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 آزادى دو دانشجو
روزبهان اميری و آرش پاکزاد 

 آزاد شدند
بنا به خبر کميته تالش برای رهايی                    
دانشجويان در بند، امروز چهارشنبه              
اولين دانشجوی در بند، روزبهان                      

 .اميری، با قرار وثيقه آزاد گشت                         
روزبهان اميری از دانشجويان بازداشت      

 آذر در صحن دانشگاه      ١٣شده در روز     
تهران بود که قبل از آغاز مراسم روز              
دانشجو توسط حراست دانشگاه تهران          
بازداشت و به نيروهای اطالعاتی تحويل      

 اين خبر اضافه ميکند که        .داده شده بود  
سخنگوی قوه قضاييه رژيم ديروز اعالم      

 تن از           ١١داشته که پرونده ی                      
دانشجويان در بند تکميل شده و به                     

 .زودی با قرار وثيقه آزاد خواهند گشت         
بنا به خبر ديگر آرش پاکزاد نيز آزاد                 

 .شد
 

ما آزادی روزبهان اميری و آرش پاکزاد       
را به خانواده و دوستانشان تبريک می          

 * .گوييم

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 سرما و مسئله گاز، چه بايد کرد؟

  گفتگو با نسرين رمضانعلى
٢صفحه   

.و نامه ها... ترور موسى حسين، عفو بين الملل و اعدام، اطالعيه ها، : در صفحات ديگر  

سرما و يخبندان و 
 بحران گاز

 مهرداد کوشا، تهران
 ۴صفحه 

 در باره برخى مسائل جنبش کمونيسم کارگری
 على جوادى، آذر ماجدى، سياوش دانشور

 
١۶صفحه   

"وظايف دانشجويان کمونيست"در باره جوانبى از سند   
 گفتگو با سياوش دانشور

 ٩صفحه 
  

  مارس٨
 جدال جنبش سرنگونی با رژيم اسالمی

١٢صفحه مصاحبه با آذر ماجدی                                                                                 

 داستان 
 " کمبود گاز"

 على طاهرى
 ۶صفحه 

 اطالعيه حزب در باره انتخابات 
 

مردم انتخابشان را 
 !کرده اند

م              اتی رژي اب خ ت مضحکه ان
ه            ن ح ه ص ی را ب الم اس
ال        ک ن و رادي ري رده ت گست
ل          دي ب راضات ت ت ن اع ري ت

  !کنيم
 

 ٣٠صفحه 



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 برف و سرما به      :يک دنيای بهتر  
يک مساله بحرانی در جامعه                   

ابعاد اين فاجعه     .  تبديل شده است    
چيست؟ چه صدماتی تاکنون اين           

 مساله به مردم زده است؟ 

 

 در ايران تحت    :نسرين رمضانعلى 
حاکميت يک مشت جانی و                        
وحشى، تنها چيزی که به بحران           
برای  اين دولت تبديل نمی شود             
تامين هزينه ماشين سرکوب مردم       

با فرارسيدن فصل سرما           .  است
مردم با معضالت زيادی روبرو           

از ناامنى جاده ها و مسدود        .  شدند
شدن و آوارگى در سرما و تلفات           
جانى تا کمبود مواد سوختی و                 
قطع گاز در شهرهاى مختلف                  

کماکان برف و سرما دارد       .  ايران
هر روز رسانه    .  قربانی می گيرد   

های خبری گزارشاتی جديدى                
مبنی بر مرگ شهروندان در                    
مراکز و استانهای مختلف را                   

 نفر  200تاکنون بيش از      .  ميدهند
در سراسر ايران بر اثر سرما و            
مسموميت جان سپرند و تعداد                 

. زيادی به بيمارستان منتقل شدند         
بايد به اينها ميزان مرگ در جاده          
ها را براثر تصافات و وشعيت               
وخيم جاده هاى کشور اضافه                   

اما بايد به اين مسئله نيز                .  کرد
اشاره کرده مه هنوز رژيم جرات         
نکرده است آمار مرگ کارتون              

فقط در     .  خوابها را اعالم کند            
گوشه و کنار اخبار آمده است در           
اين سرما برای کارتون خوابها              

. هيچ اقدامی صورت نگرفته است     
کسى از تعداد کسانى که در اين              

 درجه زير صفر    30سرما گاها تا    
در گوشه پارکها و پلها جان سپرند       

همينطور آمار     .  سخنى نميگويد    
تلفات انسانى در شهر و                                
روستاهای مرزی هنوز اعالم                

کمبود و قطع گاز در        .  نشده است 

البته .  ايران با آن روبرو هستند      
شايد الزم باشد اين را نيز                     
متذکر شويم که حضرات                      
حکومتى و سرمايه داران از             
آخرين فناوری و دستاورد                   

 برای خود    21بشريت در قرن     
استفاده می کنند و در کمال                  
آرامش و گرما و شکم سيرى             

" آرامش"دارند مردم را به                  
دعوت می کنند و به مردم به              
جان آمده وعده سرخرمن                     

 . ميدهند

  

 مردم در          :يک دنيای بهتر         
مقابل اين وضعيت تسليم                       
اراجيف دولت و مدافعان دولت       

مردم .  اعتراض کردند   .  نشدند
قائمشهر و ساری در راس اين         
اعتراضات قرار داشتند؟                     
ويژگيهای اين اعتراضات چه          
بود؟ زمينه های گسترش اين             
اعتراضات چيست؟ وضعيت           
در شهرهای مختلف چگونه               

 است؟ 

 

 اين شهرها     :نسرين رمضانعلی  
جز اولين مناطقی بود که گاز            

شدت سرما و       .  آنها قطع شد      
پاسخگو نبودن دولت در مقابل         
مشکالت جدی که ايجاد شده              
بود، فورا به اعتراض شکل               

وضعيت اينگونه است که        .  داد
مردم گاز ندارند، سرما تا مغز         
استخوانشان رسوخ کرده، برای     
يک لقمه نان بايد در صفهای             
طويل منتظر باشند، آنجا هم که        
به محل کار می روند مجبور             
در سرما کار کنند، و هيچ کدام         
از وضعيت مسکنی درست                

در .  حسابی برخوردار نيستند      
اين وضعيت راهی بجز                        
اعتراض براى مردم باقى                   

 سرما و مسئله گاز، چه بايد کرد؟ 
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

اين سرماى شديد يک فاجعه                       
بزرگ ايجاد کرده که بخش                         
کوچکى از آن تاکنون منتشر شده           

مردم در شهرهاى مختلف          .  است
در شهرهای مثل    .  اعتراض کردند 

قائم شهر، ساری، اروميه، بيرجند        
اين اعتراضات ابعادی وسيعتر به         
خود گرفته و مردم ناراضی مسبب       
اصلی را حکومت دانسته و در                
مواردى به مراکز دولتى مثل                    

مسئله .  فرمانداری حمله کرده اند        
نفت و  .  به اينجا خاتمه پيدا نمی کند     

نان در بازار سياه و با قيمت                       
. سرسام آور فروخته ميشود                      

وضعيتى که اينها درست کرده اند         
 . نفرت آور است

  

در اين اوضاع مردم که از سر                 
ناچاری برای تامين گرما از زغال       

زغال نيز کمياب    .  استفاده می کنند   
شده است و در استان کردستان و            
مناطق مرزی طبق گفته های مردم      

 برابر قيمت       3 الی       2زغال به       
مايحتاج مردم    .  فروخته می شود      

مثل .  چندين برابر گران شده است       
کسی نيست که از صفهای             .  نان

گرانی .  طويل نانوائی صحبت نکند   
آرد و نان و ساير مايحتاج زندگی           
بجاى خود، همه کمياب يا ناياب              

شغل مردم شده دربدرى    !  شده است 
و در صف رفتن و تهيه کمى نان             
و زغال و نفت و اعصاب خردى            

. با پرداخت هزينه زياال                                
بيمارستانها که بايد در اين شرايط          
امکانات ويژه تر داشته باشند، در          
شرايط بحرانی قرار دارند و                     

داروهائی .  کارشان مختل شده است   
گياهی و طبيعی برای جلوگيری از      
سرماخودرگی و غيره بايد با چند           

. برابر قيمت خريداری شود                      
داروهای  ديگر در اين اوضاع در        

اين !  بازار سياه هم پيدا نمی شود          
وضعيتی است که امروز مردم در        

٣٣شماره   

تا انجا که اخبار بازتاب      .    نميماند
مطبوعاتی داشته است، بخش                
بزرگی از مردم معترض را                   

اعتراضات .  زنان تشکيل داده اند    
. در ساير شهرها نيز بوده است           

يک بخش از اين اعتراضات                  
برای مثال    .  منعکس نشده است      

در اورميه اعتراضات شديدی در      
. جريان بوده و هنوز ادامه دارد          

دستگاه سرکوب و سانسور رژيم        
از بازتاب اخبار بشدت جلوگيری      

کما اينکه ديشب در            .  می کند   
اخبار تلويزيون رسمی اعالم شده      
است مشکالت گاز در بسياری از      
مناطق حل شده است و مسئولين          

و بالخره   .  سريعا پاسخ داده اند       
خود همين مسئله سانسور دست           
مردم را تا حدودی از هم بريده              

رژيم برای ساکت کردن          .  است
مردم و بدست گرفتن فضای                   
اعتراضی با دادن حکم شالق و            
جريمه نقدی و زندان به چند نفر           
از مسئولين سعی کرده است                   
بگوييد که بالخره مشکل گرفتن          
رشوه چند ميلياردی اينها بوده که       
امروز مردم در ايران با مشکل            

در صورتی که   .  گاز روبرو است  
مشتی جنايتکار و دزد زندگی را         
به جهنمی براى مردم تبديل                     

تنها با سرنگونی اين رژيم    .  کردند
است که مردم می توانند نفس                 

اما برگرديم به        .  راحتی بکشند   
موضوع بازتاب اخبار مبارزات        

 :مردم

  

بنظر ميرسد بازتاب اخبار از                
جانب رسانه هائى که در خارج            
از کشور هستند توانسته نقش                 

در همين     .  موثری داشته باشد        
يکی دو روز خبر قطع دهها                    
شبکه ماهواری در راس                           
مطبوعات ايران قرار گرفته                  

بنابراين بايد مردم در ابتدا       .  است
تالش کنند بيشترين شبکه های              

فعالين .  خبر رسانی را ايجاد کنند     
در عرصه های مختلف تالش               
کنند که اين اخبار وسيعا پخش               
شود و در عين حال مردم از هر           

اهرمی و هر        
  ٣صفحه 



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

تريبونی که ممکن است تالش کنند      
اخبار مبارزات خود را منعکس            
کنند و اين اخبار  بازتاب گسترده          

مردم اروميه و      .  ای داشته باشد     
بيرجند و ساری و قائم شهر و                  
تهران و ساير شهرها، بايد بتوانند        
مبارزات  خود را به هم گره                      

بازتاب اخبار بنظر من در        .  بزنند
چنين شرايطی نقش خوبى در                  
هماهنگ کردن و سراسرى کردن       
اعتراضات سراسری ميتواند ايفا         

وقتی مردم باخبر باشند در           .  کند
قائيم شهر و اورميه و ساری چه            
خبر است، در ساير استانها نيز              
در حمايت از آنها و همچنين                     
وضعيتی که خود نيز با آن دست            
به گريبان هستند اعتراضات خود        

وقتی .  را سازمان خواهند داد             
مردم از کمترين امکانات گرمائی       
برخوردار نيستند چطور است                
اطالعات و سپاه و ارتش و                        
استانداری و فرمانداری و اين                 
ماشينهای سرکوبگر از همه                     
امکانات برخوردار هستند؟ هر جا      
که اعتراضی بوده است آقايان از         
ترس مردم به النه های خود                     

. خزيدند و به جان هم افتاده اند                
مردم بايد با قاطعيت حقشان را               

مردم بايد   .  اين مزدوران بگيرند     
اعالم کنند در مقابل اين بی                        
مسئوليتی در برابر مردم نمی                 
توانند هزيان بگويند و مردم را به         

بايد انواع   .  دعوت کنند  "  آرامش"
نهادهاى همبستگى را در شهرها          

براى .  و محالت ايجاد کرد                 
سازماندهى اعتراض و کمک به          

بايد تالش کرد    .  مردم دخالت کرد   
اعتراضات خودجوش ناشی از             
اين وضعيت را به حرکتى آگاهانه       
براى عقب راندن رژيم و تامين             

 .  فورى مايحتاج مردم تبديل کرد

  

 وضعيت         :يک دنيای بهتر                
اعتراضی برای آزادی دانشجويان     
دستگير شده در جامعه چيست؟              

. فرزندان شما بدتر خواهد شد          
رژيم برای زهر چشم گرفتن از      
خانواده ها به دستگيری مادر            
هانی خاندار و مادر ياسر گلی          
از فعالين دانشجوئی، که در               
زندان اطالعات سنندج است،           

ميخواهد بگويد       .  دست زد      
سرکوب می کنم و آب از آب              

بدنبال اولين   .  تکان نمی خورد    
فراخوان خانواده ها برای                    
تجمع، کيا ساالر به دست و پا            
افتاد و اعالم کرد مالقات با                 
فرزندانتان را ترتيب خواهيم            

اين نيز برای بار اول فقط         .  داد
اما وقتی با        .  يک وعده بود       

جديت خانواده ها و مردم روبر        
شدند، خوشبخانه خانواده در             

 ژانويه توانستند با            13روز    
 . عزيزانشان مالقات کنند

 

آنچه که معلوم است اينست که          
در اين مدت دانشجويان مورد           

فعالين .  شکنجه قرار گرفته اند      
دانشجوئی در سلولهای انفرای        
هستند و بازجوئی های طوالنی      

در .  مدت را پشت سرگذاشتند        
حالی که مسئولين قضائی وعده       

 نفر از فعالين                  11آزادی      
دانشجوئی را دادند، ولی ما                

 نفر  12شاهد دستگيری بيش از   
ديگر از فعالين دانشجوئی در           

. همين روزهاى اخير هستيم             
اين آمار هنوز دقيق نيست                   
احتمال می رود تعداد                              

همچنين .  دستگيريها بيشتر باشد   
در شهرهای ديگر نيز تعدادی          
از فعالين دانشجوئی دستگير             
شدند که اسامی آنها تاکنون                  
بخاطر تهديد خانواده ها توسط         

 . اطالعات اعالم نشده است

 

در دانشگاهها اعتراض ادامه           
از خواستهای به اصالح       .  دارد

صنفی بگير تا اساسا خواست            
آزادی فعالين دانشجوئی و از            
جمله خواست لغو کميته                        
انظباتی، حراست دانشگاه،                

خواست ...بسيج دانشجوئی، و        

 ... سرما و مسئله گاز، چه بايد کرد

چه جنب و جوشی در اين زمينه            
در جريان است؟ چه کارهايی را          
ميتوان سازمان داد؟ تاکيدات شما         

 چيست؟ 

 

 45 بيش از         :نسرين رمضانعلی  
روز از بازداشت فعالين                              

هنوز هيچ     .  دانشجوئی ميگذرد    
کدام از وکالئی که فعالين                           
دانشجوئی دارند به پرونده های             
تشکيل شده برای اين فعالين                     

اخبار حاکی از     .  دسترسی ندارند  
اين است که بشدت تحت شکنجه           

ما شاهد تالشهائى       .  قرار گرفتند   
برای آزادی فعالين دانشجوئی                

از يک طرف خانواده های     .  هستيم
دستگير شده ها هر روز در مقابل        
يکی از ساختمانهای دولتی تجمع         

نامه هائی خطاب به                .  داشتند
سازمانهای جهانی نوشتند و                     
فراخوانهائی برای جلب حمايت از     

اين اقدامات     .  عزيزانشان دادند    
تاکنون توانسته است فعاليتها را            
حول خواست آزادی زندانيان                 
سياسی و فعالين دانشجوئی                       
متمرکز کند و نيروهاى مختلفى            

اخبار در خارج نيز      .  را جمع کند   
مرتبا منعکس ميشود و تالشهاى          
متعددى در گوشه هاى مختلف در       

بايد براى گسترش و    .  جريان است 
بميدان کشيدن ايرانيان در خارج          

فشار جدى     .  کشور تالش کنيم        
خارج روى گسترش حرکت در            

در روزهای  .  داخل  تاثير ميگذارد   
گذشته به يمن همين اعتراضات،          

 روز از بازداشت            45پس از        
فعالين دانشجوئی، خانواده ها                 
توانستند که با عزيزانشان مالقات       

يادآورى کنم که خانواده ها         .  کنند
توسط اطالعات و سپاه تهديد شده        
بودند که نبايد فراخوان تجمع دهند      
و هر تجمعی از طرف خانواده ها        

. اعالم کردند   "  غير قانونی   "را    
خانواده ها را تهديد کردند که اگر         
مصاحبه بکنيد وضعيت پرونده            

٣٣شماره   

اين .  دانشجويان بوده است               
ارگانهای سرکوب که دانشگاه را       
پادگان کردند، تالش کردند بعد             
دستگيريها با احضارها و                         
اخراجها و تعليقها فضا را آرام             

مبارزات .  اما موفق نشدند     .  کنند
به شکل سازمانيافته ترى پيش              
ميرود و اقدامات سرکوبگرانه             
اين ارگانها تاکنون تاثير نداشته            

توجه شما را به اين نکته           .  است
جلب کنم که بيش از دو سال است    

 آذر و     16که هر روز دانشگاه          
 . آذر بوده است13

 

اما شاهد نقاط ضعفى نيز هستيم           
که بايد بتوانيم در اين شرايط                  
خطير با احساس مسئوليت                       

اول، .  بيشتری به آن برخورد کنيم    
بايد تالش کنيم فضائى که رژيم            
ايجاد کرده و مسئله تهديدها را              

مثال تعداد هرچه بيشتری    .  بشکنيم
از خانواده هاى زندانيان و                       
دانشجويان زندانى در بازتاب               
اقدامات و مبارزاتشان فعال                    

خانواده هاى ديگر را               .  شوند
از .  مجاب به پيوستن کنيم                  

تريبونهای که می توانيم استفاده           
کنيم و صدای خود را به کل                     

خيلی مهم است      .  جامعه برسانيم  
نه تنها خانواده های دستگير شده         
ها بلکه ساير خانواده های                        
دانشجويان نيز در حمايت از                  
فعالين دستگير شده از تريبونهاى       
موجود بنفع دانشجويان زندانى            

تشکلهائی که در        .  استفاده کنند   
حمايت از مبارزات دانشجويان و       
مردم فعاليت دارند، برای خبر              
رسانی از هر رسانه ای استفاده           

دوم، در همين مورد و                .  کنند
اينکه چگونه بايد اين تالشها را            
پيش برد، ميان دانشجويان بحث          

. وجود دارد و اختالفاتی هست            
 کميته تالش     20اطالعيه شماره     
در شرايطی که    .  يک مورد است   

رژيم هار اسالمی به جان جامعه         
و دانشجويان افتاده است، تنها               
يک مبارزه متشکل و متحد و                 
يک دل ميتواند رژيم را به عقب          

 نشينی وادار 
۵صفحه   



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

د             ع تولي ا منب وان تنه ه عن گازب
انرژی حرارتی خانگی، سالهاست     
ران          که در بسياری از شهرهای اي
تايی          اطق روس يرًا در من و اخ

در بخش   .  جايگزين نفت شده است  
سبتًا      صنعت نيزسرمايه گذاريهای ن
سنگينی به منظوردوسوخته کردن      
از           تفاده از گ ات و اس کارخانج
ده و بخشی           ام ش بجای مازوت انج
ت           رکت نف ط ش ه آن توس از هزين

ازی      ( ه س ازمان بهين ق س ازطري
بصورت  )   مصرف سوخت کشور    

ت         ات پرداخ ه کارخانج سيد ب سوب
ت    ده اس وده در      .  گردي رار ب ق

ه از نظر حجم مخازن            کشوری ک
يه          د ازروس ه دوم را بع از رتب گ
وختی          اده س ا م از تنه ت، گ داراس

د ت         .  باش ا واقعي ا ب ه ام ن برنام اي
ادی دارد      له زي ه در   .  فاص اگرچ

ا             شار و ي ت ف ته، اف الهای گذش س
ستان        صل زم از درف ل گ ع کام قط
ردم            رای م ادی را ب شکالت زي م
ايجادمی کرد، ولی زمستان هشتاد       

اوت است        امال متف ن .  و شش ک اي
سيار       ران ب ردم اي رای م ستان ب زم
وده و در                اه ب خت و جانک س
دود        وا تاح رودت ه ه ب رايطی ک ش
انتيگراد           ه س ی درج ای س منه
ه،           اهش يافت اط ک ضی نق دربع
ا صدچندان       شتی آنه شکالت معي م

ا        .   شده است   ه ب موضوع اينست ک
اوجگيری سرما و يخبندان، کشور    
ت           ا درخواس م ب ستان ه ترکمن
از         ان گ روش، جري افزايش قيمت ف
ود و در           ف نم ران را متوق ه اي ب
ستان،        نتيجه، مردم در استانهای گل
ان و         الن، آذربايج دران، گي مازن
ع           ا قط ر ب هرهای ديگ سياری ش ب
شنده             دان ک رما و يخبن از و س گ

آثاراين امر برزندگی   .   مواجه شدند 
ود،    مردم بسيارعميق و دهشتناک ب
ه             ار آن در هم ه اخب بطوريک
ايتهای        می و س ای رس ه ه روزنام

ا  .  اينترنتی منعکس شد  برخی ازآنه
 :چنين است

 

جريان گاز بيش ازهشتاد و هفت      - 
تان           از دراس شترک گ زار م ه
آذربايجان غربی بطور کامل قطع       
از در            ی گ شترين قطع ده و بي ش
نويه،        ه، اش هرهای ارومي ش

اد و           ل آب كن، خلي ه بردس جمل
از و         ا قطع گ ان ب مر همچن آاش
ان، آب و          ايع، ن از م ود گ آمب

. وسايل گرم آننده مواجه هستند      
اران          زارش خبرنگ ه گ ب
وا          ديد ه رودت ش ان، ب خراس
ه محصوالت زراعي        همچنين ب

انده است        . اين مناطق آسيب رس
اه             ه صد و پنج خسارت وارده ب
ك          زا و ي زارع آل ار از م هكت
زارع          ار م هزار و دويست  هكت
ن          تان بي ن شهرس و اي دم و ج گن

 .بيست تاشصت درصد است

 

ران اعال        - م   مرآز اورژانس ته
رد ربن در     :  آ سيد آ از مونواآ گ

ته بيش           ه گذش پايتخت، طي هفت
.  تن را مسموم ساخت       100از  

ال    اس اع ر اس ز،      ب ن مرآ م اي
سيد       از مونواآ ا گ سموميت ب م
ي            ران ط رق ته ربن در ش آ

يز        روز ن بح دي ر     4ص شته ب  آ
 .جاي گذاشت

 

ر از آنچه       بحران گاز جدي       - ت
ي      ه نظر م ه ب سترش    آ يد گ رس

س از             ون پ ت و اآن ه اس يافت
ف        هرهاي مختل ي آن در ش قطع

ت بسيار، بحران      و بروز مشكال  
هاي صنعتي    قطعي گاز آارخانه 

ردم را         ان مصرفي م امين ن و ت
ر اساس           ه ب نشانه گرفته است آ

ه مي   ان در       آن گفت ود قيمت ن ش
شكل         ا م ه ب هرها آ برخي از ش
از             شار گ ت ف ا اف ي و ي قطع
ش           ا افزاي ستند ب ه ه مواج

ررو       قيمت اورنكردني روب هاي ب
ان در             ت ن تي قيم ده و ح ش

م پيش      400اروميه تا    ان ه  توم
ده         .   رفته است   ه نماين ر گفت ا ب بن

ان        س، ن ال در مجل ردم خلخ م
سته دود دو          ب هر ح ن ش اي در اي

 .رسد هزار تومان به فروش مي

 

ن           - اني اي هروندان گرگ ش
از         دد گ ي قطع مج ا در پ روزه
ل       ي مقاب هري صفهاي طوالن ش
عب          انوايي و ش دهاي ن واح

د   فروش نفت سفيد تشكيل داده     . ان
از              - بکه گ دير ش ل از م ه نق ب

د       الم ش تان اع زار  140اس  ه
از           ا قطعی گ خانوار در استان ب
ا سه            ن وضعيت ت مواجهند و اي

 .  شنبه ادامه خواهد يافت

 سرما و يخبندان و بحران گاز
 مهرداد کوشا، تهران

و        لماس و ماک اد، س ت، مهاب سردش
 .است

 

واع         -  طی روزها ی اخير قيمت ان
تی         ازای نف ايل گرم ور، (وس وال

تی   اری نف ی    )  بخ اری و  (و برق بخ
ی      ای برق ن ه رم ک ه  )  گ ز ب درتبري

ا   2بيش از    ی     3 ي ر قيمت قبل  براب
الن     .   رسيده است  تری   20يک گ  لي

ت        ه قيم ت ب ان در     6000نف  توم
ورس    ازار ب ير    !  ب اطق سردس من

صف های طويل   .   معامله شده است  
سول             ايع، کپ از م تری گ چند صد م
ت در             انگی  و نف ی و خ ک نيک پي
اد           ع سوخت ايج برابر مراکز توزي
ک           ه ي وری ک ه ط ت، ب ده اس ش
ال            ه قب انگی ک کپسول پيک نيک خ

ا   د، در        500ب ارژمی ش ان ش  توم
ورس    ازار ب ت         !  ب ه قيم ياه  ب س

ی         2500 روش م ه ف يز ب ان ن  توم
 .رسد

 

اد و يک                 - ت ف ی ه آذربايجان غرب
نفرجان خود را ازدست دادند، سی       
ر           ف و هشت نفر مرد و سی و سه ن

 .زن

 

را          - مديرعامل سازمان بهشت زه
زايش     ا     15از اف دى   20 ت  درص

ه           ير در پايتخت طي س رگ و م م
روز گذشته همزمان با بارش برف       

ه      .  و يخبندان خبر داد    ه او، ب به گفت
ه        انگين روزان ط مي ور متوس ط

ا     150متوفيان تهران     نفر است، ام
اي            ول روزه م در ط ن رق اي

م    197چهارشنبه تا جمعه تا       نفر ه
دان     .   افزايش يافت  وي سرما و يخبن

ر          ير موث زايش مرگ و م را در اف
ر             ار مرگ و مي ت، آم دانست و گف
ستان            اله در زم ه س ران هم ته

ا امسال افزايش       افزايش مي  يابد، ام
ته شاهد        را بيشتر از سال    هاي گذش

شت              اريخ به تي در ت ه ح وديم آ ب
   . سابقه بوده است زهرا بي

 

با گذشت حدود يك هفته از بارش       -
ي           اآنان برخ رف، س نگين ب س
ان از        تان خراس اي اس تان ه شهرس

٣٣شماره   
ران در          - صر اي ار ع خبرنگ

ل نفت          اروميه از صف های طوي
ر          ن شهر خب از در اي يلندر گ و س
ردم               ه م ه ای ک ه گون د ب ی ده م
ک         ت ي رای درياف د ب ناگزيرن

 صبح   8-9سيلندر گاز از ساعت      
ا صبح              اه از شب ت تا غروب و گ
ته            ه روز گذش ند ک در صف باش
نيز در يکی از همين صف ها در        
ردم و يک         ن م ان بي دان آزادگ مي
يری شديدی رخ        مامور پليس درگ

: گزارش خبرنگار حاکيست    .   داد  
از،            يلندر گ رای دريافت س   مردم ب

ف          ود را در ص ای خ سول ه کپ
دن                ا آم د و ت ی دهن رار م ق
ا طول         خودروی گاز که ساعت ه
ای          ودروی ه شد، درون خ ی ک م
ه در           د ک ی مانن ر  م ود منتظ خ
همين اثنا، يک مامور راهنمايی و     
رانندگی سر می رسد و شروع به      
ه            د و ب ی کن ا م ه خودروه جريم
آنها دستور حرکت می دهد و هر         
ه                د ک ی گوين ه او م ردم ب ه م چ
دان منتظر           ن يخبن ساعت ها در اي
ستند، گوشش        از ه يلندر گ يک س
ه          ان ب ود و همچن ی ش دهکار نم ب
جريمه خودروها مشغول می شود     
شمگين و         ردم خ رانجام م ه س ک
خسته با او درگير می شوند و در         
اغ          نهايت اين مامور با دهان و دم

 . خونی از آنجا دور می شود

 

هروندان          - روز ش بح ام از ص
ا و           ع نيازه شهري از رف قائم
سئوالن        ط م ود توس شكالت خ م
ل               ده و در مقاب د ش ناامي
ر و اداره         الل احم داري، ه فرمان

رده      د   گاز اين شهرستان تجمع آ . ان
ان        ستن خياب ا ب ده ب ن ع اي   اي ه

خگويي         ان پاس راف خواه اط
ه           هري ب تاني و ش سئوالن اس م

ده     شكالت و وع ده       م اي داده ش ه
ده          افتن آن ش ان ي اره پاي د  درب . ان

د از          ترض و نيازمن ردم مع م
اي           يوع بيماريه وا و ش ردي ه س

د      ه دارن ي گالي ه    .  ويروس ه گفت ب
ه             ن حادث ي اي ان در پ آن

تان ي        بيمارس ز درمان ا و مراآ ه
ه           زايش مراجع ا اف هر ب ائم ش ق

 . آنندگان روبه روست

 

ع          ت ازوقاي ايی اس ه ه ا نمون اينه
شان       روزهای گذشته درايران که ن

سانی دارد       ه ان اينکه  .   ازيک فاجع
ه     وا درنقط ه

  ۵صفحه 



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

ای ازکره خاک بشدت سرد وجان       
ی        ری طبيع ه ام ود، البت ا ش فرس
است، اما اينکه سرما زندگی مردم      
رارداده و           اثير ق را اينچنين تحت ت
ايه             د، فقط در س تهديد به مرگ کن
المی         وری اس ل جمه تی مث حکوم

 . است

 

مصطفي پورمحمدي، وزير آشور     
ضوتيم         ه ای ع و جنايتکارحرف
کشتار زندانيان سياسی درشهريور   
سه         يه جل ت، در حاش شصت و هف
ه سوال              هيات دولت و در پاسخ ب
ت       ه دول ورد اينک اران درم خبرنگ
ه         رما چ از وس ا قطع گ ه ب درمقابل
ام           ا وقاحت تم اقدامی انجام داده، ب
ت، در            رد و گف شكر آ ت  ت ازدول

تگاه       ام دس ه تم ك هفت ن ي اي   اي ه
ود            ا وج شور، ب ي آ اجراي

ته        سخت ه گذش ترين سرماي چندده
ه       ش آرده   آشور، تال  اند و تا آنجا آ

ك             ردم آم ه م د ب وان دارن در ت
ان           مي ردم در جري آنند و مطمئنا م

ال    ن ت ستند     ش  اي ا ه ل .  ه مديرعام
شتری         شرکت گاز نيز با وقاحت بي
رای              از ب ت گ ه قيم رد ک د ک تهدي
ر         ی براب صرف س شترکان پرم م

 .افزايش می يابد

 

ار              ره ک ست و گ ت چي حقيق
ت و         سانيت و حرم ت؟ ان درکجاس
ی      سان هرگزجايگاه ت ان کرام
ته      وری اسالمی نداش ام جمه درنظ

ت     د داش از     .  و نخواه ع گ ا قط ب
ه       ستان، والبت ت ترکمن ط دول توس
ه،            ه ترکي ران ب از اي قطع جريان گ
ت،         المی گف م اس ت رژي وزيرنف
ستان          از ترکمن ع گ ه قط ادام ک م

پس از گذشت ده روز سرما و قطع گاز در شهر هاي شمالي آشور بايد               
به اطالع شما برسانم متاسفانه وضع زندگي مردم آامال فلج شده است                 

همچنين .   تومان در بازار سياه عرضه ميگردد      200و قيمت نفت ليتري     
بدليل  قطع گاز و يخ زدگي لوله هاي آب نانوائي ها تعطيل ميباشد و                       
نان به صورت بسته هاي پنج تائي به قيمت هزار تومان در بازار                            

حال فكر اين را بكنيد آه پيرزن و پير مردهائي آه با             .  خريداري ميشود 
درآمد آم و تنها آيا جز بيماري و مرگ چاره اي دارن؟ تعدادي از                           
مردم به فرمانداري ساري رفته و مشكل خود را مطرح آرده اند و                        
جواب آقايان اين بود آه ما هم مثل شما مشكل داريم و وظيفه خود را                      
آامال فراموش آرده اند آه در چه جايگاهي هستند و خير سرشان بايد                 
به فكر آسايش زندگي شهروندان باشند و در جواب ميگويند دعا آنيد                    
هوا گرم بشود آه مردم شروع ميكنن به فحش دادن و نفرين آردن آه                   
آقايان آنها را تهديد ميكنند اگر نرويد دستور ميدهم همه شما را                                   
بازداشت آنند و همچنين تا آنون تعدادي از مردم نيز تا آنون بدليل                       

 . سرما و ضعف توان جسمي جان خود را از دست داده اند

 

همانطور آه در اخبار نيز به آن اشاره شده است تعدادي نيز از نشت                    
دي اآسيد آربن جان خود را از دست داده اند و دليل آن نيز اين بود                         
بدليل ضعف مالي از چراغهاي خوراك پزي بجاي بخاري استفاده آرده        
بودنند آه البته در اخبار به هيچ وجه نگفتند آه اين بيچاره ها توان                           
تامين و خريد بخاري را نداشتند و واقعا اين مشكل به چه ارگان مربوط             

 ميشود؟

 

خبر  بعدي اين است آه آارگران آارخانجات بدليل آم بودن وسايل                      
نقليه عمومي و سردي هوا صبح ها نمي توانند به موقع به محل آار                       
خود برسند و جالب است بدانيد آه هر يك ساعت تاخير آنها دو ساعت                  

اين است وضع مردم و بجاي اينكه آقايان به             .  آسر حقوق در پي دارد      
فكر معضالت جامعه باشند دائم از صرفه جوئي دم ميزنند و جاي                          
تعجب اينجاست آه واقعا مردم ما چرا هيچ اقدامي نميكنند و فقط هر                      

 آس منتظر نفر بعدي است آه حرآتي بكند؟

 

خبر ديگر اينست آه در شب شنبه گذشته معلم جواني آه در يكي از                       
روستا هاي صالح آباد در نزديكي مرز ايران و افغانستان در مدرسه                   
ابتدائي تدريس ميكرد، بدليل برفي بودن هوا و تعطيلي مدارس در                         
هنگام بازگشت به شهر خود، در جاده روستائي و خيابان مورد حمله                   
تعدادي گرگ قرار ميگيرد آه متاسفانه آشته ميشود و اهالي روستا از               

 .* روي تكه هاي لباسش او را شناسائي آرده و به پاسگاه خبر ميدهند

 ...سرما و يخبندان و بحران گاز

اره          ذاکره ای درب ه دارد، م ادام
ن  .  افزايش قيمت انجام نخواهدشد    اي

م             ا حات م  ب ه رژي ت ک الی اس درح
ال و                ان و م ام، از ج شی تم بخ
ته های           ا دس زندگی مردم می زند ت
ن و            ه چي دازد و ب تروريستی راه ان
سياری           ان و ب يه و اروپايي روس
اء           ظ و بق رای حف د ب اج ده ديگر ب

 .نظام اسالمی

 

ان و             حکومتی که سی سال است ن
ه؛          ردم گرفت ادی را ازم آزادی وش
حکومتی که با شيوه های وحشيانه        
ه        و قرون وسطايی و به وسعت هم
د              ه بن سانها را ب ذاهب، ان اديان و م
ه         د، چوب شد، شکنجه می کن می ک
ته و          رار نگهداش ای دار را برق ه
د،          ی کن اب م وه پرت ان را ازک آدمي
سان و          رای ان تی ب کوچکترين حرم

ست     ل ني سانيت قائ شکالت .  ان م
ی       ی تفاوت مردم درسرمای اخير و ب
دی           ده جدي المی پدي ت اس حکوم

ردم          .   نيست ج و فالکت م درد و رن
م           ار و ب درجريان زلزله های رودب

 . را کسی فراموش نکرده است

وری        ک جمه ی ازبخت خالص
اسالمی راهی بجز مبارزه پيگير و      

دارد    م فقط      . گسترده مردم ن ن رژي اي
ا             اه ب د وهرگ زبان زور را می فهم
اعتراضات توده مردم مواجه شده،      

ت       رده اس شينی ک ب ن رای .  عق ب
سانی و           وق ان ه حق تيابی ب دس
شهروندی آحاد مردم بايد جمهوری     
رای             د؛ ب ب ران ه عق المی را ب اس
ار          سرنگونی اين رژيم نکبت و ادب
ه ای آزاد               اختن جامع و س
تر،          ای به وسکوالر، برای يک دني
شکل و          سترده، مت بايد مبارزه ای گ

 .*يکپارچه سازمان داد

٣٣شماره   

بنظر من امروز هر جمع و گروه و سازمان و حزبی که بخواهد                            .  کند
مبارزات مردم را تقويت کند و راه پيشروی را هموار کند، بايد سکتاريسم                 

. خطاب من با کسانی است که سعی در ايجاد شکاف دارند            .  را کنار بگذارد  
امروز بايد کميته تالش، کميته پی جويی، آوای دانشگاه، جوانان آزاديخواه               
و برابری طلب،  و درعين حال دهها کمپين که برای آزادی فعالين                                   
دانشجوئی و کارگری و زنان در جريان است، برای آزادی زندانيان سياسی       

درغير اينصورت  .  اين رمز پيروزی ماست     .  متحد و متشکل ظاهر شوند       
 . *مقدار زيادى انرژى هدر ميرود

 چند خبر از شمال ايران
 دادا کمون 

ااسالمى جامعه ايران را تا      ... سرما و مسئله گاز، چه بايد کرد
دوره غارنشينی عقب برده  
است و مردم مانند انسان  

جدا که در چنين . های اوليه قادر به گرم کردن خود در سرما نيستند   
!*مواقعی شعار يا سوسياليسم يا بربريت معنی عملی پيدا پيدا می کند    

“ ...کمبود گاز”داستان   

 يک دنياى بهتر 
!برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را بخوانيد  



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

در دو هفته اخير  بعد از بارش                
سنگين برف در ايران طبق                       
معمول شاهد قطع گاز بوديم و هر        
آن کس که کم ترين تجربه ای از            
سرمای سخت ايران داشته باشد،          
قطع گاز برايش معنی يک فاجعه         
انسانی در حد سيل و زلزله را                 

مسئولين شرکت گاز رژيم        .  دارد
به سياق هميشه از باز کردن سر           
شير گاز به روی مردم خودداری         

بهانه آوردند که سرما افت      .  کردند
ولی اذعان   .  فشار به همراه دارد       

نکردند که سهميه گاز تعيين شده           
برای يک دهم جمعيت ايران هم             
کافی نيست و اين طبيعی است که         

 ميليون نفر بايد     70در اين سهميه     
 ميليون نفر را استفاده کنند        5سهم  

. و نتيجه همان ميشود که ديديم               
دهها نفر قربانى و فجايع و سختى         

در اين مقاله              .  هاى بيشمار      
مختصرا سعی می کنم گوشه هايی      
از بازی کثيف سرمايه داری                    
اسالمی را با گاز و نفت و جان               
مردم در ايران نشان دهم تا ببينيم          
که در عمل تمام توضيحات اين              
وحوش اسالمی در قطع گاز بهانه        
ای بيش نيست و قصه همان                      

اولويت :  داستان هميشگی است        
 ! سود بر نياز آدمى

 

 50-50قرارداد
امروز در عصر جهانی سازی              

 رايح   50-50گويا پذيرش اصل        
ترين نوع قراردادهای شرکت نفت     
با شرکت ها و کمپانيهاى چند                   

اين نوع قرارداد که       .  مليتى است  
به کنسرسيوم معروف است، اولين     
بار توسط علی امينی بسته شد و             
در حکومت زاهدی قبول و اجرا           
شد که مبنای قرارداد های نفتی              

امروز و در جمهورى    .  ايران باشد 
اسالمى اين روال با شدت بيشتر            
توسط نهاد های اقتصادی بسط پيدا      

در يکی از بزرگترين     .  کرده است 
قراردادها برای استخراج و                      
فروش گاز ميان شرکت ملی نفت         

" رپسل"ايران و دو شرکت                       
اسپانيايی و شرکت چند مليتی                  

، برای سرمايه گذاری بلند           "شل"

: سفير ترکيه می گويد      .  خواهيم
انتظار ما از کشور دوست و              
مسلمان ايران اين است که گاز         

چون (را ارزان تر از روسيه            
. بفروشد)  غير مسلمان است         

البته اين جا مذهب فرمول                 (
غريبی از بازاريابی سرمايه             

سرمايه .  داری ترکيه ميدهد          
داری و دوستی شما قضاوت             

فروش ارزان گاز توسط     .)  کنيد
جمهورى اسالمى، در شرايطى      
که از کيفيت باالترى برخوردار     
است، تنها توجه را به موقعيت         
وخيم اقتصادى جمهوری                     

پس از قرارداد     .  اسالمی ميدهد 
کرسنت و قرار داد های توتال          

کشور ...  و شل و رپسول و             
های ديگر هم به اين باور                     
رسيده اند که جمهوری اسالمی       
برای فرار از بن بست                            
اقتصادی خود حاضر است به          
همه باجی بدهد و فقط خواستار        
بقاست وگرنه هيچ دليلی ندارد         
که قرارداد گاز ارزان با ترکيه        

اين در حاليست   .  درخواست کند 
که حتی آن قسمت از قراردادها       
که با شرکتهای داخلی بسته                 
ميشود، انها حتما برای خود               

. شريک خارجی پيدا می کنند          
 و  9از آن جمله است فاز های          

 پارس جنوبی که با وجود            10
واگذاری آن به شرکت ايرانی           
اويک، اما اين شرکت با داشتن        

 درصد   60 درصدی،    40سهم  
مابقی سهام را به شرکت های           

در  .خارجی واگذار کرده است     
کنار آن هم چنان شاهد حضور         
شرکت های مختلف نفت و گاز        
هستيم که بدون سر و صدا                   
قرار دادهای سود آور را از آن        

از جمله ميتوان     .  خود می کنند    
" سفره"به حضور شرکت                   

فرانسوی در استخراج از                     
ميادين مرکزی نفت و گاز                   

 . اشاره کرد

 

در گزارش ها آمده است که                
عضو هيات مديره ی شرکت            
نفت مناطق مرکزی گفته است         
که طرحی با سرمايه گذاری              
شرکت های خارجی در دست          

 حلقه   27اجرا دارد تا با حفر           
 حلقه چاه    4چاه جديد و تعمير        

قديمی که در ميادين اطراف قم         
احداث خواهد شد و يک                         
پااليشگاه گاز نيز با همکاری           

 " کمبود گاز"داستان 
 

 على طاهرى

 درصد از      50مدت، سهم ايران         
در .  منافع در نظر گرفته شده است      

اين قرار داد که طوالنی مدت بود          
و اولين محصوالت آن در سال                

 به بازار عرضه می گردد،      2010
هر يک از شرکت های شل و                    

 درصد سهام و منابع          25رپسول   
با اين تفاوت که  . (را خواهند داشت 

بيولوژی انسان با ساختار سرمايه         
بی جان متفاوت است و نمی تواند          

 در برابر سرما و         2010تا سال     
.) معضل کمبود گاز مقاومت کند           

بر پايه اين قرار داد شرکت های             
نام برده استخراج و اکتشاف گاز            
طبيعی از منطقه خليج را به عهده          

يعنی آن قسمت از      .  خواهند داشت 
آبهای خليج که متعلق به ايران                  

پيش بينی ميشود که در             .    است
 اين دو شرکت بتوانند       2010سال  

 ميليون تن گاز طبيعی و         7ساالنه  
 ميليون تن گاز مايع استخراج              1

تا همين جا آمار و ارقام               .  (کنند
نشان می دهد که دليل تراشی برای       

اين .)  کمبود گاز چقدر صحت دارد    
قرار داد نيز اصطالحا به صورت        

بسته شده  "  بای بک "بيع متقابل يا      
يعنی اين که اين شرکت ها          .  است

از فروش گاز استخراجی سهم                 
خود و سرمايه گذاری را مستهلک       

اين شرکت ها فروش     .  خواهند کرد 
گاز به هندوچين و کشور های                  
منطقه را برنامه ريزی کرده اند و         
در صورت به نتيجه رسيدن                       
قرارداد يکی از بزرگترين                          
انحصار های گاز در منطقه خواهد      

 .بود

 

در ميان اين معامالت تجارى با               
ارقام نجومى مردم بايد مقدار                    

. زيادى از زندگى شان هزينه بدهند     
مثال رژيم اسالمى بخاطر موقعيت       
نابسامانش در امور تجارت جهانى       

. به ارزان فروشى رو آورده است        
اينها حاضرند گاز را ارزان                       
بفروشند اما کمى از آن را به نرخ          

رژيم اسالمى  .  کمتر به مردم ندهند    
چنان به ارزان فروشی شهرت پيدا       

گاز :  کرده که ترکيه اعالم می کند       
ايران را ارزان تر از روسيه می            

٣٣شماره   
شرکت انگليسی در اين مناطق             

مجموع ذخاير  .  احداث خواهد شد   
مناطق مرکزی کشور بيش از               

 ميليارد بشکه تخمين زده                 18
اين ذخاير نفت و گاز در        .  ميشود

مناطق مرکزی کشور به طور              
عمده برای مصرف داخلی در              
نظر گرفته شده بود و از آن قرار         
بود بيشتر برای تامين نياز                       
پااليشگاه ها و مصرف گاز                    

البته ميدانيم  .  (شهری استفاده شود  
که يک بيستم اين طرح هم با                   
همان قيمت گران بدست مردم               

با اين وجود به دليل                 )  نرسيد
وجود نيروی کار ارزان در                    
ايران، قرارداد با شرکت های               
فرانسوی و انگليسی درآمد                      
نجومی برای رژيم ارتجاعی                 

 .اسالمی به همراه داشته است            
گزارش های متعدد از منطقه                 
عسلويه و مناطق ديگر استخراج        
گاز و نفت حاکی از آنست که                 
درآمد زا بودن اين پروژه ها                   
جناح های افتصادی رژيم را به           
عقد قرار دادهای بيشتر برای                
سرمايه گذاری شرکت های                    

 . خارجی تشويق می کند

 

 60-40قرار داد های 
در ادامه نشان خواهيم داد که                  
بهانه های مسئولين نظام کثيف             
اسالمی در رفع تقصير برای                 

. قطع گاز چه قدر پوچ است                    
گويی ميشود جواب سرما را با             

سال :  الطائالت خامنه ای داد            
عدل علی و از اين گونه                              

اما معامالت بازار گاز    .  چرنديات
نشان می دهد که نه تنها رژيم                 
اسالمی مشکل کمبود گاز ندارد،        
بلکه بشدت براى  امضای هر                
قراردادی برای استخراج و                    
فروش در منطقه به قيمت ارزاتر       

 .است

 

پس از بحث های فراوان در                   
مورد قرارداد استخراج نفت در          
ميدان های سروش و نوروز، که         

خسارت فراوان به     "در آن بحث       
مطرح شده بود،         "  اين مخازن    

باالخره شرکت نفت مجبور شد            
که استخراج از اين دو منبع را              

اما سهم    .  خود به عهده بگيرد          
شرکت شل در اين قرارداد                      

استخراج که         
  ٧صفحه 



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

 درصد بود، هم چنان حفظ شد        60
و مدير شرکت نفت فالت قاره در         

: جواب به اين اعتراضات گفت             
 درصد سهم شل     60طبق قرارداد    

از ميادين سروش و نوروز با                  
 دالر    15فروش نفت بشکه ای             

بوده است اما به دليل افزايش                    
قيمت نفت اين ميزان کاهش يافت         

 درصد نيز   40و حتی به کمتر از       
اين که چگونه با نفت     .  رسيده است 

 درصد و با         60 دالر سهم         15
 درصد    40 دالر سهم          70نفت    

و اين  !  ميشود نياز به مکاشفه دارد    
که سهم شرکت شل در اين قرار             

 درصد ميرسد معنايش      50داد به    
اين است که رژيم اسالمی حاضر        
به تن دادن به هر قرار دادی در              
هر شرايطی است و باز هم بهانه           
ی کمبود گاز و نفت بيشتر رنگ           

حتی شايان به ذکر است      .  می بازد 
که هزينه راه اندازی و بازسازی          
و تزريق گاز به اين منابع از                     

. بودجه عمومی پرداخت شده است    
در يک کالم جمهوری اسالمی            (

پول دزديدن سهم گاز مردم را از          
 ). جيب خودشان پرداخت می کند

 

اکنون معلوم ميشود بهانه هاى                
جمهورى اسالمی همه دروغ                  

نه گاز کمبود دارد، نه                 :  است
عدم مصرف بهينه از             "مشکل     

است، و نه مشکل         "  جانب مردم  
اينها شيادى   .  جنس لوله ها است       

طبق گزارشات و ادعاهاى       .  است
مردم را در    .  خودتان شيادى است   

سرما و گرسنگى اسير ميکنند اما         
براى عقد هر قراداد رشوه هاى             

اين سرمايه دارى و     .  کالن ميدهند 
تقابل ذاتى آن با آسايش و رفاه                  

به قول مارکس شرم       .  مردم است  
خصلتی انسانيت که شما جانوران       

 !از آن بهره ای نبرده ايد

 

چند کلمه هم راجع به سازمان شل        
بشنويم تا بيشتر با ابعاد کثيف                   
سرمايه داری جهانی و سازمان             
های رنگارنگش و جنايتی که                  

 . ميکنند آشنا شويم

 

 دولت نيجريه   1995در سال های    

مدير عامل صنايع پتروشمی            
لغو اين قرارداد يک ميليارد               
دالری را ناشی از گران بودن          
آن دانست و ادعا کرد لغو اين            

 ميليون يورو به        260قرارداد   
زيرا .  سود کشور تمام ميشود        

 3ميتوان به جای يک پااليشگاه      
ميليون تنی که هزينه آن بيش             

(از يک ميليارد دالر است                 
سه )   ميليون يورو                960

پااليشگاه يک ميليون تنی                    
احداث کرد که بيشتر آن ساخت       

ميليون يورو    -26داخل بوده و     
اين  .هم صرفه جويی کرد              

هزينه توليد  :  گزارش می افزايد   
يک ميليون يورو اتيلن در واحد      

 ميليون يورو و      267،  9الفين  
 270در پتروشيمی مارون               

چنانچه سه   .  ميليون يورو است    
واحد يک ميليون تنی احداث              
گردد، هزينه هر واحد يک                  
ميليون تنی پايين تر از رقم                  

  و مارون        9واحد های الفين        
 3خواهد بود و در مجموع                  

واحد يک ميليون تنی کم تر از          
.  ميليون يورو ميشود                700

 را با       11زيرا ميتوان الفين           
 ميليون يورو کم تر     260هزينه  

از پروژه های قبلی به اتمام                 
در اين صورت ساخت       .  رساند

داخلی افزايش می يابد، زيرا             
در ساخت واحد های يک                     
ميليون تنی تجربه های زيادی          
کسب شده است و ميتوان آن را        
با هزينه کم تری به بهره                        

 .برداری رساند

 

مدير عامل جديد پتروشيمی               
اعالم می کند که واحد های                 

 ماه  10 در مدت فقط       11الفين  
يک درصد پيشرفت داشته                  

اين در حاليست که مبلغ        .  است
 ميليون يورو برای                        7/2

در .  مهندسان پرداخته شده است   
همين زمان اعالم ميشود که               
پس از خلع يد از پيمان کار                  

 11قبلی برای پروژه الفين                 
قرار است اجرای آن به شرکت       

. تکنيپ فرانسه سپرده شود                
مدير عامل شرکت پتروشيمی          

به هيات مديره شرکت      :  ميگويد
آلمانی گفتيم شما با ما بد                         

برای ما پروژه   .  برخورد کرديد 
 هزار تنی ايجاد کرديد، تا       500

آمديم ياد بگيريم رفتيد سراغ              
تا رفتيم آن را     .   هزار تنی  700

 " ...کمبود گاز"داستان 

 نفر از معترضان را به چوبه                9
جرم آنها اين بود       .  های دار سپرد    
ثروت عظيم نفت       :  که می گفتند      

دلتای نيجريه بايد در پشت سر                  
خود چيزی بيش از رود خانه های         
آلوده، مزارع سوخته، هوای کثيف      

. و مدارس ويران بر جای بگذارد         
در نيجريه    "  اگونی"جنبش مردم       

خواهان آن بود که کمپانی شل                   
خسارت مردمی را بدهد که از                 

 ميليارد  30 تا آنموقع      1950سال  
. دالر نفت استخراج کرده بودند             

شرکت شل از دولت نيجريه کمک        
خواست و نظاميان تفنگ هايشان           
را به روی مردم تظاهر کننده                    

رهبر اين جنبش در دادگاه       .  گرفتند
من در اين دادگاه محاکمه            :  گفت

شرکت شل محاکمه               .  نميشوم
 ...ميشود

 

شرکت شل پس از پايان قرارداد             
، اين بار در       1979کنسرسيوم در  

 و  60-40 با قرارداد     1989سال  
معاف از سهم سرمايه گذاری به             

اما داستان سرمايه    .  ايران برگشت 
گذاری خارجی و دعوت از                        
شرکت های بزرگ برای مشارکت      
در طرح های نفت و گاز دامن                  
صنايع پايين دستی را نيز گرفته              

سرمايه گذاری مشترک در       .  است
پتروشيمی ها و صنايع تبديلی نفت        
و گاز به صورت گسترده ای ادامه        

هرچند اين گونه قرارداد ها        .  دارد
بسيار پنهانی تر از فروش نفت و            
گاز بسته ميشود اما از باالنس                   
اطالعات موجود می توان به ابعاد        

 85در فروردين ماه        .آن پی برد    
مدير سابق صنايع ملی پتروشيمی         
در نامه ای به وزير نفت از                         
نگرانی در لغو قراردادهای منعقد         
شده در زمان خود خبر داد و از               
تغييرات احتمالی در قراردادهای          

  11منعقده از جمله در طرح الفين         
چند روز  .   ابراز نگرانی کرد    5و  

بعد مدير عامل جديد صنايع                        
پتروشيمی اين مساله را تاييد کرد          
و از تغيير در قراردادها خبر داد            

.  فسخ شد        11و قرارداد الفين             
طرف اين قرارداد اين پروژه ها             

و "  نارگان  -تکنيپ"شرکت المانی    
 .هيوندای کره ای هستند

 

٣٣شماره   
ياد بگيريم رفتيد سراغ يک                     

به آنها گفتيم ما             .  ميليون تنی    
آزمايشگاه شما نيستيم که                           
تکنولوژيتان را ارتقا دهيم و                   

اين .  بياييد روی ما تست کنيد             
می توان   :  گزارش ها می افزايد      

 11اين پروژه را با فرانسوی ها         
 370ماه زود تر تمام کرد و                   

ميليون يورو هم صرفه جويی               
قرارداد ديگری که برای          .  کرد

 2ساخت واحد پتروشيمی فجر             
 ميليوون  257بسته شده است که       

اما .  يورو پيش پرداخت داده شد        
مدير عامل جديد پتروشيمی                    
مدعيست که بر روی اين قرار              

 ميليون يورو تخفيف              51داد     
اين که سود اين            .  گرفته است   

قرارداد چه ميزان بوده که يک             
شرکت بزرگ برای حفظ آن                  
حاضر شده است چنين تخفيفی              
بدهد از مجهوالت چنين معامله            
های مافيايی در شرکت نفت                   

 و اينکه کارگران                              .است
پتروشيمى چگونه زندگى کرده            
 .  اند طرف ديگر اين داستان است

 

اين آمار و ارقام نجومی که                      
چيزی جز ادامه جنايت رژيم                 
سرمايه اسالمی در حق طبقه                 
کارگر و مردم نيست، همواره               
جز شاخص های پيشرفت                        
اقتصادی در زمينه نفت و گاز               
معرفی شده است و جز افتخارات       
مسئولين نظام به شمار آورده                 

از اينها که بگذريم نگاهی     .  ميشود
گذرا به اين گزارش نشان دهنده           
آن است که رساندن گاز به خانه           
مردم و پرداخت حقوق کارگران         
و هم چنين باال بردن شاخص                 
های رفاهی جامعه با درصدى از       
اين درآمد های باد آورده کار                  

اما .  چندان مشکلی نيست                 
جمهورى اسالمی سر سوزنی در      
ضايع کردن حق و رفاه مردم                 

بگذار کودکان در            .  نميگذارد
سرما يخ بزنند ولی حساب های           
بانکی خامنه ای و رفسنجانی و            
ديگر سران مفتخور ارتجاع از            

انتظار بهبود   .  پول سرازير شود    
تنها .  اوضاع کار عبثی است             

گزينه کمين کردن و به زير                     
کشيدن اين رژيم سراپا نفرت و            

تنها در جامعه           .  کثافت است     
سوسياليستی است که منافع                     

. همگان در نظر گرفته ميشود              
  ۵صفحه  امروز رژيم 



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

ايران تحت حاکميت جمهورى اسالمى     
در اين کشور که      .  کشور بحرانهاست 

روى درياى نفت و گاز خوابيده است،       
سهم اکثريت مردم محروم مشقت،                
سرما، کمبود نفت و گاز و برق، فقر،         
بيمارى، بى مسکنى، سرکوب و مرگ  

مجددا کمبود گاز و بدرجه اى           .  است
برق ميليونها نفر را در سرماى شديد          
و بيسابقه، که در برخى نقاط ايران به         

 درجه زير صفر رسيده است،                 ٣٠
اسير کرده و مخاطرات جدى انسانى          
را در مقابل پير و جوان و کودک                   

وضع راهها و جاده ها        .  گذاشته است 
بسته شدن جاده ها، گير         .  وخيم است  

کردن مردم در بيابان، و تصادفات               
 نفر  ١٢ناشى از برف شديد تا ديروز         

. کشته و تعدادى زخمى بجاى گذاشت        
همينطور در اثر سرما پنج نفر جان              
سپردند و دهها شهر در يک قدمى يک 

بامداد از   .  موقعيت وخيم قرار دارند       
سه شنبه گاز در مناطقی از استانهای          
اردبيل، مازندران، اصفهان، گيالن،         
لرستان، خوزستان، کردستان،                       
آذربايجان غربی، قزوين، خراسان             
جنوبی، و سمنان قطع شده و بحران             
قطع گاز با افت شديد فشار گاز در                 
تهران به يک قدمی تهران دوازده                 

گاز شهر خلخال     .ميليونی رسيده است  
 درجه زير صفر قطع         ٣٠با سرماى     

قائم شهر فلج شده و آمبود        .  شده است 
شديد نفت و گاز و برق و خوابيدن                  
عملى شهر، مردم را ناتوان از تهيه             
غذا و رفع اوليه ترين نيازها کرده                 

در اين شهرها کودکان و                   .  است
سالخوردگان در خطر بيشترى قرار          
دارند و بيمارستانها مراجعين شان چند 

پزشكان ميگويند     .  برابر شده است        
آمبود گاز و تجمع افراد يك خانواده             
اعم از سالم و بيمار در يك اتاق                         
آوچك موجب تشديد و شيوع                             
بيماريهاى ويروسى در ميان آنان شده        

از صبح امروز مردم قائمشهر        .  است
در مقابل فرماندارى، هالل احمر و             

. اند   اداره گاز قائم شهر تجمع آرده              
مردم معترضند، خيابانها را بسته اند           
و خواهان فورى رفع اين وضعيت               

قطع گاز و يا کمبود مواد                    .  شدند
زندگی بخش     سوختى و گرمائى،               

زيادى از مردم را با بحران جدى                   
 .روبرو کرده است

 

دولت اوباش اسالمى براى مقابله                  
. تشکيل داده است" کميته هاى بحران"

اين کميته کارى براى رفع مشکل                  

اوليه مردم را در بازار دنيا تهيه              
. کنيد؟ اين سواالت را پاسخ نميدهند     

نيروى انتظامى و سرکوب تنها               
در شهرهائى که با      .  پاسخ اينهاست 

قطع کامل گاز يا فلج سطح باال                  
روبرو هستند، امکان وقوع                        
تراژديهاى انسانى در صورت اقدام     
نکردن فورى رژيم براى حل                    

 .معضل باالست

  

ما قاطعانه اعالم ميکنيم که مسبب          
اصلی اين وضعيت سرمای هوا              
نيست، رژيم جمهوری اسالمی               

. نظام سرمايه داری است          .  است
سرمای هوا يک واقعيت هميشگی        

مسبب اين وضعيت رژيمی       .  است
است که کوچکترين ارزشی برای         
جان و رفاه و امنيت و آسايش                     

مسبب اين     .  انسانها قائل نيست         
وضعيت نظامی است که هدفش               
کسب سود است و نه تامين                           

. نيازمنديهای شهروندان جامعه             
برای تغيير اساسی اين وضعيت             
بايد رژيم اسالمی را سرنگون                  

سرنگونی انقالبی رژيم             .  کرد
اسالمی و نابودی نظام سرمايه                
داری شرط اساسی پايان دادن به             
تمامی مصائب گريبانگير مردم              

 .است

 

نهادهای :  مردم آزاديخواه            
 !همبستگى خود را تشکيل دهيد

وضعيت کنونى در عين حال              
هر کس به تنهائى        .  ويژه است  

قادر به حل معضل فورى اش            
بايد الگوى مردم                 .  نيست

قائمشهر را به سطحى موثرتر          
در هر محله بايد             .  ارتقا داد    

نهادها و ارگانهاى کمک رسانى     
به همنوعان را راسا و مستقل            

. از ارگانهای دولتی تشکيل داد        
کار اين نهادها ها کنترل                         
وضعيت در هر محل، کمک              
رساندن به همسايه و مردمى که       
در شرايط خطير قرار دارند،            
اعالم ليست نيازهاى فورى                
مردم، سازماندهى اعتراض و         
همياری براى تهيه فورى آن،            
کنترل بر امر توزيع و خارج              
کردن کنترل از دست مفت                   
خوران شوراى اسالمى و مسجد     
و عوامل دولت، مقابله با                       
باندهاى مافيائى توزيع نيازهاى      
مردم در بازار سياه، و بسيج               
مردم براى دخالت در سرنوشت      
و تامين نياز برحق خود در اين         

 . موقعيت بحرانى است

 "بحران گاز"
 چه بايد کرد؟

صرفه "از مردم ميخواهد              .  نميکند
کنند، تالش ميکنند موضوع را      "  جوئى

غير جدى جلوه دهند، در جاهائى که              
دادند "  دستور"بحران جدى است چند        

. که مسئله را حتى تخفيف نداده است            
ميگويند بجاى گاز، نفت و گازوئيل               
هست اما وسايل نفت سوز و گازوئيل           

در .  سوز در اختيار مردم قرار ندارد         
ها يا تعطيل شدند      نانوايیبرخى شهرها   

يا امکان تهيه نان مورد نياز مردم را             
نان و دارو و سوخت در کوچه        .  ندارند

و خيابان با قيمتهاى چند برابر فروخته        
در گزارش پورمحمدى، وزير     .  ميشود

کشور قاتل، در اقدامتشان اين دو مورد       
براى تامين گاز         -١:  بچشم ميخورد   

برخى از شهرها، مجبور به تعطيلى             
چند آارخانه و مجتمع بزرگ صنعتى         

ايم، تا مشكل گاز اين شهرها حل              شده
 هزار نفره    ٣٠٠براى شهر      -٢.  شود

قائم شهر که تماما فلج شده است، در               
 ماه   ١٣ تا     ١٠چهار روز، از تاريخ          

 نان از    ٨٠٠ هزار و      ١٧جارى تعداد    
طريق شوراهاى اسالمى محلى و                   

ها در اين شهر              روستايى و نانوايى      
اين اقدامات دردی از ! توزيع شده است

. دردهای عاجل مردم دوا نميکند                    
رژيم کارش نه    "  کميته بحران "بعالوه  

حل فورى موضوع بلکه مقابله با                    
اعتراض مردم به اين وضعيت جهنمى       

 . است

 

سال گذشته درست در همين مقطع                  
اما امسال   .  معضل قطع گاز پيش آمد        

شدت آن وسيع تر و خطرناک تر                     
زندگى مردم در جامعه امروز          .  است

بشدت زنجيره اى و وابسته به هم                     
قطع برق يا گاز فقط به تامين              .  است

گرما و سوخت منحصر نميشود، کل            
سيستم خدماتى، بهداشتى، درمانى،               
حمل و نقل، و توليدى را با درجات                 
متفاوت متوقف و يا با معضالت جدى          

مسئله اينست که اين          .  روبرو ميکند   
وضعيت نه قابل تحمل است و نه چشم          

کميته هاى  "انداز حل آن را ميشود از         
دولت اسالمى  .  حکومت داشت "  بحران

دليل اين وضعيت را قطع گاز وارداتى       
ترکمنستان ميداند و ميگويند بايد گاز            

کدام .  را از کشورى ديگر وارد کنيم           
کشور؟ کى؟ مردم در برف يک متر و         

 درجه زير صفر    ٢٨سه متر و سرماى  
تا کى بايد منتظر بمانند؟ مردم ميپرسند       
چگونه ميتوانند قاچاقى با شبکه                        
غديرخان براى تهيه تکنولوژى اتمى           
کمک بگيرند اما نميتوانند فورا نياز              

٣٣شماره   
مردم محروم دراين موقعيت و با          
ابتکارات مختلف بايد  بداد                        
همديگر برسند و سپرى انسانى             
در مقابله با اين وضعيت تشکيل           

بايد بيشترين فشار و                  .  دهند
اعتراض را برای تامين فورى              
نيازهاى مردم بر رژيم اسالمی            

يک سر سوزن نبايد      .  اعمال کرد 
به رژيم کثيف سرمايه داران                   

حال که خودشان به        .  تخفيف داد  
لکنت زبان افتادند و وحشت                    
سراپاى وجودشان را فرا گرفته،         
بايد اعتراض کرد، بايد سازمان           
تامين نيازهاى پايه اى مردم و                
کنترل مردمى بر توزيع آنها را             

پيشبرد اين امر         .  بدست گرفت    
نيازمند متشکل شدن مردم در                 
محالت و مناطق و کارخانجات            

اين مسئله اى اجتماعى و           .  است
منفعت .  انسانى و بسيار مهم است      

عمومى و درد عمومى مردم در            
اين موقعيت حکم ميکند که نيروى      
جمعى را براى حل آن بميدان                 

رژيم اسالمى را بايد وادار       .  کشيد
کرد که فورا و از هر طريقى                   

اگر .  نيازهاى مردم را تامين کند        
خيل دزدان و گردنه بگيران و                
استثمار گران و سرکوبگران                 
مردم طفره ميروند، تنها بايد با               

 . قدرت آنها را کنار زد

 

 تنها راه پايان          :مردم آزاديخواه   
دادن به اين بحران اعمال گسترده        
ترين فشار به رژيم اسالمی و در          
دست گرفتن کنترل امور به دست        

کنترل محالت را بايد      .  خود است 
بايد .  در دست خود گرفت                   

سازماندهی بيشترين کمک های          
انسانی به تمامی کسانی که در                
وضعيت خطير قرار دارند را در        

بايد برای  .  دستور فوری قرار داد    
استقرار نظامی مبارزه کرد که             
تامين نيازمنديهای گسترده تمامی       

. شهروندان هدف اوليه آن است            
سرنگونی رژيم اسالمی شرط               
تحقق و استقرار چنين نظامی،               
 . يک جمهوری سوسياليستی، است

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری

 ژانويه ١٠ – ١٣٨٦ دی ماه ٢٠
٢٠٠٨ 



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

چرا اين بيانيه       :يک دنياى بهتر     
ضروی شد؟ اهميت آن در شرايط         

 کنونی چيست؟

 

 دانشگاهها بويژه    :سياوش دانشور 
در سالهاى اخير يک کانون                       
پرتحرک و فعال سياسى بوده                   

همزمان تالش براى قالب          .  است
زدن حرکت و اعتراض دانشجو            
توسط جناحهاى حکومت و                        
جريانات راست بدون وقفه در                 

آنجا که نتوانسته   .  جريان بوده است  
اند با سرکوب و اخراج و تهديد                
دانشجويان معترض را ساکت                 
کنند، تالش کردند آنها را در                      
چهارچوبهاى سياسى جناحهاى             

اما اين تالشها    .  حکومت اسير کنند  
دو خرداد  .  جملگى شکست خوردند  

که روى دانشگاه حساب ويژه اى           
 تير پاسخش    ١٨باز کرده بود در        

را گرفت و عبور از دو خرداد قبل        
. از هر جا در دانشگاه عملى شد             

چرخش انجمنهاى اسالمى و رشد         
گرايشات چپگرايانه در آنها، قبل           
از اينکه محصول تفحص و                       
روشنگرى فردى در اين نهادها              
باشد، محصول فشار چپ و                       
تمايالت چپگرايانه در دانشگاه و           
پايان دوره اين نهادهاى سرکوب           

نفس اينکه اسالميون                .  است
انقالب "ديروزى و بقاياى                          

که روى دوش سرکوب      "  فرهنگى
چپ در دانشگاه دکانشان را برپا            

ميشوند، "  دگر انديش     "کردند،      
نشان ميدهد که روندهاى پايه اى            
ترى در جامعه و به طبع آن در                 
دانشگاه در حال رشد و تکوين                 

اين روندهاى پايه اى                  .  است
انعکاس خود را در شفاف شدن               
جدال چپ و راست در                                   

. دانشگاههاى کشور بيان ميکند             
بقاياى محصوالت اختناق و                      

، "انقالب فرهنگى         "مشخصا          
عليرغم تغييرات صورى در عقايد      
و نوع ابراز وجودشان، نتوانستند         
روند روآورى مجدد به چپ و                  

. کمونيسم را در دانشگاه بگيرند            
تمام نسخه هايشان براى دانشگاه           

دانشگاهها در      .  شکست خورد     

. راديکال و توده اى بدهد                      
وظايف کمونيستها و                                
سوسياليستهاى دانشگاهها را             

سنت مبارزاتى نوين   .  تدوين کند 
را تقويت و نهادينه کند که                     
اساسا محصول ايندوره و در              
پيوندى ناگسستنى با سنت                     
اعتراض سوسياليستى طبقه               

هدف اين سند اين      .  کارگر است 
است که بدوا کمونيستهاى                    
دانشگاههاى کشور را در                     
ايندوره و در اين تناسب قوا                 
متشکل و متحد کند و اين طيف          
را براى ايفاى نقش براى به                 
ميدان کشيدن توده وسيع                        
دانشجويان و تبديل دانشگاه به           
يک سنگر مبارزه سوسياليستى       

 . و برابرى طلبانه آماده کند

 

چرا وظايف     :يک دنياى بهتر     
دانشجويان کمونيست و نه                    
وظايف دانشجويان هوادار                  
حزب؟ تفاوتها چيست؟ اهميت          
مساله در چيست؟ وظايف                    
دانشجويان عضو حزب چه                

 تفاوتهايی دارد؟

 

 کمونيستها      :سياوش دانشور      
موضوع کارشان جامعه و طبقه      

. کارگر است نه خودشان                      
کمونيستها حزبى جدا از متن              
اعتراض سوسياليستى کارگر و      
جنبش سوسياليستى طبقه بطور       

کمونيستها آنجا که     .  کلى نيستند  
حزب خود را سر و سامان                   
ميدهند نيز تالش ميکنند که                  
حزبشان را برمتن اعتراض               

ما قصد       .  اجتماعى بسازند      
تشکيل حزب در خود و براى             
خود نداريم و ابدا به آن عالقه             

همينطور وظايف     .  اى نداريم    
يک کمونيست در جدال بيوقفه          
طبقاتى که به اشکال متنوعى             
بروز ميکند قابل تعريف است و       

نکته .  نه اولويتهاى صرفا حزبى   
ديگر اينست که تعداد کمونيستها      
بسيار وسيعتر از کمونيستهاى          
متشکل در يک حزب سياسى             

وظايف دانشجويان "در باره جوانبى از سند 
 "کمونيست

 گفتگو با سياوش دانشور

سالهاى اخير بيش از هر مکان                  
منعکس کننده تغييرات اجتماعى و         

عروج .  سياسى بطور کلى بودند         
يک نسل جديد و آرمانگرا که                     
اختناق و فقر و فالکت و تبعيض               
اسالمى را نميپذيرد يک واقعيت             

اما نکته اساسى     .  انکارناپذير است  
اينست که تحول فکرى در دانشگاه        
و رو آورى به آرمانگرائى و نقد              
سوسياليستى و کارگرى، از                       
روندهاى پايدارتر سياسى در                    
جامعه و تقابالت طبقاتى تاثير                   

نقد ضد کاپيتاليستى کارگر    .  ميپذيرد
به سرمايه در ايندوره کمابيش                   
جهت اعتراضى در دانشگاه را                

چپ در دانشگاه تدريجا        .  قالب زد  
به صداى اعتراض آزاديخواهانه           

اما اين چپ،     .  در جامعه تبديل شد      
عليرغم تاثيرى که از نقد مسلط                 
ضد کاپيتاليستى و کارگرى در                 
جامعه گرفته است، هنوز نيروى            
واقعى اش را به ميدان نکشيده                   

اين چپ هنوز بنا به ميزان           .  است
نفوذ و قدرتش ايفاى نقش نکرده               
است و استراتژى تدوين شده و                  
سياستها و تاکتيکهاى روشنى                    

و مضافا اينکه هنوز اين             .  ندارد
چپ به گرايشات سنتى، ديدگاههاى      
شکست خورده جنبشهاى غير                   
مارکسيستى، ناسيوناليستى و                    
دمکراتيک و ايدئولوژيک آغشته           

 .است

 

ضرورت تدوين سند وظايف                     
دانشجويان کمونيست پاسخ به امر         
تشکل و اتحاد دانشجويان حول                 
ديدگاهها و پرچم اعتراض                           
سوسياليستى و کمونيستى کارگرى       
و خاتمه دادن قطعى به دوره زير             
حاشيه شدن چپ در اثر سرکوب             

اهميت اين سند بويژه    .  گسترده است 
بعد از اعتراضات سالهاى اخير و          

 آذر اينست که دانشگاه      ١٣مشخصا  
و حرکت راديکال دانشجويان                   
نيازمند يک جمعبندى و تبئين                    
اوضاع و ترسيم اهداف و                             

تالش اين سند   .  سياستهاى خود است  
اينست که به حرکت و اعتراض               
دانشجوئى قالبى اجتماعى و                        

٣٣شماره   
يک وجه مهم       .  کمونيستى است   

تالش ما اينست که سنت                              
مارکسيستى و کارگرى و                          
کمونيستى در دانشگاه تثبيت و به         

. نرم فعاليت کمونيستها تبديل شود      
اين جهتگيرى ما در جنبش                       
کارگرى و ديگر جنبشهاى                       
آزاديخواهانه و برابرى طلبانه نيز     

حزب براى ما    .  اولويت اول است   
تنها يک تعين خاص از اعتراض         
واقعا موجود و جارى                                   

در نتيجه       .  سوسياليستى است      
وظايف دانشجويان کمونيست و نه     
وظايف دانشجويان هوادار حزب        

در سنت چپ غير    .  مد نظر ماست  
مارکسيست و غير کارگرى                    
معموال شاهد تشکيل سازمانهاى          
دانشجوئى ويژه هر سازمان و               

سازمان .  حزب سياسى بوديم           
دانشجويان "، سازمان         "پيشگام"

، سازمان دانشجوئى و               "مبارز
و غيره   "  دال دال  "دانش آموزى     

نمونه هاى قديمى و آشناى                         
سنتهاى تشکل چپ راديکال در            

ما بر وظايف       .  دانشگاهها بودند   
دانشجويان کمونيست و تبئين اين         
وظايف با اهداف جنبش طبقاتى و       
اعتراض سوسياليستى کارگر در        

آنها بر جذب     .  جامعه تاکيد داريم    
دانشجويان و کارگران به سازمان      
خود و ايجاد واحدهاى حزبى و              
سازمانى دانشجويان و کارگران          

سبک کار ما و             .  تاکيد داشتند    
نگرش ما به مقوله سازماندهى در      

اهميت اين   .  اساس متفاوت است     
مسئله اينجاست که اوال، تالش ما         
اينست که چپ بطور کلى در                   
مقابل راست در جامعه و دانشگاه        

ثانيا، چپ     .  قويتر بيرون بيايد        
استراتژى و سياست خود را به              
منفعت و استراتژى و سياست                
سوسياليستى و کمونيستى                         

ثالثا، سبک و    .  کارگرى پيوند زند   
روش کار و فعاليت اجتماعى                 
نوينى را پايه گذارى کنيم که با               
سنتهاى جنبش طبقاتى ما در                    

رابعا، به کمونيسم    .  تناقض نيستند 
کارگرى بعنوان يک ترند بانفوذ و      
بستر عمومى چپ جامعه تعين              

 . سياسى بدهيم

 

آيا اين سياست در تقابل با                           
سازماندهى اخص حزبى نيست؟         

کمونيستهاى .  از نظر ما خير             
کارگرى در دانشگاه در اشکال             

  ١٠صفحه مختلفى 



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

ميتوانند متشکل شوند و فعاليتهاى         
در .  معينى را در دستور بگذارند        

تناسب قواى تغيير يافته ترى                     
ميتوان دفاتر حزب را همه جا دائر       

اما نهايتا حزب ابزار مبارزه      .  کرد
متشکل کمونيستى در جامعه است        
و کمونيستهاى متشکل در يک                 
حزب سياسى بايد قادر باشند در             
هر مبارزه معين راه حل و سياست       
و روشهاى سازمانگرى و سبک           
کار اجتماعى خود را بدست دهند          

. و براين مبارزات حاکم کنند                    
وظيفه يک عضو حزب تالش                 
براى همان اهدافى است که در                
برنامه حزب در خطوط کلى بيان          

مشخص تر عضو و          .  شده است   
هوادار حزب، مستقل از هر                      
اعتراض و افت و خيز در جامعه،        

. بايد قادر باشد کار کمونيستى بکند      
بايد کمونيسم و نقد کمونيستى                    
کارگرى به وضع موجود را مرتبا       
ميان جامعه و هر اعتراض برحق        

بايد تالش کند کمونيستها را        .  ببرد
متشکل کند و هم جنس هاى خود             

نشريه و ادبيات   .  را مرتبا زياد کند    
براى .  حزب را تکثير و توزيع کند     

به کرسى نشاندن نقد مارکسيستى          
و کمونيستى کارگرى به پرچم هر        

و باالخره    .  اعتراضى تالش کند      
وظيفه يک کمونيست و دانشجوى         
عضو حزب اينست که در محيط            
خود و در اعتراضات موجود نقش       

محمل و لوالى       .  اساسى ايفا کند      
تشکل و اتحاد سوسياليستها و                   

ما .  آزاديخواهان دانشگاه باشد           
اعضا و هواداران حزب را به                 
فعاليت جدى و آگاهانه حول سند             
وظايف دانشجويان کمونيست                  

 .   فراميخوانيم

 

اين بيانيه به          :يک دنياى بهتر       
سازماندهی کمونيستی خود                       
دانشجويان کمونيست اشاره ای              
نکرده است؟ چرا؟ اين سازماندهی      
از نقطه نظر شما چه مختصاتی              

 دارد؟

 

 دانشجويان         :سياوش دانشور         
کمونيست داراى گرايشات متفاوتى    

آن بخش فعاليت که       .  روبياوريد
مخفى است و بايد از ديد پليس            
سياسى مخفى نگهداشته شود،           
همان تعلق حزبى و عضويت            
در جمع کمونيستهاى متعلق به          

. يک گرايش معين سياسى است      
اما فعاليت و کار کمونيستى چه         
در دانشگاه، چه در جنبش                    
کارگرى و هر جنبش اجتماعى         
ديگر، تالشى علنى و مبتنى بر         
درک مقدورات و شناخت                     
محدوديتهاى اختناق و تالش               
 . براى دور زدن و نفى آن است

  

در دوره ای       :يک دنياى بهتر    
ارگانهای تبليغی رژيم از غلبه          

در دانشگاه صحبت   "  شبح لنين "
در اين روزها از غلبه     .  ميکردند
کمونيسم "و    "  حکمت"فکری    
آيا به  .  صحبت ميکنند "  کارگری

يک واقعيت اشاره دارند؟                     
 تفاوتها چيست؟

 

 رژيم اسالمى    :سياوش دانشور 
و کال راست همواره ترس و               
وحشتش را از رشد چپ                         

. مارکسيست اعالم کرده است          
به رشد روز افزون    "  شبح لنين "

چپ در دانشگاه و رواج مجدد           
انقالبيگرى سوسياليستى اشاره       
داشت که آن را خطرى در قبال         
پروژه هاى دست راستى                       

و البته اطالق    .  خودشان ميديدند 
به دانشگاه يک         "  شبح لنين    "

هدفش اينست که در جامعه                  
در "  شبح"اين    !  خبرى نيست   

هر اعتراض کارگرى قابل                 
مشاهده است اگر چشم بصيرت       

هشدار به    .  وجود داشته باشد       
و "  شبح لنين "همديگر در باره      

نصيحت دانشجويان به چپ نوع     
کائوتسکى و سوسيال                              
دمکراتيک يا چپ پست                         
مدرنيستى، همه  وحشت از                 
رشد راديکاليسم و سوسياليسم           

. در دانشگاه را منعکس ميکرد        
يک وجه اين تالش در ارگانها           
و روزنامه هاى حکومتى و                 
نيروهاى دست راستى                            
اپوزيسيون مجاز، در واقع                  
درخواستى ملتمسانه براى                  

سياستهاى .  سرکوب چپ بود        
دفتر تحکيم و ملى مذهبى ها                

آنها نگران اين بودند     .  همين بود 
و هستند که با رشد چپها امکان          

وظايف "در باره جوانبى از سند 
 "...دانشجويان کمونيست

تنوع فکرى در دانشگاه و          .  هستند
. در جامعه را بايد فرض گرفت               

وانگهى اين بخشهاى مختلف                     
ميتوانند و مستقل از خواست و                  
اراده ما در جمعها و محافل خود               

ايجاد .  ويژه شان متشکل ميشوند          
سازمانى براى دانشجويان چپ يا           
کمونيست نه به امر تحزب سياسى         
و تعلقات سياسى و احتمالى                          
دانشجويان پاسخ ميدهد و نه به                  

. مسئله تشکل توده اى دانشجويان          
بايد بين کار علنى و کار مخفى و              
اشکال ابراز وجود ايندو تفاوت               

کمونيستها هميشه تمايل به    .  قائل شد 
اين دارند که در حزب يا جمعهاى           
همفکر خود متشکل شوند و يا از             
سنتهاى سياسى معرفه اى تاثير                
بپذيرند و تالش شان را با آن                        

سازمان کمونيستهاى  .  هماهنگ کنند 
کارگرى دانشگاه که هدف و                       
استرانژى و سياست واحدى را                 

. دنبال ميکنند البته ضرورى است         
مختصات و دامنه اين نوع تشکل             

اختناق .  همواره ثابت نيستند               
محدوديتهائى را به نوع تشکل                   
پذيرى تحميل ميکند و معموال چنين      
تشکلهائى، تشکل فشرده کمونيستها      

تشکلى که برنامه و سياست      .  هستند
اش را بيرون جمع خود و در                      
محيط فعاليت شان به اجرا                            

به هر حال و مستقل از            .  ميگذارد
اينکه کمونيستهاى دانشگاه در چه          
اشکال حزبى و غير حزبى متشکل        
ميشوند، وظايفى که پيش رو                      
ميگذارند و مبارزه آنها براى تبديل        
دانشگاه به يک سنگر مبارزه                     

لذا .  سوسياليستى تالشى علنى است    
رهبر و فعال اعتراض و حرکت              
دانشجوئى، هر تعلقى که داشته                 
باشد، امرى اجتماعى دارد و                      
ناگزير است که بينش و سبک کار          

راستش به  .  اجتماعى اى داشته باشد   
نظر من و اساسا کمونيستها                         
نميتوانند در اشکال موثر ديگرى            

شما عليرغم تعلق         .  فعاليت کنند    
حزبى و سياسى به يک جريان                  
معين، و عليرغم داشتن سازمان و          
کميته و جمع کمونيستى واحد،                  
باالخره بايد براى تاثيرگذارى بر           
اوضاع بيرون و اينجا دانشگاه به            
فعاليت علنى و اجتماعى                                

٣٣شماره   
جست و خيزهاى درباريشان زير       
پوشش سوبسيد سياسى جناحهاى         

خاصيت .  حکومتى ناممکن ميشود  
اين نيروها در دانشگاه در                         
جمهورى اسالمى منزوى کردن          

اما اگر انجمن اسالمى       .  چپ بود  
دارد ديدگاههاى چپ سنتى و                  
منسوخ را جذب ميکند و يا در                
ميان توده دانشجو گرايش به                    
برابرى طلبى سوسياليستى رشد          
ميکند، آنوقت اين ارگانهاى دست       
ساز حکومتى ديگر خاصيت شان       

تبليغات حول  .  را از دست ميدهند     
هم ترس از رشد چپ     "  شبح لنين "

را منعکس ميکرد و هم                                
درخواستى درون خانوادگى                   

 . راست براى سرکوب چپ بود

 

اما اينها تدريجا ناچار شدند که از         
و "  حکمت"غلبه فکری                    

. سخن بگويند "  کمونيسم کارگری "
اين يک واقعيت است که وقتى از         
زبان اينها و بويژه سپاه پاسداران         
بيرون مى آيد، بايد به هدف                      

. دوگانه آن دقت بيشترى کرد                 
اوال، سخن گفتن از تمايل به                     
انقالبيگرى لنينى بايد خود را در          

در .  اشکال متعينى روشن کند            
ايران کتابهاى مارکس هم منتشر         

کارى به ترجمه    .  و توزيع ميشود   
هاى آن و مقدمه نويسى هاى پست       
مدرنيستى و ضد کمونيستى آنها           

اما اشاره به حکمت و      .  فعال ندارم 
کمونيسم کارگرى، در واقع تالش       
دارد که به هر سوسياليستى بگويد       

در "  نيروهاى برانداز    "که با          
اينها همزمان که        .  رابطه است   

مجبورند اعتراف به رشد                          
کمونيسم کارگرى و نفوذ فکرى           
منصور حکمت کنند، همزمان              
براى دانشجويان مبارزه و                       
سوسياليست پرونده درست                      

اطالعيه وزارت              .  ميکنند
اطالعات بعد از دستگيرهاى                 
اخير اين هدف امنيتى و اطالعاتى      

پيشتر هم   .  را بخوبى بيان ميکند       
در پلميکهاى دانشجويان و در                
نشريات دانشجوئى زدن اين مهر        
به هر سوسياليست و کمونيست             
انقالبى براى ترساندن از                          
نيروهاى امنيتى و ساکت کردن او      

 . رايج بود

 

از نظر کمونيسم کارگرى                         
مجموعه 

  ١١صفحه 



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

" لنينيسم"ديدگاههائى که سرتيتر          
را به آن دادند به ايران قابل تعميم           

لنين بعنوان يک رهبر              .  نيست
صالح انقالب کارگرى و يک                   
پراتيسين کمونيست که عنصر                
اراده انقالبى را برجسته ميکند، و        
اين در اساس چيزى جز                               
ماترياليسم پراتيک مارکس نيست،      
براى کمونيسم کارگرى تماما                  

اما بکار بستن نعل به      .  معتبر است 
نعل ديدگاهها و سياستهاى لنين در        
انقالب روسيه در شرايط امروز            
ايران، نه اصولى است و نه به                 
درکى صحيح از مارکسيسم و                  
استفاده از تجارب انقالب اکتبر               
روسيه و جنبش سوسياليستى طبقه       

در جوانب     .  کارگر متکى است       
مختلفى ديدگاههاى کمونيسم                     
کارگرى و منصور حکمت عميق         
تر و از زاويه تئورى مارکسيستى        
جديدتر و با مشخصات ايندوره               
مبارزه طبقاتى و موقعيت سرمايه        

 . دارى منطبق تر است

  

آينده فضای       :يک دنياى بهتر         
سياسی در دانشگاه را چگونه می          
بينيد؟ مطلوب ترين شرايطی که            
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                 
 برای آن تالش ميکند، کدام است؟

 

 جمهورى           :سياوش دانشور          
اسالمى در ايندور به سرکوبى                
دست زد اما به هدفش که ساکت               

دانشگاه .  کردن دانشگاه بود نرسيد     
آخرين سنگرى است که جمهورى        
اسالمى بايد خواب ايجاد سکوت            

اين کار  .  گورستانى در آن را ببيند     
مستلزم زدن جامعه و مشخصا                
جنبش کارگرى در يک مقياس                

اين نه در توان اينها و       .  وسيع است 
. نه در امکانات امروزشان است           

جناحهائى در حکومت دنبال                     
فرصتى براى خون ريختن و ايجاد       
يک فضاى رعب و وحشت به                 

. سياق سالهاى دهه شصت هستند          
اينها همه شان در قتل عام مردم و           
پرده هاى خونين سرکوب مردم              

اگر تاکنون نتوانسته    .  دست داشتند 
اند اين سناريو را تکرار کنند، نه            
از نخواستن شان بلکه از ناتوانى           

اما نهايتا آنچه که براى هر ناظرى قابل ديدن است اينست                .  برده است 
که در مجموع رژيم اسالمى عقب رفته و اين نسل تمايالت خود را کم                  

. کم به نرم زندگى و رفتار اجتماعى و بيان اعتراضى تبديل کرده است              
دانشگاه بيانى از اعتراض اين نسل است و به اين اعتبار فضاى آن                        

 . متاثر از تالش اين نسل براى بهتر زيستن قرار ميگيرد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى شرايطى تالش ميکند که عمال                      
رژيم در دانشگاهها هيچ کاره باشد و يا توان مقابله با دانشجويان را                       

سياست ما تبديل دانشگاه به يک مرکز فعال و پيشرو                     .  نداشته باشد  
سياست ايران و تبديل آن به يک الگو براى مبارزات نسل جوان در                       

واين به تنهائى در دانشگاه و مستقل از جامعه                .  ايران و منطقه است     
اين را همواره بايد تاکيد کرد که حرکت سياسى در                        .  ممکن نيست  

دانشگاه، تابعى از موقعيت عمومى جنبش اجتماعى و اعتراض                              
با اين فرض و با تالش براى ايجاد يک         .  سوسياليستى طبقه کارگر است   

پيوند ارگانيک دانشگاه و بستر اصلى سوسياليسم کارگرى در جامعه،               
ما براى تبديل دانشگاه به تريبون اعتراض آزاديخواهانه جامعه و نسل              

 . *دانشگاه را بايد به صاحبان اصلى آن بازگرداند. جديد تالش ميکنيم

وظايف "در باره جوانبى از سند 
 "...دانشجويان کمونيست

ما بويژه    .  شان سرچشمه ميگيرد      
موظفيم روشهائى را اتخاذ نکنيم که      
خون پاشيدن به اعتراض مردم چرا      
با قربانى گرفتن از کمونيستها گره         

فضاى دانشگاه نميتواند            .  بزنند
مستقل از فضاى اعتراضى و نبض      

بدرجه اى که    .  عمومى جامعه باشد   
اعتراض و نخواستن و تالش براى       
تغيير در جامعه در جريان است،            
بازتاب آن را در دانشگاه در اشکال    

خطر جنگ و   .  متعين تر ميتوان ديد   
فضاى تبليغات جنگى و کوبيدن               
برطبل سوراخ ناسيوناليسم ايرانى،      
فرجه اى براى رژيم بود تا در                   

اين .  داخل کشور مردم را بکوبد           
امروز و  .  امر به دانشگاه هم رسيد      

تا اطالع ثانوى اين بهانه را ندارند         
و در معضالت ديگرشان گير                    

همين مسئله کمبود گاز و           .  کردند
سرماى شديد نشان داد که اين رژيم        
تا چه اندازه پوک و ناتوان از رفع           

ميتوان تصور  .  مايحتاج مردم است   
کرد که وقوع يک جنگ فرضى              
چه مصيبتى ميتواند صرفا از                    
زاويه کمبود مايجتاج مردم ببار               

 . آورد

 

فضاى سياسى دانشگاه با                               
سرکوبهاى اخير زياد جابجا                       

ترديدى نيست فعالين در         .  نميشود
نوع فعاليت و ارزيابى شان دقيق             

. ميشوند و به نظر ما هم بايد بشوند         
تشخيص دقيق تناسب قوا و                          
مقدورات و اجتناب از هر نوع چپ       
روى کودکانه يک شرط مهم                      
فعاليت کمونيستها در شرايط علنى        
و نيمه علنى تحت حاکميت يک                 
رژيم تا مغز استخوان جنايتکار               

اما مستقل از اين تجارب که         .  است
بايد بدقت بررسى شوند، ما با يک          
نسل طرفيم که نميتواند در قبال                 
آينده اش بى تفاوت بنشيند و يا در             

. مقابل تعديهاى رژيم ساکت بنشيند       
اين نسل جديد سر جنگ با رژيم               

اين نسل براى رژيم      .  اسالمى دارد 
نه رژيم  .  اسالمى قابل مهار نيست     

اسالمى ميتواند به سازشى با اين             
نسل برسد و نه ميتواند در مقابل آن        

نتيجه تاکنونى اينبوده     .  ساکت باشد  
که سياست سفت کن شل کن و                    
دستگيرى و محروميت را پيش                

٣٣شماره   

 يک خبر، 
 حضور مستمر نيروهاى انتظامى در دانشگاه

 کامران پايدار
پس از مبارزه و اعتراضات پر شور و سراسری دانشجويان عليه                         
حکومت، عليه جنگ و برای و آزادی و برابری و رفاه، در مراسمهای             

 آذر، حکومت پوسيده و دم مرگ آخوندها و سرمايه داران                 ١۶ و    ١٣
برای کنترل اوضاع و سرکوب جنبش دانشجويی، چاره ای جز                              
سرکوب و فشار، شکنجه و زندان، تفتيش عقايد و پرونده سازی عليه                  

بنا بر اخبار دريافتى بر اثر هماهنگی انجام شده بين             .  دانشجويان ندارد 
ارگانهای مزدور اطالعات، نيروی انتظامی و حراست دانشگاه تهران،          
بطور منظم هر روز از اول صبح تعدادی از ماموران انتظامی که                        
مسلح به باطوم، گاز اشک آور، سالح گرم و دستبند هستند،  در دفتر                    

اين .  حراست دانشگاه تهران تا پايان وقت اداری حضور می يابند                       
ميدان انقالب  تامين و هر روزه به دفتر               ١۴٨نيروها توسط کالنتری      

يکی از مامورين می گفت ما        .  حراست دانشگاه تهران گسيل می شوند       
اين حکومت ديگه   .  که ديگه خسته شديم، بريديم، ما هم از همين مردميم         

 ....آخه تا کی بايد سرکوب کنيم؟ مگه می شه و. پدر همه رو در آورده

 23/10/86 

يک دنياى بهتر  نشريه   
!را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

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

 مجمع عمومى
!ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است  

!مجامع عمومى منظم خود را برپا کنيد! کارگران  



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 مارس نزديک    ٨:  يک دنيای بهتر  
سازمان آزادی زن همواره       .  است

. در اين زمينه فعال بوده است                  
رئوس فعاليت سازمان آزادی زن         

 امسال چيست؟ 

 

ما امسال نيز مانند          :  آذر ماجدی   
سال های گذشته تالش ميکنيم اين          
روز را به يک روز مهم در                        

يک سياست     .  جامعه بدل کنيم         
 مارس در   8اصلی اينست که روز     

کل جامعه بعنوان يک روز مهم              
جايگاه و    .  تاريخی شناخته شود       

در چند  .  نقش اين روز شناخته شود    
سال گذشته ما تالش بسياری در             
اين زمينه انجام داده ايم و موفقيت          

اکنون .  های چشمگيری داشته ايم       
ديگر اين روز بعنوان يک روز              
جدل ميان جنبش سرنگونی و                   

اهميت و   .  رژيم تثيبت شده است        
جايگاه اين روز به جنبش حقوق             
زن محدود نمانده است  و به کل               
جنبش سرنگونی سرايت پيدا کرده       

اين يک دستاورد مهم                 .  است
 .سياسی است –اجتماعی 

 

در دو سه سال اخير جمهوری                  
 8اسالمی از مدتی پيش به استقبال        

اين خود بيانگر         .  مارس ميرود    
اين بيانگر  .  جايگاه اين روز است     

تحرکات آشکار و پنهانی است که         
در جامعه برای گراميداشت اين             

 10وگرنه     .  روز انجام ميگيرد        
سال پيش اجتماعات کوچک و                 
پنهانی برگزار ميشد، اما رژيم                

چند .  چندان اهميتی به آن نميداد           
سال اخير اين رژيم است که سوت        

در .  سراسری اين روز را ميزند         
هراس از تجمعات اين روز به                 
جامعه يورش ميبرد، در بعضی             
جاها، از جمله در سنندج حکومت        

چنان .  نظامی دوفاکتو اعالم ميکند    

آزاديخواه و برابری طلب نيز            
کال در اوضاع سياسی تاثير                

لذا بايد با در نظر      .  گذاشته است 
گرفتن اين شرايط و با تالش                
برای خنثی کردن تمهيدات                  
سرکوب گرانه رژيم برای اين          

 .روز سازماندهی کرد

 

بايد يکبار ديگر و امسال با                   
استحکام بيشتری نشان دهيم که        

 مارس يک روز مهم در جدل        8
ميان جنبش سرنگونی و رژيم           

 مارس روز       8.  اسالمی است   
جهانی زن، روز آزاديخواهی و      
برابری طلبانه سوسياليستی               
جنبش زنان است که اکنون صد        
سال پس از برسميت شناخته               
شدن آن، به يک روز جهانی               

روزی است که    .  بدل شده است   
اکنون در جامعه ايران دوست و       
دشمن مجبور برسميت شناخته         

پيشروی چنبش  .  شدن آن شده اند   
راديکال آزادی زن در ايران آن       
چنان بوده است، که يکی دو                
سال گذشته رهبران ناسيوناليسم      

 –پرو غرب و جنبش ملی                     
اسالمی اين روز را به زنان                

رژيم هم ديگر    .  تبريک گفته اند   
جنجال زيادی در روز تولد                 
فاطمه زهرا، روز اسالمی                  
زنان، بپا نميکند و بجای آن از           
يک ماه قبل به استقبال سرکوب        

 .  مارس ميرود8

 

اسالمی جنبش      –گرايش ملی       
حقوق زن تالشی برای علم                  
کردن روز ملی زنان در ايران         
کرد، اما اين تالش بجايی نرسيد      
و سريعا توسط سازمان آزادی          

به .    زن مورد نقد قرار گرفت        
 مارس در جامعه       8اين اعتبار     

جامعه .  ايران تثبيت شده است        

  مارس 8
 جدال جنبش سرنگونی با رژيم اسالمی

 مصاحبه با آذر ماجدی

دست پيش ميگيرد تا حتی يک                   
. تظاهرات وسيع نيز شکل نگيرد           

سال گذشته تالش بسياری برای               
سرکوب کرد، عليرغم آن تجمعات        

 .متعددی شکل گرفت

 

ما برای شکل گيری تجمعات و بلند       
کردن شعارهای اصلی جنبش                   

اما بايد در   .  آزادی زن تالش ميکنيم   
نظر داشت که امسال شرايط                       
سياسی جامعه و شرايط سرکوب با        

بايد .  سال های گذشته متفاوت است      
با در نظر گرفتن شرايط جديد در            

 .اين رابطه تالش کنيم

  

چه اعتراضاتی را   : يک دنيای بهتر 
در دستور داريد؟ چه نوع                             
سازماندهی را به فعالين آزادی زن        
در جامعه پيشنهاد ميکنيد؟ چگونه          

 مارس را به يک روز             ٨ميتوان   
عمومی و مطالبات آن را به يک              
 سری مطالبات توده ای تبديل کرد؟

 

 در چند ماه اخير رژيم       :آذر ماجدی 
به جنبش حقوق زن يورش برده               
است، سايت ها و نشريات بخش               
راديکال جنبش، از جمله سازمان           
آزادی زن هميشه ممنوع بوده                    
است، اکنون سايت های پيش از               
اين علنی را نيز ممنوع اعالم کرده        
و تعدادی از فعالين را دستگير                  

سازمان آزادی زن يک    .  کرده است 
کمپين بين المللی برای آزادی اين            

بدنبال .  فعالين سازمان داد                  
دستگيری گسترده در ميان                          

 آذر دو     13دانشجويان از پيش از         
تن از فعالين جنبش حقوق زن آزاد         

اين يورش و سرکوب گرايش     .  شدند
اسالمی در جنبش حقوق زن       –ملی  

. را در يک سکوت فرو برده است         
دستگيری های دانشجويان                          

٣٣شماره   

در اين روز شاهد تحرکات بسيار        
رژيم به هراس و تکاپو              .  است
روشن است که ما بايد بر         .  ميافتد

همين روند پای فشاريم ولی                     
شرايط روز را نيز در تعيين                    

 . سياست هايمان ملحوظ کنيم

 

ما از فعالين جنبش حقوق زن                  
ميخواهيم که خود را برای اين               

برای تجمع در      .  روز آماده کنند     
. اين روز از حاال آماده شوند                   

شعارهای اساسی جنبش حقوق             
. زن را در جامعه طنين انداز کنند       

امسال اين روز بيش از هر سال            
بايد شعار آزادی و برابری و                   
آزادی کليه زندانيان سياسی را              

بهم پيوستگی جنبش      .  مطرح کند  
آزاديخواهانه و برابری طلبانه بايد    
در اين روز با يک همبستگی باال         

ما در اين جهت      .  به نمايش درآيد   
تالش ميکنيم ولی روشن است که        
توازن قوا روی زمين و تالش                
فعالين و رهبران عملی در جامعه       
در شکل گيری اين روز تعيين               

 .کننده است

 

سال گذشته ما     :  يک دنيای بهتر     
شاهد يک سلسله اقدامات                           
سازمانيافته در دانشگاهها به                  

امسال .   مارس بوديم      ٨مناسبت    
 آذر به     ١٣.  شرايط متفاوت است    

يک اعتراض گسترده و تعيين               
کننده در تحوالت جامعه تبديل               

.  مارس متفاوت است       ٨اما   .  شد
عمدتا جريانات چپ و کمونيست         

بر متن اين      .  در اين روز فعالند       
شرايط چگونه ميتوان ساخت و به       

 جلو رفت؟ 

  

. کامال درست است     :  آذر ماجدی  
به فاکتورهايی از اين شرايط در           

 8بنظر من        .  باال اشاره کردم       
مارس يک پديده توده ای تری                

اين روز اکنون توسط      .  شده است 
بسياری از زنان، بخصوص نسل       

. جوان گرامی داشته ميشود                    
بسياری 

  ١٣صفحه 



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

ميکوشند که خود را به مجامع اين         
اگر ما شاهد يک         .  روز برسانند  

تظاهرات و اجتماع توده اين                     
نيستيم، صرفا بخاطر سرکوب                

به همين  .  خشن رژيم اسالمی است    
خاطر بايد کوشيد فعالين جنبش               
آزادی زن را مخاطب قرار داد و           
از آنها خواست که با توجه به                    
توازن قوای موجود در جامعه                 
برای تجمعات اين روز برنامه                

از تجمعات در             .  ريزی کنند      
دانشگاه گرفته تا سالن های                        

بنظر من  .  سخنرانی يا در پارک ها    
بايد توجه   .  اين امکان پذير است        

 8داشت که چشمان جهانيان روز          
. مارس به ايران دوخته شده است          
. سال گذشته نيز چنين بود                           
 8بخصوص خاورميانه روز                   

مارس در ايران را با دقت دنبال              
و اين به فعالين امکان                 .  ميکند

خوبی برای سازماندهی و تجمع            
درست است که بنظر                .  ميدهد

ميرسد رژيم اسالمی بی توجه به           
افشاءگری ها در سطح بين المللی          

. ميزند و ميکوبد و سرکوب ميکند       
توجه .  اما در واقعيت چنين نيست       

و تمرکز بين المللی بر اتفاقات                 
ايران، بويژه جنبش حقوق زن،              
دستان رژيم اسالمی را در                         
سرکوب به شيوه ای که ميخواهد،         

بايد از اين شرايط بهره     .  بسته است 
بايد صدای حق طلبانه زنان     .  جست

ايران را در سطح جهان طنين                  
بايد از آزادی و برابری     .  انداز کرد 

جنبش .  و رفاه در ايران دفاع کرد        
آزادی زن در اين راستا نقش                     
بسياری مهم و تعيين کننده ای                   

 .دارد

 

سال گذشته ملی     :  يک دنيای بهتر    
اسالميها با کشاندن تجمعاتی به               

 ٨مقابل مجلس عمال تمرکز اصلی       
کال ارزيابی  .  مارس را تغيير دادند   

شما از نقش و جايگاه ملی                            
اسالميها در اين دوران چيست؟ و         

کنندگان بلکه سرکوب شدگان            
 .اعالم ميکند

 

بنظر من اين گرايش با دفاع                
خود از اسالم، با تطهير رژيم            
اسالمی و با آويران شدن به                 
عبای آخوند های باصطالح                
اصالح طلب موجبات انزوای          
خود را در ميان توده زنان                    

تالش ما بعنوان     .  فراهم مياورد  
بخش راديکال جنبش آزادی زن      
بايد نقد و افشای اين گرايش و             

کاری که   .  اين سياست ها باشد      
هستند .  تاکنون نيز انجام داده ايم     

گرايشاتی که فکر ميکنند                      
راديکاليسم يعنی فحاشی به اين        
گرايشات در کنار دادن                           

اين سياست   .  شعارهای توخالی  
از نظر ما اشتباه و مردود است         
و عمال شاهديم که جنبش حقوق        
زن اين گرايشات را منزوی               

ما از هر حرکت اين              .  ميکند
جريان در دفاع از حقوق زن و          
برای بهبود شرايط زنان حمايت      
ميکنيم، به دستگيريشان                        
اعتراض ميکنيم و برای                        
آزاديشان تالش ميکنيم، اما                 
تالش هايشان برای عقب کشيدن     
جنبش زنان و خاک پاشيدن به           
چشم اين جنبش را شديدا نقد و            

اين يک سياست       .  افشا ميکنيم   
درست، اصولی و مسئوالنه               

 .است

  

شعارهايی که   :  يک دنيای بهتر    
سازمان آزادی مد نظر دارند              

اهميت آنها       .  کدامها هستند      
 چيست؟ 

  

سازمان آزادی زن    :  آذر ماجدی 
امسال چند شعار اساسی را در          
راس پالتفرم خود قرار داده                

ستم بر زن موقوف،               :  است
سرکوب زنان ممنوع و زنده باد       
آزادی زن شعارهای اصلی ما          

ستم بر زن موقوف را ما   .  هستند
در تراکت ها معنا ميکنيم و                  

  مارس 8
 ...جدال جنبش سرنگونی با رژيم اسالمی

چگونه ميتوان آنها را خنٽی کرد؟           
وظايف فعالين آزادی زن در اين             

 زمينه چيست؟ 

 

بايد توجه داشت که         :  آذر ماجدی  
اسالمی در     –حرکت گرايش ملی       

اعالم تظاهرات برای لغو احکام             
برخی از فعالين زن چند روز پيش         

 مارس در پراکندگی تجمعات        8از  
 مارس نقش داشت، اما در روز            8
 مارس نتوانست جمعيت وسيعی         8

را مقابل مجلس به تظاهرات آنها             
عليرغم اين حرکت ما              .  بکشاند

شاهد تجمعات در دانشگاه ها در              
 8طول يک هفته و خود روز                      

اين حرکت عمال به       .  مارس بوديم  
وجود دو گرايش متفاوت درون               

. جنبش حقوق زن مهر تائيد کوبيد          
حرکتی که توسط برخی از رهبران      

 خرداد  22اسالمی در تجمع      –ملی  
دنبال شد و تا آنجا پيش رفت که در          

 خرداد بعنوان      22اين تجمع روز        
روز همبستگی ملی زنان اعالم               

 .شد

 

نيات اين فعالين هر چه باشد، اين             
تحرکات موجب قطب بندی های             
شدت يافته در جنبش حقوق زن                 

اسالمی   –جنبش ملی     .  خواهد شد  
اعالم ميکند که با روش های                      
مسالمت جويانه ميخواهد به                        

اين .  خواست های زنان برسد               
گرايش با اين سياست ها موجب               
انزوای خود از جانب زنان                          
آزاديخواه و بخش وسيع توده زنان         

مضحک است که اعالم           .  ميشود
شود آنها در مقابل يک رژيم خشن          
و سرکوبگر سياست مسالمت                    

گويی اين     .  جويانه اتخاد ميکنند        
جنبش های اجتماعی اعتراضی              

چنين !  هستند که خشونت طلبند            
تبليغاتی عمال رژيم اسالمی را                 
تطهير ميکند و مقصر اصلی                     
سرکوب در جامعه را نه سرکوب           

٣٣شماره   

از .  سعی ميکنيم وسيعا پخش کنيم      
: نظر ما ستم بر زن موقوف يعنی        

نه به حجاب، نه به آپارتايد                        
جنسی، نه به خشونت عليه زنان،        
نه به نابرابری زن، نه به ستم و              

اين شعار از نظر ما       .  تحقير زنان 
. چکيده خواست های زنان است          

سرکوب زنان ممنوع عمدتا به              
يورش به جنبش حقوق زن و                   

ما اين   .  دستگيری ها اشاره دارد      
شعار را به شعار اصلی کمپين               
خود برای آزادی فعالين زن بدل           

سرکوب معنای وسيعتری     .  کرديم
بمعنای سرکوب جنسی    .  نيز دارد 

. زن در جامعه و خانواده نيزهست     
زنده باد آزادی زن کامال روشن            

اين شعارها چکيده خواست      .  است
کامال .  زنان را عنوان ميکند              

راديکال است و با شعارهای                   
اسالمی متفاوت      –جريان ملی        

اما ضمنا زمينی و قابل              .  است
به اين اعتبار ما اين         .  اتخاذ است  

شعارها را بعنوان شعارهای                   
 مارس مطرح کرده ايم و      8اصلی  

خواهيم کوشيد که آنها را وسيعا             
 .تبليغ کنيم

 

در سال گذشته     :  يک دنيای بهتر    
ستم بر  "برخی انتقادات به شعار        

يکی .  مطرح ميشد  "  زن موقوف  
از اعضای رهبری حککا ميگفت       

هر آخوندی هم اين شعار را         "که  
؟ اين تخاصم چه منشايی           "ميدهد
 دارد؟ 

  

ما به اين مساله همان     :  آذر ماجدی 
بنظر .  سال گذشته برخورد کرديم     

من اين هيچ ربطی به جنبش                     
با اين حمالت    .  آزادی زن نداشت   

ميخواستند دعوای ديگری را حل        
دعوايی که درون      .  و فصل کنند     

. رهبری ح ک ک در جريان بود          
البته رهبری ح ک ک به همان                
جريانی تعلق دارد که با بد دهنی           
و فحاشی به جريانات اصالح                 
طلب درون جنبش حقوق زن و              
شعار های پا در هوا ميکوشد خود       

 را بعنوان 
  ١۴صفحه 



١۴صفحه  يک دنياى بهتر   

بنا به خبر حزب کمونيست کارگرى چپ عراق، عصر روز يازده                              
ژانويه در کرکوک، توسط يک باند تروريستى موسى حسين کادر و                          

در .  مسئول کميته کرکوک حزب کمونيست کارگرى چپ عراق ترور شد          
اين خبر آمده است که موسى حسين توسط تروريستها در دفتر روزنامه                   
حزب بشدت شکنجه شده و سپس به رگبار گلوله تروريستهاى جنايتکار                 

 .بسته ميشود

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ترور جنايتکارانه رفيق موسى حسين را                 
ما جان باختن رفيق موسى حسين را به خانواده،                    .  قويا محکوم ميکند    

تروريسم و ميداندارى    .  دوستان و همرزمان او صميمانه تسليت ميگوئيم          
انواع باندهاى تروريستى ارتجاعى و اسالمى به يک جز زندگى مردم                    

 حمله نظامی آمريکا به عراق و      اين نتيجه   .  محروم عراق تبديل شده است     
است که يک  جامعه را تا اعماق به                      "  دمکراسى در عراق     "پروژه   

در عراق اگر آينده اى         .  تاريکى و جنگ و خونريزى عقب برده است              
متصور باشد که جامعه را از منجالب امروز برهاند، تنها نيروى                                

مادام که   .  کمونيستی و آزاديخواهی و صف متحد کارگران عراق است               
اين نيرو قادر به ايفاى نقش موثر در معادالت سياسى عراق و منطقه                         

ترديدى نيست روزى بايد      .  نشده است، متاسفانه اين وضعيت ادامه دارد          
ياد عزيز رفيق موسى حسين  در                .  اين جنايتکاران حساب پس بدهند          

 !مبارزه و تالش براى يک دنياى بهتر زنده است

 

 !مرگ بر تروريسم

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری

 ٢٠٠٨ژانويه ١۴ – ١٣٨٦دی ماه ٢۴

رهبر راديکال جنبش آزادی زن          
اما تاکنون اين            .  معرفی کند     

سياست برای آنها نتيجه عکس              
يکی از خصوصيات    .  داشته است 

اين رهبری اينست که در سطح            
بين المللی با راست ترين                           
جريانات فمينيست و سکوالر                
دست ميدهد و کنارشان عکس               
ميگيرد، اما به جريانات اصالح          
طلب درون جنبش حقوق زن در          

اين تناقض در   .  ايران فحش ميدهد  
سياست را خودشان بايد توضيح          

ستم "لذا اين تعبير از شعار       .  دهند
را نبايد چندان      "  بر زن موقوف     

کما اينکه همين         .  جدی گرفت    
دوستان سازمانی تشکيل داده اند         
که اسم آن را عليه تبعيض گذاشته       

حال بايد پرسيد عليه تبعيض        .  اند
را هر آخوندی ميتواند شعار دهد         

 يا ستم بر زن موقوف؟

  

فراخوان و پيام    :  يک دنيای بهتر   
شما به فعالين آزادی زن برای               

 ٨تدارک اين روز چيست؟                      
مارس موفق از نظر شما چه                   

 مختصاتی ميتواند داشته باشد؟ 

 

بايد برای برگزاری     :  آذر ماجدی  

 ترور جنايتکارانه 
موسى حسين را محکوم 

 !ميکنيم

٣٣شماره   

بايد از هم     .  اين روز تالش کرد       
اکنون اين شعارها را در جامعه            

بر ديوار ها       .  وسيعا پخش کرد      
بشکل تراکت در اماکن          .  نوشت

بايد برای     .  عمومی پخش کرد        
نبايد .  تجمعاتی برنامه ريزی کرد     

 آذر يا   16مرعوب دستگيری های    
اين روز را بايد      .  فعالين زنان شد   

ضمنا به روزی برای آزادی کليه        
زندانيان سياسی و اعتراض به              

خانواده های   .  سرکوب بدل کرد     
زندانيان سياسی ميتوانند در اين           
روز به ميدان بيايند و خواهان                
آزادی فرزندان و بستگانشان                 

 مارس يک روز         8روز   .  شوند
بسيار مناسب برای اعالم                          
اعتراض مادران زندانيان سياسی      

اگر .  و جلب همبستگی است               
بتوانيم اين شعارها را وسيعا                   
مطرح کنيم و بتوانيم مجامعی را          
سازمان دهيم که در آن اين                        
شعارها بر روزی پالکاردها                  
برافراشته شود و در سطح جهان         
انعکاس بيابد توانسته ايم نقش                 
مهمی در شکستن فضای سرکوب      

 8و يک بار ديگر             .  ايفاء کنيم   
مارس را بعنوان روز نبرد عليه           
رژيم اسالمی، عليه زن ستيزی،          
عليه سرکوب و برای آزادی و               

 .*برابری به ثبت رسانده ايم

 ... مارس، جدال جنبش سرنگونی با رژيم اسالمی8

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را 
!بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

 تلويزيون  برای يک دنيای بهتر
ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠
ست،         .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است         ي يطرف ن ب

اه و                       .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي ق ع ح داف م
ارزه         .   سعادت انسانها است   ب ما برای يک جمهوری سوسياليستی م

ه                   .   ميکنيم م ه اطالع ه لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را ب
 . دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند، 
!حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست  

 

 کارل مارکس 

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛ 
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روز .   مارس در راه است      ٨روز  
 مارس، سنت جنبش    ٨جهانى زن،   

سوسياليستى طبقه کارگر است و          
بايد همواره اين سنت که با                         
مبارزات طوالنى تثبيت شده است،  
تا رسيدن به اهدافش پرچمش                   

جديدًا و هر از       .    برافراشته باشد  
چند گاهی از رسانه ها و از جانب        
گروه های مختلف، روزهای                   
مختلفی به عنوان روزهايی برای         
اعتراض زنان به بيعدالتی و                    

از جمله  .  بيحقوقی اعالم می شود     
 خرداد اشاره کرد     ٢٢می توان به     

که از جانب جريانات رفرميست           
معرفى "  روز ملی زن   "به عنوان    

ترديدى نيست که مادام که      !  ميشود
ستم براساس جنسيت در جامعه و         
دنياى امروز وجود دارد، بايد از           
هر تالشى براى رفع ستم و نفى              

اما روز زن و     .  تبعيض دفاع کرد   
يادتان .  حقوق زن جهانى است           

! رفته؟ نه شرقى است، نه غربى           
اين فرياد هزاران زن عليه                         
جمهورى اسالمى و سياست                     
کشيدن حجاب برسر زنان در                  

، "روز ملی زن   .  " بود ۵٧انقالب  
روز تولد فاطمه، روز کشف                   
حجاب رضاشاه، اينها تالش عبث        

اگر زنان در ايران قبول             .  است
 مارس و پرچم               ٨کردند که          

برابرى زن و مرد را فراموش               
 .کنند، اين يکى را هم قبول ميکنند

 

يک نکته جالب اينست که اکثرًا              
فعالين اين خط خود را از دنيای              
سياست جدا دانسته و حرکت خود         
را يک جنبش غير سياسی و                     

از .  قلمداد می کنند        !!  اجتماعی
اينکه چگونه يک جنبش می تواند        
اجتماعی باشد ولی در سياست                
يک اجتماع دخالت نداشته باشد،           

! توضيحش را بايد به عقال سپرد          
. اما کار به همينجا ختم نميشود               

ادعائى که مبلغ غير سياسى بودن         
است، عمال سياست های مختلفی          

زن را در            :  را پيش ميبرد           
ميکند، "  ملى"چهارچوب ايران        

زنان را در حاشيه سياست مردانه        
ميبرد، چرا؟ فکر ميکنند اينگونه          

بقاياى همان نسبيت فرهنگى           
معروف است که متاسفانه در          
ايران و ميان جنبش ملى                      

. اسالمى هنوز خريدار دارد           
اما جنبش آزادى زن يک                    
جنبش آزادی خواهانه است و         
تنها مرز آزادی خود آزادی              
است و نه اين خط ها و                          

توصيه من به اين            !  ديوارها
فعالين اينست که شما اول خود       

اول خود را از    .  را نجات دهيد  
اين قيد و بند ها برهانيد و به              
جمع نيروهای طرفدار برابرى     
بيقيد و شرط زن و مرد                         

شرط مبارزه براى        .  بپيوندند
آزادى و برابرى قبول نکردن         
و توجيه نکردن هر نوع                      

اما چنين         .  تبعيض است        
سياستهائى و چنين جرياناتى           
نتيجه کارشان چيست؟ آيا زنان     

ميکنند؟ خير    "  آزاد"را کمى       
آيا به حاشيه   .  تاکنون نکرده اند  

راندن و يا تالش براى در                   
حاشيه قرار دادن جنبش های           
آزاديخواهانه زنان، عمال همان    
سياست کنار گذاشتن مردم از         
سياست نيست؟ آيا دو خرداد و        
جمهورى اسالمى بجز اين                
هدفى دارد؟ آيا نبايد جمهوری        
اسالمی خوشحال باشد که                  

 چنين مخالفانی دارد؟ 

 

 مارس برای تمام        ٨تاريخچه   
مبارزان اين عرصه شناخته            

اين روزی جهانی      .  شده است  
برای احيای حق زنان است که       
در تمام جهان مراسم هايی در         
اين روز گرفته می شود و اين         
روز در ايران با توجه به                    
شرايط خاص حاکم بر جامعه          
اهميت ويژه ای پيدا کرده                   

اين روز در عين حال          !  است
اعالم ميکند که زن انسان                   
برابر و محترم جامعه است و          
از تمامى حقوق هر انسان                  

در .  ديگر برخوردار است          
اينروز در همه جاى جهان،              
زنان و مردان جامعه را                      
خطاب قرار ميدهند که زن                

زنان .  ستيزى کافى است             
سوسياليست و کمونيست در            
عين حال که براى احقاق هر            
ذره حقوق تالش ميکنند، اعالم      
ميکنند که نابرابرى زن و مرد       
انعکاس نابرابرى بنيادى                   
سرمايه دارى در هرجاى                   

  مارس ٨روز 
 های جريان های راست"آلترناتيو"و 

 کاميار آزادمهر

ميتوانند از حقوق زن دفاع کنند؟            
تجربه نشان داده که     .  خير نميتوانند 

بگذاريد بپرسيم که از          .  نميتوانند
نظر شما مدافعين حقوق زن، آيا              
زنان در جامعه ايران لياقت                        
شرکت در سياست همپای مردان           
را ندارند؟ آيا برای رسيدن به اين           
موقعيت دخالت و در سياست بايد           
زن تبديل به مرد شوند و با کت و            
شلوار و کفشهای واکس زده در               

؟ آيا بايد    !مجامع مختلف آماده شود    
اصل زن بودن خود را کنار بزند            
تا از دنيای سياست مردها کريديت        
بگيرد؟ در غير اين صورت تمام            
مبارزات آن ها محدود شود به يک       
سری خواست های محدود که                   
توسط شما روشنفکران                                  
ناسيوناليست و اسالم زده تعريف          

 شده است؟ 

 

سياست يک جامعه با اقتصاد و                
فرهنگ و شرايط آن جامعه پيوند           
ناگسستنی دارد و فکر نمی کنم                 
کسانی که در کوس اينگونه                        
توهمات ميدمند غافل از اين                       

اما اين حرکت آن      .  موضوع باشند 
ها، يعنى دور زدن تاريخ جهانى             

ملى "مبارزات زنان و ايران و                
خور کردن آن، تنها               "  اسالمى

" يک خط قرمز         "هدفش تعيين          
هدفشان .  برای اين جنبش است            

اينست که راديکاليسم و توقع                     
جنبش آزادى زن را مهار کنند،               
حرکتهای آزادی خواهانه را                      

را از   "  زن ايرانى  "محدود کنند،      
ديگران جدا کنند، زير حقوق                     
جهانشمول بزنند، و همه اينها را             
در خدمت سياست های خودشان             

اينها زنان را به خانه         .  بکار برند  
اشتباه .  نشينى دعوت نميکنند             

نکنيد، بلکه ميگويند زنان متحد               
شويد و برای حقوق خود مبارزه             
کنيد، اما تا اينجا که ما مشخص                

روی حقوق  !  کرده ايم و نه بيشتر       
و به طور کل       (  جهانشمول زنان     

خط بطالن کشيده و سعی        !)  انسان
می کنند که اين مبارزه را در                     
چهارچوبهاى قومی و ملی و                     

اين ديدگاهها   .  نژادی محبوس کنند    

٣٣شماره   
جهان است و خواستار تغيير اين         
جهان وارونه و زن ستيز و                      

روز زن    .  انسان ستيز ميشوند       
. روز جهانی انسانيت پيشرو است    

 مارس روز فرياد و تاکيد بر              ٨
برابرى زن و مرد و اعتراض              

. عليه تبعيض و ستم بر زن است         
اين مراسم وابسته به حکومت و           

از دل جامعه ای        .  نظامی نيست  
برخاسته که ديگر تحمل زور                

ديگر سنت  !  گويی و اختناق ندارد   
ها و فرهنگ های ضد انسانی را         
محترم نمی شمارد هرچه می                 
خواهد باشد و هر کسی که می               

اين روز سرخ    !  خواهد گفته باشد   
است چون طالب عدالت و آزادی        
و رهائى از قيد و بندهای موجود         

خالی از هويت های                  .  است
دروغين و پست است و تنها يک         

هويت :  هويت را فرياد می زند          
هر انسانی به صرف            !  انسانی

انسان بودن خود در اين روز                 
از کودکی که بی           .  سهيم است   

خانمانی خود را فرياد می زند تا          
زنی که از کتک خوردن روزانه        
به ستوه آمده تا کارگر که عمرى          
برای يک لقمه نان کار کرده                   

 مارس    ٨تاريخ درخشان      !  است
را نمی توان در بند مليت و                       

از !  به لجن کشيد     ...  مذهب و      
نظر من آلترناتيوهای جريان های      
راست دارای نمودهای بسياری           
از تحجر و عقب ماندگی است و          
در ظرفهايی به فعاليت می                       
پردازد که عمًال محل رشد و نمو         
مردساالری بوده و در جهت                  
مخالف با حرکت آزادی خواهانه        

هر روزی را        !  پيش می رود       
ميتوان به اعتبار خودش ديد، اما         
نميتوان زنان را دچار فراموشى         

 مارس، روز جهانى        ٨در روز     
. اين سياست نميگيرد     .  شان کرد  

 مارسيها  ٨يک دليلش اينست که        
. تعدادشان بيشتر از اينهاست                

ديگر دليل اينست که مدافعان                 
بضاعتى براى   "  روز ملى زن     "

ارائه تصويرى انسانى و ملموس        
. و قابل تحقق براى زنان ندارند           

قبل از اينها در اپوزيسيون راست      
قبال از اينروزها داشتند و اينگونه      
تالشها را کردند، اما نهايتا دنبال         

" پيام" مارس روان شدند و                  ٨
روز "تازه کارهاى          .  فرستادند
خوب است چشمانشان     "  ملى زن  

دارند آب در هاون       .  را باز کنند    
 !*ميکوبند
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 يکی از مسائل پايه          : دنيای بهتر  
ای مورد اختالف در درون جنبش        

ارزيابی سياسی از          "ما مساله          
است؟ نيرويی     "  اوضاع جامعه     

زمانی معتقد بود که در جامعه                  
، "راست دست باال را دارد                     "

چپ "نيرويی ديگر معتقد است               
اين ارزيابى   .  را دارد  "  دست باال  

بخشا مبناى تقسيم نيروها به                       
. شده است    "  چپ"و     "  راست"

نظرتان در زمينه اين تقسيم بندی           
به لحاظ متدولوژيک چيست؟ اين          
تقسيم بندی چه محدوديتهايی دارد؟      
تقسيم بندی نيروها در چهارچوب         
يک جنبش اجتماعی برچه اصولى      

 متکى است؟ 

 

بنظر من ارزيابی        :  آذر ماجدی   
سياسی جامعه بر اين مبنا، اينکه            
آيا چپ دست باال دارد يا راست،             
اصوال از نظر متدولوژی                           

تحليل .  مارکسيستی نادرست است    
مارکسيستی از اوضاع سياسی يا          
روند مبارزه طبقاتی بر اين مبنا              

اين يک     .  نميتواند استوار باشد        
روشن است   .  تحليل سطحی است     

که يک ناظر سياسی ميتواند بر               
مبنای تحرکات جامعه و جنبش               
های مختلف چنين ارزيابی ای                 

اما اين ارزيابی را          .  داشته باشد   
مبنای تعيين تاکتيک ها يا                             
استراتژی يک حزب کمونيستی            
قرار دادن، کامال نادرست و                     

تاکتيک ها يا             .  سطحی است      
استراتژی که از چنين تحليلی                   
نتيجه ميشود، عمال به بی عملی و         
دست روی دست گذاشتن منجر               

 . ميشود

 

حتی اگر با اين تحليل بخواهيم به            
جامعه نگاه کنيم، تا زمانی که                   
بورژوازی در قدرت است، عمال         
راست در جامعه دست باال را                   

در هر شرايطی نيز ميدانيم         .  دارد
که گرايش سوسياليستی يک                     
گرايش دائمی و بازتوليد شونده               

قاعدتا .  درون طبقه کارگر است         
زمانی که از دست باال داشتن چپ         

پرکن در مورد جريانات و                   
جنبش های مختلف ارائه داده که      

حميد تقوايی  .  کامال بی پايه است   
پس از انتخاب خاتمی و فعال              

که :  شدن دو خرداد اعالم کرد         
انقالب ديگری در ايران در                
حال شکل گرفتن است و جامعه        
را به دو قطب انقالب و ضد                 

اين تحليل با    .  انقالب تقسيم کرد   
. نقد منصور حکمت روبرو شد       

حميد تقوايی اين تحليل را برای        
پس از   .  مدتی مسکوت گذاشت    

مرگ منصور حکمت اين تحليل     
دوباره با جمله بندی های                       

 . متفاوت مطرح شد

 

از آن رو که اين تحليل با نقد                 
منصور حکمت مواجه شده بود،     
طرح دوباره آن در حزب بايد با       

تغيير شرايط عينی      "استناد به      
حميد .  استوار ميشد     "  جامعه

تقوايی زمانی که باصطالح                
تحليل خود را پس گرفت،                     
بازبينی ای در متدولوژی خود          

صرفا در مقابل نقد عقب       .  نکرد
لذا طرح دوباره        .  نشينی کرد   

همان تحليل نقد شده و رد شده             
چند سال پيش بايد با استناد به              
تغييرات سياسی در جامعه طرح     

به اين ترتيب با يک                .  ميشد
حساب سرانگشتی دو دو تا                  

چپ در جامعه دست         "چهارتا   
اگر اين     ."  باال را پيدا کرد             

ارزيابی توسط حزب پذيرفته            
ميشد، آنگاه حميد تقوايی                        
ميتوانست با همان متدولوژی            

 به تحليل اوضاع          1357سال    
من از اين بحث قصد       .  (بپردازد

انتساب توطئه به حميد تقوايی            
حميد تقوايی بشدت              .  ندارم

اين تحليل از    .  پراگماتيست است 
ذهن پراگماتيست وی تراوش            

تمام مباحث درون    .)  کرده است 
دفتر سياسی وقت و سپس                      

 همين  4قطعنامه مصوب کنگره    
 . متدولوژی را برمال ميکند

 

پذيرش اين فرمولبندی سطحی و     

 برخى مسائل جنبش کمونيسم کارگریدر باره 
 بخش اول

 على جوادى، آذر ماجدى، سياوش دانشور

يا راست در جامعه صحبت ميشود،      
تحرکات جنبش های اجتماعی و              
شعارهای تظاهرات مردم مورد              

اين يک فاکتور نه             .  نظر است    
چندان اساسی در تحليل کمونيستی         

ضمنا اين  .    از اوضاع سياسی است   
يک واقعيت دائمی و غير قابل                   

بجای اين فرمولبندی     .  تغيير نيست  
بايد مقوله درست تر توازن قوا را           

توازن قوا  .  وارد تحليل سياسی کرد    
ميان طبقه کارگر و دولت، ميان               
مردم و رژيم و در شرايط کنونی             
ايران ميان جنبش سرنگونی و                  

توازن قوا نيز      .  جمهوری اسالمی  
همواره در حال       .  ثابت نمی ماند      

مهم اينست که اين            .  تغيير است   
توازن قوا را شناخت و در امر                  
سازماندهی انقالب اجتماعی که              
کار هميشگی ما کمونيست هاست،        

 .دخيل کرد

 

زمانی که منصور حکمت از                     
بميدان آمدن جنبش سرنگونی توده        

 صحبت کرد،      1378ای در سال        
دقيقا به يک مولفه مهم رابطه مردم        

يک تحول مهم   .  با رژيم اشاره کرد    
اين .  در اين مناسبات رخ داد                  

واقعيت در تعيين تاکتيک های ما            
اگر به شيوه   .  بسيار تعيين کننده بود   

فوق ميخواستيم اين واقعه را تحليل        
کنيم، بايد ميگفتيم که جامعه به چپ        
چرخيده است و انقالب را در ناسيه       
جامعه ميديديم و صرفا خود را                  

اين روش  .  برای آن آماده ميکرديم     
حميد تقوايی در آن مقطع بود و                  

اگر به تاريخ هم        .  هنوز هم هست    
رجوع کنيم هيچگاه اوضاع سياسی      
جوامع به اين شکل خام و زمخت             

. مورد ارزيابی قرار نگرفته است         
اين از ابداعات مارکسيسم حميد               

 . تقوايی است

 

بنظر من يک نياز کامال                                 
پراگماتيستی اين فاکتور را وارد             
متدولوژی حميد تقوايی کرد و پس         
از آن ح ک ک صرفا بر اين                         
فاکتور به تحليل جامعه پرداخته               
است و هياهوهای توخالی و دهان          

٣٣شماره   

چپ در جامعه      "غيرمارکسيستی   
" دست باال را پيدا کرده است                  

عمال راه را برای تحليل های                  
نادرست و غيرمارکسيستی بعدی       
و آژيتاسيون های تو خالی و                    
راديکاليسم صوری ای که ح ک           
ک بطور عميقی در آن غرق شده         

از آن سوی نقد حميد            .  باز کرد  
تقوايی از طرف رفقای حزب                 
حکمتيست بطور يک جانبه ای بر      

خير چپ دست باال       :  اعالم اينکه  
را پيدا نکرده است يا بعضا با                  
فرمولبندی های نادرستی اعالم           
عکس اين مطلب، به يک پلميک          
اساسا غير مارکسيستی درون               

. جنبش کمونيسم کارگری دامن زد    
هر دو طرف بحث از يک موضع       
نادرست و غير مارکسيستی به              

 . مساله ميپرداختند

 

قطعا بر مبنای چگونگی تحليل از       
اوضاع سياسی و ارائه تاکتيک ها      
و استراتژی ميتوان يک جريان            

اما در   .  را راست يا چپ ناميد           
) يا بهتر بگويم دعوای          (پلميک    

ميان رهبری دو حزب ح ک ک و        
حکمتيست اصل مطلب گم شده              

اطالق .  مخدوش است      .  است
راست و چپ، بشکلی که ح ک              
ک از آن استفاده ميکند، کامال بی         

حزب حکمتيست پيش     .  پايه است  
از اين تحليل های راستی از                     
اوضاع جامعه و تاکتيک های                
کمونيستی برای قدرت گيری                 
ارائه داده است، که توسط ما نقد            

اما اين مساله حتی در        .  شده است 
آن مقطع اين حزب را متعلق به              

ما .  گرايش راست جامعه نميکند       
در همان موقع نيز بارها گفته ايم،        
اين گرايشی راست درون جنبش          

 . کمونيسم کارگری است

 

تا آنجا که به ح ک ک مربوط                   
ميشود، اين جريان بهيچوجه چپ        

را درون                 
  ١٧صفحه 



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

جنبش کمونيسم کارگری نمانيدگی       
بايد توجه داشت، و اين            .  نميکند

مساله روز به روز نمايان تر                    
ميشود، ح ک ک از يک                                

. راديکاليسم صوری رنج ميبرد            
راست ترين سياست ها و تاکتيک          
ها را اتخاذ ميکند، اما در حرف              
کلمه سوسياليسم را زياد استفاده              

هياهوی سوسياليستی اين        .  ميکند
حزب زياد است، اما اين هياهو               
فاقد يک جوهر واقعی و زمينی               

و عمال باعث ميشود که اين        .  است
حزب در زمينه فعاليت واقعی                  
عملی و سازماندهی برای انقالب          
سوسياليستی کامال بی عمل و                   

بينش حميد  .  منتظر سرنوشت باشد   
تقوايی و رهبری ح ک ک يک                 
بينش فاتاليستی و غير مارکسيستی      

بنا به بينش آنها جامعه به             .  است
چپ چرخيده و هر روز نيز چپ            
تر ميشود، پس سوسياليسم اجتناب        

کافی است ما تبليغ         .  ناپذير است  
کنيم و باشيم تا انقالب و قدرت به            

تا ابرهای انقالب         .  بغلمان بپرد    
سوسياليستی باردار شود و باران          

تا .  سوسياليسم بر جامعه ببارد             
جويبارهای سوسياليستی بهم                    
بپيوندند و انقالب سوسياليستی                
شکل گيرد و ح ک ک را بقدرت              

اين سياست و استراتژی ح     .  برساند
جامعه به چپ         .  "ک ک است        

يک ارزش مصرف           "  چرخيده
پراگماتيستی ديگر نير برای                     

: رهبری ح ک ک دارد                                 
. تشکيالتشان را زنده نگاه ميدارد         

با اين تبليغات و سخنرانی های                
پوپوليستی درباره به چپ     "  آتشين"

چرخيدن جامعه و مشاهدات آن،            
حزب را برای مدتی تا نشست                  

 . بعدی سر پا نگاه ميدارند

 

منصور حکمت يکی از ابزارهای       
قدرت گيری کمونيسم در جامعه را      
تالش برای توده ای کردن                          

او در کنگره   .  راديکاليسم ميدانست 
 اعالم کرد که سنتا و تاريخا                   2

هرگاه کمونيست ها خواسته اند               
توده ای شوند راديکاليسم  خود را         
رقيق کرده اند و عمال دست از                 

جامعه ايران را راست و                        
طرفدار رژيم اعالم ميکند، اما         
خود در عرصه بين المللی کنار        
راست ترين جريانات سکوالر،      

. فمينيست و غيره قرار ميگيرد        
بنظر من حاکميت پراگماتيسم            
افراطی، که پيشروی سازمان           
خود را به هر قيمتی هدف                     
ميگيرد، اين روش های                         
متناقض و راست را توضيح              

 .ميدهد

 

حميد تقوايی و رهبری ح ک ک        
در رابطه با جنگ ميان دو                   
قطب تروريستی به صراحت            
بسوی قطب تروريسم دولتی در       
تقابل با تروريسم اسالمی                      

چه در     .  موضع گرفته است        
رابطه با مساله فلسطين، حمله           
نظامی به لبنان و اکنون خطر            
حمله نظامی و تحريم اقتصادی        
ايران اين موضع به صراحت و       

حزبی .  روشنی آشکار ميشود       
" فرصت"که در جنگ دنبال             

ميگردد و تحريم اقتصادی را            
نيز بعنوان فرصتی ديگر قلمداد       
ميکند و حتی از انتشار يک                 
اطالعيه خشک و خالی عليه              
تحريم اقتصادی سرباز ميزند و       
حاضر نيست حتی در حرف              
تحريم اقتصادی را که به فالکت       
در جامعه ابعاد مشقت بار و                
بسيار گسترده تری داده است،          
محکوم کند؛ اما اطالعيه ميدهد        
و به مردم ميگويد برويد و                    
انبارها را مصادره کنيد، دولت        
را بيندازيد و فقر را کاهش                   

. اين مضحک است              .  دهيد
هيچکس اين تبليغات را جدی             

اين ها تبليغاتی                .  نميگيرد
اينها سياست    .    هپروتی است   

هايی بشدت راست است که                 
قرار است زير فريادهای                      

و "  سوسياليسم يا بربريت           "
تحليل های بی پايه و سطحی               
جامعه به چپ چرخيده است و           
تحسين خواندن سرود                              
انترناسيونال در خاوران پنهان        

 .شود

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

و آن بخشی که     .  کمونيسم شسته اند   
خواسته به کمونيسم و راديکاليسم           
خود وفادار بماند، باصطالح                     
کمونيسم ارتدکس، به يک جريان            

هنر ما   .  حاشيه ای بدل شده است         
بعنوان يک حزب کمونيست                       
کارگری بايد توده ای کردن                        

بعالوه رابطه  .  راديکاليسم مان باشد  
ميان رفرم و انقالب يکی از                        
خصوصيات مهم و پايه ای                          
کمونيسم کارگری منصور حکمت        

مبارزه دائمی و روزمره            .  است
برای اصالحات در زندگی طبقه             
کارگر و به نفع مردم و سازماندهی       
انقالب اجتماعی و حاکم کردن افق        
انقالبی بر مبارزه طبقه کارگر و             
نقد رفرميسم يکی از اصول اساسی      

ح ک ک     .  کمونيسم کارگری است    
اين معادله را کامال برعکس کرده          

 .است

 

يک نمونه مهم اين سياست معکوس      
اکس "ح ک ک تشکيل سازمان                

با تشکيل اين سازمان     .  است"  مسلم
ح ک ک عمال حزب کمونيست                 
کارگری را از يک حزب                              
کمونيستی به يک سازمان مسلمانان     

کميته های   .  سابق بدل کرده است       
حزبی اين حزب و بخش مهمی از           
کميته مرکزی و دفتر سياسی آن به         

. يک عده مسلمان سابق بدل شده اند      
چاپ عکس و مصاحبه در نشريات       
بستر اصلی جامعه نه بعنوان                     
کمونيست هايی که به راديکال                  
ترين شکل مذهب را نقد ميکنند،              
بلکه بعنوان يک عده ای که پيش              
از اين مسلمان بوده اند و اکنون با            
مشاهده جنايات جمهوری اسالمی         
از اسالم روی برگردانده اند، يک          
نمونه درخشان و افراطی رقيق                

تشکيل اين    .  کردن کمونيسم است      
سازمان نيز يکی از بروزات                     
پراگماتيسم افراطی حاکم بر ح ک          

 . ک است

 

جالب اينجاست که اين حزب با                 
بدترين الفاظ گرايشات رفرميستی         
در درون جنبش های اجتماعی                 

٣٣شماره   

 من را لطفا در             :  علی جوادی   
صفی قرار دهيد که معتقدم آراء و        

در زير  "  چپ"عقايد و باورهای      
پوسته های کاذب مردم هميشه               

؟ اما    !دست باال را داشته است             
پيش از آنکه به اين مساله پرداخته       

ارزيابی سياسی از     "شود که چه       

واقعيت عينی و      "  اوضاع جامعه  
ابژکتيو را بيان ميکند، يا بر سر            
اين مساله به جدل نظری و                        
پلميکی پرداخته شود، بنظر من            
مهمتر اين است که چه استنتاجی          
از يک ارزيابی سياسی در دستور      

من .  عمل سياسی قرار ميگيرد          
خودم را به نيرويی که ارزيابی             

) pessimistic("  بدبينانه تر    "
از اوضاع سياسی ارائه ميدهد اما       
نتيجه ميگيرد که بايد مجدانه تر و        
سخت تر برای پيشبرد امر انقالب      
کارگری تالش کند، تا نيرويی که        

"  (خوشبيانه تر       "ارزيابی        
optimistic  (        از اوضاع ارائه

ميدهد، اما خوشخيالی و تالش               
کمتری را در دستور قرار ميدهد،       

من .  نزديک تر احساس ميکنم           
و تالش    "  بدبينانه تر   "ارزيابی    

را برای جنبش          "  مجدانه تر    "
خودمان مفيد تر و پراتيک تر                 

اين سئوال در عين حال تا        .  ميدانم
مساله .  حدودی گمراه کننده است      

اساسی اين است که برای                           
پيروزی چه بايد کرد؟ سئوال                  
گرهی برای جنبش ما اين است              

برای پيروزی کمونيسم چه         "که   
به قول مارکس فالسفه    "  بايد کرد؟ 

تاکنون جهان را تفسير کرده اند،          
! مساله اما بر سر تغيير آن است           

مساله بر سر پراتيک اجتماعی             
ناشی از يک ارزيابی سياسی                 

با عرض معذرت، من              .  است
  ١٨صفحه برای آن                   



١٨صفحه  يک دنياى بهتر   

نظرات آن دسته از کمونيستهايی           
که معتقدند انقالب سوسياليستی در       
پس کوچه بعدی است، محتوم                   
است، اما در پراتيک اجتماعی                
مشغول تبديل يک سازمان                         

اکس مسلم   "کمونيستی به سازمان       
، احترام سياسی چندانی              "هستند

 .قائل نيستم

 

به لحاظ متدولوژيک من اين روش       
برخورد به واقعيات پيچيده مبارزه      
طبقاتی را تقليل گرايانه و سطحی         

تقليل واقعيات چند بعدی به      .  ميدانم
واقعيت تک بعدی و ساده کار                   

" ساده کردن "اين  .  جنبش ما نيست  
کمکی به درک و پيشبرد هدف                 

يک نوع      .  مورد نظر نميکند           
سطحی گرايی کودکانه در ارزيابی    

به .  از تحوالت سياسی جامعه است    
روش برخورد مارکس در                         

و "  هجدهم برومر لويی بناپارت      "
" مبارزه طبقاتی در فرانسه                   "

نگاهی بيندازيد، آيا شاهد چنين                
من در متد    !  سطحی گريی هستيد؟   

ارزيابی کمونيسم منصور حکمت        
هم هيچگاه شاهد چنين                                   
برخوردهايی در ارزيابی موقعيت      

اين .  نيروهای سياسی نبوده ام             
سطحی گری پوپوليستی نبايد جايی     
در جنبش کمونيسم کارگری داشته       

چند سئوال ساده جوهر ساده       .  باشد
انگارانه اين متد را بر مال ميکند؟          

راست دست  "آيا کسانی که معتقدند     
در اهداف سياسی و      "  باال را دارد   

استراتژی سياسی خود تقليل                     
ميدهند؟ آيا تبيين مشخص از                     
اوضاع سياسی تغييری در اهداف        
استراتژيک جنبش شان بوجود می      
آورد؟ به کم رضايت ميدهند؟                   
مينيماليست ميشوند؟ و يا بر                       

آيا نيروهايی که اکنون             :  عکس
چپ دست باال را            "معتقدند که        

راست "اگر قانع شوند که          "  دارد

برای درک متدلوژی علمی و            
پراتيکی در ارزيابی نيروهای         
سياسی جامعه و موقعيت آنها             
بايد به متدولوژی بکار برده               

آيا پيروزی    "شده در سمينار           
کمونيسم در ايران ممکن                       

آيا نفس خود   .  (نگاه کرد "  است؟
اين سئوال در متد جبرگرايانه و       
پوپوليستی حميد تقوايی يک کفر     

در مارکسيسم تحوالت     )  نيست؟
جامعه برآيند کشمکش جنبش             

اين متد    .  های اجتماعی است       
سرنوشت جامعه   .  مارکس است  

هيچ .  از پيش رقم نخورده است       
واقعيت .  چيز محتوم نيست           

موجود حاصل داده های                        
اجتماعی و پراتيک انسانهای            
حی و حاضر و جنبشهای                      

در يک متد         .  اجتماعی است    
علمی بايد نقاط قوت و ضعف            
اين جنبشهای اجتماعی را در             
هر شرايط زمانی و مکانی                  

بايد .  مورد ارزيابی قرار داد          
برای برطرف کردن نقاط                    
ضعف و تقويت نقاط قوت نقشه        

بايد ماتريال    .  و برنامه داشت      
موجود را مورد ارزيابی                      

بايد جهت     .  ابژکتيو قرار داد        
تغييرات و ميزان نيروی الزمه        

. تغيير را شناخت و آماده کرد            
بايد برای تغييرات استراتژی            

. سازمانی و مقطعی داشت                  
کردن "  سياه و سفيد     "ارزيابی   

بايد .  دردی را درمان نميکند          
پروسه های سياسی و اجتماعی        
ای که شکل دهنده تغييرات                  

. سياسی هستند را بررسی کرد         
اگر پيچيده کردن مسائل ساده             
کاری آکادميک است، برعکس       
ساده کردن مسائل پيچيده کاری        

من عميقا بر     !  خودفريبانه است  
اين باورم آرمان آزاديخواهی،          
برابری طلبی، عدالت اجتماعی،    
رفاه و انسانيت و سعادت و                  

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

، در اهداف        "دست باال را دارد          
سياسی خود تخفيف ميدهند؟ آيا                 

چپ دست باال را    "کسانيکه معتقدند   
تالش کمتری برای پيروزی      "  دارد

کمونيسم در دستور قرار ميدهند؟           
آيا بعيد ميدانند که در پس تحوالت           

" راست"جاری و آتی ممکن است         
دست باال را پيدا کند؟ آيا آنها که                 

، "چپ دست باال را دارد       "معتقدند  
را محتوم و غير        "  چپ"پيروزی   

کسانی که    (قابل اجتناب ميدانند؟           
پيروزی چپ را محتوم ميدانند به            
قول منصور حکمت بهتر است به          

آيا در     !)  دکترشان مراجعه کنند        
جنبش سرنگونی طلبی توده های            
مردم در دوران سلطنت از ابتدا               

را داشتند؟  "  دست باال "اسالميستها  
يا اينکه غرب با يک مهندسی                     

 –ملی     "اجتماعی و بر دوش                   
اين جريانات کپک زده        "  اسالميها

اسالمی را از حاشيه جامعه به                   
تبديل کرد؟  "  رهبر انقالب اسالمی  "

واقعيت اين است که            (کداميک؟    
محصول جنگ    "  انقالب اسالمی  "

. محصول گوادالوپ بود    .  سرد بود  
ضد انقالب اسالمی را روی شانه           

اسالمی به       –های جنبش ملی             
آيا تصور اينکه   .)  خورد مردم دادند  

را به لحاظ          "  چپ دست باال         "
باورها و آرمانهای توده های مردم        
داشته باشد، اما همين مردم در                   

رای دهند    "  راست"انتخابشان به       
کار مشکلی است؟ آيا مردم فقط به          

دارند، رای      "  باور"آنچه که            
و "  محافظه کاری "ميدهند؟ يا اينکه    

هم فاکتورهايی در    "  امکان گرايی "
اتخاذ سياسی تصميم شان ميتواند            
باشد؟ آيا اگر راست دست باال را             
داشته باشد، چپ بايد منتظر اين               
باشد که دست باال را پيدا کند تا                   

تعرض به قدرت سياسی        "  اجازه"
" اکٽريت"را پيدا کند؟ اول بايد                 

شود تا اجازه تعرض به قدرت                   
 سياسی را داشته باشد؟

٣٣شماره   

خوشبختی همگان که اجزاء و                
بنيادهای معنوی کمونيسم                         
کارگری هستند در فرهنگ                      
سياسی توده های مردم جايگاه               
برجسته و غير قابل انکاری                    

کمونيسم کارگری به اين         .  دارند
. باور توده های مردم تعلق دارد           

اما اين پتانسيل عظيم در                             
دورانهای طوالنی سرکوب شده و      

اساس .  عقب رانده شده است              
مساله ما بر سر سازماندهی و                
رهبری و پيشبرد اين تالش عظيم       

مساله مهمتر  .  در هر زمانی است    
از تغيير آراء جامعه، ميزان                    
قدرت عملی و پراتيکی کمونيسم         

 .  کارگری در تغيير جامعه است

 

: اما در باره قسمت آخر سئوال              
بايد تاکيد کنم که در هر جنبش و            
سنت اجتماعی گرايشات متفاوتی       

بعضا حتی احزاب            .  موجودند
ترکيب .  سياسی متفاوتی موجودند   

سازمانی يک جنبش اجتماعی               
. امری ايستا و التغيير نيست                   

زمانی جنبش کمونيسم کارگری           
. داری حزب واحد و منسجم بود           
. متاسفانه اکنون چنين نيست                   

موقعيت جنبش کمونيسم کارگری       
 –به اين اعتبار از جنبش ملی                  

اسالمی يا جنبش ناسيوناليسم پرو        
من کال     .  غربی متفاوت نيست        
و "  راست"تبيين و تقسيم بندی            

را برای احزاب موجود          "  چپ"
سنت کمونيسم کارگری در شرايط     

رگه هايی    .  کنونی ناکافی ميدانم      
چنين تبين و گرايشاتی در هر                 
کدام از اين احزاب قابل مشاهده            

شدت و حدت آن متفاوت           .  است
شاخص های مهم در حال          .  است

حاضر در تقسيم بندی نيروهای            
کمونيسم کارگری از نقطه نظر            

ارزيابی شان از اوضاع       "من نه     
بلکه پراتيک اجتماعی        "  سياسی

شان، گسست از سنتها و پراتيک          
چپ راديکال و پوپوليستی، و                 
ميزان و مکان و نقش هر کدام از          
اين نيروها در سوخت و ساز                   
اعتراض ضد سرمايه داری طبقه       

کمونيسم کارگری    .  کارگر است   
جنبش انقالبی طبقه کارگر برای          
نابودی نظام سرمايه داری و                   
ايجاد يک جامعه نوين بدون طبقه        

و استٽمار               
  ١٩صفحه  . است



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

 نفس داشتن            :سياوش دانشور      
ارزيابى و تحليل متفاوت از هر              
موضوع و واقعه اى تا کل اوضاع        

همين .  جامعه پديده غريبى نيست       
امروز در صفوف جريانات و                 
سنتهاى سياسى متفاوت به وفور            

معضل آنجا آغاز      .  آن را ميبينيم     
ميشود که ارزيابى من يا شما،                  
وقتى که به چه بايد کرد ميرسد،              
پراتيک متفاوتى را در مقابل                    

اين استنتاج    .  حزب قرار ميدهد       
سياسى و پراتيکى است که منشا             
شکاف در ميان گرايشات درون             

در مواردى  .  يک سنت واحد است     
اين ارزيابيها و پراتيک منتج از آن   
چنين است که کال جريان مربوطه        
را در مکان اجتماعى متفاوتى                 
قرار ميدهد و با اهداف اعالم شده          
و اوليه آن در تقابل جدى قرار                  

اما اگر داشتن ارزيابى و           .  ميدهد
تحليل ما را به پراتيک ماهيتا                    
متفاوتى نرسانده است، صفبنديهاى     
مصنوعى و غير اجتماعى                         
برمبناى باورها و تحليل ها نه                  
منفعتى بجال اين جنبش دارد و نه           

. دردى را از هر سو دوا ميکند                
ميتوان جدل و بحث کرد و                           
نادرستى منطق درونى و متد اين           
ديدگاه فرضى و مضرات آنرا را           

. اين هيچ ايرادى ندارد        .  نقد کرد  
مارکسيستها هميشه جريانات و              
احزاب سياسى را براساس پراتيک     
سياسى و طبقاتى شان ارزيابى                
ميکنند و نه براساس آنچه اين                   

. احزاب در مورد خود ميگويند              
انتساب يک جريان به راست يا               
چپ يا وصل کردن اختياريش به            
اين و آن جنبش و طبقه حاکم بدون         
اثبات و نشان دادن پراتيک طبقاتى      
منطبق براين ديدگاهها و بدون                 
نشان دادن مکان عينى اجتماعى و        
طبقاتى متفاوتش در قلمرو جامعه         
و صفبندى طبقات، شبيه صدور             
احکام فتوا گونه است که چفت و             

. بستى با واقعيات اجتماعى ندارد         
زمانى بروز تمايالت ناسيوناليستى     
مهتدى و خطى در حزب                              
کمونيست ايران را عده اى                         

اما .  ميناميدند"  ارزيابى متفاوت   "
همان خط طى دوره اى خود را در        

ندارند، به نظر من نهايتا يکجا           
اينکه هر کدام           .  ايستاده اند     

ديگرى را چه مينامد دراين                 
موضوع که راه متفاوتى را پيش   
نميگذارد و پيشروى جريان و           
جنبش اجتماعى مربوطه را                
تسهيل نميکند، تمايز مهمى                 

نفس اين تقسيم        .  ايجاد نميکند   
بندى و جزمى کردن آن و تبديل        
به نقطه عزيمت تعيين سياست          

چرا؟ اوال،       .  نادرست است      
تناسب قوا پديده ثابتى نيست و            
هر رويداد و تحرک معين                     
ميتواند آن را به نفع يا به ضرر          
جنبش ما و طبقه کارگر تغيير            

کار يک حزب سياسى و          .  دهد
جدل مرکزى ما اين نيست که             
اثبات کنيم راست دست باال دارد      
يا چپ، کار ما اينست که مسير          
پيروزى را ترسيم کنيم و موانع        
پيشروى و امر سازمان و تشکل      
و رهبرى جنبش مان را پاسخ            

تناسب قوا و تغييرات آن        .  دهيم
رابطه مستقيمى دارد به موقعيت     
عمومى و تالش اجتماعى جنبش     

تناسب قواى سياسى چپ و         .  ما
راست امرى مانند دماى هوا و          
سرما و گرما نيست، مسئله اى          
مربوط به فرجام تقابالت سياسى     
و در پراتيک انقالبى در جامعه        

ثانيا، اکثريت عظيم مردم     .  است
خواهان يک زندگى بهتر هستند       
و اينرا در اشکال متنوعى بيان         

تمام مسئله اينست که          .  ميکنند
اين تمايل وسيع به بهتر زيستن،       
از نظر سياسى و نيروى مادى          
و صفبنديها و امکانات واقعى            

اگر به اين   .  درچه موقعيتى است  
معنى چپ يا راست دست باال             
را دارد، باز سوال واقعى                      
اينست که تغيير موقعيت و                   
پيشروى جنبش ما در گرو                    
چيست؟ مثال اگر در يک قلمرو        
معين راستها مجموعا قويترند و      
چپها و کمونيستها نفوذشان                  
محدودتر، سوال اين است که             
تغيير اين وضعيت به نفع جنبش       
ما چگونه ميسر است و نه دعوا        

مشاهدات و خوشبينى و      "برسر  
ثالثا، تناسب قوا را بايد     ".  بدبينى

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

. بستر قوميگرى نظم نوينى يافت           
در و تخته ارزيابى و سياست و                 
پراتيک به هم چفت شد و کال آن                
جريان را در بستر اجتماعى کامال         

به نظر من يک      .  متفاوتى قرار داد   
حزب سياسى جدى در برخورد به          
يک سوال يا وضعيت خاص، اوال؛       
بايد تحليل روشن و همه جانبه                    

ثانيا، بر موانع و              .  داشته باشد    
شرايط مساعد و نامساعد مسير                
پيروزى جنبش طبقاتى اش اشراف       

ثالثا، سياست اش    .  دقيق داشته باشد   
را به شعارها و تاکتيکهاى روشن           
و سازمانگرانه ارتقا دهد و قادر               
باشد از موضع منافع جنبش و طبقه       
اى که نمايندگى ميکند وارد جدال           

اين مجموعه که من بين شان        .  شود
ديوار چين نميکشم تصوير يک               
جريان يا گرايش را در برخورد به         
يک موضوع يا وضعيت معين                 

کسى که پديده اى را       .  ترسيم ميکند 
راست يا چپ ميداند بايد همين را             

اما در سطح          .  اثباتا نشان دهد         
ترى هم مواضع سياسى    "  انتزاعى"

اى که منجر به پراتيکى همه جانبه         
نشده، نشان دهنده مکان اجتماعى           
يک جريان يا خط سياسى را                       

مثال در  .  ميتواند کمابيش نشان دهد     
فضاى جنگى دوره اخير، شبه                  
چپهائى بودند که ناسيوناليسم و                 

شان از   "  ميهن پرستى کمونيستى    "
آنها آريائى هاى دو آتشه بيرون                

ممکن است يک محفل بى تاثير .  داد
و بيربط به جامعه فرصت نکند که         
اين ديدگاهها را در جامعه به                       

اما .  پراتيکى همه جانبه ارتقا دهد         
روشن است که پراتيک اين                         
ديدگاهها يعنى تفنگ بدوشانى که            
کنار جمهورى اسالمى عليه                       

" ميهن"از   "  امپرياليسم تجاوزگر  "
 . شان دفاع ميکنند

 

اما اينها هنوز با داشتن ارزيابى                
. عمومى از جامعه تفاوت دارد                

راست در جامعه   "کسى که ميگويد     
با کسى که ميگويد     "  دست باال دارد  

و "  چپ دست باال دارد                        "
هيچکدامشان خط مشى روشنى               
براى پيشروى جنبش اجتماعى شان     

٣٣شماره   

بايد جنبش و طبقه      .  ما تغيير دهيم   
ما با عمل سياسى معين، با                         
دخالتگرى، با نقد افکار و آرا                  
مسلط، با ايجاد سازمان و تشکل و       
آمادگى، با پس زدن و رفع موانع          

نه .  تناسب قوا را مرتبا تغيير دهد       
چپ دست    "ميتوان از ارزيابى           

باال را دارد؛ انتظار و خوش                    
نشينى را نتيجه گرفت و اميدوار          
بود که اين دماى توازن قوا                       
يکباره به نقطه جوش ميرسد، و            

راست "نه ميتوان از ارزيابى                
نتيجه شکست  "  دست باال را دارد    

طلبانه گرفت و سياست روشنى            
براى تغيير به نفع چپ و کارگر و       

انتظار طبيعى    .  کمونيسم نداشت   
اينست که آنها که ميگويند چپ               
دست باال را دارد دست به                          
تعرضهاى جديد بزنند و                             
پيروزيهاى جديد براى چپ تامين       

همينطور !  کنند، اما نميکنند             
انتظار از طرف مقابل اينست که          
براى جبران اين وضعيت تالشى         
خستگى ناپذير را در دستور                    
بگذارد، اما با اعالم شکست مردم       
و نتايج نادرست تر را گرفتن                  

! باالخره کارى براى تغيير نميکند    
اگر نتايج اين ارزيابى ها و                       
پراتيک کمابيش يکسان اند و به            
نتايج متفاوتى منجر نشدند، چرا           
بايد صورت مسئله اين متد و                   
ارزيابى ها را قبوال کرد؟ من کل        
اين نقطه عزيمت و روش تحليلى         

 .  را نادرست ميدانم

 

در باره تقسيم بندى نيروها صرفا        
و بخشا براساس ارزيابى عمومى       
شان، به نظر جدال برسر مواضع       
يک گوشه جدال برسر روشن                
کردن سياست و دورنماى اين                

اين فى النفسه ايراد       .  جنبش است  
. ندارد اگر به همين محدود نشود          

مشکل آنجاست که اين ارزيابيها،        
هنوز به پراتيکى تبديل نشده و               

  ٢٠صفحه مسير حزب را    



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر   

تغيير نداده، آنچنان قطبى ميشود            
که طرف مقابل را تا بغل دست                

نتيجه !  بوش و خامنه اى ميبرد            
اينست که اين ارزيابى و مواضع           
به سياست و پراتيک متفاوتى                   
تبديل نشدند اما جنگ برسر آنها به       

! انشقاق و جدائى منجر شده است          
نهايتا خطوط و سايه روشنهاى                

در درون يک حزب و يک        مختلف  
امرى غير    سنت اجتماعى واحد          

احزاب بنا به      .  قابل اجتناب است     
مکانيزم کارشان و رابطه اى که با        
جامعه برقرار ميکنند، خطوط                
سياسى و جناحها را در درون خود       

احزاب سياسى    .  بازسازى ميکنند   
بطور کلى نه هميشه يکدست اند و         
نه هميشه به جناحهاى متفاوت با            

. پالتفرمهاى متفاوت تقسيم شدند           
اما وجود تبئين هاى تئوريک و               
سياسى مختلف، تاکيدات متفاوت،        

. و غيره امرى اجتناب ناپذير است       
اين ديدگاهها در حالت بسط يافته            
آن بسادگى ميتوانند در قالب                      

. فراکسيونهاى حزبى تعين يابند             
تنها زمانى که يک جريان سياسى         
و حزبى از نقطه رجوع اجتماعى         
و طبقاتى خودش کنده ميشود و بنا         
به سياست و پراتيکى که اتخاذ                 
کرده است وارد سنت و جنبش                 
اجتماعى ديگرى شده است،                      
ميتوان از تغيير ماهيت طبقاتى و           

در غير    .  جنبشى آن سخن گفت          
اينصورت احکامى اختيارى و               
غير دقيق و دلبخواهى صادر شده         

ترديدى نيست که بايد                 .  است
ديدگاههاى راست، پوپوليستى،              
آوانتوريستى و پاسيفيستى در يک        
حزب کمونيستى را بدون تعارف          
نقد کرد و همواره از برنامه و                   

. پرچم مارکسيستى حزب دفاع کرد    
اين يک وظيفه تعطيل ناپذير و                 
غير قابل گذشت هر کادر                             

مسئله .  کمونيست کارگرى است       
برسر قطبى شدن هاى بيموردى            
است که لطمات زيادى به ما زده            
است و متاسفانه هنوز بدرجات               

 . مختلف عمل ميکند

 

 کال جايگاه           :يک دنيای بهتر          

ناسيوناليستی، يک سياست                 
انترناسيوناليستی زمينی که به          
رشد کمونيسم کمک کند از                  

. اهميت بسياری برخوردار است  
عموما جريانات کمونيستی از           
اين بوته آزمايش سربلند بيرون        

در تاريخ معاصر        .  نيامده اند   
ايران جنگ ايران و عراق بوته       
آزمايش بسيار تعيين کننده ای            

ارزيابی و تحليل سياسی          .  بود
مارکسيستی سازمان اتحاد                  
مبارزان کمونيست در آن مقطع       

. مغاير با کليه جريانات چپ بود      
چپی که بعضا به ناسيوناليسم و         
دفاع از ميهن درغلطيد و بعضا        
به سياست های پا درهوای تبديل   

به اين   .  جنگ به جنگ داخلی       
اعتبار ارزيابی سياسی و اتخاذ         
تاکتيک نقشی تعيين کننده برای        
احزاب کمونيستی دارد و                      
ميتواند تاثيرات مهم و پايداری          
در سرنوشت يک حزب داشته          

 . باشد

 

هم تاکتيک و هم استراتژی هر          
اما نه  .  دو مهم و تعيين کننده اند      

هر تاکتيکی، تاکتيک های                   
اصلی در مبارزه سياسی                       

به .  ميتوانند سرنوشت ساز باشند   
اين "  سايه روشنی "اين معنا هر    
کمی به راست يا     .  نقش را ندارد  

. چپ کشيدن تعيين کننده نيست         
بايد اهميت و جايگاه هر تاکتيک      

. را بطور کنکرت ارزيابی کرد      
بطور نمونه اکنون تعيين                       
سياست و تاکتيک درست در              
قبال خطر حمله نظامی به ايران       
و مسله تحريم اقتصادی بسيار           
مهم است و موضع راست يا                
اولترا چپ در قبال آن نقش                   

اما فرضا  .  تعيين کننده ای دارد     
 مارس  8اتخاذ تاکتيک در قبال       

.  آذر اين نقش را ندارد            16يا   
ممکن است يک جريان                          
کمونيستی در قبال اين رويدادها      
کمی به راست يا چپ بکشد،               
اين کامال درون جنبش                            
کمونيستی مجاز است و بايد                
بشيوه ای رفيقانه نقد و بحث                

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

ارزيابی سياسی از اوضاع جامعه         
را در تبيين جايگاه نيروهای                       
سياسی چگونه می بينيد؟ تاکتيک يا       
استراتژی؟ تاريخا اين تفاوتها چه           
نقش و جايگاهی در جنبش                           
کمونيستی ايفاء کرده است؟ ضعفها      
و نقاط قوت جريانات موجود در              
کمونيسم کارگری را در اين رابطه       

" سايه روشنها  "چگونه می بينيد؟        
در تبيين های سياسی چه مکانى در       
يک حزب سياسی دارند؟ آيا سايه            
روشنها روايت ديگری از حزب             

 نيستند؟ " تعدد نظرات"

 

قطعا ارزيابی از          :  آذر ماجدی     
اوضاع سياسی جامعه نقش تعيين           
کننده ای در تبيين تاکتيک های يک       

بطور .  جريان کمونيستی دارد            
نمونه به تاريخ اخير جامعه ايران           

زمانی که خاتمی     .  نگاهی بياندازيم  
به رياست جمهوری انتخاب شد و           
دو خرداد دست باال را پيدا کرد،               
بخش عمده جريانات چپ و                         
باصطالح کمونيستی با درجات               

اين يک  .  متفاوت دو خردادی شدند    
بخشی .  سياست مطلقا راست بود         

نيز کوشيدند اين واقعه را نديده                  
گويی هيچ اتفاقی نيافتاده         .  بگيرند
اين دسته نيز از آن چپ های        .  است

حاشيه ای نامربوط به جامعه                      
تحليل منصور حکمت از          .  هستند

اوضاع سياسی و سياست هايی که         
از اين تحليل اتخاذ شد، حزب                     
کمونيست کارگری را در يک                   

اين .  مکان کامال متفاوت قرار داد        
حزب توانست در اين دوره رشد              
چشمگيری کند و به يک حزب                  

اين شرايط  .  معتبر سياسی بدل شود    
و ارزيابی متفاوت سياسی ضمنا             
موجب استعفای عده ای از حزب            

به اين معنا ارزيابی سياسی و         .  شد
تعيين تاکتيک ميتواند اهميت حياتی      

 .داشته باشد

 

يک موردی که تاريخا جريانات              
کمونيستی را به بوته آزمايش جدی        

در قبال  .  گذاشته است، جنگ است     
جنگ تعيين يک سياست ضد                     

٣٣شماره   
 .شود

کمونيسم کارگری، بنظر من، طی      
 سال اخير از اين بوته آزمايش           5

. چندان سربلند بيرون نيامده است       
تفاوت های تاکتيکی منجر به                  
جدايی های سياسی عميق شده                

 از حزب       2004انشعاب    .  است
کمونيست کارگری يک نمونه               

. برجسته اين اشتباه تاريخی است       
تفاوت های تاکتيکی و سياسی                
درون رهبری وقت حزب وجود          

. داشت و اين کامال طبيعی است           
بويژه در شرايط آن زمان حزب،         
درست پس از مرگ منصور                  
حکمت و از دست دادن اتوريته و        

متاسفانه .  مرجع فکری حزب          
اجازه داديم که اين تفاوت ها در             
اختالفات شخصی و جنگ قدرت        
و غيره ضرب شود و به انشعاب          

اين يک اشتباه             .  منجر شود      
با تجربه و      .  تاريخی مهلک بود     

دانش کنونی، بر اين باورم، که              
ميشد و می بايست از اين انشعاب         

و جنگی که      .  جلوگيری ميکرديم  
پس از اين انشعاب به آن دامن                 
زده شد و روش زشتی که هنوز             
از جانب رهبری ح ک ک ادامه            
يافته است، همگی بيانگر ديد و              
بينش غلط از جنبش کمونيسم                  
کارگری و مقوله حزب سياسی             

 .است

 

دارای يک   "  حزب تعدد نظرات   "
. تاريخچه معين در جنبش ما است      

لذا اظهار نظر در اين مورد به               
. سوء تعابيری ميتواند منجر شود       

من به آن تحليل معين ارائه شده              
در مورد اين مقوله       .  کاری ندارم  

خارج از اين متن تاريخی نظر              
روشن است که درون يک      .  ميدهم

حزب نظرات متفاوت موجود                
انسان ها بشکل يکسان و           .  است

زمانی که   .  يونيفورم فکر نميکنند    
يک مرجع فکری قوی در يک              
حزب و جنبش موجود است، مثل        
وجود منصور حکمت، اکثريت به      
نظرات اعالم شده توسط اين                   
مرجع تمايل پيدا ميکنند و قانع                

در شرايط فقدان چنين           .  ميشوند
مرجعی بايد پذيرفت که سياست            
هايی با سايه روشن های بعضا              

يک حزب   .  عميق مطرح ميشود     
سياسی پويا، زنده و سالم در                     
رابطه با اين سايه روشن ها بحث         

و جدل ميکند        
  ٢١صفحه 



٢١صفحه  يک دنياى بهتر   

و سپس بر مبنای نظر اکثريت                  
در نتيجه يک   .  تعيين سياست ميکند  

حزب بعنوان حزب يک قطعنامه و      
نظر را اعالم ميکند اما کادرها و           
رهبری اين حزب ميتوانند از                   

. نظرات متفاوتی برخوردار باشند      
اين واقعيت و ديناميسم يک حزب         

 .سياسی است

 

اما متاسفانه اين مقوله در ميان                 
جنبش ما به درست جا نيافتاده                   

يکی از موانع اصلی هياهو        .  است
و شلوغ کردن سطحی در قبال                 

تالش .  مسائل نظری بوده است           
برای کسب نيرو با هياهو، بدون             
آنکه تالش شود مسائل بطور پايه          

به اين    .  ای و عميق درک شود            
صورت هم مقوله تعدد نظرات و           
هم رای اکثريت بشکل کاريکاتور        

اکنون بحث در مورد    .  درآمده است 
اين مقوالت در يک فضای                         

و جدا از تاريخ چند سال          "  خنثی"
. گذشته بنظر سخت و پيچيده ميايد        

کاری که بايد به آن مبادرت                        
 .ورزيم

 

 صدور حکم شديد و     :علی جوادی   
کردن شايد  "  سياه و سفيد   "غليظ و    

اما اگر   .  کار چندان جالبی نباشد        
بايد پاسخی در اين چهار چوب                
داده شود، بايد بگويم که چنانچه از        
عرصه های خاکستری چنين                   
تفاوتی صرف نظر کنيم، بنظرم             
تبيين سياسی اوضاع عمدتا مقوله         

. است"  تاکتيک"ای در محدوده          
مولفه ای برای تعيين تاکتيک و               

تفاوت در    .  پراتيک سياسی است     
ارزيابی سياسی از اوضاع جامعه        
الزاما به تفاوت در استراتژی و              
اهداف و افق و امر اجتماعی منجر     

به هر حال با يک                      .  نميشود
از موقعيت  "  اغراق شده "ارزيابی  

و نيروی سياسی خود ميتوان دست      
همانطور که با   .  به ماجراجويی زد  

ميتوان "  تقليل يافته  "يک ارزيابی     
در پيشبرد سياستهای تاکتيکی کند        

! هر دو حالت ممکنند   .  حرکت کرد 
مساله اما قبل از هر چيز بر سر               

تفاوت در ارزيابی خود را                   
مبنای اختالف جنبشی خود با             
نيروهای ديگر موجود در                    

اين .  کمونيسم کارگری قرار دهد   
تقسيم بندی مستقل از ارزيابی           
سياسی درست يا غلط اصوال             

يک نمونه دوری   .  نادرست است 
از سنت کمونيسم کارگری                   

 . است

. اجازه دهيد مٽال تاريخی بزنم         
مارکس معتقد بود که تالش                  
کمون پاريس به داليل سياسی و       
مادی معينی شکست خواهد                

تعرض طبقه کارگر           .  خورد
پاريس را بعضا در شرايط                  

اما .  آمادگی کامل نمی ديد               
زمانيکه اين تعرض آغاز شد،          
زمانيکه طبقه کارگر برای                  
تصرف قدرت پا پيش گذاشت،         
با تمام قوا به تالش برای                        

آيا اين متد   .  پيروزی آن پرداخت  
برای نئو پوپوليستهای ما قابل           

 درک است؟ 

 

به لحاظ سياسی و تاريخی                     
برخی تغييرات و جهتگيری ها         
در احزاب ميتواند به تغيير در           
مکان اجتماعی شان در يک                

. جنبش اجتماعی تبديل شود               
" سيال"مکان سياسی احزاب            

. اند"  ٽابت"است، اما جنبشها         
بعضا در بزنگاههای سياسی             
جرياناتی سياستهايی را اتخاذ            
کرده اند که منجر به تغيير                    
مکان اجتماعی آنها در يک                 
پروسه سياسی کم و بيش                        

اين اتفاقات   .  طوالنی شده است    
اما .  هر چند نادر اما ممکنند             

پيش از آنکه عامل چنين تغييری  
اتخاذ يک سياست معين باشد،           
علت را بايد در ماهيت اهداف و       
مکان اجتماعی اين جريانات              

آن جرياناتی که       .  جستجو کرد   
در در انترناسيونال دوم به دفاع       

در "  دولت و ميهن خودی       "از   
غلطيدند و سياست شوونيستی و      
دفاع طلبی را پيشه کردند، يک         

برای .  شبه خواب نما نشدند            
 علتشناخت همه جانبه بايد به          

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

مکان و تعلق اجتماعی و طبقاتی              
اين .  يک نيروی سياسی است               

شاخص اصلی تمايز نيروها از                
 .نقطه نظر ماست

 

. کمونيسم يک جنبش اعتقادی نيست    
يک مجموعه ارزيابی سياسی                   

ارزيابی ها  "مجموعه ای از    .  نيست
نيست که      "  از اوضاع سياسی          

چنانچه با ارزيابی سياسی ديگری         
در تقابل قرار گيرد، به تفاوت                    

کسانی که   .  جنبشی ای منجر شود       
از کار و فعاليت و هويت خود                    
اصوال تبينی نظری، اعتقادی و               
فکری داشته باشند، به اين تقسيم              

اين .  بنديها چنين جايگاهی ميدهند       
يک ويژگی سنت چپ راديکال                

کمونيسم کارگری يک جنبش    .  است
حرکتی بالفعل و       .  اجتماعی است   
عينی و مقدم بر          .  هميشگی است   

انديشه ها و باورهای سياسی و                  
فورموالسيونهای تئوريک وجود          

مارکس در  .  داشته و خواهد داشت     
مانيفست و همانطور که منصور             
حکمت تاکيد ميکند، روش مارکس       
در تبيين نيروهای سياسی اساسا بر       
تفکيک اجتماعی و طبقاتی اين                 
گرايشات و تفکيک مکتبی و                      

مارکس .  سياسی آنها استوار است       
تفاوت اجتماعی کمونيسم کارگری        
را با سوسياليسم طبقات ديگر، با             
سوسياليسم بورژوايی، با                             
سوسياليسم فئودالی و غيره بيان               

اين جريانات را بمٽابه               .  ميکند
جريانات حرکات طبقاتی متفاوت و      
جنبش های اجتماعی متفاوت و نه          

ارزيابی "مکاتب سياسی و يا بدتر         
مورد بررسی قرار      "  های سياسی  

رابطه جنبش و تفکر،                .  ميدهد
جامعه و انديشه برای مارکس و               

. کمونيسم کارگری وارونه نيست          
مارکس از تقابل جنبش های                        
اجتماعی و بر اين مبنا از تقابل                  
آراء و افکار و سياستها حرف                   

 .  ميزند

 

امروزه رهبری کنونی حزب                    
کمونيست کارگری تالش ميکند،            

٣٣شماره   
اتخاذ چنين سياستهای راست و              

. پی برد    "  تجديد نظر طلبانه         "
تغيير و تحوالتی را که منجر به             
روی آوری به چنين سياستهايی            

بايد .  شد مورد بررسی قرار داد         
مجموعه پراتيک و سياست آنها            
را پيش از اتخاذ چنين سياستهايی        

 . هم مورد بررسی قرار داد

 

من وجود تبيين های سياسی                     
متفاوت و همچنين ارزيابی                      
سياسی متفاوت در چهار چوب             
برنامه و افق و اهداف مشترک              
در يک حزب سياسی را کامال               

و اگر اجازه     .  امر مجازی ميدانم    
بگويم حتی وجود       "  کفر"بدهند    

جناحها و گرايشات چپ و راست         
و سانتر را هم در يک حزب                     
واقعی سياسی و اجتماعی امری           

راستش عدم وجود    .  طبيعی ميدانم 
چنين گرايشاتی بايد موجب تعجب      

مشروط بر آنکه اين                   .  شود
گرايشات و جناحها به يک جنبش        
اجتماعی واحدی تعلق داشته                   

تعدد "به اين اعتبار وجود        .  باشند
در يک حزب امری             "  نظرات

آيا منکرين چنين        .  طبيعی است   
واقعيتی با کاغذ ترنسل نظرات             
تمام اعضاء خود را آزمايش کرده      
اند؟ اما مساله اين است که يک               
حزب سياسی و جدی بر اساس              

مخرج "و يا          "  تعدد نظرات     "
. عمل نميکند    "  مشترک نظرات    

قطعنامه ها و سياستهايش بر                   
شکل "  تعدد نظرات      "مبنای       
و "  نظر"باالخره يک      .  نميگيرد

در هر دوره بر حزب       "  سياستی"
. و ارگانهايش حاکم ميشود                       

قطعنامه هايش يک سياست                     
از .  واحدی را منعکس ميکند             

طرف ديگر کميته های هر حزبی       
فقط بر مبنای اراده مشترک و                 
سياست مصوب ميتواند به پيش            

تعدد "برده شود، نه بر مبنای                  
تعهد به پيشبرد اهداف و ".  نظرات

سياستهايی که مورد توافق                        
اکٽريت کميته ای قرار گرفته                  
است، پيش شرط کار اصولی و             
روتين هر کميته حزبی و کسانی          

است که                   
  ٢٢صفحه 



٢٢صفحه  يک دنياى بهتر   

مسئوليتهای اجرايی و سازمانی را      
 . در کميته ای به عهده ميگيرند

 

تعدد "به اين اعتبار من به وجود             
سياسی در يک حزب به        "  نظرات

مٽابه يک واقعيت و داده سياسی و         
نه يک ضرورت سياسی باور                 

" حزب تعدد نظرات   "اما به    .  دارم
من به دنبال    .  سياسی باوری ندارم   

پيدا کردن و يا تراشيدن نظرات               
. سياسی متعدد در حزب نيستم                 

وجود نظرات متفاوت را يک                   
ويژگی و خصلت هميشگی حزب         
نميدانم که بايد ساختارش را بر آن         

من در هر دوره    !  خير.  استوار کند 
تمام تالشمم را خواهم کرد که                   
ديگران را به نظر سياسی خود                

اما باور به نظر              .  متقاعد کنم    
سياسی مشترک را پيش شرط يا             

. شرط عضويت در حزب نميدانم         
بار ديگر بمنظور جلوگيری از               
گرد و خاکهای مخالفين گرامی               
تاکيد کنم، مشروط بر اينکه اين               
نظرات ناقض اصول برنامه ای و        
سازمانی حزب نباشند، نظراتی             
اساسا متعلق به جنبش اجتماعی              

اين اساس حرف      .  متفاوتی نباشند  
فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری      

در همين راستا پراتيک                .  بود
تاکنونی حزب اتحاد کمونيسم                   
کارگری در اين زمينه را بسيار              
مٽبت و الگويی برای کل کمونيسم        

اين .  کارگری ارزيابی ميکنم            
پراتيک را ادامه پراتيک سياسی           
ای منصور حکمت ميدانم زمانيکه      

" کانون کمونيسم کارگری                      "
رهبری اجرايی و سياسی حزب             
کمونيست ايران را در دست                      

نگاهی به نشريات                  .  گرفت
آن دوره به اندازه            "  کمونيست"

کافی افشاگر اين جنجال                                
عين همين   .  پوپوليستهای ما است     

پراتيک را در انترناسيونال های           

در مورد سايه روشنها و وجود         
تمايزات و غيره در درون يک          

. سنت واحد باالتر جواب دادم           
اينجا اين را تاکيد کنم که هيچ               
کدام از احزاب موجود عمال               
حزب تعدد نظرات به معنى                 
نظرات سياسى سنتهاى مختلف        

هر کدام هر       .  اجتماعى نيستند   
تاکيد و توضيحى دارند، عمال           
حامل ديدگاهها و روشها و                   
سبک کار و بينش متفاوت                    

اينکه هر کدام از اين             .  هستند
ديدگاهها در فرجام منطقى خود        
به کدام سيستم فکرى و سياسى          
متفاوت با سنت کمونيسم                       
کارگرى ميرسند و يا اساسا                 
تمايل سياسى و ماتريال                          
اجتماعى و حزبى تبديل به پديده       
ديگرى را دارا هستند يا نه را             

آنچه روشن است    .  بايد دقيق شد   
خط چپ راديکال توان پيشروى      

يا در انتظار           .  بيشتر ندارد     
مينشيند يا نااميدى را ترويج                

يا به آوانتوريسم رو مى       .  ميکند
. آورد و يا پاسيف ميشود                       

وضعيت امروز اگر يک                       
مشخصه دارد اينست که                        
بازنگرى به روند گذشته بعد از        
رويدادهاى تلخ جدائى با چشم            
بازترى و بشکل عمومى ترى           

در اين ميان           .  جريان دارد     
حرکت و سمتگيرى فعالين به            

. اين يا آن طرف ساده تر ميشود       
تالش براى راه حل دادن براى          
معضالت واقعى و تقويت و                
انسجام اين جنبش روى خط                
مارکسيستى و کارگرى افزايش       

به نظر من خط چپ      .  پيدا ميکند 
راديکال در اين جدال بازنده               

يعنى قادر نيست روى اين     .  است
خط به جريان قابل اعتنائى                   

 .تبديل شود

 

 دو جريان         :يک دنيای بهتر        
حزب "و             "  حکمتيست"

يکديگر و   "  کمونيست کارگری  
ما را متعلق به جنبش ديگری             

حککا خود را تنها               .  ميدانند
نيروی کمونيسم کارگری ميداند      

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

دوره منصور حکمت مشاهده                    
اين دوستان بهتر است اين        .  ميکنيم

ادعاهای کاذب خود رابه پای سنت        
 .کمونيستی منصور حکمت ننويسند

 

 نميتوان دسته          :سياوش دانشور    
بندى تاکتيک يا استراتژى را به هر       

. ارزيابى بطور کلى اطالق کرد             
بسيارى ارزيابى ها خود را به                   
سطح تاکتيک و شعارها و                            
استنتاجات سياسى نميرسانند و خود     
را در سطح يک تحليل نگاه                         

نوعى ارزيابى اساسا            .  ميدارند
تاکتيک متفاوتى را پيشنهاد ميکند          
که راه پيشروى جنبش طبقاتى و              

. سوسياليستى را هموار ميکند                  
تاکتيک ديگرى در اساس                             
استراتژى متفاوتى يا بنيانهاى                   
استراتژى متفاوتى را فرموله                    

در سنت کمونيسم کارگرى       .  ميکند
رابطه روشنى بين تاکتيک و                      

تاکتيک .  استراتژى برقرار است       
براى ما نميتواند با اصول                             
استراتژيک و اعالم شده ما در                  

ما نميتوانيم به    .  تناقض قرار بگيرد   
نام تاکتيک سياستى را پيش ببريم            
که در تناقض با اهداف                                    

بنابراين بايد   .  سوسياليستى ما باشد    
. در هر مورد مشخصا حرف زد             

اگر بحث برسر اشتباه محاسبه يا             
نديدن جوانبى از اوضاع در تعيين         
تاکتيک باشد، على القاعده يک                 
حزب سياسى زنده و فعال در                     
جامعه فورا متوجه کمبودهايش               

محدوديتها را نقد ميکند و          .  ميشود
راه ديگرى براى پيشروى اتخاذ              

اما اگر بحث برسر سياست       .  ميکند
و تاکتيکى است که صرفا وضع را        
تبئين ميکند و دستور خاصى براى        

چپ و      "دخالت ندارد، آنوقت                 
نه طبقه    .  آن ثانوى اند       "  راست

کارگر و مبارزه اجتماعى از آن               
متاثر ميشود و نه اين سياستهاى               
متفاوت تاثيرات تعيين کننده اى در        

اينجا سوال نقد کل    .  اين مسير دارند  
متدولوژى چپ راديکال و قرار               

پراتيکى   -دادن يک پالتفرم انتقادى    
 . و کمونيستى پاسخ است

٣٣شماره   
" متحزب"بخشهای غير   .  و الغير 

کمونيسم کارگری بعضا هر سه            
جريان را خارج از کمونيسم                   

حزب اتحاد      .  کارگری ميدانند     
کمونيسم کارگری حرف متفاوتی        

شاخصهای ارزيابی            .  دارد
نيروهای متعلق به يک جنبش                
چيست؟ برنامه؟ ديدگاههاى                    
سياسى و تاکتيکى؟ جايگاه                       
اجتماعی و طبقاتى چه مکانى در         
اين ارزيابيها دارند؟ با کدام                      
تغييرات معين ميتوان از تغيير              
مکان اجتماعی و طبقاتی                           

 نيروهای سياسی سخن گفت؟  

 

بنظر من هر سه           :  آذر ماجدی   
نميتوان .  ارزيابی فوق اشتباه است   

بطور دلبخواه کسی را درون                  
جنبشی قرار داد يا از جنبشی                  

بايد ارزيابی ما بر    .  بيرون انداخت 
يک سری مولفه های عينی                      

تحليل اين سه جريان    .  استوار باشد 
بنظر من فاقد اين عينی گری                   

ما پيش از    .  دلبخواهی است .  است
اين در تحليل های متعدد به اين              

 .ارزيابی ها پاسخ گفته ايم

 

بطور نمونه دو گرايش                                
سنديکاليستی و شورايی درون              

هيچ .  طبقه کارگر وجود دارد            
تحليل گری نميتواند بطور                        
دلبخواهی يکی از اين گرايشات           
را از درون طبقه کارگر يا جنبش        

اين دو   .  کارگری بيرون بياندازد     
گرايش متعلق به جنبش کارگری         
است، يکی گرايش رفرميستی و          
ديگری گرايش سوسياليستی يا              
کمونيسم کارگری درون طبقه را         

در اين مورد         .  نمايندگی ميکند    
. شايد بحث چندانی الزم نباشد               

رفقايی که هر يک ديگری را از           
جنبش کمونيسم کارگری بيرون           
مياندازند با اين بحث شايد مخالفت      

اما وقتی به    .  چندانی نداشته باشند   
جريانات متحزب يا غير متحزب         
مستعفی از اين احزاب برميگردد        

 .اين تحليل مطرح ميشود

 

بنظر من حتی اين تحليل بيانگر             
" دعوای خانگی    "سکتاريسم و         

در تحليل  .  ميان اين جريانات است   
. نهايی اين تحليل سطحی است              

فاکتورها يا مولفه هايی را برای           
ارزيابی 

  ٢٣صفحه 



٢٣صفحه  يک دنياى بهتر   

يک متد ارائه          .  تعريف نميکند    
نميدهد که هر ناظری بتواند بر                
مبنای آن تحليل کند و به نتيجه                  

االن به اين شکل است که           .  برسد
رهبری ح ک ک فکر ميکند                       
صاحب جنبش کمونيسم کارگری          

هر .  است، دربان اين جنبش است       
کس به رهبری اين حزب سالم کند       
به اين جنبش تعلق دارد، هر کس            
به آن نقد کند هوادار جمهوری                 

ح ک ک شکل            .  اسالمی است   
اغراق شده و کميک اين گرايش             

 . را نمايندگی ميکند

 

اما تحليلی که حزب حکمتيست               
يکماه پس از تشکيل حزب اتحاد             
کمونيسم کارگری از حزب ما و ح        
ک ک ارائه داد نيز همانقدر بی                
پايه، غير مارکسيستی و دلبخواهی      

بيشتر بر غرض ورزی و             .  بود
نفرت و سکتاريسم متکی بود تا               

 .يک تحليل عينی و مارکسيستی

 

مباحث منصور حکمت در مورد          
مبانی و چشم اندازهای حزب                "

و همچنين     "  کمونيست کارگری    
مباحث او در سمينارهای کمونيسم       
کارگری مبانی و مولفه های                      

بنظر من  .  ملموسی را بدست ميدهد   
آن گرايشی که برنامه يک دنيای            

اين برنامه    (بهتر را می پذيرد               
بسياری از مولفات پايه ای                          
کمونيسم کارگری را فرموله بيان         

به جنبش شورايی        .)  کرده است   
متعلق است و سوسياليسم فوری را       
بعنوان هدف استراتژيک خود                 
قبول دارد به جنبش کمونيسم                     

اختالفات .  کارگری متعلق است        
تاکتيکی و سايه روشن های                       
سياسی درون اين جنبش کامال                 

برخی .  طبيعی و جايز است                 
برخورد ها بيشتر مبصر مابانه              

ما .  است تا يک تحليل جدی سياسی     
بايد بر اين مبنا خواهان اتحاد                    
صفوف کمونيسم کارگری باشيم و       
برای انسجام و اتحاد درون اين               

اين يک شرط        .  صفوف بکوشيم   
الزم و ضروری پيروزی کمونيسم     

پشت اين   .  اجتناب ناپذير است     
اما اين رابطه      .  احزاب طبقاتند  

تنوع احزاب  .  يک به يک نيست    
سياسی ناشی از اين واقعيت                
است که انسانها در سطح                       
روبنايی، يعنی در اشکال                     
سياسی و حقوقی و فکری و                 
غيره، وارد کشمکشهای                       
اجتماعی شده اند و کشمکش               
های بنيادی طبقاتی به طيف                
وسيعی از جدالهای سياسی و             
مشخص در جامعه ترجمه                   

بعبارت ديگر تقابل            .  ميشود
طبقات اصلی جامعه معضالت        
اجتماعی متعددی را مطرح                
ميکند، بر مبنای اين معضالت         
گرايشات و سنتهای مبارزه                 
سياسی متعددی شکل ميگيرد و        
بر متن اين سنتها و گرايشات              
احزاب سياسی بسيار متنوعی          
بوجود می آيند که در هر دوره          
پيشقراول و سازمانده فعاليت             
سياسی انسانها بر مبنای اين                
سنتها و يا تلفيقاتی از آنها                       

 ."هستند
  

اين متد ما در ارزيابی از                       
جريانات درون جنبش کمونيسم       

بعالوه بايد تاکيد    .  کارگری است 
کرد که تشکالت جنبش کمونيسم     
کارگری به هيچوجه محدود به         
جريانات تحزب يافته کمونيسم         

اکنون محافل و    .  کارگری نيست 
کانونهای متعددی در هر گوشه        
جامعه سر بلند کرده اند که خود        
را متعلق به کمونيسم کارگری و      

ما تمام  .  منصور حکمت ميدانند   
اين جريانات را بخشهای                       
مختلف کمونيسم کارگری                    

اما اين ارزيابی ابدی و         .  ميدانم
احزاب و جريانات    .  ازلی نيست 

شاخص من    .  دگرگون ميشوند   
در اين ارزيابی همانطور که              
پاسخ به سئوالی از هيات داير            

 : حزب اشاره کردم اين است

 

آنها که ميگويند جنبش                          "
کمونيسم کارگری تنها دارای            

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

 .کارگری است

 

 مساله اين نيست که       :علی جوادی    
احزاب در باره خود چه ميگويند،           
مساله اين است که در دنيای واقعی        
مشغول کدام پراتيک اجتماعی                 
هستند، کدام حرکت تاريخی را                 

. منعکس ميکنند و به جلو ميبرند             
بايد ديد يک حزب سياسی از چه              
معضل و درد مشخصی در جامعه         
مايه ميگيرد و به کدام دردی پاسخ          

برای کمونيسم کارگری           .  ميدهد
اعتراض ضد سرمايه داری طبقه          

لغو کار  .  کارگر شرط حياتی است     
مزدی و برقراری جامعه آزاد و               
بدون طبقات و استٽمار و دولت                

احزاب جا افتاده را          .  شرط است   
فقط در اين چهارچوب ميتوان                   
 . مورد قضاوت و ارزيابی قرار داد

 

جرمی "اما اجازه دهيد مرتکب                
شوم و به نقل قولی از               "  سياسی

. منصور حکمت در اين اشاره کنم         
اين روزها کسانی که پرچم                       (
را در  "  عبور از منصور حکمت     "

دست گرفته اند، يک امر نامقدس            
شان پرخاشگری به کسانی است که      
پراتيک سياسی و اجتماعی شان              
بازتابی از کمونيسم منصور                       

منصور حکمت در    !)  حکمت است 
مبارزه طبقاتی و     "رساله درخشان    
اشاره گويايی      "  احزاب سياسی     

 : ميگويد. دارد

پيش از آنکه به احزاب سياسی               "
برسيم بايد سنتها و جريانات سياسی      
را تشخيص بدهيم و اينکه هر يک          
از اينها نه فقط منافع کدام طبقه                   
اجتماعی را منعکس ميکنند، بلکه          
در درون اردوی اين طبقه کدام                 
تاکيدات، کدام اولويت ها و کدام               

. افق ها را نمايندگی ميکنند                         
ليبراليسم بعنوان يک سنت سياسی،      
که احزاب متعدد داشته و دارد، هر        
دو گرايشات و سنتهای سياسی يک       
طبقه اند، اما يکی نيستند، و بارها           
در تاريخ جوامع اينها را در برابر           

بنابراين تنوع      .  هم پيدا ميکنيم          
احزاب سياسی امری طبيعی و                 

٣٣شماره   
يک گرايش است و آنهم تنها                     
گرايش حزب و جريان خودشان،        
نه شناختی از گرايشات موجود             
در جنبشهای اجتماعی دارند و نه         
دلشان از اين وضعيتی که جنبش          
کمونيسم کارگری به آن دچار شده      

اين .  است، به درد آمده است                
جريانات از قرار باالرفتن درجه         
تفرقه و پراکندگی صفوف                        
کمونيسم کارگری را شاخصی بر       

هر چه  .  حقانيت بيشتر خود ميدانند 
کوچکتر، هر چه منزوی تر، هر         
چه فرقه ای تر، هر چه کم تاٽير             
تر، از قرار کمونيستی تر، از                 

؟ اين تلقی          !قرار کارگری تر         
بازتاب تفکر و پراتيک چپ                    
راديکال و حاشيه ای در صفوف          

ربطی به  .  کمونيسم کارگری است  
کمونيسم اجتماعی مارکس و                  

کمونيسم کارگری   .  حکمت ندارد  
مانند هر جنبش اجتماعی دارای           
گرايشات متفاوتی در صفوف                

اردوی کمونيسم       .  خود است      
کارگری مانند هر اردوی ديگر            
اجتماعی دارای سنت ها و                        
گرايشات سياسی متفاوتی در                 

همانگونه که   .  صفوف خود است    
جنبش ناسيوناليسم پرو غربی                
دارای گرايشات متعددی در                    

همانگونه که   .  صفوف خود است    
جنبش ملی اسالمی دارای                         

اختالفات .  گرايشات متعددی است   
سياسی ميان نيروهای اين جنبش         
در اساس اختالفات تاکتيکی                    

برنامه ای و استراتژيک        .  هستند
. اجتماعی و طبقاتی نيستند   .  نيستند

بيانگر تعلق به جنبشهای متفاوت         
ما معتقديم که          .اجتماعی نيستند    

احزاب و جريانات متعدد کمونيسم     
کارگری عليرغم اختالفات                      
تاکتيکی و سياسی به يک جنبش           

مالک .  واحد اجتماعی تعلق دارند    
های اصلی به نظر ما از اين قرار        

جايگاه و مکان                -١:  است
اجتماعی و پراتيکی اين احزاب           
در جدال طبقاتی جاری در                        

رابطه سياسی و عملی اين     .  جامعه
تشکلها با طبقه کارگر و مطالبات        
کارگری بطور کلی و با جنبش              
راديکال و سوسياليستی طبقه                 

جدايی و     .  کارگر بطور اخص       
تقابل اين جريانات با جنبش                      
ناسيوناليستی پرو غربی و جنبش        

اين .  اسالمی در جامعه        –ملی     
فاکتورها گويای مکان اجتماعی و      
پراتيکی اين احزاب در جامعه و          

  ٢۴صفحه تعلق اجتماعی    



٢۴صفحه  يک دنياى بهتر   

شان به جنبش واحد کمونيسم                     
برنامه، افق و       -٢.  کارگری است  

اهداف سياسی و استراتژيک واحد       
اين احزاب تماما دارای      .  و يکسان 

برنامه واحد و هدف استراتژيک           
استقرار آزادی،    .  يکسانی هستند   

برابری و يک حکومت کارگری و      
، فصل     "يک دنيای بهتر        "مفاد     

مشترک همه اين احزاب به لحاظ           
 .برنامه ای و استراتژيک است

بنظر ما مستقل از تبيين اين                        
سازمانها از يکديگر و عليرغم               
عمق و دامنه اختالفاتشان، عواملی     
که بر شمرديم بيانگر فصل                        
مشترک و وجود يک بنياد فکری          

اما در  .  واحد در اين احزاب است       
نبود يک مرجعيت پذيرفته شده               
سياسی و نظری در اين جنبش،               
طبيعی است که اختالفات تاکتيکی       
سايه بر نقاط مشترک و اهداف                

اختالفات .  استراتژيک بياندازد      
موجود در جنبش ما بازتابی از                
تاٽير گرايش چپ راديکال و سنتی       

  ."در صفوف اين جنبش است

  

اما در مورد اين قسمت سئوال که           
با کدام تغييرات معين ميتوان از        "  

تغيير مکان اجتماعی و طبقاتی               
" يک نيروهای سياسی سخن گفت؟     

بايد گفت که مالک اساسا همان                
امروز .  پراتيک اجتماعی است         

رهبری حزب کمونيست کارگری        
از انقالب فوری سوسياليستی                  
حرف ميزند اما در عمل مشغول            
پروژه اکس مسلم و کشف                            
فرصتهای ساخته شده در پس                   
جنگ احتمالی و تاٽير مٽبت تحريم       

. اقتصادی بر مبارزات مردم است      
اين يک روند دوری اجتماعی و             
پراتيکی از کليت کمونيسم                          

چه زمانی به           .  کارگری است     
سرانجامی ميرسد که ماهيت اين            
نيرو را دگرگون کند؟ اميدوارم              
چنين روندی هيچگاه به سرانجام           

اميدوارم که نقد جدی و              !  نرسد
مسئوالنه ما ترمزی بر اين حرکت       
راست روانه رهبری اين حزب              

بنظر من نقد جدی گرايشات       .  باشد
راست اين جريان يک وظيفه جدی       

مبارزه طبقاتى و بروزات آن، و      
مشخص تر جنبش و مبارزه                
طبقه کارگر عليه سرمايه                     
دارى، جايگاهى نداشته باشند و       
يا سياست و پراتيک شان به                 
جدائى از اين مبارزه متکى                 

کم نبودند احزابى که دو          .  باشد
خود را     "  سوسياليست"آتشه     

" سوسياليسم"معرفى کردند اما       
شان تا سردر بازار و کانون                
نويسندگان فراتر نرفته است و          
عمال در بستر جنبشهاى                         
ناسيوناليستى و غير کارگرى به      
زيست سياسى خود ادامه                       

و برنامه   "  سوسياليسم.  "ميدهند
اين احزاب نيز      "  سوسياليستى"

بيشتر ملهم از ناسيوناليسم و               
دمکراسى و ضد ديکتاتورى              
است تا نقد ضد کاپيتاليستى و              

اما اگر      .  مارکسيستى کارگر     
احزابى رابطه شان را با جنبشها     
و سنتهاى سياسى طبقات ديگر         
از موضعى کارگرى تبئين                  
ميکنند و نبض شان با مبارزه             
کارگر عليه سرمايه و سنت                 
سوسياليستى در جامعه ميزند،          
اگر از برنامه و افق سياسى و             
حتى استراتژى کمابيش يکسانى     
برخوردار هستند، عليرغم                  
وجود تفاوتها در برخى سياستها      
و تاکتيکها، بخشيدن شان به                
بورژوازى و ناسيوناليسم تنها          
راه رفتن در مسير مقوالت                  
نيست، بلکه يک شانه باال                     
انداختن سکتاريستى و غير                 

بگذاريد اينطور  .  مسئوالنه است 
طرح کنم که قدرت و اتوريته             
فکرى کمونيسم کارگرى                      
منصور حکمت بيشتر از آنست       
که هر جريانى دلبخواه و                       
يواشکى سياستهاى ديگرى را تا     

اگر اين     .  به آخر جابياندازد         
جريانات همه بر سرنگونى                 
جمهورى اسالمى و برپائى                 
حکومت کارگرى و يک                       
جمهورى سوسياليستى و پياده           
کردن برنامه يک دنيای بهتر             
هنوز تاکيد دارند و تالش ميکنند      
فعاليتشان را در اين چهارچوب        
تنظيم کنند، آنوقت اطالق آنها به      

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

بهرحال هر زمان که چنين       .  ماست
تحول منفی ای صورت گيرد، در           
باره آن زمان بايد در باره آن بحٽ          

 . و اظهار نظر کرد

 

 ارزيابيهاى فوق     :سياوش دانشور  
و ارزيابيهاى مشابه به نظر من                

تعلق اجتماعى  .  غير مسئوالنه است  
و طبقاتى کمونيسم کارگرى را با            
يک حکم اين و آن نميتوان منتفى             
اعالم کرد يا مصنوعا براى کسى           

من هم ميگويم که              .  ايجاد کرد    
سياستهاى معينى در اين و آن                     
حزب غير کمونيستى و نادرست و        

در اين موارد زياد       .  يکجانبه است  
مولفه هاى بسيار          .  حرف زديم    

عمومى تر و اجتماعى ترى                        
جريانات مختلفى را در يک سنت           

مولفه .  واحد اجتماعى تعريف ميکند   
هائى که تبئين تئوريک دقيق اين يا         
آن هنوز شاخص تعيين کننده اى              

مثال برنامه حزب،   .  براى آن نيست  
اعالم تعلق به اعتراض                                  
سوسياليستى طبقه کارگر، تعلق به        
گرايش مارکسيستى در کمونيسم،          
فعاليتهاى عمدتا يکسان سياسى،              
سنتهاى نسبتا يکسان فعاليت،                     
پروژه هاى نسبتا يکسان، و حتى             
ديدگاههاى سياسى نسبتا يکسان در       

اينها در قياس     .  زمينه هاى مختلف    
با اختالفات تاکتيکى و اختالفات             
سياسى بسيار عمده تر و                                 

ترديدى نيست    .  استراتژيک تراند   
که اختالفات متدولوژيک و سياسى      

اختالف .  روشنى هم موجود است       
در زمينه نگرش به حزبيت و                     
رهبرى و سازمانگرى و غيره هم          

نظرات بغايت نادرست و          .  هست
اما اينها  .  مخربى هم مطرح ميشوند   

همانطور که گفتم هنوز تبديل اين يا       
آن حزب را به جريانى بورژوائى          
و راست و ناسيوناليست توضيح              

 . نميدهند

 

مالک ما چيست؟ کمونيستها به                 
احزابى غير کمونيستى و يا                         
بورژوائى ميگويند که اوال اين                 
احزاب در جامعه و جبهه هاى                   

٣٣شماره   
جنبش بورژوائى ديگر زيادى               

حقيقت اينست تبئين     .  هوائى است  
هاى اينچنينى قادر نيست                           
اشتراکات عميق و پايه اى تر اين         
جريانات را توضيح دهد و بيشتر         
ناشى از تبئينى درونى براى                   
توضيح عملکرد و موجوديت                 

و باالخره بايد      .  فعلى خود است     
اين را تصريح کرد که طرح اين           
ديدگاهها نهايتا از کمبود معرفتى         
نيست بلکه بازتاب تمايالتى                    
سياسى است که هنوز قالب                       

. اساسى خود را نگرفته است                 
برگرداندن کمونيسم کارگرى                
روى ريل و سنت سياسى و حزبى      
اش تنها از مسير نقد اين ديدگاها           
حاصل نميشود، بلکه الزمه اش           
اينست که اثباتا و اجتماعا اين                  
ديدگاهها را در پراتيکى                             
کمونيستى و کارگرى پاسخ داد و         

چون مادام که        .  به حاشيه راند       
تفاوتهاى اجتماعى و طبقاتى و              
سياسى براى جامعه و جنبش ما             
ملموس و مادى نشده است، اين             
مباحث در سطح جنگ عقايد باقى       

 . ميمانند

     

 مبارزه درون       :يک دنيای بهتر      
حزبى، جدل تئوريک، و پلميک          

مارکسيسم "سياسى در سنت                   
" کمونيسم کارگری   "و    "  انقالبی

در دوران حيات منصور حکمت         
. معنا و ويژگيهای خاصی داشت         

نقد عميق و سياسی، نقد مخالف             
در نقاط قدرتش، نقد منصفانه و             
اجتماعی از مختصات قابل                      

. تشخيص اين سنت و جنبش بود          
اما اين ويژگيهاى پايه ای اين                  
سنت امروز تغييرات فاحشى                 

در مواردى بعضا           .  کرده اند     
نفرت، پرخاشگری، ناسزا گويی،     
تحقير و تخريب کاراکتر فرد در          

! اين جنبش جا باز کرده است                 
چرا؟ داليل اين تغيير و جا باز                
کردن چيست؟ آيا بايد کال خود را         
از اين فضا دور کرد؟ چگونه                 
ميتوان ريشه های اين وضعيت را      

 خشکاند؟ چه بايد کرد؟

 

متاسفانه اين برخورد   :  آذر ماجدی 
در جنبش کمونيسم کارگری باب         

اين يک روش بسيار        .  شده است  
ربطی به کمونيسم     .  مخرب است  

. کارگری و مارکسيسم ندارد                 
روش 

  ٢۵صفحه 



٢۵صفحه  يک دنياى بهتر   

بايد .  سکتاريستی چپ سنتی است      
با تمام قوا از اين روش دوری                  

همانگونه .  جست و آن را نقد کرد        
که در باال اشاره کردم، اختالفات          

تاکتيکی در اختالفات         –سياسی    
شخصی و جنگ قدرت ضرب شد        

بايد .  و به اين فاجعه شکل داد                 
بکوشيم عليرغم گرد و خاک ها و          
هياهوهای پوپوليستی و                                
غيرمارکسيستی، سنت نقد سياسی       
جدی و بدون فحاشی و تخريت                

ما از   .  شخصيت را به پيش ببريم        
زمان تشکيل فراکسيون اتحاد                  
کمونيسم کارگری کوشيديم که اين        
روش را پيشه کنيم و تا حدود                     

 . زيادی نيز موفق بوده ايم

 

بعضا دوری از اين روش را                     
بمعنای پايان دادن به نقد تعبير                  

نقد .  اين نيز اشتباه است        .  ميکنند
سياسی يکی از ارکان پويايی                    
مارکسيسم و کمونيسم کارگری              

نقد سالح اصلی مارکسيسم       .  است
اما تفاوت يک نقد سياسی با        .  است

روش های مخرب فحاشی، اتهام و       
تخريب و ترور شخصيت بايد                  

اين روش را      .  کامال روشن باشد     
بايد دگر بار درون جنبش                             

. کمونيستی جا انداخت و حاکم کرد      
بنظرم تا حدود زيادی اين چنين               

اکنون رهبری ح ک ک      .  شده است 
است که بجای نقد سياسی به انبان          
تهمت و افترا و تخريب شخصی             

اميدوارم که اينها نيز     .  دست ميبرد 
. روش خود را اصالح کنند                       

انزجاری که از اين روش درون            
جنبش کمونيستی موجود است را          
تشخيص دهند و در روش خود                

 .بازبينی کنند

 

 اگر از گرد و خاکها      :علی جوادی   
و هيجاناتی که در پس هر جدايی            
صورت ميگيرد، بگذريم، کال                 
شکل گيری چنين پديده ای را بايد          
ناشی از تاٽير گذاری و رشد                      
گرايشات فرقه گرايانه و چپ                   
سنتی در جنبش کمونيسم کارگری        

رشد اين گرايشات منفی         .  دانست

و !  لو دادن آی پی ها ميکردند          
" طبقاتی"برای اينکه به مبارزه      

خود رنگ کمونيستی کارگری         
بزنند و بگويند که دارند در پس         
اين سياست با بورژوازی و                 
جريانات فکری اصلی جامعه           
مبارزه ميکنند، به يکباره ما و           
حزب حکمتيست را بطور                   
مضحکی نماينده طبقات دارای        

؟ يک روز    !جامعه قلمداد کردند   
و روز ديگر          "  قوم پرست    "
و روز سوم     "  اسالمی  –ملی   "
ارزيابی ...  و    "  دشمن مردم   "

اين اتفاق و مشاهده               .  کردند
ناشی از جهت     .  تصادفی نيست  

. گيری متفاوت سياسی است              
جلوه ای از خصلت غير                         
اجتماعی و پوپوليستی و فرقه            

بطور .  ای چپ راديکال است        
کلی هر چه اين سنت فشار                    
خودش را بربخشهايی از                      
کمونيسم کارگری بيشتر ميکند،      

مبارزه "شاهد گسترش اين سنت     
به .  خواهيم بود   "  ايدئولوژيک

اعتباری اين دردها بروزات              
تاٽير گذاری يک ترند سياسی            

 . راست بر جنبش ما است

 

اما اين گرايشی رو به افول                  
رو به      .  غالب نيست     .  است

بنظرم با        .  گسترش نيست       
تحرکات پوچ بيشتر خود در               
عين حال دامنه نفوذ خود را نيز        

اين گونه نيست   .  محدودتر ميکند 
که اين روشها به سنت غالب در        

رشد .  جنبش ما تبديل خواهند شد    
و گسترش کمونيسم کارگری             

. اين گرايش را پس خواهد زد            
بعالوه تمدن سياسی ای که                   
امروز در اين جنبش نمايندگی          
ميشود اين سنت را پس خواهد           

راه حل اما پرهيز از آن              .  زد
بايد فعاالنه در پس زدن       .  نيست

اين گرايش و روشهای مخرب          
برای .  در جنبش مان عمل کرد       

خشکاندنش بايد ريشه گرايشات      
پوپوليستی و راست را در اين            

اين يک وظيفه     .  جنبش خشکاند  
 . مهم ماست

برخى مسائل جنبش کمونيسم در باره 
 ...کارگری

در جنبش کمونيسم کارگری را بايد       
در ارتباط با تاٽير اين گرايشات در        
جنبش ما و همچنين دوری                            
بخشهايی از اين جنبش از سنتهای          
شناخته شده کمونيسم منصور                    

. حکمت مورد ارزيابی قرار داد             
مساله تاسف بار اين است که اين              
گرايشات امروز خود را در قالب و       
با اسم کمونيسم کارگری به جامعه          

 . عرضه ميکنند

ببينيد تئوری و مبارزه سياسی و              
نظری برای ما ابزاری برای                     
فحاشی، تحقير شخصيت، هتک              
حرمت و فخر فروشی و برتری               

مارکسيسم برای ما ابزار نقد   .  نيست
ابزار پی بردن به       .  اجتماعی است  

ريشه های عميق ترين مسائلی                  
است که رو در روی بشر و جوامع        

ابزار و   .  انسانی قرار گرفته است      
سالح طبقه کارگر برای رهايی               

 . خود و جامعه است

 

يک مشاهده ساده گويای جوهر                
غير کمونيستی کارگری چنين                  

همزمان با گسترش     .  خصلتی است  
اين گرايش در سطوحی از                           
کمونيسم کارگری ما شاهد تقليل نقد       
سياسی به جريانات اصلی مانند               
ناسيوناليسم قوم پرست، ناسيوناليسم    
عظمت طلب و جريانات ملی                     

مٽال اگر کسی       .  اسالمی بوده ايم      
حوصله کند و ميزان تبليغيات کتبی       
کادرهای حزب کمونيست کارگری      
را مورد بررسی قرار دهد، شاهد           
افول حجم اين تبليغات و گسترش            
تبليغات مسموم عليه بخشهای ديگر      

برای اين   .  کمونيسم کارگری است    
جريانات گويا مبارزه عليه                          
جريانات اصلی متخاصم در جامعه      
از کانال مبارزه با نزديکترين                   

مٽال .  نيروهای سياسی ميگذرد          
زمانيکه ما مشغول مبارزه با قوم            
پرستان و کنگره کذايی شان بوديم          
اين جريان مشغول تهاجم به حزب         
حکمتيست بمٽابه جريانی که در              
حال سقوط آزاد به دامن راست                 
ترين جريانات قوم پرست است،             

در گوشه و کنار هم تهديد به            .  بود

٣٣شماره   
 احزاب سياسى    :سياوش دانشور  

فعاليت در  .  در خال زندگى نميکنند   
احزاب سياسى هميشه متکى بر            

. سنت مسلط و خط رسمى است            
در دوره منصور حکمت اين                   
نفرت پراکنى و ادبيات مبتذل                  

آنجا .  فرصت ابراز وجود نداشت     
هم که يکى تند ميرفت تذکر داده            

تضعيف اين سنت بويژه در     .  ميشد
متن اختالفات و جدائيها به باز               
شدن فضا براى سنت چپ                         
راديکال که دوره اى حاشيه اى             

خيلى اوقات انسان    .  بود ميدان داد   
تعجب ميکند که نويسنده فالن                 
مطلب درچه وضعيتى بسر برده          
که توانسته اينها را روى کاغذ                

ميتوان درک کرد که يکى      .  بياورد
برخوردش تند است يا بى تناسب          
حرف ميزند و جوهر بحث اش را       

اما ارتقا بى منطقى و فقر          .  فهميد
استدالل و پرتاب اتهام به اين و              
آن براى اثبات خود بيش از حد               
سطح پائين و غير انسانى و غير           

ما با اين موضوع        .  سياسى است  
اينها .  اخالقى برخورد نميکنيم         

بروزات سنتهاى غير کمونيستى         
کارگرى و چپ فرقه اى است که          
نمونه هاى آن تاريخا در چپ و              

اين ادبيات     .  راست کم نبودند         
بيشتر عالئم دور شدن از بستر              
رسمى يک سنت اجتماعى و                   
نزديک شدن بيشتر به حاشيه                  
سياست و اخذ فرهنگ اين حاشيه         

وگرنه کسى که بخودش            .  است
اعتماد دارد، استدالل ميکند، بحث     
ميکند، بهترين فرم حرف طرف          
مقابل را فرض ميگيرد، و                        
منصفانه و صميمانه به نقد                        

سياست ما ابدا نبايد               .  مينشيند
کرنش در مقابل اين روشها و                  
سنتها و يا سکوت در مقابل آنها             

يک سنت اجتماعى را               .  باشد
اجتماعا ميتوان نقد کرد و کنار               

سياست ما اينست که در عين        .  زد
نقد اين روشها و ديدگاهها که بجز        
تخريب اين جنبش هيچ خاصيتى          
ندارند، اثباتا روش و سنت                        
کمونيستى کارگرى را پيش                     
بگيريم و اين سنت را مسلط و                 

 . *تحکيم کنيم

 آثار 

 منصور حکمت
! را بخوانيد  



٢۶صفحه  يک دنياى بهتر   

 زن و   9:  طبق گزارش سايتهای خبری   
 مرد در زندانهای ايران در معرض          2

خطر مرگ به وسيله سنگسار سر                   
برند و در چنين شرايطی است که             مي

سازمان عفو بين الملل خواستار                       
اصالح قانون مجازات در ايران می             

اين سازمان از مقامات رژيم              !  شود
اسالمى خواست آه قانون مجازات                
آشور را لغو يا اصالح کنند و ترتيبی           
اتخاذ آنند آه تا آن زمان، دستورالعمل        

 رييس قوه قضاييه مبنی بر       2002سال  
اين .  تعويق سنگسار آامال رعايت شود    

کمتر زجردادن   "خواست پيرو نظريه       
 .طرح شده است" قربانيان

لُكم اسمارت، رييس برنامه خاورميانه        
ما    :الملل گفت   و شمال آفريقای عفو بين    

از اقداماتی آه اخيرا در جهت اصالح         
های حاآی از     صورت گرفته و گزارش   

اين آه مجلس در حال گفتگو در باره             
اصالح قانون مجازات است، تا دست          
آم برخی از احكام سنگسار در                          

آند   ايجاب مي "  مصلحت"مواردی آه    
. آنيم   به حال تعليق درآيد، استقبال مي         

ولی مقامات بايد از اين مرحله بسيار             
فراتر روند و برای اطمينان از اين آه          
قانون مجازات جديد نه اجازه سنگسار        

های    برای اعدام را بدهد و نه شيوه                
ديگر اعدام را برای زنان مجاز بداند،          

اينگونه .  های الزم را بردارند                 گام
پيامها به حکومت جمهوری اسالمی             
در شرايطی فرستاده می شود که جعفر       

 در دهكده      2007 ژوئيه      5آيانی در      
آند نزديك تاآستان در استان                      آقچه

او .  قزوين به وسيله سنگسار اعدام شد       
به دليل رابطه خارج از ازدواج با                    
مكرمه ابراهيمی مجرم شناخته شده              

مکرمه و جعفر کيانی دو فرزند           .  بود
دارند و مکرمه در حال حاضر با يکی         
از فرزندان خود در انتظار مرگ به              
وسيله سنگسار در زندان بسر می                   

 . برند
 

عفو بين الملل نهايتا توصيه عدم اعدام         
و   -آنهم تدريجى  -براى زنان را ميکند      

در مورد الغا مجازات اعدام حرف                 
سياستشان اينست که شايد کم          .  نميزند

آنچه !  کم شاخ و دم اين قانون را بزنند         
باعث می شود سازمان عفو بين الملل           

کشتن اعتراض کند و       "  نحوه"فقط به     
نفس قتل عمد دولتی را زير سئوال                  

کشورهايی "  نمايندگان"نبرد، وجود        

 !اين رژيم را بايد سرنگون کرد
 سنگسار و عفو بين الملل

 شهال نورى

است که از قانون شنيع اعدام دفاع                   
در .  خود ميدانند "  حق"ميکنند و آنرا      

حول "  راديکال"صد سال گذشته بحث      
مسئله اعدام در طيف دولتها و اين نوع        
سازمانها فقط حول نحوه اعدام بوده               

و بهمين دليل است که سنگسار          .  است
از نظر اين نمايندگان قرون وسطايی           
محسوب می شود و شايد تغيير آن به             
اعدام از نوع حلق آويز کردن کافی                
باشد تا جمهوری اسالمی را از ليست           

 . نقض کنندگان حقوق بشر خارج کند
 

نمايندگان سازمان عفو بين المل به اين        
امر واقف هستند که حکومت صد                   
هزار اعدام جمهوری اسالمی در                   

 فعاالن    2007 مارس سال          8آستانه    
جنبش زنان را به همين دليل دستگير            
کرده و قرار است با پاپوش دوزی و              

اختالل در نظم        "اتهاماتی از جمله           
، "اقدام عليه امنيت آشور   "و  "  عمومی

آنها خوب    .  تحت محاآمه قرار دهند        
می دانند که وحشت ناشی از اقدامات            
تروريسم جمهوری اسالمی که ستون          
فقرات تروريسم اسالمی است تنها                 
دليل عقب نشينی آنها در مقابل                           

آنها !!  حکومتهای اسالمی نيست             
از لحظه اى    !  سردرگم و مغشوش اند     

 ميدان شد، اديان      آه اسالم سياسی وارد   
و مذاهب ديگر نيز دنباله رو آنها شدند         
و هر کدام براى احياى ارتجاع اهل                

اينها عليه      .  عتيق مسابقه گذاشتند           
هرآنچه مردم جهان تحت نام                               
سکوالريسم و عصر جدايی دين از               

. دولت بدست آورده بودند، حمله کردند     
اگر مقاومت جبهه انسانيت و مدرنيسم         
و سوسياليسم در مقابلشان نباشد، اينها         

 .دنيا را به بربريت قديم ميبرند
 

دست به دامن سازمانها و نهادهايی از         
اين جمله نه به اين دليل است که                        
احزاب سرنگونی طلب دچار توهم               
شده اند، بلکه به اين دليل است که اين            
نهادها هم چشمهايشان را به جنايت                
عليه بشريت در کشوری به نام ايران           
باز کنند و گرنه ما دست از تالش در             
جهت لغو حکم اعدام بعنوان قتل عمد           

دولتی بر نمی داريم و اعتقاد داريم که           
مبارزه جهت نجات حتی يک نفر از              
اعدام، مردم جهان را يک قدم به                      

 ! *انسانيت نزديک می کند
 

٣٣شماره   

 انفجار در کارخانه سيمان کرمانشاه
 قطع دست يک کارگر

بنا به گزارشى که دريافت کرديم، يک هفته پيش، انفجارى در                
کارخانه سيمان الوچ کرمانشاه رخ ميدهد که بر اثر آن دست                   
بهمن زمانى سرکارگر يک از قسمتهای اين کارخانه قطع                         

بهمن زمانی مشغول کار بود که يکى از گلوله های                     .  ميشود
پاکسازی نشده مربوط به دوره جنگ ايران و عراق منفجر می              

کارگران سريعا بهمن زمانى را به بيمارستان ميرسانند و          .    شود
کارفرما در چند سال       :  اينجا با معضل ديگرى مواجه ميشوند          

اين موضوع در   .  گذشته هزينه بيمه او را پرداخت نکرده است          
هفته گذشته به مجراى کشمکش کارگران اين کارخانه با                            

 . کارفرما شده است
 

مصائب جنگ ارتجاعى ايران و عراق هنوز ادامه دارد و در                 
آنجا هم که   .  گوشه و کنار کشور از مردم محروم قربانى ميگيرد        

عنوانى "  حوادث محيط کار  "مين و خمپاره اى منفجر نميشود،         
است که به قتل و نقص عضو کارگران در محيط کار داده                           

. محيط کار در ايران به قتلگاه کارگران تبديل شده است           .  ميشود
فقدان کمترين استانداردهاى ايمنى کار هر ساله تعداد زيادى از             

در "  سوانح محيط کار  "تعداد قربانيان   .  کارگران قربانى ميگيرد  
 . جهان کمتر از ديگر جنگهاى سرمايه داران نيست

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مراتب تاسف و همدردى خود را            
با بهمن زمانى و خانواده اش، با کارگران کارخانه سيمان و                     
طبقه کارگر ايران که در وضعيت مشابهى قرار دارند، اعالم                 

مسئله ايمنى محيط کار و برخوردارى کارگران از بيمه            .  ميکند
مناسب و رايگان جزو بديهى ترين و اوليه ترين حقوق                                 

اگر سرمايه دارى همين حقوق اوليه را                        .  کارگران است   
برسميت نميشناسد تنها دليل و منطق اش اينست که کارگر براى           

کارگر از نظر    .  سرمايه بجز وسيله اى براى کسب سود نيست           
سرمايه دار انسانى داراى حقوق نيست، موجودی است که حال            

طبقه کارگر براى    .  و آينده اش را اولويت سرمايه تعيين ميکند           
رهائى و خالصی کامل از اين وضعيت راهى بجز پائين کشيدن           
اين نظام ننگين و درهم کوبيدن مناسبات استثمارگرانه اش را                 

در عين حال مبارزه برای بهبود شرايط کار يک امر                   .  ندارد
 .دائمی است

 

کارگران سيمان کرمانشاه ضروى است مجمع عمومى شان را             
برپا کنند و در باره کنترل ايمنى محيط کار و ايجاد                                           
استانداردهاى الزم، مسئله بيمه کارگران و پاسخ دادن کارفرما            
به اين کالهبردارى و دزدى آشکار از کارگران، مسئله تامين                 
معيشت و زندگى خانواده بهمن زمانى و پرداخت غرامت به او             

مسئول اين جنايات در حق کارگران و بهمن                .  تصميم بگيرند  
 . زمانى سرمايه داران و دولت ارتجاعى اسالمى شان است

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری

٢٠٠٨ژانويه ١۴ – ١٣٨٦دی ماه ٢۴   



٢٧صفحه  يک دنياى بهتر   

 دادا کمون
سالم و تبريك سال جديد ميالدى و        
با آرزوى  سالى موفق براى شما           

جناب آقاى دانشور     .  و تمامى رفقا   
من يكى از دوستان آقاى مدانلو               
هستم و چون چند روزى هست آه        

خواستم .  از ايشان خبرى نداشتم        
مزاحم شما شوم و  به اطالع                     
برسانم متاسفانه آليه سايت هاى            
شما در مشهد فيلتر شده است و               
بدون پروآسى امكان دسترسى              

البته اين مطلب     .  ميسر نمى باشد    
را نيز خدمت خانم نورى اطالع            

ضمنا خواهشمندم  سالم        .  داده ام  
مرا خدمت خانم ماجدى رسانيده و       
از ايشان بخاطر قلم شيوايشان                 

مخصوصا در مورد    .  تشكر نمائيد 
مقاله اى با عنوان نامه سرگشاده           

با تشكر   .  به رهبرى  ح  ك  ك              
 دادا آمون

 

 رفيق دادا کمون عزيز،
با تشکر از خبر به موقع شما در            
مورد سايت، مراتب را به مسئول        
فنى سايت اطالع داديم و تالش               
ميکنيم که مسئله فيلترينگ را                  

در مورد نامه     .  بطريقى حل کنيم    
ديگرتان و مسئله ارتباطات جديد         

با .  جداگانه با شما تماس ميگيريم        
 . آرزوى موفقيت و تندرستى شما

 

 با تشکر
دوستان گرامى، با تشکر پيامهاى        
شما در سالروز درگذشت زويا              
عزيز دريافت و براى رفيق على          

موفق و      .  جوادى ارسال شد           
 .   تندرست باشيد

 

 عليرضا
جاتون اينجا توی ايران خيلی                   

نيستيد که ببينيد اين ملت            .  خاليه
چطور توی اين سرمای استخون          

. ترکون با نبود گاز سر می کنن            
پيت نفت به دست در به در دنبال           

حيرون يه لقمه      .  نفت می گردن     

تالش طبقه کارگر و مردم                 
آزاديخواه ايران ادامه حکومت     

انقالبيونى که    .  سلطنت است   
شاه و ساواک و فقر و اختناق           

. سلطنتى نخواستند محق بودند      
آن انقالب کمترين ربط به                  
اسالم و اسالمگرائى در ميان         

اگر چرخ تاريخ     .  مردم داشت  
به عقب برگردد و دوباره در           

 قرار        ۵٧شرايط انقالب               
بگيريم، کارى که بايد و                       
ميتوان کرد اينست که عليه               
رژيم اختناق سلطنتى سرمايه         
داران انقالب کرد و آن را                  

آنچه در آن انقالب     .  بزير کشيد 
غايب بود و ميتوانست فرجام          
انقالب را متفاوت کند، آمادگى      
سياسى و تشکيالتى طبقه                   
کارگر و کمونيسم براى کسب        
قدرت و ايجاد يک جامعه آزاد        

پاسخ معضالت   .  و برابر بود     
واقعى امروز را نميتوان با               

خدا "نستالژى و توسل به                    
براى شاه جواب          "  بيامرزى

برعکس، راه اينست که         .  داد
حکومت خدا و سرمايه را در          
ايران سرنگون کرد و به بيش         
از صد سال سلطه ارتجاع ملى       

. و سلطنتى و اسالمى پايان داد      
دوست عزيز، سلطنت در                  

اين را ديگر   .  ايران آينده ندارد  
اگر .  بايد هر کسى فهميده باشد     

ميخواهيد دردى از معضالت         
بيشمار مردم دوا کنيد و در                
اين راه گامى برداريد، راهش        
اين نيست که مردم را به                      
تصوير روتوش شده گذشته              
ارجاع دهيد، راهش اينست که       
آينده اى خوشبخت و مادى و            
روشن در مقابل جامعه براى          
برون رفت از اين وضعيت              

و اگر چنين کنيد،            .  بگذاريد
آنوقت ناچاريد که به صف                
انقالبيون کمونيست امروز               

 .  موفق باشيد. بپيونديد

 

 چند پرسش از سردبير
 الف از اردبيل. دانيال

شما در انتهای نشريه خود از          
برپايی يک جمهوری                            
سوسياليستی سخن به ميان                

آيا در اين نوع             .  آورده ايد   
ساختار سياسی احزاب ملی             

حق ...  گرا، مشروطه خواه و       
حضور در سياست کشور را           

 نامه ها، 
 سياوش دانشور 

دارن همديگر رو می        .  نون شدن  
خورن و يکريز فحشه که نثار                   

 .سردمداران اين مملکت می کنند       
اين بی گازی هر چی نداشت يه                
خدا بيامرزی برای شاه داشت و يه        

 .اغلط کردم برای انقالبی ه

 

 عليرضا عزيز،
اين چه منطقى است که فجايع                    
ناشى از عملکرد يک حکومت را         
به پاى انقالبيونى مينويسد که براى      
زندگى بهترى مبارزه کردند؟                   
وضعيت امروز و تحميل فقر و                
گرسنگى و سرما و بيمارى و                    
هزار درد ديگر را بايد به پاى                   

يعنى جمهورى   :  مسببين آن نوشت    
ترديدى نيست که هميشه       .  اسالمى

کمبود باعث پائين آوردن توقع                 
مردم، ايجاد فضاى ناامنى و                      
نگرانى، و چه بسا رقابتهاى ناشى         
از اين نگرانى براى رفع مايحتاج          

اما اين تصوير که مردم           .  ميشود
هم "  دارن همديگر را ميخورند         "

حتى .  مضر است و هم غير واقعى      
اگر مردم در اثر کمبود شديد در              
چنين وضعيتى بيافتند هنوز مقصر       

همان .  رژيم است نه مردم                    
فحشهائى که بکريز نثار                             "

ميشود، به     "  سردمداران مملکت    
اندازه کافى گوياى واقعيت هست و      
اعتراض مردم در شهرهاى                      
مختلف را بايد تصوير واقعى تر             
جامعه و منش مردم در قبال اين              

". خوردن همديگر "وضعيت ديد نه    
و البته براى طرفداران رژيم شاه           
و کال منطقى که بين بد و بدتر گير         
کرده است، جمهورى اسالمى و             
ابعاد جناياتش وسيله اى براى                   
اعاده حيثيت از رژيم ارتجاعى               

فراموش نکنيد که      .  سلطنتى است  
نسلى از همين مردم، شاه و                         
حکومتش را سرنگون کردند و                
اتفاقا اين اسالميون کسانى بودند             
که ماموريت شان اينبود که کار               

 ۵٧ناتمام شاه را در قبال انقالب             
يعنى تالش طبقه کارگر     .  تمام کنند 

و مردم براى تغيير را درهم                       
رژيم اسالمى از نقطه نظر     .  بکوبند

٣٣شماره   
دارند؟ آيا بهتر نبود که از يک                 
سلطنت کامال سمبوليک و حتی             
نه، يک جمهوری بر مبنای                       
سکوالريسم حمايت کنيد؟                           
ساختاری که بر مبنای دموکراسی       
بوده و تمامی احزاب حق شرکت          

الف .  دانيال .در آن را داشته باشند    
 از اردبيل

 

 دانيال عزيز، 
اول از شما تقاضا ميکنم که با                  
يک اسم کامل که خود انتخاب                 
ميکنيد و يا با آن فعاليت سياسى              

معرفى .  ميکنيد با ما مکاتبه کنيد         
انسانهاى واقعى و زنده با عالئم             
اختصارى محصول اختناق است         
و اين سنت را تحميلى نبايد تقديس        

در مورد سوال اولتان                 .  کرد
توصيه ميکنم برنامه يک دنياى             
بهتر را مطالعه کنيد تا تصوير                
روشنترى از جمهورى                                

. سوسياليستى مورد نظر ما بيابيد        
در حکومت کارگرى و جمهورى        
سوسياليستى آزادى بيان، تشکيل          
سازمان و حزب، برپائى                             
اجتماعات و نشر و غيره، در                   
کاملترين شکل آن، جزو بديهى              
ترين حقوق مردم تعريف شده                 

حضور "اگر منظورتان از       .  است
آزادى فعاليت   "  در سياست کشور    

سياسى و تشکيل حزب است، بله          
از نظر ما هيچ      .  پاسخ مثبت است   

دولت و آتوريته و قدرتى حق                   
ندارد و نميتواند مانع آزادى ابراز        

اما .  وجود سياسى شهروندان شود     
حضور در    "اگر منظورتان از            

سهيم شدن احزاب    "  سياست کشور 
در يک نظام پارلمانى است پاسخ          

اوال جمهورى         .  منفى است        
سوسياليستى برخالف نظام                       

حکومت حزبى يا       پارلمانى يک       
 نيست، بلکه             حکومت احزاب      

حکومتى مبتنى بر دخالت مستقيم         
و مستمر شهروندان در يک نظام         

کليه شهروندانى که   .  شورائى است 
به سن قانونى رسيدند، دخالت در         
سياست به معنى وسيع کلمه، يعنى       
عضويت در شوراهاى شهروندان      
و دخالت و تصميم گيرى و اجراى     
تصميمات و انتخاب شدن و                       
انتخاب کردن و غيره، يک حقوق        

مشخصه .  پايه اى آنهاست                 
حکومت کارگرى و جمهورى                
سوسياليستى اين است که انسان را      

در محور                  
  ٢٨صفحه 



٢٨صفحه  يک دنياى بهتر   

سياست و اقتصاد و فرهنگ و                 
تعريف فلسفه قانون و رفاه و                    

احزاب و  .  حقوق مردم قرار ميدهد   
نهادهاى مختلف و سازمانهاى                
مدنى و مستقل مردم و افراد بطور       
کلى، از طريق دخالت در شوراها       
حضور سياسى شان را تامين                  

نظام شورائى آزادترين و      .  ميکنند
پيشرفته ترين و گسترده ترين                  
شکل دخالت مردم در سياست                 

در اين زمينه در ستون نامه      .  است
هاى نشريه مباحث متعددى                       

توصيه ميکنم اين مباحث       .  داشتيم
 . را مرور کنيد

 

شما از زاويه   .  در مورد سوال دوم   
آزادى ديگران و همينطور اين               

در "فرض نادرست و احتمالى که        
سوسياليسم بجز کارگران و                      

، "سوسياليستها بقيه ممنوع ميشوند    
يک سلطنت کامال    "بر حمايت از      

يک جمهوری بر   "و يا   "  سمبوليک
. ، تاکيد کرديد    "مبنای سکوالريسم  

نکات فوق حتما پاسخ اين سوال             
اما تاکيد    .  را روشن کرده است         
اوال، قرن  :  نکاتى ديگر الزم است    

دوران سلطنت  .  بيست و يکم است    
تمام شده است و آنجا هم که                        

وجود دارد،  "  سمبوليک"بصورت  
چيزى جز يک دستگاه مفتخورى         

اين نهادهاى ظاهرا                .  نيست
، که امروز تر و                   "سمبوليک"

خشک ميشوند، در شرايطى که             
مبارزه کارگرى در جامعه اوج             
بگيرد و خطر اين نظام را تهديد            
کند، همين نهاد سمبوليک حکم               
الغاى پارلمان و اعالم حکومت             

را "  نجات مملکت  "نظامى براى      
امروز .  در دستور خواهد گذاشت      

اين دستگاه سمبوليک اسباب                    
مسخره و جوک مردم است و فقط        
ارتجاع سرمايه دارى است که به         
بقاى اين شاهزاده ها و بساط                     

. مفتخورى شان زمينه داده است          
ثانيا، در ايران نه سلطنت                           
سمبوليک نوع اروپائى و                           
حکومتهاى متکى بر پارلمان                   
امرى واقعى و زمينى است، و نه          
سرمايه دارى در ايران حاضر               

 "ايران پرست"از يک 
 –من يک ايرانی ليبرال                      

همانند نظريات  .  ناسيونال هستم 
حزب شما فدراليسم را يک               

آيا .  ارتجاع کامل می دانم              
راهی وجود دارد که بتوان                
انديشه ملی گرايی را با انديشه       
سوسياليسمی ادغام نمود؟ آيا           
هم اکنون حزبی چه در داخل           
و چه در خارج از کشور                     
وجود دارد که چنين راهکاری       
را پيش گرفته باشد؟ از يک              

 ايران پرست

  

 دوست عزيز، 
ما خواهان مخالفت عمومى              
نيروهاى اپوزيسيون و مردم           
آزاديخواه با ارتجاع فدراليستى     

اما تاکيد اين نکته               .  هستيم
ضرورى است که مخالفت شما     

. نيست"  همانند ما "با فدراليسم    
نقطه عزيمت هاى ما و شما              

مخالفت شما با       .  يکى نيستند   
فدراليسم از موضعى                             

ايران "ناسيوناليستى و                         
و اولويت خاک و           "  پرستانه

نژاد و خون در انديشه و آرا             
اين .  ناسيوناليستى ناشى ميشود   

با مخالفت ما با فدراليسم از               
. آسمان تا زمين متفاوت است         

ما مخالف کوبيدن داغ لعنت             
و ايجاد تفرقه        "  هويت ملى   "

ميان طبقه کارگر و مردم                   
ما نگران عواقب              .  هستيم

خونبارى که اين عقايد                          
ارتجاعى ميتواند براى                        
انسانهاى بيگناه درست کند               

شما نگران اين هستيد        .  هستيم
که فدراليسم ممکن است                      

را در خطر     "  تماميت ارضى  "
خاک "بياندازد تکه اى از                  

اما !  دچار صدمه شود      "  پاک
يک نکته مهم را نبايد فراموش      
کنيد و آن اينست که                                 
ناسيوناليسم محصوالت خودش    

ناسيوناليسم .  را ببار مى آورد      
و عظمت طلبى سرکوبگر                
ايرانى در حکومت تاريخا                
محصولى جز ناسيوناليسم                
قوميگرى حق بجانب در                    

هر .  اپوزيسيون نداشته است       
دو بهم زمينه وجودى ميدهند و      
هر دو برايشان انسان ذره اى          

اشتراک هر دو     .  ارزش ندارد  
و "  ملت خودى    "اينست که         

 ... نامه ها
است در چنين توهماتى شريک               

ايران تحت سلطه سرمايه           .  شود
دارى براى اداره و بقا خود متکى          

 –بر ارتجاع عريان و سرکوبگر           
. است  -شاهى يا ارتشى يا اسالمى       

ارزان نگهداشتن نيروى کار و                
سرکوب ممتد آن نياز                                      
سرپانگهداشتن سرمايه دارى در            

 . کشورهائى مانند ايران است

 

به "  دمکراسى"و باالخره تا به امر      
معنى رايج آن و منظور شما                       
برميگردد و مسئله نظامى که                    
آزادى احزاب و فعاليت سياسى و          
ابراز وجود را تامين کند، اتفاقا                
بايد تاکيد کرد که تنها سوسياليسم و       
جمهورى سوسياليستى قادر است          

حکومتهاى .  اين امر را متحقق کند     
اسالمى و سلطنتى در ايران نشان          
داده اند که قادر به تامين و                            
برسميت شناسى آزاد فعاليت                     

اين امر   .  سياسى شهروندان نيستند   
فرهنگ "البته ناشى از کمبود                   

نزد بورژوازى ايران     "  دمکراتيک
برعکس، الزامات سرمايه      .  نيست

و سود است که وجود  ديکتاتورى         
الزمه مقابله با     .  را توضيح ميدهد    

ديکتاتورى در ايران مقابله با                    
و باالخره دستگاه       .  سرمايه است   

سلطنت و ناسيوناليسم ايرانى،                  
عليرغم تفاوتها با اسالميون و                   
متعصبين مذهبى، هيچوقت پالتفرم     
يک جامعه سکوالر را نداشته                  
است و تاريخا با اسالم و دستگاه             

سلطنت .  مذهب ممزوج بوده است      
و مذهب يک دو قلوى تاريخى                  

هميشه سالطين را دستگاه       .  هستند
مذهب توجيه کرده اند و هميشه               

. نان مذهبيون را سالطين داده اند          
بوده است و          "  شاه سايه خدا         "
اگر دنبال  "!  سلطنت موهبتى الهى   "

يک جامعه سکوالر هم هستيد                   
امروز راهى جز پيوستن به صف         
سوسياليستها و کمونيستهاى                       

بورژوازى .  کارگرى وجود ندارد     
ايران، حتى سکوالرترين هايشان،      
گوشه چشمى به مذهب بعنوان يک       

. چماق تکفير و تحميق مردم دارند       
 . موفق باشيد

٣٣شماره   
ناسيوناليسم را نقطه شروع ميداند        
و انسان تنها در ظرفيت ملى و                

. قومى برايش اعتبار دارد                         
برعکس، نقد سوسياليستى از                  
حقوق انکار ناپذير انسان شروع           
ميکند و از اين موضع به نقد                     
واقعيات اجتماعى و عقايد                          
ارتجاعى زمانه از جمله                              
ناسيوناليسم و فدراليسم قومى                  

نقد عظمت طلبى ايرانى       .  مينشيند
" ايران پرستى   "از فدراليسم از           

شروع ميکند و تاريخا نشان داده           
است که حاضر است بخاطر اين           
تعصبات هر نوع جنايت و جنگى         
را همراه با ناسيوناليستهاى                       

 . اپوزيسيون ايجاد کند

 

ايران "و باالخره چرا اسمتان را           
گذاشتيد؟ ميدانم هر کسى       "  پرست

حق دارد هرچه ميخواهد خود را          
اما واقعا خاک پرستش              .  بنامد

هستيد که  "  ليبرالى"دارد؟ شما چه     
مذهب پرستش خاک را تجويز               
ميکنيد؟ چرا به انسانهاى زنده و            
واقعى در آن خاک فکر نميکنيد؟           
کدامشان مهم اند و اولويت دارند،         
خاک يا انسانى که بايد در آن                     
زندگى کند؟ توصيه دوستانه من به      
شما اينست که ناسيوناليسم را                   

ناسيوناليسم با     .  عميقا نقد کنيد         
آزادى بشر و پيشرفت و تعالى                
انسانها و تامين و تضمين حقوق             

. جهانشمول انسان سنخيتى ندارد         
ناسيوناليسم در دوره امروز و در         
دنياى نظم نوين منشا انواع جنگ         
و جنايت و کشتن همسايه توسط             

آنچه فدراليستها      .  همسايه است     
براى مردم تدارک ميبينند با آنچه         
عظمت طلبان ناسيوناليست براى         
مردم در سر مپرورانند يکى                    

هر دو انسان و حقوق اش           .  است
را از پنجره بيرون مى اندازد و              

هويت "علم و کتل خاک و پرچم             
و انواع خرافات ملى را در         "  ملى

جنگ اين پرچمها    .  مقابل ميگذارد 
و هويتهاى کاذب و غير انسانى              
تنها هدفش سرکوب آزادى بشر             

انسان ميتواند و بايد                    .  است
طوق ملى و         .  نوعدوست باشد    

برعکس نوعدوستى   "  هويت ملى  "
و انسان محورى را در انديشه و            

ملت "سياست و تالش اجتماعى به       
محورى و قوم محورى و مذهب            

تنزل ميدهد و جنگ اين       "  محورى
فرقه ها بشر را به خاک سياه                    

  ٢٩صفحه مگر .  مينشاند



٢٩صفحه  يک دنياى بهتر   

وضعيت دنيا و تجارب تراژيک           
انسانى را نميبينيد؟ نتايج اين                     
سياستها، مستقل از اينکه نيات                
حاملين آن چه باشد، واقعيت تلخى       
است که پرده هاى پاکسازى قومى       

 . آن ثبت شده است

 

. سوسياليسم از انسان شروع ميکند    
انسانگرائى سوسياليستى با                       
انسانگرائى سانتى مانتال                            

جنبش .  بووژواها يکى نيست            
سوسياليستى که جنبشى براى                  
آزادى جامعه است، مسير تحقق            
اين جامعه انسانى را ترسيم                       

جنبش سوسياليستى دفاع از    .  ميکند
حقوق انسانها را به جنگ فى                   

. الحال موجود طبقاتى وصل ميکند    
بر سازماندهى و بسيج جنبش و              
نقد اجتماعى طبقه اى تاکيد ميکند         
که بنا به موقعيت عينى اش قادر            
است وضعيت امروز را تغيير                

انقالب کارگرى انقالبى عليه     .  دهد
نظام طبقاتى و الغا آن و برپائى               
جامعه اى انسانى و انسان محور           
در سياست و اقتصاد و فرهنگ              

نقطه شروع استراتژى            .  است
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر           
مخالفت با ناسيوناليسم و تراشيدن        
هويت ملى براى انسانها و طبقه             
کارگر و تاکيد بر همرسرنوشتى           
طبقاتى و حقوق جهانشمول انسانى     

 . است

 

اگر شما عدالتخواهى را بدرست           
در سوسياليسم جسته ايد، ديگر               
نميتوان بين اين جنبش                                   
عدالتخواهانه سوسياليستى با                   
ارتجاع ملى و ناسيوناليستى پل              

سوسياليسم و ناسيوناليسم يک     .  زد
مجموعه عقايد و ماتريال شيمى             
نيست که بتوان در آزمايشگاه و             
البراتوار مقاديرى از آنها را با هم       

سوسياليسم جنبش      .  قاطى کرد     
اجتماعى و انتقادى واقعى                          
کارگران عليه نظام نابرابر موجود     
است که رهائى کل جامعه را                    

. هدف خود قرار داده است                        
ناسيوناليسم جنبش و ايدئولوژى            

که يک محصول تاريخى اش            
فاشيسم هيتلرى بود، ناسيوناليسم  
را از بنياد نقد کنيد و به جنبش           
سوسياليستى طبقه کارگر عليه         

موفق و  .  سرمايه دارى بپيونديد   
 . پيروز باشيد

 

 فرزين عزيز،
يادداشت خصوصى شما                      

خوشحاليم که در      .  دريافت شد  
ميان دوستان شما گرايش به               
سوسياليسم و حزب ما وجود              

نشريه را مرتبا برايتان         .  دارد
 . موفق باشيد. ارسال ميکنيم

 

 کيان سکوالر،
آقاى .  با درود فراوان به شما          

جوادى من از طريق کانال يک       
با شما و آرمانتون و همينطور          

من .  آقاى حکمت آشنا شدم              
دانشجو هستم و داراى عقايد              

..... من بدليل       .  سوسياليستى
با آشنا  .  دچار اين مشکالت شدم   

شدن با حزب شما اميدوارم                 
اما .  روزى در ايران باشيد             

مذهب زدائى يکى از برنامه              
هاى من است و آماده همکارى         

 .با شما هستم

 

 کيان عزيز،
از آشنائى با شما و اعالم                       
آمادگى براى همکاريتان با                 

براى نشريه   .  حزب خوشحاليم  
در زمينه مورد عالقه تان                    

جامعه سوسياليستى و     .  بنويسيد
حکومت کارگرى، آزادى                   
مذهب و نداشتن مذهب را                    

مذهب را     .  برسميت ميشناسد    
. امرى خصوصى عنوان ميکند     

درعين حال با مذهب مانند                  
صنعت دخانيات رفتار ميکند و       
تالش ميکند جامعه و زندگى              
مردم را از مضرات مذهب و            
نقش تخرب کننده آن مرتبا آگاه         

از نظر ما مناسبات               .  سازد
ادارى جامعه و قوانين        -سياسى

و نظام آموزشى بايد تماما از             
مذهب و هرنوع ارجاع مذهبى        

 . و ملى گسست کند

 

 . *موفق و پيروز باشيد

 ... نامه ها
بورژوازى براى ايجاد بازار                    
داخلى و سهم برى از استثمار                   

در رقابت با ديگر     "  خودى"کارگر  
سوسياليسم براى  .  سرمايه ها است   

پيشروى نيازمند نقد مستمر جنبشها      
و افکار و آرا ارتجاعى هر دوره            

 . است

 

" ناسيوناليسم"اگر منظورتان از             
دوست داشتن جامعه و مردمش               

نام .  است، اين ناسيوناليسم نيست        
. نامناسبى براى آن انتخاب کرديد         

باالخره همه از دوران کودکى و             
زندگى در هرجا خاطرات تلخ و             
شيرين دارند و نزديکيهاى انسانها        
طى روابط پيچيده اجتماعى به                  

. عواطف و عالئق آنها شکل ميدهد      
اما اينها را اگر ناسيوناليسم محل            

هويت "بسيج براى ايجاد و تقويت          
کرده است،  "  خاک پرستى "و  "  ملى

بسادگى دليلش اينست که                               
ناسيوناليسم بنا به تعريف بايد براى      
بازار داخلى و گرفتن سهمش در            
اين بازار اين عواطف انسانها را            
گرو بگيرد و آن را به ايدئولوژى           

هدف ناسيوناليسم اينست   .  ارتقا دهد 
که براساس ايجاد تعصب و دشمنى       
ميان مردم منافع و امتيازات                       

سرمايه داران  "سياسى و اقتصادى     
مقوالتى مانند  .  را حفظ کند  "  خودى

تاريخ "،  "هويت ملى "،  "منافع ملى "
و امثالهم مقوالتى    "  و فرهنگ ملى   

جامعه .  خرافى و سوبژکتيواند           
طبقاتى است و جدال ناسيوناليسم و       
سوسياليسم گوشه اى و بيانى ازاين       

. تعارضات طبقاتى است                             
سوسياليسم در هر کشور بدوا براى    
پيروزى بايد با اين بورژواها و                
پرچمها و سياستهايشان که ادعاى          

را دارند    "  نمايندگى منافع مردم      "
ما براى يک      .  تصفيه حساب کند     

جامعه آزاد و خوشبخت براى                   
همگان، جامعه اى بدون طبقه و              
خرافه و ايدئولوژى، جامعه اى که        
آزادى و رشد و شکوفائى هر فرد          
شرط  آزادى و رشد و شکوفائى              

از .  همگان است، مبارزه ميکنيم         
شما دعوت ميکنم بجاى ايده ايجاد          
پل ميان ناسيوناليسم و سوسياليسم،       

٣٣شماره   

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

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

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.co
m 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

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 

 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/ 



٣٠صفحه  يک دنياى بهتر   

 .است

 
در رژيم        "  انتخابات"مسئله        

اسالمی درست مانند سياست در          
قبال جنگ دو قطب تروريستی             
جهان معاصر، ماهيت نيروهاى          
اپوزيسيون بورژوائى را برمال           

بار ديگر جريانات                 .  ميکند
رنگارنگ دوم خردادی، اکٽريتی      
ها و توده ای ها و مشروطه                      
خواهان نيز بساط توهم پراکنی و        
شراکت در اين مضحکه را براه           

قبلتر "  ملى مذهبى ها  .  "انداخته اند 
شان را    "  کميته انتخابات آزاد       "

شيرين عبادی نهادی   .  اعالم کردند 
" شرايط انتخاب آزاد  "برای تامين   

نهضت آزادی   .  راه انداخته است    
خواهان ارسال ناظرين بين المللی      

" انتخابات"براى نظارت بر                  
آنچنان از تامين شرايط             .  است

" آزادى انتخابات  "و   "  انتخابات"
حرف ميزنند که انگار کسی اين           
. هيوالی اسالمی را نمی شناسد           

آنهم رژيمى که صد هزار اعدام            
رژيم زندان  .  در پرونده اش دارد     

و شکنجه و سنگسار و دست و پا          
. قطع کردن و پرتاب از کوه است       

رژيم باندهاى اسالمى و آدمکشان      
رژيم ضديت با      .  حرفه ای است     

زن و کارگر و انکار انسانيت                 
رژيم استٽمار وحشيانه           .  است

سرمايه و به فقر و فالکت کشاندن       
رژيم اسالمى و          !  مردم است    

تمامی خيل اپوزيسون پرو رژيم          
مردم را به نمايشى دعوت ميکنند        

" خودی"که در آن حتى حتی                  
ترين ها و امتحان پس داده ترين            

شرم !  ها هم امکان شرکت ندارند      
اينها به نفس بی حقوقی    ! آور است 

و عدم آزادی سياسی و به کليت              

بار ديگر رژيم اسالمى بساط بند و بست تعيين اوباش                   
نام اين    .  مجلس اسالمى اش را پهن کرده است                   

اين !  گذاشته اند   "  انتخابات"مراسم مضحک را           
نمايش در عين حال مجراى رقابتها و تداوم جنگ                
جناحهاى رژيم اسالمى براى بقا و دستيابى هرکدام            
به اهرمهاى لفت و ليس و سهم برى بيشتر از فالکت       

جناح راست تر حکومت بر           .  عمومى مردم است     
تداوم وضع فعلى و تالش براى تقويت مکانش و                    

جناح .  حذف و بيرون  انداختن رقبا تالش ميکند                  
ديگر که ترکيبى از دو خرداديهاى سابق تا بخشى از   
جناح راست را دربرميگيرد، به دنبال سهم بيشتری           

اشتراکشان در بقاء نظام    .  از قدرت برای خود هستند    
و کشاندن مردم پاى اين نمايش تحقير و حقارت                      

مردمی که فاقد کوچکترين حقی در انتخاب              .  است
کردن و انتخاب شدن و دخالت در سياست و تعيين                

 ! سرنوشت سياسی جامعه هستند

 
اطالق نام انتخابات به اين          .  نيست"  انتخابات"اين   

مراسم مذهبی اوباش اسالمی توهين و بی حرمتی به         
مردم .  شعور و شخصيت ميليونها مردم است                     

رژيم اسالمى را نميخواهند و     .  انتخابشان را کرده اند  
مردم برای  .  دست اندر کار بزير کشيدن آن هستند           

خالصی از اسالم و فقر و فالکت و تبعيض و                           
نابرابری، برای استقرار آزادی و برابری و رفاه                  

هرگونه شرکت و همراهی با اين             .  مبارزه ميکنند  
نمايش ارتجاعى تنها به معنای تاييد تداوم بدبختى و            

نبايد .  فالکت و بيحقوقى اکثريت عظيم مردم است             
اما تحريم صرف آنهم    .  در اين مضحکه شرکت کرد     

بايد .  اين رژيم مادون تحريم است             .  کافی نيست   
نادرستى و غير کافی بودن سياست تحريم و بى                     

يک رکن    .  تفاوتى و خانه نشينی را تٽبيت کرد                   
سياست فعال عليه انتخابات، اعالم نامشروع بودن             
عملی کل اين حکومت از طريق گسترش اعتراض            

بايد اين مضحکه را به        .  به جمهورى اسالمى است     
صحنه گسترده ترين اعتراضات عليه رژيم اسالمی         

رژيمى که قادر نيست گرماى مردم را            .  تبديل کرد 
در کشورى که روى درياى نفت و گاز خوابيده است     

اين رژيم بخاطر عملکرد    .  تامين کند، بايد جارو شود    
مردم بايد با       .  هر روزه اش بايد سرنگون شود                
خود را  "  راى"اعتراض راديکال به رژيم اسالمى         

اين اساس سياست کمونيسم کارگری            !  اعالم کنند  

٣٣شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 !مردم انتخابشان را کرده اند
مضحکه انتخاباتی رژيم اسالمی را به صحنه گسترده ترين و راديکال 

 !ترين اعتراضات تبديل کنيم
رژيم اختناق و اعدام و تبعيض و نابرابری     

عمال چهره کريه   .  اعتراض چندانی ندارند  
اين .  رژيم اسالمی را روتوش ميکنند               

نيروها هميشه مطلوبيت خود را براى                  
بورژوازى و رژيم اسالمى، با مقابله با               

خطر ساختار شکنى و سرنگونى و                     "
کابوس دخالت    .  توضيح ميدهند   "  انقالب

مردم در سياست و تحرک راديکال جامعه        
آنچنان اينها را ترسانده که به دامن خامنه            

رژيم اسالمى پناهنده       "  انتخابات"اى و       
گويا قرار است به زعامت ايشان         .  ميشوند

؟ اين      !تضمين گردد     "  انتخابات آزاد     "
سياست فقط نمايش توهم نيست، سياستى            

سياستهاى .  آبروباخته و ضد مردمى است       
اين جريانات ارتجاعى را بايد قاطعانه افشا  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                 .  کرد
پيشاپيش مردم آزاديخواه و برابری طلب            
اجازه پهن کردن اين بساط را به اين                        

 . جريانات نخواهند داد

 

 !کارگران، مردم آزاديخواه
حزب اتحاد کمونيسم کارگری همه شما را        
به برچيدن و افشای فعال مضحکه                           

! انتخابات رژيم اسالمی فراميخواند                     
شکست رژيم اسالمى در اين مضحکه،              
گامی در راستای سرنگونى رژيم نکبت             

اسالمى و برقرارى جامعه اى آزاد و                      
 .   انسانی استبرابر و

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨۶ دی ٢۵ – ٢٠٠٨ ژانويه ١۵

 


