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 سياوش دانشور
 

 سياستھاى چپ و راست 
  آذر١۶در 

 آذر صحنه رودروئی دو افق ١۶امسال 
افق چپ و افق . متفاوت در دانشگاه بود

يک ھفته است که دانشگاھھاى . راست
کشور، از تھران تا مشھد و تبريز و 
ھمدان و کرمانشاه و مازندران و شيراز 
و اصفھان، به تريبون دانشجويان 
آزاديخواه و برابرى طلب تبديل شده 

شعارھا در اين تظاھراتھا بسيار . است
آزادى و برابرى، دانشگاه : روشن اند

پادگان نيست، دانشگاه زندان نيست، زنده 
باد سوسياليسم، سوسياليسم يا بربريت، 
آزادى برابرى رھائى انسانى، دفاع از 
برابرى زن و مرد، دفاع از جنبش 
کارگرى و جنبش زنان، آزادى زندانيان 
سياسى، نه به جنگ و عليه جمھورى 
اسالمى، رھائی زنان رھائی جامعه 

اوين ... است، اوين ستاره باران است، 
 !دانشجو ميپذيرد

برنامه تحکيم در تھران که دانشجويان 
دانشگاھھاى ديگر ھم در آن شرکت 

يک نکته مثبت اين . داشتند، برگزار شد
اجتماع محکوم کردن دستگيريھا از جمله 

تحکيم . دستگيری دانشجويان چپ بود
اين موضع را گرفت اما سياست فعالی 

با . در قبال آن در دستور قرار نداد
اينحال، اين سياست تحکيم در مقايسه با 
سکوت راستھا و ملی مذھبی ھا و 
اپوزيسيون مجاز در قبال سرکوب چپھا، 

در اين تجمع . ھنوز تفاوت دارد
دانشجويان چپ پيام دادند و خواھان 
آزادی کليه زندانيان سياسی و 

در اين جمعيت .  دستگيريھای اخير شدند
در پايان شعار مرگ بر ديکتاتور و 
احمدى نژاد عامل فقر و فساد توسط 

 . دانشجويان داده شد

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .نامه ھا و ستون آخر...  گزارش از اروميه، قتل ناموسی در کانادا، در صفحات ديگر؛

 يادداشت سردبير

 :ھيئت دائر پاسخ ميدھد

سياست فعال و 
دخالتگر کمونيسم 

 !کارگری در قبال جنبش ضد جنگ

  3صفحه 

آزادشان 
 ! ميکنيم

متحدانه برای آزادی دستگير 
شدگان اخير و کليه زندانيان 

 !سياسی تالش کنيم

  8صفحه 

 پاسخ حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

پرسش شھروند از احزاب 
و سازمان ھای سياسی در 

 باره مسائل روز ايران
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و  اسی ارشد  -مھدی گرايل ارشن ک
 ژئوفيزيک دانشگاه تھران

ی  ن ادر احس ل  -ن حصي ت ارغ ال ف
اه  عی دانشگ ي ع طب اب ن ده م دانشک

 مازندران

ر  وشه آزادب اعی  -ان م ت وم اج ل ع
 دانشگاه تھران

دی  ي ش م از ج ن ل ات  -اي اط ب ارت
 دانشگاه آزاد تھران مرکز

ی زاده  م ري روز ک ھ راجی  -ب اخ
 دانشکده اقتصاد دانشگاه تھران

ی  ب ي ب د ح ي ع ذول  -س ع ر م ي دب
 تشکيالت دفتر تحکيم وحدت

 پلی تکنيک -علی سالم 

 دانشگاه آزاد -علی کاليی 

 امير مھرزاد

 دانشگاه پلی تکنيک -محسن غمين 

ی  ن رحسي ي ر  -يونس م ن اھ ی ب ن ف
 شيراز

 شھيد رجايی -ميالد عمرانی 

دانشجوی اخراجی  -عابد توانچه 
 دانشگاه پلی تکنيک

 دانشگاه شاھد -صدرا پيرحياتی 

اسی  -روزبه صف شکن  ارشن ک
 ارشد علوم سياسی دانشگاه تھران

 دانشگاه ھنر يزد -سعيد آقام علی 

وم  -روزبھان اميری  ل ده ع دانشک
 دانشگاه تھران

وم  -نسيم سلطان بيگی  ل دانشکده ع
 اجتماعی دانشگاه عالمه

 دانشگاه شريف -مھسا محبی 

اسی  -کيوان اميری الياسی  ارشن ک
 ارشد دانشگاه شريف

 دانشگاه رجايی -ھادی ساالری 

 دانشگاه رجايی -امير آقايی 

اه  -فرشيد فرھادی آھنگران  دانشگ
 رجايی

 سعيد آقاخانی

 دانشگاه آزاد -اوختای حسينی 

 آخرين ليست دانشجويان دستگير شده 
 !متحدانه برای آزادی دستگير شدگان اخير و کليه زندانيان سياسی تالش کنيم 

 چمران اھواز -سروش ھاشم پور 

اه  -حامد محمدی  صاد دانشگ ت اق
 مازندران

زاد  اک اعی  -آرش پ م ت وم اج ل ع
 دانشگاه مازندران

ی  ن ي ع الد م ي اسی  -م ن ردم ش م
 دانشگاه مازندران

دی  رنگ زن ھ اسی  -ب ن ردم ش م
 دانشگاه مازندران

 دانشگاه مازندران -حسن معارفی 

زندانی سياسی سال  -پيمان پيران 
٧٨ 

د  -مجيد اشرف نژاد  ي عمران شھ
 رجايی

 دانشگاه مازندران -شوان مريخی 

اعی  -سارا خادمی  م وم اجت ل ع
 دانشگاه مازندران

 دانشگاه مازندران -رضا عرب 

فوق ليسانس    -محمدصالح ايومن 
 علوم سياسی

سانس    -کريمی  سھراب  ي وق ل ف
 علوم سياسی

ور  ی پ دسی    -فرشاد دوست ن ھ م
 مکانيک

زاده ي ل واد ع انس   -  ج س ي وق ل ف
 حقوق

ان  ي ج ان رم ا ک ارس اری  -پ م ع م
 دانشگاه آزاد کرمانشاه
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نيروھايی مانند مجاھدين و 
قومپرستان و برخی ديگر جنبش 
ضد جنگ را جنبشی ارتجاعی و 
معضل را نه جنگ بلکه وجود 

نتيجتا . جنبش ضد جنگ ميدانند
سياست شرکت در اين جنبش را 
. کامال نادرست ارزيابی ميکنند

خط غالب بر اين کميته ھا در 
دوره گذشته و ھمچنين در دوره 
اخير تخفيف آشکار به اسالم 
سياسی بوده است، آيا با اين 
مواضع شرکت در اين جنبش 
مجاز است؟ نظر حزب نسبت به 
شرکت در کميته ھای ضد جنگ 
موجود چيست؟ چگونه و با چه 
مواضعی؟ آيا حزب و نيروھای 
جنبش کمونيسم کارگری نبايد 
دست به ايجاد حرکت مستقلی 

 بزنند؟ 

 

در مخالفت با حمله : آذر ماجدی
نظامی به افغانستان و سپس بويژه 
در رابطه با حمله نظامی به عراق 
يک جنبش وسيع توده ای شکل 

حدود يک ماه پيش از حمله . گرفت
نظامی به عراق ميليون ھا نفر در 
گوشه و کنار دنيا به خيابان ھا 
. آمدند و به جنگ اعتراض کردند

چنين جنبشی در تاريخ بی سابقه 
پس از حمله نظامی اين . بوده است

جنبش رفته رفته از تب و تاب 
توده ای افتاد و بيشتر در برگيرنده 
اکتيويست ھا شد که گاه گاه 
تظاھرات يا تجمعات عمومی 

 . سازمان ميداند

 

اين جنبش در ھمه کشورھا يکسان 
بطور مثال خط حاکم در . نيست

جنبش ضد جنگ در آمريکا، 
عمدتا از موضع نجات سربازان 
. آمريکايی و بازگشت ارتش است

در کانادا و انگلستان جنبش 
اسالميستی جايگاه برجسته ای در 
جنبش ضد جنگ پيدا کرده و 
بتدريح اين جايگاه وسيعتر شده 

يکی از داليل اين رشد، . است
ترک اين جنبش توسط کسانی است 

حاکميت اسالميست ھا بر جنبش 
 .ضد جنگ منجر ميشود

 

کمونيسم کارگری يک کمونيسم 
يک اصل مھم ما . دخالتگر است

راديکاليزه کردن جنبش ھای 
اين نکته مھم و . توده ای است
آن کمونيسمی که به . کليدی است

منزه طلبی در ميغلطد و در 
شرايطی که سياست حاکم بر يک 
جنبش اجتماعی مو به مو با 
سياست ھای خودش منطبق 
نباشد، آن جنبش را بايکوت 
ميکند از نظر ما يک کمونيسم 

آن . سنتی حاشيه ای است
کمونيسمی را ھم که بخاطر 
اجتماعی شدن در راديکاليسم 
خود آب ميريزد و آن را رقيق 
ميکند کامال مغاير با کمونيسم 

ھنر ما . کارگری حکمتی ميدانيم
بايد اين باشد که راديکاليسم خود 

اين . را توده ای و اجتماعی کنيم
اصل را بايد ھمواره در رابطه با 
 .ھر جنبشی مد نظر داشته باشيم

 

ما در چند سال اخير شاھد بروز 
ھر دو روش  در کمونيسم 

يک گرايش . کارگری بوده ايم
که شرکت در بسياری از 
حرکات توده ای را به اين خاطر 
که سياست حاکم بر آن راست 
بوده است بايکوت کرده و به 
مردم ھم رھنمود عدم شرکت 

ھمچنين گرايشی که . داده است
بخاطر اجتماعی شدن کمونيسم 
خود را رقيق کرده و دنباله رو 
. جنبش ھای مختلف شده است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به  
. اين دو روش نقد عميقی دارد

شرکت در جنبش ضد جنگ نيز 
با چنين سياستی برای ما مطرح 

 .است

 

اين سياست در عمل بمعنای 
شرکت فعال و نقادانه در جنبش 

ما تالش . ضد جنگ است

 : ھيات داير پاسخ ميدھد

سياست فعال و دخالتگر کمونيسم کارگری در 
 !قبال جنبش ضد جنگ

 آذر ماجدی
. که به ھر دو قطب اعتراض دارند

کسانی که تروريسم اسالمی را نيز 
محکوم ميکنند و حاضر نيستند زير 
پرچم اعتراض به جنگ از 

در حال . کننداسالميست ھا دفاع 
حاضر خط حاکم بر بخشھايی از 
جنبش ضد جنگ گرايشی ارتجاعی 
ضد امپرياليستی و بعضا حامی 

حمله نظامی به . اسالميستھا است
لبنان جريانات ضد امپرياليست و 
مدافع اسالميست ھا را در اين 
. جنبش در موضع حاکم قرار داد

حمايت از حزب هللا به يک خط 
اما . روشن در اين جنبش بدل شد

در ھر صورت بايد تفاوت روشنی 
ميان خط حاکم بر جنبش ضد جنگ 
و توده ھای مردمی که خواھان 
مبارزه عليه جنگ و ميليتاريسم و 
توحش اسالميستھا ھستند و رھبری 
ارتجاعی حاکم بر بخشھايی از اين 

ما اين توده ھای . جنبش قائل شد
مردم را نيروی خط حاکم بر اين 

برای جدا کردن اين . جنبش نميدانيم
نيرو از خط حاکم بر اين جنبش 

 .  قاطعانه تالش ميکنيم

 

اين تجربه باعث شده که اکنون که 
خطر حمله نظامی به ايران افزايش 
يافته، در برخی از کشورھا، بطور 
مثال انگلستان، فرانسه و ھلند 
تالش برای شکل دادن به يک 
جنبش آلترناتيو ضد جنگ آغاز 

صحيح تر بگوييم، تالش . شود
برای حاکم کردن خط و سياست 
پيشرو مقابله با ھر دوقطب درگير 
در اين جدال در درون جنبش ضد 

اين يک واقعيت بسيار مثبت . جنگ
و ما بعنوان حزب اتحاد . است

کمونيسم کارگری بايد در اين 
ھر کجا . پروسه فعاالنه شرکت کنيم

که امکان دارد خود مبتکر اين 
حرکت شويم و در کشورھايی که 
اين جنبش دارد شکل ميگيرد ما 

روشن . بايد در آن شرکت کنيم
است که ما در جنبش ھای اجتماعی 
توده ای ھمواره با حفظ مواضع 

اما . خود و حق نقد شرکت ميکنيم
بايکوت اين جنبش يک سياست 
بسيار نادرست است و عمال به 
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خواھيم کرد که خط مقابله با ھر 
دو قطب درگير در جنگ، 
تروريسم دولتی به سرکردگی 
آمريکا و تروريسم اسالمی، بويژه 
در اين شرايط سياست مقابله با 
رژيم اسالمی را بر جنبش ضد 

بنا به شرايط ھر . جنگ حاکم کنيم
کشور اين سياست به اشکال 

در . متفاوتی پيگيری خواھد شد
نقاطی که حرکاتی فی الحال در 
اين جھت آغاز شده است، ما 
فعاالنه در اين حرکت شرکت 
ميکنيم، ميکوشيم که بر سياست ھا 

 .و روش ھای آن تاثير بگذاريم

 

 اين تاثير گذاری ھم از پايين و ھم 
منظور . از باال بايد انجام گيرد

چيست؟ ما در ميتينگ ھا و 
کنفرانس ھا شرکت ميکنيم، نقد 
. ميکنيم و آلترناتيو ارائه ميدھيم

ضمنا ميکوشيم که در رھبری اين 
جريانات نيز قرار گيريم و از اين 
موضع بشکلی فعالتر و موثرتر بر 

و به اين . سياست ھا تاثير گذاريم
ترتيب از پالتفرم و امکاناتی که 
چنين جنبشی بالطبع فراھم ميکند، 
استفاده کنيم تا خط و نظرات خود 
را به گوش توده وسيعتری 

روشن است که ھر زمان . برسانيم
خط حاکم به ھمسوئی با يکی از 
طرفين جدال کشيده شود، ما حق 
خود را برای خروج از آن محفوظ 

. سياست ما روشن است. ميداريم
تالش مستمر و پيگير برای حاکم 
کردن يک خط پيشرو در مقابله با 

شرکت در حرکات . ھر دو قطب
موجود يا تالش برای راه اندازی 
يک حرکت مستقل طرق مختلف 

تعيين . پيشبرد اين سياست است
حرکت در عمل بايد با در نظر 
گرفتن شرايط مشخص ھر محل 

 . انجام گيرد

 

قومپرستھا و مجاھدين از زاويه 
طرفداری از جنگ مخالف جنبش 

در واقع موافق . ضد جنگ ھستند
اما اين . سياست بوش ھستند

مخالفت در ميان برخی جريانات 
مثال . چپ شکل ديگری دارد

برخی کادرھای رھبری حزب 
کمونيست کارگری، جنبش ضد 
جنگ در حال حاضر را ارتجاعی 
و يا ابزاری برای دفاع از رژيم 

اين يک . اسالمی معرفی ميکنند
سياست کامال 
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. وارونه و عمال راست است
سياستی است که در عمل رسما و 
غير رسما با يک سوی جنگ 

 .  ھمسو ميشود

 

ما روی يک طناب نازک داريم 
يافتن نقطه درست و . راه ميرويم

ما در . اصولی بايد ھدف ما باشد
اين جدال مخالف ھر دو قطب 

ھم تروريسم دولتی به . ھستيم
سرکردگی آمريکا و ھم تروريسم 
اسالمی و بويژه رژيم اسالمی در 

ما بايد بکوشيم که جنبش . ايران
ضد جنگ را روی اين موضع 

بايد تالش کنيم يک جنبش . بياوريم
توده ای عليه ھر دو قطب سازمان 

نميتوانيم در کنار گود . دھيم
بنشينيم و از برج عاج منزه طلبی 

و . فقط نقد و افشاء کنيم" تئوريک"
نميتوانيم و نبايد در جنبش ضد 

بايد بکوشيم . جنگ مستحيل شويم
که يک جنبش آلترناتيو ضد جنگ 
با موضعی مخالف ھر دو قطب 

اين جنبش را عليه . شکل بدھيم
جنگ و تحريم افتصادی بسيج کنيم 
و با ھمان قدرت اين جنبش را 
بدفاع فعال از مبارزات مردم عليه 
رژيم اسالمی و جنبش ھای 
کارگری، حقوق زن، دانشجويی و 
ساير جنبش ھای اجتماعی در 

 .اين ھدف ما است. ايران بکشانيم

 

خوشبختانه شرايط جامعه ايران 
بسيار با شرايط عراق يا افغانستان 

در افغانستان مردم . متفاوت است
از طالبان بيزار بودند، اما يک 
جنبش اجتماعی عليه آن موجود 

در عراق نيز يک جنبش . نبود
اجتماعی وسيع در مقابل رژيم 

لذا . صدام حسين وجود نداشت
اما در . شرايط کامال متفاوت بود

ايران ما شاھد يک جنبش وسيع و 
. توده ای عليه رژيم اسالمی ھستيم

جنبش ھای اجتماعی فعال برای 
حقوق خود و عليه رژيم مبارزه 

اين فاکتور در حاکم کردن . ميکنند
سياست ھای پيشرو و حاشيه ای 
کردن سياست ارتجاعی حمايت از 
اسالميست ھا در درون جنبش ضد 

 . جنگ نقش تعيين کننده دارد

كانادا و تورنتو با خبر كشته 
شدن يك دختر نوجوان بدست 

 !        شوكه شد،پدر مسلمانش

پر از شور !  سال داشت١٦فقط 
! زيبا بود! و شوق زندگی بود

دوست داشت ھمانند ساير 
دوستان مدرسه ايش لباسھای 

دوستانش ميگفتند كه  ! زيبا بپوشد
به مد و لباس عالقه داشت و 
دوست داشت كه شيك و مدرن 

پاكستانی بود و خانواده . بپوشد
پدرش حسابی سخت ! اش مذھبی

گير بود و اجازه نميداد كه اكسا 
! بدون حجاب به مدرسه برود

ھمواره با اكسا در جدال و 
كشمكش بود كه اكسا حجاب و 

به . آداب اسالمی را رعايت كند
 اكسا با حجاب و ،گفته دوستانش

مانتو اسالمی از خانه خارج 
ميشد اما در عقب اتوبوس 
مدرسه، لباس حقارت و بردگی 
اسالمی را به گوشه ای افكنده و 
با لباس مورد عالقه اش به 

بارھا به ! مدرسه ميرفت
دوستانش گفته بود كه تفكرات و 
اخالقيات ارتجاعی اسالمی 

 زندگی را بر او تنگ ،پدرش
َكرده و اجازه آزاد نفس كشيدن 

سياست فعال و دخالتگر کمونيسم کارگری 
 ...در قبال جنبش ضد جنگ

ما بعنوان يک کمونيسم دخالتگر 
اجتماعی که شرايط خطير کنونی 
را درک ميکند و بعنوان جريانی 
که مسئوليت اجتماعی عظيم خود 
را ميشناسد، نميتوانيم نسبت به اين 
واقعيت ھای اجتماعی بی تفاوت 

نميتوانيم صرفا با اعالم . باشيم
اينکه جنبش ضد جنگ ارتجاعی 
است دل خود را به دادن  پيام 

ما . به مردم خوش کنيم" آنالينی"
بايد مردمی را که ميخواھند در 
سرنوشت جھان دخالت کنند، 
ميخواھند در مقابل ھر دو قطب که 
دارند جھان را به ورطه نابودی 
ميکشانند، مقاومت کنند، سازمان 

اين شرايط دارد فراھم . بدھيم
 . ميشود

 

ما بعنوان يک نيروی راديکال و 
از  آزاديخواه در  اپوزيسيون ايران

موقعيت بسيار مناسبی برای 
سازماندھی و سمت و سو دادن به 
اين اميال و راه اندازی يک جنبش 

حرف ما و . وسيع برخوردار ھستيم
. فعاليت ما مورد توجه جامعه است

ما را و بسياری از کادرھای حزب 
را در سطح بين المللی بعنوان 
فعالين پيگير آزادی و برابری، رفاه 
و سعادت مردم، عليه فقر و 
سرکوب و برای برابری زن و مرد 

اين . و سکوالريسم می شناسند
شرايط برای ما يک موقعيت بسيار 
مناسب برای تاثير گذاری بر جنبش 

گوش ھا . ضد جنگ فراھم مياورد
. برای شنيدن سخن ما باز ميشود

در مورد جنگ عراق ما از اين 
بايد از . شرايط برخوردار نبوديم

ما . اين فرصت تاريخی استفاده کنيم
عالوه بر وظيفه ای که در مقابل 
مردم ايران و طبقه کارگر ايران 
داريم، وظيفه انترناسيوناليستی خود 

مقابله با . را نيز نبايد فراموش کنيم
جنگ دو قطب تروريستی و مقابله 
با ھر دو قطب تروريسم پاسخگويی 
به وظايف مھم و خطير ما بعنوان 
يک نيروی کمونيست پراتيک و 
. دخالتگر در شرايط حاضر است

اگر به اين وظيفه خود بی توجه 
باشيم، شايسته نام کمونيسم کارگری 

 .*نيستيم
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ميخواست ! از او سلب شده است
كه از اسارت فرھنگ اسالمی 

 پدر و ،درخانه و زندانبانش
 در آمده ومستقل و آزاد ،بردارش

مدت كوتاھی بود كه ! زندگی كند
از خانه پدر و مادرش در آمده و 

در روز ! با دوستش زندگی ميكرد
 دسامبر كه برای جمع ١٠دوشنبه 

َآوری لباسھايش به خانه رفته بود 
مورد حمله وحشيانه پدرش قرار 

پدر با عطوفت كامل ! ميگيرد
 اكسا را ، بطور مرگباری،اسالمی

! مورد ضرب و شتم قرار ميدھد
َپليس با تلفن پدر كه به آنان 
ميگويد كه دخترش را كشته است 
به نجات اكسا ميروند و او را به 
بيمارستان منتقل ميكنند اما تا شب 
بيشتر زنده نميماند و مذھب و 
 ،اسالم مھر پايانی بر زندگی

!  عشق و خودش ميزنند،جوانی
جرم  دوست داشتن زندگی و زن 
! بودن در اسالم مرگ است
 ،دوستانش از مرگ دردناك اكسا

يكی از ! مات و مبھوت ھستند
دوستانش ميگفت اكسا ميخواست 
كه مثل ما لباس بپوشد و مثل ما 

او ! نرمال و عادی زندگی كند
او ! دوست داشت كه بتواند برقصد

 !    عاشق زندگی بود

                                                        

َايا ميتوان مرگ دردناك اكسا و  
زندگی ميليونھا زن و دختران 
نوجوان را كه در بند اسارت 

 فرھنگ و مذھب اسالم ،عقايد
ھستند را شاھد بود و مبارزه  بی 
امانی را بر عليه مذھب و اسالم، 

!                                        به پيش نبرد

 يک دنياى بھتر
برنامه حزب اتحاد کمونيسم 

کارگرى را بخوانيد و به دوستانتان 
!توصيه کنيد  

 !    مجازات زندگی و عشق در اسالم مرگ است  
 محمود احمدی
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لطفا نام خود و عنوان سازمانی 
تان را بنويسيد و مختصری از 

 .بيوگرافی تان را شرح دھيد

 
. ـ نام سياسی من علی جوادی است

 در تھران متولد ١٣٣٢در سال 
دارای ليسانس رياضی، فوق . شدم

ليسانس تحقيقات عملياتی و 
. دکترای رياضيات کاربردی ھستم

و در حال حاضر عالوه بر فعاليت 
حرفه ای سياسی به تحقيق و 
تدريس با عنوان پرفسور دانشگاه 
کاليفرنيا در لس آنجلس مشغول 

 . کار ھستم

 سال زويای ٢۴متاسفانه بعد از 
عزيزم را در يک حادثه ناگوار در 
. ژانويه سال گذشته از دست دادم

اکنون يک دختر شانزده ساله در 
کنارم و يک دختر عزيز در قلب و 

 .خاطره ام دارم

من فعاليت سياسی چپ و 
کمونيستی را از نوجوانی آغاز 

در حال حاضر دارای سمت . کردم
دبير کميته مرکزی در حزب اتحاد 

حزب . کمونيسم کارگری ھستم
اتحاد کمونيسم کارگری حزبی 
مارکسيستی در ادامه سنت 

 .کمونيسم منصور حکمت است

 
سازمان خود را به طور خالصه 
معرفی کنيد و آخرين تغيير و 
 .تحوالت درون آن را عنوان کنيد

ـ حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
برای برقراری يک جامعه 
. کمونيستی مبارزه ميکند

سرنگونی تمام و کمال جمھوری 
اسالمی پيش شرط تحقق چنين 

حزب اتحاد کمونيسم . ھدفی است
کارگری با جدايی بخشی از 
رھبری، کادرھا و اعضای حزب 

اين . کمونيست کارگری ايجاد شد
حزب پرچمدار کمونيسم مارکس و 
منصور حکمت، پرچمدار 
سازماندھی انقالب کارگری و 
. سرنگونی رژيم اسالمی است

مسئله اصلی مورد اختالف ما با 
بخش ديگر رھبری حزب 

مردم در ايران و خاورميانه و 
جھان تحميل کند، بسيار از 
ابعاد و فجايع جنگ آمريکا در 
عراق گسترده تر و وحشيانه 

ما ھر دو سوی . تر خواھد بود
اين جنگ را قويا و بدون 
کوچکترين تخفيفی محکوم 

اين جنگ را ادامه . ميکنيم
کشمکش و تقابل دو قطب 
تروريستی جھان معاصر، 
تروريسم دولتی آمريکا و 
اسرائيل و ناتو از يک سو و 
تروريسم اسالمی و رژيم 
اسالمی از سوی ديگری 

ما ھيچگونه ھمسويی با . ميدانيم
ھيچکدام از طرفين اين جنگ 

ھمسويی ما تنھا با امر . نداريم
آزادی و برابری و رفاه مردم 

ما . و انقالب کارگری است
برای سرنگونی رژيم اسالمی 
و شکست سياستھای 
ميليتاريستی آمريکا مبارزه 

در ايران ما پايان دادن . ميکنيم
به جنگ را از کانال مبارزه 
برای سرنگونی رژيم اسالمی 

ما نيروھايی را . دنبال ميکنيم
که در تقابل دو قطب 
تروريستی، سياست نزديکی با 
يکی از دو قطب اين جنگ را 
دنبال ميکنند، به رژيم اسالمی 
تخفيف ميدھند، به دنبال 
فرصتھايی ھستند که 
ميليتاريسم آمريکا برايشان 
ايجاد ميکند، را قاطعانه افشا 

چکيده سياست ھای ما . ميکنيم
در قبال جنگ احتمالی اين 

عليه جنگ، عليه : "است
جمھوری اسالمی، برای آزادی 

 ."و برابری و رفاه

 
رابطه ی حزب شما با ساير 
گروه ھا و احزاب اپوزيسيون 
خارج کشور چگونه است؟ آيا 
با ھمه آنھا بر سر ميز مذاکره 
 و تبادل نظر خواھيد نشست؟

ـ ما مدافع گسترده ترين 
ديالوگھا در صفوف اپوزيسيون 
بر سر مسائل حاد جامعه 

 پاسخ حزب اتحاد کمونيسم کارگری به

 پرسش شھروند 
 از احزاب و سازمان ھای سياسی در باره مسائل روز ايران

کمونيست کارگری بر سر 
ملزومات پيروزی کمونيسم در 

اينکه کمونيسم کارگری . ايران بود
چه قابليت ھا و ظرفيتھايی را بايد 
در خود ايجاد کند تا بتواند 
استراتژی سازمانی و سياسی خود 
را متحقق کند؟ ما معتقد بوديم که 
حزب کمونيست کارگری بايد از 
يک حزب مبلغ و مروج و يک 
ماشين افشاگری و نقد به يک 
حزب سازمانده و رھبر تبديل 

و صفی از رھبران . شود
کمونيست جامعه شکل دھد که 
دولت سوسياليستی فردای پس از 
. جمھوری اسالمی را شکل ميدھند

ما آن گرايشی در جنبش کمونيسم 
کارگری ھستيم که معتقديم 
کمونيسم در ايران تنھا با کمونيسم 
کارگری منصور حکمت ميتواند 

ما معتقديم کمونيسم . پيروز شود
کارگری تنھا با تبديل شدن به 
ظرف اعتراض رھبران راديکال 
و سوسياليست جنبشھای اجتماعی 
ميتواند پيروزی کمونيسم را 

حزب اتحاد کمونيسم . متحقق کند
کارگری حزب انقالب کارگری و 
حزب کمونيسم منصور حکمت 

 . است

 
موضع حزب شما در قبال خطری 
که امروزه بر سر ايران سايه 
افکنده و آن حمله آمريکا به 

 ايران است، چيست؟

ـ حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
عليه حمله نظامی آمريکا و عليه 

اين جنگی . جنگ تروريستھا است
بر سر قدرت سياسی و حوزه نفوذ 

ھيات . در منطقه و جھان است
حاکمه آمريکا به دنبال تحکيم 
ھژمونی امپرياليستی خود در 

از طرف ديگر . سطح جھان است
جنبش اسالم سياسی و در راس آن 
رژيم اسالمی نيز به دنبال سھم 
بيشتر در منطقه و تضمين بقاء 

اين . ارتجاعی خود در ايران است
جنگی ارتجاعی و ضد انسانی از 

مصائب و . ھر دو سو است
مشقاتی که چنين جنگی ميتواند به 
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ھيچ تابويی برای گفتگو و . ھستيم
تبادل نظر با ساير نيروھای 

ما جدل و . اپوزيسيون نداريم
ديالوگ سياسی را مکانيسمی 
برای روشن شدن خطوط سياسی 
و قطب بنديھای واقعی در صفوف 
اپوزيسيون و انتخاب مردم 

ما با ساير نيروھای . ميدانيم
سياسی بر سر ھر ميزی ميتوانيم 
بنشينيم و گفتگو و جدل و ديالوگ 
کنيم، اما کوچکترين تخفيف و 
سازشی را ميان قطبھای مختلف 

 . سياسی در جامعه مجاز نميدانيم

 

آيا برای نظام ايدئولوژيک در 
 ايران آينده ای می بينيد؟

ـ عمر حکومت اسالمی و مذھبی 
. در ايران به پايان رسيده است

رژيم اسالمی محکوم به شکست 
اين حکم مردم . و سرنگونی است

ما . بايد برود. درمانی ندارد. است
برای استقرار فوری يک 
جمھوری سوسياليستی مبارزه 

جمھوری سوسياليستی . ميکنيم
متضمن آزادی، برابری و رفاه 

جمھوری . ھمگان در جامعه است
سوسياليستی يک حکومت 

جامعه آزاد . ايدئولوژيک نيست
ما . ايدئولوژی رسمی الزم ندارد

به دنبال ايجاد يک نظام 
ايدئولوژيک در فردای جھوری 

ما خواھان . اسالمی نيستيم
برقراری حکومت حزبی و يا 

حکومت . حکومت احزاب نيستيم
کارگری و جمھوری سوسياليستی 
از نظر ما حکومت شوراھا و 
ارگانھای عمل مستقيم توده 

اما . شھروندان جامعه است
حکومت ھای ناسيوناليستی و يا 
حکومتھای مبتنی بر قوميت و 
مليت و نژاد تماما حکومتھای 
ايدئولوژيک و مبتنی بر نابرابری 
اجتماعی و طبقاتی شھروندان 

. جامعه ھستند
  6صفحه 
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به جای جمھوری اسالمی بايد 
نظامی سکوالر، آزاد، برابر و 

 . انسانی مستقر کرد

 
چه موضوع ھايی برای حزب يا 
سازمان شما در اولويت قرار 

 دارد؟

ـ به طور خالصه حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری برای تامين 
رھبری کمونيسم کارگری بر 
جنبش سرنگونی طلبانه توده ھای 
مردم و يک پيروزی کارگری 

از نقطه نظر ما . تالش ميکند
پيروزی انقالبی بر جمھوری 
اسالمی مستلزم تامين ھژمونی 
کمونيستی بر جنبش سرنگونی 

ما ميکوشيم تا سرنگونی . است
رژيم اسالمی را با استقرار يک 
جمھوری سوسياليستی توام و 

تحقق اين اھداف از . ھمزمان کنيم
نظر ما مستلزم تامين باالترين 
انسجام سياسی و سازمانی در 
جنبش کمونيسم کارگری و آمادگی 

ما برای . در سطوح مختلف است
سازماندھی انقالب کارگری تالش 

 . ميکنيم

 
تقريبا اکثر احزاب سياسی 
اپوزيسيون مخالف برپايی زندان 

فرض . و اعدام و شکنجه ھستند
کنيم شما به قدرت رسيديد، با 
مخالفانتان چه رفتاری خواھيد 

 داشت؟

ـ ما آزاديھای سياسی و بی قيد و 
شرط ھمگان را تضمين خواھيم 

شھروندان جمھوری . کرد
سوسياليستی تماما افرادی آزاد، 
برابر و متساوی الحقوق خواھند 

. مطبوعات آزاد خواھند بود. بود
تحزب آزاد . تجمع آزاد خواھد بود

اعتصاب آزاد خواھد . خواھد بود
نقد تمامی جوانب فرھنگی، . بود

اقتصادی و سياسی و مذھبی و 
. ملی جامعه آزاد خواھد بود
. زندانی سياسی ای نخواھد بود

اثری . زندان سياسی نخواھد بود
. از اعدام و شکنجه نخواھد بود

تمام زندانھای مخوف موجود را به 

کشور افراد آزاد، متساوی 
الحقوق و برابر جامعه باشند و 
ھيچ نوع تبعيضی چه مثبت و 
چه منفی در قبال مردم منتسب به 
مليتھای مختلف معمول داشته 

 . نشود

 

" کشورى کثيرالملله"ما ايران را 
ما . نميدانيم" کشور يک ملت"يا 

از انسانيت مردم و حقوق 
انکارناپذيرشان شروع ميکنيم و 
بر اساس اصل برابرى انسانھا، 
به ھر تبعيضى پاسخى روشن و 

ما مسئله ای به . سياسى ميدھيم
نام مسئله ترک و عرب و بلوچ 

مسئله کرد داريم، . و لر نداريم
اما ساير ستمھای ملی موجود در 
جامعه در سطح يک مسئله ملی 

از جنس . باز و مفتوح نيستند
مسئله کرد . مسئله کرد نيستند

سابقه . تاريخ ويژه خود را دارد
طوالنی ستم بر مردم کرد، 
سرکوب خونين خواستھای حق 
طلبانه و جنبشھای اعتراضی در 
کردستان ايران، ستم ملی را به 
سطح يک مسئله ملی ارتقا داده 

مسئله "راه حل ما در قبال . است
به عنوان يک اصل، حق " ملی

جدايی از ايران و تشکيل دولت 
مستقل از طريق يک پروسه 
انتخابات آزاد و عمومی در اين 

ما ھر گونه اقدام . مناطق است
نظامی و قھرآميز در قبال مسئله 

راه . ملی را قويا محکوم ميکنيم
حل ما در قبال مسئله ملی کرد 
برگزاری رفراندوم آزاد در 

سياست . مناطق کردنشين است
امروز حزب ما در اين 
رفراندوم، توصيه و رای به 
اتحاد داوطلبانه تمامی مردم در 
ايران به عنوان شھروندان برابر 

ما به . و متساوی الحقوق است
عنوان يک اصل خواھان زندگی 
مردم منتسب به مليت ھای 
مختلف به عنوان شھروندان آزاد 
و متساوی الحقوق در 
چھارچوبھای کشوری بزرگتر 

 . ھستيم

ما بر ھويت انسانی در مقابل 
ھويتھای ملی و قومی و نژادی و 

طرحھای . مذھبی تاکيد داريم
را " فدراليسم"و " خودمختاری"

طرحھايی ارتجاعی، تالشی 
برای جايگزين کردن ھويت 

پرسش شھروند از احزاب و سازمان ھای 
 ...سياسی در باره مسائل روز ايران

موزه تاريخی برای درس آموزی و 
گسست قطعی از دوران استبدادی 
. و مذھبی جامعه تبديل خواھيم کرد

ھر نوع تحريک و تھديد مذھبی و 
ملی و غيره عليه بيان و ابراز 
وجود سياسی آزادانه افراد ممنوع 

ھر نوع تفتيش عقايد . خواھد بود
ھر نوع دخالت . ممنوع خواھد بود

در زندگی خصوصی افراد ممنوع 
 . خواھد بود

 

واقعيت اين است که در جوامع 
سرمايه داری ميزان و محدوده 
آزادی و حقوق مدنی افراد در انقياد 
منافع اقتصادی و سياسی طبقه 
سرمايه دار حاکم بر اين جوامع 

ھر زمان که سودآوری و يا . است
موقعيت سياسی طبقه سرمايه دار 
حاکم ضروری کند، اين حقوق 
مورد تعرض دولت قرار خواھند 

امروز بسياری در . گرفت
اپوزيسيون از آزاديھای سياسی و 
مدنی صحبت ميکنند، اما آزادی 
فردی و مدنی تنھا در جامعه ای 
ميتواند متحقق شود که خود آزاد 

تنھا با از ميان بردن انقياد . باشد
طبقاتی و اقتصادی انسانھا، تنھا با 
نابودی نظام استثمارگر و طبقاتی 
کنونی ميتوان گسترده ترين آزادی 
ھا و ابراز وجود انسان را در 
قلمروھای مختلف زندگی تامين و 

 . اين ھدف ماست. تضمين کرد

 
در رابطه با مسئله مليت ھای 

ترک، کرد، عرب، بلوچ (ايران 
، حزب شما چه راه حلی را ...) و

 مناسب می بيند؟

ـ ما برای برابری کامل و بی قيد و 
شرط کليه ساکنان ايران در کليه 
حقوق و وظايف قانونی، اعم از 
فردی، مدنی، سياسی، اجتماعی و 

برابری . رفاھی مبارزه ميکنيم
تمامی شھروندان مستقل از مليت، 
جنسيت، نژاد، محل تولد و تابعيت 
يک اصل پايه ای سياست برنامه 

حزب اتحاد کمونيسم . ای ماست
کارگری برای برقراری نظامی 
مبارزه ميکند که در آن کليه ساکنان 
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قومی و ملی به جای ھويت 
جھانشمول انسانی، زمينه ای برای 
ايجاد شکاف و دائمی کردن و حفظ 
جدايی ھا در جامعه و تالشی برای 
ايجاد وسيعترين کشمکش ھا و 
. تخاصمات قومی در جامعه ميدانيم

تجربه خونين يوگسالوی و 
افغانستان و عراق در برابر 

ھر گونه تالش برای تقسيم . ماست
قومی جامعه طرحی ضد انسانی و 
متضمن ايجاد وسيعترين 
پاکسازيھای خونين قومی و جنگ 

 .ھای داخلی است

 
با مسئله زبان مادری چگونه 
برخورد می کنيد و چه حقوقی 

 برايش درنظر می گيريد؟

 اجباریـ ما مخالف زبان رسمی 
معتقديم که ھر کس بايد . ھستيم

بتواند به زبان مادری خويش در 
کليه فعاليتھای اجتماعی شرکت کند 
و از کليه امکانات و خدمات 
اجتماعی مورد استفاده ھمگان 

به نظر ما . بھره مند شود
مناسبترين راه حل در کشورھايی 
که مردم به زبانھای مختلف تکلم 
ميکنند اين است که دولت يکی از 
زبانھای رايج در کشور را به 
عنوان زبان اداری و آموزشی 
اصلی تعيين کند، مشروط بر آنکه 
امکانات و تسھيالت الزم برای 
متکلمين به ساير زبانھا، در زمينه 
ھای زندگی سياسی و اجتماعی و 

ما در . آموزشی وجود داشته باشد
عين حال معتقديم که با توجه به 
نقش و جايگاه زبان انگليسی در 
سوخت و ساز علمی و فرھنگی و 
کل جامعه بشری، با ھدف تبديل 
گام به گام آن به يک زبان 
آموزشی و اداری متداول در 
کشور، از سنين پايين بايد در 

 . مدارس آموزش داده شود

 

فکر می کنيد در داخل ايران و 
بويژه برای نسل جوان چقدر 
شناخته شده ھستيد و چقدر مردم 
به رھنمودھای شما توجه و عمل 

 می کنند؟

ـ حزب اتحاد کمونيسم کارگری به 
" جوان"لحاظ سازمانی تشکلی 

است، اما رھبری و کادرھای آن 
دارای سابقه ای طوالنی و از 

چھره ھای 
  7صفحه 
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برای جامعه شناخته شده و معرفه . سرشناس کمونيسم کارگری ھستند
چھره ھايی در ھر دوران و در ھر جنبشی به شاخص و چھره . ھستند

در جنبش ما منصور حکمت و برخی از . انسانی آن جنبش تبديل ميشوند
چھره ھای رھبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری چنين جايگاھی در 

 . جامعه و در ميان نسل جوان دارند

 

در حال حاضر نميتوان با دقت رياضی از ميزان نفوذ عملی و قدرت 
. سازمانی احزاب سرنگونی طلب در سطح جامعه صحبت کرد

سرکوبگری رژيم اسالمی اجازه مشاھده ابعاد و قدرت عمل سياسی 
احزاب سرنگونی طلب و به طور مشخص جنبش کمونيسم کارگری را 
نميدھد، اما کمونيسم کارگری تنھا اردوی آزاديخواه، برابری طلب، 

کمونيسم کارگری نماينده . سکوالر، انساندوست و انقالبی در جامعه است
 . سعادت، خوشبختی و آزادی و برابری و رفاه ھمگان است

 

به اين اعتبار ما عميقا معتقديم که سياستھا و خواستھای عمومی جنبش 
حرف دل اين . کمونيسم کارگری بيان مطالبات و آرزوی نسل جوان است

جوان امروز در جامعه ايران، آزادی ميخواھد، برابری . مردم است
ميخواھد، رفاه ميخواھد، از مذھب و حکومت مذھبی و آپارتايد جنسی و 

از فقر و محروميت و محدوديتھای سياسی و . حجاب بيزار است
کمونيسم کارگری بيان . اجتماعی و فرھنگی و جنسی بيزار است
من ترديدی ندارم که در . مجموعه چنين خواستھا و مطالباتی است

شرايط آزاديھای سياسی کمونيسم کارگری به عظيمترين جنبش اجتماعی 
 .  در جامعه ايران تبديل خواھد شد

دوست و آزاديخواھی به اجرا 
گذاشته شد، بسياری از دوستان 
ھم رزم نيز از پشتيبانی چنين 
حرکتی فرا مرزی و انسانی سر 
باز زده با بھانه ھای مختلف از 
ھمکاری با اين جريان دست 

به خوبی به ياد دارم . کشيدند
يکی از نيرو ھای روشنفکر 
جامعه مبارزات چپ طی نامه 
ای به رفيق علی جوادی حرکت 
دھم اکتبر را تنھا به حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری ربط داده و از 
حمايت از آن به عنوان يک 
! حرکت سودجويانه امتناع کرد

اميدوارم ايشان امروز آنقدر 
انصاف داشته باشند که ببينند 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
در کنار مجامع بزرگی ھمچون 

ائتالف "سازمان غير انتفاعی 
عفو بين "و " جھانی عليه اعدام

تنھا برای ايجاد يک دنيای " الملل
انسانی قدم برداشت و نه برای 
چيزھای ديگری که دوستان يا با 
توھمات خاص خود يا با 
سکتاريسم به اين حزب نسبت 

 !دادند

 

 آبان 25اما در آخر در روز 
سازمان ملل متحد با امضای 
قطعنامه ای حکم اعدام را در 
تمام کشورھا مردود اعالم کرد و 
من به عنوان عضوی از حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری که پرچم 
منصور حکمت را با ھمه ی 
مشکالت به دوش کشيده بسيار 
خوشحالم که در مبارزات انسانی 

 اکتبر 10کمپين ! سھمی داشته ام
از نادر کمپينھائی بود که تدريجا 
با حمايت و موضعگيری گسترده 
عليه اعدام در ميان اپوزيسيون 

در داخل کشور . ايران منجر شد
نيز بويژه بخشھائی از کارگران 
و فعالين به اين موضوع توجه 

حال که اعدام ممنوع . نشان دادند
اعالم شده، بايد با قدرت تھاجمی 
تری برای متوقف کردن ماشين 

رژيم اسالمی . اعدام اقدام کنيم
تنھا با ھمين اعدام سال ھا بر سر 
قدرت مانده و اين موثر ترين 
حربه ی اين ديکتاتوری برای 
خاموشی مردم و ايجاد رعب و 

وقت . وحشت ميان آن ھا است
آن رسيده که خواستھای انسانی 
و بشر دوستانه را سر لوحه ی 

چه . مبارزات خود قرار دھيم
ضربه ای محکم تر از توقف 

پرسش شھروند از احزاب و سازمان ھای 
 ...سياسی در باره مسائل روز ايران

 آذر با ھمه فشارھا و سرکوب ھا با موفقيت به پايان رسيد و 16مراسم 
اگر چه رژيم اسالمی شب قبل ! مثل سال پيش سرخ و راديکال برگزار شد

ً نفر از رفقای ما را بازداشت کرد اما عمال اين 30از آکسيون حدود 
 !حرکت عجوالنه به راديکاليزه شدن مبارزات انجاميد

 

اما به نظر من در ميان خواستھای به حق دانشجويان جای دو شعار 
شعار ھايی که بيش از ھر چيزی به بدنه جمھوری . مشخص خالی بود

به طور کل اين دو ! اسالمی ضربه زده و موجب تضعيف آن می شود
من سعی می کنم در ! نه به اعدام، نه به تبعيض جنسی: شعار عبارتند از

طی دو مقاله توضيح دھم چرا از نظر من و بسياری از رفقا اين دو شعار 
 .بايد در راس ھر جنبش و حرکتی قرار گيرد

 

چند وقت پيش در ماه اکتبر کمپينی برای لغو مجازات اعدام در سطح بين 
 اکتبر به عنوان روز مبارزه با اعدام برای 10و روز . الملل به راه افتاد

کوبيدن مھر نه به اعدام و سنگسار از طرف ان جی او ھا و سازمان 
شعاری که حزب اتحاد ! ائتالف جھانی عليه اعدام در نظر گرفته شد

دھم اکتبر با تبليغات و حمايت ! کمونيسم کارگری ھميشه آن را فرياد زده
گسترده ای از جانب حزب اتحاد کمونيسم کارگری و ھر جريان انسان 
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اعدام می تواند بدنه ی تيرانی 
اسالم را به لرزه در آورده و 
موجب باز شدن فضای سياسی و 

 مبارزاتی شود؟ 

 

خطاب من به ويژه به نيروھای 
ما ! جنبش کمونيسم کارگری است

بايد به خوبی عواملی را که موجب 
سرکوب جامعه می شود بشناسيم و 
نوک پيکان اعتراضات خود را به 

بايد برای نابودی ! سوی آن بگيريم
و ! دشمن ابتدا سالحش را بگيريم

سالح حکومت ھا برای سرکوب 
جامعه خود آن چيزی است که در 
جامعه وحشت ايجاد می کند و 

رژيم ! موجب سکوت می شود
اسالمی نيز از مجازات اعدام به 
ھمين جھت استفاده می کند و 

 !ھمچنين از تبعيض جنسی

 

 در صد آن را 60در جامعه ای که 
زنان و کودکان تشکيل می دھند 
تبعيض جنسی بھترين وسيله است 
که با آن خود مردم جامعه خودشان 

با ساختن سنت ! را سرکوب کنند
ھا و قوانين تبعيض گرايانه و ضد 
زن و کودک و وارد کردن آن به 
جامعه می توان با دست ھای پاک 

حال آنکه جمھوری ! خون ريخت
اسالمی حتی در قوانين خود نيز با 
ًگرفتن منشا ھای اسالمی عمال 
دست به سرکوب زنان زده و در 
ايجاد يک جامعه ی پدر ساالر 

 !اھتمام می ورزد

 

به ھمين دليل بايد در راس ھر 
مبارزه و ھر اعتراضی در ھر 

و ! جای جھان دو شعار نه به اعدام
بالفاصله باال ! نه به تبعيض جنسی

رفته و به عنوان پرچم انسانيت و 
در مقاله بعدی ! آزادی شناخته شود

در مورد تبعيض جنسی و اھميت 
 !*نفی آن خواھم نوشت

 مجمع عمومى
ظرف اعمال اراده مستقيم 
و مستمر توده کارگران 

!است  

مجامع عمومى ! کارگران
!منظم خود را برپا کنيد  

 نه به اعدام، نه به تبعيض جنسی
 کاميار آزادمھر



8صفحه  يک دنياى بھتر   

مقايسه سخنرانيھا و شعارھا و 
پالکاردھا در اجتماعات چپھا و 
اجتماع تحکيم در تھران، تفاوت 

در : ھای اساسی را نشان ميداد
اولى سرود انترناسيونال ميخوانند 

در ! و در دومى سرود اى ايران
اولى از آزادى انسان سخن 

حق تعيين "ميگويند و در دومى از 
سرنوشت بعنوان  اساس کرامت 

در اولى زنان وسيعا "! ملتھا
شرکت دارند و در دومى مراسم 

در اولى عليه ! بشدت مردانه است
جنگ و ارتجاع ميگويند و در 

در ! دومى از صلح و دمکراسى
اولى راست تحريم ميکند و در 
دومى چپ پيام ميدھد و خواھان 

در اولى از ! آزادى ھمگان ميشود
حقوق انسان و برابرى اش دفاع 
ميکنند و در دومى از حقوق بشر 

در اولی ميگويند تحريم ! ليبرالی
انتخابات و دست رژيم و شعبده 
بازيھای تبليغاتی اش را ميخوانند 

يکى ! و در دومی چيزی نميگويند
از انسان و حق او شروع ميکند و 
به ھر تبعيضى ميتازد، و يکى از 

خود " ملت و قوم"ناسيوناليسم و 
" رھائى"شروع ميکند و خواھان 

يکى مخالفت با جنگ ! او ميشود
را به آزادى و برابرى و نفى 
ارتجاع گره ميزند و ديگرى به 
شعار صلح و تعرض به يک جناح 

اولى : اين دو افق است! حکومت
افقى سوسياليستى و آزادمنشانه و 
انسانى است و دومى موضعى 
ناسيوناليستى و قسمتى و افقى 

اين رويدادھا گوشه اى ! ارتجاعى
از جدال چپ و راست برسر افق 

 .  جامعه است

 

 يک جمعبندی 

چپ امسال نشان داد که توان 
سازماندھى را دارد و ميتواند 
عليرغم تھاجم شبانه و آدم ربائى 

چپ نشان . ھا قدرتمند حاضر شود
داد در دانشگاھھای ايران ريشه 
دارد و با يک درجه تغيير تناسب 
قوا دانشگاه به يک سنگر مھم چپ 

اين نقطه قوت چپ . تبديل ميشود
برای تثبيت اين موقعيت و . است

فراتر رفتن از آن بايد اقدامات 

شريک کند، بدون تعريف 
اشکالی از مبارزه و تحرک 
اجتماعی دانشجويان که 
خصوصيت مناسبتی و آکسيونی 
ندارند، بدون حضور توده 
دانشجو در مبارزات و پذيرش 
صالحيت و درايت چپ، چشم 
انداز تثبيت رھبری و پيشروی 

ترديدی . چپ ناروشن است
نيست که ايجاد تشکل توده ای 
دانشجوئی آلترناتيو متشکل شدن 
بخشھای مختلف چپ در 

حتی . نھادھای ويژه شان نيست
نميتوان تشکل توده ای 
دانشجويان را از وحدت محافل 

چپھا، . چپ امروز نتيجه گرفت
سوسياليستھا و کمونيستھا 
ضروری است در اشکال متنوع 
. و مشخص تری متشکل شوند

اينجا سوال ايجاد تشکل توده ای 
 . و مستقل دانشجوئی مطرح است

 

. زمينه عروج چپ آماده است
اين . بايد به فرجام قطعى برسد

مسير با اھداف و سياستھای 
روشن و تاکتيکى منعطف و 
ارائه آلترناتيوى براى تشکلھاى 
مستقل و توده اى دانشجويان به 

امروز . فرجام ميرسد
سازماندھی جنبش مجامع 
عمومی در دانشگاھھا، جنبشی 
که بصورت توده ای امر تشکل 
را مطرح ميکند و اشکالی از 
کارکرد آن را بدست ميدھد، 
نقطه شروع ممکن و مطلوبی 

 . است

 تا آزادی ھمرزمان 

 ! آذر است16ھر روز 

جمھوری اسالمی تالش ميکند با 
دستگيريھا فضای دانشگاه را 

اين سياست تاکنون . عوض کند
تھاجم . نتيجه عکس داده است

امسال به دانشگاه عصبانيت و 
نه . استيصال رژيم را نشان داد

جنبش برابری زنان، نه جنبش 
کارگری، نه دانشگاه و نسل 
جديد، عليرغم تحمل ضربات 

به . رژيم عقب ننشسته است
تبليغات سياسی راستھا برای 
تمکين و به کم قانع شدن وقعی 

ايندوره موقعيت . نگذاشته است
رژيم وخيم تر شد و توقع مردم 

و مسئله مرکزی . باالتر رفت
امروز چپ در دانشگاه و جامعه 
و کل اردوی آزادی و برابری، 

 ...يادداشت سردبير

 :مشخصی را انجام داد

 

اول، تاکتيک چپ نبايد رنگ فرقه 
اصل . بگيرد" ايدئولوژيک"ای و 

بايد اين باشد که چپ آنجاست که 
توده دانشجو ھست و ھمواره 
خواست و انتخابش را در مقابل کل 

تقسيم . دانشجويان قرار ميدھد
اجتماعات به چپ و راست و 
سياست فراخوانھای مستقل يک 
اشتباه تاکتيکی در تناسب قوای 
. فعلی و يک سياست زودرس است

اين سياست مجموعا به صرف 
راست و ضربه خوردن دانشجويان 

اصول چپ بايد . چپ منجر ميشود
براين مبنا قرار گيرد که توده 
دانشجو را به راست تقديم نميکند، 
و ھمينطور در طرح خواستھای 
آزاديخواھانه خود نه فقط تخفيفی 
قائل نميشود بلکه ھمواره نسبت به 

 . راست انتقادی است

 

دوم، تثبيت ھژمونی چپ در 
ايندوره و پايان دادن به يک تاريخ 

بايد به " انقالب فرھنگی"و تتمه 
ھنوز راست در . فرجام برسد

اشکال مختلف در مقابل چپ و با 
استفاده از حمايت جناحھا ميتواند 

جدال چپ و راست در . مانور دھد
عرصه ھای مختلف و بويژه نقد 
فکری و سياسی و بسيج دانشگاه 
حول ديدگاھھای انتقادی و اجتماعی 

تثبيت چپ در . چپ بايد ادامه يابد
دانشگاه بدون داشتن ھژمونی 

 .فکری ممکن نيست

 

سوم، چپ نياز به تشکل توده ای 
چپ بايد مکانيزم . دانشجوئی دارد

اجتماعی به ميدان کشيدن و متحد 
کردن و متحد نگھداشتن توده وسيع 
دانشجويان را بشناسد و به آن دست 

چپ در دانشگاه بايد از روش . ببرد
کار و ابراز وجود در چھارچوب 
. مناسبتھا و آکسيونھا فراتر برود

قالب آکسيونی برای وضعيت 
بدون يک . امروز ناکافی است

تشکل سراسری و توده ای که قادر 
 مستمر و مستقيمباشد بطور 

دانشجو را در امر و اعتراضش 

29شماره   

آدرس تماس با مسئولين حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

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

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.
com 

محمود (مسئول خارج کشور 
 )احمدی

mahahmadi@yahoo.com 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – 
N. America 

Routing Number : 121 
000 248 

Account Number: 36 48 
46 88 52 

تالشی متحد برای آزادی اسرای ما 
طيفی از . از دست دشمن است

فعالين کارگری و جنبش حقوق 
زنان و دانشجويان و مردم 

ھنوز فعالين . معترض در زندانند
در چنگ رژيم اند و تحت فشار و 

تحرک در داخل و . شکنجه اند
خارج برای آزادی دانشجويان در 
بند و کليه زندانيان سياسی شروع 

بايد تالش وسيع و . شده است
متشکلی را سازمان دھيم که رژيم 
اسالمی را پشيمان کنيم و وادار به 
عقب نشينی و آزادی کليه 

 . *دستگيرشدگان کنيم
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اينجا ايران است، جمھوری 
اسالمی ايران، گوشه ای از 
افتخارات رژيم ايران، استان 
آذربايجان غربی، شھرستان 

واقع در شمال غرب . اروميه
ايران، جزء يكی از استانھای 
متوسط از نظر جمعيت، يكی از 

عقب نگه داشته شده فقير ترين و 
 !  استانھای ايرانترين

 

" انقالب" سال از 29با اينكه حدود 
می گذرد اين قسمت از ايران 
. محكوم به فقر و نابودی بوده است

در شھری مثل اروميه به خاطر 
سياستھای ضد مردم جمھوری 
اسالمی مردم به قدری تحت فشار 
ناشی از فقر و مشكالت ھستند كه 
فقط تالش می كنند زندگی خود را 
حفظ كنند و فرصت برای فكر 

 !  كردن ھم ندارند

 

مناطق محروم زيادی در شھر 
ھست كه من به دو منطقه از اونھا 

اسالم آباد و حسين : اشاره می كنم
آباد از فقيرترين مناطق اروميه 
ھستن، البته در ايران مناطقی بس 

و عقب نگه داشته شده تر فقيرتر 
 اين پيدا می شه، ولی من چون از

در اروميه زندگی كردم و اين 
مناطق رو كمی می شناسم در 

البته اينم . مورد ھمين می نويسم
بگم تصاويری كه در اين گزارش 
كوچولو می بينين توسط يكی از 
دوستان من گرفته شده از كوچه ھا 

 .و خيابانھای مناطق فوق الذكر

 

ا و  چه ھ رب اه، دخت ن گ ي كودكان ب
ه  پسربچه ھای پای برھنه و گرسن
دران  ادران و پ ا، م ه ھ وچ در ك
چ،  ي رای ھ ظار ب ت د و در ان ناامي
كارگران بيكار، اينھا ھمه نمايی از 

دی رو  نمی دونم شما فيلمھای ھن
د  ن اطقی از ھ ن ه در م ن ك ديدي
ن  گروھھای شرور زندگی می كن
ی  ه وحشت درست م ق ط ن و م
ود طور ب ن ي م . كنن؟ اسالم آباد ھ

اوت  االن ھم ھمينطوره، با اين تف
ه  ن ن كه اشرار خود دولت ھست
ردم  ه م گه و ھرروز ب كس دي
ه از  بدبخت اخطار می فرستن ك
ا رو  ه ھ ان ه خ رن اينجا برن و گ

 !برسرشون خراب می كنن

 

ه  زمانی كه احمدی نژاد به ارومي
ه  رن ب ب و ب آمد به جای اينكه اون
ه  ردنش ب اين قسمت از  شھر، ب

ی . زيباترين قسمت ھای شھر حت
ه  ن ب ذاشت اطق رو ن ن اسم اين م
م می  ه ھ ه اگ گوشش برسه، البت
ه ھرحال  رسيد فرقی نمی كرد ب
م  ك رژي ران ي م اي ه رژي ت ب ال

 ! آبادگره

 

م  ون از افتخارات اين دولت می ت
ن  ري بگم آباد ترين و پرمشتری ت
ای  ھ ان ت رس ب قبرستانھای منطقه ق

و . ايران می باشد به طوری كه ت
ان  رست ب ه ق ری ب اروميه وقتی ب
ازه ھست  ن در ج ق می بينی كه آن
. كه انگار جنگ جھانی سوم شده

ام  ه ن آخه قبرستان اصلی شھر ب
وه،  ه ك ه ي ن و دام باغ رضوان ت
رد  وت ك م ف زمانی كه پدر بزرگ
ود، االن  ی ب ال ی خ ل ي ا خ ج اون

ای  ھ وھ ه ك ده ك وری ش ط
ا  ر شدن و ج م پ جوارش ھ م ھ

ردن اك ك رای خ ده ب ون م و ! ن
د حدود  اي بدبختی ھم كه ميميره ب
ن  ن سيصد ھزار تومنی خرجش ك

 !تا بره زير خاك

 

ه  اده ك ايت زي ن آنقدر جرم و ج
ده . آمارش از شمارش خارج ش

جنايت ھايی كه خود رژيم دست 
ه، . داره توش قتلھای سازمان يافت

ی  ل ره ای و خي جي ای زن جنايتھ
جنايات رژيم ايران رو می . چيزا

 گزارشی از اروميه

 شھاب احمدی

ن  ر حسي دت اسالم آباد و از اون ب
 . آباد بودند

 

در اين منطقه خانه ھايی ديدم كه 
معلوم نبود ديوارھاش از چی 

خانواده ھايی البته . ساخته شده بود

اگه بشه گفت خانواده در اونجا 
زندگی می كنن كه با وجود فقر 

خودمم نمی . بچه ھای زيادی دارن
 دونم چرا ؟

 

ی حرف  ت داش ھ ظر وضع ب از ن
دولت يا بھتر بگم شھرداری . نداره

وی درب  شريف زحمت كشيده جل
ام  م ه و ت ت ذاش خانه ھا جوب آب گ
فاضالب منازل به داخل جوب آب 
م در اون  ا ھ چه ھ زه و ب می ري

شن ي يش . محيط بزرگ م ی پ دت م
ه ای  ی و حرف سازمان آموزش فن
در منطقه اسالم آباد قرار داشت و 
زی نشه و  روري به خاطر اينكه آب
ه، زود  ن ي ب ه رو ن كسی اون منطق

 ! محلشو عوض كردن
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ا  م ي ن رژي نويسن به حساب مخالفي
بعضی احزاب بدبخت و ضعيف و 

ه جا م ھر روز . بی اطالع از ھ
شاھد اعدامھايی در سطح شھرھای 
استان ھستيم كه اصال معلوم نيست 
ن  ی گ ط م ق ه؟ ف ي ون چ ش ل ي دل

يش ! اشرارن د وقت پ ن ال چ ث يا م
دج  ن ن ان رو در س تعدادی كرد زب
ن ! دار زدن، گفتن از حزب دمكرات

ی از  ت دارم، وق كاری به صحتش ن
ن  ح می خوای در اي رژيم توضي
دت  ه ش واب ب ای ج ه ج ورد ب م
ن ن ! سوال كننده رو سركوب می ك

ی،  ون ي ل ي يست م می گن ارتش ب
حه می دن  چه رو اسل ا ب چھار ت
م  ج ھ ي ارت بس ه ك ون، ي ش ت ت دس
ون،  ردنش ن از گ ن ی ك زون م آوي
ن  ري ميندازن تو خيابون می گن ب

ه ! از ما دفاع كنين ھركی رو ھم ك

داره ال ن ا ! كشتين اشك ر(آق ب ) رھ
ه خاطر  ه ب ت ف ی و "گ ل يت م ن ام
ی ام اسالم ا آدم " انسج دت ن حاال چ

داره" بی ارزش" ! ھم مرد اشكال ن
ی  ران ا اي د ت ن مھم نيست كه حاال چ

ه ه ك ش ي م زی ن ي ر، چ ت م دھن ! ك
م دي ا ! خانواده شونو با پول می بن آق

 ؟!آينده نگرن بابا

 

بسيج در ايران بايد بگم يكی از 
منفورترين و افراطی ترين 
ارگانھاست به طوری كه مردم 
بسيج رو چماق آخوندھای افراطی 
می دونن كه برسر مردم بيگنا می 
کوبند و مردم معترض رو 

من به خاطر . سركوب می كنن
. كارم با خيلی ھا سروكار دارم

می بينم . حتی با فرمانده ھای بسيج
اينھارو . چه حيوانھايی ھستند

طوری تربيت كردن كه حتی به 
خانواده خودشون ھم رحم نمی كنن 

 !چه برسه به مردم

 

داشتم در مورد 
  10صفحه 



10صفحه  يک دنياى بھتر   

تو . اسالم آباد و حسين آباد می گفتم
اين مناطق بيشتر مردم تقريبا از 

ھر امكاناتی . ھمه چی محرومند
اعم از بھداشتی، تفريحی، 
اجتماعی، اقتصادی و ھرچيزی كه 

خانه ھا در بين . فكرشو بكنيد
دكلھای برق فشار قوی ساخته 

يعنی پايه ھای دكلھا داخل . شدن
اگه ! حيات خانه ھای مردم است

دوربينی داشتم ازشون عكس 
 .ميگرفتم، وضع ماليم اجازه نميده

ذران  رای گ ران ب ت ان و دخ  زن
ی  ل ي ه خ ر ب ق ی از شدت ف دگ زن

د ن زن ي م . كارھای پست دست م دل
ه  ی ب ارم، ول ي نمی خواد به زبان ب
تن فروشی، و خيلی كارھای پست 

خانواده . ديگه گرايش  پيدا می كنند
ھايی ھستن كه دخترانشون رو از 
ه  گی ب ال زده س ان ا پ ده، دوازده ي
ی از  خانه شوھر می فرستن يا حت
 .كسی شنيدم دخترانشو می فروشند

 
ر  ي ق ان ف ودك ازی ھای ك اسباب ب
ه ان گ اي س ! زباله ھا و آشغالھای ھم

وده  يف و آل ث اين مناطق بشدت ك
با اين بی امکانی مردم ديگه . است

ه ي ! فرھنگ بھداشتی چه ميدونن چ
ت  ي رب د ت ي اام ی خشن و ن ردم م

و و . كردن و رادي ه ھرروز ت ت الب
ا می گن  ه ھ ام تلويزيون و روزن

ی" جان غرب اي "! مردم غيور آذرب
رای  ردن ب ار ك ه ك ار چ گ ه ان ك
ردم  ه از م ي ه در اروم ردم، اگ م
بپرسی نظرت راجه به اين رژيم و 
ر ھشت  ف انقالب چيه، از ھر ده ن

وحش می دن ر . نفر فقط ف ف دو ن
عريف می  دا ت دي باقی مونده ھم ش

ر دو . كنن ف چون اينجا از ھر ده ن
ون  ارش ن و ك م ل رژي ام ر ع ف ن

ه م من خودم . خبرچينی برای رژي
ره  ونشو ھر روز دور و ب م يه ن

 .محل كارم می بينم

 . دارد

 

پست "كارگر از نظر مردم يعنی 
ل غ ن ش ري ه "! ت وری ك ه ط ب

ه می  شخصی كه ھركار پستی ك
ه بھش می گن  ارگر"كن و " ك

ار  ه ك ان شخصی كه در يك كارخ
ن  ی گ ش م ھ م ب ه اون ن ی ك م

ر ارگ ر . ك ارگ ه ك ی ي دگ زن
ده ه . دراروميه خيلی ب طوری ك

می  وق ك ا از حق و حق ب ري ق ت
ورداره رخ ه . ب ان ارخ ك ك در ي

ارگر و  ط سرك ق فت ف شه گ ي م
ران  ارگ مھندس كارخانه جزء ك

ران را . حساب ميشن ارگ ه ك ي بق
گوش  ه ب ق ل د غالم ح می خواھن
ه  ان ارخ ان ك كارفرماھا يا صاحب
ھا کنند و با اونھا مثل برده رفتار 

ن ن ارگر ! می ك ه ك راردادی ک ق
رای  انست ب ي اھ را م می بنده اكث
ه  اينكه كارفرما بتونه ھرطور ك
ار  ت ارگر رف ا ك دلش می خواد ب

ه م ! كن ران ھ ارگ ه ك م ي وضع ب
شه  ي ا م ب ري ق زياد جالب نيست ت
. گفت تا كارگر نخواد بيمه نميشه

ری  ارگ ه ك ه كسی ب ي در اروم
ی  گدست ن روی مياره كه دچار ت
ه  ده ب ور نش جب ا م شده باشه و ت
دام  خ رای است ھيچ كارخانه ای ب

 . *مراجعه نمی كنه

 

ا و  م ت ش ز، دس زي اب ع ھ ش
د ن ک ه ای را . دوستت درد ن ت ک ن

ه  خواستم تاکيد کنم و آن اينست ک
ارگر  ه ک فرھنگ مردم نسبت ب
يش  ه پ ه دھ رھنگ س ان ف م ھ

سه و . نيست ي وک اگر از بخش ن
ده دوره  ي دوران رس ازه ب ت
م،  ذري گ ی ب الم وری اس ھ م ج
د  ه دي فرھنگ مردم اين نيست ک
ه  ت ودن داش ر ب ارگ ه ک ی ب ت پس

ار در . باشند رده وار ک شرايط ب
ميت اسالمی  ايران و تحت حاک

ی است ا . سرمايه داران حقيقت ام
ارگر و  ھمزمان اميد جامعه به ک
ی  ت ق ي ق جنبش اش برای آزادی ح

ود . ديگر ھمان اروميه شھری ب
ران  ارگ ا و ک ھ ت س ي ال ي ه سوس ک
قالب  ادی در دوره ان پيشرو زي

ت ه . داش ست ک ن ن اي د م ي اک ت
ی  ازل و ب نگ و سطح ن رھ ف
ادبانه قشری نوکيسه و مرتجع را 
ردم و  ی م وم م گ ع ن رھ ا ف ب
م ري ي گ ی ن ک ان ي واھ خ . آزادي

 سردبير 

 ...گزارشی از اروميه

 

ان  ان، زن دي ك وت ا، م ه ھ راب خ
ر  ق اراضی، ف ردم ن ی، م ان اب ي خ
ات  زوم ل ی م ران اد، گ ار زي ي بس
ه  ان ال، خ غ ت زندگی مردم، نبود اش
ھای فساد، باندھای فروش دختران 

زء ... و و و  ون ج ش م ا ھ ھ ن اي
ه ران وره اي ات . افتخارات رژيم ديكت

گن در  ي ه م تو اخبار می شنويم ك
ی  زرگ ه ی ب ول م ح ه م ي اروم

كر ! ازمشروبات الكلی كشف شد ف
چ  ي ده؟ از ھ ا اوم ج می كنين از ك

ن . كجا ري ت زرگ كی از ب اروميه ي
ه  ان دگ ن روش ان و ف دگ ن ن دك ي ول ت
س ان ي . مشروبات الكلی در خاورم

 چرا ؟

 

ل  ث ما تو اروميه تعدادی كارخانه م
گه  ا دي دت ن سانديس و گلديس و چ
زرگ  م ب ی ھ ل ا خي اق داريم كه اتف

ا . ھستن االخره ب اين كارخانه ھا ب
ار دارن و  سيب و انگور سر و ك

ن ت م ھس ه ھ رك ده س ازن س . س پ
ن ن دولت . مشروب ھم توليد می ك

اين مشروبات الكلی رو ازطريف 
ای  ورھ ی وارد كش ون ان رز ق م
رده و  دی ك ن ھمسايه كرده، بسته ب
از مرز غيرقانونی وارد ايران می 
ا  ھ ري ت ردم و مش ه م ا ب ن ت ن ك

روشن ف م قرص . ب ارش ھ ن در ك
ارن ي عضی . ھای اكستازی ھم م ب

وقتھا برای خودشيرينی يه محموله 
رو می گيرن و نمايش ميدن كه بله 
اچاقی مشروب رو  ه ق ول ما محم
گرفتيم و جلوی دوربين شيشه ھای 

 !پر از آب رو می شكنند

 

 در مورد كارگران 

ه  ي ران در اروم ارگ ت ك ي وضع
اشد اصال . بسيار تاسف بار می ب

گری  كارگر در اين شھر معنای دي

29شماره   

اما . ما عيان است" آزادانه"بردگی 
اشکالی از بردگی به فيلمھای 
ھاليوود در مورد دوران قديم 

اينھم يک . بردگی شباھت دارد
 :خبر است

 

سياست کاھش ماليات بر استخدام 
اين ! کارگر خانگی تصويب شد

اقدام شرم آور راه سواستفاده و 
استثمار شديد مھاجران و طبقه 
. کارگر را قانونا باز ميگذارد

بطور نمونه اين تصميم در کشور 
سوئد دست طبقه بورژوا را باز 
ميگذارد تا با وارد کردن نيروی 

تايلند، سری النکا و کار ارزان از 
 با چند استاندارد با کارگر فيليپين،

و حقوق اجتماعی اش برخورد 
ميخواھند نوعی برده داری . کنند

نمونه ديگر، . جديد بوجود بياورند
قرارداد منحصر بفرد وزير کار و 
 :مھاجرت در کشور مصر است

وزير کار و مھاجرت مصر 
قراردادی منحصر به فرد با اتاق 
تجارت و صنعت سعودی بسته 
است که بر اساس آن مصر در 

 ساله، ھرسال 10يک دوره 
 زن به عنوان خدمتکار 12000

خانگی به عربستان سعودی اعزام 
ميکند تا در خانه ھای سعودی 

 500دستمزد آنھا بين . خدمت کنند
بر .  لایر سعودی است800تا 

اساس توافقات به عمل آمده 
خدمتکاران مزبور بايد کمتر از 

بيمه پزشکی .  سال داشته باشند30
و بليت سفر آنھا توسط اسپانسور 

 .آنھا پرداخت ميشود

 

اين خدمتکاران چه وضعی خواھند 
حقير، کار اضافی، داشت؟ ت

دستمزد کم، عدم پرداخت دستمزد 
مورد توافق، انزوا در گوشه ای، 

.... تجاوز توسط کارفرمايان،
 !!*گوشه ای از بردگی مدرن

 بردگی زنان 

 ! در جھان سرمايه داری

 شھال نوری
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 سياوش از اھواز
اگر به کشورھائی که سوسيالسيم 
و قواعد کمونيسم را ابزار اداره 
قرار داده اند و يا قرار داده بودند 
بنگريم، ميبينيم که از لحاظ 
توسعهء اجتماعی و صنعتی از 
سطح تکينک کشورھای توسعه 
يافته فاصله دارند و متفکران 
موافق ھنوز انگشت اشاره را به 
. آرمانشھری در آينده گرفته اند

دليل تاخير در رسيدن به اين 
آرمانشھر را کجا ميتوان جستجو 
کرد؟ البته يک نوع فوبيا در ميان 
اکثر حکومتھا و دولتھا به شکل 
غريضی وجود دارد، آيا اين 
کمونيسم ترسی باعث شده که 
حکومتھا با تبليغ و تطميع و تھديد 
و بگير و ببند راه رسيدن به دنيای 
سوسياليسم محور را سخت و 
سنگالخی کرده؟ البته ھيچ شکی 
نيست که سوسياليسم در تئوری 
بسيار زيباست ولی ھمه گان با 
استناد به نوع سرنوشت شوروی 
و فالکت کنونی کشورھائی چون 

... کره شمالی يا کوبا و 
سوسياليسم و کمونيسم را در اين 
جوامع که آن را تجربه کرده اند 
منفور ميخوانند و ميپرسن آيا اين 
تئوری درعمل شکست خورده 
است؟؟ البته شما ھم بارھا گفته ايد 
که اساس سوسياليسم ارائه شده 
توسط شما با آنھا متفاوت است 
ولی باری که دنيای سرمايه داری 
ھمراه با غول رسانه ای و 
تبليغاتی بر گردهء کلمه و تفکر 
پيرايش نشده و خام کمونيسم و 

کلمه و تفکر اوليه (سوسياليست 
که بکگراند ھمهء گرايشات 

گذاشته که ) سوسياليستی است
کمونيسم فوبيا نوعی از تبليغات 

 .مسموم عليه کمونيست است

 

: آقای جوادی در جائی گفته اند
در کشورھائى مانند ايران "

احزاب کمونيستى غير قانونى اند 
و فعاليت شان با سرکوب خشن 

، اگر کمونيسم در "روبرو ميشود
ايران ميوهء ممنوعه است گرايش 
به آن ھمراه با توھين و شکنجه 

پس ! ست وخوردن مارک ملحد

دوستداران نظام سرمايه داری و 
کاپيتاليسم توصيه ميکنم که فيلم 

ايليا "اثر جاودانهء " دربار ناز"
مارلو "با بازی جادوئی " کازان
. را بارھا و بارھا ببينند" براندو

 ممنون، سياوش از اھواز

 

 سياوش عزيز،
بدوا از حسن نظرت تشکر 

شناخت ھمه جانبه آنچه . ميکنم
به نام کمونيسم در شوروى و 
چين و غيره بوده است، کمک 
ميکند تا تصوير و درک 
شفافترى از کمونيسم کارگرى 

يک جنبه ھم ھمين . داشته باشيم
اين . است" آرمانشھر"داستان 

واژه که از جانب مخالفين 
کمونيسم مترادف با اتوپى بکار 
رفته و ميرود، حرف روشنش 
. اينست که کمونيسم ممکن نيست

در ميان موافقان کمونيسم سنتى 
و غير کارگرى نيز تلقى 

تشابه . مشابھى وجود دارد
اينجاست که اين نوع کمونيسم 
ھم تحقق آزادى و رھائى بشر 
را امرى خارج از اراده و عمل 
بشر و در ته يک روند تکامل 

لذا آن . تدريجى تاريخى ميبيند
به نوعى " پرده آخر تاريخ"

مذھب، نوعى عشق عرفانى، 
نوعى آرزوى فعال دست 
نيافتنى، يک قبله، و يک 

آرمان . تبديل ميشود" آرمانشھر"
نه امرى عملى و اجتماعى و 
فورى بلکه امرى دور دست، 
شايد به قدمت نسلھاى بيشمار 
است و در نتيجه امر امروز 

براى ھر دو، . چيز ديگرى است
چه مخالفين کمونيسم که غير 
ممکن بودن آن را جار ميزنند، 
و براى موافق اين کمونيسم 
سنتى و غير مارکسيستى، عمال 
خوشبختى و آزادى و برابرى و 
در يک کالم کمونيسم دست 

. آرمانشھر است. نيافتنى است
شما . ھمينجاست" تاخير"دليل 

اگر نخواھيد جائى برويد، تاخير 
که سھل است، ھيچوقت 

براى مارکس و . نميرسيد
منصور حکمت، کمونيسم امرى 

عملى و مبرم و . فورى است
ضرورى و مطلوب و انسانى 

پيروزيش در گرو وجود . است
جنبش و حزب سياسى وسيع 
کارگرى و راديکالى است که 

 نامه ھا،
 سياوش دانشور

چگونه است که آقای چاوز و 
کاسترو که شاه مھره ھای الحاد 
ھستند برادران دو روح در يک 
کالبد آخوندھای رژيم جمھوری 
معرفی ميشوند و از دختر و پسر 
چگوارا دعوت ميکنن تا به ايران 
بيايند و در اظھار نظری در 
نھايت بالھت چگوارا را 
خداپرستی معتقد معرفی ميکنند که 
در دل شب به بيابان ميرفت و تا 
صبح زجه ميزد و با ناله و سوز 

ببينيد !!!(با خدا راز و نياز ميکرد
نھايت کودنی و حماقت تا کجا 

حضرات گمان . پيش ميرود
ميکنند که مردم مطالعه ندارند و 
مخشان در انجماد است و يا با 
جماعتی گوسفند مثل خودشان 

يا سران چين ) طرف ھستند
کمونيسم که اصآل خدا را بنده 
نيستن برادران مبارز مالھا و 
مکالھای ايران ميشوند؟ اين 
پارادوکس را من از زاويه مذھب 

که نگاه ميکنم، ) ديد خود آخوندھا(
ھيچ توجيه يا کاله شرعی برايش 

شما اين نوستالوژی در !!! نميابم
رفتار و گفتار و اعتقاد سران 
حکومت فاسد جمھوری واليت 
فقيه که با خزيدن دراليه ھای 
باور پاک مذھبی مردم و قايم شدن 
در محراب و سنگر گرفتن پشت 
منبر، خود را روئين تن ميکنند را 
چگونه تحليل ميکنيد؟ اساسا شما 
چشم اسفنديار اين حکومت را در 

 کجا جستجو ميکنيد؟

 

اگر امکان دارد بگوييد که برای 
فردای بعد از سرنگونی رژيم و 
وقوع سناريو سياه، برنامه ای 
داريد که کشور به آغوش 
تروريستھا نلغزد و مانند عراق و 
افغانستان و لبنان به سوی جنگ 
داخلی و فرقه ای قومی نرود؟ و 
اينکه ناسيوناليسم ايرانی در 
 انديشهء شما چه جايگاھی دارد؟

 

از شما تشکر ميکنم که با تعاريف 
زاللتان از سوسياليسم، چشم من و 
کلی انسان ديگر را با کمونيسم 

به ھمهء . انسان محور باز کرديد
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بتواند امر زير و رو کردن 
. وضعيت موجود را عملى کند

يک تفاوت مھم و کليدى کمونيسم 
کارگرى اينست که تحقق 
کمونيسم را امر و کار انسان 
ھمين امروز ميداند و لذا براى آن 

 . تالش ميکند

 

روشن است مسير پيروزى 
کمونيسم امروز به اندازه 
مقدورات و امکانات سرمايه 

قدرت . است" سنگالخى"
بورژوازى امروز و توانش در 
قلمروھاى مختلف غير قابل 

در . مقايسه يا يک قرن پيش است
عين حال نبايد از نظر دور داشت 
که اين قدرت غول آسا و مھيب 
بورژوازى، انعکاسى از قدرت 
اجتماعى و کار طبقه کارگر 

دولتھا و طبقات دارا، . است
عليرغم اينکه در تبليغاتشان راجع 
به کمونيسم چه ميگويند، بھتر از 

خود " گور کن"ھر کس دشمن و 
به ھمين دليل . را ميشناسند

ضديت با کمونيسم يک مشخصه 
. ثابت جامعه سرمايه دارى است

شايد عنوان دقيقى براى " فوبيا"
اين ضديت آگاھانه نباشد، ھرچند 
در تبليغاتشان تالش ميکنند مردم 

شما بايد . را از کمونيسم بترسانند
ضديت عمومى طبقه حاکم و 
احزاب سياسى و جنبشھا و 
روشنفکرانش را با کمونيسم، 
بعنوان يک حزب اعالن نشده 
جھانى ضد کمونيسم، فرض 

مقابله با عقايد . بگيريد
آزاديخواھانه و کمونيستى وجه 
مشخصه ايدئولوژى بورژوائى 

 . بطور کلى است

 

ترديدى نيست که رسانه ھاى 
امروز نقش بزرگ و مخربى در 
جاانداختن اولويتھا و سياستھاى 

اما در مورد نام . طبقه حاکم دارند
در . و کلمه کمونيسم اشاره کرديد

نام کمونيسم و سوسياليسم،  مورد
کلمه و تفکر "که به قول شما 

اوليه که بکگراند ھمهء گرايشات 
، توجه شما را "سوسياليستی است

" کمونيسم کارگرى"به عنوان 
اين عنوانى براى . جلب ميکنم

تمايز از ديگر گرايشات کمونيسم 
. و سوسياليسم غير کارگرى است

شما مطلع ھستيد که سوسياليسم و 
تمايالت 

  12صفحه 
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. سوسياليستى تاريخى قديمى دارد
اين نکته که کمونيسم بگراند ھمه 
گرايشان سوسياليستى است درست 
نيست و تاريخا اينگونه نبوده 

خود گرايش سوسياليستى به . است
تعابير اوليه و مبھم و عرفانى و 
مذھبى و غيره ھميشه در جامعه 
سرمايه دارى و دوره ماقبل 
. سرمايه دارى وجود داشته است

از جوامعى که مشخصه شان 
اشتراکى کردن وسائل توليد و 
بھره بردارى جمعى از آن بوده 
است تا مدلھاى سوسياليستھاى 
تخيلى اوائل قرن نوزدھم از آن 

اين گرايشات اخير را . جمله اند
مانيفست کمونيست، 
سوسياليستھاى غير کارگرى يا 

در کنار اين . بورژوائى مينامد
سنتھاى سوسياليستى غير 
کارگرى، در ميان کارگران 
جنبشى وجود داشت که خود را 
کمونيست ميناميد و خواھان الغا 

مارکس . جامعه سرمايه دارى بود
اين سوسياليسم کارگرى را 
کمونيست مينامد و نه 
. سوسياليستھاى ديگر را

مارکسيسم پرچم انتقادى و فکرى 
بعد از شکست . اين جنبش است

انقالب اکتبر، ھمين سوسياليسم 
غير کارگرى که اساس سرمايه 
دارانه جامعه موجود را دست 
نزد، به نام کمونيسم به دنيا معرفى 

کمونيسم "عنوان . شده است
بر جنبش ما، درست " کارگرى

مانند دوره مارکس، تالش دارد 
ھمين تفکيک طبقاتى و نقد 
مارکسى را از بقيه رگه ھاى 

بر جنبش رھائى . موجود جدا کند
انسان تاکيد بگذارد و با سياست و 
پاسخ انسانى اش به معضالت 
امروز جامعه، تفاوت اجتماعى و 
طبقاتى خود را در ابعاد وسيع 

 . ميان مردم ببرد

 

ما بايد تبليغات ضد کمونيستى را 
اگر تجربه بلوک شرق . پاسخ دھيم

ھم بر جنبش ما سنگينى نميکرد، 
بازھم بورژوازى ضد کمونيست 
بود و طبقه کارگر سوسياليست 
ناچار بود ازاين وضع فراتر رود 
و جنبش سوسياليستى و کمونيستى 

اگر کسى از . اش را قدرتمند کند

چين براى جمھورى . بگيرد
اسالمى اتفاقا جنبه عقيدتى اش 
مھم نيست، جنبه اداره و روش 

" مدل چينى"اش در بقا، يا ھمان 
. معروف برايش اھميت دارد

ھمينطور چين و روسيه بعنوان 
دو طرف رودروئى ھاى جھانى 
و داراى منافع در ايران و 
منطقه مطرح ھستند که ميتوانند 
سياستھاى آمريکا را با معضل 

تمام مسئله سياسى . مواجه کنند
شرعى و "است و نه 

و باالخره مذھب ". ايدئولوژيک
و خرافه و ترويج آن يک رکن 
. توجيه وضع موجود است

مذھب يک اھرم مھم سياستھاى 
فوق دست راستى در دنياى 

در سطح جامعه . معاصر است
به ھر درجه خرافه و باور 
مذھبى باد زده شود، اجراى 
سياستھاى ارتجاعى سرمايه 

اما معضل . داران تسھيل ميشود
اين سياست اينست که ھمراه با 
خود انواع نيروھاى ضد جامعه 

عروج . و مذھبى را آزاد ميکند
اسالم سياسى که زمانى دست 
ساخته و متحد آمريکا و غرب 
در دوره جنگ سرد بود، عروج 
ناسيوناليسم قومى و جنگھا و 
پاکسازيھاى قومى يکى ديگر از 
. محصوالت اين نگرش است

انکار حقوق جھانشمول انسان و 
وارد کردن فرھنگ در تعريف 
حق و آزادى و افق آپارتايدى از 

 . ديگر محصوالت آنست

 

باورھاى "به نظر من نبايد 
مردم را با عنوان " مذھبى

حتما باور . تقديس کرد" پاک"
شخصى و خصوصى به مذھب 
با مذھب بمثابه جنبش سياسى و 

ما . دولت مذھبى فرق دارد
عليرغم اينکه طرفدار اين ھستيم 
که مذھب امر خصوصى است، 
اما در عين حال ميگوئيم که 
. مذھب نشان اسارت بشر است

آگاھى وارونه جامعه اى است 
مذھب را . که خود وارونه است

بايد نقد کرد و براى شکست 
ھمان . سياسى آن تالش کرد

محراب و منبر سنگرھاى ترويج 
خرافات است و بايد نقش سياسى 

طبقه حاکم، . آنرا فراموش نکرد
رژيم اسالمى و کال بورژوازى 
در وجود مذھب و خرافات در 
جامعه ذينفع است و از آن 

 ...نامه ھا
من بپرسد که تئورى کمونيسم عمال 

خير : شکست خورده، پاسخ ميدھم
شکست نخورده، آنچه شکست 
خورد کمونيسم نبود، يک مدل 

اگر اھل . ديگر سرمايه دارى بود
گوش دادن باشد، در ھر سطحى 
نشان ميدھم که آنچه در شوروى و 
چين و غيره بوده است با 
سوسياليسم و کمونيسم فرق اساسى 

اگر ھم اھل گوش دادن نباشد . دارد
و تصميم گرفته باشد عليه کمونيسم 
آگاھانه و عامدانه تبليغ کند، 
ميگويم باشد، شما ميگى آنچه 

من ھم . شکست خورد کمونيسم بود
ميگم يکبار ديگر شکست تان 

مگر . بگرد تا بگرديم. ميدھيم
فاشيسم شکست نخورده، پس چرا 
ھر روز راسيسم و فاشيسم به 
خصوصيت سرمايه تبديل ميشود؟ 
مگر مذھب شکست نخورد، پس 
چرا بورژوازى به عھد عتيق 
برگشته است؟ مگر آزادى و حقوق 
فردى را جار نزديد، پس چرا در 
ليبرال ترين دمکراسيھا آزادى فرد 
تابع مالکيت است؟ مگر شما 
عليرغم اين ھمه کثافت و بدبختى 
و فقر و فحشا و جنگ و نابودى 
محيط زيست، ھنوز مدعى نجات 
بشر نيستيد؟ چرا من که فرضا 
يکجا شکست خوردم مدعى نباشم؟ 
من تالش ميکنم سرنگونت کنم و 
نظامت را الغا کنم و تو تالش 

بحث ديگه . ميکنى که نگذارى
 . اينجا تمام است

 

در مورد تناقض تبليغاتى جمھورى 
اسالمى در رابطه با سران چپ 
آمريکاى التين، اين امرى سياسى 

" توجيه شرعى"است و لزوما 
اسالميون براى مقابله با . نميخواھد

جبھه "انزواى سياسى تالش ميکنند 
اين . درست کنند" ضد امپرياليستى

در ميان چپ غير کارگرى ھم 
اسالم . نگرشى موجود است

سياسى در آمريکاى التين، در 
کشورھاى آفريقا، در خاورميانه و 
. در قلب اروپا کار سياسى ميکند
. نوع خودش را بوجود مى آورد

سعى ميکند جنبش اسالمى با 
. اھرمھاى مختلف فشار بياورد

تالش ميکند در اين متن جنگ که 
جبھه ھاى مختلفى دارد امتياز 

29شماره   
بعنوان اھرمى در کنترل مردم و 
اعتراض طبقه کارگر و براى 
محکم کردن اسارت انسان در 
چنگ سرمايه بھره بردارى 

کار آخوند و مسيونر . ميکند
مذھبى و کشيش و خاخام و غيره 
ترويج خرافه و تزريق سم به 

پرسيده ايد که . پيکره جامعه است
اساسا شما چشم اسفنديار اين 
حکومت را در کجا جستجو 
ميکنيد؟ اين نظام را فقط طبقه 
کارگر و جنبش کمونيستى طبقه 

اين . کارگر ميتواند شکست بدھد
رژيم ھر تغييرى در خود بپذيرد، 
نھايتا رژيمى است که ميخواھد 
سرمايه دارى ايران را سرپا 

و سرمايه دارى ايران . نگھدارد
براى سرپا ماندن بايد فقر و 
گرسنگى عمومى را با چماق 

نه فقط . اختناق و مذھب مھار کند
اين رژيم بلکه آلترناتيوھاى 
سرمايه دارى در کشورى مانند 
ايران، دشمن واحدشان جنبش 
. سوسياليستى طبقه کارگر است

اين رژيم قادر نيست پاسخ فقر 
عمومى را با اختناق عمومى 

راه تغيير کنترل شده و . بدھد
. بيخطر ھم برويش باز نيست

مردم و طبقه کارگر ھم نميتوانند 
رودروئى . و نميخواھند بپذيرند

حاد برسر آينده ھر روز ضرورى 
 .   تر ميشود

 

اگر امکان دارد "پرسيده ايد 
بگوييد که برای فردای بعد از 
سرنگونی رژيم و وقوع سناريو 
سياه، برنامه ای داريد که کشور 
به آغوش تروريستھا نلغزد و مانند 
عراق و افغانستان و لبنان به سوی 
جنگ داخلی و فرقه ای قومی 

پاسخ اينست که مسئوليت " نرود؟
اجتماعى کمونيسم بويژه در 
ايندوران که وقايعى مانند 
يوگسالوى، روندا، عراق و 
افغانستان را ديده است، ھمواره 
مخاطرات پروسه سرنگونى را در 
نظر دارد و موظف است براى آن 
آماده باشد و جامعه را آماده نفى 
آن و در صورت وقوع خاتمه 

در اين زمينه در . دادن به آن کند
نشريه زياد صحبت کرديم و توجه 
شما را به قطعنامه حزب در ھمين 
شماره و بحث پيرامون آن جلب 

اما نکته اى را بايد در  .ميکنم
سوالتان اشاره اى بکنم و آن 

اينست که بعد 
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از سرنگونى رژيم ضرورتا و 
. جبرا سناريوى سياه نميشود

سناريوى سياه يک خطر است که 
بدرجه اى که مردم و طبقه کارگر 
در ميدان مبارزه باشند و روند 
سرنگونى جمھورى اسالمى 
روندى انقالبى باشد، امکان 
سناريوى سياه ضعيف تر و 

اينراه بايد در . ضعيف تر ميشود
نظر داشت که در يک روند 
انقالبى ھم بقاياى جمھورى 
اسالمى و نيروھاى ضد جامعه 
مذھبى و قومى و ضد اھداف 

بورژوازى . مردم تالش ميکنند
سعى ميکند با چنگ و دندان از 

ما روى اين . موقعيتش دفاع کند
جنبه تاکيد کرديم تا ظرفيتھاى ضد 
جامعه اين نيروھا و مخاطراتى که 
در پروسه سرنگونى ميتواند خطر 
ساز باشد را به خودآگاھى جامعه 

اين . و جنبش مان تبديل کنيم
واقعيت که براى اجتناب از چنين 
سناريوئى بايد نيروى طبقه کارگر 
و سوسياليسم قادر باشد مھر قاطع 
. خود را برسير تحول جامعه بزند

در مقابل تبليغات ناسيوناليستى و 
سياستھاى تفرقه افکنانه آگاه باشد 
و پرچم منافع انسان و ھويت 
انسانى و نفى تبغيض را به پرچم 
. انقالب عليه سرمايه تبديل کند

سناريوى سياه بدون وجود 
کمونيسم و جنبش آزادى و برابرى 

جمھوى . احتمالش زياد است
اسالمى بعنوان سياه ترين نيرو 
بجاى خود، نيروھاى ھم جنس اش 

انقالب . ھم به جان مردم مى افتند
کارگرى و سوسياليسم سناريوى 
ما براى جلوگيرى از وقوع اين 
خطر است و ھمينطور نيروى 
انقالبى و سوسياليستى نيروئى 
است که در صورت وقوع چنين 
فاجعه اى تحت ھر شرايطى، 
براى پايان دادن به آن کنار مردم 
و طبقه کارگر در صف اول 

 . خواھد بود

 

و باالخره پرسيده ايد ناسيوناليسم 
ايرانی در انديشهء ما چه جايگاھی 
دارد؟ کمونيسم کارگرى ھويت 

از نظر ما اين . ملى را قبول ندارد
ھويت کاذب محصول ناسيوناليسم 

ھويت ابدى . و دوره معاصر است

يه چيز جديد به وجود بياريم كه 
ھم قوانين و اھداف كمونيسم رو 
داشته باشه و ھم قوانين اسالمى، 
اونموقه چى پيش مياد؟ اصال 

 اين امكان وجود داره؟ 

 

 فرزين عزيز،
اسالم را با کمونيسم قبال قاطى 
کردند و محصوالتش شد مجاھد 
و بنى صدر و حزب توده و 

زمانى ھر . خود رژيم اسالمى
کسى ھر دردى داشت فکر 
ميکرد بايد به سوسياليسم تکيه 

ھمه . بدھد تا شايد نيرو بگيرد
انواع سوسياليستھاى آفريقائى و 
عربى و غيره ناسيوناليستھاى 
مشابه مشروطه طلبان خودمان 
ايران که در آندوران و در متن 
موقعيت شوروى در دنيا و 
انقالب اکتبر رنگ سوسياليستى 

اسالميھا ھم . به خودشان زدند
شريعتى و . ھمين کار را کردند

ديگران که در ايران جريانات 
متعددى را بيرون داد، بنوعى 
. اسالميون سوسياليست بودند

نوعى از عدالت اجتماعى مبھم 
و بيرط را در بحث اقتصاد 
. سياسى جامعه وارد کرده بودند

زمانى سوسياليسم اتوريته فکرى 
بين المللى بود و کال در اذھان 
توده مردم عدالتخواھى با 
. سوسياليسم يکى تداعى ميشد

تحت اين شرايط جھانى، ھر 
کسى ميخواست در نگاه  جامعه 

باشد، رنگى از " عدالتخواه"
سوسياليسم را به اھدافش الصاق 

سران جمھورى اسالمى . ميکرد
بيشترشان ساگردان ھمين مکتب 

ھمه اينھا شکست خورد و . اند
حاال اسالم در قامت اسالم 
سياسى عمل ميکند و ناسيوناليسم 
. در قالب قوميگرى نظم نوينى

سوسياليسم ھم بناچار بايد 
کارگرى باشد و ھدفش نه 
اصالح وضع موجود، نه افقى 
براى رھائى رسته و طبقه اى 
از مردم، بلکه جنبشى براى 

دوره تغيير . آزادى جامعه باشد
کرد و نيروھاى اجتماعى و 
جنبش ھا ھمراه آن تجزيه و 

بويژه بدنبال . متعين شدند
فروپاشى کمونيسم بورژوائى و 
بازگشت المنتھاى اصلى اين 
جنبش يعنى ناسيوناليسم و 
دمکراسى پشت راست ترين 

 ...نامه ھا
نيست، ھويت بشرى نيست، 

ما . ھويتى کاذب و تاريخى است
روى انسان و رھائى ھمه جانبه 

راه . انسان انگشت ميگذاريم
رسيدن به يک جامعه انسانھاى 
آزاد و برابر و خوشبخت و رھا و 
باسواد و سالم را الغاى جامعه 
طبقاتى و الغاى امتيازات سياسى 
. و اقتصادى طبقات حاکم ميدانيم

راه رسيدن به آن را سرنگونى 
سيادت بورژوازى و الغا بردگى 

طبقه کارگر وطن . مزدى ميدانيم
ھويت . ھويت ملى ندارد. ندارد

طبقه کارگر جھانى و 
انترناسيوناليستى است و رھائى 
طبقه کارگر بدون رھائى کل 

اين سنگ . جامعه ممکن نيست
در . بناى کمونيسم کارگرى است

نتيجه عقايد خرافى و قسمتى که 
براى مردم درست شده است، اعم 
از ناسيوناليسم و قوميت و مذھب 
و محصوالت جانبى آن، براى ما 
. ھويتھاى وارونه و کاذب است

ناسيوناليسم نه فقط در انديشه ما 
جايگاھى ندارد بلکه ما يک 
. جريان ضد ناسيوناليسم ھستيم

ضديت نه با حق افراد در داشتن 
اين عقايد، بلکه ضديتى سياسى با 
اھداف سياسى ناسيوناليسم بعنوان 
يک ايدئولوژى و يک جنبش ضد 
. کارگرى و ضد بشرى طبقه حاکم

ناسيوناليسم يک رکن مھم 
ايدئولوژى طبقه حاکم در جامعه 

 . سرمايه دارى است

 

کمونيسم کارگرى قرابتى با 
ناسيوناليسم ندارد و ھويت 
انترناسيوناليستى کارگرى و 

برايت . انسانى و مدرن دارد
 . پيروزى و موفقيت آروز ميکنم

 

 فرزين از اروميه
از شما . سالم من فرزين ھستم

سوال كردم حكومت كمونيستى رو 
در آذربايجان مناسب مى دونين؟ 
شما جواب دادين كه براى داشتن 
ايرانى آزاد و مرفه ما نياز به 

به نظر شما اگه . كمونيست داريم
ما بيايم اسالم رو با كمونيسم 
قاطى بكنيم، يعني يه کمونيسم 

بھتر بگم . اسالمى به وجود بياريم

29شماره   
جناح ھاى طبقه حاکم، کمونيسم 
امروز تنھا ميتواند کمونيسم 

کمونيسمى که نقطه . کارگرى باشد
رجوع اجتماعيش طبقه کارگر 

جنبشى که با حرکت و . است
تالش طبقه کارگر نبض اش ميزند 
و افق اين طبقه براى آزادى 

انقالب اين طبقه . جامعه است
انقالبى براى الغاى تمام تاريخ 

انقالبى براى . پيشاخودش است
آغاز فصلى نوين از زندگى و 
. عارى از بردگى تاريخى

کمونيسمى براى گسست از 
ھويتھاى طبقاتى و افقھاى محدود 
و براى نفى سرمايه دارى به نفع 
انسان، کمونيسمى براى سازمان 
دادن جامعه اى که اولويت اول و 
آخرش انسان و فلسفه ھر قانونش 
انسان و آزادى و حق او در 

ما . ظرفيت فردى و جمعى باشد
در ايران بويژه موظفيم آخرين 
ميخ را به تابوت مذھب بزنيم و 
مذھب را ھمراه با نظام مدافعش 

چگونه ميتوان گل . به زير بکشيم
را با سم پيوند داد؟ اسالم سم است 
و کمونيسم ضد مذھب و ضد 

 . پيروز باشيد. اسالم

 

 پويان
چرا آقاى حميد تقوائى جائى . سالم

در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
ندارد؟ اشاره من به ليست 
مسئولين در سايت يک دنياى بھتر 

ھرچند اينجانب ميدونم که . است
نفره اول اين جريان آقاى تقوائى 

) البته بعد از آقاى حکمت(ھستند 
 . با تشکر

 

 پويان عزيز،
ما از حزب کمونيست کارگرى 
عليرغم ميل مان جدا شديم و 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را 
براى ادامه مبارزه براى رسيدن 
. به اھدافم کمونيستى مان ساختيم

آقاى تقوائى نفر اول حزب 
کمونيست کارگرى و ليدر اين 

در مورد اين ترم، . حزب ھستند
بعد از منصور " نفر اول"يعنى 

حکمت، بايد اشاره کنم که حزب 
کمونيست کارگرى بعد از 
درگذشت نابھنگام منصور 

، به "نفر اولش"حکمت، کسى به 
معنى داشتن مرجعيت فکرى و 

سياسى که کل 
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کمونيسم کارگرى روى آن توافق 
کال اين . داشته باشند، تبديل نشد

معضل يک رگه انشقاق درون 
روشن است منظور . حزب بود

من حقوقى و راى کادرھاى حزب 
به دبير کميته مرکزى يا ليدر در 

بلکه اتوريته . يک مجمع نيست
فکرى و پذيرش رھبرى سياسى 

مبناى اصلى . او مد نظر است
طرح رھبرى جمعى منصور 
حکمت در پلنوم چھارده حزب 
ھمين واقعيت بود که ميتوانست در 
. راه انسجام حزب خطر ساز باشد

و متاسفانه پراتيک نکردن ھمين 
توصيه در وقوع ھمان خطر نقش 

يک محور مھم بحث . مھمى داشت
و ديدگاه ما تالش براى مسلط 
کردن سنت تحزب و ديدگاھھا و 
متد انتقادى کمونيسم کارگرى 
منصور حکمت در کل جنبش 

در اين . کمونيسم کارگرى است
زمينه با رفقاى مختلف در دو 
حزب ديگر ما بحثھاى متعددى 

براى مرور ديدگاھھاى ما . داريم
از شما دعوت ميکنم که سرى 
نشريات يک دنياى بھتر را 

موفق و پيروز . مطالعه بفرمائيد
 . * باشيد

 

 مھر سوسياليسم
ما زنده به ! با درودھاى انقالبى

آنيم که آرام نگيريم، موجيم که 
ما پيکر ! آسودگى ما عدم ماست

. سياه ارتجاع اسالمى را لرزانديم
 آذر را به روز سوسياليسم ١۶ما 

يک ھفته پرچم سرخ . تبديل کرديم
را در دانشگاه ھاى ايران به 

ما ثابت کرديم . اھتزاز درآورديم
که ميتوان آشکارا اعالن کنيم 
کمونيست و سوسياليست ھستيم، 
حتى در زير سايه سياه و شوم 

ديگر راھى . جمھورى اسالمى
جز ادامه اين ابراز وجود و اين 
اعالن موجوديت گسترده نخواھيم 

ما مھر سوسياليسم را بر . داشت
زنده باد . جامعه دانشگاھى کوبيديم

 روزبه . ايران سوسياليستى

 

 روزبه عزيز،
روزھاى اخير در دانشگاھھاى 

انسان ياد . ھمين کشور پرداخت
اگر . دوره مک کارتى مى افتاد

ميخواھيد جنبش ما را درک و 
کنيد، اردوى آزادى و " لمس"

. برابرى را در جامعه ببينيد
خواست نفى تبعيض را در 
جنبش کارگرى، در دانشگاه، در 

در . جنبش برابرى زنان ببينيد
. نسل جوان مشاھده کنيد

کمونيسم يک حرکت زنده 
اجتماعى و يک جنبش انتقادى 

يک . عليه وضع موجود است
نسخه از پيشى عده اى مصلح 

کمونيسم ھست . اجتماعى نيست
چون جامعه طبقاتى است و 
جامعه طبقاتى به ستم و استثمار 
و تبعيض و نابرابرى متکى 

کمونيسم جنبش نفى اين . است
با ھيچ تبليغ و . وضعيت است

تشر و انکار اين و آن ھم خط 
 .   نميخورد

    

کمونيستھا "اين جمله شما که 
درک مادی از مسئله برابری 
دارند و برابری حقوقی مد نظر 

. ، برايم نامفھوم است"نيست
شايد منظورتان را درست بيان 

اما در ھمين يک . نکرديد
واقعيت ھست که البته شما بد 

کمونيسم کارگرى . عنوان کرديد
مخالف برابرى حقوقى نيست و 
براى استيفاى حق برابر در 
. صف اول ھر مبارزه اى است

ما برابرى حقوقى را صد با به 
حق نابرابر در ھمين قلمرو 

اميدوارم اين . ترجيح ميدھيم
اما فرق ما با . نکته روشن باشد

سوسيال دمکرات و فمينيست و 
ليبرال از اينجا شروع ميشود که 

برابرى حقوقى کافى ما ميگوئيم 
برابرى واقعى يک بنياد . نيست

. اقتصادى و اجتماعى دارد
نابرابرى بين زن و مرد در 
جامعه و قوانين و خانواده، 
انعکاسى از نابرابرى بنيادى 

و . جامعه سرمايه دارى است
برابرى حقوقى در جامعه 
موجود، که آنھم با ھمت مبارزه 
سوسياليستھا و جنبش کارگرى و 
زنان پيشرو بدست آمده است، 
ھميشه در گرو منافع اقتصادى 

نه فقط . سود و سرمايه است
ھرجا الزم شد نقض ميشود، 
بلکه حتى در صورت عدم نقض 
ھم، اين برابرى حقوقى معنى 

ستم بر . عينى و مادى نمى يابد

. کشور براستى خيره کننده است ...نامه ھا
اين جدالى بود برسر خواست 
جامعه که صدايش و تريبونش 

صدائى عليه دولتھاى . دانشگاه بود
جنگ طلب، عليه فقر و تبعيض، 
عليه آپارتايد جنسى، عليه سرکوب 
و زندان، در دفاع از ستاره ھا و 
براى آزادى و برابرى و 

اين روزھا و اين . سوسياليسم
اعتراضات، مشخصه نسل جديد 
جامعه ايران و افقى که اين نسل به 

به شما . آن ميپيوندد را بيان ميکند
دانشجويان راديکال و انقالبى و 
سوسياليست و کمونيست درود 

! واقعا دست مريزاد. ميفرستيم
 . موفق باشيد

 

 ايران از مرند
من يک سوسيال دمکرات ھستم و 
فکر می کنم رسيدن به کمونيسم 

. دست نيافتنی است. يک رويا است
تنھا يک نمونه را به من نشان 
بدھيد تا من لمس کنم کمونيسم شما 

کمونيستھا درک مادی از ! را
مسئله برابری دارند و برابری 

 . حقوقی مد نظر نيست

 

 دوست عزيز،
اتوپيک "در ھمين ستون پاسخ 

من به . را داده ايم" بودن کمونيسم
شما حق ميدھم که اينگونه 

سوسيال دمکرات جزاين . بيانديشيد
سوسيال . نميتواند فکر کند

دمکراتھائى که زمانى دور مثل 
شما فکر نميکردند خودشان را 

و البته تاريخ . کمونيست ناميدند
جدال کمونيسم و سوسيال 
دمکراسى ھم قديمى و جھانى 

ھمه اين بحثھا را نميتوان . است
اما يک نکته را . اينجا تکرار کرد
معضل شما لمس و : بايد تاکيد کرد

مشاھده حسى کمونيسم نيست، 
چون با ھمين متد نميشود سوسيال 
. دمکراسى را ھم لمس کرد

سوسيال دمکراسى عمال با پايان 
شوروى به پايان رسيد و پالتفرم 
اقتصادى جناح بازار را اساسا 
پالتفرم خود قرار داد و از ايده 

در . ھاى سنتى اش دست کشيد
جاھائى مانند سوئد، که بھترين 
نمونه سوسيال دمکراسى را 
داشتيم، عمال به يک جريان ضد 
کمونيست و کمپين سخيف و 
ناھنجار برعليه کمونيستھا در 
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زنان در جامعه امروز يک رکن 

از حقوق . سود و انباشت است
نابرابر در ازاى کار برابر در 
بازار تا فرھنگ مردساالر و ديد 
مسلط جامعه نسبت به آزادى زن، 
. در خدمت تامين ھمين منافع است

کمونيسم کارگرى درعين حال که 
براى تحقق ھر ذره از حقوق و 
مطالبات زنان تالش ميکند، در 
عين حال تامين يک برابرى ھمه 
جانبه و نفى کامل ستم و تبعيض 
بر اساس جنسيت را الغاى 
نابرابريھاى بنيادى اين نظام 

اين تفاوت کمونيسم با . ميداند
سوسيال دمکراسى در اين قلمرو 

 .   پيروز باشيد. است

 

 ھوشنگ از شيراز
با نشريه و سايت شما از طريق 

برايم خيلی . يک دوست آشنا شدم
آيا . اما يک سوال دارم. جالب بود

فکر نمی کنيد جنگ بھتر است؟ 
مردم از دست اين رژيم به تنگ 
آمده اند و مردم قدرت سرنگون 

 . کردن اين اھريمن را ندارند

 

 ھوشنگ عزيز،
من بانيمه اول تصوير شما موافقم 
. و با نيمه دوم آن و راه حل تان نه

مردم از دست اين رژيم به تنگ 
آمده اند و اتفاقا ميخواھند 
سرنگونش کنند و تالش براى اين 
. امر به وسعت در جريان است

بايد سازمان و سياست و رھبرى 
حاکم براين سرنگونى را تامين 

جنگ يک . کرد تا متحقق شود
انتخاب نيست که مردم آن را 

اگر جنگى به وقوع . برگزينند
بپيونند اتفاقا ھمين مردم را به 
فالکت و بدبختى بيشتر ميراند و 
قدرتشان را براى سرنگونى رژيم 
کمتر و کارشان را سخت تر 

اين تصوير نيروھائى است . ميکند
که نقش و فاکتور مردم را در 
استراتژى سياسى شان دور 
انداخته اند و به اميد موشک و 
بمب و سياست تحريم و به فالکت 
کشاندن مردم ميخواھند سرنگونى 

سياست ما اين . را متحقق کنند
است که در مقابل جنگ 
تروريستھا و ارتجاع زمانه، جنگ 
خودمان را عليه حکومت پيش 
. ببريم و در اين جنگ پيروز شويم

شما ھم بجاى 
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برافراشتن پرچم نااميدى به 
مبارزه فعال براى سرنگونى 
جمھورى اسالمى و تحقق آزادى 
و برابرى و سوسياليسم ملحق 

 .  موفق و پيروز باشيد. شويد

 

 رضا امير خانی از کرمانشاه
. من سنت عقد و مھريه را شکستم

من و ھمسر آينده ام به اين توافق 
رسيديم که بزنيم زير تمامی اين 

اين را . مناسبات عقب مانده
موفقيتی برای خود ما جوانھا می 

حاال در ميان فاميلھای ما . دانستم
نمی شود و "دارد اين مسئله بجای 

بخث می شود که " ممکن نيست
ممکن است و ھيچ چيزی نمی 

در نشريه . تواند غير ممکن باشد
بيشتر در مورد مسائل زنان 

 .بنويسيد

 

 رضا امير خانى عزيز، 
به شما و ھمسر گراميتان تبريک 

اگر قيد و بندھاى قانونى . ميگوئيم
و امنيتى نباشد، نسل جوان زير 

سه . بار ترھات اسالميھا نميرود
دھه پيش در آن مملکت اين رسوم 
داشت ور مى افتاد، امروز که 

من ھم فکر ميکنم . جاى خود دارد
نقد و نقد . شد" تابوھا"نبايد تسليم 

و نقد به نفع حقوق برابر انسانى و 
مبارزه براى آن تنھا راه درھم 
شکستن برج و باروى ارتجاع 

در مورد مسئله زن ھم . است
موفق و پيروز . بيشتر مينويسيم

 .  باشيد
 

 شيالن از تھران
به تازگی با شما شدم از طريق 

از اين . يک دوست بسيار عزيز
حتما نشريات و . آشنائی خرسندم

سايت شمارا به دوستان معرفی 
سواالت زيادى ھم دارم . می کنم

از زنان تا دانشجو و از کمونيسم 
 . تا چپ

 

 شيالن عزيز،
دست دوست عزيز شما درد نکند 
که موجبات خرسندى ما را فراھم 

دوم، طرح خواستھائى که امنيت 
اقتصادى و اجتماعى زندگى 
طبقه و تامين آن را از محاسبات 
و سود و زيان سرمايه جدا 

اولى سياست سنديکاليسم . ميکند
و جناح ھاى ناسيوناليست جنبش 
کارگرى است و دومى سياست 
راديکالھا، سوسياليستھا و 

 . کمونيستھا

 

اخراج عموما نتيجه 
ورشکستگى، بازسازى، تعديل 
نيروى کار، انتقال کارخانه به 
کشورى ديگر، خصوصى شدن 
. و ديگر اولويتھاى سرمايه است

سوال اينست که سياست طبقه 
کارگر در مقابل اين روند چه 
بايد باشد؟ آيا طبقه کارگر 
ميتواند در نقش مباشر اقتصادى 
بورژوازى و باال بردن نرخ 
سودش و نتيجتا تعطيل نشدن و 
ادامه کارى کارخانه و به اين 
اعتبار حفظ شغلش ظاھر شود؟ 
روشن است ھر فعال کارگرى 
سوسياليست بايد به اين سياست 

کارگر نميتواند . پاسخ منفى بدھد
دراز مدت مثال کار در معادن 
زغال سنگ را در بريتانيا پيش 
ببرد و يا در ايران صنايع 

و . نساجى را سرپا نگھدارد
متقابال سرمايه نميتواند طورى 
فعاليت کند که ھم سودش را 
بدست بياورد و ھم منافع 
کارگران و آينده شان را تضمين 

بنابراين . اين شدنى نيست. کند
سياست کارگرى در مقابل 
اخراج بايد از معيشت کارگر و 
دفاع از حقوق انسانى کارگر 

يا کار يا بيمه "شعار . شروع کند
سياست روشنى "! بيکارى مکفى

است که بايد در مقابل دولت و 
نميشود کارگر . کارفرما گذاشت

را ھر وقت دلشان خواست به 
خيابان بريزند و در مقابل 
زندگى خانواده کارگرى شانه 

به کارگر ارتباطى . باال بياندازند
ندارد پول دارند يا ندارند و 

کارگر . سودشان کم شده يا زياد
جامعه . بايد معيشتش تامين باشد

اگر کار دارد کار بدھد و اگر 
ممکن . ندارد بيمه بيکارى بدھد

است کسى بگويد نميتوان اين را 
به رژيم تحميل کرد و يا رژيم 

کارگر اگر به اين نتيجه . نميدھد
ميرسد، آنوقت سوالش اينست 
رژيمى که ابتدائى ترين خواست 

خوشحال ميشوم نظر و . آورد ...نامه ھا
سواالت تان را بشنوم و در نشريه 

توصيه ميکنم . به بحث بگذاريم
ستون نامه ھا و کتاب منتشر شده 

شايد . اين ستون را تعقيب کنيد
برخى از سواالت شما پاسخ گرفته 

 . موفق و پيروز باشيد. باشد

 

 حميد از تبريز
من مدتی است تلفنی با شما آشنا 

دوست دارم بيشتر در مورد . شدم
. تشکلھای کارگری صحبت کنيد

چگونه می شود در مقابل اخراجھا 
 ايستاد؟

 

 حميد عزيز، 
طبقه کارگر براى ايستادن و مقابله 
با ھر معضلى نياز به اتحاد و 
. سياست واحد کارگرى دارد

معضل اخراج و ناامنى شغلى، 
مسئله معيشت خانواده کارگرى و 
کال زندگى با اين حقوق ھا، 
دستمزدھاى معوقه، کار قراردادى 
و دھھا درد ديگر جبھه ھاى 

ھمه اينھا، . مبارزه کارگرى است
مستقل از اينکه ھر روز و در ھر 
مرکز کارگرى کدامشان محور 
مبارزه روز طبقه کارگر است، 
اتحاد کارگران و سياست راديکال 

اتحاد . کارگرى نقطه شروع آنست
کارگران را چگونه ميتوان تضمين 
کرد؟ يک رھبر عملى کارگرى 
ميداند که توده کارگر را ميتوان 
روى نارضايتى عمومى و به 
عبارتى سطح موجود و ظرفيت 

اخراج . "اعتراضى بميدان کشيد
اين خواست ھمه کارگران "! نه

در فقدان وجود تشکلھائى که . است
کارگران را مستقال در برابر دولت 
و کارفرما نمايندگى بکند، مجمع 
عمومى خود کارگران مھمترين و 
محورى ترين ظرف متشکل کردن 
و متشکل به ميدان آوردن کارگران 

اما . حول خواست روزشان است
به اندازه تامين اتحاد کارگران 
حول اعتراض شان به اخراج، 
سياست کارگرى و خواستى که 

سنتا و . مطرح ميشود مھم است
عموما دو روش در مبارزه 
کارگرى در مقابل سياست اخراج 

اول، خواست : وجود داشته است
تعطيل نشدن و ادامه کار کارخانه 
و حفظ وضع موجود که در غرب 
به آن پروتکشنيسم ميگويند، و 

29شماره   
کارگر را بعنوان انسان و شھروند 
جامعه نميتواند بدھد، تنھا بايد 

کارگران و حکومت . جارو شود
کارگرى تمام آنچه را که 
بورژوازى نميتواند و نميخواھد 
بدھد، در گسترده ترين شکل آن 

 . تضمين ميکنند

 

اتکا به مجمع عمومى کارگران، 
دخالت توده کارگر در سرنوشت 
خود و تضمين اتحاد کارگران 
حول خواست و اعتراض محورى 
آنان، اعتراض متشکل با مطالبه و 
سياست راديکال کارگرى، اسکلت 
ھر مقابله طبقه کارگر با سرمايه 

اينجا بايد تاکيد کرد اين . است
سوال در مقابل طيفى ميليونى از 

تنھا . کارگران ايران قرار دارد
طيفى . معضل چند کارخانه نيست

. از صنايع در ايران فرسوده اند
توليد کنونى در آنھا گران تمام 

سرمايه داران ميتوانند . ميشود
ھمان کاال در بازار جھانى با نرخ 
. پائين تر و مرغوب تر تھيه کنند

اين . اين موضوع اما جديد نيست
استفاده ھميشگى سرمايه از 

پارچه . کارکرد بازار جھانى است
و شکر و برنج و چاى و غيره 
اگر ارزانتر قابل تھيه کردن 
ھستند، بسيار روشن است که 
صنايع قديمى آن در ايران 

اين صنايع چشم انداز . ورميافتد
سرپا ماندن در چھارچوب امروز 

دفاع از توليدات "سياست . ندارند
که اخيرا توسط " داخلى

سنديکاليستھا در نيشکر و نساجيھا 
و غيره مطرح شده، سياست 

اين مدل ايرانى . کارگرى نيست
سياستى . ھمان پروتکشنيسم است

ناسيوناليستى است که نقطه 
شروعش نه منافع کراگر بلکه 
بردن نيروى کارگر پشت جناح 

" خودى"ھائى از سرمايه داران 
شما نميتوانيد براى گرفتن . است

حق تان از کارفرما طرفدار توليد 
کارفرماى داخلى در مقابل بازار 

کارگر اينجا مشاور ! جھانى شويد
اقتصادى بورژوازى ميشود بدون 
اينکه تامين سودش را تضمين 

کارگر اگر ميتوانست سود . کند
طبقه حاکم را ھمواره تضمين کند، 
خودش در موقعيت اخراج قرار 

دقيقا به اين خاطر . نميگرفت
اخراج ميشود که ديگر کارش با 
اين تکنولوژى به اندازه الزم سود 

پس . نميدھد
  16صفحه 
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کارگر با اين سياست به ھيچ جائى 
. نميرسد و توانش به ھدر ميرود

کارگران تنھا ميتوانند از منافع 
آنى و آتى طبقه خود و جامعه 
شروع کنند و با اين نگرش وارد 
مبارزه برسر اخراج و غيره 

مسئله تماما اينست که . شوند
پيامدھاى اخراجھا، حال به ھر 
دليلى که باشد، براى کارگر و 
. خانواده کارگرى مرگبار است

مقابله با اين وضعيت حرف 
اخراج ممنوع : "روشن ميخواھد

يا کار يا بيمه بيکارى "، "!است
دراين زمينه بيشتر "! مکفى

برايتان آرزوى . صحبت ميکنيم
 . موفقيت و پيروزى دارم

   

 فريبرز رھا
آى دی يکی از مسئولين شما را 
. از طريق دوستی دريافت کردم

من کارگر . خيلی خوشحال ھستم
خيلی دوست . ايران خودرو ھستم

دارم در رابطه با راھکارھای 
. مبارزه طبقه کارگر بنويسيد

 فريبرز رھا

 

 فريبرز عزيز، 
متقابال از آشنائى با شما بسيار 

کارگران ايران . خوشحال ھستيم
خودرو، چه بعنوان مبارزات 
جانانه شان و چه به عنوان 
کارگران يک کشتارگاه طبقه ما، 
. شھره عام و خاص ھستند

وضعيت وخيم ايمنى و مصائب 
غيرقابل جبران در شرکت ايران 
خودرو چکيده اسارت طبقه ما در 
چنگال کثيف و خونين و ضد 

اين وضعيت . انسانى سرمايه است
در باره . را بايد بھم ريخت

روشھاى موثر مبارزه طبقه 
کارگر مرتبا در نشريه بحث 
کرديم و اين بحثھا را متمرکزتر 

سياست محورى ما . ادامه ميدھيم
تاکيد بر راه انداختن و تقويت و 
تثبيت جنبش مجامع عمومى منظم 
کارگرى در مراکز کارگرى ايران 

امرى که تشکل کارگرى را . است
دوفاکتو در شرايط امروز تحميل 
ميکند و خال فقدان تشکل را 
پرميکند و ھم توده طبقه کارگر را 
براى مقابله با سرمايه داران و 

عمومى و اعتصاب قدرتش را 
درمى يابد و در انفراد و 

خاصيت . انتظار ضعف اش را
ديگر و مھمتر مجمع عمومى 
امنيت رھبر کارگرى است که 
نيروى توده کارگر را پشت 

سنت مجمع . سر خود دارد
عمومى در ميان طبقه کارگر 
ايران که تجربه شوراھاى 

 را ٥٧کارگرى دوره انقالب 
در سه دھه . دارد قديمى است

گذشته و بويژه در سالھای 
اخير نيز مجمع عمومی يکی 
از ارکان اعتراضات و 
مبارزات کارگری بوده که 
توده کارگران وسيعا در آن 

با اينحال . شرکت داشته اند
سنتھاى اجتماعى اتومات منتقل 
نميشوند، بايد به کار گرفته 
 . شوند و تحکيم و تثبيت شوند

 

مجمع عمومى مھمترين تشکل 
 ممکن ترين تشکل کارگرىو 

نه . در شرايط حاضر است
نيازى به اجازه و ثبت دارد و 
نه ھيچ فرمول غامض و اساس 

کارگر به . نامه اى ميخواھد
ھر دليل که تشخيص ميدھد 
منافعش در خطر است در 
صحن کارخانه، در غذاخورى 
. و غيره مجمع عمومى ميگيرد

تصميم ميگيرد و براى اجراى 
تصميماتش نمايندگانش را 

مجمع عمومى . انتخاب ميکند
در دوره اعتصاب بيشترين 
قابليت را دارد چون کارگران 
دسته جمعى ميتوانند در ھر 
مورد سياست و تاکتيک شان 
را تعيين کنند و متحدانه پشت 

تجارب مجمع . آن بروند
عمومى در نساجيھاى کردستان 
در متن اعتصاب نمونه بسيار 

 . ارزنده اى است

 

تشکيل مجمع عمومى بطور 
منظم يعنى تحميل تشکل 

اگر واقعا کسی . کارگرى
دردش متشکل کرده فوری 
کارگران در مقياس وسيع و 
سراسری است، مبرمترين 
کارش در شرايط امروز تالش 
برای تشکيل مجامع عمومی 
کارگری بشکل منظم و تبديل 
آن به يک سنت قوی و کارا 
. در جنبش کارگری است

در . دولتشان بميدان ميکشد ...نامه ھا
توضيح اين نکته اينجا گوشه اى 
از يک مطلب در نشريه را تکرار 

 :ميکنيم
 

فعال و رھبر کارگرى تنھا "...
وقتى ميتواند کارگر را بميدان 
بکشد و بدرجه اى تشکل و توان 
تشکلش را نگاه دارد و حتى ارتقا 
دھد، که دقيقا روى محوريترين 
خواست و اعتراض کارگر در 
ھمان روز و مقطع معين متکى 

خواستى که کل کارگران . ميشود
را به ميدان ميکشد و رودرروى 
کارفرما و سرمايه دار و دولت 

تشخيص سوال و . قرار ميدھد
سطح مبارزه کارگر در يک محيط 
کارگرى معين و يا حتی صنايع 

و نه سطح مبارزه طبقه  -معين
و يا تشخيص  -کارگر بطور کلى

درد عمومى جنبش کارگرى،  و 
مقبوليت و مشروعيت و حق 
بجانب بودن آن در ميان کارگران، 
اينھا يعنى تشخيص امکان و 
پتانسيل به صحنه آمدن توده طبقه 

آنچه کارگر را بطور . کارگر
اتومات وارد صحنه نبرد برسر 
حقوق خويش ميکند متنى است که 
مبارزه و اعتصاب را موجب 
ميشود و متنى است که رھبر 

متشکل کارگرى ميتواند براى 
 کردن و متشکل نگاه داشتن

 .  کارگر تالش کند

 

ظرفى که بتواند اين پتانسيل 
اعتراضى را آزاد کند، ظرفى که 
ساده و عارى از بحثھاى کليشه اى 
است، ظرفى که توده کارگر را 
مستقيما در امر عمومى اش 
شريک ميکند، ظرفى که ميتواند 
در مقابل بورکراسى و مناسبات 
اربابى و فرقه اى و غيره در ميان 

مجمع عمومى کارگران بايستد، 
اولين خاصيت .  استخود کارگران

مجمع عمومى اينست که کارگر 
اگر . اختيارش را به کسى نميدھد

نماينده و يا نمايندگانى انتخاب 
ميکند براساس توافق و اراده جمع 
و براى اھداف مشخصى انتخاب 
ميکند و بعدا ميخواھد نتيجه را از 

خاصيت . ھمان مکانيزم بشنود
ديگر مجمع عمومى آموزش 
کارگر و تضمين دخالتگرى 
مستمر کارگر براى منافع واقعى 

کارگر در مجمع . خويش است
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وجود يک جنبش مجمع عمومی 
کارگران در متن ھر اعتراض و 
اعتصاب، پايه اصلی وجود يک 
جنبش شورائی کارگری فردا 

مجامع عمومى کارگرى . است
امروز با ھر تغيير تناسب قوا به 
نفع کارگران ميتوانند فورا به 
. شوراھاى کارگرى تبديل شوند

شوراى کارخانه متکى به مجمع 
عمومى است و مجمع عمومى 
رکن اساسى شوراى کارگرى 

شورا يعنی مجمع عمومی . است
بنابراين اگر فعالين کارگرى . داير

ميخواھند در شرايط و تناسب 
قواى امروز امر تشکل کارگرى 
را پيش ببرند و کارگران را 
متشکل کنند، راھش کندن فعالين 
کارگرى از محيط طبيعى شان و 
متشکل کردن در نھادھائى بيرون 

اين . موجوديت واقعى طبقه نيست
روش سازمانھاى چريکى و غير 
کارگرى قديم بود که کارگر را از 
محيطش ميکند و در ھسته ھا و 
جمعھايى متشکل ميکرد که از 
کارگر و اعتراض کارگرى بريده 

محافل و جمعھاى رھبران . ميشد
و فعالين کارگرى ھميشه و 
ھمواره وجود داشتند و وجود 

اما کار رھبر . خواھند داشت
عملى و فعال کارگرى در محيط 
کارگرى، يعنى محل کار و محل 

امر متشکل . زندگى کارگران است
کردن کارگر در اين محيطھا 

به ديگر ...". صورت ميگيرد
. دوستان سالم من را برسانيد

 . موفق و پيروز باشيد

  

 سھند پرواز
دوستان عزيز خواستم با اين اميل 
. اعالم حمايت و ھمکاری کنم

 .زنده باشيد

 

 سھند عزيز،
از آشنائى با شما و اعالم حمايت 

اردوى . و ھمکاريتان خوشحاليم
آزادى و برابرى براى پيروزى 
نياز به قدرتمند شدن ھرچه بيشتر 

صداى ما بايد ھمگانى شود . دارد
و صداى ھمگانى با سياست 
. انقالبى و کمونيستى ما بيان شود

به صف مبارزه براى تحقق 
آرمانھاى واالى انسانى خوش 

 .شاد و تندرست باشيد. آمديد

 *** 
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تصميم گرفتم برای کميته رھبری 
فکر کردم بايد در . آن کانديد شوم

اين تشکل تاثير گذار بود و تالش 
تالش . کرد آن را توده ای کرد

کرد مردم ضد جنگ و ضد اين 
دوقطب را به اعتراض فعال 

تالش کرد آلترناتيو برای . کشاند
ائتالف "بروز اعتراض نسبت به 

اسالميست ايجاد " توقف جنگ
تالش کرد فضای اعتراض . کرد

در بريتانيا را که وسيع و عميق 
 دو ميليون 2003در فوريه (است 

) نفر در بريتانيا تظاھرات کردند
. تغيير داد و متشکل کرد

خوشبختانه ھوزان محمود نيز 
 نفر از جريانات 16. کانديد شد

مختلف به کميته رھبری انتخاب 
من و ھوزان ھم در ميان . شدند

اميدوارم بتوانيم آن . آنھا ھستيم
. نقشی را که بايد ايفاء کنيم
. اميدوارم بتوانيم تاثير گذار باشيم

اميدوارم اين دخالتگريمان تاثير 
اميدوارم بتوانيم . درستی بگذارد

يک جنبش توده ای ضد جنگ و 
در دفاع از مبارزات مردم ايران 
عليه رژيم اسالمی و در حمايت و 
ھمبستگی کامل با طبقه کارگر و 
مبارزات جنبش ھای اجتماعی 

دانشجويان آزادی خواه و 
برابری طلب آغاز شد، به گونه 
ای که تا لحظه ی شروع تجمع 

 آذر مقابل دانشکده ١٣در روز 
 ٢٠فنی دانشگاه تھران، بيش از 

تن از دانشجويان چپ با شيوه 
ھای مختلف بازداشت شده 

وقاحت نيروھای امنيتی . بودند
به ھمين جا ختم نشد بلکه طی 
اقدامی بی سابقه، پس از پايان 
تجمع نيز در محوطه ی دانشگاه 
اقدام به تعقيب و دستگيری 
. تعدادی از دانشجويان کردند

بدين ترتيب تا اين لحظه تعداد 
 نفر از دانشجويان چپ ٢٩

دانشگاه ھای تھران، مازندران، 
اھواز و شيراز ربوده و 
بازداشت شده اند که بنا به گفته 
ھا، اکثر دانشجويان بازداشتی 

بند  (٢٠٩در تھران در بند 
زندان اوين به سر ) اطالعات
 .می برند

 

ولی اين بار ھم دستگاه امنيتی 
جمھوری اسالمی در محاسباتش 

نه تنھا . دچار اشتباه شده است
 آذر امسال ھم با ١۶مراسم 

قدرت ھر چه تمام تر برگزار 
شد، بلکه شھرھای زيادی از 
سراسر ايران به صحنه ی 
تجمعات باشکوه دانشجويان 
آزادی خواه و برابری طلب در 

 آذر و حمايت از ١۶بزرگداشت 
. دانشجويان زندانی تبديل شد

بدين ترتيب دانشگاه ھای 
تھران، تبريز، شيراز، 
کرمانشاه، سنندج، مشھد، 
اصفھان و امروز مازندران 
ھمبستگی خود را با يک ديگر 
و حمايت خود را از دانشجويان 
زندانی اعالم کرده و فرياد زدند 
که تا آزادی تمام رفقای در 
 .بندمان از پای نخواھيم نشست

 

امروز جامعه ی ايران در 
شرايطی ويژه و بحرانی به سر 

سايه ی شوم حمله ی . می برد
نظامی به ايران ھمچنان بر سر 
طبقات تحت ستم سنگينی ميکند 

 ...ستون آخر
برای آزادی و برابری سازمان 

 .دھيم
 

آزاد زمانی نيز که در کنفرانس 
شرکت داشت در مورد وضعيت 
مردم و جنبش ھای اعتراضی 
مردم عليه رژيم اسالمی سخنرانی 

سيروان قادری و شراره . کرد
نوری ھم در اين کنفرانس شرکت 

 نسخه از بيانيه 50حدود . کردند
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در 
رابطه با جنگ را ميان حاضرين 

ھر کس که بيانيه را . توزيع کرديم
ميگرفت با دقت در گوشه ای می 
ايستاد يا می نشست و بيانيه را 

کتاب منتخب آثار . ميخواند
منصور حکمت به انگليسی و 
کتاب حقوق زنان در تقابل با 
اسالم سياسی در ميز کتاب توجه 

چند نسخه . بسياری را جلب کرد
از کتاب حقوق زنان در تقابل با 

 . اسالم سياسی بفروش رسيد
 

حتما روند و پيشرفت کار را در 
اين . نشريه منعکس خواھيم کرد

يک تجربه جديد است و بايد آن را 
 .حتما تحليل و جمعبندی کرد

29شماره   
و اين خود بھانه ای است برای 
سرکوب تام و تمام کوچک ترين 
ندای آزادی خواھی و برابری 
طلبی در ھر نقطه ای از ايران، 
خواه اين ندا برخاسته از دانشگاه 

 ....باشد، خواه کارخانه ھا و يا 

 

جالب اين جاست ھمين دولتی که 
اين روزھا اين چنين دست به 
سرکوب گسترده می زند، در ماه 
ھای آينده انتخاباتی در پيش دارد 
که قرار است ھمچون تمام دفعات 
پيشين تعدادی از مھره ھای 

ھميشگی خود را ھمچون غذای 
گنديده ای که انگار مجبوريم 
بخوريم پيش روی مردم ايران 
بگذارد که باالجبار باز ھم تعدادی 
دست نشانده ی ديگر بر گرده ی 
مردم ستم ديده ی ايران سوار 

ولی اين بار ديگر به . شوند
انتخاب "راستی شعار پوسيده ی 

جواب خشم " از ميان بد و بدتر
تحريم . مردم ايران را نمی دھد

فعاالنه ی انتخابات پيش رو تنھا 
 .آلترناتيو ماست

 

بدين وسيله ما دانشجويان آزادی 
خواه و برابری طلب دانشگاه 
مازندران اعالم می داريم که 
بازداشت تعدادی ھر چند زياد از 
رفقايمان نه تنھا ما را در ادامه ی 
راھمان دلسرد و نااميد نمی کند، 
بلکه انگيزه ای است قدرتمند 
برای ادامه ی مبارزاتمان در 
راستای تحقق ھدف نھايی مان 
يعنی استقرار آزادی و برابری در 

 .سرتاسر جھان

*** 

 

  ١٧صفحه 

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

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

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

.غنی آموزش است  

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

www.m-hekmat.com/ 

  آذر دانشگاه مازندران16بيانيه 
 

 به نام انسان، عدالت و آزادی
 

در چند روز گذشته شاھد وقايعی بوديم که به جرأت می توان گفت نظير 
در پی اعالم برگزاری .  می توان يافت۶٠آن ھا را در دھه ی دھشتناک 

 نفر از بھترين رفقای ما در ۵ آذر و سپس تغيير تاريخ آن، ١۶مراسم 
دانشگاه مازندران با شيوه ھای وحشيانه ای بازداشت شده و خانه ھايشان 
مورد تفتيش قرار گرفت که بازداشت سه تن از اين دانشجويان با اتھامات 

حامد محمدی، بھرنگ زندی، : وقيحانه ی منکراتی صورت گرفته است
 .ميالد معينی، آرش پاکزاد و حسن معارفی

 

در تھران نيز از چندين روز پيش از برگزاری مراسم، دستگيری 
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 برنامه ھای تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بھتر

 بعد از ظھر ۵ساعات : جمعه
 بوقت تھران 
ه  ب ن ش ک ت : ي اع   ١٢:٣٠س

 ظھر بوقت تھران  

 در تلويزيون کانال يک 
ر يک  ت ھ 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  ھ ان شادی، رفاه و سعادت انس

ما برای يک جمھوری . است
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

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

 . برسانيد

!زنده باد جمھورى سوسياليستى! سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 !"دست از مردم ايران کوتاه"

 !عليه جنگ، عليه رژيم اسالمی

 

ائتالف توقف "در اين چند ساله
تشکل حاکم در جنبش ضد " جنگ

. جنگ در بريتانيا بوده است
بسياری از مردم و اکتيويست ھا 
بخاطر سياست ھای ارتجاعی اين 
جريان عمال به عناصر غير فعال 

. در جنبش ضد جنگ بدل شده اند
از زمان تشکيل، نقش اسالميست 
ھا روز به روز در ائتالف توقف 
. جنگ بيشتر و بيشتر شده است

" حزب کارگران سوسياليست"
. سازمان اصلی اين ائتالف است

اکنون که خطر حمله نظامی به 
ايران افزايش يافته است، برخی 
جريانات چپ بريتانيايی و ايرانی 
که  ضرورت يک سازماندھی 
پيشرو ضد جنگ را درک کرده اند 
بر اين شدند که يک تشکل آلترناتيو 

روشن . ضد جنگ تشکيل دھند
است که برای بسياری از مردم 
. چنين ضرورتی احساس ميشود

مردمی که ميخواھند مخالفت عميق 
خود را با جنگ و حمله نظامی به 
ايران اعالم کنند ولی بھيچوجه 
حاضر نيستند در کنار اسالميست 
ھا و حاميان رژيم اسالمی ايران 

اين ضرورت را ما . قرار بگيرند
نيز کامال احساس ميکنيم و تالش 
مان برای سازماندھی چنين حرکتی 

ما اعالم کرده ايم . را آغاز کرده ايم
که در ھر نقطه ای که چنين 
حرکتی آغاز شده است ما در آن 

شرکت ميکنيم و در نقاطی که چنين 
حرکتی موجود نيست ما مستفال به 

 . سازماندھی آن خواھيم پرداخت

 

يک ھفته پيش از طريق رفيق خوبم 
ھوزان محمود، نماينده خارج کشور 
سازمان آزادی زن عراق از کنفرانس 

. مطلع شدم" ھوپی"موسس سازمان 
دست ھا از مردم "ھوپی اسم مخفف 

 Hands off). (است" ايران کوتاه

People of Iran! اين کنفرانس 
 دسامبر در لندن 8برای روز شنبه 

اسم سازمان . سازماندھی شده بود
به وب سايت . توجه ام را جلب کرد

پيش نويس بيانيه اعالم . سر زدم
با تمام نکات آن . موجوديت را خواندم

اما روی خط درستی . موافق نبودم
نه به جنگ و مخالفت با . بود

جمھوری اسالمی بصورت روشنی 
اين بيانيه در جھت . در آن مستتر بود

ھم . با رفقا مشورت کردم. درستی بود
  .نظر بوديم

 

روز شنبه صبح، با وجود 
مشکالت بسيار، عازم کنفرانس 

. باران شديدی می باريد. شدم
. کمی دير به کنفرانس رسيدم

 نفر اکتيويست 80 -70حدود 
جريان . در کنفرانس بودند

اصلی اين حرکت حزب 
کمونيست بريتانيا است، چند 
سازمان چپ ديگر بريتانيايی و 
ايرانی نيز در اين حرکت سھيم 

تمام روز بحث داغی در . اند
مورد بيانيه اعالم موجوديت و 
قطعنامه ھای کنفرانس 

تا آنجا که بياد دارم . درگرفت
: مباحث داغ اينھا بودند

امپرياليسم، دولت تئوکراتيک، 
دو سه . مساله سالح ھسته ای

اصالحيه در سند پيشنھادی 
يک موضوع که مرا . وارد شد

نگران ميکرد، بندی با اين 
جمله دقيق را (مضمون بود 
دشمن اصلی ) بخاطر ندارم

جمھوری . امپرياليسم است
اسالمی دولت ضد امپرياليستی 

من با اين اصالحيه . نيست
بحث کدام . مشکل جدی داشتم

دشمن عمده است کدام غيرعمده 
در سنت چپ سنتی بسيار باب 

چه . من نيز نظرم را گفتم. است
در خود جلسه و چه در حاشيه 
اين بحث مطرح ميشد که اين 
بند اصال به اين معنا نيست که 
در ھيچ شرايطی مساله حمايت 
. از رژيم اسالمی مطرح شود

چند نفر از کادرھای حزب 
کمونيست بريتانيا با من در 
مورد امپرياليسم که ھمان 
سرمايه است و روشن است که 
سرمايه دشمن اصلی ماست 

 . بحث کردند

 

عليرغم، اين دل نگرانی، سند 
در مجموع قابل تائيد ميتواند 

قطعنامه ھای کنفرانس . باشد
بويژه ھمگی در حمايت و 
ھمبستگی از جنبش ھای مردم 
عليه رژيم اسالمی، طبقه 
کارگر، جنبش دانشجويی و 
. زنان و غيره کامال مثبت است

يک نکته جالب در اين کنفرانس 
که از جريانات مختلف تشکيل 
ميشد، بقول خود سازماندھندگان 
کنفرانس، فضای رفيقانه حاکم 

به سياق چپ . بر کنفرانس بود
سنتی سعی نميشد که سازمان 
. ديگر را از ميدان بدر کنند

سعی نميشد بحث کسی را قطع 
به مباحث با دقت گوش فرا . کنند

احساس . داده ميشد و بحث ميشد
کردم که در چنين فضايی اگر 

ادامه پيدا کند، ميتوان بحث کرد 
 .و شايد بتوان قانع کرد

 

 ستون آخر، 
 آذر ماجدی
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