      
ارتجاع از هر سو از آن بهره                       

وظيفه ما و طبقه         .  بردارى ميکند  
کارگر و مردم          

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 

  ٢١صفحه 



٢١صفحه  يک دنياى بهتر   

مقابله با اين رويداد و منتفى کردن         
گسترش مبارزه با   .  اين خطر است  

جمهورى اسالمى و گرفتن ابتکار        
عمل سياسى، که اشکال مختلفى را      
ميتواند بخود بپذيرد، ميتواند هم             
خطر وقوع جنگ و هم شر اسالم          

در .  و حکومت اش را منتفى کند          
مورد آينده دعواى جمهورى                     
اسالمى با آمريکا، نميتوان نظر             

اين دعوا ميتواند به         .  قاطعى داد  
به نظر من    .  سمتهاى مختلفى برود   

سازشى ميانمدت در منطقه فرمول      
طالئى اى است که هر دو سو                    

در اين زمينه در      .  دنبال آن هستند   
سرمقاله هاى همين نشريه توضيح       

نکته اما اينجاست که هر         .  داده ام  
سازشى ملزوماتى دارد و تامين             
اين ملزومات بخشا خارج از توان        

. صفبندى فعلى در دو طرف است        
. با اينحال غير ممکن بنظر نميرسد     

 . پيروز باشيد

 

 تهران -آزاد

خسته نباشيد دوستان گرامى، آيا             
مخالفت شما با ليبراليسم ترجمانش       
اين است که اگر سوسياليسم نباشد         
همين آقايان خوبه باشند؟ معنى                
مخالفت سياسى شما با ليبرالها قابل      

آيا با همين منطق          !  درک نيست   
آقاى خاتمى را تحريم کرديد؟                   
پيشاپيش از توضيح و توجه تان              

 . تهران -آزاد. متشکرم

 

 آزاد عزيز، 

ما بعنوان کمونيست و مارکسيست       
که براى جامعه اى بدون طبقات و         
بدون بردگى مزدى و بازگشت                
اختيار به انسان تالش ميکنيم،                 
روشن است با جنبشها و مکاتب              
مختلف بورژوازى و برنامه                     

روشن است   .  سياسى آنها مخالفيم     
ما طبقه کارگر را به حمايت از                
بورژواها و دولت اسالمى شان              

صحبت برسر          .  فرانميخوانيم
. سرمايه دارى يا سوسياليسم است       

چرا مخالفت يک کمونيست با                  
" قابل درک  "ليبراليسم براى شما        

نيست؟ اگر بحث شما اينست که؛            
حاال چون سوسياليسم دور از                   
دسترس است يا عملى نيست، بين          

ميفهمند، اما نميتوانند بعنوان               
حزب سياسى تاکتيک سياسى              
شان را با اين منطق پراگماتيستى      

ما نه فقط خاتمى بلکه . تعيين کنند
کل جمهورى اسالمى و                            

هاى قالبى اش را          "  انتخابات"
. برسميت نشناختيم و نميشناشيم        

وظيفه ما دعوت مردم به حمايت       
ما بعنوان يک   .  از ارتجاع نيست  

جريان سرنگونى طلب انقالبى و      
کمونيست، در عين حال که براى      
سرنگونى کامل اين حکومت               
تالش ميکنيم، از هر گشايش                 
سياسى که با مبارزه مردم ايجاد         
شده است استقبال و از آن بعنوان       
سکوى پرش براى تمام کردن             

. کار اين حکومت استفاده ميکنيم      
مسئله تماما اينست که شما چ            
ميخواهيد و امرتان چيست؟ اگر        
فرضتان اينست که اين نظام                  
هست و خواهد بود، و کار                      
امروزتان اينست که کم کم                      
تلطيفش کنيد، آنوقت نه فقط بايد          
از خاتمى بلکه از هر معمم و                
مکال  ديگر که شعار                                   

و "  جمهورى"و    "  اصالحات"
و غيره ميدهد، بايد          "  رفراندم"

اما اگر امرتان اين      .  حمايت کنيد 
باشد که بشر را آزاد کنيد، اسالم         
را وربياندازيد، طبقات را الغى          
کنيد، بردگى مزدى را برچينيد،         
برابرى را قانون کنيد، آزادى              
زن را عملى کنيد، و خالصه                
حرمت بشر را اعاده کنيد؛                     
آنوقت حالتان از خاتمى و امثال          

. او و نظامشان به هم ميخورد              
آنوقت مثل ما بر امکانپذيرى                
يک راه حل انسانى تاکيد ميکنيد         
و براى تحقق آن جذب نيرو                   

اين کارى است که ما             .  ميکنيد
ميکنيم و تعيين تاکتيک و سياست     
هايمان تابعى از اين هدف                       

 . انسانى ماست

 

توصيه ميکنم بيشتر وضعيت              
دوران .  دنيا را مرور کنيد                

ليبراليسم جان الک و روسو                  
. مدتهاست که سپرى شده است           

امروز بورژوازى با پرچم نظم          
نوين در ميدان است و الگوهاى          
جهانى اش را فى الحال بدست             

ايران را نميتوانيد        .  داده است   
بعنوان يک جزيره از اين                        

. جهتگيرى جهانى جدا کنيد                  
کمونيسم اما، از آنجا که راه حل          
اساسا متفاوتى را پيش رو                       

 ...نامه ها
معقول تر    "  ليبرالها"اسالميها و        

را حمايت کرد،   "  ليبرالها"است که   
آنوقت من با فرض بحث شما                      

در سيرمبارزه براى               .  مخالفم
سرنگونى رژيم اسالمى، شکل                
دادن به آينده، يک شکاف اساسى            
در ميان مخالفين اين حکومت                    

کدام آينده و با چه مختصاتى        .  است
قرار است جايگزين وضع امروز          
شود؟ سرمايه دارى و سوسياليسم،        
هر دو، انتخابهاى متفاوتى هستند            

. که در مقابل جامعه قرار دارند               
اينکه جامعه کدامين راه حل                        
اجتماعى چپ يا راست را برخواهد      
گزيد، تماما در گرو اينست که                   
نيروهاى اين دو کمپ در سير                    
عملى سرنگونى رژيم اسالمى                 

آيا مردم  .  کجاى داستان قرار دارند     
با پرچم و هژمونى چپ اين رژيم            
را از سر راه برميدارند يا با                         
طرحهاى راست؟ اگر در ايران               
مردم در صحنه سياسى باشند،                  
کمونيسم شانس اش بيشتر از هر              

اما اگر راست   .  راه حل راست است   
دور اول اين روند را ببرد، و يا                 
مردم را در پس يک جنگ دچار              
انزوا کند، آنوقت کار کمونيسم                  

و .  سخت تر و پيچيده تر خواهد شد       
" ليبرالها"باالخره منظور شما از          

چه کسانى هستند؟ طرفداران آقاى         
خاتمى؟ سرخوردگان جنبش                      
اصالحات دينى؟ ملى مذهبى ها،            
نهضت آزادى، ناسيوناليستهاى               
جبهه ملى، انشقاقات تحکيم وحدت        
و دو خرداد که زير پرچم حقوق               
بشر و پالتفرم اقتصادى تاچريستى       

مينامند؟ ايران    "  ليبرال"خود را        
ليبرال ندارد، اينها بيشتر معادل               
مانوفاکتورى نئو کنسرواتيوها                 

 . هستند

 

پرسيده ايد؛ آيا با همين منطق آقاى          
خاتمى را تحريم کرديد؟ ميدانم                  

بد و    "منطق عمومى مردم بين               
اما اين  .  عمدتا دور زده است    "  بدتر

منطق بى آلترناتيوى و پراگماتيستى     
مردم است که با حمايت صورى از        

" نه"يکى به طرف ديگرى                         
ميگويند و عمال هر دو را دچار                

کمونيستها اين   .  دست انداز ميکنند    
روانشناسى اجتماعى را ميفهمند،          
حرکت هوشيارانه مردم را                          

٢۵شماره   
ميگذارد و مطلوبيت و امکانپذيرى      
آن را اثبات ميکند، ميتواند اين                 

. مسير ارتجاع جهانى را سد کند            
ليبرالهاى ديروز هم ميتوانند اميد و      
آرزوهايشان را در سوسياليسم پيدا      
کنند و هزاران فرسنگ جلوتر                 

بجاى اينکه انسان را به             .  بروند
اسارت ارتجاع و مذهب                               
دربياوريد، نفس ارتجاع و اختناق         
و نابرابرى را به نفع انسان منتفى          

. اين منطق معقول ترى است      .  کنيد
 .موفق باشيد

 

 داريوش مازندرانى

يک سوال دارم لطفا باريک      .  سالم
بين تر آن را مورد توجه قرار                   

آيا موضوع تغيير خط                 .  دهيد
امروز مشکل فورى ملت ايران              
است؟ اگر نيست طرح آن چه                    
ضرورتى دارد؟ بهتر نيست در              
مورد موضوعات نگران کننده مثل     
خطر تجزيه ايران و راهکار                    

! مقابله با آن حرف بزنيد؟ بدرود           
 داريوش مازندرانى

 

 داريوش مازندرانى عزيز،

مشکل فورى مردم ايران جمهورى     
اسالمى است که بايد سرنگونش             

ما داريم همه در اين مورد و         .  کرد
همينطور فرداى بدون جمهورى           

در مورد    .  اسالمى حرف ميزنيم      
. راه حلها و سياستها و استراتژيها         

بحث تغيير خط هم يکى از اين                  
مسائل است که البته هر زمان                   
طرح شود با همين واکنش هاى               

. ناسيوناليستى روبرو ميشود                   
فرمول "  خطر تجزيه ايران             "

ما .  سياسى و مفروضات ما نيست       
در باره خطر سناريوى سياه حرف      

تجزيه "ميزنيم که امرى مهمتر از        
يعنى مدنيت و جان و نفس         "  خاک

بقاى جامعه مورد تهديد قرار                    
تفاوت ما کمونيست              .  ميگيرد

کارگريها با شما و کل طيفهاى                 
ناسيوناليست اينست که؛ اولويت و       
اصالت در نزد شما خاک و خون            
و در اشکال افراطى نژاد است،              
اما اولويت و اصالت براى ما                   
انسان و حرمت و آزادى و برابرى       

ما موافق تقسيم کشور به          .  اوست
قطعات مينياتورى با زعامت خانها     
و طالبانها و کاراديچ هاى ايران              

همانطور که موافق ايران        .  نيستيم
يکپارچه 

  ٢٢صفحه 



٢٢صفحه  يک دنياى بهتر   

بزعامت شاه يا آخوند يا هر                        
خودگمارده اى روى سر مردم                

ما آزادى و برابرى                   .  نيستيم
ميخواهيم که در يک حکومت                  
کارگرى و سوسياليستى تامين                 

تنها اين راه حل ميتواند            .  ميشود
را هم منتفى    "  تجريه ايران "خطر  
چون برخالف شما، که از هر       .  کند

سو تنها بر نفرت ملى و قومى                   
ميدميد، سوسياليسم مسائل و                     
شکافهائى را که اردوهاى مختلف        
ناسيوناليسم ايجاد کرده اند، حل              

 .    موفق باشيد. خواهد کرد

 

 ساشا 

. متشکرم.  نشريه دريافت شد             
بعضى از متنها        .  خواندنى است   

يعنى بايد ساده تر بيان   . سخت است 
با .  اميدوارم در نظر بگيريد     .  شود

 .ساشا. عالقه زياد

 

 ساشا عزيز، 

متن هائى را نميتوان خيلى روان            
نوشت و يا براى اصالحات و                   
ترمهائى نميتوان معادل دقيق و               

اين يک مشکل زبان    .  رسا پيدا کرد  
با اينحال نکته شما        .  فارسى است  

بايد قادر بود    .  مهم و درست است     
مسائل پيچيده را هم در بيانى ساده         

اين .  و تيز و فراگير ارائه داد                 
درجه زيادى از تسلط به موضوع         

خود ما  .  مورد بحث را طلب ميکند    
از .  همواره به اين مهم تاکيد کرديم      

دوستان ديگر را   .  توجه شما ممنونم  
با عالقه فراوان    .  هم سالم برسانيد   

 . متقابل

 

 سئواالتی پيرامون جنگ

در سمينار مرکز مطالعات                         
کمونيسم کارگری پيرامون جنگ         
و مبانی سياستهای جنبش ما چند             
سئوال پايه ای مطرح شدند که در          
نشريه مختصرا به آنها پاسخ                     

شايد .  من چند سئوال دارم     .  ميدهيم
. اين سئواالت باعث تعجب شوند          

 :سئوال اول من اين است

  

چرا با جنگ مخالفيد؟ به اين            -١

تصوير که بمب و گرسنگى                  
مردم آنها را ناراضى و به                      
انقالب يا شورش ميکشاند،                   

ضد اجتماعى    .  بيمارگونه است   
تصوير ديک چينى و تيم         .  است

کسانى که چنين      .  پنتاگون است  
تصويرى دارند، از سازماندهى        
جامعه براى سرنگونى جمهورى     
اسالمى نااميد هستند و الجرم              
تحريم اقتصادى و حمله نظامى          
را بعنوان فاکتورى مثبت در                

. خدمت تحقق اهداف خود ميبينند     
اين نه فقط سياستى ضد                             
کمونيستى و ضد انسانى است،           
بلکه کمکى به تحقق هدف آنها             

 .  هم نخواهد کرد

 

کسانيکه مخالف اين رژيم            -٣
هستند و دارای تشکيالتی                     
هستند، آيا اين جنگ ميتواند               
مانند يک اهرم کمک کننده                    
باشد، برای تسريع امر                            

 سرنگونی؟

 بستگى به اين دارد که             پاسخ؛ 
اين تشکيالتها چه اهدافى را                  
دنبال ميکنند و شيوه رسيدن به            

. آنها را چگونه تعريف کرده اند        
مثال براى مجاهدين، قوم                         
پرستان، بخشى از سلطنت طلبان     
و نيروهائى که تحقق                                  
استراتژيشان را به حمله آمريکا        
گره زدند، بله جنگ در خدمت            
اهداف آنها براى سرنگونى هم           

متقابال جنگ بهانه و در         .  هست
واقع کاتاليزور سياسى نزديکى         
مجدد بسيارى از نيروهاى جنبش     
ملى اسالمى به جمهورى                        

اما براى اردوى    .  اسالمى ميشود 
آزادى و برابرى اين منطق و               

در اين    .  همسوئى معنى ندارد       
جنگ يک سر سوزن پالتفرم ما         
و طبقه کارگر و کمونيسم                        

جرياناتى که    .  نمايندگى نميشود   
اهداف شان با اين جنگ                           
نميخواند اما به آن اميد ميبندند،           
يا سياست شان را در اين جهت            
تدوين ميکنند، قربانيان اين                    

 .  بحران اند

 

تحريمها چطور؟ آيا تحريمها       -۴
ميتوانند ضامن سرنگونی اين           
رژيم باشند؟ فرق تحريم                          
اقتصادی با اعتصاب عمومی             

 چيست؟

 ...نامه ها
علت که بنيانهای اقتصادی اين                
نظام را نشانه ميگيرد و نه                          

 سرنگونی را؟

 چون جنگ مردم نيست،               پاسخ؛
جنگ دو ارتجاع تروريستى بين             
المللى است، مصائب جانى و مالى         
و نسلى براى مردم دارد، تلفات                
انسانى بيشمار ببار مى آورد، ضد          
مبارزه براى آزادى است، سير                
مبارزه مردم را قيچى ميکند، چون        
جنگ ويرانگر است، نابود کننده            
است، استيصال و تباهى را رشد              
ميدهد، نيروهاى دست راستى و              
ضد جامعه را تقويت ميکند، جامعه       
را در بحرانى عميق و غير قابل               

بنيانهاى .  تصور فرو ميبرد                
اگر منظور     –اقتصادى اين نظام        

با جنگ     -جمهورى اسالمى است     
شايد تضعيف شوند اما خود                         

فشار .  حکومت هارتر ميشود             
اقتصادى ناشى از جنگ را به فقر          
و گرسنگى بيشتر مردم و اختناق            

ما هم      .  شديدتر ترجمه ميکنند          
مخالف شديد جمهورى اسالمي                
هستيم و هم مخالف شديد سياست             

. جنگى و ميليتاريسم نظم نوينى               
استراتژى ما در تقابل با هر دو                  
است و اين استراتژى اتفاقا با منافع        
جامعه، طبقه کارگر و اهداف                    

 . کمونيستى ما منطبق است

  

آيا جنگ به عنوان يک اهرم              -٢
هل به جلو نقشی مثبت در                            
سرنگونی اين رژيم نخواهد                       

 داشت؟

البد با يک    .   به نظر من نه      پاسخ؛ 
بمباران اتمى ميتوان حکومت                   

اما ميليونها نفر   .  اسالمى را انداخت  
ما بعنوان سازش    .  هم نابود ميشوند   

ناپذيرترين سرنگونى طلبان، دنبال      
سرنگونى به هر قيمت و با هر                   

ما ميخواهيم از      .  وسيله اى نيستيم     
پس سرنگونى رژيم اسالمى جامعه      
را آزاد و سوسياليسم را مستقر                  

در سوال شما تصويرى هست     .  کنيم
که هر نوع فشار به حکومت را از          
هر جانبى در خدمت سرنگونى                

هر .  اين ديدگاه اشتباه است      .  ميبيند
نوع بمباران و حمله به جمهورى            
اسالمى، اين رژيم را تقويت ميکند        

اين .  و به جان مردم مى اندازد                

٢۵شماره   
تحريم .  پاسخ؛ خير نميتواند               

اقتصادى يک سالح کشتار جمعى        
نفس اين بحث مسخره     .  مردم است 

چون .  و مملو از رياکارى است           
عده اى به بهانه مقابله با ساخت               
سالح کشتار جمعى توسط يک                

، با سالح کشتار جمعى                      رژيم
.  را از بين ميبرند            مردمديگرى    

چون رژيم در اين ماجرا که تکان          
مگر صدام با تحريم             .  نميخورد

سرنگون شد؟ تحريم اقتصادى و            
حمايت از آن يک سياست دست              
راستى و ضد اجتماعى و عميقا               

مدافعين اين   .  غير مسئوالنه است     
سياست ذره اى براى جان آدميزاد        
و کودکانى که براثر اين تحريمها           

. نابود ميشوند ارزش قائل نيستند           
دفاع از سياست تحريم اقتصادى،          
دفاع از کشتار دسته جمعى و                    

 .  آدمکشى آگاهانه است

 

من به لحاظ احساسی مخالف           -۵
جنگ هستم، ولی اگر جنگی                     
صورت گرفت من چه کار بايد                  

 بکنم؟

 ما هم مخالف سياست نطم           پاسخ؛
نوينى و تهديد جنگ و جنگ هستيم 

در .  و هم مخالف جمهورى اسالمى   
درجه اول براى ممانعت از عملى         
شدن اين تهديد تالش ميکنيم و در           
صورت وقوع جنگ بايد                             
مبارزمان را در شرايط جديد ادامه       

مقابله با سياستهاى                    .  دهيم
سرکوبگرانه رژيم و کوبيدن                    
جامعه به بهانه جنگ،                                    
سربازگيرى، تحميل فقر گسترده           
تر و غيره يک رکن سياستهاى                

همزمان بايد در اين                  .  ماست
موقعيت جديد سوال قدرت سياسى        

پايان دادن  .  براى کمونيسم باز باشد   
به مشقات جنگ، حضور سياسى و      
نظامى اردوى کمونيستى کارگرى      
يک ضروت مبرم در شرايط بهم           

در .  ريختگى ناشى از جنگ است       
اين دوره انواع نيروهاى سناريوى      
سياهى به ميدان مى آيند و تالش              

بايد .  ميکنند جامعه را به قعر ببرند      
در مقابل اين سناريو که با وقوع             
جنگ امکان آن بشدت باال ميرود،        
با صفى قوى از مدنيت، جامعه،             

. آزادى و حقوق مردم دفاع کرد              
هرجا ميتوان قدرت را تسخير کرد       
و جامعه را براى مقابله و دفاع از          

وظيفه و مسئوليت   .  خود بسيج کرد  
اجتماعى کمونيسم در چنين                       

  ٢٣صفحه 



٢٣صفحه  يک دنياى بهتر   

 .   شرايطى بسيار سنگين است

 

 با درود

. اميدوارم حالتون خوب باشه                   
ممنون ميشم ما رو در مخالفت با            
جنگ عليه ايران تنها نذاريد و در          

: انعکاس حرکتمون ياريمون کنيد        
. پيروز باشيد    .  منتظرتون هستيم    

www.hamava01.blogfa.com 

 

 سجاد عزيز،

آدرس وبالگ شما را منتشر                      
خوشحاليم که مخالف جنگ     .  کرديم
اما دفاع ناسيوناليستى در        .  هستيد

مقابل جنگ، بناچار شما را کنار            
شما .  جمهورى اسالمى قرار ميدهد   

نيازى نداريد براى مخالفت با                   
جنگ پشت پرچمى برويد که                    

. اکنون دست رژيم اسالمى است           
بطرق انسانى و آزادمنشانه ترى            
هم ميتوان مخالف اين مرتجعين             

. بود و از مردم و جامعه دفاع کرد        
به سياست سوسياليستى ما عليه               
تهديدات دولتهاى جنگ طلب                   

 . موفق باشيد. بپيونديد

 

 نظر، 

نمی دونم شماها چه فکری می                 
اصال فکر دارين يا                     ......کنيد
 تا آدم       16شما ميگی       ....!!  نه    

عوضی که مزاحم زن و دختر                 
مردم شدن وحشی نيستن، اما اين           

 تا رو بهشون    16هايی که حق اين      
من به اين     !!  دادن وحشی هستن؟    

 
   3اطالعيه 

کمپين بين المللی برای آزادی             
 زنان در بند 

 

 !حکم دالرام علی متوقف شد

 
در گفتگويی با خبرگزاری ايسنا،     
وکيل مدافع دالرام علی اعالم              

صبح امروز با              :  "کرد که      
مراجعه به قوه قضاييه و دفتر              
سخنگوی مطلع شدم آه دستور           
توقف اجرای حكم موآلم برای            
بررسی مجدد پرونده صادر شده       

اين عقب نشينی رژيم           "  .است
اسالمی بدنبال اعتراضات                    

 ...نامه ها
رژيم کار ندارم اما اگه شما                          
اينطوری فکر می کنين بايد بگم               

... شما هم در خودتون شک کنين            
با اين  ......  وحشی کسی هست که        

انديشه تون به هيچ جايی نخواهيد            
 ......رسيد

 

 شهرام عزيز،

انگار مسائلى براى شما سوتفاهم             
ما مخالف سياست   .  ايجاد کرده است  

جمهورى اسالمى هستيم که                        
خوشبختانه شما هم باهاش کارى             

اما چرا شما صورت مسئله      .  نداريد
را از آنها پذيرفتيد؟ کجا به شما                  
اثبات شد که اينها مزاحم مردم شدند     

تعدى   -زن يا مرد    –و يا به افرادى      
کردند؟ بسيارى اوقات به مردم با            

وانگهى، .  همين عنوان حمله ميکنند   
اگر درجه اى از حقيقت در اين                  
ادعاها باشد، چگونه شما قبول                  
ميکنيد که حتى مقابله با اوباش را            
رژيم اوباشها بعهده بگيرد؟ چطور        
ميتوان حق را از سرکوبگر و قاتل         
مردم اعاده کرد؟ در قانون فرداى           
حکومت کارگرى نيز هر نوع                  
تعدى به مردم با هر بهانه اى جرم           
است و قانون موظف است از                     
امنيت و آسايش و حق و حرمت                

ما طرفدار    .  شهروندان دفاع کند       
نيستيم، مخالف رژيمى   "  مزاحم ها "

هستيم که به اين بهانه سرکوب                  
ميکند و بندهاى اختناق را سفت تر         

در ضمن در يک جامعه             .  ميکند
متمدن و انسانى، زن و دختر،                    

شهروندان با   !  نيستند"  مال مردم  "
شخصيت و صاحب حقوق و برابر        

انسان اند، که جنسيت و      .  جامعه اند 
سن و سايزشان مانعى در مقابل                

زن و دختر   .  حقوق برابرشان نيست  
که ماشين و مبل و مستقالت نيستند         

. که با ضمير مالکيت از آن نام برد         
 .  *            موفق و پيروز باشيد

٢۵شماره   

گسترده در ايران و در سطح بين          
المللی به حکم زندان و شالق                   
دالرام علی، از فعالين حقوق زن         

سازمان آزدادی زن اين            .  است
عقب نشينی رژيم اسالمی را به            
دالرام علی، خانواده، دوستان،             
همکاران و تمام انسان های                      
آزاديخواهی که نگران موقعيت            
دالرام بودند تبريک ميگويد و                
اعالم ميدارد که تنها با گسترش و        
شدت اعتراضات ميتوانيم لغو اين      
حکم و آزادی ساير دستگير                     

سازمان .  شدگان را تامين کنيم           
آزادی زن اين کمپين را تا آزادی          
ساير دستگير شدگان ادامه خواهد       

 .داد
 

 !زنده باد آزادی زن
 !ستم بر زن موقوف
 !سرکوب زنان ممنوع

 !زندانی سياسی آزاد بايد گردد
 

 سازمان آزادی زن
 2007 نوامبر 10
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 يک دنياى بهتر
برنامه حزب اتحاد 

کمونيسم کارگرى را 
بخوانيد و به 

دوستانتان توصيه 
!کنيد  

تالش برای خالصی جنبش ضد جنگ از عوامل و تاثيرات جريان                           
مردم دنيا از   .  اسالميست و رژيم اسالمی يک اقدام بسيار ضروری است         

از اين همه کشتار و        .  اين مسابقه و جنگ تروريستی خسته و بيزارند             
بايد اين مردم را خطاب        .  خونريزی و ويرانی دلشان به درد آمده است            

بايد توضيح داد که اين شرايط زائده جنگ تروريستی است و               .  قرار داد 
مجبور نيستيم که با يکی عليه             .  بايد با هر دو قطب آن مبارزه کرد                 

بايد نيروی عظيم مردم بشردوست و آزاديخواه را           .  ديگری همسو شويم   
اين تنها راه ممکن برای خالصی از اين جنگ خانمان                .  به ميدان آورد   
 .*برانداز است

 ...جنگ تروريست ها و کانون های بحران

تمام فالسفه جهان را 
تفسير کرده اند، حال آنکه 
!مسئله برسر تغيير آنست  

 کارل مارکس



٢۴صفحه  يک دنياى بهتر  ٢۵شماره    

 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  

 اينها چه نوع جانوری  هستند؟

 در حاشيه قتل زهرا

 

يکماه پيش يک خبر کوتاه در سايت       
يک :  "های خبری منتشر شد                

دانشجوی پزشکی به اسم زهرا در         
بازداشتگاه اداره منکرات همدان            

اين خبر    ."  خودکشی کرده است       
قرار بود هيچ کنجکاوی و شک و            

گويی اين هيچ    .  ترديدی برنيانگيزد 
يک واقعه پيش    .  اتفاق مهمی نيست   

ولی مردم ايران با    .  و پا افتاده است   
قاتلين را   .  اينگونه جنايات آشنايند     

باز .  شست ها خبردار شد   .  ميشناسند
يک زن ديگر بدست اين جانوران           

کافی بود سه     .  به قتل رسيده است       
کلمه زن، منکرات و بازداشتگاه را       
کنار هم بگذاريد تا حدس بزنيد چه          
جنايت هولناکی به وقوع پيوسته               

 . است

يادم است با ديدن اين خبر سريعا              
يک اطالعيه از طرف سازمان                

نوشتيم که  .  آزادی زن منتشر کرديم    
حتی اگر خودکشی باشد مسبب اش         

طی اين يکماه    .  رژيم اسالمی است   
اين خبر دائما توسط مدافعين حقوق        
زن و سايت های ديگر اپوزيسيون         
باز چاپ ميشود و هر بار گوشه                
تلخ و دردناکی از اين واقعه                          

 . هولناک برمال ميشود

 

معلوم ميشود که زهرا اوال پزشک         
. بوده است و نه دانشجوی پزشکی         

اين فاکت چه اهميتی دارد؟                           
مامورين رژيم کوشيده اند که بهر           
شکل ممکن اين واقعه را کوچک             

متاسفانه در دنيای پر    .  تر جلوه دهند  

از تعصب و جهل و طبقاتی امروز               
مرگ يک دکتر از يک دانشجو مهم            
تر است، مرگ يک دانشجو از يک             
کارگر مهم تر است، و باالخره مرگ         
يک کارگر از يک بيکار مهم تر                    

و از همين رو است که در تمام         .  است
اخبار بعدی نويسندگان بارها و بارها         
بر هوش و درس خوانی زهرا تاکيد             

گويی اگر زهرا يک ديپلمه             .  دارند
خانه دار بود، مرگش غير تراژيک             

 !تر و کم اهميت تر ميبود

 

برادر زهرا يکربع قبل       .  فاکت بعدی  
از ساعت مرگ با او تلفنی صحبت              

در .  کرده و حالش خوب بوده است            
اين يک ربع چه اتفاقی افتاده است که          
زهرا را مستوجب مرگ کرده است؟         
اين سوالی است که اذهان همه را                   

اين سوالی   .  بخود مشغول کرده است      
است که قلب مادر و پدر و برادر                    
زهرا را ميفشرد و فريادشان را در              

چه شد؟ چرا؟ سوال       .  گلو خفه ميکند    
های مادر و پدر داغداری است که                
احتماال هيچگاه پاسخ نميگيرد و به               

. آنها اجازه نميدهد که آرام بگيرند                
چرا و چگونه قرار است ساليان سال          
بر قلب و مغز اين پدر و مادر                            

فقط بايد اميد داشت که         .  سنگينی کند  
 !دق مرگ نشوند

 

آيا مامورين قصد تجاوز به او را                    
کرده "  گستاخی"داشته اند؟ آيا زهرا        

و زير کتک له اش کرده اند؟ جای                 
آيا .  کبودی روی پايش ديده شده است        

مامور "کرده است و      "  زبان درازی "
خونش به جوش آمده و                  "  معذور

خواسته است به زهرا درسی                            
بياموزد؟ خفه اش کرده اند؟ قرن                    
بيست و يک است، کشف علت مرگ          

اما اين جانوران     .  کار ساده ای است      
حتی پاسخ اين سواالت را نيز از اين           

 .خانواده داغديده دريغ ميکنند

 

پدر و مادر بر سر و کله خود ميزنند            
و همين چند روز پيش با شمع سياه                

تولد زهرايشان را عزاداری              
داغدارند، اما باز اين           .  کردند

. جانوران رهايشان نميکنند               
دست از اذيت و آزارشان بر               

حتی چند روز پيش          .  نميدارند
يک نفر به خانه شان زنگ زده         
و خود را از سازمان حقوق                 

. بشر معرفی کرده است                        
ميخواستند بدانند آيا خانواده                
زهرا با سازمان های مدافع                 
حقوق بشر و زنان در مورد قتل       

اينها .  زهرا صحبت ميکنند           
 ديگر چه نوع جانوری هستند؟

مرگ زهرا دردناک و تراژيک       
قلب انسان را به درد               .  است

بويژه که ميدانيم اين           .  مياورد
اولين نيست و تا زمانی که اين           
جانوران اسالمی سر کارند،              

اما .  آخرين هم نخواهد بود              
تراژدی مرگ زهرا فقط به                 

. مرگ و شيوه قتل ختم نميشود         
نکته ای در يکی از گزارشات           
توجه ام را بخود جلب کرد که            

مادر زهرا   .  بشدت متاثرم کرد    
: در تعريف ماوقع ميگويد                   

شوهرم رفت پزشكى قانونى و       "
الحمداهللا :به من تلفن آرد، گفت        

بچه ات سالم است معنى اين                
بعد فهميدم  .  جمله را نمى دانستم    

آه منظورش باآره بودن                       
  ."اوست

 

اين جمله را که خواندم شوکه              
چگونه در آن حال و روز،     .  شدم

پس از ديدن جسد عزيز                          
دلبندش، يک پدر با خوشحالی           
از بکارت دخترش به مادر                  

با وجود اينکه         .  مژده ميدهد    
ميدانيم بکارت يک دختر در              
ميان متعصبين و مذهبيون چه           
جايگاهی دارد، با وجود اينکه           
ميدانيم از دست دادن بکارت              
برای بسياری از متعصبين                  

با اين    .  مستوجب مرگ است       
وجود وقتی با اين جمله روبرو          

. شدم، يک لحظه خشکم زد                 
اصال جرم زهرا و علت                         
دستگيريش همين فرهنگ و               

. خرافات اسالمی بوده است               
همين خرافات اسالمی مقدمات        

. مرگ زهرا را مهيا کرده است       
زهر را در يک     !  چه طنز تلخی  

پارک با نامزدش دستگير کرده         
اصال جرمش اين بود که       .  بودند

در پارک  "  نامحرم"با يک مرد     
طنز تلخ تر اينست        .  بوده است  

که مادرش ميگويد ميان اين دو          
نامزد در مقابل دو شاهد صيغه          

اما .  محرميت خوانده بودند            
صيغه محرميت نيز نتوانست             
زهرا را از دست اين جانوران           

 .برهاند

تف به مذهب، فرهنگ و                        
ايدئولوژی ای که با زن چنين              

بکارت را       .  برخورد ميکند      
جامعه را در بند       .  تقديس ميکند  

تف به مذهب و                     .  ميکشد
ايدئولوژی ای که جامعه را اين         

. چنين عقب نگاه داشته است               
جهل و خرافه و تعصب را                    

بايد اين نظام     .  اشاعه داده است    
را به زير کشيد تا زهرای                      

بايد اين    .  ديگری قربانی نشود      
رژيم را به زير کشيد تا پدر و              
مادر ديگری اين چنين داغدار           

بايد اين جانوران را به           .  نشود
زير کشيد تا جهل و خرافه و                 
تعصب از جامعه رخت                          

 .* بربندد

 ستون آخر،
 آذر ماجدى


