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 سياوش دانشور
 

 تاکتيک مقابله با سياست 
 ترور رهبران کارگرى 

 ٢۶مجيد حميدى صبح روز پنجشنبه                 
مهرماه در نزديکى منزل اش در سنندج           
توسط سه موتور سوار نقابدار به گلوله             

خوشبختانه مجيد حميدى از اين     .  بسته شد 
ترور جان سالم بدر برد و هم اکنون در              
بيمارستان اميراعلم تهران براى جراحى       

ترور مجيد حميدى فعال         .  بسترى است  
کارگرى و عضو کميته دفاع از محمود            
صالحى را بايد نقطه عطفى در سياست            
مقابله جمهورى اسالمى سرمايه داران            
در تقابل با روند رو به رشد جنبش                        

همه ميدانند اين   .  کارگرى ايران تلقى کرد   
نقابداران تروريست برادران خلف و                 
همکيشان همان نقابدارانى هستند که در           
مراسمهاى شنيع اعدام و شکنجه جوانان         

اليه اى از لمپنهاى               .  ظاهر ميشوند    
اسالمى و کرايه اى و دست پرورده                     
قرارگاههاى تروريستى که شغل شان               

افرادى که وجه مشخصه      .  آدمکشى است 
شان بيرحمى و شقاوت و هنرشان اجراى       

اما خود تروريستها    .  جنايت آگاهانه است   
. تنها عامل اجرائى يک سياست کثيف اند       

آنهائى که سازمانده اين ترورها هستند              
عاليجنابان سياسى و امنيتى و مقامهاى             
اصلى در دولت و مجلس و وزارت                     

. اطالعات و پابوسان خامنه اى هستند              
شعبان بى مخ ها و دستجات باند سياهى             
و جوخه هاى ترور هميشه وجود داشته            
اند و هميشه عليه نيروهاى انقالبى و                  
رهبران کارگرى و فعالين سياسى مخالف      

زمانى نه چندان دور،     .  بکار گرفته شدند   
در دوره ابتدائى تشکيل اتحاديه ها و                   
سازمانهاى کارگرى در آمريکا، ترور             
رهبران کارگران و آژيتاتورها يک                    

روش مرسوم سرمايه   

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .و ستون آخر...  تبريک به مينا احدى، نامه ها در صفحات ديگر؛

 با آذر ماجدی" ريپوست الئيک"گفتگوی نشريه فرانسوی 
 درباره؛ خطر جنگ، مولتی کالچراليسم و حجاب

 

 !اسالميست ها نماينده مردم نيستند
ط                          . . .  شه ای از محي ي چپ ها، معموال با نيت خوب و انسانی، بمنظور مبارزه با راسيسم و اين تصوير کل

ا                  ق ي های مسلمان به دفاع از جنبش های اسالمی، حجاب، آپارتايد جنسی و کليه ارزش های اسالمی که عم
ه                       ان دارد دوگ ان ت ارتجاعی و زن ستيز اند، درميافتند۔  اين بسيار اشتباه است۔ در واقع اين راسيسم است۔ اس
رای                            است۔ اين مساله که گويی حجاب، آپارتايد جنسی و تبعيض عليه زنان برای عده ای خوب است و ب

و جنبش اسالمی تفکيک "   مسلمان عادی" مساله اينجاست که ما بايد پيش از هرچيز ميان .   عده ای ديگر بد   
م۔                   ي اس ن رسميت بش قائل شويم۔ دوم اينکه ما بايد حق نقد اسالم و هر مذهب و ايدئولوژی يا عقيده ای را ب
وان                               ن ع ارده اسالمی را ب م منتهی بخشی از چپ ميان اين مقوالت تفکيک قائل نميشود و رهبران خود گ

  ...برسميت ميشناسد" مسلمانان"نمايندگان 

  ١۴صفحه 

 بخش اول؛ 

 

 جهان و 
  جنگ جهانی تروريستها

 على جوادى

 ۴صفحه 

 گفتگو 

 با نسرين رمضانعلى
 

  آذر١۶اعتراضات دانشجوئى، 

 ۶صفحه 

 يادداشت سردبير

 !هيات داير دفتر سياسى پاسخ ميدهد
 سياوش دانشور

 ٨صفحه 

  ٢صفحه 

 کودکان نامرئی؛
در حاشيه برگزاری روز 
 جهانی کودک در ايران

 ١٣صفحه على طاهرى                                 

 رابطه ايدز و تجاوز 
 در اثر اعتقادات مذهبی

 
 شهال نورى 

 ٩صفحه 

!اقدام فورى  
 در محكوميت سوقصد به جان فعال آارگرى در ايران
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آيا بنظر شما از زمان عمليات                  
تروريستی در لندن، بريتانيايی ها       
نسبت به خطرات سياست های               
 مولتی کالچراليستی آگاه شده اند؟ 

 

مشکل است که در         :  آذر ماجدی  
مورد افکار عمومی حاکم در                    

اين رسانه  .  بريتانيا نظر قطعی داد    
ها هستند که افکار عمومی را می          

ولی تا آنجا    .  سازند و شکل ميدهند    
که به عرصه سياست مربوط                   

دولت .  ميشود، بايد بگويم که خير       
کماکان سياست سازش و مذاکره با       

را "  مسلمان"رهبران خودگمارده     
مشورت با اين مردان    .  دنبال ميکند 

فتح قلب محيط      "مسلمان بمنظور      
سياست کليدی  "  های مسلمان نشين   

 . دولت است

 

متاسفانه يک فضای عدم اعتماد             
ميان باصطالح محيط های مسلمان     
نشين و جامعه وسيعتر شکل گرفته      

اين محيط ها و    .  و عميق تر ميشود   
بخشی از جامعه که مسلمان خوانده      
ميشود احساس ميکنند که مورد              

مهر خورده    .  تبعيض قرار دارند      
اين نتيجه منفی   .  ايزوله شده اند  .  اند

نزد .  و نامطلوب تنش موجود است     
برخی هرمسلمانی، يا هر کس که          
بنظر مسلمان برسد و يا اهل                       
مناطقی باشد که با اسالم تداعی               
ميشود، مشکوک به تروريست               

اين شيوه برخورد         .  بودن است    
جدايی و اصطکاکی که در جامعه         

 .وجود دارد را تشديد ميکند

 

چپ ها، معموال با نيت خوب و                
انسانی، بمنظور مبارزه با راسيسم      
و اين تصوير کليشه ای از محيط            
های مسلمان به دفاع از جنبش                  
های اسالمی، حجاب، آپارتايد                 
جنسی و کليه ارزش های اسالمی         
که عميقا ارتجاعی و زن ستيز اند،       

. اين بسيار اشتباه است     .    درميافتند
. در واقع اين راسيسم است                         

اين مساله   .  استاندارد دوگانه است    
که گويی حجاب، آپارتايد جنسی و        
تبعيض عليه زنان برای عده ای             

ما مسجد بيشتر الزم             .  مخالفم
فی الحال مسجد زياد هم        .  نداريم
آنچه نياز داريم مدارس          .  داريم

بهتر و بيشتر در محيط های                  
سيستم .  مسلمان نشين است             

آموزشی بهتر و بودجه بيشتر              
به تسهيالت ورزشی،     .  برای آن  

فرهنگی، هنری و تفريحی بهتر        
و بيشتر برای کودکان و جوانان         
اين محيط ها الزم داريم که                     
عمدتا در ميان بخش های محروم      

بودجه بسيار بيشتری    .  جامعه اند 
برای امور اجتماعی بايد به اين          

. محيط ها اختصاص داده شود            
اين مساجد محل شستشوی                     
مغزی، ايجاد نفرت و زن                        
ستيزی و ارزش های عقب مانده       

بعضا محل سربازگيری           .  اند
برای جريانات تروريستی و                
آموزش تروريسم اند، بطور                

معموال ."  فينزبری"مثال مسجد     
نوجوانان و جوانان محيط های           
محروم به اين اماکن کشيده                    
ميشوند و قربانی شستشوی                   

. مغزی و نفرت پراکنی ميشوند         
ضمنا بايد توجه داشته باشيم که           
دولت های اسالمی، از جمله                
رژيم اسالمی ايران و عربستان         
سعودی پشت چنين پروژه هايی         
هستند و خود اين مساله گويای            
اهدافی است که ساختن چنين                

 .مساجدی دنبال ميکند

 

. شما دشمن آيت اهللا ها هستيد            
موضع شما در مورد تهديدات            

وزير امور     "  کوچنر"جنگی     
 خارجه فرانسه چيست؟

 

کامال درست است،    :  آذر ماجدی 
من دشمن پر و را قرص رژيم             

اين يک رژيم        .  اسالمی هستم   
خشن، سرکوبگر و جنايتکار               

تاکنون بيش از صد هزار        .  است
يک .  نفر را اعدام کرده است            

رژيم تا پوست و استخوان زن             
ستيز است که مردم را شديدا                 

من از آن روزی    .  سرکوب ميکند 
که اين رژيم سر کار آمد عليه آن        

 .جنگيده ام

 با آذر ماجدی" ريپوست الئيک"گفتگوی نشريه فرانسوی 
 درباره خطر جنگ، مولتی کالچراليسم و حجاب

 !اسالميست ها نماينده مردم نيستند
. خوب است و برای عده ای ديگر بد       

مساله اينجاست که ما بايد پيش از              
و "  مسلمان عادی    "هرچيز ميان        

. جنبش اسالمی تقکيک قائل شويم           
دوم اينکه ما بايد حق نقد اسالم و                 
هر مذهب و ايدئولوژی يا عقيده ای          

منتهی بخشی   .  را برسميت بشناسيم    
از چپ ميان اين مقوالت تفکيک               
قائل نميشود و رهبران خود گمارده         
اسالمی را بعنوان نمايندگان                         

. برسميت ميشناسد        "  مسلمانان"
جنبش اسالمی نماينده مردم                           

نماينده درد و         .  نيست"  مسلمان"
مشقت فلسطينی ها يا مردم عراق و         

بر اين نکته بايد تاکيد         .  لبنان نيست  
 . کرد

 

بنظر من ما به يک بحث سالم و باز           
ما بايد بتوانيم اسالم و      .  احتياج داريم 

جنبش اسالمی را نقد کنيم و در عين        
حال عليه راسيسم مبارزه کنيم و از          

از .  حقوق فردی و مدنی دفاع کنيم          
 بسياری از         ٢٠٠١ سپتامبر          ١١

حقوق و آراديهای مدنی تحت نام               
ما بايد اين   .    امنيت از بين رفته است    

 .موج را برگردانيم

 

آيا اس دبليو پی، جريان                                  
تروتسکيست بريتانيايی، از                        
جريانات فاندامانتاليست اسالمی             
فاصله گرفته يا هنور مثل فوروم              
اروپايی در لندن با آنها نزديک                  

 است؟

 

بايد اعتراف کنم که اين     :  آذر ماجدی 
اما تا آنجا     .  جريان را دنبال نميکنم      

که اطالع دارم سياست شان در اين          
اينها .  رابطه تغييری نکرده است          

هنوز از اين جريان ارتجاعی و                  
 .تروريست حمايت ميکنند

 

مسجد "نظر شما نسبت به پروژه           
کن لوينگستون، شهردار       "  بزرگ

 لندن، چيست؟

 

من کامال با اين پروژه       :  آذر ماجدی 

22شماره   
من با حمله نظامی به ايران شديدا           

حمله به ايران يک فاجعه         .  مخالفم
بزرگ انسانی و محيط زيستی نه           
تنها در ايران بلکه در کل منطقه             

اين مردم ايران و            .  خواهد بود   
منطقه هستند که قربانی اين جنگ         

بنظر من اين جنگ         .  خواهند شد  
تروريست ها است، جنگ دو قطب      
تروريستی، تروريسم دولتی در             
مقابل تروريسم اسالمی است که            

چنين جنگی  .  در آتش جنگ ميدمند    
هيچ حاصل مثبتی برای بشريت،          
برای صلح و برای مردم ايران و           

 . منطقه نخواهد داشت

 

اين جنگ رژيم اسالمی را تقويت         
خواهد کرد، همانگونه که جنگ             
عراق اسالميست ها و رژيم                      
اسالمی را تقويت کرد، همانگونه         
که جنگ لبنان حزب اهللا و اسالم             

بمحض .  سياسی را تقويت کرد           
اينکه خطر جنگ جدی شود، رژيم      
اسالمی محدوديت های باز هم                 
بيشتری بر مردم اعمال خواهد                

وحشيانه هر نوع نشانه                .  کرد
نارضايتی و اعتراضی را                          
سرکوب خواهد کرد و اعدام ها را         

 .حتی افزايش خواهد داد

 

جنگ يک فاجعه محيط زيستی نيز       
حمله به تاسيسات هسته ای       .  هست

يک جهنم هسته ای در منطقه                    
من قاطعانه با          .  بوجود مياورد    

جنگ مخالفم و بايد تالش کنيم آن           
اين جنگ يک      .  را متوقف نماييم     

شرايط نابسامان و يک سناريوی           
سياه در ايران بوجود خواهد آورد         
که محل رشد هر چه گسترده تر              

به افغانستان،  .  تروريسم خواهد بود  
حمله به   .  عراق و لبنان نگاه کنيد        

ايران، اگر شرايط بدتری بوجود           
 .نياورد به همان سياهی خواهد بود

 

ما بايد شرايط ملتهب سياسی در              
. ايران را در نظر داشته باشيم                 

مردم ايران در مقابل رژيم اسالمی      
جنبش های        .  مقاومت ميکنند       

اعتراضی مهمی در ايران وجود           
جنبش کارگری، آزادی زن       :  دارد

و جنبش جوانان برای خالصی               
يک جنبش سکوالريستی    .  فرهنگی

جنگ .  قوی در ايران موجود است     
تاثيرات مخرب عميقی بر اين                  

جنبش ها                   
  ٣صفحه 
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نه به  :  "شعار ما بايد  .  خواهد داشت 
. باشد!"  جنگ، نه به رژيم اسالمی    

جنبش چپ و پيشرو بين المللی بايد       
ار اين جنبش های اعتراضی در             

 .ايران حمايت کند

 

ما بايد سياست های جنگ طلبانه            
بايد اضافه   .  آمريکا را افشا کنيم        

کنم که نابودی تسهيالت هسته ای          
رژيم اسالمی بهانه آمريکا برای           
حمله به ايران است، همانگونه که         
نابودی سالح های کشتار جمعی            
يک دروغ بزرگ و بهانه ای برای      

آمريکا در    .  حمله به عراق بود          
. جنگ عراق شکست خورده است      

برنده اين جنگ عمال رژيم                         
آمريکا برای   .  اسالمی بوده است     

کسب موقعيت قلدر و ابر قدرت              
جهان که قادر است دست به هر               
کاری بزند و به هر کشوری حمله         

. کند، به اين جنگ نياز دارد                      
ميخواهد ثابت کند که هنور قدرت         

 .و قلدر اصلی جهان است

 

نظر شما نسبت به واقعه وزاژ در         
در صورتی که      (فرانسه چيست؟      

در جريان نباشيد، واقعه را                        
خانمی به اسم         .  توضيح ميدهم    

فانی تروچه لو، صاحب يک                     
. مهمانسرا در شرق فرانسه است       

روزی يک خانم اتاقی رزرو                     
ميکند و چکی برای مهمانسرا               

دو خانم با حجاب به             .  ميفرستد
صاحب .  مهمانسرا ميايند             

مهمانسرا از اين خانم ها ميخواهد      
که حجاب شان را در محل عمومی       

اين دو خانم مهمانسرا را      .  بردارند
ترک ميکنند و چک شان را هم               

سپس با يک            .  پس ميگيرند     
روزنامه مساله را در ميان                        

قضيه به دادگاه کشيده       .  ميگذارند
ميشود و صاحب مهمانسرا به                
جرم راسيسم محاکمه ميشود                  
دادگاه صاحب مهمانسرا را                       

 ماه حبس تعليقی و        ۴محکوم به    
 .) يورو جريمه ميکند٨٠٠٠

بسياری از مردم با صاحب                         
آيا شما فکر    .  مهمانسرا هم نظرند   

اين .  بنظر من ممنوعيت حجاب بطور کلی نتايج منفی ببار خواهد آورد              
ما .  مساله يک عکس العمل تند ايجاد خواهد کرد که سازنده نخواهد بود              

ضمنا بايد به اين بعد هم       .  بايد يک کمپين وسيع عليه حجاب براه اندازيم         
توجه داشته باشيم که در شرايط حاضر جنبش اسالمی توانسته است                      
تصوير نيرو يا ايدئولوژی رهائی بخش از خود ارائه دهد، از اين رو                    

ما بايد با جنبش      .  حجاب را انتخاب کرده اند       "  آزادانه"بخشی از زنان      
اسالمی و پرچم آن، حجاب، از زاويه ايدئولوژيک و سياسی نيز مبارزه             

 .بايد ماهيت هر دو قطب تروريستی را افشاء کنيم. کنيم

 

 .متن انگليسی اين مصاحبه در ايرانين دات کام بچاپ رسيده است
 racism-vs-criticism/2007/main/com.iranian.www://http 

 با آذر ماجدی" ريپوست الئيک"گفتگوی نشريه فرانسوی 

 ...درباره خطر جنگ، مولتی کالچراليسم و حجاب

ميکنيد که ممنوعيت حجاب بطور           
کلی راه حل مناسبی برای حمله                 

 حجاب در اروپا است؟

 

اين يک مساله پيچيده        :  آذر ماجدی  
من بايد ابتدا اعالم کنم که من         .  است

بنظر من    .  شديدا با حجاب مخالفم         
حجاب ابزار به بردگی کشيدن زنان        

بعالوه .  و سمبل بردگی آنها است           
امروزه حجاب بيرق جنبش اسالمی       

بسياری از زنان چه در        .  شده است 
غرب و چه در خاورميانه و آفريقای     
شمالی بعنوان يک اعتراض سياسی       
به سياست های ميليتاريستی و تهاجم      
های امپرياليستی آمريکا حجاب بر         

آنها به جنگ عراق،    .  سر گذاشته اند  
حمايت کامل آمريکا و غرب از                  
سياست های اسرائيل در قبال                       
فلسطين و حمله به لبنان اعتراض             

اين اعتراض به شکل حمايت      .  دارند
از نيروهای اسالمی بروز يافته                 

 .است

 

من عليه حجاب جنگيده ام و تالش             
. کرده ام که ماهيت آن را افشا کنم             

بعالوه من خواهان ممنوعيت حجاب      
. برای دختران زير سن قانونی هستم     

هيچ بچه ای نبايد مجبور به پوشيدن         
اين .  بچه مذهب ندارد   .  حجاب باشد 

مذهب پدر و مادر است که بر بچه             
حجاب رشد آزادانه      .  تحميل ميشود  

فيزيکی، روحی و فکری کودک را         
من .  محدود ميکند و بايد ممنوع شود     

همچنين موافق ممنوعيت برقع در           
اما معتقد    .  هرگونه شرايطی هستم      

نيستم که حجاب برای بزرگساالن            
در غير  .  بطور کلی بايد ممنوع شود     

اين صورت حق فردی شهروندان            
در رابطه با آزادی پوشش و آزادی          

. مذهب مور د تعرض قرار ميگيرد        
من با قانونی که در فرانسه به                       

يعنی پوشيدن  .  تصويب رسيده موافقم  
حجاب در موسسات دولتی و                        

من مقاله نسبتا    .  مدارس ممنوع شود   
مفصلی در مورد حجاب نوشته ام             

که ترجمه فرانسه آن در  نشريه                                      
Respublica         چاپ رسيده

در اين مقاله مفصال دالئلم را        .  است
 .توضيح داده ام
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 تبريک به مينا احدى، به عنوان برنده جايزه سکوالر سال
 

وان سکوالر                انتخاب شما را توسط جامعه سکوالر انگليس به عن
ر در جهت                سال تبريک گفته برايتان آرزوی موفقيت هرچه بيشت

 پيشبرد اهداف انسانيتان داريم۔
 

 سازمان آزادی زن
 2007 اکتبر 22

 .قوی تر به ميدان خواهد آمد

 

امروز در دانشگاه و بويژه در ميان گرايش چپ و سوسياليست اين جا                
افتاده است که جنبش دانشجوئى يک صنف نيست، بلکه يک تريبون                    

وقتى دانشجو از جنبش      .  خواستهاى جامعه و جنبشهاى اجتماعى است        
کارگرى بدرست حمايت ميکند و يا جنبشهاى برابرۍ طلب را گوشه                  
اى از اردوى آزادى و برابرى ميداند و مورد حمايت قرار ميدهد،                         
متقابال بايد رسما از جامعه و ديگر جنبشها بخواهد که مورد حمايتش                   

بحث برسر تحکيم   .  نيست"  معامله پاياپاى "بحث برسر يک    .  قرار ذهند 
و شکل دادن به نقد راديکالى است که پرچم آن در هر سنگر و جنبش                    

همينطور بايد تالش   .  اجتماعى به يک زبان و با يک توقع سخن بگويد            
کرد در اين روز خانواده های دانشجويان فرزندان خود را در ميدان                    

مراسمها .   آذر بايد ثقل را در دانشگاهها گذاشت         16روز  .  تنها نگذارند 
اما بايد دانشگاهها را با خيابانها وصل کرد و وصل کردن                    .  آنجاست

خيابان با دانشگاه؛ از طريق حمايت جنبش کارگری، جنبش زنان، و                   
هم اکنون تالشهاى مختلفى     .  جنبشهای اعتراضی ديگر صورت ميگيرد     

يک .  تهيد و احضار و غيره هم طبق معمول هست               .  در جريان است   
سياست هوشيارانه ميتواند باعث شود که اينها نتوانند کوچکترين                          

انتظار .   آذر بوجود بياورند     16مشکلى در امر سازماندهی سراسرى          
. اينست که پيامهاى گرم حمايتى يکى پشت سر ديگرى صادر شوند                     

تامين سازماندهی  .  کارهای بزرگی پيش روی جنبشمان و حزبمان است       
بايد همه آستين ها را      .  و رهبری وظيفه فورى ما در تمام سطوح است           

 .* باالتر بزنيم و کمربندها را محکمتر ببنديم

... آذر١۶اعتراضات دانشجوئى،   
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 بخش اول

خطر حمله نظامی آمريکا و آغاز          
جنگ ميان دو قطب تروريستی              

. جهان معاصر رو به افزايش است      
جنگ جهانی     "جورج بوش از             

ديک چينی رسما    .  نام ميبرد "  سوم
طرف ديگر نيز          .  تهديد ميکند    

قابليتهای نظامی و توان واکنش              
ابعاد فاجعه  .  خود را به رخ ميکشد     

ای که ميتواند در صورت وقوع             
جنگ شکل بگيرد آنقدر عظيم                 
است که کمترين امکان و احتمال           
جنگی را بايد يک خطر جدی تلقی        

عواقب جهانى و    اين رويداد    .  کرد
منطقه اى بسيار مهمى بدنبال                   

سيماى سياسى و        .  خواهد داشت   
فکرى جهان را دستخوش تغييرات      

بدون .  عميق و مخربی خواهد کرد     
ترديد عقبگرد عظيمی را به جهان        

 . تحميل خواهد کرد

 

آيا جهان در حال ورود به يک فاز         
خونين و ويرانساز در جنگ و                 
کشمکش دو اردوی تروريستی              
ضد بشری است؟ آنچه به اين                    
خطر در اين دوران احتمال                        
بيشتری می بخشد شکست آمريکا         

حتی فرماندهان    .  در عراق است      
ارشد عظيم ترين ماشين نظامی و         
آدمکشی جهان نيز چنين شکستی          

برای تک ابر      .  را انکار نميکنند     
قدرت آمريکا که موقعيت برتر               
سياسی و نظامی اش را مديون                 
ماشين نظامی قلدری و زورگويی        
و جنايت است، ماجراجويی نظامی     
يک عنصر هميشگی استراتژی            

همانگونه که    .  سياسی اش است       
تروريسم کور و آدمکشی عنان               
گسيخته محور حفظ موقعيت رژيم       
اسالمی و اسالم سياسی در جهان          

برای آمريکا جنگ و     .  کنونی است 
عمليات نظامی يک رکن اصلی             
تامين و حفظ هژمونی اش در                   

سنگ .  سطح جهان و منطقه است        
بنای تعريف هويت آن به عنوان             

از اين  .  يک ابر قدرت جهانی است    
رو شکست نظامی در عراق تنها           
ميتواند با حمله به جای ديگری                

اين اقدام نظامی بايد      .  پاسخ بگيرد 

هزار کشته و قربانی بر جا                     
 . بگذارد

    

 جنگ يا تروريسم 

جنگ نيازمند جبهه های جنگی          
نيروهايی که در مقابل هم       .  است

اما آنچه در    .  صف آرايی ميکنند   
نقشه ها به تصوير ميکشند،                   

عمليات تروريستی  .  جنگ نيست 
. هوايی و زمينی و دريايی است        

همه .  همه جا جبهه جنگی است        
جا صحنه عمليات نظامی و                   

هر مکانی      .  تروريستی است     
کارخانه، .  هدف نظامی است         

. مدرسه، بيمارستان، اماکن تردد     
در هر دو سو نقشه ها         !  همه جا 

و تدارکات حاکی از گسترش               
پديده ای است که زندگی بشريت        
را در دو سه دهه اخير به بازی            

در .  و اسارت خود گرفته است         
اين تاکتيک تازه يافته بزرگترين       
ماشين نظامی جهان معاصر از          

 هزار پايی بمباران          ٣٠ارتفاع    
از دريا موشک باران            .  ميکند
در طرف مقابل نيروی         .  ميکند

تروريسم اسالمی قابليت عجيبی       
در تبديل هر موجود جاندار و               
غير جانداری به ماده انفجاری            

جان و زندگی انسان بی            .  دارد
. ارزش ترين پديده در تقابل است     

رسما اعالم ميکنند که ريختن              
دهها هزار تن بمب و موشک               
باران شهرها گوشه ای از                       

 . عملياتشان است

 

بهانه ها چيست؟ واقعيت کدام             
 !   است

تالشهای هسته  "اين تقابل بر سر      
هر .  نيست"  ای رژيم اسالمی       

چند که تالشهای اتمی رژيم                   
اسالمی يک واقعيت اين                          

اما اين کشمکشی   .  کشمکش است 
. عمومی تر و گسترده تر است           
. مساله بر سر تروريسم نيست            

هر دو قطب دارای خونين ترين         
کارنامه در توحش تروريستی            

آنها که بيش از يک                 .  هستند
ميليون انسان بيگناه را در عراق       

 جهان و جنگ جهانی تروريستها
 على جوادى

اين .  بزرگ و خيره کننده باشد                
ماشين نظامی نيازمند جبران                       
شکست نظامی و سياسی در عراق          

شکست در عراق آن حلقه             .  است
اتصالی است که بغداد را به تهران           

 . متصل ميکند

 

 ابعاد فاجعه

در نقشه های جنگی صحبت از                   
شوک و    "عمليات نظامی همانند            

در ابعادی بسيار گسترده از         "  بهت
آنچه در فاز اول جنگ عراق                        

 هدف  ١٢٠٠بيش از    .  رويداد، است 
نظامی، اقتصادی و سياسی در نقشه       

. عمليات نظامی قرار داده شده اند            
مجموعه ای از اهداف نظامی،                   
مراکز کنترل و فرماندهی، مراکز           
توليدی و اداری و صنعتی در ليست        

انفجار .  عملياتی قرار داده شده اند         
مراکز غنی سازی اورانيوم و توليد         
آب سنگين و راکتورهای اتمی                    
بوشهر بخش ديگری از پروژه                   

قرار است ابعاد حمله چنان           .  است
باشد تا طرف مقابل توان عکس                  
العمل و واکنش نظامی را نداشته               

نتيجتا مصمم اند تا هر آنچه            .  باشد
امکان توان و واکنش نظامی دارد             

صحبت از کاربرد   .  را در هم بکوبند   
. سالحهای اتمی تاکتيکی است                   

انفجار و نابودی مراکز هسته ای               
رژيم اسالمی خود يک فاجعه اتمی          

 . در ابعاد انفجار چرنوبل است

 

چنين سناريوی تخريب و جنونی               
اما در  .  نفس را در سينه حبس ميکند     

عين ابعاد فاجعه آميزش بر خالف            
تصور کودنانه سناريو پردازان،              
تنها فاز اول کابوسی خواهد بود که          
ميتواند بشريت را در کام خود فرو           

رژيم جمهوری اسالمی در            .  برد
واکنش منطقه را به آتش خواهد                  

دور اول تهاجم را از سر                .  کشيد
در فاز بعد بايد شاهد      .  خواهد گذراند 

شدت گيری ابعاد و دامنه اين تقابل           
اين .  تروريستی از هر دو سو بود           

فاز ميتواند سر آغاز يک جنگ                   
ورود به    .  تروريستی جهانی باشد      

چنين فاجعه ای ميتواند هزاران                  
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به کشتن دادند، آنها که چوبه های           
دارشان و تروريسمشان آرامش از       
هر انسانی سلب کرده است، خود           

. پرچمداران تروريسم جهانی اند          
هر عمليات تروريستی خود زمينه       
ساز رشد و گسترش تروريسم                  

مساله بر سرنگونی    .  بيشتری است 
رژيم اسالمی و نابودی اسالم                   

نه ماشين نظامی       .  سياسی نيست   
آمريکا چنين قابليتی در حال                      
حاضر در چنته دارد و نه چنين               
بهانه ای مجوزی برای عمليات              
نابودی و کشتاری است که در                  

. باالی سر بشريت قرار داده اند             
بعالوه اينها خود زمينه وجودی              

. اسالم سياسی را فراهم کرده اند           
يک "  اهل سازش  "اسالم سياسی      

ماتريال شکل دادن به قدرت                      
سياسی در خاورميانه توسط                     

مساله بر سر قدرت    .  است"  غرب"
سياسی و سهم بری و هژمونی در         

بر سر  .  سطح منطقه و جهان است     
موقعيت و تجديد سهم و جايگاه                
جديد اسالم سياسی در منطقه و                
تالش اين رژيم اوباش برای بقاء            

مساله بر سر قلدری و ابر            .  است
اين يک جدال   .  قدرتی آمريکا است  

قدرت و تالش برای سهم بری از           
آنها که خود     .  قدرت سياسی است    

تقابل دو    "  نابرابريهای"را اسير       
قطب تروريستی معاصر ميکنند،         
دچار مهلک ترين اشتباه سياسی             

برای رژيم  "  حقی"آنها که   .  ميشوند
توان هسته     "اسالمی در داشتن            

قائل هستند، فراموش ميکنند        "  ای
که يک هدف مردم و بشريت                     
متمدن سلب حق حيات از چنين               

آنها که يکی از دو         .  رژيمی است  
و "  رژيم اسالمی "طرف تخاصم،    

تضاد "را،  "  امپرياليسم آمريکا "يا  
ميدانند، دچار اشتباه سياسی     "  عمده

 . فاحش و جبران ناپذير ميشوند

 

اما .  جنگ ادامه سياست است              
چگونگی شروع جنگ و يا قدرت         
يک طرف در جنگ ماهيت و                  

. خصلت جنگ را تعريف نميکند          
جنگی که کليدش ميتواند با عمليات      
نظامی آمريکا زده شود، يک                    

جنگ دو   .  جنگ تروريستی است     
از .  نيروی عظيم تروريست است      

هر دو سو، ارتجاعی و ضد                       
گوشه ای   .  انسانی و مخرب است      

از جدال تروريستها است که شعله        
هايش اکنون به کانون های اصلی         

  ۵صفحه قدرت و                     
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در مرکز    .  آدمکشی رسيده است      
اين جدال رژيم اسالمی و آمريکا           

آنچه که جورج بوش       .  قرار دارند  
می "  خطر جنگ جهانی سوم           "

نامد، نشانی از درجه توحش                     
طرفين و مخاطراتی است که چنين      
 . جنگ ارتجاعی ميتواند ببار آورد

 

 آيا نقطه سازشی موجود نيست؟ 

هر دو سوی اين جدال به استقبال            
هم هيات حاکمه        .  جنگ ميروند   

کنونی آمريکا و هم جناح حاکم در          
رژيم اسالمی جنگ را حلقه ای در       
تحکيم موقعيت خود و بقاء خود               

اما يک نقطه سازش                .  ميدانند
در چنين     .  کماکان موجود است        

نقطه ای، رژيم اسالمی تضمين              
هايی مبنی بر کنار گذاشته شدن              

دريافت خواهد  "  رژيم چنج "پروژه  
در عوض آمريکا نيز                  .  کرد

تضمين هايی مبنی بر توقف                      
تالشهای اتمی رژيم اسالمی و                 
همچنين کوتاه آمدن نيروهای                   
اسالمی در عراق بدست خواهد              

 .  آورد

 

آيا چنين سازشی پايدار است؟ بعيد        
تقابل و کشمکش دو قطب           !  است

تروريستی يک واقعيت پايه ای              
يا شکست    .  دوران معاصر است      

سياسی تک ابر قدرت جهان پايانی       
يا شکست اسالم   .  بر اين تقابل است   

. سياسی و سرنگونی رژيم اسالمی     
در ميان مدت تعادل ديگری ممکن       

" جهان چند قطبی         "نه     .  نيست
موجود است و نه ائتالف چين و              
روسيه و هند ميتواند در کوتاه                  
مدت مهاری بر ماجراجويی                     
نظامی اردوی تروريسم                              

 . امپرياليستی آمريکا باشد

 

اما تحقق چنين سازشی نيازمند               
" اهل سازش  "جلو آمدن نيروهای      

چنين .  در دو طرف تقابل است             
نيروهايی در حال حاضر در راس       

در .  قدرت سياسی قرار ندارند            
طرفين تخاصم ما شاهد تالشهايی         
مبنی بر قرار گرفتن در ترکيب               

جريان .  قدرت سياسی هستيم             

آيا ميتوان جلوی اين توحش را         
 گرفت؟ 

اين اساسی ترين سئوالی است که      
. در مقابل ما قرار ميگيرد                      

واقعيت اين است که تاريخ را نه         
آمريکا ميسازد و نه رژيم                        

تاريخ .  اسالمی و نه تقابلشان           
محصول تالقی جنبشهای                       

محصول اراده    .  اجتماعی است   
نيروهای ديگری    .  انسانها است   

فاکتور .  هم در صحنه هستند            
تعيين کننده در مهار اين تقابل به        
ميدان آمدن بشريت متمدن در هر    

چنانچه .  دو سوی اين تقابل است      
مردم سرنگونی طلب قادر شوند       
رژيم اسالمی را بزير بکشند،             
چنانچه بشريت مترقی قادر شود       
جلوی ماجراجويی آمريکا و                
متحدينش را سد کند و نيرويی              
ر در پيشبرد مبارزات مردم          مو

جنگ و در پس    ...  در ايران باشد  
آن تخاصم اين دو قطب                             
تروريستی نيز موضوعيت خود       

و اين راه   .  را از دست خواهد داد    
يک وظيفه    .  و آلترناتيو ماست      

حياتی ما عالوه بر وظايف                     
هميشگی مان در قبال رژيم                   
آدمکشان اسالمی و تالش برای         
سرنگونی انقالبی آن، سازمان           
دادن به جنبش مقاومت مردمی           
در مقابل اين توحش و عنان                   
 . گسيختگی دوران معاصر است

هر .  هيچ راه حل ديگری نيست        
گونه همسويی با هر کدام از                  
طرفين معادله سياستی مرگبار و      

هرگونه اتکاء  .  ضد انسانی است   
. به باال سياستی ارتجاعی است          

هر نوع تخفيف دادن به يک                  
سوی اين تخاصم سياسی عمال به      
معنای همسويی با قطب ديگر              

 . است

 

واقعيت اين است که بربريت                
مسلما اگر آينده       .  محتوم نيست   

ادامه وضعيت کنونی و گذشته            
باشد شايد بايد شاهد آينده ای سياه       

اما اين دورنما     .  و تاريک باشيم    
صحنه جدال  .  الزاما محتوم نيست  

به نيروهای دو سوی اين                         
نيروی .  کشمکش محدود نيست      
بشريت .  ديگری وجود دارد           

مردمی که   .  متمدنی وجود دارد     
عليرغم توحش ميليتاريسم                     
آمريکا و تروريسم اسالمی                   
مصمم اند تا از خود در قبال                   

 ...جهان و جنگ جهانی تروريستها

اميدش را  "  اصالح طلبی حکومتی  "
برای آينده و بقای رژيم اسالمی به          

شانس .  اين تحول گره زده است            
شان برای بازگشت به قدرت را در        
منجی جلوگيری از اين تقابل شدن،        

در سوی ديگر،        .  جستجو ميکنند   
" دمکراتها"يک رکن سياست                   

تامين سازش و توافق با رژيم                     
اسالمی در صورت پيروزی در             
انتخابات آتی رياست جمهوری                

اما حلقه اقدامات با        .  آمريکا است  
گذشت زمان هر لحظه محدود تر            

زمان در کنترل اين نيروها      .  ميشود
 .نيست

 

 جنگ و جامعه

جنگ گوشه ای از سياست هر دو            
برای رژيم   .  سوی اين تقابل است       

آسمانی "  برکت"اسالمی جنگ يک    
ابزاری در تهاجم گسترده و        .  است

يورش به مردم بمنظور سرکوب            
. جنبش سرنگونی طلبانه مردم است    
. از اين رو به استقبال جنگ ميرود        

جنگ برای رژيم اسالمی ابزاری          
در بسيج تروريستی هيات حاکمه و       
حلقه ای در قيچی کردن و تعرض           

. گسترده به مردم معترض است              
چوبه های دار را از هم اکنون                    

تصور .  آماده بر پا نگهداشته اند            
تحرک و      "اينکه جنگ باع                

اعتراضات جامعه خواهد   "  گسترش
شد، يک تصوير بيمارگونه و ضد          

گوشه ای از اراجيف     .  انسانی است 
بمبهايی که قرار      .  کاخ سفيد است     

است بر سر جامعه بريزند، قدرت          
بسيج و سازماندهی و آگاهگری               

فقر و فالکت گسترده تر          !  ندارند؟
تنها گوشه کوچکی از مصائب اين         

جنگ عاملی در    .  مردم خواهد بود   
گسترش جنبش سرنگونی نيست و         

قبل از آنکه جامعه          .  نخواهد بود   
بخود آيد با دوری از تخريب و                   
شوک و تحرک دستجات                               
تروريستی و فاالنژيستی مواجه              

 . خواهد شد

مردمی که در فقر و فالکت                          
اقتصادی بسر ميبرند، در کوتاه               
مدت ميتوانند طعمه و قربانی                     
دستجات تروريستی و فاالنژيستی         

 .  شوند
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. جنگ تروريستها دفاع کنند                     

مردمی که آزاديخواه اند، صلح               
دوست اند، نوعدوست و انسان                

و توهمی به تبليغات و       .  دوست اند 
نيازی به سواری دادن به ديوانگان       

. پرچمدار اين تقابل بربريت ندارند     
در .  اين يک نيروی عظيم است           

. دوره اخير به ميدان آمده است                
ميتواند دو باره در ابعادی بسيار             

بخاطر .  گسترده تر به ميدان بيايد        
اما .  آينده و زندگی بايد به ميدان آيد      

تمام دشواری کار در همين نقطه            
چگونگی بسيج و به ميدان          .  است

کشيدن اين نيرو آن گره گاهی                   
 . است که بايد به آن پاسخ دهيم

 

در قسمتهای بعدی اين مطلب به              
مولفه ها و چگونگی به ميدان                   
کشيدن اين نيرو و کال مبانی                      
سياسی مقابله با جنگ جهانی                    

 . *تروريستها خواهيم پرداخت

دانشگاه پلى تکنيک    

دوستان گرامى کامران پايدار، 
شهريار افروزه، کاميار آزادمهر 

بدليل . مقاالت شما دريافت شد
کمبود جا به شماره آتى واگذار 

.                                کرديم  

همينطور سواالت ارسالى 
دوستان براى ستون نامه ها را 

.    در شماره بعدى دنبال ميکنيم   
*** 
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 دور جديدي از        :يک دنياي بهتر    
اعتراضات دانشجويي آغاز شده           

آيا اين اعتراضات نشان از        .  است
يک تحرک جديد در ميان                            
دانشجويان دارد؟ زمينه ها و                     
عوامل شکل گيري اين اعتراضات     

 از نظر شما چيست؟

 

  دانشگاه در         :نسرين رمضانعلی  
اين سالها هيچ وقت ساکت نبوده              

اعتراضات افت و خيز              .  است
داشته اما مرتبا در جريان بوده                

به اين معنى دور جديدی از        .  است
مبارزات دانشجويان بعد از يک            

. دوره سکون شروع نشده است              
تداوم اين مبارزات است اما در               

اعترضات .  سطح روشن ترى          
دانشجويان بخصوص از پارسال          

 وسيع تر        85يعنی از تابستان            
اگر دقت کنيم      .  ابراز وجود کرد     

همين اعتراضات اخير در دانشگاه      
بر عليه احکام سنگينی بوده است          

 تن از فعالين دانشجوئی          3که به     
 فعال     3اين          .  داده شده است        

دانشجوئی ماهها است در سياه                 
چالهای جمهوری اسالمی در                   

اما .  بدترين شرايط بسر می برند         
مسئله ای که امروز حائز اهميت            
است اينست که جنبش دانشجوئی           

اوال .  يک گام فراتر گذاشته است         
مبارزات خود را شکلى ممتد و هر       
روزه بخشيده و ثانيا تقريبا ابعادی         

. سراسری تر به آن داده است                   
 آذر  16 تير و يا      18ديگر فقط در     

نيست که حضور دانشجو را                     
اگر به آمار اعتراضات           .  ميبينيد

دانشجوئی نگاه کنيم، ميبينيد بطور       
هر روزه در دانشگاهها                                

. اعتراضات در جريان بوده است        
دانشجويان خواستهای خود را                 

خواستها هم متنوع   .  طرح کرده اند  
اند؛ از مطالبات رفاهى در دانشگاه      
تا اعتراض به اختناق و جداسازى        
و دستگيرى و ستاره دار کردن               
دانشجويان و اعمال محدوديتها تا          
دفاع از خواستهاى جامعه و                      

بايد به اين        .  جنبشهاى اجتماعى   
نکته مهم اشاره داشت که جنبش             
دانشجوئی تنها با جمهوری                        
اسالمی درگير نبوده است بلکه با          

خود دارد پروژهای درسی را به       
پيش می برد، زهرا دانشجوی             
پزشکی در کميته منکرات                     
همدان بايد به جرم اينکه با                      
پسری که چند ساعتی در پارک          

 ! با هم بودند جانش گرفته شود

 

بنابراين دانشجويان در ايران              
برای اينکه مثل هم نسل خود در         
اروپا و ساير کشورها زندگی              
کنند،  اولين مانعی را که بايد از          
سر راه خود بردارند حکومت             
کامال ارتجاعی اسالمى است که       
ابتدائی ترين حقوق آنها و ديگر          
شهروندان را زير پا گذاشته                  

برای همين تحقق خواستها     .  است
با يک پاسخ قطعی روبرو است؛       

اين آن     .  مرگ رژيم اسالمی         
و موانع هم         .  زمينه ها است        

جنبش دانشجوئی براى       .  زيادند
طرح حقوق ابتدائی و اعتراض         
برحقش پاسخى جز زندان و                 

. شکنجه و اعدام نگرفته است             
پاسخش  اخراج و محروميت               

بنابرين .  اجتماعی بوده است          
خيلی طبيعی است که اين                        
وضعيت نمی تواند ادامه داشته           

برای تغيير دانشجويان          .  باشد
ناچارند به ميدان بيايند و به                    

اگر بيائيم مبارزات    .  ميدان آمدند 
چند ساله اخير دانشجويان را با           
مبارزات قبلتر بررسی کنيم                  
شاهد تحوالت اساسی در اين                

سير راديکاليزه     .  جنبش هستيم    
شده در دانشگاه يک واقعيت                 

در کنار    .  غيرقابل انکار است      
اينها افکارى نقد شد و کنار                     

پتانسيل عظيم اين       .  گذاشته شد   
جهتگيريهايش .  جنبش آزاد شد       

سنت قديمى و محافظه    .  تدقيق شد 
کار  امکانگرائی حاشيه اى شد و    
مجددا آرمانگرائی جاى شايسته        

اما هنوز تا      .  خود را پيدا کرد        
 .  تثبيت دستاوردها فاصله داريم

 

 در اين دوره        :يک دنياي بهتر     
کدام گرايشات سياسي در                        
تحوالت حاضر نقش تعيين کننده       
اي ايفا ميکنند؟ نقش و جايگاه               

سوسياليست   -گرايش راديکال       
در ميان دانشجويان چيست؟                 
گرايش ملي  اسالمي و گرايش            
ناسيوناليستي چه نقشي در                     
اعتراضات دانشجويي ايفا                     

 ميکنند؟

 گفتگو با نسرين رمضانعلى

  آذر١۶اعتراضات دانشجوئى، 
 

گرايشات درون اين جنبش هم                      
به هر درجه اين      .  درگير بوده است   

جنبش توانسته است راديکالتر به              
ميدان بيايد به همان اندازه توانسته            
گرايشات و موانع بازدارنده و نفوذ          
آنان را در ميان دانشجويان کنار                

توهمات را از اذهان پاک کند        .  بزند
و چهره واقعی جنبش راديکال خود         
را علنی تر در ميدان مبارزه به                   

 . تمايش بگذارد

 

اما يک نکته را بايد تصريح کرد و           
آن اينست که دانشگاه بصورت                   
بسيار روشنى با آنچه اصالح طلبى         

. دينى نام دارد تصفيه حساب کرد             
حتى تشکلهاى سابقا دولتى و وابسته       
به جناح هاى حکومت نيز نميتوانند         

يک .  اين دکان را باز نگهدارند               
دوره فکرى و سياسى در دانشگاه             
کامال تمام شده است و فراتر از اين          
دوره فکر کردن و جمعبندى و غيره       

صفوف متحد    .  هم به پايان رسيد          
دانشجويان عليه احمدى نژاد نشان           
ميدهد اين روند چگونه طى شده                 

اينجا از عوامل و زمينه های        .  است
شکل گيری اين اعتراضات سوال            

بنظر من هميشه محيط          .  می شود   
دانشگاه بعنوان يک محيط                              
روشنفکری و بعنوان يک ظرفی که       
شايد در کارخانه ها هم در اين ابعاد          
انسانها نمی توانند با هم در يک                   
محيط باشند، محل اعتراض و رشد         

در عين حال اين    .  عقايد پيشرو است  
نسل جوانی است که شاهد                               

دوره .  پيشرفتهای دنيای امروز است   
ارتباطات است و دسترسى به دنيا            

صاف و ساده انسانها      .  سخت نيست 
مقايسه ميکنند و سوال ميکنند که               
چرا وضع ما اينطور است؟ اين                  

. نسل اين تناقضات را نميپذيرد                  
خودش را از جوان اروپائى و                      

توقعش .  آمريکائى کمتر نميداند           
در حالی که مثال يک                 .  باالست

دانشجوی آلمانی از آخرين امکانات       
تحصيلی برخوردار است، از آزادى      
عمل برخوردار است، يک                            
دانشجوی در ايران بايد عليه                         
جداسازی و عليه آپارتايد جنسی                

در حالی که يک               .  مبارزه کند    
دانشجو در سوئد با همکالس زن               
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گرايش   :نسرين رمضانعلی           

راديکال و چپ دارد در دانشگاه به       
. شکل علنی ابراز وجود می کند            

آيا :  اينجا دو نکته مطرح است              
توازن قوا عوض شده است که                 
جنبش دانشجوئی در چند ساله                  
اخير با شعارهای راديکالتر و چپ      
تر به ميدان آمده است و مسئله                  
بعدی آيا اين جنبش آگاه تر از                    
هميشه راه برون رفت را يافته                 

پاسخ من اينست که زمينه           است؟   
رشد گرايش راديکال و کال                        
کمونيسم در ايران و دانشگاهها               
قوى است و روند اوضاع و                       
مبارزه دانشجويان اين گرايش را          

تا به داشنگاه          .  به جلو ميراند         
مربوط است اين يک انتخاب                    
سياسى آگاهانه و محصول يک               
دوره تالش و پشت سر گذاشتن                

اگر به بررسی اين         .  موانع است  
جنبش و گرايشات درون آن                       
بپردازيم، ميبينيد گرايشی که                    
بازدارنده است و در فکر اصالح          

گرايشى که افقش    .  است را ميبينيد   
اينست که شايد بسيج دانشجوئی و          
کميته انظباطی را بهتر کند و يا با           
کنار گذاشتن رئيس انتصابی                     
دانشگاه و يا وزير آموزش و                     

. پرورش شرايط را کمی بهتر کند        
در اساس چهارچوب مسالمت                  
آميزی را می خواهد با رژيم                      
اسالمی و قوانين اسالمی پيش ببرد      
و خود را با اين موجوديت در                   

سرکوب و کشتار و    .  تناقض نميبيند 
آپارتايد جنسی زياد مشعله اساسی        

فکر می کند اگر               .  اش نيست    
اصالحاتی صورت بگيرد به همه         

اينها يا   .  خواستهايش رسيده است     
مستقيما و يا غيرمستقيما در                       

. چهارچوب جناحها بازى ميکنند         
اين همان نيروی بازدارنده است            
که امروز گرايش چپ با ان تسويه        

اينها مکان    .  حساب جدى ميکند       
سابق را ندارند اما هنوز هستند و           
چتر حکومتى به وجودشان و                   

در همين    .  دوامشان کمک ميکند      
اعتراضات اخير هم شاهد                           

. کشمکشهای اين دو گرايش بوديم        
در همين حرکت و اعتراض اخير         
اين جريان با رژيم اسالمی مشکلى      
ندارد به دانشجويان راديکال و                
سوسياليست حمله کردند و                         
بيشرمانه پالکاردى که بر روی آن       

بوده است  "  سوسياليسم يا بربريت  "
 .  را پاره کردند

گرايش ديگر         
  ٧صفحه 
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قبلتر اين گرايش   .  ناسيوناليسم است 
بيشتر حول شعار رفراندم جمع               

حاال سرود اي ايران را               .  ميشد
ميخواهد به اعتراضات الصاق               

گرايش ناسيوناليستی اساسا        .  کند
وزنه ای در جنبش دانشجوئی  در          

در سطح    .  سطح سراسری ندارد      
محلی و بيشتر شايد در شهرهای            
کردستان ما بعضا شاهد تحرک و          

اين .  حضور اين گرايش هستيم           
گرايش خود را با همراهى نکردن        
با اعتراضات سراسرى و در                   
حالت افراط آن با تمايالت قومى        

خوشبختانه چپ و        .  نشان ميدهد   
کمونيسم در کردستان خيلی قوی           

هيچکسی .  تر از ناسيوناليسم است     
نمی تواند منکر قوی بودن چپ در       

اما .  جامعه کردستان باشد                  
ناسيوناليستهاى بی مايه هم باالخره     

نکته ای که     .  جنب و جوش دارند      
حائز اهميت است اينست که ما                 
شاهد هستيم که در مناسبتهائى                 
مانند روزجهانی کودک، روز                
جهانی کارگر، روز جهانی زن،            
مبارزات همگام با مبارزات مردم        
سراسر ايران بوده است و اتفاقا              
دراين مبارزات بخاطر ويژگی              
جامعه کردستان، کمونيسم توانسته      

. مهر خود را بر اين جنبشها بزند           
در دانشگاه هم اين روند کمابيش            
هست اما نه در سطح جنبشهاى               

نکته ديگر اينست که امروز     .  ديگر
همين ناسيوناليستها اتفاقا در قالب         
همان گرايش ملی اسالمی ظاهر            

اين گرايش پالتفرم و         .  می شوند  
. حرفى براى دانشگاه ندارد                      

کارنامه اش براى چپ روشن                  
اما به اعتبار يک سنت                .  است

اجتماعى هست و دارد نفرت                    
در مواردى اين گرايش در     .  ميپاشد

تقابل با راديکاليسم آگاهانه از                   
 . جانب حکومت تقويت می شود

 

 اين اعتراضات    :يک دنياي بهتر      
کماکان فاقد يک رهبري منسجم             

. تتبيت شده چپ و کمونيسم است           
براي شکل دادن به چنين رهبري           
اي دانشجويان کمونيست کارگري       

 چه بايد بکنند؟

 

  اين يک               :نسرين رمضانعلی     

جمله مسائلى هستند که رهبرى          
گرايش چپ و کمونيستى را                  

بايد به اين    .  تامين و تثبيت ميکند    
فکر کرد که چگونه نسلى جديد           
از رهبران کمونيست و                            

. سوسياليست را پرورش داد               
آکسيون و تظاهرات البته خوب          
است اما اگر نتوانيم توده چند ده          
هزار نفرى دانشجو را بميدان             

. بکشيم، اين جنبش تحليل ميرود       
اگر نگاهی کوتاه به تمامی                      
اطالعيه ها در مورد اعتراض           
اخير بيندازيم، همه از                                
راديکاليسم و شعارها و                            

گفتن حقيقت  .  پالکارتها می گوئيم  
خيلى خوب است اما يکی از ما           

 4گفت اعتراضی که بيش از                
سال به طول انجاميد چرا فقط               

 نفر شرکت     1000 يا زير       500
داشتند در حالی که فکر کنم                    
همزمان چند هزار دانشجو در            

بنظر من نقش          .  دانشگاه بود    
رهبران چپ و سوسياليست در           

. راس اين مبارزات کليدى است        
ما بايد سياست گسترش اين                    
مبارزات را در ابعادی اجتماعی       

. و سراسری در دستور بگذاريم        
بايد يک شکل و سبک  نو را به            

يک .  مبارزات هماهنگ بدهيم       
ريشه پراکندگی در ميان گرايش        
راديکال و سوسياليستی بخشا بر       
می گردد به همان نقدی که خود           
ما قبال و بکرات در چند ماه                    

سکتاريسم و   .  اخير بحث کرديم     
فرقه گرائی و بازتاب اين گرايش      
در ميان فعالين  کمونيست و                  
سوسياليست گاها به نوعی عدم          
حضور در اين مبارزات منجر           

اين معضل را ما بايد       .  شده است 
من فکر می کنم               .  حل کنيم    

رهبرانی که نبضشان با نبض ما        
بزند و تصويرشان با تصوير ما         
يکی باشد، در مبارزه برای                   
سرنگونی جمهوری اسالمی و           

برقراری جمهوری سوسياليستی      
بايد خيلی آگاهانه تر به پيشواز            
اجتماعی تر کردن اين جنبشها            

اين حکم براى همه                .  بروند
جنبشهاى پيشرو در ايران صادق     

امروز بايد اجتماعی کردن    .  است
مبارزات و تقويت جنبشی که               
رژيم اسالمی و ارتجاع را نمی          
خواهد و تشنه آزادی و برابری           

 .  است را در اولويت قرار دهيم

 

 شانزده آذر در    :يک دنياي بهتر    

 ... آذر١۶اعتراضات دانشجوئى، 

ضعف اساسی در جنبش سرنگونی       
همين .  است که ما شاهدش هستيم          

ضعف را می شود در جنبش برای         
در جنبش کارگری    .  آزادی زن ديد   

در ساير جنبشهای اعتراضی        .  ديد
بايد روشن کنيم که         .  مشاهده کرد  

نقش رهبران کمونيست و                             
سوسياليست در اين دوره چيست و         
به طبع نقش حزب طبقه کارگر                 
چيست؟ حزبی که پرچم مارکس و         
حکمت را برافراشته، چگونه امر          
سازماندهی و رهبری را پيش می           
برد و در عين حال اين بخش از                 
رهبران کمونيست و سوسياليست           
را در راس مبارزات قرار می دهد        

تا به ما بعنوان     .  و سازمان می دهد    
حزب برميگردد بايد وظايف                     
تعريف شده را در مقابل فعالين و             

. رهبران سوسياليست قرار دهيم            
در متن  .  موانع کارشان را رفع کنيم    

مبارزه و تالش لحظه به لحظه و              
براى .  گام به گام همراهشان باشيم       

سواالت و گره گاهها پاسخ داشته             
باشيم و در تامين رهبری و تعيين            
تاکتيک نقش شايسته مان را ايفا                

 . کنيم

 

تا به سوال شما مربوط ميشود                    
دانشگاه امروز نياز به تشکل علنى        

چپ در قامت       .  و توده اى دارد         
اجتماعى بايد حزف روشن و همه           

روشهاى .  پسند و با اتوريته بزند          
فرقه اى و ايدئولوژيک را کنار                
بگذارد و صالحيت رهبرى خود را      

گرايش سوسياليستى در    .  اثبات کند 
دانشگاه تنها زمانى ميتواند رهبر            
بالمنازع اعتراض دانشجويان شود     
که به سواالت گرهى در اين جنبش        

نوع تشکل، تضمين         .  پاسخ دهد    
دخالت توده اى دانشجويان در آن،          
به جلو صحنه فرستادن مرتب                   
صف رهبران دانشجويان، تعريف        
لوالهاى اتحاد با جنبشهاى اجتماعى     
و برابرى طلب جامعه، گرفتن نيرو      
از جامعه و متقابال برافراشتن پرچم    
اعتراض جامعه، مقابله فکرى با            
گرايشات ارتجاعى و بازدارنده و          
سرکوبگر، جارى کردن سنتهاى            
اعتراض توده اى و راديکال،                    
فهميدن و جاانداختن مرز فعاليت             
علنى و راديکال و نيافتادن در چاله        

از ...  قانونگرائى و آوانتوريسم            

22شماره   
راه است؟ آيا اعتراضات را                       
ميتوان به شانزده آذر متصل کرد؟        
رئوس خطوط سياسي مورد نظر          
شما براي برگذاري يک شانزده             
آذر موفق و گسترده و راديکال چه        

 هستند؟

 

فکر می کنم         :نسرين رمضانعلی  
 آذر امسال می تواند گسترده تر       16
پارسال .   آذر پارسال باشد       16از   

گامهای مهمی اين جنبش به جلو             
قبل از هر چيز سراسری       .  گذاشت

بودن و برگزاری شايسته اين روز       
بايد اين را اضافه کرد که               .  بود

 آذر سال گذشته       16رژيم قبل از       
صدها .  سرکوبها را آغاز کرد             

دانشجو دستگير و احضار و                     
. زندانی و اخراج و تعليق شدند               

دهها روزنامه دانشجوئی توقيف            
شد و دانشگاه را عمال پادگان                    

اما همه اينها مانع از تجمع        .  کردند
مانع اين نشد در       .  دانشجويان نشد  

حضور خود احمدی نژاد عکس             
بنابراين اين  .  اش را به آتش بکشند     

مبارزات عليرغم سرکوبها کماکان     
روزی نبوده  .  در جريان بوده است    

ما شاهد اعتراضات دانشجويان             
بنابرين همين چند قلم که           .  نباشيم

اشاره کرديم کافی است برای اينکه    
متوجه شويم که نه دستگيری، نه            
اخراج، نه توقيف نشريات                          
دانشجوئی، و نه پادگان کردن                  
دانشگاه نمی تواند مانعی برای                

اما .   آذر باشد           ١۶برگزاری      
هشياری و سازماندهی و رهبری          

. حساب شده را نيز می طلبد                      
پارسال تقريبا بيانيه ای به تصويب       
رسيد برای سراسری برگزار                  
کردن اين روز و سال گذشته در             
تعدادی از دانشگاهها برای اولين          

 اذر را برگذار می       ١۶بار بود که     
بنابراين يکی از اقدامات          .  کردند

که در دستور است، تصويب بيانيه       
مشابهی در سطح دانشگاههای                

شعارها و   .    سراسر کشور است     
خواستهای دانشجويان بايد                         
سراسری باشد تا هويت مستقل و           

تالش .  انقالبى شان را معرفى کند       
برای به ميدان آوردن در ابعادی             
خيلی بزرگتر و توده اى تر                         
دانشجويان بايد در دستور گذاشته         

با توجه به فضاى موجود در       .  شود
دانشگاهها و با توجه به تحرک                
سياسى کارگران در جامعه،                     
انتظار اينست که امسال جنبش                

  ٣صفحه دانشجوئی خيلی  
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 دعاهائىاخيرا مهرنوش موسوی ا      
را در مورد مضمون تماس ميان            
علی جوادی و آورش مدرسی بيان      

چه اهدافی از اين            .  آرده است   
اتهامات دنبال ميشود؟ حزب اتحاد       
آمونيسم آارگری چه سياستی را          
در رابطه با تماس با بخشهای                   
مختلف جنبش آمونيسم آارگری           
دارد؟ چگونه بايد با اين سكتاريسم        
و فرقه گرايی در صفوف جنبشمان      

 مبارزه آرد؟

 

 بعنوان يک            :سياوش دانشور     
حزب سياسی، ما پاسخ به هر بحث    
و اتهام نازلی را به مشغله خود                 

وظيفه ما و فلسفه        .  تبديل نميکنيم  
تالش ما تمرکز روى سواالت                 
سياسى اساسى و امر رهبرى و               
سازماندهى جنبش مان است که              
امروز درگير مبارزه اى وسيع               

قرار است تصويری از ما          .  است
ارائه شود که بتوان براحتی                       
هرگونه اتهامی را به ما نسبت                  

قرار است تصوير يک               .  دهند
حزب بی پرنسيپ از ما ترسيم                 

منتهی هر چه تالش ميکنند،       .  شود
اتهامات .  نتيجه معکوس ميگيرند      

هر نوشته ای از نوشته قبلی                       
 . بزرگتر است

 

يکی از اين دسته اکاذيب اعالم اين       
مساله است که علی جوادی از                  
رهبری حزب اتحاد کمونيسم                   
کارگری، در زمانی که بخشی از          
ما بشکل فراکسيون اتحاد کمونيسم       
کارگری درون ح ک ک فعاليت             
ميکرديم، بمنظور مذاکره برای             
پيوستن به حزب حکمتيست و چانه      
زدن بر سر پست و مقام با کورش          

باعث !  مدرسی تماس گرفته است      
تاسف است که کسانی تالش                      
ميکنند جنبش کمونيسم کارگری را      

لذا تکذيب  .  تا به اين حد نزول دهند     
. اين دروغ اهميت چندانی ندارد            
. نشان دادن هدف آن مهمتر است           

همينطور اخيرا در مطلب ديگرى        

ميشود اما نتوانست يک مورد             
در .  چنين ادعائى را اثبات کند          

دوره فراکسيون شوراى رهبرى      
فراکسيون متشکل از کادرها و           
در مواردى اعضا در تمام                      
تصميم گيريها شريک بود و                 
بدون اين مکانيزم ما يک قدم                

ما بعنوان فراکسيون      .  برنداشتيم
هيچ تماس رسمى و غير رسمى         
با رهبرى حزب حکمتيست و              

. شخص کورش مدرسى نداشتيم       
ادعاى مهرنوش موسوى تنها              
يک دروغ با هدف تخريب                     

. مناسبات کمونيستها است                     
ما از روز اول     "  مخفى"سياست  

تشکيل فراکسيون روشن بود و           
در کنفرانس اول حزب طى                   

سياست ما     .  قرارى تاکيد شد        
ايجاد رابطه سياسى و رسمى با        
رهبرى هر دو حزب و بخشهاى        
مختلف جنبش کمونيسم کارگرى     

 اختالف نظر ما با                           .است
سياستهاى رسمى اين دو حزب،        
که طى سمينارها و مقالت متعدد       
بيان شدند، مانعى براى ايجاد اين      

سياست کمونيستى  .  رابطه نيست 
ما علنى است و نيازى به                          

ما نه   .  افشاگرى اين و آن ندارد        
فقط مخالف سياستهاى تاکنونى و      
ايجاد نفرت در مناسبات بخشهاى     
مختلف اين جنبش هستيم بلکه              
آگاهانه ميخواهيم اين ديوار                   

ما نه حميد   .  نفرت را ويران کنيم    
تقوائى و نه کورش مدرسى را            

ما از بحث و        .  نميدانيم"  نجس"
نقد سياسى متين و صريح                        

يک ذره از          .  استقبال ميکنيم    
مواضع اصولى و کمونيستى مان     
تحت هيچ شرايطى کوتاه نمى              
آئيم و به سياستهاى فرقه اى از            
هر سو اجازه نميدهيم بيش ازاين       

. تيشه به ريشه اين جنبش بزنند           
ما بنا به تصميم رسمى مان با                
تمام کمونيستهاى کارگرى در             
سطوح مختلف رابطه ميگيريم و       
اين به هيچ کس مطلقا ربطى                 

نه فقط اين سياست اعالم        .  ندارد
شده ماست، بلکه و دقيقا در                    
مقابل سياستهاى فرقه اى چپ              
راديکال، گسترش اين رابطه              

 

 !هيات داير دفتر سياسى پاسخ ميدهد

اپوزيسيون "ادعا کرده بود که                  
يعنى "  حزب کمونيست کارگرى        

فراکسيون، نويد بشارت را فرستاد        
؟ اين تصويرهاى استريوتايپ      !جلو

براى اينست که چند سطر بعد مقام          
رابطه کمونيستها با        "  تئوريسين"

جالل طالبانى را به ما الصاق کند            
و سايت روزنه هم آن را روى                    
چشم ميگذارد و اين اکاذيب را                   

اين رفتارها از نظر      .  منتشر ميکند 
من سبک، غير سياسى و مخرب             

کسى که بحث و جدل سياسى       .  است
را تا اين حد نازل ميکند تنها نشان           
ميدهد که مقام بحث و جدل براى              

نکته مهمتر  .  خودش کجا قرار دارد   
اينست که ميخواهند از رابطه افراد       
در احزاب کمونيست کارگرى يک       

هدفشان باال   !  جرم سياسى بتراشند    
طورى .  بردن ديوار نفرت است          

ميگويند و مينويسند که گويا                        
" ما با رژيم اسالمى                رابطه      "
؟ هدف اين                  !افشا ميکنند         را

روشهاى فرقه اى و غير مسئوالنه         
تخريب مناسبات سياسى کمونيستها      
و فعالين جنبش کمونيسم کارگرى          

هدف اينها ايجاد تابوها و              .  است
ديوارها و اتهاماتى از پيش ساخته          
است که حتى هر رابطه سياسى و           
سالم افراد را نيز محدود و زير                  

اين روشها قديمى و          .  سوال ببرد   
روشهاى رايج جريانات      .  کهنه اند  

فرقه اى و چپ راديکال اند که                   
هميشه حقيقت را براساس موقعيت        
فعلى خود و منافع سکتاريستى خود       

هر درجه سکوت در             .  ميسنجند
مقابل اين روشها تنها منجر به                    

  . تقويت آن ميشود

  

فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگرى        
برخالف ادعاى مهرنوش موسوى        
و برخالف اظهار نظر قبلتر                       
رهبرى دو حزب زير هيچ مقررات      

حزب کمونيست        .  حزبى نزد       
کارگرى مرتبا اعالم ميکرد که                
پرونده ما سنگين و سنگين تر                     
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سياسى سالم را بين کادرها و                     
فعالين اين جنبش توصيه و تشويق        

ما فرهنگ اتهام زنى چپ       .  ميکنيم
راديکال و فرقه اى را خوب                      

اهداف سياسى اين             .  ميشناسيم
. تبليغات را خوب ميشناسيم                      

پيامدهاى منفى اين سياستها را                 
براى جنبش کمونيسم کارگرى از         
جمله ميدان دادن به غير                                

ما .  اصوليگرى خوب ميشناسيم        
وظيفه خود ميدانيم که در کنار                 
فعاليت و تالش براى احيا و تقويت        
سنتها و سياستهاى مارکسيستى               
منصور حکمت و توجه به ماتريال       
انسانى کل جنبش کمونيسم                          
کارگرى، قاطعانه سياستها و                    
فرهنگ و روشهاى مخرب چپ             
راديکال و فرقه اى را نقد کنيم و              

اظهارات مهرنوش     .  کنار بزنيم    
   !موسوى فقط تاسف آورند، همين

  

اما مستقل از اظهارات مهرنوش           
موسوى اين فرهنگ و ادبيات غير       
کمونيستى توسط رگه هاى افراطى      

. در اين احزاب دامن زده ميشود            
اين رگه که خوشبختانه هنوز                    
نتوانسته است کل اين جنبش را                
مسموم کند، از پايه اى ترين و                  
بديهى ترين معيارهاى انسانى و             
آزادمنشانه و منصفانه اين جنبش           

بى مهابا اتهام      .  عبور کرده است     
ميزند، بى حرمتى را به اوج                      
رسانده است، غير مسئول و                      
فرصت طلب است، هدفش انتشار         
و گسترش نفرت است، نتيجه                   
کارش سرد کردن افراد از امر                
تحزب کمونيستى است، هر                       
مخالف و منتقدى را با ده اتهام از            
پيش آماده منکوب ميکند، در بحث       
و استدالل عميق کمونيستى و قانع         
کردن ناتوان است و بجايش به اين        

اين رگه    .  روشها رو مى آورد           
سرسوزنى منفعت اين جنبش و               
حرمت و ارزش افراد برايش مهم         
نيست، ديدى ابزارى به هر کس و         
به همه دارد، روشهايش تابع                     
اصول خاصى نيستند، به همه چيز       
شبيه است بجز آزادمنشى و                       

انسانگرائى 
  ٩صفحه 
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طی سالهای گذشته هر چند وقت             
يکبار خبر دردآور تجاوز به                     
کودکان و دختران باکره در                       
کشورهای آفريقائی سرتيتر اخبار        

رابطه  اين دو پديده از          .  می شود 
اعتقاد به خرافاتی سرچشمه می             
گيرد که ريشه آن در مذاهب و                  
عدم دسترسی بخشی از مردم                   

 .جهان  به علوم انسانی است

 

اين مردان تجاوزگر نه تنها                        
موجبات ابتالی کودکان و                           
نوجوانان به بيماری ايدز را فراهم       
می کنند بلکه باعث مرگ کودکان        
و نوزادانی ميشوند که جثه                         
کوچکشان بهيچ  وجه  تحمل چنين         

تصور .  عمل وحشيانه ای را ندارد     
اينچنين اعمالی در جهان                             
انفورماتيک کنونی برای من و               
شمايی که هرلحظه اراده کنيم می          

توانيم به آخرين اخبار علمی                       
دسترسی داشته باشيم، غير قابل             

ولی واقعيات دنيای        .  باور است   
وحشی اطراف را بدليل دردآور             

بودنش نبايد از اذهان عمومی                   
 .دور نگاه داشت

 

ن خط                .   کمونيسم کارگرى  حاشى اي ما قبل از اينکه صرفا به ادعا و يا ف
نگاه کنيم به خود سياست و پيامدهاى آن توجه داريم و بدون ترديد محکم               

اوت          .   در مقابلش مى ايستيم    ف ت سياست عملى ما اينست که اثباتا تصوير م
م و                     ري ي گ ه ب ع ام ل ج و اجتماعى و انسانى کمونيسم کارگرى را در مقاب

ز آن از                     .   پراتيکى کمونيستى را دنبال کنيم     ه و جست و خي ن رگ نقد اي
ارگرى                  اينرو اهميت دارد که اجازه ندهيم به نام و زير پرچم کمونيسم ک

د                   ن ن الب ک . هر رفتار ارتجاعى و فرهنگ عقبمانده و غير مسئوالنه را ق
زد و                  ي اگر اين رگه به نام خودش و مستقل از کمونيسم کارگرى حرف م

م        کردي ي م چون  .   عمل ميکرد، قطعا ما يک دقيقه وقتمان را برايش تلف ن
ه                        ا ب ه ن ادل اي ع ى، م بيرون ما، در ميان جريانات فرقه اى و دست راست

 . وفور وجود دارند و توجه کسى را جلب نميکند
 

ن است                 آنچه کادرهاى کمونيست کارگرى بايد بدقت به آن توجه کنند، اي
ا و                   ه ام آن که اجازه ندهند در فضاى مسموم فرقه اى اين سياستها را به ن

 . * کمونيسم کارگرى پيش ببرند

 رابطه ايدز 
 و تجاوز در اثر اعتقادات مذهبی

 شهال نورى 

آخرين اخبار دردآور در اين مورد        
 مرد به يک           6اشاره به تجاوز           

؟ اين خبر در         ! ماه دارد     9نوزاد   
حالی روی سايتها می آيد که                        
واکسن متوقف کردن بيماری ايدز         
موجود است و امکان معالجه اين            
بيماران می تواند جلوی خشونت             
عليه کودکان و دختران جوان را              

 .  بگيرد

 

ميشود با فشاری منسجم و بين                    
المللی سازمان بهداشت جهانی را           
وادار کرد به کمک اين مردم  که              
خود نيز قربانی دست مذهب و                  

. جهل ناشی از آن هستند، بروند               
دارو و درمان موجود بايد شامل               

اين .  همه مردم در سراسر دنيا شود      
تنها سرمايه دارى است که سالمتى       
و بهداشت را مانند آموزش و رفاه           
و غيره از يک حق به يک امتياز              

 . تبديل کرده است

اما افکار و اعتقادات خرافی که                
ناشی از وجود و دست اندازی                   
مذاهب بر زندگی مردم است را می    
شود بدون برپايی سوسياليسم از              

 *ميان برداشت؟
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 ...هيات داير دفتر سياسى پاسخ ميدهد

!اقدام فورى  
 در محكوميت سوقصد به جان فعال آارگرى در ايران

)در حمايت از جنبش آارگرى در ايران(  
.اين بيانيه اعتراضى را امضا و در سراسر جهان پخش نماييد  

:براى اطالعات بيشتر به سايتهاى زير مراجعه نماييد  
http://www.labourstart.org  

 http://www.workers-iran.org  

به تمرکز ذهنی برای ارائه مطالبم نياز            .  ميزدم
ميان مباح رياضيات کاربردی و                   .  داشتم

؟ در سالن غذا       !مباح کمونيسم کارگری کمی فاصله و تفاوت است                
يکی از  .  برآشفته بود .  خوری با دوست بسيار عزيزی صحبت ميکردم         

بايد .  بسياری کرده بود  "  اظهار لطف "کادرهای حککا در روزنه به من        
نبايد وارد اين سطح نازل       .  قانعش ميکردم که عکس العملی الزم نيست         

اين ادبيات مبتذل بهيچوجه نماينده سنت درخشان                    .  از برخورد شد      
با چند رفيق ديگر پيرامون حمالت شخصی و          .  کمونيسم کارگری نيست  

رفيق عزيزی از کميته مرکزی         .  غير سياسی اين روز صحبت کردم          
حزب پيام داد که يادداشتی برای مسئول مدير سايت روزنه در حککا                     

چند دقيقه بعد    .  فرستاده است و به درج اين مطلب اعتراض کرده است              
ری از اين يادداشت         باز هم اتهام، باز     .  در روزنه نبود   "  ديدنی"ديگر ا

باز هم اجبار به حذف مطلب بدون هيچگونه                .  هم ابتذال در برخورد      
شايد بايد  .  گويا بايد به اين شيوه هم عادت کرد       .  توضيح و يا عذر خواهی    

 ؟ !شکر گزار هم بود

در عين حال مسائلی را که برای امتحان فردای دانشجويان فوق ليسانسم              
. نگاهی به ايميلم انداختم      .  بايد عجله ميکردم    .  الزم بود، آماده ميکردم      

 ۴:٣٠ميخواستم کامپيوتر را خاموش کنم و روز کاری را در ساعت                     
ايميلی از يک دوست جديد و بسيار           .  کمی خسته بودم   .  عصر تمام کنم   

نامه .  از کادرهای کمونيسم کارگری هستند     .  عزيز توجه ام را جلب کرد      
نامه عميق و تحليلی     .  نميدانم چه انتظاری بايد ميداشتم      .  ای ضميمه بود   

به نظرمن موضوع ايجاد وحدت          :  "در قسمتی از نامه آمده بود           .  بود
درجنبش کمونيستی واحزاب آن، که ازجمله اهداف مورد نظر شماست،            

و با وجود روابط    امری عاجل و ضروری است؛ اگرچه درشرايط فعلی          
، احساس   "و مناسبات بسيار تيره بين احزاب کاری بسيارمشکل است                

در گوشه ای ديگر عالوه بر طرح                 .  آرامشی وجودم را فرا گرفت          
فکر "سئواالتش از حزب اتحاد کمونيسم کارگری، اعالم کرده بود که                  

می کنم ح ا ک ک حاصل يک نقد حقيقی وعينی از احزاب موجود                             
من .  اميدوارم دراين راه همچنان پيش رود، با موفقيت روزافزون          .  است

... من نيز خود را جزيی از آن ميدانم        ."  نيزخود را جزيی از آن می دانم       
احساس شعفی ناشی از         .  سمت گيری اين رفيق برايم ارزشمند بود                

اعتماد به راهی که ميرويم، عليرغم        .  پيشرفت کار وجودم را گرفته بود       
يادداشتهايش خستگی ذهنی و جسمی را از         .  مشکالت و پيچيدگی هايش    

اما روز ديگری    .  با شادی ساده گونه ای به خانه برگشتم          .  من دور کرد   
 . کماکان در پيش است

اميد و باور عميق به اينکه دنيای فردا          .  آينده ميتواند تکرار گذشته نباشد     
ميتواند از مشقات و مصائب و زشتی هاى امروز رها باشد، يک نگرش             

 . *قوی در سنت کمونيسم کارگری است

...ستون آخر  
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 سياوش دانشور

 علی عزيز

سم          اين نامه را درشرايطی می نوي
رای           ستجو ب دماه ج س از چن ه پ ک
ک          ئواالت، اين ی س خ برخ پاس

ه ام          شترآنها را يافت ل .  بي قب
م         را درغ دردی م يز، هم ازهرچ

ذير         ز بپ ای عزي . ازدست دادن زوي
و     ته ت ر  "نوش تون آخ ان ..."  س بي

ه        سانی و پدران ق ان ات عمي احساس
يرغم غم انگيزبودن،           ه عل ايست ک

 .بسيار زيبا و رمانتيک است

ل          ...   م ح ا ک ک حاص ی کن فکرم
نی از احزاب             د حقيقی وعي يک نق

ن راه     .   موجود است   دوارم دراي امي
ت          ا موفقي ش رود، ب ان پي همچن

ی        .   روزافزون من نيز خود را جزي
م      ی دان ه و         .از آن م د نکت ا چن  ام

 :سئوال

ضيه      - شارت"در ق ر "  نويدب بنظ
ضاوت           تباه در ق ما دچاراش ن ش م
سبتًا      شديد و اين اشتباه برای مدتی ن
رايط         سترده ش ادی گ اد و درابع زي
را برای تبليغ عليه کليت نظرات و        

ود     راهم نم ما ف ار ش رم  .  افک ه نظ ب
اره توضيحاتی       ن ب الزم است دراي

مثًال،درپاسخ به  ( درنشريه داده شود  
 ).سئواالت

ه           - ای ح ک ک ا گفت ازطرف رفق
سم درحزب ازنظر       ه مدرني ده ک ش

نی         وادى، يع ی ج ود عل وج
ف    سيونهای مختل ک     فراک در ي

دام پراتيک سياسی      حزب ه هرک  ک
خود را دارند و به عبارتی، حزب،   
ه حزب         نه فقط حزب تعدد نظر، ک

شک نيست  .   تعدد و تکثرعمل است   
" اصول سازمانی ح ا ک ک        "   که  

دعا است و ظاهرًا            ن م برخالف اي
ه وجود احزاب           اعتقاد اين حزب ب
ش ک ک، در               ف در جنب مختل
ط يک            ه فقط و فق سانی ک دگاه ک دي
ی          ه م ده طبق ا نماين زب را تنه ح
وان          ه عن دانند، احزاب مختلف را ب
فراکسيونهای يک حزب تلقی کرده     

ت يحات        .  اس ال، توض ن ح ا اي ب
بيشتری دراين زمينه ازطرف شما       

 .حتمًا مفيد خواهد بود

ی،       - درنقد نظرات، درشرايط کنون

تاريخى که برايش ميتراشند                  
اقدام نويد بشارت يا      .  همين است 

اسماعيل مولودى آنهم براى يک       
عضو کميته مرکزى عملى سطح     
پائين و ضد حزبى و تخريب                 

ما اين رفتار را در           .  کننده بود  
. شان هيچ کمونيستى نميبينيم               

کمونيستها عار دارند که نظرات       
کسى .  و عقايد خود را پنهان کنند      

که به هر دليل مخالف سياست              
رهبرى حزب يا سياست رسمى         
است، با شهامت حرفش را ميزند      

پاى همه چيز آن    .  و تا آخر ميزند   
در مورد اينکه اين    .  هم مى ايستد  

اقدام محکوم است ما اختالفى              
در باره قضيه نويد               .  نداشتيم

بشارت بيشترين نقد و مخالفت            
در متون کتبى و شفاهى از جانب    

در مورد     .  ما صورت گرفت        
اظهارات بعدى اسماعيل مولودى    
که اتهاماتى را به رهبرى حزب         
منتسب کرد ما پنج عضو دفتر             
سياسى اعالم کننده فراکسيون             

. اطالعيه محکوميت داديم                    
اختالف ما برسر روش برخورد       
و نوع بررسى اين پرونده بود نه        

اين .  دفاع از عمل نويد بشارت         
درست است که بسيارى از                    
اصول برنامه اى ما در اين                    
ماجرا از پنجره به بيرون پرتاب        

حزب "شد و استدالل شد که                  
و بنابراين         "  دولت نيست        

استانداردهاى متفاوت باب شد،          
اما مسئله حتى ازاين هم فراتر             

اوال نتايج اوليه کميسيون        .  است
تحقيق کامال اثبات نميکرد که              
نويد بشارت همان اسماعيل                  

تحليل هر کس        .  مولودى است   
هرچه بود و سابقه افراد با هم               
هرچه بودند و چه تاثيراتى در             
برخورد به مسئله ميگذاشت،               
ازاين حقيقت نميتوانست ذره اى        
کم کند که ما داريم در مورد يک         
عضو رهبرى حزب با سابقه               
سى سال فعاليت سياسى حرف            
ميزنيم و هر اشتباه کوچک و                
فضاى تحريک و شايعه ميتواند         
چهره حزب را در يک دراز                 

موضع ما و      .  مدت تخريب کند     
مالحظات ما بسيار استراتژيک        
تر از قيچى کردن نويد بشارت            
بخاطر انتشار شبنامه ها و                      
فحاشى و اتهام عليه رهبرى                  

ببينيد رفسنجانى از      .  حزب بود  
جمله کسانى است که بدستور او         

هر .  بهترين رفقاى ما را کشتند         

 نامه ها،
د       م باي ه  فکر می کن ه و کناي  ازطعن

سلم          ( س م د اک ًال در نق ا   )  مث و ي
ا         ی واژه ه اربرد برخ ل (ک مث

 .  پرهيزنمود) اسکاندال

سيون در         - شکيل فراک وع ت موض
ش          ازمانی پي ول س ک اص م ي متم
رايط آن           ه ش ده و ازجمل نی ش بي

ه  ست ک وم    :  "  اين ه دو س چنانچ
ادی از       ه مرکزی مف اعضای کميت
ا          اير ب سيون را مغ رم فراک پالتف
ول           ا اص ه ای و ي انی برنام مب
د،      شخيص دهن زب ت ازمانی ح س
مى و           ار رس د اعتب سيون فاق فراک

ود        د ب زب خواه ی در ح ". حقوق
ام         آياشرايط و موقعيت شما درهنگ
ن         شمول همي سيون م شکيل فراک ت
ود؟        وابط نب  ض

نشريه يک دنيای بهتر، جذاب و         -
بخصوص فکر می   . خواندنی است 

ر           کنم  بخش پاسخ به سئواالت تاثي
ست           االن کموني ر فع ده ای ب عم

ه، آرزوی   .  خواهد داشت  و درخاتم
رای           ت ب ادی و موفقي المت، ش س

 .قربانت مهرداد.....تا بعد. شما

 

 رفيق مهرداد عزيز، 

بدوا از اينکه خودت را جزئى از             
حزب ميدانى خوشحالم و پيوستنت        
به صفوف حزب را صميمانه                    

. تبريک و خوش آمد ميگويم                      
همينطور از حسن نظرت در مورد       
نشريه و ستون نامه ها ممنونم و                
تالشم اينست که مرتبا اين نشريه             
جذاب تر و به ابزارى در دست                 
کمونيستها و مبارزه کمونيستى                

در اينجا بخشى از نامه      .  تبديل شود 
را که جنبه عمومى داشت منتشر             

 و اما در مورد سواالت؛ . کردم

 

نويد "آيا ما در مورد قضيه                        
دچار اشتباه در قضاوت        "  بشارت
 موضع ما در مورد قضيه             شديم؟

نويد بشارت دو جنبه داشت؛ اول             
جنبه حقوقى اصولى و روش                      
برخورد به مسائلى از اين دست و           
دوم نفس کار و اقدامى که صورت         

متاسفانه و همانطور که     .  گرفته بود 
اشاره کردى از اين موضوع                      
بعنوان اهرمى براى تخريب ما و            
حقانيت نظرات انتقادى مان و ايجاد      
فضائى که کسى به بحث گوش ندهد 

هنوز هم   .  کمال استفاده را کردند        
اولين جمله در مورد حزب ما و                
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کدام ما بعنوان يک بازمانده آن                
تاريخ خونين يک شاکى خصوصى     

اصول من     .  اين موجود هستيم         
کمونيست و عدالتى که دنبال                     
اجراى آنم به من اجازه نميدهد با             

. رفسنجانى هر رفتارى را بکنم             
اينجا ما نه با قاتل و نه با                                 
تروريست روبرو نبوديم، با يک           
رفيق قديمى روبرو بوديم که شک        
وجود داشت و شواهدى اوليه                    
وجود داشت که او دست به اين                 

ما عمل نويد         .  اقدام زده است        
بشارت را قاطعانه محکوم کرديم          
اما با همان قاطعيت نميتوانستيم              

و رفقاى  .  بگوئيم ايندو يکى هستند     
ما اينرا در متن اختالف سياسى با          
ما بدست گرفتند و از آن يک                      

اين بخش درد          .  کمپين ساختند     
حرفهاى .  آورتر اين ماجرا بود           

بشدت ناشايست و اتهامات بشدت          
زشت و غير رفيقانه اى نثار ما شد        
تا موضوع سياست و اختالف که           
سابقه اش به قبل از نويد بشارت و          
اسناد متعدد برميگشت مخدوش              

بعدتر من در دفتر سياسى            .  شود
اعالم کردم که جدا از نتيجه و                   
تصميم حزب من مستقال اين                      

شواهدى .  موضوع را دنبال ميکنم     
اوليه داشتم که شک و گمان من را         

مسئله .  به جاهاى ديگرى هم ميبرد     
چه حزبى و چه شخصى برايم مهم        

نهايتا من و ما در فراکسيون          .  بود
آن را اعالم   . به همان نتيجه رسيديم 

کرديم و راه رد کردن آنرا هم در            
اما .  ساده ترين شکل پيشنهاد کرديم    

اين يک بخش موضوع است و                
اشتباه قضاوت در مورد آن صدق         

مثل اينست که شما در               .  نميکند
مسند يک قاضى باشيد و حکمى را       
بخواهيد صادر کنيد که عليرغم              
شواهد موجود روى آن اطمينان             

ما هم فکر ميکرديم که              !  نداريد
ايندو يکى هستند اما مسئله برايمان      

با قاطعيت و         .  قابل اثبات نبود        
اطمينان خاطر از اينکه اين وسط          
با حيثيت آدمى بازى نشده و يا                   
سهل انگارانه به آن برخورد نشده         
نميتوانستيم در آن مقطع راى مثبت      

نکته اساسى  .  اين جرم نيست  .  دهيم
تر اينبود که روش برخورد ما به            
چنين مسائلى چگونه بايد باشد؟ آيا         
اصل بر برائت است صرفا امرى         
شيک و برنامه اى است؟ آيا حق             
متهم بر اطالع از اتهاماتش و دفاع       
از خود در يک مرجع بيطرف                 

١١صفحه شعار است؟ آيا           
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ميتوان با هر دليل و مدرکى به                 
افراد اتهام زد، در موردشان در             
محافل سخن گفت، فضا ايجاد نمود       
و همه اينها را توجيه کرد؟ من                  
فکر ميکنم رهبرى حزب خيلى               
ساده ميتوانست اين موضوع را              
جمع کند و در صورت لزوم حتى          
اقدام تشکيالتى هم در دستور                    

اما وقتى در جزئيات اين         .  بگذارد
پرونده دقيق ميشويد يک نوع                   
برخورد تراژيک و نقض اصول          

مسئله اى که بعدتر در        .  را ميبينيد 
مورد فراکسيون به يک اصل ارتقا      
داده شد و در تداومش اشکال                     
زمختى مثل لو دادن آى پى و                     
معرفى هويت افراد خودنمائى                 

اتفاقا مسئله کليدى اينست که       .  کرد
وقتى شما بعنوان فرد در پرونده             
ذينفع هستيد و اتهاماتى به شما                  
نسبت داده شده است، بايد بيشترين       
سعه صدر را در روند بررسى                
داشته باشيد و گرنه اصوليت و                
انصاف و عدالت از معنى تهى                

به نظر من اعتماد بنفس          .  ميشوند
در برخورد به اين مسئله بسيار               
پائين بود و مدتها حزب به خودش          

اگر اين ماجرا نفعى        .  مشغول شد  
براى حزب داشت اينبود که چماقى      
شود تا چهره ما را با آن لجن مال             
کنند و کل بحث سياسى و                              
استراتژى و موضوع رهبرى و             
سازماندهى و انتقاد از سياستهاى          

برکت .  حزب را به حاشيه برانند         
اين پرونده بسيار بيشتر از                          
ضررش براى خط سياسى معينى         

در اين ماجرا نرمهاى ما               .  بود
من اينجا نظر     .  بشدت سقوط کرد    

شخصى ام را ميگويم؛ امروز                  
. حقايق کامال روشن شده است                

بسيارى از آن تبليغات نفع خود را         
داده اند و آنها که خواستند در پس           

. آن امرى را پيش ببرند پيش بردند       
ما هم جدا شديم و براى اين رفقا               

موضع ما   .  آرزوى موفقيت کرديم    
در مورد دفاع از اصول و پايبندى        
به پرنسيبهايمان کامال درست بود         

. و من قاطعانه از آن دفاع ميکنم             
" قديسين"حقوق مجرمين را براى       

من هيچ وقت حاضر          .  نمينويسند
نيستم در برخورد به چنين مواردى      
يا در قبال مخالف سياسى ام هر               
روشى را مجاز بدانم و يا توجيه              

بلکه پايبندى به تحزب در ميان         
ما در طول حدود سه دهه                      
فعاليت با اين جريان گوياتر از          
آنست که بشود هرچه را به ما             

متمم اصول        .  منتسب کنند       
سازمانى ما و طرح پيشنهادى           
ما براى فراکسيون پاسخ کامل        
به اين ادعا است و متقابال سند            

 در مورد         ٢٧مصوب پلنوم         
فراکسيون ديدگاه اين جريان را        
در مورد حزبيت منعکس                     

واقعيت اينست بحث           .  ميکند
صرفا برسر وجود فراکسيون           
نبود، بحث برسر ديدگاه هاى             
موجود در زمينه تحزب                        

بحث رفقا حميد    .  کمونيستى بود 
تقوائى و مصطفى صابر و                  
مدافعين آن بحثى بيرون سنت            
تحزب کمونيسم کارگرى و                 
رجعت به ديدگاههاى تحزب              

سنتى که فرد و           .  سنتى است   
فاکتور شخصيت کمونيست در        
آن رنگ ميبازد و به قول حميد          

" کوتوله سياسى     "تقوائى به           
معلوم نيست چرا    .  تقليل مى يابد  

" کوتوله هاى سياسى   "جمع اين    
يک حزبيت قوى کمونيستى               
است؟ سنتى که ديدگاه انتقادى و       
خصلت مشخصه جريان                       
کمونيستى ما را کنار ميزند و             
تبعيت را جاى آگاهى و انتخاب         

اين سنت    .  کمونيستى ميگذارد   
حزب اجتماعى و قوى                            
کمونيستى نميخواهد بلکه بيشتر      
به روش فرقه هاى ايدئولوژيک      

در مورد نفس عمل هم ما                 .  کنم ...نامه ها
اطالعيه .  موضعمان درست بود        

حزب موضع مشترک ما بود که              
در مورد    .  نويسنده اش من بودم          

صدور حکم ما آن زمان نتوانستيم           
. دقيقا و با اطمينان حرف بزنيم                 

حتى دفتر     .  شواهد کافى نبودند         
سياسى قادر نشد عليرغم اينکه                 

. اکثريت داشت حکم صادر کند               
پرونده مجددا به هيئت دبيران                    
برگشت و در اين رفت و آمد                        

حزب .  اسماعيل مولودى استعفا داد    
. محق بود که از خودش دفاع کند             

هر حزبى محق است از خودش                
اما هر نوع دفاعى و هر        .  دفاع کند 

اين ماجرا  .  نوع روشى مجاز نيست   
اگر براى کمونيستهاى کارگرى              
درسى داشت اينبود که بايد با چنگ        
و دندان از اصول شان دفاع کنند و         
آن را تحت هيچ مصلحت سياسى             

 .               نفروشند

 

ازطرف رفقای ح ک ک ا گفته               -
شده که مدرنيسم درحزب ازنظر             

وجود فراکسيونهای  علی ج، يعنی      
 که هرکدام      در يک حزب       مختلف

پراتيک سياسی خود را دارند و به          
عبارتی، حزب، نه فقط حزب تعدد         
نظر، که حزب تعدد و تکثرعمل              

اصول "  شک نيست که            .  است
برخالف اين  "  سازمانی ح ا ک ک      

مدعا است و ظاهرًا اعتقاد اين                   
حزب به وجود احزاب مختلف در          
جنبش ک ک، در ديدگاه کسانی که          
فقط و فقط يک حزب را تنها                        
نماينده طبقه می دانند، احزاب                   
مختلف را به عنوان فراکسيونهای         

با اين  .  يک حزب تلقی کرده است       
حال، توضيحات بيشتری دراين              
زمينه ازطرف شما حتمًا مفيد                     

  .خواهد بود

 

 پاسخ کامل اين ديدگاه را                :پاسخ
بايد در مباحث ما در مورد حزب             
سياسى مارکسيستى و مقاالت متعدد     
در همين زمينه جستجو کرد که در         
شماره هاى مختلف يک دنياى بهتر       

 ٨فراکسيون و از جمله شماره                   
اين ديدگاه       .  منتشر شده است            

ميخواست وجود فراکسيون را                  
منتفى کند و لذا براى آن تئورى                 

به اسناد و حرف افراد           .  ميتراشيد
نه فقط اصول          .  رجوع نميکرد    

سازمانى ما برخالف اين ادعا است       
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 موازين کار نشريه يک دنيای بهتر 

 . صفحه منتشر ميشود12نشريه يک دنيای بهتر هر هفته در * 

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

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

هر 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 ها، قطعنامه ها، بيانيه ها و قرار ها و يا از                     
 . طريق ارگانهای حزبی انعکاس می يابند

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

که ماهيانه منتشر       "  کمونيسم کارگری   "مطالب در بولتن مباحثات              
 . با نشريه يک دنيای بهتر همکاری کنيد.  ميشود، چاپ ميشوند

تا کسى ميگويد اين کار     .  تمايل دارد 
يا اين سياست يا اين برخورد غلط            
است يا مناسب نيست، فورى                      

و غيره نام             "  شکست طلب      "
اين سنت نميتواند روى           !  ميگيرد

اقناع و بسيج کمونيستى اعضا و              
کادرهايش متکى شود و عمال از              

تبعيت "  يا با ما يا عليه ما       "سياست  
چنين سنتى قادر نخواهد بود      .  ميکند

ظرف دربرگيرنده رهبران                         
کارگرى و شخصيتهاى کليدى                  

بحث .  جنبشهاى اجتماعى باشد           
البد .  برسر پراتيک متفاوت نيست      

در يک حزبى که فراکسيون هم                 
دارد طى چهارچوبهاى تعريف شده      
نظرات طرح ميشود و راى گيرى          

مخالفت با نظر مسلط و              .  ميشود
تبليغ براى جلب نظر ديگران يک           

شما .  امر مبارزه درون حزبى است     
چطور ميخواهيد اگر اقليت بوديد به      
اکثريت تبديل شويد؟ مکانيزم آن              
چيست؟ روشن است روز عمل و            
آکسيون حزب نميتوانيد عليه                       
سياست مصوب اقدام کنيد اما در              
همان حزب لنينى مورد ادعاى اين         

. دوستان چنين مناسباتى حاکم نبود        
اگر يک حزب سياسى چند نظريه           
پرداز و استراتژيست داشته باشد             
بايد چه کسى را ببيند؟ مصوبات               
محور اساسى حرکت حزب است            
اما يک مصوبه هم ميتواند تغيير              

از همان مکانيزمى که تصويب     .  کند
شده از همان مکانيزم ميتواند تغيير        

مصوبه معنى اش بحث ممنوع      .  کند
١٢صفحه همينطور .  نيست  
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در طرف مقابل معنى اش بحث               
حزب سياسى بايد   .  على االبد نيست  

مکانيزمهاى رشد و شکوفائى و             
طرح ديدگاههاى انتقادى را داشته        
باشد و خط حاکم آن را عليه                        

ما هم   .  موجوديت خود تلقى نکند       
طرفدار يک حزب متحد و                          

اما اگر اختالف      .  يکپارچه هستيم  
نظر برسر مسائل و سياستها وجود      
داشته باشد بايد راهى مدرن و                   
علنى و غير محفلى براى طرح آن        

فراکسيون براى  .  وجود داشته باشد  
اين است که مخالف سياسى بجاى          
ترک حزب بماند و تالش کند به              
يک همنظرى سياسى و اتحاد                   

و "  انحالل انحالل  "شعار   .  برسد
نتيجه "  علنى حرف نزنيد  "سياست  

اش را در جنبش کمونيسم کارگرى      
اين سياست نسخه           .  داده است     

تجزيه حزب به آحاد کوچکتر                  
هر زمان شما با سياستهاى         .  است

مسلط احساس اختالف کرديد بايد          
بار و بنديل را ببنديد و راه تان را            

اين سياست راهى ديگر       .  کج کنيد  
مابقى توجيهات   .  پيش پا نميگذارد    
 . و تبليغات است

 

درنقد نظرات، درشرايط کنونی،       -
 از طعنه و کنايه     فکر می کنم بايد       

و يا    )  مثًال در نقد اکس مسلم              (
مثل (کاربرد برخی واژه ها                       

 .  پرهيزنمود) اسکاندال

اين جنبه شايد مقدارى              :  پاسخ
شخصا فکر ميکنم    .  سليقه اى است   

بايد در نقد سياسى روى استدالل            
من با پرخاش و لحن           .  تکيه کرد  

تحقير آميز و توهين و غيره هيچ             
واژه اسکاندال در      .  سمپاتى ندارم  

هر سنت سياسى معنى خود را پيدا        
اگر شما نرمهايتان و                 .  ميکند

اصول اعالم شده تان يک                            
چهارچوب انسانى و آزادمنشانه و        
انقالبى را دارد، آنوقت اعالم لو             
دادن آى پى افراد يک اسکاندال              

يعنى رفتن بيرون   .  محسوب ميشود 
از يک چهارچوب و ورود به                   
حيطه اى که حتى در نرمهاى                   
احزاب راست مدرن هم جائى                  

با اينحال تالش ما اينست که      .  ندارد
نشريه و ادبياتمان مطلقا به لحن              
. عصبى و مقابله به مثل آلوده نشود

مسئله تماما     .  بايد متحد باشد        
برسر بستن هر راهى بود که              
سياستهاى بخشى از رهبرى را        

سنت چپ  .  مورد نقد قرار ميداد    
راديکال بويژه در نگرش به               
تحزب به اشکال دقيقى خود را          
نشان ميدهد و در وجوه مختلف         
در ايندوره خود را نشان داده              

اميدوارم که پاسخها کافى     .  است
مهرداد عزيز برايت           .  باشند

 . آرزوى سالمتى و موفقيت دارم

 

 بارنس 

على .  ترجمه از متن انگليسى         
عزيز، تو چپگرا هستى و من             

فاصله بين من    .  عليه چپ هستم   
. و چپها از آسمان تا زمين است        
. من قويا چپ را محکوم ميکنم         

بخاطر اينکه تمام چپگرايان               
سوسياليست، کمونيست، کل           (

فدائيان خلق، مجاهدين، توده              
) اى، مارکسيست و ديگران               

ايران را نابود کردند و مالها را       
من هرگز و    .  به قدرت رساندند   

به هيچ وجه به جناح چپ                       
لطفا تو راه خودت را      .  نميپيوندم

 . برو و من راه خودم

 
 بارنس عزيز، 

متاسفم که حقيقت را کتمان                   
محکوم کردن چپ            .  ميکنى

هنرى ندارد و اين البته ديفالت           
اگر نقدى اصولى     .  راست است  

به ما کمونيست کارگريها دارى       
اينها .  همين را بگو تا بحث کنيم      

که تو کنار هم قرار دادى همه             
چپ نبودند و خودشان هم چنين        

مجاهدين يک     .  ادعائى ندارند    
جريان اسالمى است و مشتقى           

فدائيان خلق   .  از نهضت آزادى    
 -و توده ايها به سنت ملى                       

جناحهاى .  اسالمى تعلق دارند      
کوچکى از فدائيان فاصله خود         
را از اين سنت حفظ کردند اما            
در آرمان اجتماعى و نگرش و         
آنچه مطالبه ميکنند، هنوز                   
المنت هاى ناسيوناليستى و ضد       
امپرياليسم جهان سومى را حفظ      

بخش عمده اينها همراه        .  کردند
با حزب توده متحد جمهورى              

مارکسيستها و    .  اسالمى بودند   
کمونيستها اما از روز اول                   
مخالف اين حکومت بودند و               

خوشبختانه امروز دوست و دشمن         ...نامه ها
بر روش و ادبيات و مستدل بودن            

به نظر من    .  مباحث ما تاکيد دارند     
کسى که دستش پر است و حرفى              
براى گفتن دارد، نيازى ندارد که با        
نيش و کنايه هاى مختلف و پرت              
کردن اتهام و آسمان ريسمان کردن       

يک دليل اساسى          .  متوسل شود    
ادبيات پرخاشگر فقدان استدالل              

جاى خالى اين    .  محکم سياسى است  
به هر   .  دومى با اولى پر ميشود           

 .  حال نکته شما را در نظر ميگيريم

 

سيون در        - شکيل فراک موضوع ت
ش         ازمانی پي ک اصول س م ي متم
رايط آن          ه ش ده وازجمل نی ش بي

ه    ست ک وم      "  :  اين ه دو س چنانچ
ادی از       ه مرکزی مف اعضای کميت
ا          اير ب سيون را مغ رم فراک پالتف
ول           ا اص ه ای و ي انی برنام مب
د،      شخيص دهن زب ت ازمانی ح س
مى و           ار رس د اعتب سيون فاق فراک

ود        د ب ا  " .   حقوقی در حزب خواه آي
ام          ما درهنگ ت ش رايط و موقعي ش
ن         شمول همي سيون م شکيل فراک ت

 ضوابط نبود؟

 

هيچ بند و          .   خير، نبود         :پاسخ
سياست فراکسيون بر نفى اصول            

. برنامه اى و هويتى ما متکى نبود         
حزب   –پالتفرم حزب رهبر                 

سازمانده و يا بسوى حزب رهبر             
 در اختيار    ٢۶انقالب قبل از پلنوم       

رهبرى و کادرهاى حزب قرار                
در پلنوم رفيق تقوائى اعالم      .  گرفت

کرد که هيچ مخالفتى با آن ندارد و           
حتى گفت اگر به من هم ميداديد                 

نهايتا در آن پلنوم        .  امضا ميکردم  
اعالم شد که اين موضوع روى                

بعدا اين   .  ميز رهبرى حزب است      
موضوع به فراموشى سپرده شد و         
براى اينکه فراکسيون را برسميت         
نشناسند گفتند به اندازه کافى                       
مخالف نيستيد و اين پالتفرم بخشى        
از پالتفرم رهبرى حزب است و              

وقتى پالتفرم   .  عقب است و غيره       
دوم را هم ارائه داديم باز هم                         
توجهى نشد و اساسا در مورد آن              

. در جلسه اى رسما صحبت نشد              
سياست اينبود؛ يا فراکسيون منحل،       
نشريه تعطيل، و در داالنهاى حزب      

. غير علنى حرف بزنيد يا برويد              
سياست اينبود که حزب خالف                  
جريان تحمل فراکسيون را ندارد             

22شماره   
بيشمار از فعالينشان توسط همين             

معضل تو اما    .  حکومت اعدام شدند   
به نظر عدم تشخيص و عدم درک           

مسئله .  تفاوت اين نيروها نيست           
آنتى چپ بودن و آنتى انقالب بودن         
است که به زعم تو اينها انقالب                  

را بيرون    "  شاه عزيز   "کردند و       
انداختند و خمينى و مالها را                        

اما همين را هم هيچ تازه           !  آوردند
دانشجوى جامعه شناسى و تاريخ از      

خيلى از راستها و      .  تو قبول نميکند   
از جمله ناسيوناليستهاى جبهه ملى         
که به شدت مثل تو ضد چپ هم                   
هستند اولين حاميان همين مالها               

رژيم شاه را اعتراض و قيام       !  بودند
مردم محروم هدف قرار داد و                    
نيروهاى سياسى موجود نيز در اين       

همين فدائى و . انقالب شرکت کردند 
مجاهد عمده شان در زندان شاه                 

فدائى .  بودند و با انقالب آزاد شدند        
و مجاهد و توده اى و ديگران عليه          

اگر اينها  .  شاه انقالب سازمان ندادند   
رهبران انقالب بودند البد خودشان        

دليلى نداشت    .  به قدرت ميرسيدند      
. آخوند و اسالم را بقدرت برسانند          

جمهورى اسالمى را متحدين                     
وقتى .  ديروز شاه سرکار آوردند         

فهميدند که فرمانداريهاى نظامى             
شاه و سرکوبها و قتل عامهائى                   

 شهريور    ١٧مانند ميدان ژاله و              
نميتواند شاه و حکومت سلطنتى را         
سرپا نگهدارد، ترجيح دادند                        
صورت مسئله انقالب را بپذيرند،          
از خير رژيم سلطنتى بگذرند، اما           

. سرمايه دارى را نجات دهند                     
اسالميون را از قعر تاريخ در متن          
تقابلهاى جنگ سرد جلو صحنه                

حمايت ارتش شاه و جبهه         .  آوردند
ملى و اپوزيسيون ملى اسالمى را           

ابتکار عمل را از کارگر           .  گرفتند
صنعت نفت گرفتند و کليد سرمايه           
دارى ايران را از ترس چپ دست           
اسالميون و جبهه ملى و نهضت               

اين مالها محصول    .  آزادى سپردند 
آمريکا و دولتهاى غربى در                        

حاميان .  کنفرانس گوادلوپ بودند       
اينها و شاه يکى بودند و باالخره                

کار ناتمام شاه را    "  مالها"خمينى و   
شاه نتوانست انقالب را     .  تمام کردند 

سرکوب کند، خمينى اين وظيفه را         
تو ميتوانى     .  به سرانجام رساند         

مخالف چپ باشى و يک راست                
الاقل به حقيقت تاريخى              .  بمانى

 . * موفق باشى. وفادار بمان
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چند ساليست که شاهد برپايی روز        
جهانی کودک به سياقی متفاوت از       

امسال فعالين   .  سالهای قبل هستيم     
حقوق کودک در سنندج و تهران و        
کامياران و پيرانشهر به برپايی              
گردهمايی، فستيوال، صدور                   
قطعنامه و فعاليت هايی ديگر                   

اين جنبش راديکال دفاع     .  پرداختند
از حقوق کودک که عمر چندانی            
هم ندارد بارقه ای از اميد را در               
جامعه به بهبود وضعيت کودکان          

اين جنبش تا همين     .  روشن می کند  
امروز نگرش مردم نسبت به                    
کودک را بدرجاتى عوض کرده            

بدون ترديد اين جنبش نقطه       .  است
ضعف ها و نقطه قدرت های خود         
را دارد و مثال  تا تبديل شدن به                 
جنبشی سراسری و عامل تغيير در      

 –زندگی و حقوق قانونى کودکان          
دستکم مانند حقوقى که در اروپای        
غربی کودکان از آن برخوردارند         

موانع .  راه درازى پيش رو دارد      –
اين جنبش تنها تعيين و روشن                   
کردن اقداماتى نيستند که راه                     

بلکه .  پيشروى اش را باز ميکنند         
از سويی ديکتاتوری عريان و                 
سرکوبگر جمهوری اسالمی و از        
سويی ديگر سنت های عقب مانده         
و مذهب و فقر مزمن، که به چهار         
ستون جامعه دکمه شده است،                   
موانعی جدى بر سر راه اين                       

 . حرکت هستند

 

همه درد ها   "  عالج"در دنيايی که     
از لوله تفنگ تروريست ها و بمب        
افکن های حامل دموکراسی دول           
فخيمه غربی می گذرد، حرکت              
افتان و خيزان چنين جنبشی که راه       
حل تضاد کودک با دنيای بيرونش        
را در نفی نظام سرمايه داری                   
ميبيند، ميتواند اثبات امرش را در         
دنيای امروز به واضحی نشان                

نگاهی مختصر به وضعيت        .  دهد
امروز کودکان در دنيای به شدت          
وارونه نياز به وجود چنين جنبشی       

اين جنبش  .  را فورا اعالم می کند       
درحالی در ايران شکل می گيرد و       
رشد ميکند که روز به روز زندگی       
در ايران به کام کودکان تلختر می         

 .شود

فقر و     .هفت ميليون نفر است        
محروميت آخرين سنگر دفاع از     
کودکان، يعنى خانواده را فتح            
می کند و کودکان را روانه                   

استفاده از     !  خيابان ها ميکند        
کودکان در قاچاق کاال و مواد            
مخدر يکی از مسير های ويران       

عده .  گر زندگی کودکان است        
ای از کودکان همراه خانواده             
شان به طور دائمی در ميان کوه       
های صعب العبور مسير قاچاق       
زندگی می کنند و از کم ترين              
امکانات رفاهی و بهداشتی بر           

سی درصد کودکان      !خوردارند
خردسال در کارگاه های پنهان          
و زير زمينی کوچه پس کوچه           
شهرها و روستا دنيای متفاوتی         

بخشی ديگر  .  را تجربه می کنند    
از اين کودکان گرفتار باند های        

تجارت فحشا می شوند،                          
تصوير اين کودکان معصوم را        
می توان در تلفن های همراه که        
دست به دست می شوند به                    

 12-10کودکان     :  آسانی يافت   
ساله ای که مورد تجاوز مردی         

رو آوردن      !قرار می گيرند        
خانواده ها به فروش کودکان در      
کشور های حاشيه خليج در حال       

خشونت بر عليه      !افزايش است  
کافيست .  کودکان بيداد می کند       

سری به صفحه حوادث                          
بيجه :  روزنامه ها بزنيم                

پاکدشتی،  بيجه مرودشتی و               
بيجه های پنهان و پيدا بيش تر و   

نکته ديگری   !  هويدا تر ميشوند    
که جامعه ايران را از بقيه دنيا           
متمايز می کند اعدام کودکان              

جايی که ليست طويلی از      .  است
کودکان در صف اعدام هستند و       

 16کشوری که عاطفه رجبى            
ساله را که عقب ماندگی ذهنی           
هم داشت قبل از رسيدگی اعدام        

 ! کرد

آری اين دنيای کودکان ماست نه 
تصويری که مديای داخلی و              
غربی از بازی کودکان با توپ         
و تاب و مداد رنگی و نقاشی               

در جهان يک      .  نشان می دهند     
ميليون و دويست هزار کودک          
به قاچاق کاال و مواد مخدر،                

 هزار کودک به فعاليت               600

 کودکان نامرئی؛
 در حاشيه برگزاری روز جهانی کودک در ايران

 على طاهرى

در سال گذشته جمعيت زير پنج                
سال ايران نزديک به شش ميليون           

 هزار نفر آن جان         49نفر بود که       
شرايط .  خود را از دست دادند               

دشوار و نامناسب زايمان، کمبود           
فرد ماهر هنگام زايمان، عفونتهای       
تنفسی،  بيماری اسهال و بيماری            

سل، (های قابل پيشگيری با واکسن      
فلج اطفال، ديفتری، سياه سرفه و            

اصلی ترين داليل مرگ             )  کزاز
مرگ .  کودکان زير پنچ سال اند            

بيش از دو سوم  کودکان زير پنج             
سال به قبل از يک سالگی مربوط           

جسد های نوزادان رها شده      .  ميشود
در سطل های زباله و جوی های              

 29.  آب و آمار آن تکان دهنده است      
درصد کودکان در ايران پس از                

کم .  تولد اميد به زندگی ندارند                
وزنی کودک، وزن کم تر از                       

 11 گرم هنگام تولد، گريبان       2500
کودک از هر صد کودک در ايران         

 هزار  650حدود    .را گرفته است   
کودک دارای کم وزنی متوسط،                

 هزار کودک دارای کم وزنی        120
 هزار کودک دچار             294شديد،     

 884الغری متوسط و شديد و                   
هزار کودک دچار کوتاهی قد                    

سو تغذيه در   .  متوسط و شديد هستند   
ميان زنان بار دار و کم سنی                        

در ايران حدود يک سوم         (مادران   
زنان در نوجوانی صاحب فرزند            

از عوامل منفی در اين        )  می شوند 
 .زمينه هستند

 

 ميليونى زير هيجده      26از جمعيت    
سال، سه و نيم ميليون نفر به                        

شش درصد از     .  مدرسه نمی روند    
ثبت نام کنندگان در کالس اول                   

 5.  ابتدايی به کالس پنجم نمی رسند     
درصد دختر ها اصال به مدرسه               

 درصد پسر ها و           20!  نمی روند  
 درصد دختر ها بعد از دوره               25

سال .  دبستان درس را رها می کنند      
گذشته يک ميليون و سيصد هزار           
نفر کودک از چرخه تحصيل                     
آموزش و پرورش خارج شدند و             
سر از کار اجباری و ازدواج در              

 سال گذشته            25طی       !آوردند
کودکان کار در ايران چندين برابر        

برآورد رقمی بين سه تا          .  شده اند  

22شماره   
های غير قانونی، يک ميليون و              
هشت صد هزار کودک در باند                
های فحشا، سيصد هزار کودک به        

 ميليون و      5درگيری مسلحانه و         
هفتصد هزار کودک به کار                        

شرايط  !اجباری و بردگی مشغولند    
مشقت باری که نظام سرمايه داری      
به طبقه کارگر در ايران تحميل               
می کند گريبانگير کودکان کار هم         

 کودک و    30آسيب ديدگی    :  ميشود
 نفر از آنها بر اثر             15فلج شدن      

استفاده نوعی چسب هنوز در                   
و يادمان باشد  که        .  خاطره ماست 

آن کودکان آسيب ديده با رنج                     
! زندگی هنوز مجبور به زيستن اند      

کودکان کارگر و کودکان درگير            
مناقشه های مسلحانه و پناهنده                 

. وضعيت بسيار دشواری دارند             
کودکان معلول و کودکانی که پدر          
و مادر معلول دارند، کودکان                   
زندانی، کودکانی که به خاطر                  
زندانی بودن مادر در زندان به دنيا 
می آيند و بزرگ می شوند،                        
کودکان آسيب ديده در حوادث                  

چادر های بم        :  طبيعی و جنگ       
 !هنوز برپاست

 هزار  370، حدود    2005در سال    
 سال در افغانستان        5کودک زير      

جان خود را از     

 آدرس تماس با مسئولين حزب

  

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

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

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

سياوش (مسئولين کميته سازمانده 
 )دانشور، نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.co
m 

کريم (مسئولين کميته خارج کشور 
 )نوری، سيروان قادری

karim.savalan@bredband.n
et 

com.yahoo@qaderi_sirvan 

 )شراره نوری(مسئول دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

  ١۵صفحه 
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در آمريکاى التين و         .  داران بود  
بدنبال افول مشى چريکى و عروج      
مبارزه طبقه کارگر، ترور فعالين        
کارگرى با قيمت ارزان پانصد               
دالر يک روش و يک شغل قاتلين         

نه ترور مخالفين      .  حرفه اى بود     
سياسى و فعالين کارگرى جديد                
است و نه سياست سازمان دادن              

آنچه جديد است اينست که         .  ترور
اين سياست با تمام سابقه و کراهت        
تاريخى اش در ايران اسالم زده              
بعنوان يک ابزار در خدمت                      
سرمايه و دستگاه سرکوبش قرار          

دالئل روآورى به اين     .  گرفته است 
سياست و شناخت آن بويژه براى           

 . يک مقابله موثر مهم اند

 

حقيقت اينست اين روش براى                  
. حکومت اسالمى ارزان است               

ترتيب دادن تصادف، کشتن زير           
شکنجه و جسد را سربه نيست                  
کردن، ترور خيابانى، انفجار                  
اتومبيل و غيره، براى جمهورى           
اسالمى اين خاصيت را دارد که             

زمانى .  مسئوليت اش را نميپذيرد      
که زندان و شکنجه با تمام وحشت         
تاريخى اش به پالتفرمى براى                 
مبارزه تبديل ميشود، معنى اش               
اينست که مهمترين رکن قدرت               
فائقه يعنى دادگاه و زندان و                        

نه .  سرکوب کارائى سابق را ندارد     
فقط اين بلکه عليرغم ضربه اى که       
به مخالفين ميزند پيامدهاى بمراتب     
بيشترى براى حکومتى ها ببار مى      

لذا بايد اين ناتوانى و ضعف       .  آورد
خط .  سيستم سرکوب را احيا کرد        

مشى تروريستى و سازماندهى               
ترور مخالفين بطور کلى به اين              

تمرکز دستگاه   .  امر کمک ميکند     
ترور و سازمان مخفى ترور عليه         
فعالين کارگرى در عين حال                     
بيانگر توجه رژيم اسالمى به يک         

اينجا .  خطر بالقوه طبقاتى است          
نقطه ضعف رژيم اسالمي و نقطه         
قدرت جنبش کارگرى قابل روئيت      

 . است

ما بايد در اوج حمله اى که عليه               
مان صورت ميگرد نقطه قدرت             

بايد با اتکا   .  خود را فراموش نکنيم   
به اين نقطه قدرت اين سياست                  

 . ترويستى را درهم شکنيم

. که تروريستها را مى شناسند             
اينها همانهائى هستند که هر روز      
و هر لحظه محل کار و زندگى            
ما را تروريزه کردند و به                       
عناوين مختلف از طبقه ما                      

اين سرمايه و      .  قربانى ميگيرند  
منفعت سياسى و اقتصادى اش            
است که توسط اعتراض و                     
اعتصاب کارگرى به خطر افتاده      
است و توسط دولت و ارگانهاى         

. وردستش تعرض متقابل ميکند       
اين بخشى از جنگ طبقاتى است       
که همواره براى سرمايه داران          
با شکنجه و جوخه هاى ترور و          
اعدام و زندان و شکنجه                           

نکته ديگر   .  کارگران تنيده است    
اينست که بايد هزينه اين سياست        

. را براى رژيم بسيار باال برد              
بايد اين عمل جنايتکارانه نتيجه          

. وارونه دهد و شکست بخورد            
رژيم ترور رهبران           "عنوان      
بايد به يک مشخصه        "  کارگرى

ديگر معرفى جمهورى اسالمى         
در دنيا در کنار رژيم آپارتايد               
جنسى و رژيم صد هزار اعدام            

در اين زمينه يک         .  تبديل شود  
تالش بين المللى و وسيع عليه               
سياست ترور رهبران کارگرى         

هر .  بايد در دستور قرار گيرد          
نهاد و کميته و سازمان و حزب           
وتک فعال کارگرى بايد مرکز           
توجه اش را روى يک تالش                
واحد براى شکست و رسوا                   
کردن اين سياست شنيع                            

کم نيستند     .  تروريستى بگذارد    
فعالين کارگرى و رهبران جنبش      
شورائى که توسط اين حکومت          
در دهه هاى پيش يا به قتل                       
رسيدند و يا در زندانها شکنجه و        

صالحى و اسانلو    .  تيرباران شدند 
که وضع وخيم شان را همه                    

ترور مجيد حميدى ادامه     .  ميدانند
همان سياست است اما به                         

ما بايد از            .  روشهاى ديگر     
ديگرى که  "  قتلهاى زنجيره اى   "

اينبار قربانيانش فعالين کارگرى       
و فعالين و رهبران جنبشهاى               
برابرى طلب هستند جلوگيرى            

اين اقدام بايد در داخل و             .  کنيم
خارج بطور موازى پيش برده            

در داخل يک تحرک در           .  شود
ميان کارگران در بخشهاى                    
مختلف، از اقدامات سياسى مانند      
محکوميت اين عمل و دفاع از             
کليه رهبران کارگرى و                           
اعتراض و تالش برحق جنبش           
کارگرى براى امر تشکل در                

...يادداشت سردبير   

 !چه بايد کرد

منشا ترس حکومت اسالمى وحدت      
طبقاتى کارگران و عروج آنها                  
بعنوان يک جنبش مستقل طبقاتى و        
شکل دهنده به اميد و حرکت بنيان           

دشمنى سرمايه  .  کن در جامعه است   
با کارگر يک فرض ساده هر                      

اين .  کارگر و کمونيست است               
دشمنى بسيار قديمى است و ابدا                

اولين کار     .  امر تازه اى نيست            
اينست که بايد انگشت اتهام را به             

اين .  سوى قدرت دولتى چرخاند          
يک تروريسم دولتى و سازماندهى        
ترور توسط نهادها و ارگانها و                 

روشن است  .  مقامات حکومتى است  
هر انسان شريفى بايد اين تروريسم        
و عمليات مملو از جبن را محکوم           

. کند اما اين به تنهائى کافى نيست            
بدترين کار اينست که از دستگاه              
سازمانده ترور استيفاى حق و                   

ميدانم در   .  عدالت و پيگيرى کرد       
شرايطى که دولت و سازمان هاى          
پليسى و اطالعاتى اش جرات                    
ندارند که مستقيما مسئوليت اين                
عمل کثيف و جنايتکارانه را                       
بپذيرد، مانور در مورد معرفى                

هنوز جا  "  عاملين و آمرين ترور     "
اما اين توهم را در ميان توده        .  دارد

طبقه کارگر دامن ميزند و همزمان        
دست جنايتکار و باندهاى                             
تروريستى را در تداوم عمليات سر       

واقعا .  به نيست کردن باز ميگذارد       
چه کسى ميتواند در روز روشن              
ترور سازمان دهد و راست راست        
راه برود؟ اگر دولت فورا و                         

" خود سر ترور    "بسرعت عاملين     
را دستگير و معرفى و مجازات               
نميکند، مثل روز روشن است که            
عامل و آمر جز خودش کسى                      

و اين بايد به آگاهى عمومى        .  نيست
توده طبقه کارگر و مردم تبديل                  

 . شود

نکته دوم اتخاذ سياستهائى است که        
نقشه شوم از ميان برداشتن رهبران      
کارگران و رهبران جنشهاى                     
اعتراضى و آزاديخواهانه را خنثى       

طبقه کارگر ايران بايد يکصدا      .  کند
اعالم کند؛ چند ده ميليون کارگر              

يک جنبش را    .  غير قابل ترور اند     
. نميتوان با ترور از ميان برداشت         

جنبش کارگرى و ديگر جنبشهاى           
آزاديخواهانه بايد يکصدا اعالم کنند     
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بيانيه هائى که توسط مجامع                      
عمومى کارگران تصويب ميشود،      
تا اقدام سمبوليک و اعتصاب براى      
اعمال فشار و سد بستن و اخطار            
ميتواند و الزم است در دستور                 

در خارج کشور بايد      .  قرار بگيرد 
اقدامات عليه جمهورى اسالمى با         
مرکزيت بخشيدن تبليغات و تالشها     
روى جنبش کارگرى ايران و جلب      

براى .  همبستگى همراه شود             
کمونيسم و جنبشهاى آزاديخواهانه       
امروز اين مهمترين سياستى است        

جنبش کارگرى  .  که بايد دنبال شود    
ايران بايد در يک حلقه گسترده                
حمايت و همبستگى طبقاتى قرار           

بايد يک ديوار حفاظتى              .  گيرد
محکم دور اين جنبش کشيد و                    
امنيت فعاالن و رهبران آن را                   

در سطح روزمره تر،      .  تامين کرد 
اتخاذ تدابير امنيت از جمله                        
همراهى فعالينى که ميتوانند سيبل         
جوخه هاى ترور رژيم اسالمى              
باشند تا حد مقدور بايد در دستور            

 . قرار گيرد

 

 تاکيدى بر مجمع عمومى کارگرى

يک مبناى وحشت جمهورى                     
اسالمى از تحرک جنبش کارگرى       
و بويژه تالشش براى برپائى                    

. تشکلهاى مستقل کارگرى است            
فعالين کارگرى به همين عنوان و          
به همين دليل مورد تهاجم                            

يک .  تروريستى قرار گرفته اند          
پاسخ تعرضى طبقه کارگر ايران          
و بويژه رهبران راديکال و                        
سوسياليست طبقه، تالش براى               
ايجاد تشکلهاى واقعى کارگرى              

اين سوال مهم و محورى             .  است
جنبش کارگرى امروز تنها ميتواند      
در جنبش مجمع عمومى در مراکز      

تنها با  .  کارگرى ايران پاسخ بگيرد   
اتخاذ اين سياست است که هم امر           
تشکل کارگرى به امر توده                        
کارگران تبديل ميشود و هم امنيت         
فعالين و نمايندگان منتخب                          
کارگران در حمايت توده طبقه                
کارگر تامين ميشود و هم تالش               
سرمايه داران و رژيم شان را با              

مجامع .  شکست مواجه ميکند            
عمومى کارگران معتبرترين و               
مستقيم ترين تشکل توده اى طبقه           
کارگر است که امکان ابراز وجود       
کارگر را بعنوان يک طبقه در                 
مقابل سرمايه و حکومتش تضمين        

تشکيل آن ساده است و               .  ميکند
  ١۵صفحه 
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مرجع برسميت شناسى آن کسى             
سياست .  جز برپادارندگانش نيست    

ترور و حذف رهبران کارگرى که      
هدفى جز سرکوب جنبش کارگرى      
و حذف آن از صحنه سياست ندارد   

. بايد با قدرت شکست داده شود               
يک ستون مهم اين تالش خود                   
طبقه کارگر ايران است که در                 
شرايط امروز تنها ميتواند در قالب      
مجامع عمومى کارگرى قد علم               

اين سياست جبون و کثيف             .  کند
سرمايه را محکوم کنند و قاطعانه          
با ابراز وجود متشکل نشان دهد             
که اين سياستها نميتواند تالش                  

. برحق طبقه کارگر را متوقف کند       
در عين حال اين واقعه بايد آگاهانه        
به يک تحرک وسيع و ادامه دار             
براى معرفى و تقويت جنبش                     
کارگرى ايران تبديل شود که در            
شرايط امروز ايران و منطقه و               
خطراتى که کل جامعه را تهديد               
ميکند، تنها اميد و تنها جنبشى                  
است که ميتواند به يک آينده آزاد و   

 . خوشبخت شکل دهد

 

سرمايه به قامت عمر ننگين اش             
همواره و به اشکال مختلف از                 

اعدام .  طبقه ما قربانى گرفته است      
و ترور رهبران جنبش کارگرى            

. سياست قديمى سرمايه دارى است     
توحش و لجام گسيختگى سرمايه و       
دولتهايش انعکاس قدرت طبقه                

بايد اين تالش            .  کارگر است      
تروريستى سرمايه داران و                       
جمهورى اسالمى را به نقطه                    
پرشى براى تقويت و انسجام طبقه        
کارگر و جنبش کارگرى تبديل                

 . کرد

 

دور ديگرى از مبارزات 
 کارگرى در اروپا

 اکتبر فرانسه با يک اعتصاب         ١٧
. گسترده و فلج کننده روبرو بود             

کارگران حمل و نقل خطوط قطار        
و اتوبوس، کارگران مخابرات،             
بخشهاى خدماتى، شهردارى، گاز،    
تلفن، آب و برق، و بخشهاى                      
مختلف ادارى در اعتراض به                  
تغيير قانون بازنشستگى به                        

در کنار اين        .  اعتصاب پيوستند   
اعتصاب گسترده تظاهراتهاى                

در .  جان خود را از دست دادند        
گيری مسلحانه و انفجار بمب و        
مين عامل اصلی اين مرگ ها            

از لحاظ نرخ مرگ      .  بوده است 
و مير کودکان افغانستان پس از        
سيرالئون و آنگوال در مقام سوم       

پناهندگان افغانی به     .  قرار دارد  
اجبار در حال بازگشت به                     

آنها به سوی نا    .  افغانستان هستند 
امنی، ويرانی، درگيری                        
مسلحانه و محروميت فرستاده          

در نامه کودکان افغان       .  ميشوند
به وزير آموزش و پرورش                 

: جمهورى اسالمى آمده بود               
گناه ما کودکان چه هست که             "

کشورمان آباد نيست و امن                   
نيست؟ گناه ما چه هست اگر                
بزرگترهايمان از کشور خود به      
کشور شما آمده اند؟ آنها زير               

شما نمی  .  گلوله و قحطی بودند     
گذاريد ما در مدرسه ثبت نام               
کنيم تا خانواده های ما مجبور            

به کجا   .  بشوند از ايران بروند       
بروند؟ آنجا نه خانه ای هست،           
نه امنيت هست، نه کار هست،           

اگر هم    .  نه مدرسه ای هست         
مدرسه ای باشد دانش آموزان با       
ترس و لرز در کالس حاضر             
می شوند چون بمب می اندازند         

 ."و موشک به آن جا می زنند

 

اول ارديبهشت سال گذشته يک        
مدرسه دخترانه در هرات که             
يکی از امن ترين نقاط                             
 .افغانستان است بمب گذاری شد

 هزار کودک افغانی       60تا    50
در کابل زندگی می کنند که به            
فقر مالی خانواده و در نتيجه               
سو تغذيه و گرسنگی روبرو              

حتی سازمان ملل از ناتو     .  هستند
درخواست کرد که برای حفظ            
جان کودکان و شهروندان چاره       

اين تصوير نشان        .ای بينديشد   

...يادداشت سردبير   

بزرگى در شهرهاى مختلف برپا            
اتحاديه ها و کارگران                     .  شد

اعتصابى هدف دولت از تغيير                 
قانون بازنشستگى را فقير تر کردن      
طبقه کارگر و جامعه و تعرضى به        
نفع بنگاههاى سرمايه دارى تلقى            

دولت فرانسه بعد از                  .  ميکنند
شکست در طرح قانون جديد                      
استخدام مجددا خود را آماده                        
تعرض ديگرى کرده است و                       
کارگران نيز رمز پيروزى قبلى را       
در حرکت راديکال و گسترده خود        
ميبينند که کل جامعه را به تحرکى          

فعال و   .  بيسابقه و شورانگيز کشيد      
مطابق معمول دولت مشغول                     
تبليغات ضد کارگرى و جلب راى          
کسانى است که در تغيير اين قانون         
ذينفعند و کارگران و مزدبگيران            
که تصويب اين قانون جيب همه               
شان را خالى تر ميکنند به فکر يک     

چشم انداز    .  روياروئى ديگر اند       
پيروزى کارگران فرانسه تنها                  
زمانى ميتواند در دسترس باشد که         
طبقه کارگر از چهارچوبهاى سنتى      

تجارب .  اتحاديه اى فراتر روند           
دور قبل اعتصابات شکوهمند و              
راديکال در فرانسه درسهاى مهمى      

همزمان در     .  براى ايندور دارد        
ايتاليا دهها هزار کارگر عليه                     
وضعيت نابسامان قانون                               
بازنشستگى و تغيير در حقوق                   
کارگرى در خيابانهاى رم رژه                 
رفتند و عليه دولت ايتاليا اعتراض         

اليحه جديد بودجه دولت           .  کردند
همان سياستى را در قبال                               
بازنشستگى و حقوق کارگران در          
نظر گرفته که در فرانسه دنبال                 

محرميت بيشتر طبقه              .  ميشود
کارگر و سود بيشتر براى سرمايه          

سال گذشته کشورهاى مهم       .  داران
اروپا شاهد اعتصابات گسترده و            

. در مواردى ميليونى کارگران بود       
اين کشمکش از هر سو به فرجام              

کارگران .  قطعى خود نرسيده است     
عليرغم نداشتن احزاب قوى                       
کارگرى و راديکال که منافعشان            
را در تقابل با سرمايه نمايندگى                 
کند، تجارب بسيار خوبى از اين               

. مبارزات متحدانه بدست آوردند           
آينده را نيز تعميق اين تجارب و               
ابراز وجود گرايش راديکال                      

 . *             کارگرى تعيين ميکند
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دهنده گوشه کوچکی از رنج و               
محروميت کودکان امروز                        

در نظام سرمايه داری         .  دنياست
ضعيف پايمال است و سود                       

در دو راهی سود     !  سرمايه مقدس 
و انسانيت اولين گزينه حکم                     

کودکان فوج فوج هم               .  ميراند
تنها .  بميرند ککشان نمی گزد             

جنبشی که کمر به مرگ نظام                  
سرمايه داری بسته است قادر                 
خواهد بود حقوق لگد مال شده                
انسان ها و کودکانشان را باز پس         

تغيير نظام سرمايه داری          .  گيرد
که با چرک و عفونتش دنيا را به           
قهقرا برده است به عهده تک تک        
انسان های آزاده و شريفيست که          
با مرگ يک کودک هزاران بار            

  !می ميرند

جنبش کودکان در ايران بايد با               
هوشيارى و فاصله گرفتن از چاله      
هايی که حکومت و ديگر                           
جريانات دست راستی برايش حفر     
می کنند به آينه تمام نمای                            
اعتراض و تغيير و احقاق حقوق          
کودکان در دنيای امروز بدل                  

 اين جنبش را بايد تقويت                 .شود
اين گوشه اى از انسانيت             .  کرد

کمونيستى است که فرهنگ و                 
جنبش نوينى را به صحنه آورده           
است و بدون ترديد پيشروى  و               
پيروزى آن نيز در گرو پيروزى         

اين .  انسانيت بر سرمايه است            
نظام وارونه طبيعتا ضد کودک            

دنياى ديگرى بايد ساخت         .  است
که با زندگى و سالمتى و انسانيت        

يک .  و برابرى در تناقض نباشد        
دنيای بهتر پرچم ما برای پايان              
دادن به مصيبت کودکان و                        
اکثريت عظيمى در جهان امروز         

اين امر دست فعالين جنبش       .  است
حقوق کودک، جنبش کمونيسم               
کارگری و تک تک انسان های             

 .*آزاده و شريف را می بوسد

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

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

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

 ...در حاشيه برگزاری روز جهانی کودک 
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 برنامه های تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بهتر

 
 بعد از ظهر       ۵ساعات  :   جمعه

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

 ظهر بوقت تهران  

 در تلويزيون کانال يک 
 

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

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

ما برای يک جمهوری         .   است
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

 

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

 . برسانيد

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.wupiran.com 

www.for-abetterworld.com  

http://for-abetterworld.blogfa.com 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 ! ساعت زندگی من ٢۴
شيطان سازی از فعاليت و سوخت          
و ساز احزاب کمونيستی يک رکن         

. فعاليت بورژوازی معاصر است         
در نقطه مقابل شفافيت بخشيدن و            
در دسترس قرار دادن حزبيت                   
کمونيستی يک ويژگی فعاليت                   
نيروی کمونيستی است که                            
نميخواهد در حاشيه زندگی کند،              
ميخواهد در بستر اصلی جامعه                

ميخواهد در     .  قرار داشته باشد         
ير گذار        زندگی انسانهای بيشمار تا

 .باشد

 بعد از ظهر بود که                    ٣ساعت    
آيا پس از      "سمينارم تحت عنوان         

در "  عراق نوبت ايران است؟              
مرکز مطالعات کمونيسم                            "

در حين   .  به پايان رسيد    "  کارگری
نهار به جوانب مختلف سئواالت و          
مسائل مطرح شده در سمينار فکر          

چگونه بايد برای مقابله با       .  ميکردم
اين خطر احتمالی آماده شد؟ چه                
مخاطراتی جنبش کمونيسم کارگری    
را تهديد ميکند؟ فعالين و کادرهايی        
از حککا که در سمينارم شرکت               

تضاد "کرده بودند، بيشتر با متد،             
به سراغ قضيه   "  عمده و غير عمده    

رژيم جمهوری اسالمی را     .  ميرفتند
مطرح "  تضاد عمده    "به نوعی         

متد حزب حکمتيست هم        .  ميکردند
آن روی سکه    .  تفاوت زيادی ندارد   
 . را نمايندگی ميکند

يک دسته گل      .  غذا را تمام کردم        
زرد رنگ رز خريدم و به طرف             

در .  حرکت کردم   "  سايت زويا   "
مسير با يکی از کادرهای حککا در       
رابطه با ضرورت سازماندهی                
حرکتی متشکل در مقابله با ترور            
فعالين کارگری توسط باندهای سياه      

در .  رژيم اسالمی صحبت ميکردم      
عين حال نگاهم به دودهای ناشی             
از آتشی که سواحل ماليبو را                       

آسمان .  ميسوزاند، جلب شده بود          
رنگی ميان زرد و قهوه ای بخود              

رات سوختن و نابود       .  گرفته بود   ا
شدن از فاصله چندين مايلی قابل              

که "  سايت زويا    "به     .  رويت بود    
رسيدم به سرعت مشغول پاک کردن          

دود آتش  .  و شستشوی تصويرش شدم    
گلهای .  نفس کشيدن را سخت ميکرد        

رز خشک شده هفته قبل را جمع                      
گلهای جديد را در گلدان      .  آوری کردم 

دقايقی را به چهره     .  پای سنگ گذاشتم  
چهره و لبخند        .  زيبايش خيره شدم       

زيبايش برای دقايقی متمادی مرا از            
دنيای سمينار و سياست و کمونيسم              

خيس شدن    .  کامال بيرون برده بود         
چشم و صورت در اين شرايط يک               

به مدتی که گذشته    .  حالت طبيعی است  
 ماه بود که نديده       ٩.  بود فکر ميکردم   

 ماه بود که در آغوشش              ٩.  بودمش
غم عميقی بر قلبم              .  نگرفته بودم    

 ماهگی  ٩نوزادی در   .  سنگينی ميکرد 
شيرين و دوست     .  بعضا راه می افتد      

. داشتنی و پر از طراوت زندگی است       
سوزش گلو و چشمانم مرا از دنيای              
تصورات پيرامون زندگی کوتاه                    

 .  دخترم بيرون آورد

در مسير بازگشت دو فکر بطور                   
مداوم در ذهنم در حال گشت و گذار            

در يک طرف، زويا،                      .  بودند
خاطراتش، زندگی کوتاه، غم و اندوه         

و از طرف ديگر کارهايی        .  عميق ما 
بايد پيشنويس    .  که بايد انجام ميدادم         

 ١۶سندی در مورد فعاليت حزب در          
به مولفه و       .  آذر را تدوين ميکردم         

چگونه ميتوانيم  .  رئوسش فکر ميکردم  
نقشی کليدی در برگزاری يک روز            
بزرگ اعتراضی به رژيم اسالمی با         
پرچم آزادی و برابری و سوسياليسم           

 آذر   ١۶داشته باشيم؟ چه تفاوتهايی            
امسال بايد با سالهای گذشته داشته                 
باشد؟ چگونه کمونيسم کارگری                    
ميتواند صفوف پراکنده خود را در               
اين رويداد منسجم تر کند؟ چگونه                 
ميتوان کمونيسم کارگری را در راس        
تحوالت اين روز قرار داد؟ حزب                
اتحاد کمونيسم کارگری چگونه قوی          
 تر از اين رويداد بيرون خواهد آمد؟  

پس از رسيدن به پشت ميز کارم به               
اما .  سرعت مشغول نگارش شدم             

گوشه چشمی هم به اخبار سی ان ان             

و پس از آن فيلمی از آنتونی                 
قاتلی با زيرکی     .  هاپکينز داشتم  

ر                در دادگاه توانسته بود بر ا
اشتباهات تکنيکی دادستان خود       

. را از مجازات خالص کند                 
ترجيح اين سيستم قضايی اين            
است که مجرمی آزاد باشد تا              

وزنه .  بيگناهی در اسارت باشد     
طرف دادستان و سيستم سنگين        

اما در واقعيت پول و        .  تر است 
امکانات کماکان در تعيين                    

. سرنوشت قضاوت نقش دارند        
خدايی .  پول قادر متعال است         

 . ميکند

به چند کار همزمان عادت کرده       
از دوران دکترا اين عادت          .  ام

در آنزمان  .  در من شکل گرفت     
در کنار مواظبت از زويای دو          

سه ساله تز دکترای خودم را           -
يادداشتهايی .  نيز به پايان ميبردم   

برای جلسه روزانه هيات داير          
بعالوه بايد  .  در گوشه ای نوشتم    

خودم را برای کالس درس فردا       
اما پيش از آن         .  آماده ميکردم  

واقعه ای ديگر ياد آور فاجعه ما       
. ادامه کاری ممکن نبود          .  شد

شب با اين ذهنيات و غم و اندوه         
 .  به پايان رسيد

صبح مانند هر روز حدود                    
 از خواب بيدار          ۶:٣٠ساعت    

دستم بطور خود کار به            .  شدم
در طرف     .  طرف تلفن رفت        

ديگر خط آذر ماجدی و سياوش        
بح قبل   .  دانشور قرار داشتند    

از آنکه به يادداشتهای من                     
برسد، بر سر چگونگی عکس          
العمل در قبال اتهامات و                        
اکاذيبی که به طرف ما پرتاب            

. شده بود، متمرکز شد                             
خوشبختانه ميشد اين قسمت                
بح را با ورزش روزانه در            

در .  روی دستگاه به پيش برد          
خالل بح ذهنم ميان دو آتش            

آتشی که سواحل    .  نوسان ميکرد 
لس آنجلس را در برگرفته بود و       

آتشی که هدفش را تخريب                         
مناسبات ميان صفوف کمونيسم            

شاهد .  کارگری قرار داده بود            
چنين تالشهای مخربی بودن                   

پس !  بهيچوجه لذت بخش نيست        
از کنفرانس تلفنی به طرف محل          

يک ليوان      .  کارم روانه شدم          
بزرگ قهوه برای شروع کار                 

در مسير راه    .  روزانه کافی است   
 .قهوه ام را زيپ زيپ ميخوردم

  

در حين تدريس نيرويی ذهنم را            
به .  به مسائل کنفرانس تلفنی ميبرد    

خودم نهيب           

 ستون آخر،
 على جوادى

  ٩صفحه 


