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 در باره تحريم سپاه پاسداران
در سير کشمکش و مذاکره جمھوری 
اسالمی و دولت آمريکا و تداوم اعمال 
فشار به جمھوری اسالمی، اخبار از 
قرار گرفتن سپاه پاسداران در ليست 
. تروريستی و تحريمھای جديد خبر ميدھد

اين موضوع که تاکنون بصورت غير 
رسمی تر از جانب آمريکا مطرح شده و 
با لحن سرد اتحاديه اروپا مواجه شده 

 است از چند جنبه قابل تامل است؛

اوال، اين تصوير که در ايران اقتصاد 
سرمايه داری گويا روی يک روال نسبتا 
نرمال فعاليت ميکند و سپاه پاسداران و 
شرکتھای تابعه و فعاليتھای اقتصادی آن 

را دارند و کسی از " دولت سايه"نقش 
برآن " قانونی و دولتی"جمله نھادھای 

کنترلی ندارند؛ تصويری دو خردادی و 
تصويری که ارزش . توده ايستی است

مصرف آن بيشتر در جنگ و کشمکش 
سياسی جناحھای حکومتی معنی ميدھد 
که اساسا دعوائی برسر کنترل بر منابع 
لفت و ليس و سھم ھر کدام از سودھای 

اين تصوير در قلمرو . کالن حاصله است
سياسی و با سرکار آمدن احمدی نژاد با 

" حزب پادگانی"و " دولت سپاھی"بحث 
قبلتر اين جدال . تکميل شده است

رفسنجانی و شرکا را سيبل ميکرد و يا 
در دوره دو . موتلفه و نھادھای وابسته را

خرداد راستھا ماجرای شرکت پتروپارس 
و نقش بھزاد نبوی و نھادھای زير کنترل 

امروز . دو خرداديھا را مطرح ميکردند
جملگی در يک صف برسر سھم و منافع 
اقتصادی و سياسی شان در مقابل احمدی 

 . نژاد و شرکا صف کشيده اند

 قانون اساسی 44ثانيا، پياده کردن اصل 
و سير خصوصی سازی در ايران و 

تسھيالتی که بانکھا 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 يادداشت سردبير

.                              خود مختاری و فدراليسم، پيام به زندانيان اعتصابی، نامه ھا در صفحات ديگر؛
17صفحه   

 راه ، مساله ملی،ستم ملی
 حل ھای ارتجاعی

 

ی جنگ  ست ي ال ون يك ركن پايه ای كشمكشھای ناسي
ومی است ی و ق ل اذب م ای ك ھ ت وي لت. "ھ ا " م ي

ه . اسم رمز اين جنگ است" مليت" ال صورت مس
رانی  ،از قرار اين است كه يا ھويت ناسيوناليسم اي

اوت ،"يك ملت يك كشور" ف ت ای م ھ  و يا اينكه ھويت
ه"قومی  ل ل م ر ال ي ای " جامعه كث ھ ت وي ا ھ ت ج ي ت و ن

ران  ردم در اي ای ھويت م ن ب متفاوت قومی بايد م
 ! باشد؟

 3صفحه                                  علی جوادی

  مرداد18در باره 

 گفتگو با نسرين رمضانعلی

 ارزيابی عمومی :يک دنيای بھتر
 مرداد در ايران 18شما از فعاليتھای انجام شده در 

 چيست؟

 مرداد يک حرکت 18 :نسرين رمضانعلی
از طرف دو اتحاديه . سراسری و جھانی بود

 مرداد بعنوان روز 18سراسری کارگری 
اعتراض به زندانی بودن دو فعال کارگری و برای 

خبر اين اقدام مھم در . آزادی آنھا فراخوان داده شد
سطح جامعه ايران پخش شد و بخصوص در ميان 

فعالين . کارگران شرکت واحد ابعادی وسيع داشت
کارگری و يا حتی خانواده ھای آنھا از روحيه ای 

اين حمايت . کامال باال و تعرضی برخوردار بودند
و اين فراخوان و اينکه طبقه کارگر در ھر گوشه 
از دنيا باشد، ھم سرنوشت ھستند و به حمايت ھم 
خواھند شتافت، نه تنھا برای اينھا دلگرم کننده بلکه 

 . اميد بخش بود
 5صفحه 

 موازين کار * 
 نشريه يک دنيای بھتر 

بولتن مباحثات کمونيسم * 
 کارگری منتشر ميشود

 2صفحه 

  مرداد 18
 ؟!و سکوت تلخ شھر سرخ سنندج

 8صفحه سيامک مرادی، سنندج                   

 ريشه ھای بحران تشکيالتی
 در جنبش کمونيسم کارگری

 قسمت دوم، 
در اولين قسمت، دو محور اساسی ريشه ھای 
بحران تشکيالتی و تشتت سازمانی جنبش کمونيسم 
کارگری را برشمرده و بطور کلی ايندو را توضيح 

مسئله بدينگونه مطرح شد که عليرغم . داديم
شناسايی و ارزيابی افق اجتماعی چپ راديکال 
بعنوان عامل اصلی اين بحران، با استفاده از متد 
تجريدی مارکس به عمق بيشتر مسئله وارد شديم و 

  ...وجود خود افق اجتماعی چپ راديکال را 
 10صفحه خسرو دانش                               

طنز-سياسی   
 سعيد مدانلو

روش اسالمی برای جلوگيری از چپه 
 !شدن اقتصاد مملکت

 9صفحه 

“خدمت سربازی”  
 و مواد مخدر خطرناک

14صفحه کاميار آزادمھر، تھران                         



2صفحه  يک دنياى بھتر   

 صفحه منتشر 12از شماره آتی نشريه يک دنيای بھتر ھر ھفته در 
اين تصميم به دليل تسھيل امر انتشار و تکثير است و نه انقباض . ميشود

بنا به تصميم سردبير و اولويت سياسی، . در حجم مطالب و تنوع آنھا
چنانچه مطالبی انتشار آنھا در نشريه ضروری باشد، جداگانه در ضميمه 

 . يک دنيای بھتر منتشر ميشوند

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

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

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

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

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

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

که ماھيانه منتشر ميشود، چاپ " کمونيسم کارگری"در بولتن مباحثات 
 .  ميشوند

ستون آزاد مباحث "ھمينطور در سايت حزب صفحه ای با عنوان 
اين ستون به بحث پيرامون مسائل و . باز شده است" کمونيسم کارگری

محورھائی که ھنوز به توافق عمومی در جنبش کمونيسم کارگری تبديل 
ما از ھمه فعالين . نشدند، جدل و نقد مواضع سياسی اختصاص دارد

احزاب کمونيستی کارگری و جنبش سوسياليستی کارگری مستقل از 
ھمينطور . تعلق سازمانی برای شرکت فعال در اين ستون دعوت ميکنيم

 . در اين ستون مباحثی که جنبه انتشار فوری دارند، منتشر ميشوند

 . با نشريه يک دنيای بھتر ھمکاری کنيد

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالی کنيد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای جامعه ای آزاد، برابر، و مرفه   
 . ما در مبارزه خود به کمکھای مالی شما نيازمنديم. مبارزه ميکند

 
Wells Fargo Bank,  

Routing Number : 121 000 248 

Account Number : 36 48 4688 52 

 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد
.  چه در ظرفيت جمعى و چه فردى،اساس سوسياليسم انسان است

منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است  
 

 فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 )اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد: (نام و نام خانوادگى -١

 

 :سال تولد -٢

 چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣

 

 :امضا:                      تاريخ

 : اى ميل:                                 تلفن

 قابليتھاى فنى و ، تسلط به زبانھاى اروپائى،سابقه تحصيالت* 
 :تخصص ھاى حرفه اى

 

 :شھر محل تولد و زندگى* 

 :سابقه فعاليت سياسى و متشکل* 

 موازين کار نشريه يک دنيای بھتر 

 2007 سپتامبر 15" مباحثات کمونيسم کارگری"اولين شماره بولتن 
سياسی است که به مباحثات  –اين يک نشريه تئوريک . منتشر ميشود

 . کمونيسم کارگری اختصاص دارد

در اين نشريه تالش ميشود به مباحث اصلی و بحث برانگيز مطرح در 
جنبش کمونيسم کارگری از طريق مصاحبه، ميزگرد و مقاله پرداخته 

اين يک نشريه حزبی نيست، لذا صفحات آن به روی کليه کسانی که . شود
 . طی مقاالتی به مباحثات کمونيسم کارگری بپردازند، باز است

از کليه کسانی که عالقمند به دخالت در اين عرصه ھستند دعوت ميشود 
آخرين تاريخ دريافت مطلب . که مقاالت خود را برای نشريه ارسال دارند

 wordلطفا مقاالت تان را در فرمت .  سپتامبر است1برای شماره اول، 
 .   ارسال کنيدcom.gmail@azar.Majediبه آدرس 

 .رد يا قبول مقاله برای انتشار با سردبير است

 

 سردبير نشريه مباحثات کمونيسم کارگریآذر ماجدی، 

13شماره   

 !با بولتن مباحثات کمونيسم کارگری ھمکاری کنيد
 آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

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

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

 )سياوش دانشور، نسرين رمضانعلی(مسئولين کميته سازمانده 

nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 )کريم نوری، سيروان قادری(مسئولين کميته خارج کشور 

karim.savalan@bredband.net 

com.yahoo@qaderi_sirvan 

 )شراره نوری(مسئول دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     



3صفحه  يک دنياى بھتر   

جنگ :  ھويت ملی،ھويت قومی
 ھويتھای كاذب

يك ركن پايه ای كشمكشھای 
ناسيوناليستی جنگ ھويتھای كاذب 

يا " ملت. "ملی و قومی است
. اسم رمز اين جنگ است" مليت"

صورت مساله از قرار اين است 
 ،كه يا ھويت ناسيوناليسم ايرانی

 و يا اينكه ،"يك ملت يك كشور"
جامعه "ھويتھای متفاوت قومی 

و نتيجتا ھويتھای " كثير الملله
متفاوت قومی بايد مبنای ھويت 

داريوش ! مردم در ايران باشد؟
ما : "ھمايون در اين جدال ميگويد

يك ملت ايران داريم با پيشينه دراز 
دفاع از يكپارچگی و استقالل ملی 
و اين ملت ميخواھد ھمچنان 

در طرف ديگر ". بماند
ناسيوناليستھای قوم پرست بر 

اقوام و ملل ساكن "ھويت متمايز 
متشكل از كرد و عرب و " ايران

. تاكيد ميكنند. . . بلوچ و آذری و 
يك طرف اين جدال ميكوشد ھويت 
ملی ايرانی و طرف ديگر ميكوشد 
مردم را بخش بخش كرده و 
 . ھويتھای قومی را به آنھا حقنه كند

 

بحث پيرامون اين ھويتھا و نشان 
دادن پوچی و كاذب بودن اين 

صرفا يك بحث " جدال ھويتی"
تجريدی پيرامون مقوالتی فلسفی و 

بحثی زمينی است . آكادميك نيست
و نتايج مادی و عينی عميقی به 

تاريخ معاصر . دنبال خواھد داشت
اين جدالھا حتی در قلب اروپای 
متمدن چيزی جز اعدامھای دسته 
جمعی، گورھای دسته جمعی و 
پاكسازيھای خونين قومی نبوده 

برای غلبه بر تعلقات . است
ناسيوناليستی و قومی و حاشيه ای 
كردن اين جريانات بايد در عين 
حال دست به ريشه فكری و فلسفی 

بايد پوچ بودن . اين جريانات برد
مبانی پايه ای اين تقسيم بنديھا را 

واقعيت اين است كه . نشان داد
مقوالتی " مليت"و يا " ملت"مقوله 

اسطوره ای و غير قابل تعيين 
نه تفاوتھای بيولوژيك و . ھستند

طبيعی انسانھا مبنای تعريف ملت 
و يا مليت است و نه تعاريف 
بدست داده شده تاكنونی قابل دفاع 

چند زبانه " ملتھای"نه تنھا . دھد
" ملت ايران" از جمله ،بسيارند

نيز " چند مليتی"بلكه زبانھای 
آن . در جھان بسيار يافت ميشوند

 ،شاخه ھايی از ناسيوناليسم
 كه عمدتا ،ناسيوناليسم قومی

زبان مشترك را مبنای ھويت 
بخشھای مختلف مردم قرار 

 بسادگی غير علمی بودن ،ميدھند
 . اين تالششان روشن ميشود

 

اشتراك در سرزمينھايی كه 
مورد زيست بوده اند نيز كمكی 
به حل مساله و ارائه تعريفی 
عينی از مقوله ملت نميكند؟ در 
طول تاريخ مردم منتسب به 
ملتھای مختلف در سرزمينھای 
. مشتركی زندگی كرده اند

بسياری از جنگھای قومی و ملی 
نيز بر سر تعيين حدود و ثغور 
سرزمينھای مورد ادعای طرفين 

. نمونه ھا بسيارند. بوده است
بر " ملت يھود"ادعای 

سرزمينھای پيرامون اورشليم يك 
نمونه زنده و برجسته اين 

 . كشمكشھاست

 

اقتصاد مشترك و پيوندھای 
اقتصادی نيز چاره ساز نيست و 
نميتواند مبنايی برای تفكيك و 
بخش بخش كردن انسانھا به 

متفاوت " ملتھا و يا مليتھای"
تا آنجا كه به نظام سرمايه . باشد

داری و مقوالتی از جمله اقتصاد 
مشترك و بازار اقتصادی واحد 

 اين مفاھيم بدون ،بر ميگردد
وجود دولت واحد قابل تبيين 

و چنانچه ملتی توانسته . نيستند
باشد دولت واحد و خودی را 

 آنوقت ارجاع به ،شكل داده باشد
مقوله خود ملت از پيش زائد و 
غير الزم است و نميتواند مبنای 

بعالوه . تبيين ملت واقع گردد
اقتصاد انتگره و بھم پيوسته 
سرمايه داری جھانی و روند 
گسترش جھانی سرمايه داری 
اين مفاھيم را كامال سوبژكتيو و 

به اعتباری . غير واقعی ميكند
جھانی شدن سرمايه بايد زمينه 
ھای وجود ملت را نيز بنا به 
تعريف خود ناسيوناليستھا از بين 

 .ببرد

 

تاريخ و روحيات مشترك و يا 

  راه حل ھای ارتجاعی، مساله ملی،ستم ملی
 علی جوادی

و دارای مبنای علمی ھستند و نه 
مردم ساكن جغرافيای ايران را 

و " اعضای ملت ايران"ميتوان به 
عناصر مليتھای مختلف ساكن "يا 

مردم ساكن . تقسيم كرد" ايران
ايران مانند مردم ساكن ساير 
. جغرافيای سياسی موجود انسان اند

 نه عرب ، نه بلوچ اند،نه كرد اند
جھان . انسان اند. اند و نه فارس

مجموعه رنگين كمانی از ملتھای 
. مختلف با ھويتھای گوناگون نيست

اين تقسيم بنديھا مستقل از اينكه از 
 تقسيم ،كدام سو بكار گرفته شود

. بنديھای كاذب و ضد انسانی ھستند
اقدامی است ارتجاعی برای ايجاد 
شكافھای قومی و ملی ميان مردم و 
تحكيم حاكميت طبقه سرمايه دار بر 

چرا؟ برای بررسی از پايه . جامعه
ای ترين مقوله در اين جنگ يعنی 

 .آغاز ميكنيم" ملت"

 

 اين سئوال جوھر ملت چيست؟
تناقضات و معضالت اين مفھوم 

به . ناسيوناليستی را روش ميكند
 ،ملت(قول منصور حكمت 

ناسيوناليسم و برنامه كمونيسم 
تا ) ١٩٩۴ نوامبر ،کارگری

زمانيكه پرسيده نشده است گويی 
. پاسخش روشن و داده شده است

ملت چيست؟ تعاريفی كه 
 چه ،ايدئولوگھای ناسيوناليست

 از قضيه ،و چه راست" چپ"
ارائه ميدھند عمدتا بر فاكتورھايی 

 ، سرزمين،مانند اشتراك در زبان
تاريخ و آداب و رسوم و اقتصاد 

اما . سياسی واحد را در بر ميگيرند
اين تعاريف و يا ھر زير مجموعه 
آن به سادگی در مقابل واقعيات 
ابژكتيو نادرستی علمی و غير 

 . واقعی بودن خود را نشان ميدھد

 

 بخشی از مردم نيستند كه به ،ملت
مردم . زبان واحدی تكلم ميكنند

انگليس و آمريكا و بخشھای وسيعی 
از ھندوستان و يا مستعمرات سابق 
. انگليس به زبان واحدی تكلم ميكنند

اما كمتر ناسيوناليست انگليسی دو 
آتشه ای حاضر است تعريف ملت 
انگليسی را به مردم ساكن 
ھندوستان و يا ساكنين مستعمرات 
سابق اين كشور در آفريقا تعميم 
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كاراكتر فرھنگی و اخالقی مشترك 
نيز بجای كمك به حل مساله 
برعكس كار ايدئولوگھای 
. ناسيوناليست را مشكل تر ميكنند

اخالقيات و فرھنگ مشترك به 
شدت اختياری و تعابيری 
. دلبخواھی و غير قابل تعيين ھستند

معيارھای روحيات مشترك 
فرھنگی عينی چيست؟ شاخص ھا 

اين مقوالت به شدت ذھنی . كدامند
از طرف ديگر . و دلبخواھی ھستند

تالش برای تعريف مقوله ملت با 
مفاھيمی از جنس اخالقيات و يا 
فرھنگ مشترك تالشی كامال ضد 

اگر فرھنگ . علمی و وارونه است
و كاراكتر و اخالق مشترك 
محصول وجود و سوخت و ساز 
يك ملت است نتيجتا  تالش برای 
اثبات مقوله ملت بر مبنای اخالق 
و فرھنگ مشترك فرض گرفتن 
وجود ملت و توضيح آن بر مبنای 

 . عالئم و بروزات وجود آن است

 

پروسه تعريف مقوله ملت يك 
يك تالش . پروسه علمی نيست

. سياسی و ايدئولوژيك است
واقعيت اين است كه ملت و ھويت 
ملی محصول طبيعت يا تقسيم 
بنديھای واقعی و قابل تبيين ميان 
مردم از جمله تقسيمات بيولوژيك 
. و يا نژادی و يا زبانی نيستند

محصول تالش نيروھای 
. رنگارنگ ناسيوناليستی ھستند

تاريخ معاصر اين امكان را به ما 
" ملتھای"داده است كه شاھد خلق 

مختلف از يك سو و از سوی ديگر 
ديگر " ملتھای"شاھد از بين رفتن 

ملت ناميده شدن بخشھايی . باشيم
از مردم يك وظيفه ھويتی و 
ھميشگی نيروھای رنگارنگ 

و در طول . ناسيوناليسم است
تاريخ بعضا موفق شده اند اين 
ھويت را عليرغم غير واقعی و 
كاذب بودن به باور بخشھای 
. وسيعی از مردم تبديل كنند

بطوريكه بخشھايی از مردم خود 
را با اين ھويتھای كاذب و 
. ارتجاعی بيان و تعريف ميكنند

سھم ناسيوناليسم در اين ميان خلق 
يك ملت در ذھن بخشھايی از 

خالق يك ملت نه . جامعه است
طبيعت و تكامل طبيعی انسانھا 
بلكه ناسيوناليسم و جريانات 

ھويت ملی و . ناسيوناليستی است
ناسيوناليستی ھمانند ھويت مذھبی 

  4صفحه و باورھای 
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مذھبی تماما خرافی و ضد علمی 
برای بحث بيشتر پيرامون . (است

اين مقوله رجوع كنيد به منصور 
 ناسيوناليسم و برنامه ،ملت: حكمت

 نوامبر ،كمونيسم كارگری
١٩٩۴.( 

 

اما چه اھداف زمينی و مادی و 
سياسی در پس اين ھويت تراشی 
كاذب برای بخشھای مختلف مردم 
دنبال ميشود؟ يك ھدف ھميشگی 
ناسيوناليستھا در پی تالش برای 

ھويت " ايجاد ،شكل دادن به ملت
" ملی و يا اراده و منفعت ملی

ملت از قرار موجوديتی . است
است كه در فرای تقسيم بنديھای 
طبقاتی موجود در جوامع قرار 

ھم . ھم كارگر است. ميگيرد
ھم استثمار ميشود و ھم . بورژوا

و به ھمين اعتبار . استثمار ميكند
از قرار دارای بار سياسی و 

و به ھمين . طبقاتی خاصی نيست
اعتبار ميتوانند مدعی صاحب حق 

 صاحب تشكيل ،برای ايجاد دولت
كشور مستقل و يا صاحب 
. سرنوشت مشترك و واحدی باشد

بنا به اين تعاريف ناسيوناليستی 
 مجزا از تقسيم ،"ملت"آحاد يك 

بنديھای طبقاتی غير قابل انكار ھر 
 دارای منافع مشترك ،جامعه ای

اقتصادی وھويت مشترك يكسانی 
بنا به اين تقسيم بنديھا . ھستند

بسادگی حاكميت ملی و حاكميت 
ناسيوناليستھا با حاكميت آحاد آن 

اين . يكی تلقی ميشود" ملت"
منفعت زمينی تالشی برای حقنه 
كردن ھويتھای كاذب ملی و قومی 

تمام قدرت و ھنر . بر مردم است
ناسيوناليسم در اين است كه با 
انكار منافع متضاد طبقاتی ميتواند 
ھويتی به اصطالح مشترك را 
مبنای حاكميت و دولت و سازمان 
سياسی و اقتصادی جامعه قرار 

ھويت ملی مبنای استراتژيك . دھد
ناسيوناليسم در سازماندھی دولت 

 . طبقاتی و ملی است

 

اما اين جنگ بار و منفعت زمينی 
و اقتصادی و سياسی خاصی و 
ثمرات خونبار و ھولناكی به دنبال 

جنگی بر سر سھم . خواھد داشت

انسانھايی كه صرفا بخاطر . است
تعلق كاذب به ملت و مليتی ديگر 
مورد ستم و تبعيض قرار 

 ،از كودك و سالمند. ميگيرند
بدون اينكه الزاما عملی مرتكب 
شده باشند و يا خود بدانند كه 
عملی مرتكب شده اند كه 

باشد از " مستوجب مجازاتی"
بدو تولد تا روز پايانی زندگی 
مورد تحقير و تبعيض و 

ستم ملی . مجازات قرار ميگيرند
. يك مجازات دسته جمعی است

 .كريه و ضد انسانی است

 

اين ستم و نابرابری ريشه در 
رقابتھا و كشمكشھای تاريخ 

شكل . معاصر بورژوازی دارد
گيری دولتھای بورژوايی در 
بسياری از موارد ھمراه با 
اعمال تبعيض و نابرابری عليه 

و يا به اصطالح " ملت اقليت"
ساكن در " ملتھای فرودست"

جغرافيای يك كشور معين بوده 
كشورھايی كه بر مبنای . است

قرار دادن ھويت و كاراكتر ملی 
داده شده ای در ساختار دولت و 
نظام سياسی جوامع شكل گرفته 

 اساسا دارای چنين ويژگی ،اند
ستم سيستماتيك ملی . ھای ھستند

اساسا نتيجه و محصول ملی 
تعريف كردن دولت و فلسفه 
. قدرت دولتی در جامعه است

ملت باال "زمانيكه ناسيوناليسم 
و به اصطالح ملت " دست

تشكيل دھنده دولت بورژوايی، 
ھويت ملی را به ركنی از اركان 
قدرت دولتی و ابزاری برای 
تامين برتری ملی تبديل ميكند؛ 
در نتيجه ستم و تبعيض ملی يكی 
از نتايج زشت و كريه چنين 

ملت ايرانی . سياستی خواھد بود
نتيحه تالش ناسيوناليسم ايرانی 
برای ايجاد كشوری واحد در 

نابرابری در . دوران پھلوی است
برخورداری از امكانات 
اقتصادی و اجتماعی يكی ديگر 
از جنبه ھای ستم ملی در جوامع 

 .طبقاتی موجود است

 

ستم ملی در تاريخ معاصر ايران 
با شكل گيری دولت بورژوايی 
. ھمراه و مترادف بوده است

ظھور و عروج دولت استبداد 
 قرار دادن ھويت ،رضا شاھی

ناسيوناليسم ايرانی در بطن 

 ... راه حل ھای ارتجاعی ، مساله ملی،ستم ملی

بری از قدرت سياسی و نتيجتا سھم 
بری از ارزش اقتصادی توليد شده 
. توسط كارگر در جامعه است

ناسيوناليسم عظمت طلب با انكار 
سھم بری ساير بخشھای 
بورژوازی بومی كه بر طبل قومی 

 ميكوشند موقعيت ،گری ميكوبند
انحصاری و ويژه خود را حفظ و 

در طرف ديگر جدال، . تامين كنند
ناسيوناليستھای قومگرا ميكوشند با 
رجوع به پيشينه ای از نابرابری و 
ستم در جامعه، حق و حقوقی برای 
خود و به عبارت ديگر برای 

دست و پا " بورژوازی خودی"
يكی از نتايج مخرب ھويت . كنند

ملی و ناسيوناليسم ضديت با اصل 
تالش برای . اصالت انسان است

حقنه كردن ھويت قومی و ملی بر 
بخشھايی از مردم سنگ بنا و تخته 
پرش رو در رو قرار دادن انسانھا 
بر مبنای قوميت و مليت و راه 
. اندازی جنگھای قومی و ملی است

ناسيوناليسم منجر به تكه تكه كردن 
كارگری كه . طبقه كارگر ميشود

خود را كرد و فارس و بلوچ ميداند 
ابتدا به ساكن سر خود را برای 
پذيرش يوغ بردگی و اسارت ملی 

افشا و نقد . خم كرده است
 از ھر جنس و شاخه ،ناسيوناليسم

 و نشان دادن منافع اقتصادی و ،ای
سياسی نھفته در تالش برای خلق 
ھويتھای قومی و ملی خرافی و رو 
در رو قرار دادن بخشھای مختلف 
مردم توسط ناسيوناليستھا، يك 
وظيفه دائمی جنبش كمونيسم 

نشان دادن ماھيت . كارگری است
ضد انسانی اين تالشھا يك وظيفه 

 . ھميشگی ماست

 

راه حل ھای : ستم ملی
 ناسيوناليستی

اگر افشاء و نقد ھويتھای كاذب 
قومی و ملی يك وظيفه دائم و 
 ،ھميشگی كمونيسم كارگری است

تالش برای رفع تبعيض و 
نابرابری و ستم بر حسب تعلق و يا 
انتساب مردم به مليتھای مختلف يك 
ركن ديگر و ھميشگی مبارزه 

يكی از نتايج كريه . كمونيستی است
و زشت رقابت و كشمكش ملی و 
ناسيوناليستی تبعيض و ستم ملی 
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ساختار دولتی و سركوب جريانات 
ناسيوناليستی قومگرا و اجباری 
كردن زبان فارسی در سيستم 
آموزشی و اداری جامعه بخشی از 
پروسه استقرار دولت مركزی 
مستبد و عظمت طلب در ايران 

تجزيه طلبی و "چماق . بوده است
يك ابزار و " حفظ تماميت ارضی

اھرم مھم تبليغاتی ناسيوناليسم 
عظمت طلب در سركوب مطالبات 
و حركتھای سياسی جنبشھای 
ناسيوناليستی در گوشه و كنار 

اين ميراثی است . ايران بوده است
كه رژيم اسالمی نيز از آن بھره 

 . برده است

 

اجباری بودن زبان فارسی بمثابه 
زبان آموزشی و اداری جامعه يك 
ركن ديگر اين ستم ملی در ايران 

اجباری بودن زبان فارسی . است
در عين حال يك ابزار ناسيوناليسم 
ايرانی برای حفظ برتری ملی و 
يك شرط سوخت و ساز اقتصادی 
در جامعه و تشكيل بازار داخلی 
سرمايه داری و تسھيل كننده 
مبادالت اقتصادی و تجاری در 
نظام نوپای سرمايه داری در ايران 

 . بوده است

 

راه حل ھای ناسيوناليستھای قومی 
برای رفع ستم ملی متنوع و 

اين راه حل ھا تا . گوناگون است
كنون از خودمختاری فرھنگی و 

 تشكيل حكومتھای فدرال ،اداری
 و يا جدايی و تشكيل دولت ،قومی

. مستقل ملی را در بر گرفته است
در دوران اخير و با توجه به 
تحوالت بين المللی پس از سقوط 

 قراردادن نوع معينی ،بلوك شرق
از ناسيوناليسم و آن ھم عمدتا 
ناسيوناليسم قومی به عنوان شالوده 
ايدئولوژيك حكومتھای نو پا و 
طرح فدراليسم قومی در صدر اين 

در . راه حل ھا قرار گرفته است
مركز اين طرحھای ناسيوناليستی 

در ايران " ستم ملی"برای رفع 
قرار " جامعه كثير الملله"بحث 
اين جريانات " چپ ترين. "دارد

ناسيوناليستی معتقدند كه قدم اول 
در حل مساله ملی پذيرش ھويت 
قومی در جامعه و قبول جامعه 
ايران به مثابه كشور در برگيرنده 

تالش . مختلف است" ملل و اقوام"
برای حقنه كردن و ابدی كردن 

  7صفحه ھويت ملی و 
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 ارزيابی عمومی :يک دنيای بھتر
 18شما از فعاليتھای انجام شده در 

 مرداد در ايران چيست؟

 مرداد يک 18 :نسرين رمضانعلی
از . حرکت سراسری و جھانی بود

طرف دو اتحاديه سراسری 
 مرداد بعنوان روز 18کارگری 

اعتراض به زندانی بودن دو فعال 
کارگری و برای آزادی آنھا 

خبر اين اقدام . فراخوان داده شد
مھم در سطح جامعه ايران پخش 
شد و بخصوص در ميان کارگران 
. شرکت واحد ابعادی وسيع داشت

فعالين کارگری و يا حتی خانواده 
ھای آنھا از روحيه ای کامال باال و 

اين . تعرضی برخوردار بودند
حمايت و اين فراخوان و اينکه 
طبقه کارگر در ھر گوشه از دنيا 
باشد، ھم سرنوشت ھستند و به 
حمايت ھم خواھند شتافت، نه تنھا 
برای اينھا دلگرم کننده بلکه اميد 

در شھر سنندج شاھد . بخش بود
بوديم ھنگام برگزاری مراسم اول 

 نفر از فعالين 13ماه مه امسال 
کارگری را دستگير کرده بودند، 
مدتی را در زندان بودند و به قيد 

با شنيدن اين . وثيقه آزاد شده بودند
خبر صدھا نسخه از متن فراخوان 
چاپ و به دست ساير کارگران 

بايد اضافه کنم فعالين . رسانده شد
کارگری در شھرھای تبريز، 
کاشان، سقز، نقده، بوکان، ياسوج، 
انديمشک، اصفھان، آبادان، و چند 
شھر ديگر برای رساندن اخبار اين 
فراخوان بين اللملی به کارگران و 
مراکز کارگری تالشھای زيادی 

اينھا تنھا گوشه ای کوچک . کردند
از اقداماتی بود که من اينجا ذکر 

تالشھا وسيعتر از بحث در . کردم
جلسات . مورد اين فراخوان بود

سراسری و منطقه ای و محلی 
متعددی تا آخرين ساعات اين روز 

اينروز برای . برگزار شده بود
طبقه کارگر در ايران تکيه گاه 

 15ھر چند فراخوانی . جديدی بود
اما اين . فوريه را ھم قبال داشتيم

بار تفاوتش در اين بود که فعالين 
کارگری با اعتماد به نفس بيشتری 

 . مرداد صحبت می کرد18از 

  

اما در ھمين مدت کوتاه دستگيرھا 

آمدن دولت احمدی نژاد اين 
تعرض با اشکال مختلف و بيشتر 

از تعرض . از گذشته آغاز شد
قرون وسطائی به زنان و جوانان 

" بد حجابی"با عنوان مبارزه با 
تا " مقابله با ارازل و اوباش"و 

دستگيريھای گسترده از 
دانشجويان و در نھايت قدرت 
اصلی جامعه يعنی طبقه کارگر 

ليستی طوالنی . آغاز شده بود
موجود است  که نقض و 
سرکوب خشن و ھر روزه حقوق 
. مردم در ايران را تصوير ميکند

بنابراين تعرض تازه نبود و 
تمامی اين اقدامات شناخته شده 

بنظرم تحليلھای زيادی تا . بود
حدودی دور از واقعيت روی 
سايتھای مختلف ديده می شود که 
نھايتا ميخواھد بگويد جنبش 
اعتراضی به کل موجوديت رژيم 
تحت تاثير اين تعرض قرار 
. گرفته و عقب نشسته است

شخصا فکر می کنم اين واقعيت 
لحظه ای را ميبيند و . ندارد

ما شاھد تحرکات . تعميم ميدھد
وسيعی در سطح جامعه برای 

اما سوال اين .  مرداد بوديم18
است چرا تمامی اين تحرکات به 
تجمعات گسترده نينجاميد؟ چرا 
مردم وسيعا به ميدان نيامدند؟ و 
چرا ھای ديگر که بايد مورد 

من تيتر وار . بحث قرار بگيرد
اشاره ای به اين نقاط ضعف 

 خواھم کرد؛ 

عليرغم تالشھای تاکنونی ما  -1
برای دسترسی به مردم، در 
جمھوری اسالمی ھنوز سانسور 
نقش اصلی را در بی اطالعی 

برای مثال . مردم بازی می کند
وقتی متن فراخوان در ميدان 
بخشی از کارگران در شھر 
آبادان پخش شد، کم نبودند که از 
اينروز اظھار بی اطالعی می 

ھمين مسئله  در مورد . کردند
. ساير شھرھا کمابيش صادق بود

بيشتر اخبار و اطالعات از اين 
فراخوان و از اين روز 
ھمبستگی در محيطھای 

اما اگر برای . دانشگاھی بود
مثال سری به مراکز کارگری و  
کارخانه ھا می زديد، متوجه 
ميشديد که توده کارگران يا در 
جريان نيستيند و يا کمتر در 

 .جريان امر ھستند

مسئله ديگر که به سھم خود  -2
بسيار مھم است اينست که فعالين 

  مرداد18در باره 
 گفتگو با نسرين رمضانعلی

اعدام . ابعاد جديدی به خود گرفت
در مالعام و سنگسار، اعالم احکام 
اعدام برای دو روزنامه نگار ساکن 
شھر مريوان، نظامی کردن 
شھرھای کرستان، ھمزمان 
مانورھای نظامی در مناطقی از 
کشور، ھمه اين اقدامات برای 
ايجاد فضای رعب و وحشت و 

بايد اضافه کنم . گسترش آن بود
ھيچ کدام از اين تعرضھای آشکار 
جمھوری اسالمی مانع تحرک 

کماکان . محافل کارگری نشد
. زمزمه انجام اقدامی وجود داشت

تھران، تبريز، سنندج، و مريوان 
برای تجمع ھای اينروز در مرکز 

جمھوری اسالمی ھم . مباحث بود
کارش از تھديدھای تلفنی گذشته 

 روز مانده به روز 4درست . بود
 نفر از فعالين 11مقرر، احکام 

کارگری سنندج از طرف دادگاه 
 روز زندان و 91. اعالم می شود

اعالم اين حکم !  ضربه شالق10
در چنين شرايطی آخرين برگی بود 
که رژيم برای مھار کردن اوضاع 

کارگر بخاطر . به زمين زد
اعتراض و اعتصاب و تظاھرات و 
اعالم کيفر خواستش عليه نظام 
سرمايه داری به احکام قرون 

در عين حال  . وسطائی محکوم شد
اعالم غيره مستقيم احکام برای 
شيث امانی و صديق کريمی گوشه 

ھمزمان . ديگری از اقدام رژيم بود
در شھرھای مختلفی وسيعا  شبنامه 

محالت کارگری، . پخش می شود
محالت فقير نشين در اين مدت 
بارھا شاھد شبنامه ھائی بودند که 
اعالم حمايت بود از فراخوان 

اين واقعيتی .  مرداد18سراسری 
سرکوب . بود که در جريان بود

جمھوری اسالمی و تالش کارگران 
 . دو سوی اين تصوير است

 

 با توجه به :يک دنيای بھتر
موقعيت سياسی جامعه، تھاجم 
رژيم اسالمی و سركوب وحشيانه، 
چه اقداماتی ميتوانست متحقق شود 

 18؟ ضعفھا و نقاط قوت حركت 
 مرداد در داخل كشور چه بود؟

 تعرض :نسرين رمضانعلی
جمھوری اسالمی چيز تازه ای 

با سر کار . برای طبقه کارگر نبود
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کارگری و رھبران عملی، و 
تشکلھای کارگری که تشکيل شده 
اند، در امر سازماندھی دارای 

اينجا نمی . ضعفھای اساسی ھستند
خواھم ابعاد کار سازماندھی در 
اعتصابات و اعتراضات ايندوره 

 18ولی خود مسئله . را بيان کنم
مرداد نشان داد که طبقه کارگر در 
ايران از نبود سنت جاافتاده 
سازماندھی کمونيستی رنج می 

 .برد

کشمکشھا گرايشات درون خود  -3
جنبش کارگری که امری طبيعی 
است به وضوح ديده می شود و 
بخشا به مانعی برای يک اتخاد 
حول منافع وسيعتر طبقه کارگر 

 .تبديل ميشود

تصميمات برای اقدامات معين  -4
در سطحی محدود گرفته می شود 
و مورد بحث قرار می گرفت که 

يعنی . برای اين روز چه بايد کرد
نيرو اصلی طبقه  کارگر، نيروی 
توده کارگران کمتر در تصميم 

نبود سنت و . گيری دخيل بود
مکانيزم مجمع عمومی کارگران 
در اين زمينه معين يکی از آن 

 . اشکالت اصلی بود

تشکلھائی که در حال حاضر  -5
در ايران تشکيل شده اند ھنوز 
جايگاه واقعی خود را نيافته اند و 

اينھا مشکالت و . اجتماعی نشدند
مسائلی است که طبقه کارگر با آن 
روبرو است و بايد برای رفع اين 

در يک جمله به . موانع تالش کرد
اندازه ای که طبقه کارگر از مسئله 
مطلع بود به ھمان درجه آمادگی 

و باالخره به نظر من . وجود داشت
بدترين سياست را تشکلھای 
موجود در پيش گرفتند که بجای 
فراخوان به جامعه و به کارگران 

امروز ھر کارگر . سکوت کردند
آگاه و پيشروی به اين تصميمات 

 .  نقد جدی دارد

 

 در تھران :يک دنيای بھتر
سنديكای واحد فراخوان تجمع در 
منزل منصور اسانلو را دادند؟ چه 

 ارزيابی از اين اقدام داريد؟

 بنظرم اين ھم :نسرين رمضانعلی
از تصميماتی است که رھبری اين 

تصميم کل . تشکل به آن رسيد بود
ما . کارگران شرکت واحد نبود

شاھد مجمع عمومی شرکت 
  6صفحه واحديھا 



6صفحه  يک دنياى بھتر   

نبوديم تا رای و نظر کارگران 
بطور واقعی در ھر . شنيده شود

تماسی با مراکزی کارگری و تا 
جائی که کارگران از موضوع 
مطلع بودند، اين روحيه را ميشد 
ديد که کارگران در تھران و 
جاھای ديگر منتظر فراخوان تجمع 
سراسری از جانب سنديکا و تا 
حدودی زيادی منتظر فراخوان از 
. جانب تشکلھای کارگری بودند

حتی بخشی از کارگران خود را 
آماده کرده بودند که اين روز را به 
تھران بيايند و اجتماعی در ابعاد 
اجتماع اول ماه مه را تشکيل 

اما سنديکا تصميم اصولی و . بدھند
منطقی و منطبق با اوضاع را 

در ميان خود سنديکای . نگرفت
شرکت واحد ھم جدالھائی بود که 

اميدوارم . بنظرم بايد منعکس شود
رفقای کارگر شرکت واحد بتوانند 
جدالھا را مکتوب کنند و به نقد و 
ارزيابی نسبت به تصميمی که 
گرفته شد بپردازند و راه را برای 
. اقدامات بعدی ھموار کنند

سنديکای شرکت واحد با فراخوان 
برای تجمع در خانه منصور 
اسانلو نه تنھا از يک موقعيت ويژه 
که به نفع طبقه کارگر در ايران 
بود استفاده نکرد، بلکه يک گام 
مبارزات طبقه کارگر را عقب 

ھيچ کسی شکی نداشت که . برد
رژيم در شرايطی که طبقه کارگر 
با نيروی عظيم خود در خيابانھا 
. است کاری از دستش برنمی آيد

اين روزی بود که دوربينھا روی  
. حرکت کارگران فکوس کرده بود

حتی کسانی که بطرف منزل 
منصور اسانلو می رفتند می 
دانستند منطقه محاصره شده است 
. و احتمال دستگيری آنھا زياد است

اما بنظرم ھمين کارگران و 
مردمی که پاسخ فراخوان سنديکا 
را دادند، نه به اين دليل که اين 
تصميم درستی بوده است، بلکه 
ميخواستند نشان دھند که نمی 

کارگران . خواھند عقب نشينی کنند
شک نداشتند که تعداد ديگری از 
فعالين به دام اين رژيم خواھند افتاد 
و قدرت دفاع ھم در چنين محلی 

مگر در اول ماه مه رژيم . ندارند
تالش نکرد تعدادی از فعالين 
کارگری را دستگير کند ولی با 

تصميم . تعرض مردم پاسخ گرفت

شھر تا آخرين دقايق که دستگير 
شده ھا آزاد شدند وسيعا برای 
آزادی فعالين کارگری برنامه 

از جمع آوری طومار . داشتند
امضا تا تجمع در مقابل زندان و 
دادگستری و استانداری و اداره 
. کار و شورای اسالمی شھر
. کارگران بشدت خشمگين بودند

و اين خشم کارگران را در مقابل 
مقامات رژيم می شود مشاھده 
. کرد و علنا ابراز می کردند

خود مسئله فراخوان انعکاس بی 
نھايت وسيعی در سطح نه تنھا 
شھر سنندج بلکه روستای 
اطراف و ساير شھرھای 

حقيقتا . کردستان پيدا کرده بود
نظامی . کارگران آماده بودند

کردن بيش از حد شھرھای 
کردستان و در ھمين موقع اعالم 
حکم اعدام دو روزنامه نگار 
عدنان حسن پور و ھيوا بوتيمار 
و دادن احکام به فعالين کارگری 
و ھمچنين دستگيری تعداد ديگر 
از فعالين اجتماعی و مدنی در 

اما بطور عموم . جريان بود
مردم آماده به ميدان آمدن بودند 
و آمادگی در ميان کارگران، در 
ميان جوانان و در ميان جنبش 
اعتراضی بيشتر از ھر زمانی 

در شھر سنندج قرار بود . بود
تجمع وسيعی باشد و حتی شھر 
را تعطيل کنند و در مقابل 
استانداری يا اداره کار تجمع 

ھمينطور تصميمی مبنی بر . کنند
اينکه در مقابل زندان مرکزی 
اجتماع صورت بگيرد شنيده 

 .  ميشد

اين آمادگی ايجاد شده بايد نھايتا 
توسط فراخوان دھنده ای اعالم 
می شد که کی و کجا و چگونه 

شھر سنندج و . تجمع می کنند
مراکز کارگری و فعالين تا 
آخرين لحظه چشم انتظار 
فراخوان اتحاديه کارگران 

متاسفانه . اخراجی و بيکار بودند
اين تشکل نه تحليل درستی از 
اوضاع داشت و نه تحليلی از 
وضعيت شھر بطور عموم 

و يک فرصت بزرگ و . داشت
تاريخی که يک تشکل می تواند 
نقش ايفا کند، نيرو جابجا کند، 
رھبری کند و سازمان بدھد را 
نتوانست درک کند و از دست 

در اينجا ھم بنظرم دخالت . داد
ندادن و نبود مجمع عمومی 
کارگران يکی از ضعفھای 

  مرداد18در باره 
 ...گفتگو با نسرين رمضانعلی 

سنديکا تصميمی کامال محافظه 
کارانه و نادرست بود که متاسفانه 
سنديکا بيشترين لطمه را از نظر 

کارگران خانواده دارند، . من خورد
زندگی می کنند، کار می کنند، در 
حين مبارزه ھم نمی خواھد 
سرکوب شوند، جائی ھم می خواھد 
پاسخ محکم بدھند، و اين پاسخ 
محکم را فقط با نيروئی که به 
ميدان می آيد می توانند بدھند نه در 

ھمين امروز ! دسته ھای چند نفره
در ميان کارگران شرکت واحد 
بحثھای داغی در جريان است چرا 
که تعدادی ديگر از رھبران سنديکا 
در اين روز دستگير شدند و در 

ترديدی نيست که . زندان ھستند
حضور در ابعاد گسترده در 
خيابانھا ضريب اين حمله رژيم را 

بنظرم در کل اين . ضعيف می کرد
پروسه و يک بخش جدال در ميان 
جنبش کارگری که امروز شديد تر 
ھم شده است، متوسل شدن بخشی 
از گرايشات به قانونی بودن و در 
چھرچوب قانون عمل کردن مثل 
ترمزی در مقابل تالش کارگران 

اين موضوع البته . عمل ميکند
بقول يکی از . قديمی تر است

کارگران نفس کشيدن کارگران در 
اين جامعه غير قانونی است، 
چگونه بايد برای تعدادی از فعالين 
کارگری اين را توضيح داد که 
متوجه بشوند نبايد وارد اين بازی 
بشوند؟ قانون برای استثمار ماست 

 ! نه دادن حق به ما

  

 در سنندج :يک دنيای بھتر
تحركات سياسی ابعاد ديگری 

چه طرحھايی در دست بود، . داشت
چه اقداماتی صورت گرفت؟ 

 ارزيابی شما چيست؟

 شھر سنندج :نسرين رمضانعلی
ويژگی خاص خود را دارد و 
بخصوص در يکی دو سال اخيرا 
ما شاھد اين ويژگی در جنبش 

بنظرم به نسبت . کارگری بوديم
خيلی از شھرھای ديگر فعالين 
کارگری به نيروی خود متکی 

و نه تنھا متکی به خود بلکه . بودند
. با اعتماد بنفس عمل می کردند

شايد اشاره به اول ماه مه امسال در 
سنندج بد نباشد که کارگران در اين 
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خود . اساسی بود که شاھدش بوديم

کارگران بخصوص در سنندج، که 
 روز از دادن احکام شالق به 4

فعالين کارگری می گذشت، از اين 
بی برنامه گی و ندانم کاری عاجز 

قطعا مباحث و کشمکشھای . بودند
موجود در مورد اينروز ادامه پيدا 
ميکند و فعالين دلسوز جنبش 
کارگری و جنبش آزادی خواھانه 
و ما بعنوان حزبی که امر 
سازماندھی و رھبری در اولويت 
کارھايمان است بايد دخالت 

موارد زيادی متوجه . بيشتری کنيم
اين بحث شدم که نبايد تشکلھا را 
نقد کرد، نبايد تصميمات را 
بررسی کرد، بلکه بايد شرايط آنھا 

ترديدی نيست که . را درک کرد
بايد عميقا موقعيت نابرابر 

اما . کارگران و رژيم را درک کرد
اين معنی اش مھر تائيد زدن به ھر 

بنظرم . سياست نادرستی نيست
رھبران و تشکلھای کارگری 
موجود امروز در ايران در جريان 

 مرداد و برخورد به آن يک 18
اما بايد تالش . گام به پس گذاشتند

کنيم که نقد اين يک گام به پس به 
سکوی پرش چند گام بجلو جنبش 

 . کارگری تبديل شود

 مرداد 18 بعد از :يک دنيای بھتر
تعداد بيشتری از فعالين كارگری 

 تن از 5در تھران . دستگير شدند
مسئولين سنديكای واحد دستگير 
شدند و حكم دو سال و نيم زندان 
برای شيث امانی و صديق كريمی 

چه بايد كرد؟ بعد . صادر شده است
 مرداد كارگران برای مقابله 18از 

 با وضعيت حاضر چه بايد بكنند؟

 ببينيد تعداد :نسرين رمضانعلی
 نفر دستگير 5بيشتری از اين 

ھنوز کسی از بختيار . شدند
ھنوز . رحيمی صحبتی نمی کند

کسی از لقمان مھری صحبت نمی 
درست است که فعال برای . کند

.  معالجه خارج از زندان است
کسی از چنگيز بخت آور صحبت 

فکر می کنم بايد ھمه . نمی کند
فعالين کارگری را که دستگير می 
شوند، که تعدادشان از اين دو فعال 
برجسته يعنی محمود صالحی و 
منصور اسانلو فراتر است، با 
. عکس و چھره به مردم شناساند

بايد در مراکز کارگری و کارخانه 
ھا و ميدانھا عکسھای فعالين 
کارگری که در زندان اند و يا فعال 
با وثيقه بيرون از زندان ھستند 

  7صفحه منتشر شود 
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اما بحث . و مردم آنھا را بشناسند
بر سر اين است امروز تعدادی از 
فعالين دستگير شده اند و فکر می 
کنم جمھوری اسالمی تعداد 
ديگری را برای مرعوب کردن و 
حتی برای چند صباحی خفه کردن 
صدای اعتراض کارگران دستگير 

اما کدام وظايف در . خواھد کرد
مقابل طبقه کارگر و تشکلھای 
. امروز قرار می گيرد مھم است

اين مسئله من را به ياد گفته يکی 
از کمونيستھای برجسته، فواد 
مصطفی سلطانی می اندازد که در 
سالھای اول سرکار آمدن جمھوری 

وی در زمان . اسالمی جان باخت
شاه نيز بعنوان يک کمونيست 

در . سالھا در زندان بوده است
ميان دوستان خود می گويد که در 
زندان نوک تيز چاقو را بر گلويت 

اگر در مقابل ھر . فشار می دھند
سوال جواب مثبت بدھيد اين نوک 
تيز بيشتر بگلويت فرو می رود و 
در جواب ھر سوال وقتی پاسخ 
منفی می دھيد فاصله ات با نوک 

اين . تيز چاقو بيشتر خواھد شد
به ھر . کامال امروز صادق است

درجه امروز کارگران مدعی تر و 
معترض تر و حق به جانب تر 
وارد ميدان شوند، به ھمان اندازه 
از دستگيری و احضارھا و احکام 
قرون وسطائی فاصله خواھند 
گرفت و رژيم را ناچار به عقب 

امروز . نشينی خواھند کرد
طومارھای امضا برای آزادی 
محمود صالحی و منصور اسانلو 

برای لغو احکام . در جريان است
 فعال کارگری در 13صادره برای 

شھر سنندج که خود ھمين نيز ھر 
تشکلھا و . کسی فراخوانی می دھد

يا کميته ھائی که درست شده اند 
کی . دارند از ھم سبقت می گيرند

 تا امضا بيشتر جمع کرده 10
است؟ امروز طبقه کارگر در 
ايران نياز به يک تعرض ھمه 

امروز بايد در . جانبه به رژيم دارد
کنار نقدھای بی رحمانه و 
صميمانه گرايشات غير کارگری و 
بازدارنده در درون جنبش که 
برای پيشروی ضروری ھستند، 
نبايد ھيچکدام از اين مباحث و 
کشمکشھا صف کارگران را 

 مرداد می شود 18از . پراکنده کند
. درسھای ارزنده ای گرفت

قومی يك ركن پايه ای سياست 
ملت "ارتجاعی ناسيوناليسم 

 . است" فرودست

طرح خود مختاری و اتونومی 
كه مدتھا از جانب 
ناسيوناليستھای قومی بعنوان 
طرحی برای پاسخ دادن به ستم 

 اساسا يك ،ملی دنبال ميشد
طرحی ارتجاعی برای اداره 

بر . جامعه در سطح محلی است
خالف تبليغات ناسيوناليستھای 
قومی اتونومی و خودمختاری به 

بسط پايه ھای "معنای 
و اقدامی ريشه ای " دمكراسی

بمنظور رفع تبعيض و نابرابری 
در سطح و ابعاد سراسری در 

ايده خود . كل كشور نيست
مختاری كه متضمن حفظ 
چھارچوب واحد كشوری است با 
قرار دادن ھويت قومی و ملی 

حكومت "در سياست و فلسفه 
نسخه ای برای تعبيه " محلی

كردن شكاف و نابرابری ميان 
مردم و ابدی كردن اين شكاف 
در پايه ای ترين سطوح جامعه 

خود مختاری اگر چه . است
ممكن است رابطه ملت باالدست 
با ملت فرودست را دگوگون 

ملت " و تبعيض عليه ،كند
را در منطقه خود " فرودست

 اما در ،مختار كاھش دھد
سطحی گسترده تر و سراسری 
تر در كشور يك رابطه نابرابر و 
تبعيض آميز را ميان مردم 
منتسب به مليتھای مختلف در 
جامعه شكل و سازمان و نھادينه 

اين طرحھا جامعه را به . ميكند
مليتھا تقسيم كرده و ھر تقسيم 
انسانھا به اجزاء قومی و ملی 
متضمن برقراری شكاف و رو 
در رويی در جامعه بر مبنای اين 
. ھويتھای كاذب و جعلی است

مساله اين است كه نفس ايجاد ھر 
 چه محلی و چه ،حكومتی
 بر مبنای ھويت قومی ،سراسری

و ملی در واقع به معنای زير پا 
گذاشتن حاكميت و حقوق 
شھروندان و محدود كننده حقوق 
مدنی و انسانی در جامعه در 
. سطحی پايه ای تر است

خودمختاری و اتونومی طرحی 
برای سھم بری ناسيوناليسم 
قومی و بورژواھای محلی از 

  مرداد18در باره 
 ...گفتگو با نسرين رمضانعلی 

سنديکای شرکت واحد فراخوان 
برای ديدار از خانواده منصور 

کميته ھماھنگی . اسانلو می دھد
برنامه گلگشت می گذارد و اتحاديه 
کارگران اخراجی و بيکار به جمع 
 . آوری طومار امضا بسنده می کند

بنظرم بايد امروز رھبران 
کمونيست، رھبران جنبش کارگری 
و فعالين ارزيابی درستی از 
اوضاع سياسی و وضعيت طبقه 
کارگر داشته باشند و اقدامات 
مناسب با اين ارزيابی را اتخاذ 

يکی از کارھای مھم که . کنند
امروز بايد رھبران و فعالين 
کارگری در دستور خود بگذارند 
گسترش ابعاد فعاليتھای خودشان 

تصميم گيری متکی به مجمع . است
عمومی کارگران يک محور 

کارگرانی که اعالم . اساسی است
می کنند ما ھم به ھمراه دستگير 
شده ھا به زندان می رويم، نشان 
می دھد که اگر امروز به ميدان 
نيايند سرنوشت شيث و صديق و 
خالد و طيب و محمود و منصور 

برای ھمين . در انتظارشان است
نمی خواھند اين تعرض جمھوری 

اين مسئله . اسالمی بی جواب بماند
ای است که متاسفانه در حال 
حاضر رھبرانی که امروز در 
راس تشکلھای کارگری ھستند 

طبقه . کمتر به آن توجه دارند
کارگر در ايران قدرت خود را 

کارگران . برای تغيير شناخته است
می دانند قدرتشان در متحد 

می دانند اگر اين . بودنشان است
جنبش بخواھد می تواند نه تنھا 
دولت ارتجاعی اسالمی را به زانو 
در آورد بلکه برای تغيير اين دنيای 
وارونه بايد به مبارزه متحد روی 

می دانند قدرتشان در . بياورند
می دانند آزادی و . تشکلشان است

برابری و حق يک زندگی انسانی 
را بايد بزور از حلقوم اين 
مفتخوران سرمايه دار بيرون 

بنظر من امروز خال يک . بکشند
رھبری منسجم و مبتکر و مدعی 
کمونيستی در جنبش کارگری را 

اميدوارم در مباحث . شاھد ھستيم
ديگر بتوانيم بيشتر در مورد اين 
خال بحث کنيم و گره گاھھا را 
بشناسيم و پاسخی اصولی درست 

 . *                        به آنھا بدھيم

13شماره   

قدرت و سرمايه انباشته شده در 
 . جامعه است

از طرف ديگر فدراليسم نيز نسخه 
ای عميقا ارتجاعی و بمراتب ضد 
انسانی تر از طرح ھای 
خودمختاری و اتونومی در پاسخ 
به ستم و تبعيض ملی در جامعه 

فدراليسم يك سياست و طرح . است
ارتجاعی برای آينده تحوالت 

نه فقط متضمن . سياسي ايران است
ھيچ درجه ای از گسترش 
آزاديھای سياسی و مدنی مردم 
نيست بلكه طرحی اساسا ارتجاعی 
و ضد مردمی و متضمن تحميل 
عميقترين عقبگردھای فرھنگی و 
. سياسی و فكری در جامعه است

فدراليسم قومی تعبيه كردن ھويت 
قومی و ملی را به تمامی شئون 
حاكميت در بخشھای مختلف 
جامعه بسط داده و به اين اعتبار به 
ابعاد ضد انسانی خودمختاری و 
اتونومی ابعادی سراسری و 

فدراليسم قومی . ھمگانی مي بخشد
به لحاظ عملی زمينه ساز 
خونبارترين كشمكشھای قومی و 

ھر نوع . ملی در سطح كشور است
تالش برای تقسيم بخشھای مختلف 
جغرافيای ايران بر مبنای قوميت 
بدون ترديد منجر به يك جنگ و 
كشمكش خونين قومی خواھد شد 
كه ابعاد آن حتی قابل مقايسه با 
فاجعه يوگسالوی و پاكسازيھای 

 . قومی و نژادی نخواھد بود

 

واقعيت اين است كه راه حل ھای 
ناسيوناليستی برای رفع ستم ملی 
تماما ارتجاعی و ضد انسانی 

وجود ستم ملی در جامعه . ھستند
توسط جريانات و جنبش ھای 
اجتماعی متفاوت ميتوانند به 
سرانجامھای كامال متفاوتی منجر 

راه حل ناسيوناليستی از ھر . شوند
ملت باال " چه ناسيوناليسم ،سو

ملت "و چه ناسيوناليسم " دست
 متضمن تداوم ،"فرو دست

نابرابری و شكاف بر حسب 
تعلقات كاذب ملی و قومی در 

به قول منصور . جامعه است
مساله ملی محصول "حكمت 

اما راه حل آن . ناسيوناليسم است
بارھا به دوش سوسياليسم كارگری 

 ." *قرار ميگيرد

 ... راه حل ھای ارتجاعی ، مساله ملی،ستم ملی
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چرا شھر سنندج که ھميشه و در 
ھر حال در اعتراضات و تجمعات 

مختلف داخلی و سراسری پيش قدم  
؟ ! ساکت بود86 مرداد 18بود در 

شھری که  کارگرانش و فعالين 
کارگری اش حتی در جنبشھای 
مختلف اجتماعی و سياسی، 
خصوصآ زنان و کودکان و 
معلمان و توده مردم، ھر گاه 
اعتراض يا تجمعی برگزار و 
اعالم شده، در صف اول و پيش 

حتی در تجمعات . قدم بودند
مختلف  خانوا ده ھای محله فيض 
آباد سنندج که چندی پيش 
شھرداری و پليس شھر در اقدامی 
وحشيانه شبانه با بولدزر و لودر 
خانه ھای آنان را بر سرشان 
خراب کرده بود،  کارگران و 
فعالين کارگری شھر سرخ پيشقدم 

 .و در را س اعتراضات بودند

 

 مرداد که مال 18اما در روز 
کارگر و برای احقاق حقوق کارگر 

چه بر سر . بود سکوت تلخی کرد
شھر سنندج آمده بود؟ آيا فعالين 
عرصه ھای مختلف شھر سرخ و 
اميد از تھديدھا و دستگيريھا و 
احکام وحشيانه و عصر حجری 
رژيم ترسيده و يا عقب نشينی 
کرده اند؟ آيا ھمه فعالين در زندان 
و يا منتظر حکم دادگاه ھستند؟ آيا 
رژيم موفق به عقب نشاندن فعالين 
خصوصآ فعالين کارگری شده 
است؟ اينھا و سواالت مشابه ديگر 
ذھن ھر ناظری را که از نزديک 
و دور فعاليتھا و تحرکات پرافتخار 
اين شھر را زير نظر دارد به خود 

اين قضيه واقعآ . مشغول ميکند
من از فعالين . نياز به بررسی دارد

عرصه ھای مختلف، خصوصآ از 
کارگران و فعالين کارگری، 
ميخواھم که بدور از نظرات 
سياسی  خود اين مساله را تحليل 

من از . کرده و داليل آن را بگويند
ديدگاه خود م به ذکر مواردی 

اميدوارم شما نيز . ميپردازم
به نظر من . نظرات خود را بگوييد

احضارھا و دستگيريھا و تھديدھا 
و حکمھای عصر حجری که 
مرتب و بدون وقفه در اين شھر 

ولی . صادر ميشود بی تآثير نبود

 . نبود

بايد اتحاديه ھا و کميته ھا در اين 
روز مھم و تاريخی فراخوان 
 ميدادند و از اين روز ھم برای

آزادی محمود صالحی و منصور 
اسانلو و و ديگر فعالين کارگری 
و زندانيان سياسی تالش 

بايد در اينروز و از . ميکردند
اين فرصت و ھمراه با کارگران 
جھان برای رساندن صدای 

به جرم برگذاری "کارگری که 
به زندان و " روز طبقاتی اش

شالق محکوم شده فرياد ميزديم 
تا يک بار ديگر کشورھائی را 
که به خاطر منافعشان با 
جمھوری اسالمی پيمان و قرار 

 .داد امضا ميکنند را رسوا کنيم

 

دليل اصلی سکوت شھر سرخ 
، که يک پايه 86 مرداد 18در 

قضيه يعنی محمود صالحی در 
يک قدمی شھر در زندان بود، 
عقب نشينی اتحاديه ھا و کميته 

 ھا و انجمن ھای کارگری شھر 

سنندج بود که ساير جنبشھا را 
دوستان . ھم تحت تاثير قرار داد

. عزيز موقعيت را درک نکرديد
محمود صالحی در زندان و تحت 

 24شرايط وخيم جسمی خود 
ساعت در اعتراض به دادن 
احکام شالق و زندان به اعضا و 
فعالين اتحاديه سراسری 
کارگران اخراجی وبيکار 

 18اعتصاب غذا ميکند، اما در 
 !  اتحاديه سکوت ميکند86مرداد 

 

من اينجا وارد بحث سياست (
نادرست اعتصاب غذا و مغايرت 
آن با سنت اعتراض و مبارزه 

 ) کارگری نميشوم

 

اميدوارم دوستان و فعالين و 
کسانی که آبروی اين شھراند، 
دليلی برای اين سکوت تلخ داشته 

 .  باشند

پيش به سوی ھمبستگی  جھانی  
نابود باد احکام ! طبقه کارگر

زندان و شالق برای کارگر و 
ھر انسانی که حقی را طلب 

 !  ميکند

20 /5/86 

 ؟! مرداد وسکوت تلخ شھر سرخ سنندج18
 

 سيامک مرادی سنندج  

از ديدگاه من بايد اين دستگيريھا و 
حکمھای مختلف نتيجه عکس داشته 

 .باشد

 

 مرداد 18 روز مانده به 2رژيم 
 نفر از فعالين و اعضای 11

اتحاديه سراسری کارگران 
اخراجی  و بيکار، که در ميان آنان 
چھر ھای محبوب و رھبران 
کارگری شھر سنندج  ديده ميشد، با 
بی شرمی ھر چه تمامتر به زندان 

فقط به جرم ! و شالق محکوم ميکند
شرکت در مراسم اول ماه مه و 
! گرامی داشتن روز جھانی کارگر

و نه به جرم خوردن و باال کشيدن 
دستمزد و حق و مال کسی، نه به 
جرم اھانت وتوھين به کسی، نه به 

تازه ! جرم باال رفتن از ديوار کسی
چنين جرائمی ھم در دنيائی که يک 
ذره به خود و بشريت احترام 

 .ميگذارد حکمش شالق نيست

 

اما ما ميتوانستيم در اين روز 
تاريخی برعليه اين احکام  به 

 خيابانھای سنندج بريزيم و اين 

بی شرمی رژيم را به گوش دنيا 
ما ميتوانستيم رژيم را به . برسانيم

! عقب بنشانيم اما چنين نکرديم
چرا؟ به نظر من در اين روز 
فعالينی که در قالب اتحاديه و کميته 
و انجمن کار ميکنند، بايد فراخوان 

با ھر محاسبه ای اما چنين . ميدادند
نکردند و اين کوتاھی آنان البته 
اميدوارم داليلی واقعا درست و 

 .اصولی داشته باشند

 

در اين روز طبقه کارگر با توجه 
به جنب و جوش تودھای مردم در 

 مرداد در 18روزھای قبل از 
سنندج ميتوانست صحنه ھای 
تاريخی را به نمايش بگذارد و اين 
. فقط نيازمند يک فراخوان بود

تجربه سالھای گذشته ثابت کرده که 
ھر گاه جنبشھای مختلف يک قدم به 
عقب آمده اند رژيم تعرضاتش به 
اقشار مردم  خصوصا فعالين 
سياسی و اجتماعی بيشتر شده 

درک اين حقيقت ساده سخت . است
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 در طاھر صادقی فعال کارگری
!اوين است  

کميته دانشجويی " بنا به خبر 
طاھر " گزارشگران حقوق بشر

صادقی فعال کارگری که در روز 
 مردادماه در ھنگام حضور در 18

برابر منزل منصور اسانلو 
بازداشت شده بود، ھم اکنون در 

 زندان 240سلول انفرادی در بند 
بنا به ھمين . اوين به سر می برد

گزارش ساير بازداشت شدگان 
سنديکا به ھمراه فاطمه آجرلو، به 

 زندان اوين انتقال يافته 209بند 
 روز 10صادقی که حدود . اند

است در بازداشت به سر می برد، 
تاکنون ھيچ گونه تماسی را با 
منزل برقرار نکرده است و 
خانواده وی نسبت به شرايط او 

  .ابراز نگرانی می کنند

 

سه جوان ديگر در ساوه اعدام 
!شدند  

محمود، محمد و داوود سه جوان 
 ساله صبح روز 28 و 27،24

.        يکشنبه، به دار آويخته شدند  

جھانی وکيل مدافع اين سه جوان 
در حالی که از اجرای حکم اعدام 
برای موکالنش بھت زده است می 

دادستان ساوه زمان اجرای :" گويد
حکم را دوشنبه اعالم کرده بود، 
اما متأسفانه آنھا پيش از اينکه 
پيگيری ھای ما منجر به توقف 

اين وکيل ." حکم گردد، اعدام شدند
اگر تا :" دادگستری می افزايد

 ظھر امروز حکم اجرا 12ساعت 
نمی شد، دستور توقف آن را می 

اما ظاھرا در ھياھوی . گرفتيم
اعدام اراذل و اوباش، قاضی 
دادگاه قصد داشت افتخار اولين 
سری اعدامی ھا را در ساوه به 
خود اختصاص دھد، که موفق 

  ".گرديد
، محمد و داوود در )دايی(محمود 

حالی اعدام شدند که پيش از اين 
ھيچ گونه سابقه کيفری نداشته و 
برخالف نظر دادگاه، شامل طرح 
اراذل و اوباش نمی شدند، زيرا 

  .يکسال پيش بازداشت شده بودند
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روش اسالمی برای جلوگيری  
 !از چپه شدن اقتصاد مملکت

رسول جعفريان آخوند عمامه سفيد 
که درجه مالييش به نظر ميرسد 
آنقدر باال نباشد که جلوی اسمش 

 در بعد از ظھر ،قابل ذکر باشد
رأس ساعت دوازده و سی و سه 
دقيقه روز بيست و چھار مرداد 
ھشتاد و شش نوشتن مقاله اش را 

جنگ با رنگ يا چپ "تحت عنوان
به اتمام رسانده و !" گرايی جديد؟

· در سايت بازتاب درج ميکند
خواندن اين مقاله را برای اينکه 
ثابت شود من کدھا و مضامين 
اشتباه از ايشان نياوردم به شما نيز 

جعفريان به نظر · توصيه ميکنم
ميرسد يک طلبه زرنگ حوزه 
علميه بود که در رشته اقتصاد 
اسالمی آن فارغ التحصل شد و 
حاال با فضل الھی و با کمک آيه 
ھای قرآن برای نجات اقتصاد 
گانگستر مآب و فنر دررفته 
اسالمی قرار است راه دست 

نامبرده ھم عيب ! احمدی نژاد بدھد
کار احمدی نژاد را کشف نموده و 

 ! ھم راه حل رفع آن عيب را

 

معلوم شد که ميھمان بازيھای 
مکرر ھوگو چاوز و احمدی نژاد 
کار دست رئيس جمھور خودی 
داده و کاشف به عمل آورده که 

· شده است" چپ"ايشان نيز 
نامبرده کلی آيه از اينجا و آنجای 
قرآن پيدا کرده و آورده تا نشان 
بدھد وقتی که رئيس جمھور 
مملکت اسالمی و راست ترين 

 ،شود" چپ"جناح سياسی حاکم 
اقتصاد اسالمی مملکت ھم چپه 

وقتی وضع اينطوری شود ! ميشود
ديگر مردم نميتوانند طيبات و 

اينطور که معلوم · گزاری ميکند
 دست دارد در اقتصاد ،است

مافيای اسالمی مملکت زياد 
ًيقينا تعداد بيشتری دارند · ميشود

راه و چاه زد و بند ھای اقتصاد 
خرج · اسالمی را ياد ميگيرند

· حکومت دارد باال ميرود
توصيه ايشان اين است که بايد 
اين اقتصاد را شخصی ترش 

جعفريان اين مضمون را · کرد
از آيات قرآن استخراج ميکند 

تا "  مومنان اقتصاد اسالمی"که 
آنجايی که دستشان برميايد 
ميتوانند اقتصاد را شخصی تر 

چون · کنند و پولدارتر شوند
خداوند در قرآن از بابت اين 
قضيه ھيچ مجازاتی در اين دنيا 
برايشان تعيين نکرده و ھر چه 
مکافات از اين بابت وعده داده 

و · شده مربوط به آخرت است
مومنان اقتصاد "برای اينکه  

در آن دنيا به جھنم " اسالمی
نروند ميتوانند صدقه مستحب به 

البته پرداخت مال · مردم بدھند
اگر اين · امام که واجب است

يکی را ندھند و بخواھند زرنگ 
 کالھشان با ،بازی در بياورند

ھم در اين · آخوندھا توھم ميرود
دنيا ميروند زندان و پولھايشان 
چپو ميشود و ھم در آن دنيا 

 !داخل طبقه ھفتم جھنم ميشوند

 

مالی با ھوش و ذکاوت ما از 
سر خيرخواھی برای ائمه 
مسلمين حاکم آنھا را نصيحت 
ميکند حاال که اوضاع دارد 

" چپ "،زيادی خيط ميشود
 ،نشوند" سوسياليست"نزنند و 

يک کاری کنند که بخش 
" ھمه"خصوصی رشد کند و 

" ھمه"وقتی که · پولدارتر شوند
پولدارتر و پولدارتر شدند آنوقت 
ميتوانند از سر خيرات و مبرات 
و ذخيره کردن جای مناسب 

 برای ،برای خودشان در بھشت

طنز -سياسی  
 سعيد مدانلو

خورد و خوراک گير بيارند و 
 ! بخورند

در قرآن به مومنان توصيه شده که 
) غذای خوب و معطر(طيبات 

بخورند و از ھمه خوبيھا  در 
جعفريان · زندگی استفاده کنند

ميگويد که امام جعفر صادق در 
مقابل اعتراض معترضين که چرا 
َھميشه طيبات زياد ميخورد و از 
لذايذ بسيارخودش را محروم 

 يک لباس پشمين داشت که ،نميکند
اين "نشانشان ميداد و ميگفت 

"! مربوط به رابطه من با  خداست
مالحظه فرموديد که امام صادق 
چقدر با حال تشريف داشتند؟ ايشان 
ِ  رياکاری برای مردم  در عوض
ًمستقيما سر خود خدا کاله 
ميگذاشت و جلوی معترضين ھم 

 ! توپش پر بود

 

" سوسياليستی"عيب عمده کار 
دولت احمدی نژاد اين است که 
دستور داده که ديگر گزارش و 

ايشان · خبرنامه رنگی چاپ نکنند
ايراد ميگيرد که وقتی خدا 

و ھمه چيز را در طبيعت  ! زيباست
 چرا نبايد ،رنگ و وارنگ آفريده

دولت تبليغات و بروشورھای 
رنگی چاپ کند تا برای مرم 
جذابيت پيدا کند و داد و ستد رونق 

 ! بيابد؟

کليد رمزگشايش · مالحظه فرموديد
اقتصاد سرمايه مفلوج جمھوری 

نام برده ھمچنين از ! اسالمی را؟
تر ) شخصی (ھر چه خصوصی 

نشدن اقتصاد مملکت ناالن است و 
شدن راست ترين جناح " چپ"از 

حاکم و اقتصاد و مقدرات مملکت 
که اين روزھا حسابی چپه شده  گله 
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نيستند خانه و " ھمه"ضعفا که جزو 

مسکن را ارزان کنند که آنھا نيز 
بتوانند ھر کدام يک خانه پنجاه 
متری برای خودشان دست و پا کنند 
و بقيه عمرشان را در خوبی و 

دعا " ھمه"خوشی سرکنند و بجان 
را " ھمه"کنند و راه بھشت رفتن 
نيز " ھمه"ايشاهللا ساده تر کنند و 

در آن دنيا انگشت کوچيکه ضعفای 
خانه پنجاه متری دار را بگيرند و با 
خودشان ببرند بھشت که ماشاهللا جا 
و طيبات و حوری و غلمان و ھر 

در آن " ھمه"نوع فواکه برای 
فراوان است و از پيغمبر بخواھند 
که پيش خدا برای آنھا شفاعت کند 
که يک خانه ھفتاد متری و يک 
حوری مستضعفی ھم در آنجا 

پس ضعفا از ھمين ! بھشان بدھد
االن بروند نماز و روزه  حجاب 
اسالمی زنان را بجا بياورند  و 

دعا و " مقام معظم"و " ھمه"بجان 
و در رأسشان " ھمه"ثنا کنند که 

و به دنبالش ھاشمی " مقام معظم"
 جنتی و ، مھدوی کنی،رفسنجانی

بقيه علمای عظام و احمدی نژاد 
طناب به دست و چشم دوخته به 
چشم امام زمان و سعيد مرتضوی 
خنجر به کمر در کنار حضرت 

 درآن دنيا بتوانند ،عباس بی دست
به خدا و پيغمبر و ائمه اطھار 
بگويند که اينھا در آن دنيا ضعفای 

کردند " عمل صالح"خوبی بودند و 
و ما و رسول را دعا نمودند و ما 
يک واحد پنجاه متری با آب و برق 

ًلطفا · با قيمت ارزان به آنھا داديم
در يک گوشه بھشت ھم يک سر 
پناه با يک نھر کوچک و مستراح با 
آفتابه مسی و چند تا درخت انجير و 
آلبالو و زرشک وحشی و روزی 
يک پياله شراب طھورای ارزان 
قيمت و تازه و گاھی ھم يک 
استکان آب حوض کوثر که از 
دست علی ھم نگرفتند عيب ندارد و 
يک حوری که چندان خوشگل ھم 
نبود عيب ندارد به اينھا مرحمت 

 ! *فرماييد

 يک دنياى بھتر
ه و . تغيير جھان و ايجاد دنيايى بھتر يک اميد و آرمان ھميشگى انسانھا در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است ان راي درگ عليرغم رواج ايده ھاى ق

خرافى اعم از مذھبى و غير مذھبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده ھايى که ھريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود 
اب  ن ت ى اج رى و حت ذي ه امکان پ را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده ھاى وسيع مردم ھمواره حاکى از يک اميد و باور عميق ب

ه . ناپذيرى يک آينده بھتر است اد ک ق ت ن اع اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ھا و مشقات و کمبودھا و زشتى ھاى امروز رھا باشد، اي
ه  ه است ک ع د در جام ن م درت عمل امروز انسان ھا، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و ق

 .زندگى و حرکت توده ھاى وسيع مردم را جھت ميدھد

 از يک دنيای بھتر، برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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در اولين قسمت، دو محور اساسی 
ريشه ھای بحران تشکيالتی و 
تشتت سازمانی جنبش کمونيسم 
کارگری را برشمرده و بطور کلی 

مسئله . ايندو را توضيح داديم
بدينگونه مطرح شد که عليرغم 
شناسايی و ارزيابی افق اجتماعی 
چپ راديکال بعنوان عامل اصلی 
اين بحران، با استفاده از متد 
تجريدی مارکس به عمق بيشتر 
مسئله وارد شديم و وجود خود افق 
اجتماعی چپ راديکال را بعنوان 
نقطه ی شروع و تنھا عامل ريشه 
ای بحران مذکور قلمداد نکرديم، 
بلکه خود اين گرايش را بازتابی 
از اين مسئله دانستيم که جنبش 
کمونيسم کارگری مسير کمونيسم 
پراتيک مارکس را در شکل توالی 
منطقی آن بطور منسجم نرفته 

ھر چند  کمونيسم مارکس . است
در دوره ی بعد از جنگ سرد، 
احياء و حيات دوباره ی خود را 
مديون منصور حکمت، اين متفکر 
و نظريه پرداز مارکسيست است، 
با اين حال محتوای غير 
ايدئولوژيک کمونيسم مدرن 
مارکس، ضمن ارزشگذاری و 
درک جايگاه تالشھای بينھايت 
ارزشمند منصور حکمت، ايجاب 
ميکند که نقصھا و کمبودھای 
امروز کمونيسم کارگری را 
بصراحت مطرح کنيم تا به نتايج 

نظر . درست و راھگشايی برسيم
من اينست که تئوری کمونيسم 
کارگری بايد نيازھا و ضرورتھای 
دنيای پس از جنگ سرد و معاصر 

کمونيسم . را کامال نمايندگی کند
مارکس تنھا کمونيسمی بود که در 
بطن خود ھم عنصر مدرنيسم را 
داشت و ھم عنصر انسانگرايی 

گرايش چپ . کمونيستی را
راديکال و مارکسيسم انقالبی با 
وجود نقد منصور حکمت از 
مارکسيسم انقالبی چرا به 
اصليترين نقطه ی گرھی و کور 
جنبش کمونيسم کارگری تبديل شده 
و باعث بحران تشکيالتی جنبش 
! کمونيسم کارگری شده است؟

بطور منطقی نبايد ما ھمين االن 
چون . دچار اين بحران بشويم

" تفاوتھای ما" منصور حکمت در
بطور نسبتا کاملی به نقد 
. مارکسيسم انقالبی پرداخته است

مکتبی و ايدئولوژيک بود و لذا 
بايد توسط متد پراتيکی و ضد 
مکتبی مارکس نقد ميشد تا به 
نتيجه ای مثبت و مشخص 

تنھا اين نوع نقد . ميرسيد
ميتوانست مانع ورود چپ 
راديکال، ايدئولوژيک و 
مارکسيسم انقالبی به حوزه ی 
. کمونيسم کارگری بشود

کمونيسم کارگری از ميان سه 
، "تقدم تئوری بر جنبش"متد 

و " تقدم جنبش بر تئوری"
" وحدت تئوری و جنبش"

ميبايست گزينه سومی و آخری 
منصور حکمت . را بر می گزيد

مارکسيسم و "متد سوم را در 
" تفاوتھای ما"و " جھان امروز

بطور کلی و مختصر مطرح 
کرده بود، منتھی  زمان اجازه 
نداد ادامه منطقی آنرا به پيش 
برده و به ثمر برساند و بيقين 
اگر زنده ميماند اين رسالت نيمه 

متد سوم يا . مانده را کامل ميکرد
وحدت تئوری و پراتيک 

 تنھا متد مارکسی بود کمونيستی
که کاربرد آن ميتوانست به 
بسياری از مسائل و معضالت 
. مھم جنبش کمونيستی پاسخ دھد

البته بايد تاکيد شود که شناخت 
نقطه ضعفھای موجود در 
کمونيسم کارگری بدون تئوريھا 
و درافزوده ھای منصور حکمت 

جنبشھای "تئوری . ممکن نبود
و ديگر درافزوده "  اجتماعی

ھای منصور حکمت بود که به 
ما امکان ميدھد تا ھر چه بيشتر 
به نفطه ضعفھای جنبش کمونيسم 
کارگری پی برده و ھر چه 
بيشتر به متدولوژی مارکس نائل 

درک و کاربست دو وجه . شويم
ماترياليسم پراتيک يعنی 

نقد ايدئولوژيسم (ضدايدئولوژيسم 
و پراتيسيسم يا ضد ) ھگلی

نقد ماترياليسم (ابژکتيويسم 
در سير ) مشاھده ای فوير باخ

تکوين پراتيک کمونيسم کارگری 
تنھا روندی بود که افق و گرايش 
چپ راديکال و ايدئولوژيک و 
مارکسيسم انقالبی را بطور پايه 
ای نقد کرده و از حوزه ی جنبش 
کمونيسم کارگری و حککا 

با وجود اينکه . بيرون ميراند
منصور حکمت نظرش بدرستی 
اين بود که جنبش کمونيسم 
کارگری ادامه ی جنبش 
مارکسيسم انقالبی نيست اما 
تئوری کمونيسم کارگری بطور 
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 قسمت دوم،  خسرو دانش

اما با وجود اين نقد، حککا باالخره 
دچار بحران سازمانی گرديد و اين 
. در جای خود مسئله ی مھمی ست

با کند و کاوی ! چرا اين چنين شد؟
بيشتر در اينمورد به اين نتيجه 
خواھيم رسيد که مارکسيسم انقالبی 
و چپ راديکال بعنوان تکامل يافته 
ترين گرايش ضد رويزيونيستی 
بايد از کانال جھان نگری و متد 

ضد ايدئولوژيک مارکس  -پراتيکی
 تغيير نقد ميشد، نه از روی

کاربست طبقاتی آن بمفھوم صرف 
نقد مارکسيسم انقالبی و . و کلی آن

چپ راديکال از روی تغيير 
کاربست صرف طبقاتی آن، باعث 
ميشد تا شکل ويژه ی اين تغيير در 
کمونيسم بعد از مارکس يعنی 
ايدئولوژی به سايه رفته و از نظر 

نقد مارکسيسم انقالبی . پنھان بماند
بر مبنای متد ضد ايدئولوژيک 
باعث ميشد عنصر ايدئولوژی در 
کمونيسم بعد از مارکس بطور 
کامل نقد گردد و در نيمه رھا 
نشود، بويژه اينکه منصور حکمت 
عمدتا آنرا از نقد سمت پوپوليسم 

چون . جھانسومی شروع کرده بود
نقد چپ راديکال بطور اساسی و با 
ويژه گی اصلی آن يعنی فرقه ای و 
. ايدئولوژيک بودن ان نقد ميشد

اتوريته ی تئوريک منصور حکمت 
بعد از مرگ وی باعث گرديد 
نيروھای موجود در جنبش 
کمونيسم کارگری از نظر تئوريک 
نتوانند اين جنبه را مورد توجه 
قرار دھند و اين در جای خود يک 
عارضه ی ايدئولوژيک بود که 
بدليل نقد ناقص ايدئولوژی گرايش 
به اين داشت که منصور حکمت 
تمام مسائل جنبش کمونيسم 

 نقد متد .کارگری را حل کرده است
در چپ "  تقدم تئوری بر جنبش"

راديکال يا مارکسيسم انقالبی از 
بعد متد پراتيکی مارکس يعنی متد 

که در " (وحدت تئوری و پراتيک"
واقع ايدئولوژی بودن کمونيسم را 

جنبش کمونيسم ) ھم نفی ميکرد
کارگری را بيمه ميکرد و جلو نفوذ 
گرايشھای ديگر را به حوزه ی 
جنبش کمونيسم کارگری کامال سد 

در نوشته ھای قبلی به اين . ميکرد
نتيجه رسيديم که چپ راديکال و 
مارکسيسم انقالبی در حوزه ی 
جنبش کمونيسم و چپ فرقه ای، 
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واقعی در ايران از بطن اتحاد 
مبارزان و حزب کمونيست ايران 
نضچ گرفته بود و طبيعی بود که 
عناصری از گرايش و افق چپ 
راديکال و مارکسيسم انقالبی را با 
خود بدرون حزب کمونيست 

با فوت منصور . کارگری بياورد
حکمت بود که معلوم شد اين 
گرايش در چه ميزانی در صفوف 

بھر . حزب مانده و نقد نشده است
حال ھم اکنون با وجود ماندگاری 
و سماجت اين گرايش، جنبش 
کمونيسم کارگری بايد يک دوره ی 
موقت گذار کامل از اين گرايش را 

اين دوره ی گذار بدون . سپری کند
کاربست دو وجه اصلی ماترياليسم 
پراتيک ممکن نيست و بجايی 

تنھا کاربست ايندو وجه . نميرسد
است که ميتواند کمونيسم کارگری 
را به بن اصلی خود برساند و به 
يک حزب مدرن کمونيستی بدون 

به نظر من . فراکسيون منجر شود
اين ديدگاه که جنبش کمونيسم 
کارگری دارای گرايشھای مختلفی 
در درون خود است يک گرايش و 
رويکرد نادرستی ست که از وجود 
چپ راديکال در صفوف جنبش 
کمونيسم کارگری منجر شده و 
رويکردی بورژوايی، ليبرالی و 

کمونيسم . ستپسامدرنيستی 
کارگری بعد از نقد چپ راديکال 
از درون صفوف خود است که 
عمال ميتواند نشان دھد که تنھا 
دارای يک رويکرد و گرايش است 

 در نھايت و استراتژی به يک و
. حزب تک بنی تبديل خواھد شد

در ضمن تحليال و اثباتا يک جنبش 
اثباتی انسانگرای کمونيستی ھرگز 
نميتواند دارای گرايشھای مختلف 

ما زمانی ميتوانيم به وجود . باشد
گرايشھای مختلف در درون جنبش 
کمونيسم کارگری معتقد باشيم که 

استراتژی انسانگرای کمونيستی  
بر چند نوع باشد و با تبديل يک 
واقعيت و گرايش به چند نوع، در 

 جنبش واقع کمونيسم به يک
يک (تفسيرگرا و قابل تاويل 
تبديل ) واقعيت بعنوان چند واقعيت

خواھد شد و بايد توجه داشت که 
يک جنبش قابل تفسير ھرگز 
نميتواند دنيای انسانی را تغيير دھد 

در جامعه و . و به کمونيسم برسد
دنيای طبقاتی سرمايه، از آنجا که 
بين سوژه ی کارگر و ابژه ی کار

که به سرمايه انباشت شده تبديل (
جدايی افتاده و تمام ) ميشود

  11صفحه فرايندھای 



11صفحه  يک دنياى بھتر   

اجتماعی و فکری را به سياه و 
نسبی لذا . سفيد تبديل کرده است

گرايی کثرت گرا و جھان 
نميتواند وجود بالکانيزاسيون 

در چنين دنيای وارونه . داشته باشد
ای ھمه ی فرايندھای اجتماعی يا 
در کمپ سرمايه قرار ميگيرد يا 

اين فلسفه است . در کمپ کارگر
که با تاثير گرفتن از قوانين 
فيزيک مدرن به پديده ھا و 
واقعيتھای چند رنگی رسيده و 
. تقابل و تضاد را نفی ميکند

بورژوازی از آنجا که نميخواھد 
مناسبات سرمايه داری از بين 

فلسفه و تفسير برود بالجبر به 
جھان روی مياورد تا انسانھا را از 
تغيير جھان منصرف کند و بوسيله 
ی تفسيرھای چندين گانه  از دنيای 

اما . واقعی واحد مشغول گرداند
کمونيسم برای تغيير جھان واحد 
طبقاتی  بايد از تفسير جھان 
سرمايه دوری جسته تا بتواند 
بوسيله ی تنھا  پراتيک انقالبی و 
آگاھانه واحد خود، به جھان انسانی 

کمونيسم،  . بدون طبقات نايل شود
طبقاتی واحد از  -يک نقد انسانی

سرمايه است و اين نقد انسانی 
واحد نميتواند دارای گرايشھای 

 .مختلف در بطن خود باشد

حال امکان دارد در مقابل چنين 
متدی گفته شود که از کجا بدانيم 
نقد انسانگرايانه ی کمونيستی از 
سرمايه بر چه معياری استوار 
است تا گرفتار نقدھای چندين گانه 
نشويم و لذا نتيجه گيری شود که 
يافتن چنين معيار واحدی در نقد 
سرمايه غير ممکن است و ما عمال 
با رويکرد و گرايشھای مختلف در 
نقد سرمايه مواجه خواھيم شد و 
حزب مدرن کمونيستی بر پايه ی 
وجود چنين گرايشھای چندگانه 
است و اين گرايشھا تبديل به 
فراکسيونھای چندين گانه در حزب 

چنين . کمونيست کارگری ميشود
متدی مبتنی بر تفسيرگرايی 
پسامدرنيستی يا دانش ھرمنوتيک 

است، چرا ) دانش تاويل و تفسير(
که عمال به تفسيرھای مختلف از 
واقعيت جھان بيرونی منجر 

در مقابل اين متد ارتجاعی . ميشود
بورژوايی بايد گفت که طبق 
متدولوژی پراتيکی مارکس، جھان 

يک جھان ) جھان سرمايه(بيرونی 

اما با توجه به وجود گرايش چپ 
راديکال و ايدئولوژيک در بطن 
جنبش کمونيستی عمال موجود 
که بدليل  عدم تحقق انسجام 
فکری کمونيسم کامل مارکس در 
شکل و محتوای امروزی از 
صفوف جنبش کمونيسم کارگری 
طرد نشده است، جنبش کمونيسم 
کارگری ضرورتا ناچار است تا 
متحقق شدن کامل دو بعد ضد 
ايدئولوژيک و پراتيکی موجود 

با شکل و (در کمونيسم مارکس 
يک ) محتوای امروزی اش

پروسه ی ويژه ای را سپری 
در اين پروسه ی ويژه يا . کند

دوره گذار، فراکسيونيسم بعنوان 
يک پراتيک تاکتيکی و موقت 

منتھی . ميتواند بکار گرفته شود
بر مبنای فراکسيونيسمی که 

محوريت مشترک برنامه ی يک 
 شکل ميگيرد، نه دنيای بھتر

بدون . بعنوان استراتژی در خود
چنين دوره گذاری جنبش 
کمونيسم کارگری نميتواند در 
شکل و درجه ی رشد يافته ی 
امروزی خود تثبيت شود و به 
يک گرايش و افق اجتماعی واحد 

مطلوبترين شکل چنين . برسد
پروسه ای ميتواند بطور آگاھانه 
تشکيل يک حزب واحد بزرگ 
کمونيست کارگری از احزاب 
سه گانه و نيروھا و محافل 
پراکنده ی موجود در جنبش 
کمونيستی باشد که برنامه ی يک 
دنيای بھتر مبنا و محوريت 

يکی گرفتن . مشترک آن است
اين حرکت با کنفرانس وحدت 
چپ سنتی و پوپوليست اوايل 
انقالب بھيچوجه نميتواند 

بدليل . رويکرد درستی باشد
اينکه سازمانھای  موجود در 
چپ سنتی اوايل انقالب 
سازمانھايی مکتبی و 
ايدئولوژيک بودند و سازمانھای 
ايدئولوژيک  و فرقه ای اثباتا 
. ھرگز نميتوانند به وحدت برسند

در صورتيکه احزاب سه گانه ی 
عمال موجود در جنبش کمونيسم 
کارگری زمان حاضر با مبنا 
قرار دادن برنامه ی يک دنيای 
بھتر ديگر از حوزه احزاب 

چون . ايدئولوژيک بيرون ميايند
قرار دادن برنامه ی يک دنيای 
بھتر بعنوان مبنای مشترک، يک 
حرکت پراتيکی کمونيستی است 
و احزاب ايدئولوژيک و فرقه 
گرا ھرگز نميتوانند برنامه ای با 
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واحد است و لذا قابل شناخت قطعی 
بوسيله ی يک جھان نگری و 
متدولوژی واحد است و آن ھمان 
شناخت شناسی ماترياليسم پراتيک 

برای . يا کمونيسم پراتيک است
اثبات اين قضيه از متدولوژی 
. پراتيک کمونيستی استفاده ميکنيم

يعنی اينکه شناختی از جھان 
بيرونی يا جھان سرمايه درست 

انتقادی  -است که به تغييرانقالبی
آن منتھی شود و اين تغييراثباتا و 
بطور تاريخی تنھا از طريق جھان 
نگری جنبش اجتماعی کمونيسم 
پراتيک يا جھان نگری ماترياليسم 

لذا . پراتيک ممکن است و الغير
ھر گرايشی يا افق اجتماعی در 
درون جنبش اجتماعی کمونيسم 
کارگری به تغيير انقالبی جھان 
سرمايه داری منجر نشود گرايشی 
ايدئولوژيک و در نتيجه تفسيرگرا 

و از آنجا که جھان بيرونی . ست
سرمايه داری يک جھان واحد است 
و نه بيش از آن، لذا بطور منطقی 
جنبش تغيير دھنده ی کمونيستی اين 
جھان نيز يک جنبش واحد با يک 
افق و گرايش اجتماعی واحد بايد 

بنابر اين . باشد و نه بيش از آن
تفاوت شناخت کمونيستی با تفسير 
بورژوايی اثباتا در اين است که 
شناخت کمونيستی شناخت تغيير 
دھنده انقالبی واحد است، در 
صورتيکه شناخت بورژوايی 

)  بويژه ايدئولوژی پست مدرن(
تفسيرھای چندين گانه ی غير 
انقالبی و سکون گرا و ارتجاعی 
از جھان بيرونی سرمايه است که 
تاويلھای مختلف فلسفی از جھان 
وارونه ی سرمايه در جھت بقای 

تفسير و تاويل فلسفی از . آن ميکند
جھان بيرونی سرمايه از آنجا که 
در صدد تغيير انقالبی جامعه نيست 
و يک فرايند انتزاعی فکری بدون 
ارتباط با شرايط مادی جامعه است 
ميتواند دارای تفاوتھای چندين گانه 

متفکرين بورژوا اين . باشد
روندھای فکری بيحاصل و بيھوده 

را جھان ی انتزاعی بورژوايی 
کثرت گرا مينامد و مدعی ميشود 
که دمکراسی غربی بر خالف 

کثرت گرا و پلوراليستی کمونيسم 
در صورتيکه اين کثرت . است

گرايی بيھوده بورژوايی دارای 
محتوای مشترک در جھت بقای 

 .جامعه ی سرمايه داريست
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محتوای برنامه ی يک دنيای بھتر

من اينجا تغييرات احتمالی (
متناسب اوضاع در برنامه و يا کم 
و کاستی ھای احتمالی در ھر 
برنامه کمونيستی را فرض 

را داشته باشند و عمدتا  )ميگيرم
برمبنای يک سيستم و مکتب 
فکری انتزاعی با دگمھای جاودانه 
حرکت ميکنند و چپ سنتی اوايل 
انقالب از چنين محتوايی مبرا 

ھر حزبی از احزاب سه گانه . نبود
ی موجود چنانچه نتواند حول چنين 
طرحی گرد آمده و پراتيک کند 
بطور منطقی و تحليلی جزو 
احزاب خارج از کمونيسم کارگری 

دليل اينکه من . محسوب خواھد شد
روی چنين طرح وحدتی تاکيد 
ميکنم بخاطر اين است که حزب 
کمونيست کارگری تئوری خود را 
بطور قائم بذات و کامل  در تداوم 

) بعنوان شکلی از پراتيک(تئوری 
کمونيسم پراتيک مارکس تثبيت 
نکرده است، بلکه از بطن 
مارکسيسم انقالبی و چپ راديکال 

لذا بحران . تکوين يافته است
تشکيالتی موجود در جنبش 
کمونيسم کارگری از اين نقطه ی 
کور آغاز ميشود که کمونيسم 
کارگری به اين دليل نتوانسته است 
خود را از عوارض و اثرات چپ 

البته (راديکال و مارکسيسم انقالبی 
نه دستاوردھای تئوريک و ابعاد 

پاک کند، ) مثبت مارکسيسم انقالبی
بنابر اين برای رھا شدن از چنين 
عارضه ای بھتر است با استفاده 
از ابعاد ضد ايدئولوژيک و 
پراتيکی موجود در کمونيسم 
مارکس، گرايش چپ راديکال و 
ايدئولوژيک را نقد و از صفوف 
خود براند و تئوری کمونيسم 

کارگری را در ادامه ی تکاملی  
تئوری کمونيسم مارکس تکوين 
بخشد و درافزوده ھای منصور 
. حکمت را به تئوری خود بيفزايد

يعنی تئوری کمونيسم کارگری 
دوره ی حاضر بايد از امتزاج 
تکامل تئوری مارکس با درافزوده 
 .ھای منصور حکمت حاصل شود

 

گرايش ديگری که به جنبش 
کمونيسم کارگری آسيبی دوباره 

حکمتيسم با محتوای فرقه ای زده 
منشعبين تحت .  استو مکتبی

لوای حکمتيسم بعد از انشعاب 
ره به مارکسبسم انقالبی و چپ دوبا

  12صفحه راديکال 



12صفحه  يک دنياى بھتر   

تا جاييکه . رجعت کردند
ماترياليسم پراتيک ميخواستند 

مارکس را مکتبيزه و ايدئولوژيزه 
دوباره ميخواستند بر مبنای . کنند

متد سه منبع و سه جزء چپ 
راديکال و مارکسيسم انقالبی، 
جزء و منبع فلسفی چپ راديکال 
را با فيزيک کوانتم و نسبيت 
انشتين کامل کنند و از امتزاج 
ماترياليسم پراتيک با فيزيک 
مدرن يک ايدئولوژی و مکتب 

بيخبر از . فلسفی جديد بسازند
اينکه چنين مکتبی در نھايت بر 
بنيان انقالب دمکراتيک و 
دمکراسی خواھی چپ راديکال بر 
آمده از متدولوژی دوتاکتيک 
سوسيال دمکراسی قرار گرفته 

حکمتيسمی که قادر نبود از . است
ابژکتيويسم فويرباخی فراتر رفته 

حزب و درحوزه ی ساختن يک 
کارگران تمام خلقی و عين گرا 

) عين بمفھوم فويرباخيستی آن(
الزم به توضيح . (گرفتار شده بود

است که من از عين گرايی بمفھوم 
فويرباخيستی نام ميبرم، در 
صورتيکه عينگرايی ھمان نگرش 
مشاھده ای فويرباخ به جھان 
بيرون بود و ما عين گرايی 
ديگری بمفھوم کمونيستی نداريم و 
چنانچه در جنبش کمونيسم 
کارگری ازاصطالح ابژکتيويسم 
استفاده ميشود دليل بر اين نيست 
که اين واژه در حوزه ی ادبيات 
. واژگانی کمونيستی قرار دارد

واژه ی ابژکتيويسم جزو ادبيات 
فويرباخيستی ست و بعد از طی 
پروسه ی تکاملی خود در عرصه 
ی فلسفه در جھان معاصر به 
ارکان اصلی مکتب پست مدرنيسم 

 آنتولوژی يا وجود تحت عنوان
ابژکتيويسم . تبديل شدشناسی 

فويرباخ و ابژه انتزاعی و ذھنی 
ھگل ريشه ی تاريخی مکتب پست 

در واقع پارادوکس . مدرنيسم است
موجود در سيستم فکری ايندو 
انديشمند در دو جھت استراتژيک 
تئوری اومانيسم مارکس و آنتی 
اومانيسم مکتب پست مدرنيسم 
کاربرد پيدا کرد، در حاليکه ھر دو 
جزو متفکرين مدرنيته محسوب 

 ).ميشوند

 

در ادامه ی بحث اصلی بايد تاکيد 

روند پراتيکی کمونيستی و 
پويايی متحقق نميشود، و از 
سوی ديگر تحقق اومانيسم 
کمونيستی است که يک حزب 
کمونيستی کارگری را از گزند 
گرايشھای ديگر بيمه ميکند و 
فاکتور حزب و شخصيتھا را 

حال با توجه به . متحقق ميکند
موقعيت فعلی جنبش کمونيسم 
کارگری مطلوبترين روند برای 
تحقق گرايش تک بنی کمونيسم 
انسانگرای مارکسی و حکمتی 
اين است که برنامه ی يک دنيای 
بھتر را بعنوان محوريت 
مشترک احزاب کمونيستی 

شايد سوال . کارگری قرار دھيم
شود که آيا ما نميتوانيم با وجود 
تک بنی بودن گرايش کمونيسم 
کارگری و مارکسی از ھمين 
ابتدا حزب را با چنين گرايش 
واحدی بسازيم و به فراکسيونيسم 
ھم نياز نداشته باشيم؟ اين نوع 
سوال ما را از شرايط تاريخی و 
اجتماعی کمونيسم بيرون آورده 
و به يک وضعيت انتزاعی 
ميرساند که عمال غير واقعی 

ما نميتوانيم بدور و . خواھد شد
اجتماعی  -جدا از شرايط تاريخی

جنبش کمونيستی در کل حرکت 
کنيم و ناچاريم برای رسيدن به 
وضعيت ايده آل کمونيسم انسانی 
مارکسی، چنين شرايطی را در 
نظر گرفته و در يک وضعيت 
واقعی حرکت کنيم تا به 

 . استراتژی مورد نظر برسيم

 

کمونيسم کارگری با وجود اينکه 
بايد نيازھای دوره ی پس از 
جنگ سرد و دوره معاصر را 
نمايندگی کند، ناچار است برای 
زدودن پيکر خود از تتمه ھای 
کمونيسم ايدئولوژيک، سنتی و 
راديکال يک دوره گذار و موقتی 
را برای رسيدن به وضعيت 
مطلوب طی کند، وگرنه امکان 
دارد حرکت انتزاعی و ايده آل 
باعث پراکندگی و دفع نيروھای 
. زيادی از دور و بر خود شود

واقعيت اين است که شايد برای 
خيلی ھا درک نقد ساختار 

حزبی چپ راديکال  -تشکيالتی
و ايدئولوژيک و تحقق ساختار 
حزبی مدرن و اومانيستی کمی 
به زمان نياز داشته باشد و اين 
مفاھيم را با ليبراليسم تشکيالتی 
. تداعی کند و اشتباه بگيرد

 ...ريشه ھای بحران تشکيالتی در جنبش کمونيسم کارگری

کنيم که کمونيسم کارگری يگ 
گرايش واحد مارکسی در درون 
جنبش کارگريست و اثباتا نميتواند 

اين . دارای گرايشات گوناگون باشد
شکل چپ و راست چپ راديکال و 
سنتی است که بصورت دو گرايش 
چپ و راست کمونيسم کارگری 
ديده ميشود و چنانچه اين گرايش از 
بيخ و بن نقد و طرد شود تک بنی 
بودن گرايش کمونيسم کارگری 

ما بغير . بوضوح اثبات خواھد شد
از نقد مارکسی از سرمايه يعنی نقد 
انسانی از سرمايه نقد مارکسی 

طبقه ی کارگری . ديگری نداريم
که ميخواھد بعنوان يک طبقه  
اقتصاد سوسياليسم را نسازد و به 
عنوان يک طبقه حکومت نکند تنھا 
ميتواند طبقه ای باشد که نقد انسانی 
يعنی مارکسی از سرمايه دارد و 
بغير از چنين نقدی نخواھد توانست 
بعد از انقالب سوسياليستی به 
. استراتژی انسانی کمونيستی برسد

منتھی مھمترين بحثی که در ادامه 
ی اين بحث بايد طرح شود اين 
است که گرايش تک واحدی 
کمونيسم کارگری و مارکسی برای 
اثبات و متحقق کردن خود و مھمتر 

از آن برای بيمه کردن خود  
بداليلی به يک حزب مارکسی 
مدرن با فراکسيونيسم تاکتيکی و 
غير استراتژيک و با ساختار غير 

چون . ايدئولوژيک نيازمند است
وجود ساختار ايدئولوژيک در 
احزاب کمونيست کارگری، که 
مشخصه آن فقدان عنصر نقد است، 
در نھايت به يک گرايش غير 
مارکسی، دگم و ايدئولوژيک ميدان 

اين توافق ما بايد باشد و . خواھد داد
جوھر کل حرکت و پراتيک 
منصور حکمت و مارکس است که 
مارکسيسم نقد است و نقد اجتماعی 

اين . و طبقاتی نميتواند متوقف شود
مشخصه متمايز کننده کمونيسم 
منصور حکمت از کل کمونيسمھای 

لذا گرايش . بعد از مارکس است
تک بنی کمونيسم کارگری برای 
تحقق خود به يک حزب تک بنی 
نياز ندارد و در چنين حزبی در 
يک پروسه ی زمانی به يک 
ايدئولوژی و مکتب جھت خواھد 

از يک سو بدون عنصر نقد . داد
که ھمان تحقق و وجود مدرنيسم (

در ساختار يک ) در حزب است
حزب کمونيستی کارگری ھيچ 

13شماره   
کمونيسم کارگری احيا کمونيسم 
مارکس در متن يک شرايط 
اجتماعی و پيچيده سياسی است که 
بعد از چندين سال نقد و برخورد 
ايدئولوژيک با پوپوليسم به نقد و 
ناکافی بودن چھارچوب انتقادی 

اما ھنوز . مارکسيسم انقالبی رسيد
و عليرغم سرنخ نقدھای بعدی  
تتمه ھای کمونيسم ايدئولوژيک و 
مکتبی به حيات و بقا خود ادامه 
دادند وگرنه گرايش چپ راديکال 
برای بقا ء خود اينھمه سرسختی 

بھمين دليل جنبش ما . نشان نميداد
بدوره ای موقت نياز دارد تا خود 
را از تتمه ھای آن برھاند و 

فراکسيونيسم بخشا . خالص کند
بدين دليل در احزاب کمونيستی 

اين . کارگری ضرورت پيدا ميکند
فراکسيونيسم بطور اثباتی و 
منطقی با فراکسيونيسم دوره 
کنونی متفاوت خواھد بود و شکل 
آن در دوره ی خودش مفھوم پيدا 
خواھد کرد و يا اصال نيازی به آن 

فقط در اين حد بگويم . (نخواھد بود
که بالطبع بعد از کسب قدرت 
سياسی از طرف کمونيسم کارگری 
بر سر ساختار دولت سوسياليستی 
و اقتصاد سوسياليستی اختالف 
پيش خواھد آمد و فراکسيونيسم 
بطور موقت ميتواند در خدمت 
چنين پراتيکی باشد، چون تا بحال 
جنبش کمونيسم کارگری اثباتا 
روی اين مسئله که طبقه ی کارگر 
چگونه ميتواند اقتصاد سوسياليستی 
را بمثابه يک طبقه نسازد بحث 
نکرده است و چنين بحثی با توجه 
به تجربه ی شکست انقالب اکتبر 
يکی از نيازھای مھم جنبش 
). کمونيسم کارگری است

فراکسيونيسم کمونيستی در دوره 
کنونی عمدتا به اين خاطر است که 
اجازه ندھيم چپ راديکال يا 
حکمتيسم با محتوای فرقه ای خود 
را تحميل کند و عمدتا در خدمت 
تقويت مدرنيسم و اومانيسم در 

اصوال . کمونيسم کارگری باشد
گرايش تک بنی کمونيسم کارگری 
در احزاب کمونيست کارگری 
بدون فراکسيونيسم و مدرنيسم 
سازمانی و اومانيسم کمونيستی 
نميتواند با توجه به وضعيت 
موجود اين جنبش متحقق شود و 
چنين گرايش تک بنی در يک 
ساختار غير مدرن و ايدئولوژيک 
 .و ضد شخصيتی لطمه خواھد ديد

 2007 آگوست 21



13صفحه  يک دنياى بھتر   

ايم که خود مختارى را قبول نداريم و خودمختارى بخودى خود  گفته. ما راجع به خودمختارى نظر داديم. بحث خودمختارى موضع خيلى گويائى است
ه . و حق جدائى يک حق يک جانبه است. ما حق تعيين سرنوشت داريم و حق تعيين سرنوشت يعنى حق جدائى. جزو حقوق ملل نيست واردى ک در م

ايش اش آنقدر برجسته شده که مزاحم رشد و توسعه معتقديم جائى مسأله ملى ھست، معتقديم که ملتى که مسأله ملى ھ ى آدم  اش است و مزاحم خوشبخت
ه . شده، بايد بتواند رأى بدھد و اگر خواست بطور يک جانبه جدا شود ب ان طور يک ج اما بطور يکجانبه جدا شدن بدين معنى نيست که شما ميتوانيد ب

شود. شرايطى را براى باقى ماندن بحث کنيد ي ى . اگر حق جدائى را با حق طالق مقايسه بکنيد، حق خودمختارى چيزى شبيه حق تعدد زوجات م ن ع ي
م . اگر ميخواھيد بمانيد که بايد بقيه ھم راضى باشند. اينکه من ميخواھم در ايران بمانم با اين حقوق ي ى تصم وان ت ي روى، خودت م خواھى ب ي اگر م

ا . اما ميخواھى بمانى با شرايط خودت؟ اين ديگر فرق ميکند. بگيرى ط را از شم ن شراي در اين صورت يک عده ديگرى بايد بنشينند و ببينند که اي
ى ى چرا . قبول ميکنند يا نه؟ و دقيقا براى ھمين مسأله است که کسى که خودمختارى ميخواھد دو دقيقه بعدش فورا ميگويد اصال فدرال گوئ ي ه او م ب

ستش  ي ّميخواھى قوميت را وارد رابطه شھروندان کنى؟ چرا بايد در پاسپورت و شناسنامه بنويسيم اھل کجا؟ چرا مدرک درست ميکنى که از روى ل
ُفردا خودت نه، يک نفر ديگر، کمپ درست کند، کردھا را يکجا بسوزاند، لرھا را جاى ديگر آتش بزند، بچه د ُ ن دام ک گرى اع ؟ ُھاى ترک را جاى دي

د ي ن ى ک ست رود کشور . ّچرا ميخواھى ھويت قومى آدمھا را به چشمشان بياورى؟ چرا خودمختارى ميخواھى؟ ميگويد اصال ھمه را فدرالي ھرکس ب
روت ... خودش را تشکيل بدھد ي ران ب ھ ا ت د ت ي ن تھران مال کدام قوم است؟ مال کدام ملت است؟ شما کافى است بحث فدراليسم را در ايران مطرح ک

اگر پالتفرم فدراليسم را در ايران قبول کنند، کشور خودمختار آذربايجان تشکيل ميشود و بعد کشور خود مختار کردستان، بلوچستان خودمختار . شود
ردا . اى گفته است عبدهللا مھتدى لطف کرده و مسأله را منطقه. ام و آذرى ھستم ميگويم نصف اين شھر مال من است و من که در تھران نشسته ا ف وي گ

اد زده. اى بوده است آقاى باباميرى منظورش منطقه! کسى که تفنگ روى دوشش انداخته است ميگويد نه وميت را ب ا ق ردم  ّشم د، وارد ھويت م ّاي
 ھر کس اى، و ميگوئى ھر قوم بايد کشور خودش را داشته باشد و ايران اصال تقسيم شود به مملکتى که ايد، آنرا به وجه تمايز خودت تبديل کرده کرده

ه طق ن ان م ظورم ن قط در  ّبر اساس قوميتش خاکى دارد، بعد لطف ميکنيد به مردم تھران تذکر ميدھيد که شلوغ نکنيد که ما م ردم ف ا م وي ود؟ گ اى ب
د  ّانگار به مجردى که ايشان بفرمايند مردم دست از قوميگرى. اند کردستان خودمختاريشان را دارند وقتى به تھران آمدند، به تھران آمده دارن شان برمي

ى  آيا بايد استان. تھران يک نمونه است. و تھران امن و امان ميشود چ دعوائ ھاى جمھورى اسالمى را بشماريم و به ھر استان خودمختارى بدھيم؟ ھي
ي بين آذرى راحمدى ب وي ه و ب وي ل ي ُھا و کردھا بر سر نقده نخواھد شد؟ نشده است؟ در اھواز بين عرب و غير عرب دعوا نخواھد شد؟ بر سر کھک َُ ن َ

 .اى ميکنيد بر سر منطقه دعوا است ُعربھا و لرھا و فارسھا دعوا نخواھد شد؟ اگر شما داريد حکومت را منطقه

 

اعيش را  م رود اھداف اجت ّطرف به سادگى، فقط براى اينکه ميخواھد خودش قوميتش را مبناى قدرت سياسى براى خودش قرار بدھد و نميخواھد ب
رکى  ه وجب ت ر سر وجب ب ُطرح کند، تصميم گرفته که ما بقيه شصت ميليون نفرى يک يوزى بگردنمان بيندازيم و تا بيست سال در آن مملکت ب

َکردن و لرى کردن و پشتو کردن و گيلکى کردن و عرب کردن و بلوچ کردن خاک آن مملکت جنگ کنيم م ھمديگر و بچه. ُ ي ه . ُھاى ھمديگر را بکش ب
ه . نظر من موضع خودمختارى و فدراليسم به ھمين سر راستى است ّدر کشورى که ھيچ وقت فدرالى نبوده است، قوميت آدمھا را يادشان مياورند و ب

چون . ميگويد من خودمختارى ميخواھم شما ھم فدرالى کنيد. يک جريان فاالنژ است. اين يک جريان راست است. ساختار ادارى جامعه منتقل ميکنند
ُميگويد من کرد ميشوم تو ھم لر بشو. ميفھمد عيان است. گرى را خودش بر عھده بگيرد نميخواھد بار گناه قومى و . ُ ُبراى اينکه من بتوانم کرد بشوم ت

ران . براى اينکه من بتوانم روى دوش تمايالت ملى اينجا حکومت کنم شما دو نفر در مشھد با ھم جنگ کنيد. ھم عرب بشو افغانھا سرزمينشان در اي
ه . ھمين. ّکجاست؟ اينھا آدمھاى غير مسئولى ھستند که فقط چکيده تعصب قومى و ملى و حکومت خودشان ھستند ه ب اعى دارد، ن م نه مسئوليت اجت

م . فقط کشور خودش را ميخواھد و قبول نميکند که برود. اش فکر کرده، نه به مردم عشق ميورزد و نه ھيچ چيز ديگر آينده ذاري گ ميگوئيم رفراندم مي
ومى! ميگويد نه. اگر مردم گفتند جدا ميشويم جدا شويد اى ق ھ ب ِميخواھم بمانم و اين در گران ِّ ا شريک شوم ُ ه شم م ا ھ ا روى . گرى را ب موضع م

ده . خودمختارى اين است که خودمختارى چيزى نيست که شما بتوانيد روى آن رفراندم کنيد ن اي م خودمختارى را بايد شوراى مرکزى در تھران، که ن
 ھمه مردم در آن ھستند، تصويب کند و تصميم بگيرد ساختار ادارى جامعه چيست؟ 

 

د، را  ن ظر ک اگر مبنا خودمختارى باشد بايد طرفى که قرار شد در يک رابطه تعدد زوجات با تو بماند و از بعضى از حقوقش در کردستان صرف ن
رى . راضى کنى ت م درت ک ا ق ج ان در آن ن ُاگر خودمختارى بعنوان کرد به شما در يک منطقه حقوق بيشترى ميدھد غير از اين است که به اھالى سم

ج ا ميدھد؟ ميشود عرب بود و در آنجا کانديد رياست مدرسه، رئيس راديو تلويزيون يا رئيس شھربانى سنندج شد؟ ميشود يک سمنانى يا مشھدى در آن
دگى  قومى. ُاى بشود؟ اصال ماشين نمره رشت را ميشود در سنندج پارک کرد؟ طرف دارد حکومت جائى را به کردھا ميدھد کاره اى زن ن ب گرى را م

ل . ما اين را نميخواھيم. مشترک ما با ھم قرار ميدھد اب ق کان را در م ال وگسالوى و ب بنظر من يک عده آدمھاى ھيچى نفھم در چپ ايران که حتى ي
کت . تر شده است ھاى محلى بدھند دمکراتيک اند، فکر ميکنند ھر چقدر قدرت را بيشتر به دست خان َاند براى فدراليسم دم گرفته چشمش ديده ل م ن م اي

ه. اى مملکت را بين خودشان تقسيم کرده بودند آدمھاى مختلف عشيره. اين مملکت تيول بود. تر بود  که از فدرالى فدرالى اي دارى زور زده  اينھمه سرم
ھا را متفرق ھايشان را دارد شبيه ھمديگر ميکند تا بتوانند با ھم حرف بزنند و زبان مشترک ايجاد ميکند که شما آن آدمھا را به شھر آورده است و قيافه

جاع . کنيد؟ اين جريان ارتجاعى است غ ارت ي ل ب د دارد ت ن ک ي راه حلى که براى کردستان پيشنھاد ميکند ارتجاعى است و وقتى که خودمختارى تبليغ م
. اگر اينجا يک کشور است، يک کشور است. کسى که خودمختارى تبليغ ميکند مثل کسى است که تعدد زوجات و يا نژادپرستى را تبليغ ميکند. ميکند

داگر ميخواھيد در آن بمانيد يا نمانيد تصميم با خودتان است، اما اگر ميخواھيد در آن بمانيد بايد صبر کنيد ببنيد مردم ميخواھند چگونه ز ن ن و . ندگى ک
رت جع اگر مقرراتى که شما براى آن کشور ميخواھيد با سکوالريسم و با برابرى انسانھا مستقل از قوميت و نژاد و جنسيت تناقض دارد به نظر من م

 ھستيد

 از سمينار منصور حکمت در باره  بحران و انشعاب در کومه له

 خودمختارى و فدراليسم، مسأله ملى
13شماره   
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يکی از بزرگترين معضالتی که 
قشر جوان امروز با آن مواجه 
است مسئله ی خدمت اجباری 

خدمت اجباری . سربازی است
در ايران از بزرگترين موانعی 
است که سر راه زندگی يک پسر 

مانعی که او از . جوان قرار دارد
زمان وارد شدن به سالھای آخر 
دبيرستان با آن مواجه می شود و 
بايد ھرگونه تالشی را انجام دھد 
تا زمان آن را به تعويق بياندازد 
تا باعث بازنگاه داشتن وی از 
پيشرفت و ادامه تحصيالت 

ًاکثرا خانواده ھايی که . نشود
مقداری شرايط مالی بھتری 
دارند و ھمچنين در قسمتی از 
دستگاه نظام ھم آشنا دارند؛ با 
ًقيمت نسبتا بااليی اقدام به خريدن 

که البته . مدت سربازی می کنند
غير "اين کار به صورت 

انجام گرفته و بعدھا می " قانونی
. تواند برای فرد ايجاد مشکل کند

به طور مثال ديگر نمی تواند در 
مراکز دولتی و يا برخی از 
ادارات خصوصی استخدام شود 
ًچون اکثرآ برای فرار از 
سربازی برگه ھای ناتوانی 
جسمی جعلی خريداری می کنند 
که نشاندھنده ناتوانی فرد در 

 . انجام بعضی از فعاليت ھاست

 

جالب اينجاست که سربازی تا 
چند سال قبل به صورت قانونی 

اما برای . فروخته می شد
از " بی عدالتی"جلوگيری از 

فروش آن جلوگيری شد تا امروز 
تنھا قشر ثروتمند قادر به خريد 

در حاليکه مبلغ قبلی . آن باشند
برای قشر متوسط و پايين آنچنان 
ھم زياد نبوده که غير ممکن 

بسياری بر اين عقيده اند . بنمايد
که شرايط خفقان حاکم بر 
حکومت و ترس آن ھا از حمله 
کشورھای ديگر به قصد 
براندازی جمھوری اسالمی 
ًمخصوصا خطر حمله آمريکا 
باعث شده حکومت تالش 
بيشتری برای جذب نيروھای 
مسلح کرده زيرا می داند که 
ديگر کسی حاضر نيست 
داوطلبانه جانش را فدای تفکرات 

البته اکثر . پوچ و متحجر آنھا کند

صبرشان لبريز شده و مشکالت 
بعدی را بجان ميخرند و از 

آنھائی ھم . پادگان فرار می کنند
که ترجيح ميدھند وضع را تحمل 
کنند و طوری اين مانع را از سر 
راه بردارند با مشکالت ديگری 

 . مواجه ميشوند

 

 “کرک”اعتياد و 

مسئله بسيار بزرگی که در بويژه 
اخيرا در پادگان ھا شيوع بيشتری 
از گذشته پيدا کرده است اعتياد 

اين تحفه جديد خريد و . است
فروش ماده مخدر معروف به 

. در بين سربازان است" کرک"
در واقع شرايط حاکم بر پادگان 
در دوران آموزشی اجازه نميدھد 
تا افرادی که به مواد مخدر آلوده 
ھستند از موادی که دارای بوی 
آشنا ميباشد مانند ترياک و حشيش 

ھمچنين آماده و . استفاده کنند
مصرف کردن اين مواد نيز به 
زمان و جای مناسب نياز دارد که 
بسادگی در اختيار سربازان نيست 

راه "و با ورود کرک به ايران 
برای اين مشکل پيدا کرده " حلی
جوانی که بايد از طرف ! اند

دولت ساپورت و تشويق شده تا 
اعتياد خود را ترک کند حتی در 
اين وضعيت جرات ابراز بيماری 
خود را ندارد و در شرايط سخت 
پادگان حتی نياز بيشتری نيز به 

اما تنھا . اين مواد پيدا ميکند
موادی که در دسترس وی قرار 
دارد کرک است که بو ندارد و 
مصرف آن آسانتر است و اين در 
حالی است که کرک جزو 
خطرناکترين مواد شيميايی اعتياد 
آور شناخته شده است که باعث 
گنديدن و کرم گذاشتن نسوج بدن 

ھمچنين اعتياد به آن . می شود
بسيار شديد بوده و به آسانی سم 

ولی جوان بيمار . زدايی نمی شود
از ترس بازخواست فرمانده خود 
با علم به اينکه مصرف اين مواد 
با آنچه وی به آن معتاد بوده 
بسيار فرق دارد مجبور به 

ھمچنين . مصرف آن می شود
مصرف قرصھای واليوم از جمله 
ترامادول که جزو قرص ھای 
آرام بخش بسيار قوی ھستند نيز 
بسيار شيوع پيدا کرده تا جاييکه 
دولت مجبور شده فروش بدون 

اما . نسخه ی آن را ممنوع کند
ھمچنان می توان بدون نسخه از 
بعضی از داروخانه ھا به طور 

نظاميان عالی رتبه قادر به معاف 
کردن فرزند خود ھستند و در غير 
اين صورت شرايط راحت و سھلی 
برای آن ھا در طول خدمت فراھم 

 .می کنند

 

اين در حالی است که با باالرفتن 
سطح فکری جامعه، جوانان ديگر 
حاضر نيستند برای يک نظام  ضد 
انسانی که احساس اشتراکی با آن 

جوان امروز به . ندارند خدمت کنند
فکر آسايش، رفاه، تحصيالت و کار 

 سال 2مناسب است و حاضر نيست 
از موثرترين و کليدی ترين سال 
ھای عمر خود را در جايی سپری 
کند که جز دشنام و حرف زور چيز 
ديگری نمی شود و بايد تمام مدت 
. تحت فرمان شخص ديگری باشد

جوان امروز نيازی نمی بيند که تير 
اندازی فرا گيرد و به در دست 
گرفتن اسلحه و پوشيدن لباس نظامی 

آن ھم نظامی که با . افتخار نميکند
وی سر دشمنی دارد و در اولين 
فرصت وی را قربانی ميليتاريسم و 
خودکامگی ھای قدرتمندان خواھد 

 .کرد

 

ًجديدا برای اينکه جوانان را به 
خدمت تشويق کنند و ھمچنين به 
خاطر ھمان خطراتی که گفته شد 
سعی کرده اند در پادگان ھا شرايط 

البته اين شرايط . بھتری فراھم کنند
تنھا به اين ختم می شود که فرمانده 
کمتر به سربازان درجه دار دشنام 
دھد و يا غذای بھتری به سربازان 

البته وضع در . درجه دار داده شود
تمام پادگان ھا به يک شکل نيست و 
به قول معروف مخصوص به پادگان 
ھايی است که نور چشمی ھا در آنجا 
خدمت می کنند و بايد شانس بياوری 

اما با ! تا در بين آن ھا بر بخوری
اين ھمه حتی در ھمان پادگان ھا نيز 
آمار سربازان فراری بسيار زياد شده 

بسياری که از ابتدا تن به . است
خدمت نمی دھن، يا از کشور فرار 
می کنند يا اينکه در ھمان شرايط 
داخل به عنوان يک فراری و در 
واقع ھمچون مجرمی که از زندان 
گريخته باشد به زندگی خود ادامه 

عده ای نيز در طول . می دھند
خدمت خود از شرايط آزار دھنده 
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قاچاق تھيه کرد و برای ھمين با 
قيمت بااليی در پادگان ھا به 
فروش می رسد که البته جنبه ای 
فراگير تر دارد و به مصرف 
سربازانی که بيماری ندارند نيزمی 

می توان گفت اين داروھا . رسد
تنھا عامل آرامش سربازانی است 
که صبح تا شب مشغول تحقير 

اين مشکالت در بين . شدن ھستند
سربازان ديپلم و زير ديپلمی که 
بنام سربازان سردوشی شناخته می 
شوند بيشتر است چون عده ی 
بسياری از آن ھا از قشر آسيب 
پذير جامعه بوده و با مشکالت 
فراوان از جمله اعتياد به مواد 
مخدر به اين مکان بسته وارد می 

اما در بين سربازان . شوند
سردوشی سربازان سن پايين 
بسياری به چشم می خورند که 
شرايط ناعادالنه جامعه آن ھا را 
. به اين جھنم خاموش کشانده

بسياری از اين سربازان دو سه 
شب اول گريه می کنند و صدای 
شنيدن صدای گريه در چند شب 

رفتار فرمانده . اول عادی است
پادگان و دژبانان با سردوشی ھا به 
شدت تحقير آميز است و تمام سعی 
آن ھا در شکستن و نابود کردن 
شخصيت آنھا می شود و ھر کس 
که به اين امر اعتراض کند به 
انفرادی فرستاده شده و در 
صورت ادامه به مکانی بد آب و 
ھواتر تبعيد می شود و اضافه 

با وجود اين . خدمت می خورد
شرايط سخت نميتوان از يک 

 ساله انتظار داشت که 18نوجوان 
سيگار، قرص يا کرک را از دست 
ھمقطار خود نگرفته و درد تحقير 
و توھين را مقداری آرامش نبخشد 
. بدون آنکه به فردای آن فکر کند

اما سربازی تنھا گوشه ای از 
تحقير ھا و موانعی است که بر سر 
راه ما جوانان در کشورھائی مانند 

 . *ايران قرار دارد

 يک دنيای بھتر

برنامه حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری 
را بخوانيد و به 

دوستانتان توصيه 
!کنيد  

 و مواد مخدر خطرناک" خدمت سربازی"
 تھران  -کاميار آزادمھر 
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مناسب ترين سياستھا و روشھا 
ھدف فوری ما . را اتخاد کنيم

سرنگونی سرمايه داری و 
برقراری سوسياليسم و حکومت 

سياست ما اتحاد . کارگری است
ھرچه وسيعتر نيروھای 
کمونيستی کارگری و اتحاد 
گسترده تر طبقه کارگر عليه 
سرمايه داری با پرچم کمونيستی 

ما نه . و مارکسيستی است
سکتاريست ھستيم و نه با 
سياستھای سکتاريستی و ضد 
حزبی چپ فرقه ای و غير 

اتحاد . کارگری ميانه ای داريم
عمل برای ما امری ھويتی 

ھر اقدامی که جمھوری . نيست
اسالمی را در سرکوب 
اعتراضات آزاديخواھانه عقب 
براند، ھر اقدامی که طبقه کارگر 
و چپ بطور کلی و کمونيسم و 
طبقه کارگر و سوسياليسم را 
بطور اخص تقويت کند، از نظر 
ما اقدامی مثبت است و بعنوان 
يک حزب سياسی در اين راستا 

حزب اتحاد . عمل ميکنيم
کمونيسم کارگری ھمواره 
نيروھای کمونيستی کارگری و 
جنبش طبقه کارگر را به اتحاد 
حول سياستھای کمونيستی و 
طبقاتی در مقابل سياستھای 
ارتجاعی کمپ راست و 
جريانات غيرکارگری و ضد 
حزبی که طبقه کارگر را در 
مقابل بورژوازی از تحزب و 
تشکل محروم ميکنند فراخوانده 
. است و برای آن تالش ميکند

 . موفق و پيروز باشيد

 

 کاوه صديق

يک بام دو ھوا شگرد تازه 
سازمان ملل در برخورد با 

 !پناھندگان

مدتی است که پناھند گانی که 
کليه مراحل قانونی خود را به 
اتمام رسانده اند وبايد به کشور 
سوم پرواز ميکردند، در يک دو 
راھی که ھر دو ظاھرا به بن 
. بست ختم ميشود گير کرده اند

تعداد شش نفر در حال حاضر 
در شھر وان ترکيه دچار اين 
مشکل شده اند که بی شباھت به 
شکنجه ھای روانی رژيم 
جنايتکار جمھوری اسالمی 

اين انسانھا چون . ايران  نيست
آوارگانی ھستند که در کويری 

 نامه ھا
کارگری و دستيابی به يک 
جمھوری سوسياليستی می باشد و 
نوع عمل ما ھمبستگی با مبارزات 

به حق مردمی بر عليه زن ستيزی  
کار کودکان، سرمايه داری و 

اين . دستگاه حکومتی آن می باشد
اھداف و اعمال نقاطی در جنبش 
چپ ايران است که نه تنھا 
کمونيستھای کارگری بلکه کل چپ 
غير سنتی ايران در راه تشکيل يک 
قطب سوسياليستی در باالنس قدرت 
ھمراه با مبارزات کارگری نه تنھا 
در تقابل با اپوزيسيون راست بلکه 
در مقابل رژيم می توانند بر سر آن 
به اتحاد عمل برسند و اينکه ھر 
حزب نقد تئوريک خود را بر 
حزب ديگر چه می داند را موکول 
کنيم به جامعه پس از سرنگونی 
سياسی رژيم و در آن زمانی که ھر 
کس جنبش اثباتی خود را با قدرت 
بيشتری به ميان می کشد و احزاب 
و جريانات مختلف سياسی در داخل 

 .دارای دفاتر و مراکزی ھستند

 

 سرباز سرخ عزيز،

ما از سه گزينه شدن کمونيسم 
کارگری خوشحال نيستيم و 
تالشمان اينست منافع واحد جنبش 
کمونيستی کارگری را مبنای 
سياست و پراتيک خود قرار دھيم 

در . و به اين مشکالت فائق آئيم
عين حال وظيفه خود ميدانيم 
سياستھائی را که مانع اين ھدف 

اين . مھم ميشوند صميمانه نقد کنيم
را ھم واقفيم که طرفداران منصور 
حکمت بسيار فراتر از افراد 
متشکل در سه حزب کمونيست 

اما اگر کسی خود . کارگری ھستند
را طرفدار کمونيسم منصور 
حکمت و اساسا کمونيسم 
مارکسيستی ميداند، الفبای اين 

به . "کمونيسم تحزب سياسی است
رفتن و از تحزب " ھر سوئی

کمونيستی فاصله گرفتن ھرچه 
باشد با کمونيسم منصور حکمت 

ما کليه . فاصله نوری دارد
ھواداران منصور حکمت را به 
. فعاليت متشکل حزبی فراميخوانيم

ترديدی نيست که ثقل تالش ما 
سازمانيابی حزبی و توده ای طبقه 
کارگر و بميدان کشيدن  طبقه 
کارگر بعنوان يک نيروی مستقل 
در قلمرو سياست سراسری برای 
دخالت در تحوالت و گرفتن ابتکار 

در اينراه بايد . عمل سياسی است
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. بی آب خود را به ھر دری ميزنند

در صورتی که ظاھرا تمام درھا 
به رويشان بسته شده نا اميد و 
خسته پس از ساليان سال تحمل 
رنج و مشقت که بتوانند در يک 
نقطه امن دنيا به يک زندگی 

در نتيجه مراجعات . بھتری برسند
مکرر به امنيت و يو ان  برو بياھا 
و پاس دادن ھا روح و جسمشان 

دليل ندادن . را خسته کرده اند
مجوز خروج از طرف وزارت 
کشور عدم شناسايی اين پناھنده 
گان به عنوان سياسی اعالم شده  و 
طبق بخشنامه بايد کيس سياسی 
خود را عوض کرده و به عنوان 
. کارگر در خواست پناھندگی بکنند

پس از . يعنی آب در ھاون کوبيدن
برسيھای الزم معلوم ميشود که 

منشا تمام اين مشکالت از يو ان  
برای رفع اين . سر چشمه ميگيرد

مشکل نوشتن يک نامه از طرف 
يو ان ميتواند سرنوشت اين انسانھا 

در صورتی که يو . را عوض کند
ان از اين کار سر باز ميزند، اين 
درخواست کامال قانونی پناھندگی 
را رد ميکند، چرا که از کارنامه 

در چند . غير قانونی خود ميھراسد
روز اخير يکی از اين پناھندگان 
تصميم به خودکشی گرفته بود که 
خوشبختانه با ھمدردی رفقايش از 

تمام . اين کار منصرف شد
سازمانھای حقوق بشری، تمام 
مدافعين بدون تبعيض حقوق 
پناھندگان، گوشه چشمتان را به 

قبل ازاتفاق ! اين نقطه بيندازيد
! چاره ای بايد انديشد، تا دير نشده

به اميد رسيدن به يک دنيای بھتر 
 !برای ھمه انسانھا

 

 کاوه صديق عزيز،

ايستگاه ترکيه با تاريخی از رنج و 
مبارزه کسانی ھمراه است که از 
رژيمھائی مانند جمھوری اسالمی 
و جوامع اختناق زده و اسالم زده 

نامه شما و نامه ھا و . گريخته اند
اين . اخبار مشابه دردآور است

نامه را برای اطالع تمام کسانی 
که شما مخاطبشان قرار داده ايد 

پيشنھاد ما اينست که . منتشر کرديم
با سازمانھای . متشکل شويد

پناھندگی موجود در ترکيه تماس 
بگيريد و اقدامی مشترک و وسيع 

از وکال و . را در دستور بگذاريد
نھادھای پيشرو در ترکيه ھمکاری 

طلب کنيد و با 
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 سياوش دانشور

 

 روح اله باباکارخيل

سالم و احترام خانم نوری و سالم 
من در کابل با . به ھمه دوستان

رسانه ھا کار ميکنم و يک اتحاديه 
ما با شما ھمکار . جوانان ھم دارم

من در افغانستان با تمامی . ھستيم
اگر . رسانه ھا در تماس ھستم

خدمتی با من باشد در خدمت قرار 
من برای شما ھر کاری . دارم

باباکارخيل، کابل . ميتوانم ميکنم
 .افغانستان

 

 دوست گرامی باباکارخيل

با تشکر از شما و خوشحاليم که 
نشريه را ميخوانيد و عالقه مند به 

از شما تقاضا . ھمکاری ھستيد
داريم که نشريه يک دنيای بھتر را 
در اتحاديه جوانان توزيع کنيد و 
بدست عالقه مندان و بويژه 
کمونيستھا و سوسياليستھای 
افغانستان برسانيد و برای رسانه 
ھا و سايتھائی که مطالب را منتشر 

در مورد وضعيت . ميکنند بفرستيد
افغانستان و مسائل اجتماعی، 
وضعيت و مبارزه کارگران و 
زنان و مسائل جوانان برای ما 

اگر در . مطلب و گزارش بنويسيد
مورد مطالب نشريه نظری داريد 
خوشحال ميشويم که نظرتان را 
بشنويم و در ستون نامه ھا با شما 

با ما . وارد ديالوگ و بحث شويم
با آرزوی موفقيت . در تماس باشيد
 . و پيروزی شما

 

 سرباز سرخ

متاسفانه در چند سال اخير 
کمونيسم کارگری سه گزينه ای 

 در داخل ھم ھر کس بنا به ،شده 
تفکرات خود به سويی رفته خيلی 
ھم از ھر سه حزب بريده و خود 
را متعلق به کمونيسم کارگری 
حکمت و نه ھيچ حزب ديگری می 

اما مسئله بر سر عمل کرد . دانند
است در حال حاضر ھدف ما ايجاد 
تشکل ھا و شوراھای مستقل 

 حرکت به سوی انقالب ،کارگری 
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رسانه ھا در اين زمينه تماس 
اخبار آنجا و وضعيت را . بگيريد

اينھا از . مرتبا به اطالع برسانيد
جمله راھھائی است که اميد و 
اعتماد و تحرک را در ميان 
پناھندگان احيا ميکند و در مقابل 
ياس و سرخوردگی که در تداوم 
آن فاجعه کمين کرده است 

برايتان . مصونيت پيدا ميکنيد
 . آرزوی موفقيت و پيروزی دارم

 

 !ما ملت بدبختی ھستيم

ھميشه فکر ميکنم ايرانی به جائی 
چرا؟ چون ھزار فرقه ايم . نميرسد

و از ھمديگر فرار ميکنيم و سايه 
در ميان چپ . ھم را با تير ميزنيم
يکی کمونيست . ھزار فرقه ھست

. کارگری است و اينھا چند نوعند
يکی مائويست . يکی فدائی است

يکی . است يکی طرفدار چگوارا
ميگه پست مدرنيست ام و يکی 

چپ نو و . ميگه تروتسکيستم
سوسيال دمکرات ھم داريم و 

در ! خالصه نھضت ادامه دارد
ھمه . راست وضعيت بدتر است

ناسيوناليست اند اما ھزار جور 
ملی گرا و سلطنت طلب و 
جمھوری طلب و اسالم خواه و 

در ميان اينھا تعصب . غيره داريم
از مسلمانان و فرقه ھای مذھبی 

از فاشيست تا قوم . قويتر است
پرست تا محله پرست تا آريائی 

خوب وضع تا . ماشاله جنس جوره
اين باشه چرا جمھوری اسالمی 
نگران باشه؟ واقعا که ما ملت 

به نظر شما نيستيم؟ . بدبختی ھستيم
شما که چپ ھستيد و کمونيست 
چرا الاقل شما متحد نميشويد؟ اگر 
راست ھا سر مال و مکنت دعوا 
دارند شما که ميگيد نداريد؟ چرا 
شما متحد نميشويد؟ يک دانشجوی 

 . نااميد و اخراجی به بھانه واھی

  

 دوست عزيزم،

نااميدی البته منشا مادی و واقعی 
. دارد اما پاسخ ھيچ دردی نيست

ترديدی ندارم اين نااميديھا وقتی 
که يک راه حل و پرچم قوی و 
قابل اتکا بلند شود، جايشان را به 
اميد و تحرک و شادابی خواھند داد 

پرچمداران . نوينی وفق دھند
دمکراسی را در دنيا ببينيد کجا 

پست مدرنيستھای . ايستاده اند
ايرانی با شکست دو خرداد 
دکانشان تخته شده و بقول شما تا 
محله پرستی و قوم پرستی و 
عزيزمداری اسالم کار بيشتری 

اينکه اين ارتجاع . نميتوانند بکنند
محض را قالبی تئوريک و 
دانشگاھی بدھند يا نه در ماھيت 

در مورد . آن تفاوتی ايجاد نميکند
تروتسکيسم مسئله کمی فرق 

تروتسکيسم تاريخا . ميکند
محصول نقد دمکراتيک حکومت 

تروتسکيسم بدون . استالين است
وجود استالينيسم و آن نظام معين 
معنی ندارد و به يک فرقه 
درخود تبديل ميشود و در ھمه 

ترديدی . جای دنيا شده است
نيست که شخص تروتسکی از 
عناصر مھم انقالب اکتبر است و 
ديدگاھھای او در دوره ای به 
يک ترند تبديل شد اما ھيچ جا 
اين ديدگاھھا منشا تغييری 
اجتماعی در جھان نشد و با 
تحوالت سياسی خاصی جوش 

در ايران ھيچوقت . نخورد
تروتسکيسم به يک جريان نيمه 
. مطرح و قابل محاسبه تبديل نشد

 که 57حتی در دوره انقالب 
ھنوز بلوک شرقی وجود داشت 
و نقد دمکراتيک و نه 
سوسياليستی آن نظام خود را در 
نظريات تروتسکيستھا منعکس 
ميکرد، نتوانست به جريانی در 
. حد حزب رنجبران ھم شکل دھد

بھترين نمونه اش جريان بابک 
زھرائی شد که معرف حضور 

.  است57نسل انقالب 
تروتسکيسم برای جنبش 
کارگری و سوسياليستی امروز 

ميتوان . حرفی برای زدن ندارد
در اين زمينه بيشتر و مشخص 

 . تر حرف زد

 

کمونيسم کارگری اما موقعيتش 
اين جنبشی است . متفاوت است

که نقد مارکسيستی و کارگری به 
نظام سرمايه داری و بردگی 

اگر . مزدی را بلند کرده است
جنبشھای ديگر موسوم به 
سوسياليستی و چپ در پايان راه 
خويش اند و افقی بويژه با پايان 
بلوک شرق ندارند، کمونيسم 
کارگری اما در آغاز راه است و 
نقد عملی و اجتماعی کارگر 

و ما به سھم خود تالش ميکنيم در  ...نامه ھا
ھيچ جلمعه . اين مسير قدم برداريم

ای بدون مقاومت تسليم نميشود و 
ھيچ عنصر و جنبشی بدون جنگ 
. آخرش تن به تسليم نميدھد

نميخواھم تبليغات بيمورد کرده 
باشم اما ميخواھم تاکيد کنم که در 
عين واقع بينی و شناخت دقيق 
وضعيت، کار ما بعنوان کمونيست 
بايد يافتن راه برون رفت و 

ما . برگرداندن اميد و شادابی باشد
بايد پرچم مقاومت باشيم و کمونيسم 
کارگری ھمواره اينگونه خود را 

وجود تعدد . تعريف کرده است
ديدگاھھا و گرايشات نظری راست 

از . و چپ بخودی خود منفی نيست
تک صدائی و نظام رستاخيزی 
شاھی و واليت فقيھی که بھتر 

در يک جامعه آزاد نميتوان . است
انسانھا را مطابق يک استاندارد 

اما حتما نکته شما . واحد قالب زد
شما داريد از ضرورت . اين نيست

يک جنبش و يک اتحاد طبقاتی و 
برای نجات از جمھوری اسالمی 

اين بھترين فرم . صحبت ميکنيد
بگذاريد راست و . نکته شماست

موقعيت راست را به خودشان 
بگذاريد مردگان . واگذار کنيم

سياست مشغول دفن مردگانشان 
طبقه کارگر و سوسياليسم . باشند

بايد راه خود را در اين ميان پيدا 
چون ھمين راستھا که خرخره . کند

ھمديگر را سر مصدق و شاه و 
جمھوری و غيره ميجوند؛ وقتی که 
منافع طبقاتی و استراتژيکشان حکم 
کند مانند يک تن واحد حول 
مترسکی جمع ميشوند تا در مقابل 
. کمونيسم و طبقه کارگر بايستند
. ھمانطور که حول خمينی ايستادند

ھمانطور که در تحوالت و انقالبات 
 . دو قرن اخير ايستاده اند

 

اما تا به چپ مربوط است عده ای 
. به موزه ھای تاريخ متعلق اند

مائويسم و سنت چريکی در ايران 
سرمايه داری قرن بيست و يکمی 

چپ نو و . بيش از بيربط اند
سوسيال دمکراسی در ايران نھايتی 
جز جمھوريخواھی شبه دو 
خردادی و توده ايسم ندارد و 
نميتواند خود را از بستر اصلی 
. جنبش ملی اسالمی تفکيک کند

خيلی زحمت بکشند و نيمچه 
سکوالر بورژوا شوند باالخره در 
دنيای امروز بايد خود را با ھمان 
راست جھانی و استراتژی نظم 
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. صنعتی به دنيای معاصر است

در ھر جنبش آزاديخواھانه در 
ايران نفوذ عقايد اين جنبش را 

موقعيت تشکيالتی . ميتوان ديد
فعلی کمونيسم کارگری از 
معضالت کنونی اين جنبش است 
که تالش ما اينست به آن فائق 

مستقل از اينکه رگه ھای . آئيم
فکری در چپ چه تنوعی دارند، 
جنبشھای اجتماعی اصلی جامعه 
بستری ھستند که اين رگه ھا را 
در خود جای ميدھند و سنت 
سياسی و طبقاتی شان را تعريف 

جدال اين جنبشھا يعنی . ميکنند
جنبش راست پروغربی، جنبش 
ملی اسالمی، و جنبش کمونيسم 
کارگری با تمام تنوعاتش مسير 
. سياسی آينده ايران را رقم ميزنند

ما در اين زمينه ادبيات مفصلی 
توصيه ميکنم به آن . داريم

سوال اصلی امروز . مراجعه کنيد
نه ضرورتا اتحاد جريانات و 
گرايشھائی که خود را چپ ميدانند 
بلکه پرچم و آلترناتيو طبقاتی ای 
است که بعنوان راه حل کارگری 
و سوسياليستی در مقابل کل 

زمينه اجتماعی . راست قد علم کند
عروج اين جريان گرايش 
سوسياليسم کارگری است که 
وحدت طبقه کارگر و راه حل 
آزادی کل جامعه را به مرکز 
سياست و جدال قدرت سياسی 

اين امری است که ما برای . ببرد
آن تالش ميکنيم و در اين راه 
دست ھر سوسياليست و 
مارکسيستی را که در اين ھدف 
اجتماعی و طبقاتی خود را 

موفق و . شريک ميداند ميفشاريم
 . * پيروز و اميدوار باشيد

 نشريه 

 يک دنيای بھتر 
را بخوانيد و تکثير و 

!توزيع کنيد  
نظرات و پيشنھادات 
و انتقاداتتان را برای 

.ما بنويسيد  
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و دولت در اين زمينه قائل ميشود، 
نه روندی در جھت جذب سرمايه 
و روال خصوصی سازی 
کالسيک در مقابل سياست دولتی 
و مالکيت دولت بر بانکھا و نھادھا 
و بنگاھھای اقتصادی؛ بلکه اساسا 
واگذار کردن مالکيت و کنترل 
نھادھای اقتصادی به قشری از 
سرمايه داران است که اساسا در 
دولت و کل حاکميت جمھوری 

آنچه که در . اسالمی سھيم ھستند
از آن " آقا زاده ھا"ايران به اسم 

نام ميبرند اسم رمز طيفی ار 
سرمايه داران و افرادی ھستند که 
يا قبال در سپاه و بسيج و ارگانھای 
دولتی و بنيادھای مختلف فعاليت 
داشته اند و يا افراد وابسته و ھزار 
فاميل سران و کارگزاران جناح 

اين روندی . ھای حکومتی اند
نيست که فعاليت اقتصادی طبقه 
بورژوا در ايران و سرمايه گذاری 
خارجی و جذب سرمايه و 

 .تکنولوژی را تسھيل ميکند

 

ثالثا، نه سپاه پاسداران و نه بنيادھا 
و مونوپول ھای عظيم اقتصادی 
نظير بنياد مستضعفان و آستان 
قدس و غيره نھادھائی مستقل از 
جمھوری اسالمی بعنوان يک نظام 
معين سياسی و اقتصادی اند و نه 
نمايندگان سياسی اينھا در مجلس و 
دولت و ارکانھای قدرت پديده ای 
جدا از کل اين حکومت در طول 
. حيات جمھوری اسالمی بوده اند

بنابراين تحريمھای مورد بحث در 
مورد سپاه و شرکتھای وابسته به 
آن ادامه تحريمھای قبلی بانکھا و 
افراد و صنايعی است که مستقيم و 
غير مستقيم در معامالت نظامی و 
تسليحاتی دست داشتند و سھيم 

تفاوت در دامنه تحريمھا . بودند
است که با قرار دادن سپاه 
پاسداران در ليست تروريستی 
شامل مجموعه ای از شرکتھا و 
نھادھای تجاری و اقتصادی وابسته 

اين تحريمھا شاخه . به آن ميشود
" تندروھای"مورد حمايت " سری"

جمھوری اسالمی را شامل نميشود 
بلکه شامل خود جمھوری اسالمی 
و شخصيتھای حقيقی و حقوقی 

 . وابسته به آنست

 

سخن ميگويند؛ دست خامنه ای 
و احمدی نژاد را از پشت 

 . ميبندند

 

واقعيت اينست که سپاه پاسداران 
يک رکن اساسی دستگاه 
سرکوب جمھوری اسالمی و 
يک منشا قدرت سياسی و 
اقتصادی جمھوری اسالمی 

کل خوديھای اين نظام از . است
تئوريسين اصالحات تا سردار 
سازندگی و خامنه ای و ذوالقدر 
و نقدی و صفوی و ديگران، 
فرزندان سپاھی و خمينی ھستند 
که روش دوش تلی از جنازه ھا 
و کشتار جمعی دھه شصت با 
حمايت سياسی و ديپلماتيک 
غرب جمھوری اسالمی را بدنيا 

ھم آمريکا و سازمانھای . آوردند
چشم و گوش آن در عراق و ھم 
خامنه ای و ھمه جناحھای رژيم 
ميدانند که تحريم و در ليست 
تروريستی قرار دادن سپاه يعنی 
. تداوم تحريم جمھوری اسالمی

اينکه حساب سپاه را از کل اين 
پديده جدا ميکنند دالئلی دارد که 
قرار است جای مانور سياسی و 
بند و بست و معامله را باز نگه 

تحريم و قرار گرفتن . دارد
احتمالی سپاه در ليست 
تروريستی ضربه ای به تالش و 
فعاليت تروريستی جمھوری 

اين فعاليتھا در . اسالمی نميزند
اشکال و پوششھای تجاری و 
سياسی و عام المنفعه ديگری 

نتيجه اين . بازسازی ميشود
چه نھادھای وابسته  –تحريمھا 

به سپاه باشد و چه نھادھائی 
 -وابسته به ديگر ارگانھای رژيم

چيزی نيست جز تشديد اختناق 
در داخل کشور عليه مردم و 
گرانی و کمبود که با آزادسازی 
قيمتھا توسط دولت و کنترل 
مافياھای اقتصادی بر مايحتاج 

سياست و . مردم اعمال ميشود
اقتصاد در جمھوری اسالمی در 
اساس تابعی از کارکرد 
متعارف سرمايه داری و 
نھادھای جاافتاده و متناسب با 
آن نيست که در اين ميان 
عملکرد سپاه پاسداران و 
ارگانھای وابسته به آن 

. باشد" استثنائی به قاعده"
سياست و اقتصاد در جمھوری 
اسالمی در کنترل چند باند 
مافيائی و اساسا حکومتی است 

...يادداشت سردبير  برخالف تبليغات جھت دار سياسی  
و ديپلماتيک جاری، اين گوشه ای 
از جدال تروريستی در قلمرو 
اعمال فشار ديپلماتيک و اقتصادی 

آمريکا . به جمھوری اسالمی است
بھانه اش برای قرار دادن سپاه 
پاسداران در ليست تروريستی و به 
اين اعتبار تحريم شرکتھای تجاری 
وابسته به آن اينست که در عراق 
رد پای نھادھا و ارگانھای 
تروريستی وابسته به سپاه پاسداران 

اين مسئله . را کشف کرده است
برای آمريکا و سيستم اطالعاتی و 
جاسوسی دولتھای غربی و منطقه 

چه کسی . پديده ای جديد نيست
نميداند که جمھوری اسالمی با تمام 
جناح ھا و جوارحش، با سپاه و 
غير سپاه، در لبنان و فلسطين و 
عراق و افغانستان و بالکان و 
شمال آفريقا فعال است و حمايت 
سياسی و مالی و نظامی از 
نيروھای اسالمی ميکند؟ آيا سپاه 

دولت سپاھی و "پاسداران و يا 
، آنطور که دو خرداديھا و "پادگانی

توده ايھا و ژورناليستھای نان به 
نرخ روز خور تحويل مردم 
ميدھند، پديده ای جدا از کل 
حاکميت و سياستھای جمھوری 
اسالمی در منطقه و فعاليتھای 
اقتصادی آنست؟ آيا بحث تحريم 
سپاه پاسداران اگر شواھدی در 
عراق مبنی بردخالت و ارسال 
سالح نبود صورت ميگرفت؟ و آيا 

است که " خودسری"اين نيروی 
نظام اطالعاتی و امنيتی و نھادھای 
تصميم گيرنده سياسی و فعاليت 
اقتصادی جمھوری اسالمی را 

به کنترل خود درآورده " يواشکی"
است؟ اين استداللھا پوچ و عاری 

دولت آمريکا با سپاه . از حقيقت اند
پاسداران بعنوان نھادی تروريست 
و سرکوبگر که جامعه و زندگر 
مردم را تروريزه کرده است 
مشکلی ندارد، با دست درازی آن 
در عراق و کمک به جريانھای 
اسالمی مخالف آمريکا معضل 

ترديدی نيست که جناحھائی . دارد
از رژيم اسالمی، کسانی که خود تا 
ديروز راسا حزب هللا لبنان و 
نيروھای جھادی را سازمان 
ميدادند، از سر منافع کل نظام و 
بقای آن در شرايط امروز خواھان 
اعمال محدوديت براين سياستھا 

اما ھمان جناحھای بسيار . ھستند
غير تروريست و اھل "و " مدنی"

وقتی در مورد سپاه و " تساھل
نيروھای طرفدارشان در سپاه 
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که تا مغز استخوان تروريست و 

تروريست خواندن . ضد جامعه اند
سپاه گوشه ای از واقعيت 
تروريستی کل جمھوری اسالمی 

ترويست . است، تمام آن نيست
خواندن سپاه ھدفش اينست که کل 
اين پديده تروريستی و جنايتکار را 

اين . از زير ضرب بيرون برد
اتفاق زمانی صورت ميگيرد که 
آمريکا با سرتيم تروريستھا در 
بغداد مذاکره ميکند و تروريستھای 
متعددی را در حاکميت دولتھای 
افغانستان و عراق غسل تعميد 
دمکراتيک داده است و ميخواھد 
ھمين سياست را در قبال خاتمی و 
. رفسنجانی و ديگران ادامه دھد

توده ايھا و ضد آمريکائی ھای 
ديروزی ھم، بنا به منفعت سياسی 
جناح مطبوعشان در حکومت، 

 . ھمين ساز را کوک کرده اند

   

مردم اما خواھان سرنگونی 
برای مردم . جمھوری اسالمی اند

منزجر از جمھوری اسالمی، خامنه 
ای و احمدی نژاد و خاتمی و 
رفسنجانی و کروبی و ديگران 

مردم و . اجزای يک پديده واحداند
طبقه کارگر معنای اين جنگ موش 
و گربه سرمايه داران و تروريستھا 
و عواقب زيانبار آن برای خود و 
. زندگی روزمره شان را ميشناسند

مردم آزاديخواه و طبقه کارگر در 
مقابل جدال تروريستھا و سياست 
تحريم و ميليتاريسم و تروريسم 
اسالمی، خواھان آزادی و برابری 
. و برپائی جامعه ای انسانی ھستند

مردم خواھان انحالل کل جمھوری 
اسالمی با ارتش و سپاه و نيروھای 
مسلح حرفه ای و نھادھای نظامی و 
. انتظامی و اطالعاتی آن ھستند

جمھوری اسالمی يک پديده واحد و 
سرکوبگر و تروريست است که 
توسط ھمين تحريم گران امروزش 
و برای سرکوب انقالب ايران روی 
صحنه آورده شد و تاکنون توسط 
حمايت آشکار و پنھان ھمين دولتھا 
و مماشات و کنار آمدن با آن 

پايان دادن به . سرکار مانده است
اين تروريسم اسالمی چه در ايران 
و چه در منطقه با سرنگونی 
جمھوری اسالمی توسط مردم و 

مقابله با . طبقه کارگر شروع ميشود
تروريسم و نھادھای تروريستی کار 
تروريستھا نيست، امر بشريت 
آزاديخواه و انقالب در ايران 

 .* است
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 برنامه ھای تلويزيونی

 برای يک دنيای بھتر
 

ه د از ظھر ۵ساعات : جمع ع  ب
 بوقت تھران 
ه  ب ن ش ک ت : ي اع  و ١٢:٣٠س

  بعد از ظھر ٣٠:۵
د از ٢:٣٠ساعت : دوشنبه  ع  ب

 ظھر

 در تلويزيون کانال يک 
ه  ام برای يک دنيای بھتر يک برن

اسی است ي ست، . س ي طرف ن ي ب
دار است ب ان ت، . ج ق ي ق ع ح داف م

اه و  ری، شادی، رف راب آزادی، ب
ا است ھ ان ادت انس رای . سع ا ب م

ی  ت س ي ال ي وس وری س ھ م ک ج ي
 . مبارزه ميکنيم

ن  خش اي ان پ ا روز و زم ف ط ل
ه  م ه اطالع ھ ا را ب ه ھ ام رن ب
ان  ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری را 
!بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.for-abetterworld.com  

http://for-abetterworld.blogfa.com 

 پيام به عدنان حسن پور و بختيار بوتيمار   

 !به اعتصاب غذای خود پايان دھيد
 عدنان و بختيار عزيز

 روز از اعتصاب غذای شما در اعتراض به دستگيری، زندانی کردن و اذيت و آزار جسمی و روحی و ٣٨
ما عميقا نگران سالمت جسمی و روحی و . احکام ضد انسانی صادر شده توسط رژيم اسالمی ميگذرد

ما رژيم اسالمی را مسبب ھر گونه صدمه جسمی و روحی . شرايطی که شما در آن قرار داده شده ايد ھستيم
 .  وارد شده به شما ميدانيم

اما دوستان اعتصاب غذا راه حل نيست، مبارزه ای اصولی برای وادار کردن رژيم اسالمی به عقب نشينی 
رژيم اسالمی با دستگيری و شکنجه و صدور احکام وحشيانه عمال نشان داده است که کوچکترين . نيست

رژيم سنگسار و طناب دار و کشتارگاھھا . اين رژيم صد ھزار اعدام است. ارزشی برای جان شما قائل نيست
تنھا با يک مبارزه ھمه جانبه و گسترده ميتوان رژيم اسالمی را وادار به عقب نشينی و لغو احکام . است

 . بايد به آن ابعاد گسترده تری بخشيد. اين مبارزه اکنون در جريان است. صادره کرد
 . از جانب حزب اتحاد کمونيسم کارگری از شما عزيزان ميخواھم که به اعتصاب غذای خود پايان دھيد

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمامی نيروھای آزاديخواه و برابری طلب، از تمامی نيروھای مدافع حقوق 
مدنی و شھروندی، از تمامی تشکالت کارگری ميخواھد که با تشديد مبارزه در مقابل تھاجم وحشيانه رژيم 
اسالمی، خواھان آزادی فوری تمامی دستگير شدگان، لغو احکام صادره شده و آزادی کليه و زندانيان سياسی 

 . شوند
 

 علی جوادی 

 دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ١٣٨۶ مرداد ٣٠ – ٢٠٠٧ اوت ٢١

 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند

در " شکست طلبانه"نقد و بررسی تئوريھای 
 جنبش کمونيسم کارگری

تامين ھژمونی بر جنبش سرنگونی طلبانه توده ھای مردم 
رکن اساسی تالش جنبش کمونيسم کارگری در تصرف 

اين سمينار به نقد و بررسی تئوريھای . قدرت سياسی است
کورش مدرسی در جنبش کمونيسم " شکست طلبانه"

نتايج . کارگری و در ارتباط با جنبش سرنگونی ميپردازد
 سياسی و پراتيکی چنين تزھايی کدامند؟ 

 علی جوادی

 ايران   –شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه : مکان

  اوت  25يکشنبه 
  صبح  لس آنجلس12 شب بوقت اروپای مرکزی، 9ساعت 

 و بطورھم زمان در ياھو مسنجر
Markazmkk@yahoo.com 

worker.communism.studies@gmail.com 
http://markazmkk.blogfa.com 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای ھر کارگر و کمونيست و سوسياليستی که به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 
.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

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

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

!زنده باد جمھورى سوسياليستى! سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 

!اعدام، شکنجه، زندان، ملغی بايد گردد  


