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 سياوش دانشور
 

 !روزهاى داغ و طوالنى
 آذر   ١۶اردوى ارتجاع و سرمايه در               

فشرده و جمعبندى    .  شکست تلخى خورد   
نقد راديکال و انسانى به وضع موجود،            
که در جبهه هاى متعدد مبارزه طبقاتى              

 ١٣خود را بروز داده اند، در اجتماعات          
آذر و روزهاى بعد آن توسط دانشجويان          

. آزاديخواه و برابرى طلب نمايندگى شد          
دانشگاه تريبون جامعه در يک مقياس               

 آذر اما هنوز تمام     ١۶نبرد  .  دوره اى بود  
 آذر در زندان و دانشگاه         ١۶.  نشده است 

. و در داخل و خارج کشور ادامه دارد               
تالش براى آزادى دانشجويان دستگير             
شده، فعالين کارگرى و کليه زندانيان                 
سياسى دارد به شعار و جهت مشترک               

اين .  هر انسان آزاديخواهى تبديل ميشود       
تالشها را بايد بطور موثر گسترش داد و          

 . تا آزادى همه عزيزيانمان ادامه داد

 

اما يک رکن اين تالش متکى بر تعرض          
اردوى آزادى و برابرى          .  متقابل است   

 ٢٨:  روزهاى داغى را پيش رو دارد              
دسامبر روز اعتراض سراسرى براى             

 مارس روز     ٨آزادى زندانيان سياسى،        
کمپين "جهانى زن، و جمع کردن بساط            

 ". انتخاباتى شرکاى حکومتى

 

 دسامبر همه جا تالش کنيم که                ٢٨در   
عکسهاى فعالين و رهبران دانشجويان،          
کارگران، زنان را به خيابانها و آکسيونها       

بر آزادى بيقيد و شرط زندانيان        .  بياوريم
سياسى و آزادى ابراز وجود مردم و                   
تالش برحق شان براى آزادى و برابرى          
و يک جامعه خوشبخت و سوسياليستى             

تالش کنيم راه حل چپ در            .  تاکيد کنيم  
يک مقياس اجتماعى را در مقابل راه                  

حلهاى بينابينى                   

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .نامه ها و ستون آخر...   آزادى دانشجويان، گزارشى از اجتماع بلژيک، در صفحات ديگر؛
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٢صفحه  يک دنياى بهتر   

پلنوم دوم حزب اتحاد کمونيسم               
 و  ١۵،  ١۴کارگری در روزهای      

 دسامبر با شرکت اکٽريت                 ١۶
اعضای کميته مرکزی و تعدادی          
از کادرهای حزب با موفقيت                   

ارزيابی حزب بعد از    .  برگزار شد 
شش ماه از تاسيس آن، بررسی              
سياستها و جهت گيری ها و                       
پراتيک حزب در ايندوره، و تاکيد       
مشخص تر بر قطب نمای                          
کمونيستی کارگری و مارکسيستی      
حزب، دستور اصلی کار نشست          

 .دوم کميته مرکزی حزب بود

 

پلنوم با يک دقيقه سکوت به ياد              
جانباختگان راه آزادی و                             
سوسياليسم و رفيق منصور                      
حکمت شروع و بدنبال انتخاب              
هيئت رئيسه و تصويب آئين نامه          
اجرائی و دستور جلسه آغاز به              

مباحٽی که در دستور        .  کار کرد  
پلنوم قرار گرفت عبارت بودند              

افتتاحيه و گزارش سياسی،      -١:  از
بررسی فعاليت شش ماهه و             -٢

شکل دادن به         (موقعيت حزب         
اندامهای حزبی، فعاليتهای حزب،      
سياست سازماندهی و پيشرفت ما،      

جنبش   -٣،   )نقاط ضعف و قوت       
موقعيت (کمونيسم کارگری                     

عمومی، پروژه اتحاد صفوف                
کمونيسم کارگری،  مناسبات ما با        

، )ساير احزاب کمونيست کارگری    
جنبش ضد جنگ و سياست ما،    -۴
اولويتها و تاکيدات دوره آتی،          -۵
 -٧قرارها و مصوبات و                   -۶

 . انتخابات

 

پلنوم با سخنرانی افتتاحيه علی               
جوادی دبير کميته مرکزی تحت           

. آغاز شد  "  حق با ما بود      "عنوان   
موضوع اصلی در اين سخنرانی          
تاکيد بر حقانيت راهی بود که                  

علی .  تاکنون طی شده است                
جوادی بر اين نکته تاکيد کرد که           
به خاطر شرايطی که به ما تحميل        
شد، از حزب کمونيست کارگری         

جدا شديم، اما اکنون         )  ک.ک.ح(
که به اين دوره فعاليت حزب                    
اتحاد کمونيسم کارگری و ح ک             
ک نگاه می اندازيم، صحت و                  

از فعاليت حزب در داخل                       
کشور، گسترش چشمگير                      
ارتباطات حزب در جنبش                     
کارگری، دانشجويی و آزادی            

در بخشی  .  زن به پلنوم ارائه داد    
از گزارش به استقبال گرمی که        
فعالين جنبش کمونيسم کارگری        
از حزب و فعاليت ها و مباحث           

به .  آن نشان ميدهند، اشاره شد         
اين مساله پرداخته شد که آن                 
ترديدهای اوليه نسبت به آينده             
حزب سريعا رنگ باخت و در           
حال حاضر رفقای بسياری                  

. خواهان ارتباط با حزب هستند        
حزب اکنون در بسياری از                   
شهرهای ايران با محافل مختلفی      
ارتباط روتين و نزديک برقرار        

در اين گزارش          .  کرده است    
همچنين به ضعف های حزب             
در اين عرصه و به مساله لزوم         
تمرکز هر چه بيشتر نيرو در              

اين .  کار سازماندهی تاکيد شد         
گزارشی زنده بود که تصوير             
دقيقی از ميزان رشد حزب در            
داخل کشور، شرايط کار فعالين        
و نيازهای آنها ارائه ميداد که با         
استقبال گرمی از جانب رفقای           
شرکت کننده در پلنوم مواجه               

 .شد

 

در بخش ديگری از اين مبحث،         
سياوش دانشور طی بحث همه           
جانبه ای درباره رئوس سياست        
سازماندهی ما صحبت کرد و             
تزهايی در اين زمينه بر مبنای           

سياست سازماندهی ما       "مبحث    
منصور "  در ميان کارگران           

در اين بحث     .  حکمت ارائه داد    
سياست سازماندهی حزبی و               
توده ای در جنبش کارگری و              
در جبهه های مختلف جنبش                 
آزادی و برابری و سرنگونی             
مورد اشاره قرار گرفت و در             
مورد اولويتها، سبک کار و                 
آرايش کميته سازمانده حزب               

وی همچنين به اطالع     .  تاکيد شد 
وظائف "پلنوم رساند که سند                

از جانب   "  دانشجويان کمونيست  
هيات دائر تهيه شده و بزودی              

 .منتشر ميشود

 

 اطالعيه پايانی پلنوم دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگری
حقانيت تصميم و حرکت ما به              

حزب در   .  روشنی نمايان ميشود    
عرض همين مدت کوتاه توانسته        
است بعنوان يک حزب                              
کمونيستی کارگری مسئول و               
دخالتگر، سياست های اصولی و       

ما .  روشنی را به پيش ببرد                 
توانستيم پرچم اصوليت کمونيسم       

 –کارگری در عرصه تئوريک          
سياسی و دخالتگری در مبارزه           

 . عملی را بلند کنيم

 

پس از آن پلنوم وارد مبحث                    
حزب، فعاليت گذشته و سياست           

ابتدا گزارشی از      .  های آتی شد     
 ماه اخير     ۶رئوس فعاليت های        

آذر .  توسط آذر ماجدی ارائه شد       
ماجدی تاکيد کرد که عليرغم                 
شرايط دشواری که حزب در آن         
متولد شد، در طول مدت کوتاهی        
حزب بعنوان يک حزب فعال،             
رزمنده و با سياست های روشن          
کمونيستی موجوديتش تثبيت شده       

يکی از دستاوردهای اين        .  است
دوره اثبات کارآئی و موفقيت               

نشريه يک   .  رهبری جمعی بود     
دنيای بهتر به شهادت استقبال               
گرمی که از آن شده است،                       
بعنوان يک نشريه خط دهنده،               
درگير در مباحث اصلی کمونيسم      
کارگری و دخيل در جنبش                     
کارگری و جنبش های اعتراضی      

در اين  .  خود را تثبيت کرده است    
مبحث همچنين در مورد پروژه           
اتحاد کمونيسم کارگری و                        
دستاورد های تاکنونی آن صحبت     
شد، که در مبحث ديگری                         

آذر .  جداگانه به آن پرداخته شد         
ماجدی بر تالش برای رفع                      
ضعف ها و کمبود هايمان در                
زمينه سازماندهی، شکل دهی              
اندام های حزبی و تامين مالی               

پلنوم تاکيد کرد   .  (حزب تاکيد کرد  
که مساله مالی بطور جامعی در          
دفتر سياسی حزب مورد بحث             
قرار گيرد و برای رفع اين                      
مشکل طرح های الزم ارائه                  

 .)شود

 

سپس نسرين رمضانعلی گزارشی    

٣٠شماره   

در اين بخش همچنين علی جوادی    
تاکيدات معينی بر جايگاه                          
اجتماعی حزب در اعتراض و             
سوخت و ساز سوسياليستی طبقه        

علی جوادی تاکيد       .  کارگر کرد   
داشت که حزب ما بايد بسرعت            
جايگاه ويژه ای در ميان اين                   
طيف از طبقه کارگر پيدا کند و             
بخش قابل مالحظه ای از فعاليت        
حزب در دوره آتی بايد در اين              

 .راستا متمرکز شود

 

در اين مبحث که طوالنی ترين             
بخش پلنوم بود رفقای کميته                    
مرکزی به جوانب مختلف فعاليت      

بجز بررسی  .  حزب اشاره کردند   
پيشرويها بر نقاط ضعف در                   
عرصه سازماندهی مکث شد و            
سواالت متعددی مطرح و مورد          

تاکيد بسياری   .  بحث قرار گرفت    
بر لزوم گسترش سازمان و                     
تحکيم ساختار حزبی از جانب              

اين مساله     .  پلنوم انجام گرفت        
مورد بحث قرار گرفت که رشد           
قابل توجه حزب در داخل کشور         
و کسب ارتباطاتی ورای اعضا و       
کادرهای حزب، صحت تاکيد               
اوليه ما بر ساختن حزب  در متن        
اعتراض کارگری و کمونيستی و      

اين .  اجتماعی را نشان ميدهد            
سياست بايد آگاهانه و با نقشه                  
دقيق و شاخصهای قابل بررسی          

در .  بطور همه جانبه دنبال شود        
مورد نحوه فعاليت در خارج و              
تجربيات اين دوره اتخاد سبک             
کار اجتماعی و کمونيستی                       
کارگری برای گسترش تشکيالت      
حزب در خارج کشور مورد                  
تاکيد قرار گرفت و به نمونه                    

عليه   -کمپين مبارزه عليه اعدام         
رژيم صد هزار اعدام بعنوان يک      

 .نمونه موفق اشاره شد

 

مبحث بعدی، موقعيت جنبش                 
کمونيسم کارگری و پيشروی                
پروژه اتحاد کمونيسم کارگری             

اين مبحث توسط آذر ماجدی      .  بود
معرفی شد و ساير رفقا بطور                

. فعال در آن شرکت کردند                       
مباحث زنده و     

  ٣صفحه 



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

به اين مساله که منظور       .  داغی درگرفت 
از اتحاد، فقط اتحاد سه حزب موجود                 
درون يک حزب نيست، بلکه انسجام                 
بيشتر کل جنبش کمونيسم کارگری مد              

در ايران محافل و     .  نظر است، تاکيد شد    
افراد منفرد بسياری متعلق به جنبش                   
کمونيسم کارگری وجود دارند که با                    
هيچيک از سه حزب موجود فعاليت                   

بر لزوم اتحاد اين محافل و                 .  نميکنند
افراد و کال باال بردن عيار انسجام و                   
اتحاد صفوف کمونيسم کارگری يکبار             

به اين اشاره شد که             .  ديگر تاکيد شد      
تحميل انشعاب در حزب کمونيست                     
کارگری ضربه بزرگی به جنبش                         
کمونيسم کارگری زد و تالش ما برای              
اتحاد صفوف جنبش و برافراشتن اين               
پرچم و مبارزه فعال با فضای                                  
سکتاريستی حاکم بر احزاب موجود،                
نقش مثبت و موثری در زدودن اين فضا         
داشته و باعث دلگرمی بسياری از                      

ارزيابی .  کادرهای اين جنبش شده است       
چنين بود که برخالف تصوير ديدگاههای      
سکتاريستی و غير مسئوالنه، ما طی                
همين مدت در اين عرصه دستاورد های         

تاکيد شد که سياست ما       .  مهمی داشته ايم   
همچنان حمايت از هر سياست اصولی و        
کمونيستی دو حزب ديگر و نقد عميق و           
محکم اما رفيقانه و متمدن، از سياست              
های غير کمونيستی و نادرست اين دو              

اين سياست    .  حزب استوار خواهد بود        
مورد تائيد پلنوم قرار گرفت و بر                         
برخورد و سياست مسئوالنه در مقابل              
سياستهای سکتاريستی و فرقه گرايانه              

در اين مبحث تصريح شد که          .  تاکيد شد 
در عين حال که حزب اتحاد کمونيسم                 
کارگری با برنامه و سياستها و                               
استراتژی روشن راسا برای پيشروی و         
پيروزی کمونيسم کارگری تالش ميکند،        
در عين حال تالش برای باالبردن اتحاد          
و انسجام صفوف کمونيسم کارگری را            
به معنی وسيع کلمه يکی از ملزومات               
پيروزی کمونيسم در ايران ميداند و                   

 . برای آن تالش ميکند

 

سپس مبحث ما و جنبش ضد جنگ مورد        
آذر ماجدی در    .  بحث داغی قرار گرفت     

به پلنوم مملو از اعتماد به نفس، انسجام سياسی و              
آمادگی برای گسترش فعاليت، تائيد سياستهای                   
رهبری حزب، احساس رضايت از دستاوردهای            
حزب در مدتی کوتاه و دشوار، و در عين حال                    

منتخبی از   .  روحيه انتقادی و انقالبی و باز بود              
سخنرانيهای پلنوم در نشريه حزب بزودی منتشر            

در پلنوم از رفقايی که با فعاليت شبانه                   .  ميشود
روزی خود پيشرفت حزب را امکان پذير کرده اند         

پلنوم با سخنرانی اختتاميه علی                .  قدردانی شد   
 . جوادی به کار خود پايان داد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ١٣٨۶ آذر ٢٧ – ٢٠٠٧ دسامبر ١٨

 ...اطالعيه پايانی پلنوم دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگری
ارائه بحث درباره سياست حزب در اين                        

بر تفکيک جنبش ضد        .  عرصه صحبت کرد    
جنگ که يک جنبش توده ای و گسترده با                      
خواستی انسانی و مترقی است با تشکالت و              
ائتالفاتی که ميکوشند نمايندگی و رهبری اين           

به اين    .  جنبش را بدست بگيرند، تاکيد شد               
واقعيت که در بسياری از کشورها تشکالت              
فعال اين جنبش به دفاع از جنبش ارتجاعی                 

. اسالم سياسی در غلطيده اند، اشاره شد                       
سياست کمونيسم کارگری دخالتگری فعال و            

ما بايد با         .  اصولی در اين جنبش است                 
موضعی نقادانه همه جانبه در اين جنبش                      
بمنظور کنار زدن و حاشيه ای کردن اين                      
گرايشات و غلبه بخشيدن بر خط مشی                            

بايد بکوشيم که    .  کمونيستی حزب شرکت کنيم    
صدا و قطب سوم را در اين اعتراضات                        

بنا به موقعيت مشخص در هر        .  نمايندگی کنيم 
کشور ما در شکل دادن و تقويت ائتالفات                     

مخالفت با جنگ   .  آلترناتيو شرکت خواهيم کرد   
نه به جنگ و نه به             "و جمهوری اسالمی،        

يک اصل خدشه ناپذير          "  جمهوری اسالمی   
 .ماست

 

نامه ها و تاکيداتی از برخی رفقای داخل و                  
خارج ارسال شده بود که در پلنوم قرائت شد              
و قراری در مورد انتخاب اعضای مشاور                 
کميته مرکزی تصويب شد و اجرای آن به                   

 . دفتر سياسی تفويض شد

  

دستور پايانی پلنوم انتخاب دبير کميته مرکزی        
پلنوم رفيق علی    .  و اعضای دفتر سياسی بود       

جوادی را باتفاق آراء به دبيری کميته مرکزی         
همينطور رفقا هما ارجمند،             .  انتخاب کرد    

محمود احمدی، علی جوادی، سياوش دانشور،       
نسرين رمضانعلی، آذر ماجدی و سعيد مدانلو         
بعنوان اعضای دفتر سياسی حزب انتخاب                 

پس از پايان پلنوم دفتر سياسی جلسه               .  شدند
کوتاهی داشت که ضمن آن رفقا علی جوادی،          
سياوش دانشور و آذر ماجدی را به اتفاق آراء          

 .به هيات دائر حزب انتخاب کرد

 

پلنوم دوم در فضايی رزمنده و پرشور مباحث         
کليه رفقای شرکت کننده     .  خود را به پيش برد     

فضای حاکم   .  در مباحث دخالت فعالی داشتند       

٣٠شماره   

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

 کارل مارکس 

اى                    شه ب ن ار ج ن ايران و جهان هستيم و نه در ک
جاى         .   خلقى و قومى و ملى و اسالمى    م ب ا ه شم
 . دفاع از قوم پرستى بلوچ به اين صف انسانى بپيونديد

 . * موفق و پيروز باشيد

...نامه ها   

  دسامبر ٢٨
 روز اعتراض سراسرى در 

 حمايت از دانشجويان و براى 
 !آزادى کليه زندانيان سياسى

 
در اينروز به هر طريق ممکن درايران 
و در خارج کشور خود را به اجتماعات 

اعتراضى برسانيد و خواهان آزادى 
بيقيد و شرط و فورى فعالين 

دانشجوئى، فعالين کارگرى، فعالين 
حقوق زن و کليه زندانيان سياسى 

 !شويد
 

تالش کنيم جنبش همبستگى با زندانيان 
سياسى را به جنبشى وسيع و همگانى 

 !تبديل کنيم

کارگر زندانى، دانشجوى زندانى، 
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

 خطر جنگی که      :يک دنيای بهتر   
تخاصم دو قطب تروريستی در              
باالی سر جامعه قرار داده بود                
کمتر شده است اما بجای آن                       

گسترش اعتراض             "  خطر"
راديکال و آزاديخواهانه مردم در        

. باالی سر رژيم بيشتر شده است          
کال نقش و جايگاه اعتراضات                 
دانشجويان در تحوالت جاری در        
جامعه را چگونه می بينيد؟ آيا                 
ورق برگشته است؟ دور تعرض          

 مردم است؟ 

  

 آذر و    ١٣ آنچه در      :علی جوادی 
حول و حوش آن رويداد غرش               

يک .  رعد در آسمان بی ابر نبود         
محصول .  واقعه تصادفی نبود          

ابراز وجود و تالش و سازماندهی      
هدفمند جنبشی است که برای                   
آزادی و برابری و سوسياليسم                

اين جنبش امروز      .  مبارزه ميکند  
نيروی محرکه اصلی و تعيين                 
کننده جنبش سرنگونی طلبی توده        

نماينده بر حق      .  های مردم است     
آرزوها و تمايالت واقعی جامعه           
ای است که ميخواهد آزاد و برابر        

نسل .  و مرفه و انسانی زندگی کند      
و جنبشی که قرن بيست و يکمی            

بدهکار .  اسالمی نيست     .  است
عقب مانده و متحجر                .  نيست
اين جنبش در سنگر                  .  نيست

دانشگاه نشان داد که از چه                        
. پتانسيل عظيمی برخوردار است       

نماينده زندگی و . نماينده آينده است
راديکال و         .  انسانيت است        
 .آزاديخواه است

 

 آذر رژيم          ١۶در اعتراضات          
. اسالمی آمد که بزند و نابود کند           

ارتجاع دوم خرداد و زائده های             
دانشجويی اش صفوف خود را               

به راست خود متکی       .  جدا کردند  
" تنها"شدند که چپ و کمونيسم را        

در معرض تعرض رژيم قرار               
رژيم اسالمی دست به                .  دهند

بيش .  دستگيری های گسترده زد       
اما .   نفر را دستگير کردند      ٣٠از  

با موجی از اعتراضاتی به                        

کشتار فرقه ای، نتيجه کنترل            
نسبی نيروهای اسالمی توسط          

به .  جمهوری اسالمی است          
هرحال خطر جنگ را تنها                  
گسترش مبارزه مردم و عروج       
وسيعتر جنبش آزادی و برابری      

با کاهش    .  ميتواند منتفی کند       
خطر جنگ تروريستها در                  
جبهه ايران، امکان پيشبرد                 
جنگ طبقه کارگر و اردوی               
آزادی و برابری عليه ارتجاع          
اسالمي سرمايه داري فراهم تر      

اهميت اعتراضات و   .  شده است 
اجتماعات امسال در مناسبت            

 آذر اينست که در اوج                    16
تخاصمات ارتجاع داخلی و بين      
المللی نيروی سومی عليه                    

عليه .  طرفين اعالم جنگ ميکند   
جنگ و عليه اختناق و                            
نابرابری و تبعيض قد علم                   
ميکند و صف بشريت متمدن را      

اين اعتراضات و   .  متمايز ميکند 
انعکاسی که در دنيا پيدا کرد              
روی گسترش مبارزه مردم                
تاثير ميگذارد و بر اهميت                   
مبارزه مستقل آزاديخواهانه              
عليه کمپ ارتجاع تاکيد                         

قبلتر هم عليرغم اعمال    .  گذاشت
سبعيت اسالمى عليه کارگر و          
مردم آزاديخواه نتوانسته بودند        

. جامعه را به تمکين بکشانند             
کار ما اينست که ورق را تماما         

. به نفع مردم برگردانيم                         
دانشگاههای ايران يکبار ديگر       
نشان داد که جنبشی عظيم با               
پرچم آزادی و برابری و نفی             
سوسياليستی اوضاع موجود             

امری که ما            .  وجود دارد     
. همواره بر آن تاکيد کرديم                 

مسئله اساسی تامين سازمان و          
رهبری همه جانبه تر اين                     
جنبش و قرار گرفتن در ارتفاع       

. بلندتری بدنبال اين واقعه است      
آنچه امروز از اهميت اساسى           
برخوردار است و بيش از پيش        
به خودآگاهى جامعه تبديل                   
ميشود، اين واقعيت است که              
نفى ارتجاع و سرمايه در ايران       
و پايان دادن به مشقات بى پايان    
تنها از مسير مبارزه اى متشکل      

 نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع سياسی، نگاهی به حزب
 با هيئت دائر دفتر سياسی حزب

 

 آذر مواجه شدند که           ١۶مناسبت   
در تاريخ اين مبارزات بی سابقه             

واکنشی گسترده به         .  بوده است    
. تعرض رژيم اسالمی بود                         

کمونيسم و چپ در اين مصاف اگر    
چه دستگيری داد، اگر چه در اين           
مبارزه زندانی داد، اما شکست                

.  برعکس پيروز شدند        .  نخوردند
 آذر نقطه عطفی در        ١٣بنظر من    

تاريخ تحوالت سياسی معاصر                
اين ويژگی و جايگاه       .  ايران است  

 را بايد به رسميت       ١٣اعتراضات  
برای پی آمدهای سياسی       .  شناخت

به اعتباری     .  آن بايد آماده شد             
نوبت ".  ورق بر گشته است               "

. تعرض توده های مردم است                  
نمونه های اين تعرض را هم                     
اکنون در مبارزه برای آزادی                   
دانشجويان زندانی و زندانيان                   

 .سياسی مشاهده ميکنيم

 

 ما همواره تاکيد       :سياوش دانشور  
کرديم که معادله باالئی ها را تنها           
پائينی ها ميتوانند بهم بزنند و روی       
مواردی از اهميت تحرک پائينی            

. ها در تغيير فضا تاکيد کرديم                  
سياست و خط مشی ما هم متکی              
بر سازماندهی و گسترش مبارزه          
عليه جمهوری اسالمی بعنوان                 
مقابله با تهديدات و خطر جنگ                

همانطور که  .  تروريستها بوده است  
در شماره قبل تاکيد کرديم، اين                
گزارش روند مذاکره و راه حل               
ديپلماتيک را تسريع ميکند اما بايد        
توهمی نداشت که جنگ باالئی ها          
عليه مردم و جنبش طبقه کارگر              

وضعيت امروز     .  هميشگی است    
نه .  ميتواند بسرعت تغيير کند              

فضای جنگی قبل از انتشار اين               
گزارش اساسا متکی به برنامه                 
هسته ای جمهوری اسالمی بود و          
نه روند مذاکره و سازش                              

شدن "  اهلی"تروريستها متکی به        
. رژيم اسالمی در اين زمينه است         

قبل از انتشار اين گزارش هم                    
. مذاکرات در عراق در جريان بود      

خودشان رسما اعتراف ميکنند که         
بهبود نسبی اوضاع در عراق،                 
يعنی کم شدن ميزان ترور و                       

٣٠شماره   
بايد .  و آگاهانه و انقالبى ميگذرد        

ملزومات پيروزى اين مبارزه را         
 .       در تمام سطوح تامين کرد

 

 مبارزه برای        :يک دنيای بهتر       
آزادی دانشجويان و کارگران و             
فعالين حقوق زن دستگير شده                 
اکنون به يک عرصه مهم در                   
مبارزات مردم برای عقب راندن         

. رژيم اسالمی تبديل شده است               
گرهی ترين اقدامات در اين راستا       
برای پيشروی کدام است؟ چه بايد        

 کرد؟ 

 

 مبارزه برای آزادی      :علی جوادی 
دستگير شدگان بنظر من امروز            
گرهی ترين حلقه در تداوم                         
پيشروی و مبارزه عليه رژيم                  

امروز خانواده های   .  اسالمی است 
دانشجويان دستگير شده برای                 
آزادی فرزندان خود پا به ميدان             

اين مبارزه را بايد           .  گذاشته اند   
بايد دامنه و حوزه       .  توده ای کرد    

اين مبارزه    .  آن را گسترش داد         
نبايد به تالش برای آزادی                          
دانشجويان دستگير شده محدود و         

بايد برای آزادی        .  خالصه شود   
تمامی دستگير شدگان،                                 
دانشجويان، کارگران، و فعالين             
حقوق زن و کليه زندانيان سياسی         

خانواده های کليه          .  تالش کرد    
دستگير شدگان ميتوانند هسته                 
اصلی مبارزه ای مدرن و انسانی         

. ميتوانند متشکل شوند            .  شوند
ميتوانند حرکت توده ای را شکل           

فعالين و سازماندهان جنبش      .  دهند
ما بايد در اين حرکت نقش کليدى          

. و تعيين کننده خود را ايفا کنند               
همان حرکت و نيرويی که محرکه       
اصلی اعتراضات دور اخير شده         
است ميتواند اين حرکت را                        

اين مصاف امروز     .  اجتماعی کند  
 . ماست

  ۵صفحه 



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

فراخوان من به تمام مادران و                 
پدرانی که فرزندانش دستگير شده       
اين است که در کنار والدين                       
دانشجوی دستگير شده قرار                     

چنانچه اين مبارزه شکل و      .  گيرند
قوام گيرد ميتواند نه تنها منجر به          
آزادی دستگير شدگان گردد بلکه          
قادر به تغيير توازن قوای سياسی         
و زمينه ساز تعرضات جدی عليه        

در عين حال    .  رژيم اسالمی گردد   
ما بايد مجدانه بکوشيم تا بخشهای         
مختلف طبقه کارگر در اين                       

. تحوالت سهم خود را ايفا کنند               
مجامع عمومی کارگری بايد                    

حضور در    .  سازمان داده شوند       
تحوالت از طريق اين تحوالت               

اين چه   .  يک مساله حياتی است        
 !بايد کرد ماست

 

 تالش مداوم           :سياوش دانشور     
برای تبديل اين موضوع به مسئله        
جامعه، حمايت از هر ابتکار و               
تالشی در اين زمينه، مقابله با                 
رويه های سکتاريستی  از يکسو          
و مقابله با سکوت و انفعال هر                
جريان سياسی از سوی ديگر،                
ايجاد باالترين سطح هماهنگی در        
داخل و خارج کشور، ازاين جمله        

جنبش آزادی و برابری                 .  اند
نيازمند باالترين سطح همبستگی و     

بدترين .  انسجام سياسی است            
سياست اينست که آزادی دانشجوی    

، "امر دانشجويان     "زندانی را            
امر "آزادی کارگر زندانی را                  

، و آزادی فعالين حقوق        "کارگران
. تلقی کنيم   "  امر زنان  "زنان را      

سياستی که مبارزه برای آزادی را      
ميکند، "  صنفی"مستقيما و تلويحا      

و دو نوع حساسيت و واکنش در            
مقابل دستگيری فعالين کارگری يا      
دانشجوئی يا زنان بروز ميدهد،            
عمال نيروی اردوی آزادی و                   
برابری را برای عقب راندن رژيم      

جمهوری .  اسالمی عقيم ميکند         
اسالمی اگر ببيند دستگيريها عمال       
به ضررش تمام شده است مجبور        

رژيم .  به آزادی فعالين ميشود            
مرتبا جامعه را تست ميکند و                  
براساس مقدوراتش به مردم حمله        

مسئله گرهی امروز جنبش     .  ميکند
ما اينست که با سازماندهی                        

حقوق زنان و تمامی زندانيان             
من مدافع گسترده    .  سياسی شويم 

" همکاری"و  "  اتحاد عمل "ترين  
نيروهای صفوف     "  ائتالف"و     

در عين   .  جنبش خودمان هستم     
با "  هماهنگی"حال از هر گونه        

نيروهايی که خواهان آزادی بی        
قيد و شرط کليه دستگير شدگان         
اعتراضات اخير و زندانيان                

 . سياسی هستند، استقبال ميکنم

هدف اعالم شده و عمومی ما در       
درجه اول اين است که جنبش              

اين .  خودمان را گسترش دهيم        
جنبش را در راس اعتراضات و       
تالشهای مبارزاتی جاری قرار         

اين تحرک بخشی از               .  دهيم
مبارزه عمومی ما برای استقرار      
يک جمهوری سوسياليستی و             
برقراری جامعه ای آزادی و               

. برابر و مرفه و انسانی است             
مالحظه عمومی ما اين است که        
اين مرزها و تعلقات در اين                  

اولويت ما  . تالشها مخدوش نشود 
در درجه اول تقويت و نزديکی         

 . بيشتر جنبش خودمان است

 

اما مساله اساسی ما به ميدان                
کشيدن توده های مردم در اين             

. مساله اين است     .  مبارزه است  
و "  همکاری"هر درجه                  

، عليرغم نقش موٽر             "ائتالف"
آن، نميتواند و نبايد جايگزين اين      

کمونيسم .  مساله گرهی گردد         
کارگری پرچمدار مبارزات                

اين .  مردم در جامعه است                
موقعيت ويژه را بايد به سکويی        
برای پرش کمونيسم کارگری در     
عرصه فعاليت در خارج کشور        

همان مکانيسمی که     .  تبديل کرد  
کمونيسم کارگری را در                          
اعتراضات چند سال پيش در              

 تير در راس       ١٨ خرداد تا       ٢٠
اعتراضات در خارج کشور                
قرار داد، همان مکانيسم ميتواند       
نيرويی برای قرار گرفتن در              
راس و به ميدان کشيدن و                       
سازماندهی توده های مردم در          

از اين رو      .  خارج کشور شود     
حزب ما بيدرنگ به استقبال                 
فراخوان دانشجويان آزاديخواه و     

 ٢٨برابری طلب در تبديل                    
دسامبر به روز اعتراض جهانی      
برای آزادی کليه دستگير شدگان      

 .رفت

 

نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع 
 ...سياسی، نگاهی به حزب

حرکتها و تعرضی گسترده رژيم            
را پشيمان کنيم و تک تک زندانيان      

به نظر   .  را از چنگش دربياوريم       
من در داخل بايد بيشتر با حرکت            
خانواده ها هماهنگ شد و همزمان        
طبقه کارگر و جنبشهاى                                
آزاديخواهانه تحرک باالتری را از      

در صورت آزاد     .  خود نشان دهند    
نشدن سريع فعالين کارگرى و                  
دانشجويان و ديگر زندانيان سياسى     
ميتوان با يک اعتصاب اخطاری           
در برخی صنايع مهم به رژيم                   

در خارج کشور اعمال    .  هشدار داد 
فشار مستمر به طرق مختلف                    

جنبش همبستگی با   .  ضرروی است 
زندانيان سياسی الزم است به يک         

. واقعيت مادی و بزرگ تبديل شود      
برای اينکار بايد از چهارچوبهای         
سازمانی و ادبيات رايج تاکنونى             
فراتر رفت و برای به ميدان                       
کشيدن ايرانيان مقيم خارج در                  

شعار .  مقياسی وسيع برنامه داشت     
و مطالبه آزادی بيقيد و شرط                     
زندانيان سياسی را ميتوان بيش از        
هر زمان به شعار و مطالبه ای                 

اعمال فشار   .  توده ای تبديل کرد        
براى بستن سفارتخانه ها و مراکز        
رژيم اسالمى را بايد در دستور               

همه جا بايد فرياد                     .  گذاشت
دانشجوی زندانی، کارگر زندانی،     "

" زندانی سياسی آزاد بايد گردد                
 . شنيده شود

 

 در حال حاضر        :يک دنيای بهتر    
در خارج کشور کمپين های                        

آيا نبايد   .  متعددی براه افتاده است       
در قبال اين          "  ائتالفی"سياست     

کمپين ها دنبال کرد؟ مالحظات               
عمومی در اين زمينه کدامند؟                   
اولويتها کدامند؟ اين تحوالت هنوز       

صورت "  چپ"در محدوده                 
چگونه چپ و کمونيسم          .  ميگيرد

کارگری ميتواند پرچمدار مبارزه         
ای اجتماعی برای آزادی زندانيان        

 سياسی شوند؟ 

 

 ما بايد نيروی                  :علی جوادی      
محرک ايجاد گسترده ترين صفوف     
برای آزادی بی قيد و شرط                          
دانشجويان، کارگران و فعالين                 

٣٠شماره   
 ما سياست             :سياوش دانشور      

ائتالف سياسى      .  ائتالفی نداريم     
اما در  .  براى ما موضوعيتى ندارد   

جبهه های معينی حضور پيدا                  
خط مشی ما در اين زمينه       .  ميکنيم

تابعی از اولويت و منفعت جنبش          
ما همواره تاکيد کرديم که        .  ماست

منافع جنبش آزادی و برابری را            

مقدم بر هر منفعت سازمانی و                 
ما عالقه    .  ميدانيم"  ايدئولوژيک"

منديم طرفداران برابری زن و                
مرد، آزادی بيقيد و شرط بيان،               
آزادی کليه زندانيان سياسی، الغی       
مجازات اعدام، و هر خواست                 
آزاديخواهانه ای گسترده باشد و            

ما يک    .  برای آن تالش ميکنيم          
حزب سياسی هستيم و شاخص               
هايمان برای حضور در کنار                  

ما .  ديگر نيروها سياسی است            
يا پلتيک زدن     "  اتحاد چپ  "دنبال   

به ديگران در متن تالش برای                
آزادی زندانيان سياسی نيستيم و            
چنين سياستهائی را ناسالم و غير          

چپ البته با هر        .  اصولى ميدانيم  
روايتى هميشه مدافع آزادی بوده           
است و ازاين سر انتقادی به چپ            

مسئله فراتر رفتن از     .  وارد نيست 
مسئله تبديل    .  اين وضعيت است      

کمونيسم به آلترناتيو معتبر جامعه       
ما سياستی را تعقيب ميکنيم      .  است

که اوال، در يک مقياس اجتماعی          
تر چپ جامعه در مقابل راست               

ثانيا، .  جامعه قويتر بيرون آيد             
تصوير سکتاريستی و فرقه ای و          
انزوا طلبانه به سياست چپ تبديل        

ثالثا، روشها و سياستهائی        .  نشود
را اتخاذ کنيم که شعارهای                         
کالسيک و هميشگی کمونيستهاى       

رابعا، هيچ  .  کارگرى توده ای شود   
نيروی سياسی و دخيل در اين                 
جنبش وسيع همبستگی مستحيل             

هويت و شعار و سياستش         .  نشود
ما شديدا     .  فاکتور گرفته نشود         

مخالف معدل گيريهای رايج چپ          
  ۶صفحه سنتی هستيم که    



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

همواره در پشت صحنه آن تالش          
های فرقه ای و منافع محدود خود         

سياست ما اينست   .  را بروز ميدهد  
نيروی مادی قوی ای را حول                  
خواستهای آزاديخواهانه بسيج                

اولويت ما ايجاد اتحاد و               .  کنيم
انسجام در صفوف طبقه کارگر و         

. کل اردوی آزادی و برابری است      
بعنوان يک حزب سياسی بايد                  
تالش کنيم موانع قدرتمند شدن                
جنبش آزادی و برابری و بسيج              
حمايت جهانی از اين جنبش را               

 .  کنار بزنيم

 

 خطر جنگ          :يک دنيای بهتر         
آيا آمريکا و         .  کمتر شده است        

با "  سازش"غرب کال در صدد            
رژيم اسالمی هستند؟ مختصات            

کدام است؟ چه       "  سازشی"چنين    
نيروهايی ميتوانند به چنين                        

 دست يابند؟ " سازشی"

 هر سازشی مستلزم      :علی جوادی 
تعيين مختصات و ويژگيهای                   

" مذاکره.  "است"  سازش"شرايط   
الزاما به    "  تماس"و    "  و مالقات   
اين .  نيست"  سازش"معنای        

تصورات پوچ برای جنبش ما                 
مساله اين است که دو     .  مضر است 

نيروی عظيم اجتماعی در تقابل و        
کشمکش با يکديگر قرار گرفته             

کليد اين کشمکش خونين در          .  اند
اين تقابل    .   سپتامبر زده شد         ١١

ديپلماتيک و   .  ابعاد متفاوتی دارد     
سياسی و اقتصادی و نظامی                    

اين کشمکش ميتواند به يک      .  است
. رو در رويی نظامی کشيده شود         

اين جدال بر سر قدرت سياسی و           
سهم بری از قدرت سياسی در                 

يک طرف در صدد      .  منطقه است 
تحکيم موقعيت ابر قدرتی خود در       

. سطح جهان و خاورميانه است             
خاورميانه برايش منطقه ای پر              

طرف ديگر نيرويی    .  اهميت است 
مدعی و خواهان سهم بيشتر از               

. قدرت سياسی در خاورميانه است     
ترور ميکند تا سهم                .  ميجنگد

بيشتری از قدرت سياسی را                     
حوزه های      .  نصيب خود کند          

جغرافيايی کشمکش به پهنای                  
جغرافيايی خاورميانه و شمال                

 چند نکته را         :سياوش دانشور  
بايد بعنوان پيشفرض در پاسخ با       

اول، :  اين سوال مد نظر داشت        
تضاد و تقابل آمريکا و غرب با         
جمهوری اسالمی و اسالم                     
سياسی تضادی آشتی ناپذير                 

دوم، آمريکا و غرب با          .  نيست
اسالم و دولت مذهبی نه فقط                 
مخالفتی ندارد بلکه آن را بر                
دولت سکوالر ترجيح ميدهد و           
اهرم مناسبتری در سرکوب چپ     

سوم، جنگ اين دو اردو       .  ميداند
در دنيای بعد از جنگ سرد                   
جنگی برسر قدرت و تعيين                  
حدود و ثغور تناسب قوا در                  

هدف غرب در اين     .  منطقه است 
جدال تحميل تناسب قواى جديدى     
به اسالم سياسى است و نه                     

و باالخره، برخالف    .  نابودی آن 
دوران جنگ سرد، آلترناتيو                
حکومتی غرب در کشورهای            
موسوم به تحت سلطه،                             
حکومتهای متکی به ديکتاتوری      
خشن متکی به قوميت و مذهب          

آمريکا نه دنبال                     .  است
دمکراسيهای سکوالر در                      
خاورميانه است و نه برای تعميم      

. حقوق بشر ليبرالی تالش ميکند      
سياست نظم نوينى و نيروهاى            
مطلوب نظم نوينى ليبرالها و               

با اين         .  سکوالرها نيستند        
مفروضات تحليلی، همواره                 
امکان سازش بسيار بيشتر از             
جنگ برای نابودی اسالم                       

حتی اگر بدالئل       .  سياسی است   
سياسی خاصی مانند مورد يازده      
سپتامبر و افغانستان جنگ                    
ضروری شود، بازهم آلترناتيو         
حکومتی دولتی اسالمی است که      
نهايتا با همان طالبان پای مذاکره      

مضاف براين   .  و سازش ميرود    
نبايد نگرانيهاى پايه ای تر                     

چپ "  خطر"بورژوازى در باره     
در .  در ايران را از نظر داشت        

ايران به دالئل متعددى فرجام             
هر نوع تحول سياسی از باال               

اين مجموعه      .  ناروشن است     
 .روند سازش را عينی تر ميکند

   

مختصات چنين سازشی کدامند؟      
موقعيت نابسامان آمريکا در                
عراق بيشتر از هر زمانی                     
پراگماتيسم را به سياست آمريکا       

آمريکا در موقعيتی   .  حاکم ميکند 
نيست که سياستش را متکی به            
چهارچوب استراتژيک و                      

نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع 
 ...سياسی، نگاهی به حزب

. آفريقا و بخشهايی از آسيا است              
رژيم اسالمی در راس جنبش                    
اسالمی مدعی قدرت منطقه ای               

ميکوشد با کنار زدن                   .  است
ناسيوناليسم عرب در قامت نيروی       

 . هژمونيک منطقه قرار گيرد

 

اما در اين جدال مسلما دوره هايی          
اين .  موجودند"  سازش"برای       

از جانب هر دو دقايقی          "  سازش"
برای تحکيم و تٽبيت موقعيت خود         

" سازش"اسالم سياسی در         .  است
. زمينه های زوال خود را می بيند         

قابل "  پايداری"از اين رو سازش         
هر نوع سازشی        .  تصور نيست   

. کوتاه مدت و ناپايدار است                        
در درجه   "  سازش"مختصات اين     

اول از جانب رژيم اسالمی                         
دريافت تضمين هايی مبتنی بر                
کنار گذاشتن پروژه رژيم چنج و             
از جانب آمريکا به معنای عدم                 
تالش برای تغيير توازن قوای                  
کنونی در عراق از جانب رژيم               

اين دو عرصه          .  اسالمی است    
هر چند که   .  هستند"  سازش"محور  

طرفين معادله  "  مبادله ای "در هر    
ای ميکوشند تضمين های بيشتری        

اين ويژگی  .  برای خود کسب کنند     
در هر   "  سازشی"دستيابی به هر        

" سازش"تاکيد ميکنم     .  تقابلی است  
تنها در متن يک جدال و کشمکش          

 .عمومی تر معنا پيدا ميکند

 

در شرايط کنونی دستيابی به                      
مستلزم تغييراتی در            "  سازش"

نيروهای جلوی صحنه در هيات            
. حاکمه دو سوی تقابل است                       

نئوکنسرواتيوها در هيات حاکمه            
" سازش"آمريکا نيرويی برای                

جناح راست رژيم اسالمی      .  نيستند
زمينه های زوال خود      "  سازش"با  

حاضر به دست به         .  را می بيند     
دست شدن قدرت سياسی در درون       

بنظر من اگر   .  رژيم اسالمی نيستند  
چه خطر جنگ و حمله نظامی                  

اما نه اين خطر    .  کمرنگ شده است  
تماما از ميان رفته است و نه چنين         
خام انديشی ای برای جنبش ما                  

 .مجاز است

٣٠شماره   
محوری ترين ويژگی   .  روشنی کند 

چنين سازشی دست يافتن به                      
فرمولی است که طرفين جدال                 

نبايد نتيجه اين           .  پيروز باشند     
سازش منجر به شکست وجهه                
سياسی و نظامی آمريکا و يا                     
تضعيف جمهوری اسالمی بويژه         

بطور .  در داخل کشور باشد                
مشخص تر اگر وضعيت عراق به      
نتيجه نسبتا مناسبی برسد و آمريکا      
بتواند نيروهايش را مقداری کاهش     
دهد و کمتر جنازه سربازان                      
آمريکائی را پس بفرستند، اين را          

" پيروزی ارزان   "ميتوان نوعی        
متقابال .  برای آمريکا محسوب کرد   

جمهوری اسالمی به ازا قدرتش            
در عراق و منطقه سهمش را                    
دريافت کرده، تهديد حمله را                    
منتفی کرده، بقا نظام را دستکم از        
اين ناحيه حفظ کرده، تحريمها را          
منتفی کرده، و دريچه ورود به               

. دنيای غرب را باز کرده است              
بايد تاکيد کرد اين روندی کشدار و   

هدف آمريکا و         .  تدريجی است    
اتحاديه اروپا در عين حال تقويت         
گرايشات اهل سازش و مصالحه           
در حکومت ايران و به اين اعتبار        
تقويت اسالم پرو غربی در منطقه        

در ايران يک رکن جنگ           .  است
جناحی، مستقل از تبليغات پوک            
ضد آمريکائی، رقابت برسر                   
فيصله دادن به معضل رابطه با              

اما شکل اين رابطه         .  آمريکاست
نيز مانند خط حاکم به روند سازش      

رژيم اسالمی ميخواهد    .  مهم است 
با حفظ ايدئولوژی اسالمی و                    
الگوهای اسالميش با غرب وارد          

نوعى الگوى چينى    .  رابطه ميشود 
جناح راست    .  را مد نظر دارند         

تالش ميکند امتياز و ابتکار عمل          
از نظر   .  اين امر را داشته باشد          

اجرائی نيز ترکيبى از خط موسوم       
با تائيد خامنه ای     "  اصولگراها"به  

 . اين روند را پيش خواهند برد

 

به نظر من جمهوری اسالمی در           
چنين مسيری توافق عمومی نظام         
را با کسب امتيازات الزم برای بقا     

با اينحال اين      .  را مذ نظر دارد        
روند نميتواند بدون خونريزى                

اينکه کدام جناح   .  داخلى پيش برود  
دراين ميان پرو آمريکا تر است             

مسئله اساسى اينست     .  ثانوی است 
که اهداف مشترک هر دو جناح              

 . تامين شده است

  ٧صفحه 



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

 برخی معتقدند       :يک دنيای بهتر      
جنگ را نيروهايی        "  خطر"که    

با رژيم و           "  سازش"بمنظور      
جنبش سرنگونی   "کمرنگ کردن      

مطرح "  طلبی توده های مردم            
در اين راستا انتشار                 .  کردند

گزارش اطالعاتی سازمانهای               
امنيتی آمريکا را دليلی بر اين                  

 نظر شما چيست؟ . ادعا ميدانند

 

 اين نوع تبليغات از        :علی جوادی 
ويژگی های يک فرقه سياسی                 

با "  غيب"ظاهرا از دنيای       .  است
در دنيای واقعی زندگی           !  خبرند
خام انديش و ساده انگار        .  نميکنند

سر خود را در برف فرو                .  اند
کرده اند، می پندارند جهان سفيد و       

اين از     .  خالی از تيرگی است            
ويژگی خط کنونی رهبری حزب         
کمونيست کارگری در اين دوره           

روز به روز از مبانی پايه         .  است
ای کمونيسم کارگری و کمونيسم          

. منصور حکمت دورتر ميشوند           
برای ما نظاره گر اين دگرديسی           

 .بودن مايه تاسف بسيار است

 

جهانی بر اٽر اين خطر به تحرک         
هر کس و نيرويی     .  و تقال در آمد    

بنا به موقعيت خود و جايگاهی که        
چنين تحولی در اهداف سياسی               
شان ايفا ميکرد واکنش نشان                    

اين تحرکات صرفا يک            .  دادند
مانور و جنجال تبليغاتی صرف            

واقعيتی سياه  .  سرگرمی نبود .  نبود
. و خونين در حال شکل گيری بود      

بخشهايی از هيات حاکمه آمريکا          
و دولت اسرائيل در راس                            
ميليتاريسم غرب ميرفتند که يک          
فاجعه خونين را بر مردم تحميل            

اما جناح ديگر دست به                .  کنند
و قبل از     .  واکنشی پيشگيرانه زد    

آنکه دير بشود و اولين تيرها                    
شليک شود و اولين موشک ها                

. پرتاب شوند، دست به عمل زدند        
ميدانستند که بر خالف ارزيابی             
های مبلغين نظامی با پی آمدهايی         
بسيار ناگوارتری از عراق و                   

پايان .  افغانستان مواجه خواهند شد   
عمليات تروريسم هوايی آمريکا،         
تازه آغاز عمليات تروريسم زمينی     

بخشهای از دو خرداد حکومتی         
و جناح های چپ ترشان در                  
داخل و خارج، با سياست                       
شورای صلح و کميته انتخابات         
آزاد و بسيج ناسيوناليستی عليه          

. جنگ اين سياست را پيش بردند     
بخشهای ديگری از                                     
جمهوريخواهان در خارج با                
سياست مذاکره با دو طرف                   
درگير و طرح رفراندم ملی که          
عمال بخشهائی از سلطنت طلبان      
و مشروطه خواهان به آن مثبت         
مينگريستند سياست مشابهى را         

جنبش ملی اسالمی     .  پيش بردند  
ما به  .  کارنامه ای جز اين ندارد     

تک تک اينها پاسخ داديم و در            
ماههاى آتى که کل نيروى اين            
جريان در خدمت مضحکه                    
انتخاباتى رژيم متمرکز ميشود          

. نيز پاسخ محکم ميدهيم                          
نيروهائی مانند قوم پرستان کرد       
شامل حزب دمکرات و سازمان       
زحمتکشان و مجاهدين نيز                   
جنگ را نه سوال اصلی بلکه              
مخالفت با جنگ را معضل                   

اينها تمام اميدشان را      .  ميدانستند
به وقوع جنگ گره زده بودند و         
مخالفت با جنگ را به نفع                       
جمهوری اسالمی ارزيابی                   

تضاد "بحث تشخيص     .  ميکردند
اينها در اين موقعيت            "  اصلی

اما اگر آمريکا   .  همين را ميگفت  
هم قبله اينهاست و هم سازشکار        
اصلی، ديگر اين استدالل پوچ           

مهمتر اينکه اين جريانات     .  است
منافعشان متضاد با جنبش                      
سرنگونی طلبانه است و در                 
روند سرنگونی انقالبی ابدا                  

 . ذينفع نيستند

 

در اين ميان سياست حزب                     
کمونيست کارگری هم قابل                  

اين دوستان خط         .  توجه است    
سياسی شان تا چندی پيش به                

. متکی بود "  خطر فوری جنگ   "
در همان دوره ما اصرار داشتيم       

بيشتر تبليغات    "  خطر"که اين       
است و اگر واقعا معتقدند که                 
چنين خطری وجود دارد بايد               
سياست روشن و فعالی در قبال          

تدريجا ديدگاه     .  آن اتخاذ کنند        
شان به مطلوبيت غير صريح             
تحريمهای اقتصادی و سکوت           
در قبال آن و مخالفت با هر نوع         

تا آنجا  .  مخالفتی با جنگ چرخيد   
که هر نوع ايجاد آمادگی عليه             

نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع 
 ...سياسی، نگاهی به حزب

اسالم سياسی و رژيم اسالمی                   
در واقع اگر انتشار گزارش       .  است

سازمانهای اطالعاتی آمريکا                   
معنايی داشته باشد، اين است که              
چقدر خطر جدی بوده است که اين        
نيروها اين چنين عجوالنه و با زير       
پا گذاشتن مصالح عمومی                            
بخشهايی از بورژوازی خودی               

 .دست به چنين اقدامی زدند

 

اسالمی همانطور    –نيروهای ملی    
که انتظار ميرفت تالش کردند که          
در اين شرايط خود را ناجی                        

عمال در      .  قلمداد کنند     "  صلح"
همسويی با رژيم اسالمی کوشيدند        

اما .  آبروی رفته خود را باز يابند         
بی آبرو تر از آنند      .  فرصت نيافتند 

که بتوانند جايی در ميان مردم پيدا         
فريادهايشان فقط در گوش          .  کنند

جنبش ما     .  خودشان طنين دارد        
همواره در راس افشاء و نقد                       
تالشهای اين جنبش و نيروهای               
دست راستی دوم خردادی بوده                

 . است

 

اما برای نيرويی که جنگ را                    
ميداند طبيعی است    "  فرصت ساز "

که به نيروهايی که همزمان هم                
برای سرنگونی رژيم اسالمی و             
هم در تقابل با جنگ مبارزه                        

اين تبليغات نشان        .  ميکند، بتازد   
ورشکستگی سياسی خطی است که     

. با حقيقت سياسی بيگانه شده است       
اين خط مشی به ميزانی که ناتوانی       
و سترونی اش نمايانگر ميشود به          
همان اندازه هم سياستش کينه                    

 . توزانه تر ميشود

 

 البته رابطه اين        :سياوش دانشور  
تحليل با اين گزارش شبيه رابطه            

نبايد به  !  سرعت نور با تورم است     
. هر اظهار نظر بيربطى توجه کرد     

اما مستقل از اين تحليلهاى دائى               
جان ناپلئونى، جنبش ملی اسالمی         

شايد .  چنين سياستی را پيش ميبرد      
تفاوت اينبود که بخشهای مختلف            
آن الگوهای متفاوتی را پيشنهاد               
ميکردند اما به نتايج واحدی                       

مثال ملی مذهبی ها و           .  ميرسيدند

٣٠شماره   
جنگ تروريستها توسط کمونيسم         
را و يا هشدار در مورد خطر                   
عروج جريانات سناريوی سياهی        

پرو "در پس جنگ را سياستی                
بعد با يک   .  اطالق کردند "  رژيمی

چرخش قلم از سلطنت طلب تا                 
ملى اسالمى و ما را کنار هم قرار        

خود را اثبات      "  حقانيت"دادند تا      
اين بيشتر البته نعل وارونه         !  کنند
اگر کسی سياستش اينبود که        .  بود

حاال چون خطر جنگ هست پس           
بايد مقابله با رژيم را فرعی کرد،         

اما کسانيکه به . اين بحث بيجا نبود
خود اين دوستان هشدار دادند که           
نبايد خط سياسی شان با تب                        
تبليغات باال و پائين رود و بايد                 
بعنوان يک نيروی سرنگونی                  
طلب خط و سياست و آمادگی                   
مقابله با هر روند نامطلوبی را                

پرو "داشت، و حاال از نظر اينان          
از آب درآمدند، بيشتر به           "  رژيم

يک شوخی بيمزه ميماند تا يک              
سياست اين   .  حرف جدی سياسی     

دوستان بيشتر شبيه سنت فرقه ای        
عهد عتيقی چپ است که از                       
حريف شان مترسک ميسازند،              
عليه اش بدون کوچکترين                          
امانتداری سياسی و رعايت هر             
نوع پرنسيپی بهتان ميگويند، و              
بعد مخلوق هشت سر و دست و              

. ميکنند"  نقد"پای مجازيشان را          
اينها تبليغات پوکی است که قرار          
است به سياست شرمگين                            
مطلوبيت جنگ ردای سرخ                      

اشتباه در سياست يا عدم        !  بپوشاند
درک اوضاع را ميتوان فهميد و            

اما .  دوستانه تذکر داد و بحث کرد      
بنظر ميرسيد نويسندگان چنين                
مباحثی در دنيای اوهام مشغول              

قهرمانانی که   .  قهرمانسازی بودند  
بيرون پنجره خانه شان يک وجب        

برخى از  .  نيروی راه رفتن ندارد     
کادرهاى اين حزب رسما پرت و          
پال گوئى را به يک تخصص ارتقا       

بايد از کنار تبليغات             .  داده اند    
و بايد  .  غيرجدی با تاسفی رد شد       

تصريح کرد که انتظارى فراتر از       
خط چپ راديکال و غير                              

من چنين   .  مارکسيستی توهم است    
 . توهمی ندارم

 

 جنگ و يا خطر      :يک دنيای بهتر  
جنگ به تحوالت سياسی در ايران      

. شتاب قابل مالحظه ای بخشيد              
. مواضع بسياری را شفاف تر کرد     

  ٨صفحه ارزيابی فشرده    



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

شما از نيروهای سياسی                              
اپوزيسيون در قبال جنگ احتمالی      

 چيست؟ 

 

 يکی از نتايج تشديد       :علی جوادی 
خطر جنگ تسريع کردن سير                 
رويدادهای سياسی در جامعه                  

اين شرايط ويژگی ها و              .  است
مکنونات واقعی بسياری از                      
نيروها را به نمايش گذاشت که در       

بروزش مستلزم    "  عادی"شرايط    
 . زمان بيشتری است

 

در جنبش ناسيوناليسم پرو غرب          
. دو گرايش برجسته شد                               

ناسيوناليسم قومی تماما به مبلغ              
جنگ و سگ شکاری آمريکا                  

اين نيروها نشان دادند       .  تبديل شد  
که عالوه بر قوم پرستی چه                      
ظرفيت مخرب و وحشتناکی                    

بخش ديگر اين جنبش به           .  دارند
در "  تماميت ارضی        "بهانه         

همسويی با رژيم اسالمی به خط            
هر دو قطب اين جنبش در         .  شدند

هر دو سوی نيروهای متخاصم              
اين جنبش ظرفيت      .  قرار گرفتند  

مخرب خود را به روشن تر                      
چه در   .  شکلی به نمايش گذاشت       

دفاع از رژيم اسالمی و در چه               
در دفاع از حمله نظامی و کشتار          

 . مردم

 

اسالمی تحوالت    –در جنبش ملی     
همان اهداف، همان        .  کمتر بود   

تاريخ و   .  سياستها، همان روشها     
مقاطع حياتی اين جنبش با تالش            
برای نجات رژيم اسالمی و                      
حفاظت از منافع پايه ای رژيم                 

" انتقاداتی"اسالمی در عين طرح        
اين جريانات به    .  همراه بوده است   

صف توده های مردم سرنگونی            
در تقابل با       .  طلب تعلقی ندارند      

اصلی "  شورای ملی صلح     .  "آنند
ترين تالش اين جريانات در اين            

تالشی برای همسو         .  دوره بود    
کردن مبارزه و نگرانی مردم در          
مقابله با خطر جنگ با رژيم                     

برای جنگ با            .  اسالمی بود     
. اعالم آمادگی کردند   "  متجاوزين"

حمايت کند؟ ميليتاريسم آمريکا و     
حمايت از مبارزات مردم                      

از اين رو نه تنها                   !  ايران؟
تحريمهای بانکی که عامل مهمی     
در گرانی و افزايش مشقات                  
اقتصادی مردم شده است را                 
محکوم نکردند بلکه در عوض         
در برخی از تحليل های                           
رهبريشان اعالم کردند که                    
تحريم و فالکت اقتصادی باعٽ        

" جاری شدن اعتراضات مردم      "
" اعتراضات"ميشود و اين                   

زمينه قيام و تصرف قدرت                   
؟ سياستی که              !سياسی است      

منصور حکمت آن را سياستی           
. ناميده بود "  بيمارگونه"راست و   

فقر و فالکت بيشتر را زمينه                
قلمداد کردن ربطی به      "  انقالب"

عين .  کمونيسم کارگری ندارد       
پوپوليسم و سياستی عقب مانده و      

اين سياستها   .  ضد مردمی است    
به نحو آشکاری در مقابل                       
سياستهای تاکنونی کمونيسم                 
کارگری و کمونيسم منصور               

لب سياست اين       .  حکمت است   
جريان اين بود، جنگ رژيم                 
اسالمی را تضعيف ميکند و                 
شرايط را برای قدرت گيری و          

. سرنگونی رژيم آماده ميکند              
متاسفانه تالش عميقی کردند که        

که جنگ و تحريم               "  نفهمند"
اقتصادی و بانکی قبل از آنکه            
رژيم را تضعيف کند، مردم و             
جامعه را به تهديد و به نابودی            

بهانه ای برای        .  خواهد کشاند   
رژيم در تعرض به مبارزات              
مردم و قيچی کردن مبارزات             

" دوره جنگی     "اين      .  آنهاست
جوهر سياستهای غير مسئوالنه        
و ماجراجويانه و پوپوليستی                

 -تقوايی      –رهبری آسنگران        
خط .  صابر را بوضوح نشان داد    

رهبری اين جريان يکی از                   
قربانيان تشديد مخاطرات جنگی      

 . ميان دو قطب تروريستی شد

 

در کنار اين تحوالت بايد به                  
عروج مجدد خط کمونيسم                     
کارگری حکمت در قبال                        

. تحوالت حاضر اشاره کنم                  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به     
طور بارزی اين خط را                           

اين سياست       .  نمايندگی کرد      
 -١.  دارای سه رکن اساسی است    

تالش برای متعهد کردن                         
اپوزيسيون رژيم اسالمی به                 

نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع 
 ...سياسی، نگاهی به حزب

برای مضحکه انتخابات مجلس               
شورای اسالمی رژيم اعالم                       

آمادگی برای        .  آمادگی کردند       
شرکت در جنگ احتمالی از                      
يکطرف و از طرف ديگر اعالم            

شان بيانگر      "  انتخاباتی"کمپين      
جوهر درونی تالشهای ارتجاعی          

 . اين جريانات است

 

تحوالت در صفوف جنبش                          
کمونيسم کارگری هم مهم و تعيين          

ما شاهد تغيير و                .  کننده بود     
تحوالت قابل مالحظه و چشمگيری    

اين .  در صفوف اين جنبش بوديم         
تحوالت هم مٽبت و هم منفی                       

از يک طرف شاهد بوديم           .  بودند
که چگونه حزب حکمتيست با نقد          
عملی سياستهای گذشته خود در              
قبال جنگ به سياستهای پايه ای               
کمونيسم کارگری در قبال جنگ            
دو قطب تروريستی نزديک شده            

به روشنی و صراحت اعالم      .  است
کرد که سرنگونی رژيم اسالمی             
شرط پايان دادن به جنگی است که        

. يک طرف آن رژيم اسالمی است       
اين سياست بطور روشنی از                     
سياست گذشته اين رفقا در زمان             
جنگ آمريکا و عراق و همچنين            
جنگ اسرائيل و حزب اهللا دور                

اين تحول و صدور           .  شده است   
بيانيه عليه جنگ و در دفاع از                  

. مدنيت اقدام اصولی اين بخش بود       
موضعگيری و اقدام رفقای                         
حکمتيست در قبال جنگ پوچی              
تبليغات مسموم و کينه توزانه                    
رهبری کنونی حزب کمونيست              

 . کارگری را نشان داد

 

در طرف ديگر متاسفانه شاهد                  
تحوالت بسيار نگران کننده ای در        

. حزب کمونيست کارگری بوديم           
رهبری کنونی اين حزب بر خالف       
سياستهای گذشته اش به يکباره                
کشف کرد که جنگ تروريستها               

دو .  خصلت تماما ارتجاعی ندارد       
هم فرصت کش است و      .  گانه است 

از اين رو در        !  هم فرصت ساز؟    
پيام حميد تقوايی آمده بود که                       
آمريکا بهتر است به جای حمله                
نظامی از مبارزات مردم ايران               

٣٠شماره   
مدنيت و ايجاد سدی در مقابل قوم         
پرستان و جنگ طلبان و مرزبندی      
قاطع با هر دو قطب جنگ، که در        
بياينه رفقای حکمتيست بيان شده           

فراخوان به تمامی مردم       -٢.  است
جهان که در مقابل جنگ                              
تروريستها بايد ازمبارزات مردم         
برای سرنگونی رژيم اسالمی و           
استقرار آزادی و برابری و رفاه            

اعالم -٣در ايران حمايت کرد،              
سياست مستقل کمونيستی که در            
شرايط جنگی چگونه با جنگ                 
احتمالی و مخاطرات ناشی از آن          
بايد مواجه شد، چگونه بايد زمينه         
های قدرتگيری مردم و حاکميت           
ارگانهای توده ای مردم را شکل            
داد و اينکه چگونه هر گونه تقابل         
با جنگ را بايد به مبارزه برای              

 . سرنگونی رژيم اسالمی گره زد

 

تشديد مخاطرات احتمالی ميان دو        
قطب تروريستی جوهر سياستهای      
عمومی جنبشهای اجتماعی را بار       
ديگر به طور بارزی به نمايش               

 . گذاشت

 

 اپوزيسيون         :سياوش دانشور        
راست ايران و سنتهاى مختلفش             
نيرويش بين جمهورى اسالمى و          

راست پرو     .  آمريکا تقسيم شد         
غرب کنار اسالميون ايستاد و                 
ناسيوناليسم قوم پرست کنار                     

البته سياست ناسيوناليسم      .  آمريکا
قومى از پيش همين بود و اساسا             
اينها را نميتوان جريان سياسى               

اينها بيشتر نيروهاى دست        .  ناميد
ساز و بدون ريشه اجتماعى اند که       
مستقل از حمله نظامى آمريکا                 

ناسيوناليسم پرو       .  افقى ندارند      
غرب نيز بنا به بن بست                               
استراتژيکش و تضعيف جايگاهش     
در دوران بعد از جنگ سرد                     
بعنوان آلترناتيو حکومتى، و در            
متن سردرگمى و ماليخولياى                   

. به بغل رژيم افتاد        "  خاک پاک  "
يک وجه ديگر سياست اينها را               
نيز بايد در ظرفيتهاى نژاد                         

اصالت خون و نژاد و      "پرستانه و   
و برترى اش به مکان                "  خاک

انسان در تئورى و سياست و                    
جنبشى که  .  جهانبيتى جستجو کرد   

به آزادى و برابرى و رهائى                    
انسان نامربوط است عاقبتش بيش       

قلم فرسائى   .  از اين نميتواند باشد      
در مورد                   

  ٩صفحه 



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

روتوش تاريخ مملو از جنايت                 
ناسيوناليسم نيز کمکى به اين                   

ناسيوناليسم .  جريان نميکند           
پروغرب در يک سردرگمى                   

. استراتژيک دست و پا ميزند                 
جنبش ملى اسالمى نيز اين                        
وضعيت را براى دور ديگرى از         
نزديک شدن به رژيم اسالمى                  

هم اکنون نيز شال و      .  مغتنم شمرد 
را "  انتخابات آزاد  "کاله کردند تا       

به زعامت خامنه اى و جنتى                    
اين جريان سپرى       !  برگزار کنند   

شده اى است و تنها دارد از وجود         
جمهورى اسالمى و ارتجاع نظم          

. نوينى سوبسيد سياسى ميگيرد             
جناح چپ جنبش ملى اسالمى نيز        
بدرجات متفاوت همين سياست را        

ناگهان ناسيوناليستهاى دو     .  داشت
آتشه اى عروج کردند که همه را           

معرفى کردند و    "  خائنين به ملت   "
. دست آريائى ها را از پشت بستند       

استالينيستهاى محفل طوفان در              
فنجان و ناسيوناليسم ضد                             

 . امپرياليستى ازاين جمله بودند

 

کمونيسم کارگرى در کليت خود            
جريانى بود که در مقابل اين روند        

ما عليه تحريمهاى        .  روشن بود   
اقتصادى، عليه خطر جنگ                      
تروريستها عليرغم تاکيد بر                     
روندهاى پايه اى تر که اهداف               
ديگرى را دنبال ميکرد، عليه                  
جريانات اپوزيسيون که اميدشان          
را به آمريکا و جمهورى اسالمى         

ما .  بسته بودند هشدار داديم                 
جريانى بوديم که در داخل کشور          
در شکل دادن به صفى مستقل                 
عليه دو ارتجاع داخلى و بين                    
المللى و تبليغات جنگى و بسيج              
ناسيوناليستى شان تالش کرديم،            
در مورد عواقب وخيم اين                          
سياستها بر زندگى و مبارزه مردم       
هشدار داديم و تالش کرديم مانع            
منحرف کردن مبارزه مستقل                  

ما جريانى بوديم که       .  مردم شويم  
مسئوليت اجتماعى کمونيسم، خط        
مشى فعال و کمونيستى در قبال              
اين اوضاع چه قبل و چه بعد از              

ما .  وقوع جنگ را ترسيم کرديم         
جزو نيروهائى بوديم که براى بهم       
زدن صورت مسئله سياست در             

مارکسيستى منصور حکمت را        
به هر   .  به اين جريان برگرداند      

حال در اين ماجرا آموختنى                  
براى کسانى که ميخواهند                      

 .  بياموزند زياد بود

 

انتخابات :  يک دنيای بهتر             
تحرک "مجلس شورای اسالمی       

را در اپوزيسيون پرو        "  جديدی
رژيم و بخشهايی از مشروطه            

آيا .  خواهان براه انداخته است         
هم از    "  درسی"اين جريانات        

شکست ها و افتضاحات سياسی        
خود ميگيرند؟ سياست                              

مورد نظر شما             "  انتخاباتی"
چيست؟ اين پديده را چگونه بايد        

 افشاء و ايزوله کرد؟ 

 

 تاريخ دو بار               :علی جوادی     
بارها تکرار      .  تکرار نميشود     

اسالمی   –جريانات ملی   .  ميشود
پرو رژيم تا زمان سقوط کامل            
رژيم اسالمی چنين سياستهايی          

اين جوهر  .  را دنبال خواهند کرد   
نيش عقرب   .  وجودی شان است    

" درس گيری "جايی برای   .  است
اما هر بار شکست                 .  نيست

خورده تر از پيش، هر بار آبرو         
باخته تر، هر بار مفتضح تر بايد    

اين پروسه طرد و      .  قد علم کنند   
حاشيه ای شدن نقش و جايگاه             
اين جريانات در تحوالت                        

 . معاصر است

 

. نداريم"  سياست انتخاباتی   "ما    
اين مضحکه را فقط بايد افشاء            

" سياستی"  اگر بتوان از      .  کرد
اسم برد، تشديد مبارزه برای               
سرنگونی رژيم اسالمی و                     
حضور در مراکز تجمع                          

بمنظور افشای کل       "  انتخاباتی"
مرگ بر      .  اين بساط است           
زنده باد      !  جمهوری اسالمی     

. آزادی، برابری و رفاه همگان        
 .   ماست" انتخاباتی"اين شعار 

 

 

 سنتهای           :سياوش دانشور          
سياسی اپوزيسيون بورژوائی            

اگر .  ايران کمابيش معرفه اند         
کسی انتظار بيشتری از                           
نيروهای متفرقه جنبش ملی                 
اسالمی دارد، تنها دارد توهمات       

نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع 
 ...سياسی، نگاهی به حزب

ايران توسط اردوى آزادى و                     
در اين ميان    .  برابرى تالش کرديم   

البته چرخش حزب کمونيست                   
سردرگمى .  کارگرى هم استثنا بود     

سياسى و تحليلهاى مغشوش و                  
متضاد اين جريان ناشى از عدم               

. انسجام و صراحت سياسى بود              
جالب است شعار نه جنگ و نه                 
بمب را ما در جامعه برديم، اين ما         
و امثال ما بودند که در شکل دادن          
به صفى در مقابل هر دو نيروى              
ارتجاعى با پرچم روشن تالش                

پرو "کردند، اما همزمان هم مدال          
از دوستان سابقمان گرفتيم        "  رژيم

و هم با ماحصل تالشمان سعى                 
بدون شان را اثبات       "  چپ"کردند   
و اينرا بگويم که اينها تنها از        !  کنند

نيست، راديکاليسم    "  زرنگى"سر    
محدود ضد رژيمى در تقابل با                 
راديکاليسم کمونيستى کارگرى              

اين .  همواره در تناقض است               
. سيستم پر از شاهکار سياسى است     

مثال ميشود به کسى که شعار يک           
نژاد آنهم نژاد انسانى را بلند ميگند        

گفت و يا به کسى که       "  قوم پرست "
از يکسال پيش بحث متفاوتى را              

خطر فورى    "در قبال تحليلهاى            
و تئوريهاى يکجانبه پيش         "  جنگ

گفت، اما در      "  پرو رژيم  "ميبرد   
عين حال نتيجه سياست و تالشش          
را به عنوان مدال چپ به سينه                  

شايد ما و مردم      !  خود الصاق کرد   
خبر نداريم و سياست در شهر                   

ما البته به اين     !  کوران جارى است  
دوستان در مقابل اتهام پوچ و غير         

" پرو آمريکا "،  "پرو رژيم "اخالقى  
اين ساده ترين و بى ربط      .  نميگوئيم

تحليل ما   .  ترين اظهار نظر است       
از سردرگمى و عدم انسجام اين              
خط عميق و همه جانبه است و                  
سطوح مختلف آن را در بحثهايمان       

اما مستقل از اين          .  تعقيب کرديم   
ادبيات گهربار، آنچه تا امروز                 
روشن شده است اينست که با اين            

نکته .  خط هيچ کارى نميتوان کرد      
اى که ما همواره هشدار داده                      

بگذاريد اميدوار باشيم که          .  بوديم
کادرهاى کمونيست اين جريان                
مستقل از ما خودشان را منصفانه          

شايد هنوز جرئه اى     .  ارزيابى کنند 
از صميميت و صراحت سياسى و         
انتقادى بتواند مسير کمونيستى و            

٣٠شماره   
اينها براساس  .  خود را بيان ميکند     

استراتژی سياسی شان سياست              
. روزشان را تعيين ميکنند                         

در جمهوری      "  انتخابات آزاد     "
اسالمی تنها يک توهم نيست، بيان       
حقارت اين جنبش و ارتفاع                       

اما .  شان نيز هست   "  آزاديخواهی"
اينها نقش خاصی نميتوانند ايفا                

کار اينها سواری سياسی            .  کنند
دادن به جناح متبوعشان در                      
حکومت و مقابله با حرکت مستقل        
مردم عليه کل ارتجاع اسالمی در        

اينها اميدوارند که با       .  ايران است  
خريدن وقت برای کل رژيم و                  
استحاله تدريجی آن بويژه در                   
رابطه با جهان غرب، زمينه                    
شرکت نيروهای وفادار به قانون          
اساسی ارتجاع اسالمی را در                  

 . بازی قدرت تامين کنند

 

نگاه مثبت آقای همايون را نيز به          
و بستر سازی برای          "  انتخابات"

دفاع مجدد از روندهائی در درون       
رژيم را بايد به حساب گم کردن             

. قطبنمای سياسی شان گذاشت               
ناسيوناليسم پرو غرب مکان سابق      
را در استراتژی آمريکا و غرب           
در کشورهائی مانند ايران از                   

نزديک شدن     .  دست داده است        
سياستهای اين جريان را به جنبش        
ملی اسالمی را بايد در اين متن               

اينکه اين جريانات                  .  فهميد
ميگيرند يا نه، معموال          "  درسی"

کسی از اشتباه درس ميگيرد که             
واقعا هدفش چيز ديگری بوده و             

اما .  اشتباه محاسبه داشته است           
اينها قرار نيست درس بگيرند                 
چون هدفشان در تغيير معادالت            

اينها .  سياسی در باال دور ميزند          
مخالف سرسخت کمونيسم و ابراز      
وجود راديکال کارگر و مردم                 

. آزاديخواه و برابری طلب اند                
اهدافشان و منافعشان با منافع                  
اردوی آزادی و برابری تفاوت              

کار ما    .  بنيادی و طبقاتی دارد          
اينست که جار و جنجال تبليغاتی           
شان در دفاع از رژيم اسالمی را          
با مبارزه ای قاطع عليه رژيم                   
اسالمی پاسخ دهيم، ضديت                       
سياستهايشان را با منافع آنی و آتی       
مردم و جنبش سرنگونی جمهوری     
اسالمی نشان دهيم، و صف                      
محکمی را در مقابل شان ايجاد              

 . کنيم

 
  ١٠صفحه 



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

سياست ما    "  انتخابات"در مورد       
اينست که اين مضحکه را با                     
اعتراض مستقل عليه کليت رژيم         

ما سياست تحريم و         .  پاسخ دهيم  
ما کل اين پديده          .  شرکت نداريم   

منحوس را برسميت نميشناسيم و         
. برای سرنگونی آن تالش ميکنيم        

پالتفرم سياسی ما در اين نمايش            
تحقير مردم و آزادی که اسم آن را        

گذاشته اند، تشديد            "  انتخابات"
مبارزه عليه رژيم اسالمی و تاکيد        
بر سرنگونی انقالبی آن توسط               
مردم و طبقه کارگر برای بستن             

 .  اين سيکل باطل است

 

پلنوم دوم حزب    :  يک دنيای بهتر   
اتحاد کمونيسم کارگری در اواسط      

اطالعيه .  دسامبر برگزار شد           
حزب در اين زمينه گزارش                     
مفصلی از مباحٽ مطرح شده                

اين پلنوم چه        .  ارائه داده است       
جايگاهی در زندگی حزب بنظر           
شما داشت؟ ارزيابی شما از نقاط          
ضعف و قوت حزب در اين دوره         

 چيست؟ 

 

 دوران شکل گيری       :علی جوادی  
معموال حساسترين دوران حيات          

اين .  هر موجود جديدی هستند            
شرايط برای حزب ما هم صادق           

از اين رو طی کردن موفق           .  بود
اين دوران از اهميت و حساسيت          

حزب .  خاصی برخوردار بود          
اتحاد کمونيسم کارگری اين دوران     

. را بنظرم با موفقيت طی کرد                
نفس وجود و دوام و گسترش ما و         
شکل دادن به يک حزب جديد در          
جنبش کمونيسم کارگری در خود         

ما اين   .  يک موفقيت بزرگ است      
دوران را در شرايطی طی کرديم         
که با بيشترين حمالت غير                         
کمونيستی از جانب رهبری و                 
برخی کادرهای حککا مواجه                 

اين حمالت اتفاقا هر چند          .  بوديم
سخت و مشکل اما ما را قويتر                

ما ضعفهای بسياری    .    کرده است 
. امکانات محدودی داريم       .  داريم

اما عليرغم اين کمبودها در عين            
حال تبديل به نقطه اميد و                             
آرزوهای معينی در جنبش                        

کمونيستی طبقه کارگر نداشته            
باشد، شايسته نام کمونيست                   

اين مساله ای هويتی              .  نيست
بعالوه تاکيد ما      .  برای ما است     

بر سازماندهی و رهبری يک             
ويژگی و خصوصيت حزب ما          
است که بايد به آن معنای واقعی        

 .  و همه جانبه ای ببخشيم

 

 اين دومين          :سياوش دانشور     
نشست کميته مرکزی بعد از                

. شش ماه از تشکيل حزب بود            
قاعدتا از حزبی که تازه تاسيس         
شده و شکل دادن به خودش به            
معنی ساختن ارگانها و ستادهای       
تشکيالتی برايش در اولويت               
قرار دارد انتظار عجيبی                        

اما وقتی به کار      .  نميتوان داشت 
و پراتيک حزب در شش ماه بعد       
از تشکيل آن نگاه ميکنيد ابدا               
چنين تصويری را مشاهده                    

نرخ رشد دستکم               .  نميکنيد
دويست درصدی حزب در ايران     
در همين مدت کوتاه و شکل                 
دادن بسيار وسيع تر به                             
ارتباطات غير حزبی، دخالت و        
موفقيت در مبارزات معين،                 
بدست دادن الگوهای کار                       
اجتماعی تر، احيا نگرش                       
انتقادی خود ويژه کمونيسم                   
کارگری چه بعنوان حزب و چه        
در مناسبات درون حزبی، ايجاد       
اعتماد بنفس و همدلی سياسی              
سطح باال در درون حزب، تاثير       
گذاری مثبت به جنبش کمونيسم         
کارگری و اردوی آزادی و                  
برابری، نقد مستمر و تالش                 
برای گسست قاطع تر از                         
سنتهای چپ راديکال، و ايجاد و       
ساختن حزب در داخل کشور              
بعنوان يک جريان دخيل در                 
مبارزات از همان بدو کار، اينها      
خصوصيات حزب ما در همين         

اين نقطه     .  دوره کوتاه بودند         
شروع، عليرغم کمبودهائی که          
به آن اشراف داريم و بايد بدون          
ابهام برای رفع آن تالش کنيم،            

جايگاه .  بايد مشخصه ما باشد          
اين پلنوم در خالصه ترين بيان          
اينست که ما ميخواهيم چنين                
حزبی باشيم و برای ساختن                  

 . چنين حزبی تالش ميکنيم

 

نقطه قدرت ما اينست که در بدو        
شروع حزبی تماما درگير در             

نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع 
 ...سياسی، نگاهی به حزب

ما .  کمونيسم کارگری شده ايم             
پرچم کمونيسم منصور حکمت را       

اين خط را زنده            .  بر افراشتيم   
بر سياستها و اصوليت     .  نگهداشتيم

و سياست او برای تبديل کمونيسم         
کارگری به نيرويی سازمانده و             

کوشيده ايم به    .  رهبر تاکيد کرديم   
ميزان توان خود اين خط مشی را         

و خوشحالم  .  در جامعه دنبال کنيم    
که اعالم کنم در اين راه                               

. پيشرويهای معينی هم داشته ايم          
اين پيشرويها پشتوانه ای برای              

ما بر   .  گسترش اين تالشها است       
اصوليت و انسانگرايی خط                      
کمونيسم منصور حکمت تاکيد               

تالش ما در مقابله با بی            .  کرديم
اصولی گری گرايشی در اين                  

دوست و  "جنبش که از قرار جای       
را عوضی گرفته است، به     "  دشمن

سلطنت طلبان و راست پرو                     
غربی تا بخشهای ديگر کمونيسم          

بيشتری دارد، را   "  لطف"کارگری  
ما اين ويژگی و               .  نقد کرديم    

مشخصه بارز اين خط را عليرغم       
تهاجمات پوپوليستی به آن حفظ و         

 . پاسداری کرديم

 

کمونيسم کارگری بخاطر                          
انشعابات تحميلی ضربات معينی        

بر خالف تصور        .  خورده است   
پوچ رهبری کنونی حزب                          
کمونيست کارگری که با تحميل            

" قويتر"هر انشعابی از قرار                   
ميشود، ما با درک اين واقعيت               
تالش کرديم در مقابل اين روند              
تکه تکه شدن پروژه ای را                        
مطرح کنيم که در مقابل اين روند        

در اين چهارچوب        .  قرار گيرد   
موفق شديم بخشهايی معينی از اين     

. جنبش را به هم نزديک تر کنيم           
اين تالشها را بايد با قدرت ادامه            

 . اين نقطه قوت ماست. داد

 

ما در پلنوم تاکيد کرديم که حزب          
اتحاد کمونيسم کارگری بايد                     
ساختن حزب در بستر اعتراض           
راديکال و کمونيستی طبقه کارگر      

تمرکز .  را با تمام قوا به پيش ببرد      
حزبی .  و جهت خود را گم نکند          

که جايی در سوخت و ساز                        

٣٠شماره   
اعتراض کارگری و مبارزه                    

نقطه ضعف   .  آزاديخواهانه هستيم  
ما در همين دوره کوتاه اينست که         
سازمان و رهبری مناسب و                     
درخور شان کمونيسم مارکسيستی      
منصور حکمت را با توجه به                  
ظرفيتها و توان عينی جنبش مان           

اما روحيه و         .  بوجود نياورديم    
آمادگی سطح باال در پلنوم که                   
بدور از تبليغات سطحی بود اين            
امکان را ميدهد که نيرويمان را             

سياستها و        .  متمرکزتر کنيم       
اولويتهايمان را دقيق تر تعيين                 
کنيم و برای اهداف کمونيستی مان      

تصوير .  متحدانه تر تالش کنيم          
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در        
ايندوره کوتاه برای هر ناظر                    

: خارجی بی غرض اينست                       
جريانی انتقادی، کارگری و                     
مارکسيست، بدور از خصوصيات     
سنت چپ راديکال، مسئول و غير       
سکتاريست، راديکال و انسان                

ما در همين دوره کوتاه            .  محور
تصويرهای بزرگ تر کمونيستی         
کارگری را در مقابل جامعه و                 
جنبش و طبقه مان گذاشتيم و نفيا            

. و اثباتا تفاوتهايمان را نشان داديم       
سنگرهای متعددی  .  کار زياد داريم  

مطلقا و مطلقا      .  را بايد فتح کنيم       
نبايد روحيات چپ راديکال و جار       
و جنجالهای خود خشنود کن در             

هدف ما    .  ميان ما جا باز کند              
بزرگ است و رسيدن به آن کار            

جا خوش   .  بزرگ را طلب ميکند      
کردن و رضايت از پيشرويهای            
نسبی و وارد شدن به بحثهای                   
سبک و فرقه ای سند مرگ                        

ما نه   .  بايد فقط جلو رفت      .  ماست
رقابتی با بغل دستی هايمان داريم         
و نه پيشرفت و عدم پيشرفت خود         

ما موظفيم  .  را براين مبنا ميسنجيم    
که شاخصهای پيشرفت و موفقيت        
را با شتاب اوضاع و با ابعاد                     
وظايمان و با نيازهاى جنبش مان         

 .* بسنجيم

 مجمع عمومى
ظرف اعمال اراده مستقيم 
و مستمر توده کارگران 

!است  

مجامع عمومى ! کارگران
!منظم خود را برپا کنيد  



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

در ميان گرايشات موجود در                    
داخل "  کميته های کارگری             "

کشور، گرايش محسن حکيمی                
ظاهرا کارگری ترين گرايش بنظر     
ميرسد، اما باطنا و اثباتا ضد                     
کارگرترين گرايش سياسی در                

گرايش محسن       .  ميان آنهاست      
!) ؟(حکيمی بعنوان مترجم کشور        

عموما به گرايش و خط کارگر                
کارگريستی يا کارگر پناهی و يا             

. خط پنج معروف شده است                       
برخالف تصور افراد در جنبش             
چپ سوسياليست، تفاوت ميان خط       
پنج موجود اوايل انقالب با خط                
کنونی محسن حکيمی از زمين تا           

خط پنج اوايل انقالب     .  آسمان است 
اوج مرتاضگری، ايدئولوژيسم و         

. نگرش مکتبی چپ سنتی بود                 
شاخه ای از چپ سنتی آنچنان از            
طبقه ی کارگر يک تقدس شبه                  
مذهبی ساخته بود  که دلش نمی               
آمد اين طبقه ی مقدس حتی بعد از          
انقالب سوسياليستی از بين برود و       
در نتيجه بقای اين طبقه ی مقدس            

. را استراتژی خود ساخته بود                 
برنامه اش بر اين مبنا بود که  بعد           

" گناه"از انقالب سوسياليستی                 
است اين طبقه ی مقدس از بين                 
برود و بهتر است ديگر اقشار                  
جامعه هم به کارگر يدی تبديل شده       

. و دارای دستهای پينه بسته شوند          
لذا سوسياليسم اين خط کارگر                   
کارگريستی بر محور تبديل همه ی      

کارگر (افراد جامعه به کارگر يدی      
در .  و محو کار فکری بود     )  مقدس

واقع نوعی   سوسياليسم مکتبی               
مبتنی بر فقر يکسان همه ی آحاد            

تبديل شدن همه ی           (جامعه بود       
افراد به کارگری يدی با دستان                

شيوه .  و با حقوق يکسان   )  پينه بسته 
ی کار اين گرايش در ميان طبقه             
ی کارگر چنين بود که                                    
روشنفکران کمونيست بايد از شغل     
اصلی خود دست کشيده و به                      
کارخانه رفته و با کار کردن و                 
پينه بستن دستانشان، کارگريزه يا         

از نظر اين خط     .  پرولتريزه بشوند 
ی ميتوانست   "پراتيک"فقط چنين      

مانع از به انحراف کشيده شدن                
قشر متزلزل روشنفکر کمونيست        

گذرانده و به يک رنسانس و                  
پروتستانيسم اسالمی نايل آمدند و     
هم اکنون از طرفداران پروپا               

محسن .  قرص دمکراسی شده اند    
حکيمی  بعنوان يک مترجم و               
امثال وی نيز از ثمره های اين             
تحول ضد کمونيستی بورژوايی       
هستند که از زاويه ی ايدئولوژی       
پسامدرنيستی به نقد و نفی                      
کمونيسم بعد از مارکس نشسته           

 . اند

 

اصليترين مشکل اينها اين است         
که بهر نحوی شده عنصر حزب        
کمونيست را از صفوف طبقه ی        
کارگر بزدايند تا اين طبقه، بی             
رهبر بماند و تکيف تشکليابی              

" ضد سرمايه داری و سراسری    "
. خود را خود به انجام رساند                 

البته اين ظاهر قضيه است چون         
ضد حزبی  !)  ؟(همين خود اگاهی  

و ضد کمونيستی باالخره نقطه           
 يک مترجم      ی شروعش را از        

غير کارگر بنام محسن حکيمی          
شروع کرده و آنرا بعنوان خود           
آگاهی طبقاتی کارگر بدرون اين       

لذا محسن      .  طبقه برده است          
حکيمی زمانی فرصت طلبی               
سياسی و بورژوايی خود را لو            
ميدهد که با وجود تجويز ادعا و          

طبقه ی کارگر در بطن                    "تز
مبارزه ی طبقاتی خود به اگاهی        
طبقاتی ميرسد و الزم نيست                  
کمونيستهای فرقه ای مثل لنين و        

آنرا بدرون   !  حتی خود مارکس     
نقل بمعنی از          "  (طبقه ببرند    

بنابر ).  تزهای محسن حکيمی        
اين همان ابتدا تناقض بزرگ                
محسن حکيمی رو ميشود و                   
ايشان عمال نقش تئوريسين فرقه        
ای طبقه ی کارگر را برای                    
بردن خودآگاهی طبقاتی بدرون         

در .  اين طبقه بازی ميکند                 
ضد فرقه   "صورتيکه طبق متد        

جناب محسن حکيمی، ايشان    "  ای
نبايد اين آگاهيها را به طبقه ميداد       
و اجازه ميداد خود کارگر در                
متن مبارزه ی طبقاتی خود به              
اين تئوريها بعنوان خود آگاهی           

 نقدی بر خط سياسی محسن حکيمی
 و توجيهات جديد فعالين کميته های کارگری

 خسرو دانش

که از اين نظر دارای خاستگاه                (
در )  طبقاتی خرده بورژوايی بودند     

با .  مسير مبارزه ی طبقاتی باشد           
توجه به اين متد و استراتژی، خط           
پنج اوايل انقالب اوج تکامل تقدس         

گرايی طبقاتی، ايدئولوژيسم،                     
نگرش مکتبی چپ سنتی و                          
کمونيسم ايدئولوژيک بود، که                   
اساسا با خط محسن حکيمی                         

 .متفاوت بود

 

اما در بطن سرمايه داری بازار               
ازاد غرب بعد از انقالب اکتبر                  
برهبری لنين، يک گرايش ضد                
کمونيستی از متفکرين سرمايه                 
داری بازار آزاد شکل که گرفت که       
بر بستر و زمينه ی بقايای                             

. گروههای تروتسکيستی بوجود آمد   
اين گرايش ضد کمونيستی و ضد            
حزبی هم اکنون در عرصه ی                   
سياسی در مکتب نئوکنسرواتيسم           
نمايندگی ميشود که دچار بحران و         

چنين گرايش  .  بن بست گرديده است   
سياسی در ميان بورژوازی بازتاب      
و بازتوليد خود را از نظر                             
تئوريک، در چپهای پست مدرن يا        
پسامارکسيست باز يافت، که يکی          
از نمونه های آن مکتب                                   

در اصل نحوه ی      .  فرانکفورت بود 
نقد سرمايه داری بازار آزاد از                 
کمونيسم و بويژه کمونيسم مکتبی           

نقدی که معتقد    .  بعد از مارکس بود    
بود در شوروی طبقه به حکومت            
نرسيده، بلکه يک حزب فرقه ای و        

. ايدئولوژيک بر سرکار آمده است        
لشکر شکست خوردگان چپ سنتی       
اوايل انقالب در دوره ی فروپاشی         
کمونيسم اردوگاهی و در فضای              
آنتی کمونيستی جهانی بورژوازی        
عمدتا بزير پرچم دروغين                           
دمکراسی غربی رفته و کمونيسم           
سنتی قبلی خود را در مکتب پست          
مدرنيسم غسل تعميد دادند تا به يک       

. چپ پست مدرنيستی تبديل شود             
همانطوريکه در درون رژيم هم               
متفکرين دوخردادی مثل عبدالکريم    
سروش، اکبر گنجی در آندوره                 
ايدئولوژی اسالمی خود را از                   
صافی ايدئولوژی پست مدرنيسم            

٣٠شماره   
مرحله ی دوم امر           .  طبقه برسد   

تشکل يابی کارگر بدست خود و              
بعنوان امر خود است که محسن              
حکيمی اين روال طبيعی را نيز با         
دخالت دادن خود بعنوان يک                    
مترجم بهم ميزند و عمال رهبر                
سازماندهی تشکيالتی طبقه ميشود      
و اين تناقض دومی ايشان است که        

بعد از اين مراحل،            .  لو ميرود   
محسن حکيمی عمال نقشی را                   
مرحله بمرحله بازی ميکند که                 
بورژوازی پست مدرن،                              
نئوکنسرواتيو، تاچريسم و                          

سود سود و       "ريگانيسم با پرچم          
بهمين .  دنبال ميکند   "  بازهم سود   

دليل در اين مرحله محسن حکيمی        
با نفی حرکت و تشکل سنديکايی و       
اتحاديه ای مبارزات اقتصادی                
طبقه را نيز محکوم کرده و تا                    
بحال حمايتی نيز از آنها نکرده                

چراکه اساسا معتقد است تنها     .  است
چهارچوب حرکت طبقه در                       

تشکل ضد سرمايه داری و                      "
" سراسری طبقه کارگر ايران                

برهبری محسن حکيمی ست که             
 . نتيجه ميدهد

 

منصور حکمت در بحثهای                       
کارگری خود تاکيد ميکرد که                   
مشکل ما اين نيست که دچار                      

بشويم، اتفاقا مشکل      "  اکونوميسم"
اين است که بمبارزات اقتصادی            

. طبقه ی کارگر کم اهميت بدهيم            
محسن حکيمی با استراتژی و                  
مطلق کردن ايجاد تشکل سراسری      
ضدسرمايه داری عمال دست طبقه      
را از مبارزه ی اقتصادی بريده و          
ارزشی به حرکتهای اخير                          
رانندگان شرکت اتوبوسرانی                  
تهران در ايجاد سنديکا و اتحاديه           
قائل نيست و آنرا با سنديکاليسم و           

از يک   .  ترديونيونيسم يکی ميداند    
طرف مبارزه ی اقتصادی کارگر         
را مبارزه ای ضد سرمايه داری             
ميداند و از طرف ديگر با نفی                   
سنديکا و اتحاديه کارگری آنرا                

. جزو سنديکاليسم محسوب ميکند        
با اين اوصاف عمال به اين نتيجه            
ميرسيم که اينهمه سرو صدای                 
محسن حکيمی بخاطر پر کردن             
توبره ی تازه دوخته ی خودش                 
است و چون مبارزه ی اقتصادی            
سنديکای رانندگان اتوبوسرانی در      
تشکل سراسری ضد سرمايه داری     
وی انجام نپذيرفته لذا مهر باطل از       

  ١٢صفحه جانب ايشان            



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

از نظر وی ايجاد                   .  ميخورد
تشکلهای کارگری امر خود                      

البته برهبری      (کارگران است            
و تا زمانيکه      !!!)  محسن حکيمی  

طبقه تشکل سراسری ضد سرمايه       
در واقع  (داری خود را بدست خود      
نساخته )  بدست محسن حکيمی          

است هر مبارزه ی اين طبقه با                 
کمک ديگران ارزشی نداشته و از       

از .  جانب وی مهر باطل ميخورد        
نظر وی طبقه زمانی از شر                       
سرمايه داری و کارمزدی رها                
ميشود که کل طبقه در تشکل                     
سراسری ضد سرمايه داری                     
متشکل شده و بتدريج در                              
چهارچوب اين تشکل به خود                   
آگاهی طبقاتی برسد و ظاهرا                    
ايشان مثل اينکه تا بحال توانسته             

 را با ترسيم    سه هزار نفراند تقريبا 
جدول بندی روی کاغذ و صفحه            
ی کامپيوتر و گرفتن امضاء از               
انها در تشکل سراسری خود بسيج       
کنند که بدست خود طبقه بايد                     

خالصه با اين         !!!  ساخته ميشد    
حساب فکر ميکنم دو سه قرن تمام        
ساختن اين تشکل سراسری بدست       
خود کارگران، البته با وساطت               
محسن حکيمی، طول بکشد که                
زحمت گرفتن امضای سه هزار            
نفر انرا محسن حکيمی مترجم بر          

فکر .    خود هموار نموده است           
ميکنم اين قضيه بی شباهت به                  
روز موعود ظهور امام زمان                  

 !نباشد

 

در کل ايدئولوژی حاکم بر خط                
سياسی محسن حکيمی بر محور            
منافع سرمايه ی بزرگ و فرامليتی      

با حمايت سياسی جناح     (نئوليبرالی  
نئوکنسرواتيو دولتهای پيشرفته ی       

و با توسل جستن به مکتب        )  غرب
پست مدرنيسم و پسامارکسيسم               
ساخته شده است، بنابر اين هرچه          
اين جناح ورشکسته تر ميشود خط       
سياسی محسن حکيمی هم دچار              
ورشکستگی سياسی شده و در اين        

در .  راستا هر چه بيشتر خواهد شد      
کل مرکز ثقل خط کارگر                             
کارگريستی محسن حکيمی نفی             
نقش و موجوديت احزاب                             
کمونيستی و عنصر پيشرو                        
کمونيست در هدايت و رهبری                

طبقه ی کارگر از زاويه ی                     
نگرش بورژوازی معاصر و نه        
به معنی منافع کارگر از زاويه            

در )  ی نگاه بخشی از چپ سنتی      
دوره ی حيات سياسی خود در             
بطن کميته های کارگری چپ             

که بحث آن در نوشته های       (سنتی
نتوانست )  قبلی مطرح شده است     

بازی خوبی برای خط خود انجام       
داده و بمرور با رشد جنبش                   
کارگری در مراکز کارگری و           
کارخانه ها به بن بست کامل                 

اين بن بست صرفا بن             .  رسيد
بست خط محسن حکيمی نبود،            
بلکه بی افقی و سنتی بودن و در         
نتيجه توقف سياسی کل کميته               
های باصطالح کارگری بود و           
کل اين حرکت ديگر بيش از اين        

 .نميتواند دوام بياورد

 

 و اما برای رهايی از اين بن                 
بست تنها راهی که مانده اين                 
است که کميته های کارگری بايد       
با باز تعريفی درست از پراتيک        
کمونيستی کارگری در بطن                 
جنبش کارگری به يک افق و                
استراتژی درست تکيه کرده و            

. حرکتی نوين را شروع کنند               
اصليترين مشکل اين کميته ها             
اين است که در محيط کار و                  
زيست طبقه ی کارگر ايجاد نشده      
و در نتيجه به يک حرکت                       
مصنوعی جدا از جنبش کارگری     

به همين دليل         .  تن داده است        
همواره در يکسری مشکالت بی      
ثمر اساسنامه ای و روشنفکری         
از نوع چپ سنتی گرفتار آمده             

تالش و افق هر دو گرايش      .  است
اکثريت و اقليت کميته ی                          
هماهنگی در اين است که در                
صدد برآمده اند طبقه ی کارگر           
را در يک تشکل واحد يا ائتالفی        

اما اصليترين  .  به وحدت برسانند   
ايراد اين افق اين است که طبقه            
ی کارگر و فعالين آن در متن                
مبارزه برای مطالبات خود در            
کارخانه و يا هر مکان ديگری            
که محيط کار وی باشد، فرصت         
و امکان طبيعی و واقعی را                   
مييابد تا تشکل مربوط به آن                  

لذا صرف  .  مطالبات را ايجاد کند   
مطرح کردن ايجاد تشکل                       
سراسری ضد کارمزدی يا هر            
تشکل کارگری ديگر مثل شورا         
يا سنديکا و يا اتحاديه خارج از            
محيط کار يک تشکل خيالی و             

 ...نقدی بر خط سياسی محسن حکيمی

جنبشهای کارگری و در کل                        
مبارزات طبقه ی کارگر بوده و از         
طرف ديگر بعد از خلع سالح طبقه        
ی کارگر و جنبشهای کارگری در          
اين رابطه و در نهايت ايجاد نفرت         
و بدبينی بين کمونيستها و                              
کارگران، در صدد اين است که با           
قرار دادن پيش شرط غير واقعی و         
غير ممکن ايجاد تشکل سراسری           
ضد سرمايه داری و سازماندهی             
کل طبقه در آن، طبقه ی کارگر و            
فعالين آنرا در راستايی قرار دهد             

. که نيل به آن از محاالت باشد                    
هدف خط محسن حکيمی وارد                  
کردن فعالين طبقه ی کارگر در                
يک دور بيهوده و بی ثمر است و             
به اين علت بر خالف ادعای خود،         
ضد کارگری ترين حط سياسی در         

 .جنبش کارگريست

 

 جالب اينجاست که اين                                   
ورشکستگی سياسی خط حکيمی           

کميته های   "مضافا در چهارچوب       
موجود چپ سنتی ست        "  کارگری

که خود مدتهاست به بن بست                      
 رسيده و نتوانسته کاری اساسی در       

جنبش کارگری به پيش        خارج از      
البته جدا از آثار مثبت جانبی       (ببرد  

اين تشکلها در بعضی از موارد که         
ما در اين نوشته قصد انکار آنرا               

 بن بست    و در واقع ميشود     )  نداريم
 يکی  کميته هماهنگی .    در بن بست  

از اين کميته های کارگريست که              
اخيرا خط محسن حکيمی به گرايش      
در اقليت آن تبديل شده و برای                    
رهايی از اين بن بست هر دو                      
گرايش اساسنامه های جديد ارائه            
داده اند و از اين پديده بعنوان                       
بحران در کميته ی هماهنگی نام              
ميبرند و هرکدام ديگری را عامل           

در اين ميان آلترناتيو    .  بحران ميداند 
محسن حکيمی اين است که بجای           
اين کميته ها بايد تشکل سراسری            
ضد سرمايه داری بدست خود                   

البته به     (کارگران ساخته بشود              
و اين کميته ها       )  رهبری خود وی    

البد .  از نظر وی فرقه ای بوده اند         
بخاطر اينکه خط خودش به اقليت           

و اما اصل قضيه           !  رسيده است   
چيست؟ اصل قضيه اين است که             
محسن حکيمی بعنوان نماينده ی              

به معنی منافع   (گرايش کارگريستی   

٣٠شماره   
غير واقعی بوده و هرگز ساخته              

چون خارج از محيط      .  نخواهد شد 
کار کارگر مطالبه ای وجود ندارد        
و در نتيجه تشکل ساخته شده با                
امضاء کارگران ديگر يک تشکل         
حاشيه ای، روشنفکری و محفلی و       
در نتيجه مصنوعی و فاقد کارآيی         

 . خواهد شد

 

اخيرا در مقابل بحثهاييکه در                    
چندين شماره ی نشريه ی حزب             
بعمل آورديم از طرف فعالين اين           
کميته ها توجيه و جواب ظاهرا               
قانع کننده ای به بحثهای مطرح               
شده ی ما داده شده است و آن اين             
است که از طرف بعضی از اين              
دوستان مطرح شده است که طبقه          
ی کارگر بدليل جو سرکوب داخل         
کارخانه و سرکوب رژيم و بگير و     
ببندهای آن قادر به ايجاد تشکلهای        
کارگری در کارخانه نيست، لذا              
کميته های کارگری خارج از                   
کارخانه بهترين پاسخ به نيازهای         
امروز جنبش کارگری و                             
مناسبترين شکل تشکل نسبت به             
اين وضعيت و يک خالقيت                       

در جواب  .  مناسب و زيرکانه است    
اين نوع توجيه بايد گفت که اوال              
کميته های موجود بدليل غير                     
طبيعی بودن حرکت خود و نير               
نداشتن ساختار کامال کارگری از          
نظر شغل افراد عضو آن، بيشتر            
تحت ضرب پليس قرار ميگيرند تا       
تشکلهای طبيعی کارگران در                  

. داخل مراکز توليدی و کارگری           
دوما نحوه ی فعاليت اين کميته ها           
نشان از اين دارد که عمال اين                   
تشکلها بصورت مخفی و نيمه                 
مخفی فعاليت می کنند و حتی                    
برنامه ی سايتهای خود را از                    
مکانهای مختلف به روز ميکنند و         
قادر نيستند جلسات خود بطور                
علنی در ميان مردم برگزار کنند و       
ناچارا به پشت کوهها و گلگشتها            

اين اوضاع تقريبا         .  پناه ميبرند    
محتوا و قالبی شبيه گروههای چپ       
سنتی را به اين کميته ها تحميل                
کرده و بهمين علت هم بغير تاثير           
جنبی نتوانسته اند  نمونه ای از                
يک جنبش و حرکت کارگری                  
تعيين کننده ای را سازمان دهند و           
به پيش ببرند و در کل از نظر                   
شيوه ی کار و ساختار سازمانی              
در نهايت بيشتر شبيه گروههای             
چپ سنتی گرديده اند تا تشکلهای           

  ١٣صفحه اما .  کارگری



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

مهمترين مسئله در اين است که               
کمونيسم کارگری به اين علت                  
معتقد به ايجاد تشکلهای کارگری          
در درون کارخانه و بر بستر                    
جنبش کارگری درون کارخانه               
هستند که طبقه ی کارگر در چنين         
مسير غير کاذب به خود آگاهی                
طبقاتی رسيده و از نظر کيفی رشد       
مييابد و اگر قرار بر اين باشد که             
طبقه ی کارگر ايجاد تشکلهای                
کارگری را به خارج از کارخانه و     
به عده ای از فعالين کارگری                    
بسپارد هرگز نخواهد توانست به           
يک طبقه ی رشد يافته ی شايسته           
ی رهبری جامعه ی سوسياليستی         
تبديل شود و در نتيجه بقول                         
منصور حکمت دوباره زمينه ی            
مناسبی به تکوين دوباره ی چپ             

. سنتی در جامعه خواهد بخشيد               
امروز طبقه ی کارگر ايران با                 
توجه به سطح رشد جنبش                           
سرنگونی و کال جنبشهای                          
اجتماعی مدرن و سوسياليستی بايد      
قادر باشد حداقل در کارخانه اقدام         
به ساختن سنديکا کرده و مشخصا         
جنبش مجامع عمومی را براه                   
اندازد و اگر چنين توانايی را                    
اکنون نداشته باشد بايد داليل آنرا           
در جاهای ديگری نيز جستجو کرد      

 . نه صرفا در سرکوب رژيم

 

بررسی اين مسئله فرصت ديگری       
ميطلبد، اما مهمترين نکته در اين          
رابطه بايد گفته شود اين است که            
کميته های کارگری خارج از                   
کارخانه و جنبش کارگری با چنين       
توجيهات روشنفکرانه ای باعث            
ميشوند ميدان و فرصت رشد                    
سطح مبارزه ی طبقه ی کارگر               
پايين مانده و نتواند بمثابه يک                  
طبقه ی شايسته ی انقالب                            
سوسياليستی رشد کند و همواره             
رسالت مبارزاتی خود را به                      
گروههای خارج از جنبش                          
کارگری انتقال دهد و اين يک سم          

طبقه ی کارگر ايران قادر          .  است
است در بستر جنبش خود رشد                
کرده و به خود آگاهی طبقاتی                    
برسد و اين در راستای حرکت اين       

. طبقه يک نياز و ضرورت است          
کميته های کارگری بجای نقد                   
حرکت خود با چنين توجيهاتی در         
صدد هستند مانع رشد جنبش                     

 دسامبر        ٢٢روز شنبه               
بروکسل پايتخت بلژيک                 
شاهد تظاهرات فعالين چپ و      
دانشجويی و کارگری و                  
سازمان ها و احزاب                          
گوناگون در برابر سفارت            
آمريکا و سفارت جمهوری          
اسالمی در مخالفت با دو                
قطب ارتجاعی ميليتاريسم            
آمريکا و اسالم سياسی و                
حمايت از جنبش های                       
اجتماعی و مبارزات مردم           

 .در ايران بود

 

 نوبت اول اين            ١١ساعت    
تظاهرات در برابر سفارت          
آمريکا در بروکسل با پرچم         
ها و پالکارد های سرخ با              
سخنرانی تنی چند از فعالين         
کمونيست از سازمانهای                
ايرانی و فرانسوی و بلژيکی      

ما بين سخنرانی     .  شروع شد  
ها شعار هايی بر عليه                      

: سياستهاى آمريکا داده شد           
! آمريکا از افغانستان بيرون       
! آمريکا از عراق برو بيرون     

دست آمريکا از مبارزات              
! کارگران در ايران کوتاه             

همه سخنرانان بر اين مسئله        
تاکيد کردند  که اجازه نمی             
دهيم جريانات اسالمی و                 
حامی رژيم اسالمی در                   
جنبش ضد جنگ جايی داشته      

در جنگ اين دو قطب      .  باشند
تروريستی ما نماينده                         
مبارزات مردم در ايران                

ما نماينده دانشجويان     !  هستيم
ما !  دستگير شده هستيم             

نماينده محمود صالحی ها              
  هستيم

 

سخنرانی ها به چهار زبان            
فارسی، هلندی، فرانسوی و        

. انگليسی برگزار شد                       
قطعنامه تظاهرات به زبان           
انگليسی خوانده شد که بر              
مبنای قطع تبليغات جنگ               
طلبانه آمريکا و قطع                         
مماشات با جريانات اسالمی       
و خروج سريع ارتش امريکا      

نوبت اول  .  از خاورميانه بود  

 ...نقدی بر خط سياسی محسن حکيمی
کمونيسم کارگری شوند و اين خطرناک      

. است و بايد جلوی آن گرفته شود                      
جنبش کارگری و جنبش کمونيسم                     
کارگری در بطن آن تکميل کننده ی هم         
هستند و کميته های کارگری با اين                   
توجيهات خود در نظر دارند رابطه ی          

. اين دو جنبش بهم وابسته را قيچی کنند        
و اجازه ندهند طبقه ی کارگر و                           
کمونيسم کارگری بمثابه  دو جنبش بهم         
پيوسته رشد اجتماعی کنند و چپ سنتی        
با کميته های کارگری خود مانع اين                

اين قسمت بحث مهمی ست       .  رشد است 
که حزب و جنبش کمونيسم کارگری               

با پرداختن   .  بيشتر بايد به آن بپردازد         
بيشتر به اين نکته اجازه ندهيم چپ                   
سنتی در شکل ديگری اينبار با                            

کميته "اساسنامه های خود بازی کند و          
را به موسسات کوه           "  های کارگری   

پيمايی، ورزش و بحث و کتابخانه و در     
طول روزهای متمادی دعوا بر سر                 

طبقه .  يک ماده از اساسنامه تبديل کند         
ی کارگر ايران قابليت خود را در                     
حرکتهايی مثل کارگران هفت تپه و                 

 .غيره نشان داده است

 

 در هر حال، راه خروج از اين بن                    
بست کلی اين است که فعالين موجود              
در اين کميته ها بنابر محيط کار و                     
زيست خود تقسيم شده و به محافل                     
سوسياليستی درون کارخانه و يا محيط         
زيست واقعی خود تبديل شوند و بعد از         
اين هر محفلی در کارخانه يا محل                    
زيست خود بر محور مطالبات                            
کارگران و يا مطالبات مردم در محله             
ها جنبش ايجاد کرده و در نتيجه تشکل          
کارگری مربوط به آن مبارزه و جنبش         
را ايجاد کنند که ايجاد جنبش مجمع                  
عمومی در راس و متن هر جنبش و                 

راه حل    .  تشکل کارگری قرار دارد          
ديگر اين است که اين محافل                                 
سوسياليستی کارگران بايد با احزاب              
کمونيست کارگری ارتباط برقرار کرده     

ضمنا .  و در ارتباط با آن قرار گيرند             
در چنين شرايطی محافل سوسياليستی          
کارگران مورد اشاره ميتوانند حرکت           
خود را بسمت کار علنی، با در نظر                 
گرفتن شکلهای مختلف امکان آن،                   

بحث مشخص در اينمورد       .  هدايت کنند 
و کل اين پراتيک پيشرو کارگری                    

 .*فرصت ديگری می طلبد
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تظاهرات با خواندن سرود                  
انترناسيونال و مارسيز به زبان       
های فارسی و انگليسی و                      

 .فرانسوی به پايان رسيد

 

ساعت يک بعد از ظهر به                    
سمت سفارت جمهوری اسالمی      

در .  در بروکسل به راه افتاديم        
راه بر خالف نرم تظاهرات                
های گذشته چپها، آهنگ های            

. پينگ فلويد و رپ پخش ميشد         
حرکت هماهنگ و پخش سرود        
لحظات شور انگيزی ايجاد                 

 .کرده بود

 

در نوبت دوم ما با پرچم ها و              
عکس ها و پالکارد هائی در               
حمايت از دانشجويان چپ                   
ربوده شده و محمود صالحی، با      
طنين شعارها که کل محوطه را       
برداشته بود، شروع به دادن              
شعار بر عليه رژيم اسالمى                

اين النه تروريست             .  کرديم
مرگ بر اين    !  تعطيل بايد گردد   

! رژيم ترور، شکنجه، اعدام             
! محمود صالحی آزاد بايد گردد       

جمهوری ضد زن مرگش فرا            
اين !  سوسيايسم فورا    !  رسيده

شعار ها چنان طنينی داشت که         
پليس به ما هشدار آرامش می             

نيروی پليس را  سه برابر         !  داد
دو طرف خيابان بسته         !  کردند

گويی جمعيت از          !  شده بود    
مقابله با اين رژيم سر آرامش             

 دقيقه  ۴۵بعد از حدود      !  نداشت
شعار بی وقفه بيانيه هائى در              
باره آزادی دانشجويان دستگير        
شده و آزادی فوری محمود                  
صالحی و کل زندانيان سياسی          

پيام هايی از             !  خوانده شد      
دانشجويان آزادی خواه و                      
برابری طلب جنوب ايران                   
خوانده شد و جمعيت به تشويق         

سپس .  و همراهى ميپرداخت        
فعالين فرانسوی و بلژيکی                   

آنها !  شروع به سخنرانی کردند     
در مقابله با دو قطب ارتجاعی          
اسالم سياسی و ميليتاريزم                   
آمريکا، همبستگی                                     
انترناسيوناليستی کارگران را           

اعالم می            
  ٢٠صفحه 

 گزارش از برپايی تظاهرات ضد جنگ در بلژيک
 على طاهرى



١۴صفحه  يک دنياى بهتر   

 سال با کشيدن        ٢٨رژيم اسالمی     
چادر بر سر زنان، پايه هاى                      
آپارتايد جنسى را در جامعه محکم        

زنان را وادار به پوشيدن          .  ميکند
حجاب اين پرچم اسالم سياسى                 
کرده تا تصويرى عقب مانده و                

. سنتى از جامعه ايران به دنيا بدهد       
همزمان همه جا، در محل کار و             
زندگى و قانون تبعيض جنسى را           
بعنوان مشخصه نظام مرد ساالر           
اسالمى رواج ميدهد و به مردانگى      

 !اش افتخار ميکند

 

اگرچه فرهنگ زن ستيزی و                    
مردساالری ريشه در تاريخ قديم           
ايران و جهان داشته و با اسالم در          
خاورميانه و ايران زن ستيزی را          
به جزيی از فرهنگ جامعه تبديل          
کردند، اما رژيم اسالمی بيش از            
پيش به اين مشکل دامن زده و با              
وضع قوانين زن ستيز و دادن                   
حقوق ويژه به جنس مذکر سعی بر       
آن داشته تا تبعيض جنسی را                     

از جانب ديگر اين       .  گسترش دهد  
قوانين در ذهن کوته بين بسياری           
ريشه دوانده و خيل عظيمی از                 
خود زن ها به صورت سنتی                     

زن .  طاليه دار اين قوانين هستند         
هايی که با به دوش کشيدن                           
مشکالت بسيار همچنان دهان بسته     

زنانى که تداوم دهان بستن را        .  اند
به دخترانشان منتقل ميکنند و اين           

خود می    "  وظايف"را يکی از           
زنانى که ميدانند دخترانشان      .  دانند

نيز به سرنوشت آن ها دچار                      
خواهند شد اما همچنان می خواهند       
اين عادت زبان بستن را به                         

تنها دليل  !  کودکان خود منتقل کنند    
آن ها رعايت سنت ها، مذهب،                
آبرو و آيين خانواده و فاجعه                      

قانون کشور  !  ناموس پرستی است   
نيز با تکيه بر اسالم ضد زن اين             
حق را به والدين ميدهد تا به هر               
شکلی که می خواهند کودکانشان           

اگر .  را مجبور به تمکين کنند               
کسی بخواهد از اين قوانين سر باز       
زند اولين مرجع سرکوب خود                

در موارد زيادى چه        .  رژيم است  
بسا خانواده با رفتار اجتماعى                  
فرزند خود مشکل ندارد اما از                 
ترس اينکه مبادا خطری از جانب         

برای رژيم فراهم ساخته تا عليه         
در .  زنان وحشيانه تعرض کند        

جامعه ای که قدرت حاکمه مردم       
را سرکوب می کند نبايد بيش از         

اگر روى     !  اين انتظار داشت        
ديگر سکه يعنى مقاومت و                    
اعتراض نبود، حاال ايران را به         
افغانستان طالبان تبديل کرده                

رژيم اسالمی از بدو               .  بودند
سرکار آمدنش سرکوب کرده               

سرکوب يک رکت مهم          .  است
. سرپا نگهداشتن اين رژيم است        

همانطور که در مقاله مندرج در        
شماره قبلی نشريه گفتم، اعدام             
نيز حربه ای ديگر برای                          
سرکوب جامعه است و جالب اين      
جاست که اين دو حربه در يک            

! رابطه مستقيم با هم قرار دارند        
اما سرکوب تنها به اعدام و                     
سنگسار يعنى اشکال توحش قديم     

مرگ .  و جديد خاتمه نمى يابد           
تدريجى و اعمال فشار و تحقير          

سرکوب "مستمر يک وجه ديگر      
خيل عظيمی از        .  است"  پنهان

زنان در حال يک مرگ تدريجی       
مرگی دردناک،   !  به سر ميبرند     

مرگى مشابه اعدام و سنگسار             
روزمره عواطف و جسم و جان         

وقتی صدای يک       .  و شخصيت   
انسان را در گلويش خفه می                  
کنند، بى حرمتى را به وجه ثابت       
زندگيش تبديل ميکنند، هرگونه          
ظلمی را بر وی روا می دارند،           
و يک عمر از او به عنوان                      
وسيله ای اختصاصی لذت جنسى     
بهره بردارى ميکنند، و                            
اعتراضش را با خشونت                        
بارترين شکل پاسخ ميدهند، چه         
نامى بجز مرگ تدريجى ميتوان        

 گذاشت؟  " زندگى"براين 

 

البته کم نيستند کوته فکرانى که           
باد به غب غب مى اندازند و                  

مردان نيز در اين            :  "ميگويند
جامعه سرکوب می شوند و                   
سرکوب تنها مشکل زنان نيست،      
نبايد اين چنين بر روی مسئله               

بله ترديدى  "!!  زنان متمرکز شد   
نيست که اسارت زن نشان                     

اما چرا    .  اسارت جامعه است       
تالش براى نفى اين اسارت و               
تبعيض را آقايان فرعى ميکنند؟        
نکند منافعى دارند و بدشان نمى         

 ۶٠آيد؟ در جامعه ای که باالی           
درصد افراد آن اينچنين سرکوب       
شده اند نبايد انتظار داشت                       

 ! مارس، عليه تبعيض جنسى٨بسوى 
 کاميار آزادمهر

حکومت فرزندش را تهديد کند                  
مجبور می شود به رغم خواست              
خود وی را محدود کند و آزادی را          

 ! از فرزندش سلب نمايد

 

وضعيت امروز به ايجاد يک نوع           
دوگانه باوری در قشر جوان و                  

زيرا يک      !  نوجوان شده است          
نوجوان نمی داند چرا خانواده اش          
وی را در جمع های خصوصى                
آزاد ميگذارد تا مثل يک انسان                  
متمدن رفتار کند و حتی تشويق می        

اما در مورد روابط بيرونى            .  کند
مساله برعکس است و وی مجبور         
است بسياری از آزادی هايش را از       

کدام درست می گويند؟     !  دست بدهد 
خيل عظيم و سر بزير جامعه يا                 
آنچه در محيط محدود خانوادگی او        
روی داده است؟ اين دوگانگي                   
اولين قدم برای کشيدن جامعه به              

جايی که  !  انحطاط و خاموشی است   
به فرزندان خود که تازه پا به                      
عرصه جامعه گذاشته اند ياد دهيم          
که همچون يک سياست مدار                      
محافظه کار پير که برای حفظ                   
منافع شخصی تن به هر خواری و          

جاييکه از  !  ذلتی می دهد رفتار کند     
او می خواهيم سکون و سکوت و            
سر بزيری را جايگزين شور و                
نشاط جوانی کند و کاسبکارانه در          

هيچ گاه  !  جامعه ی خود قدم بردارد     
سواالت و مشکالت خود و خواست      
هايش از جامعه را بازگو نکند و              

ديوار نيز  "هميشه اين را بداند که          
و او بايد هميشه دروغ      "  گوش دارد 

بگويد و آنچنان خود را نشان دهد             
که راضی است و حتی در خواب            
نيز نبايد به آنچه ناراحتش می کند           

 !اعتراض کند

 

حال وضعيت اين نوجوان بسيار بد        
تر از اين می شود وقتی که وی                  

در واقع رژيم از      !  يک دختر باشد   
فرهنگ زن ستيزی به نفع خود                 
استفاده کرده و پايه های ديکتاتوری     

يک !  خود را مستحکم ساخته است      
حکومت توتاليتر و تبعيض گر                  
مبنای وجود و تداومش را در بی              
خبری مردم و سکوت آن جستجو            
ميکند و چنين فرهنگی زمينه را               

٣٠شماره   
وقتی اين  !  وضعيت بقيه بهتر باشد   

 درصد به آزادی و برابرى              ۶٠
 درصد هم        ۴٠برسند حتما آن           

پس اگر  .  خيلى محترم تر ميشوند     
اين آقايان درد ديگرى ندارند لطفا       
آگاهانه به مسئله آزادى زن توجه         
کنند و همراه اين جنبش انسانى              

به همين دليل   .  براى برابرى شوند  
مبارزات در جهت آزادی زنان و         
کودکان از تبعيض جنسی اقدامی         

. در جهت آزادی کل جامعه است         
ما بايد به ريشه بزنيم و مشکل را          

چه .  برای هميشه بر طرف کنيم         
جمهوری اسالمی باشد و چه                   

البته بايد نظام ضد زن               .  نباشد
اسالمى را در اولين گام                              

اما اگر نابرابرى زن و     .  برانداخت
مرد و پايه هاى آن را نزنيم، هر            
حکومتی ديگر می تواند از آن               
برای اهداف خود سوء استفاده کند      

 !و تا به حال نيز کرده است

 

شعار زيباى رهائى زن رهائى              
 آذر در          ١٣جامعه است را               

اين شعار  .  دانشگاه نشان دنيا داديم   
را بايد هر انسان آزاديخواه و                  
متمدن و سوسياليست و کمونيستى      

.  مارس نزديک است         ٨.  دريابد
روز جهانى زن روز برافراشتن          
پرچمهاى برابرى و نفى تبعيض،       
روى بلند کردن صداهاى در گلو          
خفه شده، روز شکست سکوت،           
روز فرياد کشيدن برسر نظام                 
مردساالر، و روز افتخار جنبش          

اين روز   .  آزادى و برابرى است      
بهترين فرصت برای جنبش                    
کمونيسم کارگرى و اعضای                  
حزب ما و کليه  پيشروان برابرى        
زن و مرد است تا اين پرچم را بر         
قله مبارزات آزاديخواهانه بر                

 مارس     ٨به استقبال          !  افرازند
 ! *برويم

از سايت و وبالک 
 حزب ديدن کنيد؛ 
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١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

 و   ٨۵ مارس سال       ٨در نزديکی     
در حاليکه تمام دانشجويان و                     
مبارزان کمونيست خود را برای           
برپايی اجتماعات مختلف به                     
مناسبت روز جهانی زن آماده می         
کردند موجی از اعتراضات                     
معلمان سراسر ايران را فرا                      

اين اعتراضات با چند             !  گرفت
اعتصاب کوچک و گرد همايی در       
زمان رياست جمهوری خاتمی               
شروع شده بود که با ضرب و شتم         
معلمان و وعده های دروغين                   

اما عمل نکردن     .  خاموشی گرفت  
به آنچه قول داده شده بود و                          
همچنين لغو برنامه يکسان سازی         
حقوق کارمندان دولت بهانه ای شد      
تا اين بار تمام معلمان به شکل                  
متحد در برابر حکومت قد علم                
کنند و به شکلی راديکال خواستار        
حل و فصل فوری تمامی                             

حکومت نيز که   !  مطالباتشان بشوند 
تا به حال آن ها را جدی نگرفته                
بود و حتی چندين تن از نمايندگان          
مجلس رژيم به نماينده های معلمان      

اين ها همه گذرا        "گفته بودند که        
است و معلم ها هرگز نمی توانند با   
وحدت و يکپارچگی جلوی دولت         

، با دستپاچگی ابتدا با                  "بايستند
وعده و وعيد به پيشواز معلم ها               

اما آن ها قبًال نيز يکبار با اين         .  آمد
حربه سر فرهنگيان شيره ماليده             
بودند و اين کار نمی توانست ثمره         

 .بخش باشد و نشد

 

 مارس ادامه   ٨اعتراضات تا صبح    
پيدا کرد و در صبح آن روز يک             
اجتماع گسترده از جانب معلمان            
در جلوی مجلس و جلوی اداره                
آموزش و پرورش شهرستان های        

تنها در تهران     .  ديگر برگزار شد    
بيش از پنج هزار معلم جلوی                    
مجلس گرد آمدند به طوريکه خط          

 مترو کامًال از حرکت باز ماند و        2
نيروهای امنيتی به شکل گسترده           
در گوشه و کنار مجلس پخش                   

اجتماع برگزار شد و از             !  شدند
جانب حکومت بدون هيچ دليل                 

. خاصی به خشونت کشيده شد                 
. معلمان زيادی دستگير شدند                  

خواستهاى معلمان هنوز متحقق             
! نشده و مبارزه همچنان ادامه دارد     

اما چرا جنبش معلمان به هدفش          
نرسيد؟ چرا اين نهضت راديکال      
دوباره اسير وعده های دروغين        
و هدف های پوچ و بيهوده شد؟            
اين پرسش را نبايد از معلمی                

اين !  کرد که در آن محل جمع شد      
را بايد از کسانی پرسيد که در              
يک مبارزه سياسی و فراگير               
نقش رهبری جنبش ها را به                  
عهده دارند يا می خواهند داشته          

کم نبودند معلمانی که می       !  باشند
چقدر برای ما     !  گفتند بس است    

قرآن می خوانيد اگر بخواهيم               
ما اين جا آمده     !  خودمان هم بلديم  

ايم تا حقمان را بگيريم نه اينکه            
واقعيت اينست که       !  سينه بزنيم   

گرايش راديکال و سوسياليست          
معلمان در اين اعتراضات                     
نتوانست نقش رهبرى و                          
سازمانگرى را تا به آخر در                 

گرايش اصالح  .  دست داشته باشد  
طلب و سازشکار که يک سرش        
به مشارکتى ها و دو خرداديها             
وصل بود مرتبا کارش کنترل             
اعتراضات معلمان بود و دست          

توده معلمان    .  باال را پيدا کرد         
ناراضى و راديکال بودند و                  
هنوز هستند اما رهبرى مسلط             
براين اعتراضات را همه جا                
راديکالها و سوسياليستها                        

اطالعيه .  نتوانستند بدست بگيرند  
هاى حزب ما در سال گذشته                 
دقيقا اين نکته را در لحظات اين         

همزمان که   .  مبارزه تبئين کرد     
مبارزات و شعارها و خواستهاى      
معلمان را به بهترين شکلى                   
بازتاب ميداد، همزمان بر                      
وظايف گرايش سوسياليست و            
راديکال معلمان و ضرورت               

. دخالت وسيع تر آن تاکيد ميکرد      
امروز در سالروز مبارزات                
پرشور معلمان بايد نقاط ضعف         
و قدرت آن را بشناسيم و در دور     
جديد مبارزات معلمان از                        
کمبودهاى دور گذشته بدور                  

خواستهاى معلمان هنوز       .  باشيم
. خواستهائى متحقق نشده هستند        

هنوز تشکل معلمان که بتواند اين      
اعتراض را به نتايج درستش               

مبارزه براى  .  برساند الزم است   
اين خواستها ادامه دارد و در اين        
ميان گرايش راديکال معلمان و          
نيروهای کمونيسم کارگری                  

. وظايفشان را بايد پيش ببرند               
نبايد گذاشت با جابجائى هائى در       
آموزش و پرورش معلمان را در       

 . *انتظار نگه دارند

 حرکت اعتراضی معلمان و وظايف جنبش کمونيسم کارگری
 در حاشيه برکناری فرشيدی وزير اسبق آموزش و پرورش

 کاميار آزادمهر

اما در اين گيرو دار چه بر سر اين          
جنبش آمد و نيروهای آزاديخواه چه      

 نقشی بازی کردند؟

 

حکومت که به نفوذ عوامل                           
سازشکار در بين معلمان به خوبی         
واقف بود و می دانست که راهی              
برای تضعيف و به شکست کشاندن       
اين اعتراضات وجود دارد دست به      
کار شد و در ابتدا چند تن از                          
نمايندگان راديکال معلمان را به               
بهانه شور و مشورت در ساختمان         

چند تن از معلم    .  مجلس زندانی کرد  
ها نيز در اين بين خود را به                         
تريبون رسانده مشغول اجرای                 
برنامه های فکاهی از تريبونی                 
شدند که برای رساندن معلمان به             

. حقشان آنجا گذاشته شده بود                      
شامورتی بازی گرايش اصالح               
طلب که فرصت ابراز وجود پيدا            
کرده بود با خواندن قرآن و سپس             
برگزاری عزا داری و نطق چندی         
در مورد مقام و منزلت معلمان                  
شروع شد و در آخر با اعتراض               
بسياری از معلمين با سر دادن                   

نيروی انتظامی تشکر             "شعار       
همان نيروی   .  پايان يافت  !"  تشکر

انتظامى که چند دقيقه بعد به جان             
معلمان افتاد و پاسخ تشکر را با                 

اما !  باتوم و وسائل سرکوب داد            
تمام اين زد و بندها و تمام تالش                
معلمان در آخر به چه انجاميد؟ به            
برکناری فرشيدی؟ آيا اين بود                   
خواست معلمان؟ آيا اگر آقای فالن         
بيايد و آقای فالن برود تمام                           
مشکالت معلمان رفع خواهد شد؟           
آقای فرشيدی تنها به خاطر اينکه            
محمد را به خروس تشبيه کرده بود        

اينکه اين  !  بسيار خوب !  اخراج شد 
همه گردهمايی و بگير و ببند                      

هم اکنون معلمان ديگر            .  نداشت
خوشحال هستند و هيچ مشکلی                  
ندارند چون ديگر کسی اين دو را            
يعنى خروس و محمد را با هم                     

؟ اما اين نهايت         !اشتباه نمی گيرد     
حماقت است و معلمان اين را به                

مخصوصًا آنهايی   .  خوبی می دانند   
که طی اين چند روز زندانی و                   
شکنجه شدند و يا از کار بی کار                

 .شده اند

٣٠شماره   

 خبرهايی
 از دانشگاه فرودسی

 

تينا حسينی از فعالين دانشجويی و        
 ١٨از شرکت کنندگان در مراسم         

آذر دانشگاه فردوسی مشهد به                
شنيده .  کميته انضباطی احضار شد   

ها حاکی است که برای دومين بار       
کارمندان دانشگاه وی را تهديد به        

 .اند اخراج نموده

 

ضرب و شتم ايمان اصفهانی              -
يکی از فعالين دانشجويی توسط            

 .انتظامات دانشگاه فردوسی

 

در درگيری به وجود آمده بين                 
دانشجويان و انتظاماتی که مانع            
ورود دو تن از دانشجويان به                   
دانشگاه شده، عالوه بر انتظامات        
فردی با لباس شخصی نيز اقدام به       
مضروب کردن دانشجويان نموده       
است که هنوز هويت وی مشخص       

 .نگرديده

 

پيش از اين نيز در گزارشی تحت         
عنوان طرح ارتقای امنيت پرديس      

ی نحوه      دانشگاه فردوسی درباره     
برخورد نيروهای امنيتی با                      
دانشجويان در داخل دانشگاه گفته        

 .بوديم

 

دانشجويان آزاديخواه و برابری            
طلب به مجريان طرح سکوب                
دانشجويان در دانشگاه فردوسی           

اخراج هر         .  اخطار ميدهند        
دانشجويی شما را صدها                             
دانشجويی که خواهان بازگشت            
يارانشان هستند روبرو خواهد               

 !کرد
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احضار، دستگيرى،   
! محروميت، محکوم است

 !محکوم است
لغو فورى کليه احکام 

 !اظباطى



١۶صفحه  يک دنياى بهتر   

انتشار کاريکاتورى نژاد پرستانه        
در روزنامه دولتی در دو سال                
پيش موجب اعتراضاتى در استان       
آذربايجان غربی و اردبيل شد و            
محملى براى به ميدان آمدن                       
نيروهاى قوم پرست و به همان              

روشن .  اندازه نژاد پرست شد            
است منشا اعتراض مردم فقط                

مردم .  انتشار اين کاريکاتور نبود      
در آذربايجان مانند بقيه ايران به            
فقر و نابرابری و بيکاری و بی              
مسکنی و اعتياد و هزار و يک               
نابسامانی اجتماعی اعتراض                  

اما نيروهای قوم پرست           .  دارند
سعی کردند که رنگ قومی به اين        

اين رويداد دو     .  اعتراضات بزنند  
 -١:  مسئله را در مقابل ما ميگذارد     

افشای مستمرتر ماهيت ارتجاعى        
که اخيرا با    (نيروهای قوم پرست      

باال رفتن فضاى جنگ بين رژيم           
اسالمى و آمريکا بساطشان رونق       

تبئين سياست کمونيسم      -٢)  گرفت
کارگری در قبال ناسيوناليسم                  
قومى و سياستهاى نژادپرستانه              

البته بر ما پوشيده       .  رژيم اسالمى  
نيست که ناسيوناليسم قومى در               
اپوزيسيون محصول ناسيوناليسم         

. عظمت طلب در حکومت است           
وجود هر کدام ديگرى را توجيه            
ميکند و جنگ شان عليه مردمى            
است که بنامشان نفيرهاى نژادى          

هر دو دعوايشان نه               .  ميکشند
ملت و قوم   "برسر منافع و مصالح     

بلکه برسر سهم شان از          "  خودى
آنجا که     .  استثمار کارگر است        

جمهوری اسالمی و بازوهای                 
بنياد   -سپاه پاسداران   (اقتصاديش    
 -آستان قدس رضوی      -مستضعفان

با تمام ابزار سيادت      ...)  بازار و    
طبقاتيشان جای نفس کشيدن به               
رقبای ديگر را نمی دهند،                          
اعتراضات مردمی برعليه                       
محروميت و فقر و نابرابری                    
فرصت خوبی است تا دکاندران            
سياسى طرفدار سرمايه دار محلى       

 .  بساطشان را پهن کنند

 

برگزاری باشکوه اعتراضات                
دانشجويی سراسری در آذر ماه             
امسال که در تبريز و اروميه هم            

قارچ از زمين روييده اند                      
 : بيندازيم

فدراليسم که نسخه شکست                  
خورده و طرح حمام خون راه          
بنداز پس از جنگ سرد است،          
توسط تنی چند از اين مرتجعين       

باد زده  "  ملت آذربايجان "و بنام   
 . ميشود

دکتر چهرگانی تا همين ديروز         
برای احمدی نژاد پيام شادباش         
به مناسبت انتخابش فرستاد،              
امروز با عبداهللا مهتدی و                     
عبداله حسن زاده و رهبران               
فرقه االحواز عکس يادگاری           
فدراسيون فدراليست ها می                

ماکزيمم اعتراض          .  اندازد
چهرگانى سخنرانی در قلعه               

) با مجوز استان داری        (بابک   
در رابطه با چرنديات قومی               

اش "  راديکاليسم"ته  !  بوده است 
است "  و"نوشتن ترک با                  

پرچم و شعار و               ).  تورک(
برنامه اش چيزی جز شعار قوم      

هارای هارای من           "پرستانه      
مخالفتی با       .  نيست"  تورکم

جمهوری اسالمی نداشته و تنها       
خواهان سهمش از دولت                      

خودش هم      .  (مرکزی است     
 ).ادعايی جز اين ندارد

 

دسته دوم حزب استقالل                        
آذربايجان جنوبی موسوم به               

گونی آذربايجان    .  (گايپ است   
اين دسته در    )  ئيستقالل پارتسی 

مخالفت با اولی بی محابا تر               
شعار استقالل آذربايجان جنوبی     

در اين    (را مطرح می کند                
تقسيم بندی آذربايجان شوروی        
سابق آذربايجان شماليست و              
آذريابجان ايران آذربايجان                

کال يکی شدن دو                )  جنوبی
آذربايجان را مطرح می کنند و        
فلسفه شان هم اين است چرا                

 ميليون  ١٠آذربايجان شمالی با      
جمعيت کشور مستقل است و            

 ميليون  ٢۵آذر بايجان جنوبی با  
 نفر از اين حق محروم است؟

 

 کمونيسم کارگرى
 !و گرايشات قوم پرستانه در آذربايجان

 على طاهرى

برگزار شد و بيانيه های برابری          
طلبی و آزاديخواهانه دانشجويان         
آب سردى را برسر فرقه هاى                

پائينتر .  مرتجع قوم پرست ريخت     
مختصرا به معرفی اين گروههاى       

اما الزم با    .  قوم پرست ميپردازيم   
يادآورى است که همزمان با                    
اعتراضات انسانى و راديکال و           
ضد تبعيض دانشجويان، اينها                 
مشوق حمله آمريکا برای بمباران       

همزمان که در   .  مردم ايران هستند  
سايت هايشان برای ارتش ترکيه          
و ژنرال بيوک به خاطر بمباران          
شمال عراق احسنت ميگويند، در        
مقابل صحبت های اخير آخوند              
خاتمی که گفته است زبان ترکی           
کاالی وارداتی است و از جای               
ديگر به آذربايجان آمده، مجددا             

شان بيرون    "  رگ غيرت ملى       "
 . زده است

 

 جلسه تعيين         ٢٠٠٧ اکتبر         ١٨
رژيم حقوقی دريای خزر بين                 

. کشور های عضو برگزار شد              
نتايج جلسه و بی کاله ماندن سر            
مفتخور های محلی و قوم پرست          
باعث شد اين ها به زبان خودشان        

 : توجه کنيد. حرف بزنند

 

 درصد از آبهای ايران حق            ٣٩"
بخوانيد سهم  (آب و خاک مليت ها      

ما که جمهوری اسالمی و روسيه        
که يک سوم منابع نفت       )  نمی دهد 

اين آمار  (و گاز دنيا در آن است           
دو !)  از کجا آمده خدا می داند               

اين حق  .  دستی به روسيه تقديم شد    
ملل آذربايجان جنوبی و                              

 ". ترکمنستان جنوبی بود

 

اين جا اين نويسنده قوم پرست                 
. صريح حرف دلش را زده است          

دارد ميگويد پشت تمام تبليغات و         
نفرت قومى و ملى که روزانه                 
رواج ميدهند، همين منافع و                     

سهم نفت و    :  رقابت خوابيده است   
با اين تک مثال نگاهی       !  گاز ملى 

اجمالی به گروه های قوم پرست           
در آذربايجان که يک شبه مثل                

٣٠شماره   
دسته سوم موسوم به بوزگوت                
گرگ بيدار، نماد فاشيستی و قوم        (

خواهان ملحق  )  پرستی ترک است   
شدن آذربايجان به کشور ترکيه              
است که صد البته کمک های                    
بسياری از حزب فاشيستی ترکيه         
که همين اسم را دارد دريافت می          

از حاميان اين جريانات به            .  کند
اشخاصی چون رضا براهنی بر           
می خوريم که داستان هايی هم در         
اين زمينه به رشته تحرير در                   

رازهاى سرزمين     (آورده است          
 )من، مجموعه دو جلدی

 

سازمان بعدی داک است که چنديد       
کنفرانس در آذربايجان شوروی            
داشته و از همه گروه های فوق با          

در سال های اوليه     .  سابقه تر است  
وظيفه کنترل روابط ايران با حيدر      
علی يف را به عهده داشتند و از             

 نفر مستقيما     ٩ نفر عضو آن         ١٣
مامور وزارت اطالعات بودند و          
در پرونده شان تنها اعتراضی که         
هست اعتراض به جلو گيری از            
سفر حيدر علی يف در زمان                    
حياتش به تبريز بود که جمهوری         

  .اسالمی اجازه نداد

 

اى "  سوسياليستی"البته سازمان        
هم در اين زمينه که فقط اسم                      
سوسياليسم را يدک می کشد                      

) سازمان سوسياليست آذربايجان      (
و حرف های گروه های فوق را             

اينها از  .  تکرار ميکند، وجود دارد   
جنس شاخه های عقب مانده                      
پوپوليست اند که با سه تار پيام                

فرق اينها       .  ميدادند"  انقالبى"
اما در   .  اينست که مذهبى نيستند       

زمينه مسائل اجتماعی همين                    
ديدگاههاى ناسيوناليستى غليظ را        
دارند  و نقش شان تلطيف                            

 . افراطيون قوم پرست است

 

اگر از بررسی چند نهاد و                           
سازمان کوچک ديگر که بگذريم،       
همين ماتريال قومى که سرهم                 
شده، اگر فرصت يابد ظرفيت اين        
را دارد که در اين منطقه بالکان             

يک .  خونين ديگرى درست کند         
قدم آن طرف تر با تمام شعارهای         
شونيستی که همين امروز می                 

مرگ بر تروريسم     "دهند از قبيل       
اروميه از آن ترک              "،     "کردی
، "هاست

  ١٧صفحه 



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

... و  "  آذربايجان برای آذری ها     "
اين ظرفيتهاى ضد بشرى را                    

 . برمال ميکنند

 

هم پيمانان اين جريانات که در                
جبهه ملل    "جبهه ای به عنوان              

تحت ستم برای تعيين حق                           
با هم متحد شده اند به         "  سرنوشت

همان درجه خطرناک و بازيگر            
. سناريوی سياه در منطقه اند                   

سازمان زحمتکشان، سازمان                 
االحواز، جدايی طلب های                        
بلوچستان، و سازمان مجاهدين              
خلق که اخيرا شديدا در اين زمينه         
تبليغات و فعاليت کرده است،                  
هرکدام از نظر ظرفيت ارتجاعی        
دست کمی از هم پالکی های                     

 .  ديگرشان ندارند

 

پاسخ اتهاماتی که اين جريانات               
دست راستى و ارتجاعی به                       
نيروهای سوسياليست و کمونيست      

مثال حمايت از                      (ميزنند           
ناسيوناليسم پان ايرانيست و رضا        

آن چه  .  را دانشجويان دادند  )  خانی
اميد بخش آينده است بيانيه                          
دانشجويان آزاديخواه و برابری            
طلب تبريز است که جواب اين               
دلقک های شبه هيتلری را داده               

 !يک کره زمين يک انسان: است

 

 سياست کمونيسم کارگرى 
شيوه برخورد فعالين جنبش                      
کمونيسم کارگری به مسئله                       
تبليغات مسموم قومى مهم و تعيين       

ما در برنامه خود به        .  کننده است 
صراحت از حق شهروندی برابر        
انسان ها و نفى تبعيض به عنوان          
راه حل معضالت موجود سخن             
گفته ايم و ذره ای عقب نشينی و             
جا خالی دادن به اين جريانات                 
مرتجع و فاشيستی را جايز                        

تاکنون طيف های مختلف    .  نميدانيم
در جنبش کمونيسم کارگری دو              
برخورد متفاوت به اين مسئله                  

دسته اول کل اين              .  داشته اند    
تحرکات و اعتراضات را نپذيرفته      
و مردم را در مقابل تحرکات                    

اجتماعا و اثباتا با جنبش آزاديخواهانه و برابرى طلبانه کمونيسم                            
در غير اين صورت راه برای                .  کارگری ميتوان حاشيه اى کرد            

حزب اتحاد کمونيسم     .  جريانات مرتجع و قوم پرست باز خواهد بود              
ما جريانات قوم پرست را             .  کارگری براى اين امر تالش ميکند                

ما در مقابل ارتجاع قومى فدراليسم          .  بازيگران سناريو سياه می دانيم       
 . *پرچم سوسياليسم فورا را بلند ميکنيم

 کمونيسم کارگرى
 ...و گرايشات قوم پرستانه در آذربايجان

قومى به نشستن در خانه دعوت              
دسته دوم خواهان شرکت    .  می کنند 

در اين تظاهراتها شدند و سخن                
گفتن به زبان مادری را حق هر               

اما در واقع هم          .  انسانی دانستند   
اولی و هم دومی از ماهيت مسئله           

فرض دسته اول اين          .  دور شدند  
است که اين تحرکات اساسا ماهيت       

اما .  قوم پرستانه و ارتجاعی دارد       
اين تنها ديدن يک وجه از واقعيت          

نديدن اين مسئله    .  چند وجهى است   
است که اين اعتراض ها ريشه در         
جان به لب آمدن زن و جوان و                  
کارگر از وضع موجود دارد که              
قوم پرستان آنها را به آدرس                       

دسته دوم هم       .  عوضى ميفرستند   
عينا در رد تئوری دسته اول مردم         
را به شرکت در تظاهرات دعوت          
ميکند و آنها را مجاز به دفاع از              
حقوق دموکراتيک خود در دفاع از      
سخن گفتن به زبان مادری می                  

 حککا  ٢٨رجوع کنيد پلنوم      .  (داند
دسته دوم   )  سخنرانی حميد تقوايی    

به اندازه دسته اولی ماهيت                         
اعتراضات را تشخيص نداده و در       
دامی که برايش پهن کرده اند می            

 .افتد

 

اما ماجرا از چه قرار است؟                       
موضوع تماما نه بر سر قوم                       
پرستی است و نه دفاع از حق                    
انسان ها در سخن گفتن به زبان               

ترديدى نيست کسى               !  مادری
مخالف سخن گفتن و تدريس با                  
زبان مادرى بعنوان يک حق                     

اما همين حق مبنائى براى        .  نيست
مشروعيت دادن به قوم پرستان هم        

حقيقت اينست که در غياب       .  نيست
سازماندهی کمونيستی حول مسائل      
واقعى مردم محروم در آذربايجان،      
اين اعتراضات شانس مستحيل                
شدن و قربانی شدن توسط جنبش            

اتفاقا نه  .  های ارتجاعی را داراست   
سياست تحريم پاسخگو است و نه          

. سياست شرکت و حضور انتقادى       
آنچه که ضروری و حياتيست                   
متشکل کردن و سازماندهی کردن        
اعتراض واقعى و طبقاتى و                       
انسانى حول سياستهاى کمونيسم            

جنبش ناسيوناليستى  .  کارگرى است 
 و قومى و ارتجاعى را تنها 

٣٠شماره   

  دسامبر ٢٨
 !را به روز جهانی اعتراض به دستگيری دانشجويان تبديل کنيم

 مردم آزاديخواه

دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در ايران از همه نيروهای                            
 دسامبر  ٢٨آزاديخواه و برابری طلب و کمونيست خواسته اند که روز            

را به روز اعتراض جهانی برای آزادی دانشجويان دستگير شده تبديل             
اين .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری از اين فراخوان استقبال ميکند        .  کنيم

اقدامی اصولی و بجا برای تحت فشار قرار دادن رژيم آدمکشان                            
دانشجويان در ايران برای آزادی، برابری، رفاه و                    .  اسالمی است  

رژيم .  اين حق طبيعی هر انسانی است             .  انسانيت مبارزه کرده اند        
اسالمی را بايد با يک مبارزه گستردی و عظيم وادار به عقب نشينی                   

 . کرد

ما همصدا با اين دانشجويان از همه شما ميخواهيم که در تجمعات و                     
 دسامبر  ٢٨پيکت الين ها و تظاهراتهايی که به اين مناسبت در روز                  

نبايد اجازه داد تا رژيم اسالمی مويی از          .  برگزار ميشود، شرکت کنيد    
مبارزه برای آزادی فوری و بی قيد و شرط             .  سر اين عزيزان کم کند      

تمامی دانشجويان و کارگران و تمامی زندانيان سياسی يک رکن                          
اصلی مبارزه برای سرنگونی رژيم اسالمی و برقراری يک نظام                      

 .  متضمن آزادی و برابری و رفاه و سعادت همگان است

 

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سياسی، بی قيد و 
 !شرط آزاد بايد گردد

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨۶ آذر ٢٩ – ٢٠٠٧ دسامبر ٢٠



١٨صفحه  يک دنياى بهتر   

راست و حکومت اسالمى قرار              
دهيم و دنيا را متوجه عروج جنبش   

. آزادى و برابرى در ايران کنيم             
بايد سيماى يک جنبش انسانى و              
برابرى طلب را با چهره ها و                   
رهبران و شعارها و سياستهايش           

 . در مقابل جهانيان بگذاريم

 

سال .  روز جهانى زن در راه است      
 مارس در ايران تماما با         ٨گذشته  

برابرى طلبى سوسياليستى تداعى        
 مارس سال گذشته نقطه              ٨.  شد

عطفى در تاريخ پرشکوه مبارزه           
راديکال براى برابرى زن و مرد          

 ١۶امسال و بدنبال     .  در ايران بود   
آذر سرخ و نقش مهم و برجسته               

 ٨اى که زنان در آن داشتند،                      
مارس ميتواند جامعه را تکان                  

 مارس امسال را       ٨.  ديگرى بدهد  
ميتوان و بايد به محاکمه نظام                    
آپارتايد جنسى و سرمايه دارى                

بار ديگر بايد شعار          .  تبديل کرد   
حقوق زن نه شرقى است،      "زيباى  

و "  نه غربى است، جهانى است           
" رهائى زن رهائى جامعه است         "

را همه جا با صداى رسا اعالم                 
عليه ستم بر زن و الغاى                .  کرد

قوانين آپارتايد و سمبلهاى ننگين            
اش صداها را درهم پيچيد و بر                
برابرى بيقيد و شرط زن و مرد               
در تمام شئون زندگى اجتماعى               

 . تاکيد کرد
 

همزمان که اردوى آزادى و                      
برابرى در جبهه هاى مختلف                  
ميجنگد، اردوى ارتجاع و اسالم و       
ناسيوناليسم و سرمايه هم بيکار              

 . نظام هم بى مصرف ميشود

 

اردوى آزادى و برابرى بايد اين        
در دانشگاه  .  مضحکه را برچيند   

بعنوان "  تحريم انتخابات  "شعار   
مقابله با اين جهت ارتجاعى                  

اما اين شعار ناکافى      .  مطرح شد 
اين پديده منحوس شايسته       .  است

بايد تنها       .  تحريم هم نيست            
اردوى آزادى و              .  برچيدش

برابرى انتخابش را کرده و در            
. مقابل کل جامعه گذاشته است            

ما زودتر      "  کمپين انتخاباتى     "
نفى ارتجاع    :  شروع شده است      

اسالمى سرمايه داران، براى              
امسال !  آزادى و برابرى همگان     

همان بالئى سر بيلبودرهاى                  
انتخاباتى مجلس رژيم مى آيد که       
سر نمايش انتخاباتى رياست                 

امسال نيز در         .  جمهورى آمد    
مقابل قانونگرائى و                                     

خانم عبادى و           "  صنفيگيرى"
شرکا که از اجتماع مقابل                        

 خرداد تبرى         ٢٢دانشگاه در         
جستند، جنبش مستقل آزادى و             
برابرى زن و مرد عليه ارتجاع         
و آپارتايد و مضخکه انتخاباتى           

 . اش قد علم ميکند

 

جنبش آزادى و برابرى و                        
سوسياليسم در ايران روزهاى            

اشکال .  داغى را پيشارو دارد          
متنوع سازماندهى خانواده هاى         
زندانيان سياسى، اعتراض متحد      
و يکپارچه براى آزادى                            
اسرايمان از دست دشمن،                      
حمايت بيدريغ جنبش همبستگى         
با زندانيان سياسى در هرجا،               
برافراشتن پرچم نه به آپارتايد             
جنسي و حجاب و ارتجاع ضد            

 ...يادداشت سردبير
آنها هم پالتفرم و راه      .  ننشسته است 

حل خود را براى ترمز زدن بر                 
در .  تالش انسانى ما پيش ميبرند           

راس آنها ارتجاع اسالمى ميگيرد و      
بخش .  شکنجه ميکند و ميکشد              

" کميته انتخابات آزاد       "ديگرشان    
راه انداخته اند و کالس درس                      
دمکراسى اسالمى براى خامنه اى         

در !  و احمدى نژاد باز کرده اند              
اوج بگير و ببند فعالين کارگرى و          
دانشجويان الل شدند و مشغول                 

مقابله با     "تعيين تاکتيک براى               
خاتمى .  هستند"  نظارت استصوابى 

اصولگرايان "و سران دو خرداد و        
سفرهاى .  فعال شدند      "  متفرقه

زنده باد    "تشريفاتى و شعارهاى           
" امير کبير ايران     "و   "  اصالحات

حتى اينبار انسان را به خنده هم                 
بيرون حکومت      !  وادار نميکند     

اپوزيسيون ملى اسالمى همين ساز        
 هزار  ٧٠٠"يکى شعار    .  را ميزند 

راه اندازى  "و يکى    "  کانديد ميدهد 
! را تجويز ميکند     "  ستاد انتخاباتى  

ظاهرا اينبار نوبت اينهاست که                 
بساط ارتجاع اسالمى را دور                    

خودشان .  ديگرى سرپا نگهدارند       
صلح و        "ميگويند با شعار                      

ميخواهند نظاره گر          "  دمکراسى
و يا نظاره گر            "  جنگ داخلى   "
 ! نباشند" خشونت انقالبى"
 

جنبش ملى اسالمى موجوديتش با           
موجوديت جمهورى اسالمى گره           

بدون اين  .  استراتژيک خورده است  
رژيم اين جنبش و جريانات متفرقه        

وقتى که    .  آن موضوعيت ندارند       
پديده اى که بايد اصالح شود وجود        
نداشته باشد، وجود اصالح طلب آن      

٣٠شماره   

آدرس تماس با مسئولين حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

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

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.
com 

محمود (مسئول خارج کشور 
 )احمدی

mahahmadi@yahoo.com 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – 
N. America 

Routing Number : 121 
000 248 

Account Number: 36 48 
46 88 52 

آشتى اسالم  "زن در مقابل سياست        
، شکست     "و حقوق زن و بشر                

سياست آبروباخته و ارتجاعى دفاع       
در جمهورى        "  انتخابات"از        

اسالمى و برچيدن اين مضحکه،             
جبهه هاى فورى نبرد در ماههاى           

نبايد فرصت تجديد قوا      .  آتى هستند 
ضرورى است   .  به اين جانيان داد      

اشکال مختلف سازمان و رهبرى            
را براى پيشبرد اين سياستها ايجاد          
کنيم و با سياستى تعرضى تالش               
مشترک کمپ ارتجاع را به شکست      

 !*بکشانيم

محصول تالش کمونيسمی دخالتگر و سازمانده         .  آذر آغاز شد رويدادی تصادفی نبود        
محصول سازماندهی پيگير و شناخت نقش رهبران عملی و فعالين و سازماندهان              .  بود

اين پيروزی خط مشی است که کمونيسم را جنبشی برای                 .  اعتراض دانشجويان در دانشگاههای مختلف بود        
ميخواهد تغييرات معينی را در زندگی انسانهای بيشماری در لحظه حاضر شکل            . تغيير و نه تفسير جهان ميداند 

با موتور اعالميه پخش کردن، با کسب خبر از                  .   آذر شکست سياست رهبری کنونی حککا بود               ١٣.  دهد
هر .  اينترنت و اعالميه صادر کردن نميتوان به سازماندهی در زمين واقعی سياست و جابجايی نيرو نائل شد                      

از قرار بيش از    .  گفته بودم پوپوليسم دو بار تکرار ميشود      .  خودبخودی نيست .  اعتراضی رهبر و سازمانده دارد 
 . دو بار بايد شکست داده شود

 آذر صحت راهی را مشاهده کرديم        ١٣ما در اعتراضات    .  ميتوان از تجربيات آموخت   .  اما هنوز هم دير نيست    
به تمام سازماندهندگان اين مبارزه      .  که در مباحٽ درونی رهبری حزب کمونيست کارگری بر آن تاکيد داشتيم              

. اميدوارم که رهبری حکک هم به جای جنجال و شلوغ بازی های متداول کمی بيشتر فکر کنند                 .  درود ميفرستم 
 . اما چاره ساز نيست" سوزن زدن! "هنوز ميشود اشتباهات را تصحيح کرد

١- asx.1-AliJ/docs/library/home/com.alijavadi.www://http( 

...ستون آخر  



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

در رابطه با مقاله آقاى محمود                
 احمدى 

نبايد هر جرم   .  اسالم دين آزاديست  
. و جنايتى را به اسالم نسبت داد              

خود نويسنده در اين رابطه اظهار         
آرده پدر و مادرى پاآستانى، پس         
بهتر بود اين رو هم نمى نوشت آه         
در پاآستان اسالم به صورت                    
افراطى و آامال بسته براى زنان و       
دختران وجود دارد و مردان و                 
زنان پاآستانى با اين جور اعمال           
فرزندان خود به خصوص با                     
دختران بسيار خشن برخورد مى          

در حالى در اسالم واقعى             .  آنند
چنين چيزى وجود ندارد و قانونى         
آه بگويد پسر يا دخترى به جرم              
نوع لباس و رفتار اجتماعى و                  
َتَبعَيت نكردن از پدر و مادر                       
مسلمان خود بايد مورد آزار اذيت         
و يا احيانا محكوم به مرگ باشد               

البته در آشورهايى      .  وجود ندارد  
مثل پاآستان و عربستان و همچنين      
نقاطى از ايران با چنين                                 

با .  موضوعاتى روبرو هستيم           
 تشكر فرزين

 

 فرزين عزيز،

نامه ات را چاپ کرديم تا اگر                    
محمود احمدى خواست جوابى                

اين .  بدهد وارد ديالوگ با شما شود     
دختر نازنين و بيگناه در قلب                    
دمکراسى غربى بدست والدينش           

آيا منشا چنين        .  کشته شده است       
جنايتى بجز عقايد و تعصبات                   
ارتجاعى آنهاست که هر روزه در        
کشورهاى اسالم زده به وفور                  
پمپاژ ميشود؟ آيا کسى که قتل                    
ناموسى مرتکب ميشود، کسى که         

اش با ده         "  شرف"فکر ميکند         
سانتى متر باال پائين شدن دامن زن       
بهم ميريزد، کسى که ديدگاههاى           
مذهبى و مردساالر تا اين حد                    
فاسدش کرده که که براحتى آب               
خوردن فرزند دلبندش را براى               
عدم رعايت قوانين اسالمى                       
ميشکد، آيا چنين فردى از کره                 
مريخ تاثير گرفته است؟ غير ازاين      
است که دارد با خلوص نيت و مثل    
پيامبران اسالم فرزند خودش را            

درگيريهای مسلحانه در                           
بلوچستان ميرود که شکل اصلی       

. جريان مبارزات را تعيين نمايد       
مردم هرچند از درگيريها پرهيز       
نمودند؛ اما حاکميت آنها را                    

وادار ساخته و موج               "  عمال
وحشت و ترور دولتی بر جامعه        

هر جوانی که            .  حکمرواست
دستگير ميشود، با وحشيانه ترين      
شکنجه ها روبرو بوده، و حکم           

با دستگير شدنش   "  اعدامش عمال 
صادر شده و از هيچگونه                       

! محاکمه ای خبری نيست                      
فاشيست ترين و ساديست ترين           
جريانات درون حاکميت، برای         
امنيت و کشتار بلوچها به                         

ليست .  بلوچستان گسيل شده اند       
اعداميان بلوچ؛ گواه حقيقی                   

قاچاقچی و اشرار و       .  ماجراست
امثالهم نام ديگر و نام مستعار               

قاچاقچی و  .  ملت بلوچ گرديده اند   
امثالهم باندهای حاکم و درون              

. حاکميت در منطقه ميباشند                  
در اين مورد ذره ای بخود       "  لطفا

زحمت داده و به سايتهای بلوچها       
و جريانات سياسی بلوچ مرجعه        

. نموده و اطالع حاصل نماييد             
وقت سکوت نيست؛ هنگام فرياد       

به اميد آنکه بتوانيم همه           !  است
جانبه ديده و قضاوت                                  

! موفق و سربلند باشيد          .نماييم    
 آزات بلوچ

 

 آزات بلوچ عزيز، 

رژيم اسالمى رژيم اعدام و                   
. کشتار در ايران و منطقه است          

نيروهاى "ما شاهد نيستيم که                
در مقابل اعدام   "  پيشرو و انقالبى  

. در بلوچستان سکوت کرده باشند   
نيروهاى پيشرو و انقالبى از               
جمله کمونيسم کارگرى مخالفين       
سرسخت اعدام در تمام اشکال            
آن هستند و براى جامعه اى                   

. عارى از اعدام مبارزه ميکنند          
ادبيات مکتوب ما و مبارزات              

 اکتبر و الغاى     ١٠پرشور کمپين    
مجازات اعدام در قطعنامه اخير       
سازمان ملل، حاصل تالشهاى           
جنبش بين المللى عليه اعدام                  
است که در اپوزيسيون                             
کمونيست کارگرى و چپ در              
ايران نيز مدافعان شناخته شده             

ما با تمام اشکال        .  اش را دارد     
اعدام از دولتى، غير دولتى،                

، صحرائىه عشيره اى    "انقالبى"

 نامه ها،
 سياوش دانشور

در راه خدا ميکشد؟ فرزين عزيز،        
نه اسالم   .  اسالم دين اسارت است      

و نه هيچ مذهبى با آزادى و                         
. برابرى انسان قابل جمع نيست             

دين و مذهب کارش اينست که از           
. انسان واقعى سلب اختيار کند                

اسالم و مذهب و خدا ساخته دست         
بشرى که ناتوان از          .  بشر است   

درک شرايط خويش و ناتوان از            
ارائه راه حلى براى نجات از                    
وضعيت اسارتبار خويش است، به      
مذهب پناه ميبرد و مخلوع خود را        

. ستايش ميکند و برده آن ميشود             
. من هم اسالم را خوب ميشناسم             

قرآن و  .  الزم به جنگ فاکت نيست    
قوانين اسالم مملو از فاکت کشتن          
و زدن و سربريدن کسانى است که       

تاريخ .  فرمان خدا را اجرا نميکنند     
واقعى اسالم هم چه در قديم و چه           

. در دوره معاصر همين را ميگويد      
" اسالم واقعى و اسالم آزاد      "بحث  

خيلى به دنياى واقعى نامربوط                
اگر اين بحث توانسته بود           .  است

چهره خونين اسالم را روتوش                
کند، تا حاال سروش و                                     

و دو خرداد    "  دگرانديشان مذهبى "
و خاتمى و شيرين عبادى خاکى             

اسالم .  "برسرشان ريخته بودند        
اجزا جنبش   "  ميانه رو و افراطى      

واحد و ارتجاعى اسالم سياسى               
بازى در اين اليه ها تنها            .  هستند

ميتواند نيروى انسانهاى شريف را      
در خدمت ارتجاع ضد زن و ضد          

وارد اين      .  جامعه قربانى کند          
فرمولبنديها و چشم بنديهاى توده            

موفق و پيروز          .  ايستى نشويد    
 .باشيد

 

 آزات بلوچ

خسته !  با سالم و درود فراوان             
رفقا کشتار و سرکوب از        !  نباشيد

کران تا بکران رژيم ضد انسانی           
جمهوری اسالمی ايران جريان             
دارد، اين کشتارهای سبعانه و                 
ددمنشانه در سيستان و بلوچستان؛       

. چند برابر نقاط ديگر ايران است         
جای بسی تاسف و تالم است که               
جريانات پيشرو و مخالف حکم               
اعدام در اين باره سکوت کرده و           

مبارزات مسلحانه و              .  ميکنند

٣٠شماره   
ما اعدام را کشتن    .  و غيره مخالفيم  

امثال .  آگاهانه و قتل عمد ميدانيم        
عبدالمالک ريگى و فرقه اسالمى        
اى که در بلوچستان راه انداخته             
ربطى به مردم آزاديخواه در                   
بلوچستان و کارگر و زحمتکش           

" مردم بلوچ "کسى که بنام     .  ندارد
درست مانند نيروهاى القاعده در         
عراق جلوى دوربين سرميبرد،           
تفاوتى با خلخالى و الجوردى و            

اگر منظورتان   .  قاتلين بنام ندارد     
اينست، اين  "  مبارزه مسلحانه "از  

مبارزه و اهداف اش سراپا                        
 . ارتجاعى است

 

سرکوبگرى جمهورى اسالمى در     
بلوچستان و هر جاى ديگر ايران         
براى مردم کارگر و زحمتکش             

پاسخ سوسياليسم     .  روشن است    
کارگرى به اين وضعيت تالش              
براى سرنگونى جمهورى اسالمى    
و رفع تمام اشکال تبعيض و                     
نابرابرى و ايجاد جامعه اى متکى       
به خوشبختى و برابرى و رفاه               

ما با اعدام قاچاقچى     .  همگان است 
و اشرار هم مخالفيم، چون معتقديم      
دليل اجتماعى اين معضالت را             

. بايد در جاى ديگرى جستجو کرد      
اعدام پاسخ هيچ مشکلى نيست و           
تنها بر دور باطل جنايت آگاهانه           

رژيم اسالمى جزو             .  ميافزايد
شرورترين دولتها و باندهاى                  
آدمکش است و صالحيت حتى              

. محاکمه اشرار و قاتلين را ندارد        
با اينحال اين نکته شما که باندهاى       

ملت "قاچاق و اشرار نام مستعار         
نه .  است را قبول نداريم        "  بلوچ

مردم در بلوچستان خود را با اين          
گروهها يکى ميدانند و نه اين                  
گروهها جرات ميکنند خود را               

سياست .  نماينده مردم بلوچ بدانند      
رژيم اسالمى مبنى بر سرکوب             

مقابله با      "مردم تحت عنوان                
. را همه جا بايد افشا کرد       "  اشرار

اما نبايد به دفاع از اشرار و                      
مردم "قاتلين و ارتقاى آنها به                  

 . درغلتيد" بلوچ

 

جريانات قوم پرست بلوچ را هم            
کارگران و                 .  ميشناسيم

سوسياليستهاى مننسب به بلوچ را       
ما در کنار جنبش        .  هم ميشناسيم  

آزادى و برابرى و سوسياليسم و           
وحدت و همبستگى طبقاتى                      

 کارگران در 
  ٣صفحه 



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر   

ه از            ه هفت ش از س زان، بي عزي
ارز        شجويان مب تگيری دان دس

 ! دانشگاه های ايران ميگذرد

 

ن          ادی از اي داد زي روز تع ه ام ا ب ت
ا مناسب         رايط ن شجويان در ش دان

د      ن  .  در زندان نگه داشته شده ان اي
اع از         ز دف ی ج شجويان جرم دان
ان،        ا، جوان خواسته های انسانی م
ردم           ر م ارگران و ديگ ان، ک زن

 .ايران ندارند

 

اع از          ران دف متاسفانه امروز در اي
ان،        ان ، کودک ارگران، زن وق ک حق
ری          رای آزادی وبراب ارزه ب مب

 . جرمی است نا بخشودنی

 

درم         شجويان،  پ ه دان ی ک جرم
الو         صور اس الحی و من ود ص محم
م          واه ه دانيان آزاديخ ر زن وديگ
د            د و دارن اطر آن در زندانن بخ
شان را             دوران محکوميت

 !ميگذارنند

 

زاری             رای برگ الش ب د ت را باي چ
شجو        ارگر، روز دان انی ک روز جه
و روز زن محکوميت و زندانی در      

د      ته باش ی داش د   .  پ را باي چ
دانی و       ارگران زن شجويان وک دان
اع از          اطر دف شان بخ انواده هاي خ
حقوق اوليه خود دچار محروميتها     
ه در           شوند ک ای ب ی ه ی حقوق و ب

م سابقه است         ا  .   دنيايی امروز ک اي
ن جماعت حق کسی را خورده        اي
ردم را          اند؟ حاصل رنج و زحمت م

ت           ته اس اثير گذاش يز ت . وی ن
ق           رده و تزري ای او ورم ک پاه
ش،           ول آرام بخ د امپ ش از ح بي
ه مخاطره         سالمتی او را بيشتر ب

دازد ر      .  مين سئوالن و دکت م
ه          د ک بهداری زندان تاييد کرده ان
محمود صالحی قادر نيست باقی       
دان          ش را در زن ده حکم مان
رف          يز ح ا قاضی ن د و ب بگزران

ه وی        ده   ( زده اند ک ) قاضی پرون
ه پزشک         درم را ب دستور داده پ
ا            ه آي د ک ا بفهمن رده ت انونی ب ق
ا         تحمل ماندن در زندان را دارد ي

 .نه 

 

ی          تر باباي ان دک با اين وصف آقاي
و همايون پور دکترهای پزشک       
قانونی اعالم کرده اند که محمود    
ردن           پری ک ه س ادر ب الحی ق ص

ست      وميتش ه ده محک اقی مان . ب
ی        دانيان وحت ام زن ه تم ادعای ک
زندان بانان بر نادرست بودن آن      

 .آگاه هستند

 

ز         داريم ج اره ای ن تان، چ دوس
ر از               ار ديگ ه ب اينک
رای       شما،آزاديخواهان بخواهم ب
ر          شجويان و ديگ آزادی دان
زندانيان سياسی از جمله محمود     

 !صالحی تالش کنيد

 

 سامرند صالحی

٣/١٠/١٣٨۶ 
H_samrand@yahoo.com 

www.samrand-h.blogfa.com 

 !دانشجويان و ديگر زندانيان سياسی به حمايتهای شما احتياج دارند

 نامه سامرند صالحی 
 خطاب به کارگران،دانشجويان ومردم آزاده

ار،             د؟ آزادی، ک رده ان ا ب ه يغم ب
ردم را          ان م سکن، بهداشت و ن م
به گرو گرفته اند؟ دستور جنگ و        
بمباران مدارس و بيمارستانها را       
ه          ه خان بانه ب د؟ ش رده ان صادر ک
ا را            ه، آنه ردم ريخت ای م ه
رده       دانی و شکنجه ک دستگير، زن

 !!اند؟

 

ديماه ،    ٧مردم آزاده، روز جمعه،   
ا     صادف ب امبر    ٢٨م  ٢٠٠٧ دس

ی       روز حمايت از دانشجويان زندان
ه    .   اعالم شده است     شجويانی ک دان

ود        ان آزادی محم ا خواه باره
دانيان        ر زن الو وديگ الحی اس ص
ا             د وحمايت خود را از آنه شده ان

شجويانی   .   اعالم کرده اند   همان دان
ا          رايط ن ود صالحی در ش ه محم ک
دان از             سمی و در زن ب ج مناس
شتيبانی و از        شان پ ته هاي خواس

امروز اين  .   آنها حمايت کرده است   
از           ا ني ه حمايتهای م شجويان ب دان

 !دارند

 

ه          ود صالحی ب دوستان، پدرم محم
ه ،             ی ازکلي دت از درد ناش ش
بی،         ائی قل ا رس تات، ن پروس
ی            ج م ون رن شار خ ردرد، و ف س

رد عيت         .  ب اظر وض ال ح در ح
م است           ه شدت وخي . جسمی اش ب

اده           يکی از کليه   ار افت های او از ک
داوای          ت از م دليل محرومي و ب
يز دارد از          ه ديگرش ن ر، کلي موث

ر      .   افتد  کار می  فشار خون او متغيي
ه است، او           و چربی قندش باال رفت
ار بيهوش         شتر از دو ب ه بي روزان

عدم مداوای کليه، بر قلب    .   ميشود

٣٠شماره   

 عکسهائى از اجتماع بلژيک

*** 

 از آن ما         ٢١و شعارشان اين بود قرن              !  کردند
آنها بر موقعيت تاريخی و حساس          !  کارگران است 

جنبش های کارگری و زنان در ايران انگشت                       
 ! گذاشتند و بر همه مبارزين همرزم در ايران درود فرستادند

 

اين نوبت از تظاهرات که حدود دو ساعت طول کشيد با هشدار پليس که وقتتان تمام شده به تعطيلی کشيده                               
تظاهرات با سرود      !  مزدوران رژيم آنجا هم از ترس مبارزات مردم ايران آرام و قرار نداشتند                                   !  شد

 *!انترناسيونال و طنين مرگ بر جمهوری اسالمی به پايان رسيد

 

...گزارش از برپايی تظاهرات ضد جنگ در بلژيک   



٢١صفحه  يک دنياى بهتر   

 پدران و مادران گرامی

از جانب حزب اتحاد کمونيسم                 
کارگری به شما پدران و مادران            
دانشجويان دستگير شده درود                 
ميفرستم و برای مبارزه ای که                 
آغاز کرده ايد، آرزوی پيروزی             

فرزندان شما، رفقا،                .  ميکنم
فرزندان و برادران و خواهران ما        

ما در کنار شما از هيچ               .  هستند
تالشی برای آزادی اين عزيزان             

فرزندان .  فروگذار نخواهيم کرد       
ٽمره و اميد زندگی و تالش مادران       
و پدران هستند، بايد آزاد و شاد و            
برابر و برخوردار از يک زندگی         

 .انسانی باشند

 

پا به ميدان گذاشتن شما برای                    
آزادی بی قيد و شرط فرزندانتان            
يکی از موٽرترين اقداماتی است           
که تاکنون در مبارزات اخير                    

به شما در      .  صورت گرفته است     
خانواده های   "شکل دادن به نهاد          

 ١۶دانشجويان دستگير شده مراسم     
 .  تبريک ميگويم"٨۶آذر 

 

شما به حق پرچمدار مبارزه برای        
آزادی تمامی دانشجويان دستگير          

اين پرچم را هر چه          .  شده هستيد  
امروز .  بلندتر به اهتزاز در آوريد      

مبارزه برای آزادی دانشجويان              
دستگير شده يک عرصه تعيين               
کننده تقابل ميان اردوی آزادی و            
برابری و انسانيت و اردوی                      

بنا به خبر دانشجويان آزاديخواه      
و برابرى طلب امروز يکشنبه،       
عابد توانچه بعد از هفده روز              

. دستگيری از زندان آزاد شد             
قبلتر پارسا کرمانيان و عليرضا      
حيدريان از دانشجويان دانشگاه       
آزاد کرمانشاه، حامد محمدی،          
بهرنگ زندی و حسن معارفی،       
سارا خادمی، ميالد معينی از             
دانشجويان دانشگاه مازندران، و    
يونس مير حسينی دانشجوی               
دانشگاه شيراز از زندان آزاد             

 .شدند

 

ما آزادی اين دوستان را به                   
خانواده و همرزمان و                             
دانشجويان و اردوى آزادی و            

آزادى .  برابری تبريک ميگوييم   
اين دوستان مديون تالش                       
گسترده اى است که در ايران و         
جهان در جريان است و هر                 

هنوز .  روز گسترش مى يابد          
 دانشجو در اسارت      ٣٠بيش از    

هنوز .  ارتجاع اسالمى اند             
محمود صالحى در زندان با                
مرگ دست و پنجه نرم ميکند و        
وضعيت سالمتى اسانلو ناروشن    

هنوز فعالين حقوق زن،        .  است
فعالين حقوق مدنى و زندانيان           

. سياسى در چنگ رژيم اسيرند        
تا آزادى کليه دانشجويان و کليه        
زندانيان سياسى بايد بطور                  

بايد .  متمرکز تالش کنيم                
جمهورى اسالمى را پشيمان              

در اطالعيه هاى قبلى             .  کرد
تاکيد کرديم که جمهورى                       
اسالمى از سر استيصال                       
مشغول پرونده سازى براى                

. برخى از دستگير شدگان است       
اتهامات متعددى را مطرح                  
ميکنند تا از دانشجويان و                      

بايد اين  .  زندانيان قربانى بگيرند  
نقشه هاى نخ نما را نقش برآب           

 . کرد و اجازه نداد

 پيام به خانواده های
  دانشجويان دستگير شده

 على جوادى

ارتجاع و جنايت و عقب ماندگی و        
 .اسالم  است

 

شما ميتوانيد دامنه اين مبارزه را           
ميتوانيد اين نهاد    .  گسترده تر کنيد   

را در شهرهای بزرگ کشور برپا        
ميتوانيد نهادتان را به نهاد           .  کنيد

خانواده کليه دستگير شدگان تبديل        
شما ميتوانيد در راس مبارزه     .  کنيد

برای آزادی تمامی دستگير                       
شدگان، در راس مبارزه برای                
آزادی کارگران دستگير شده،                 
فعالين حقوق زن دستگير شده، و           
تمامی زندانيان سياسی قرار                     

 . بگيريد

 

از تمامی مردم بخواهيد که به                   
از تمامی    .  مبارزه شما بپيوندند       

پدران و مادرانی که فرزندانشان           
دستگير شده اند بخواهيد که به                 

متحدا و با        .  صف شما بپيوندند       
برنامه از پيش اعالم شده به ديدار         

يک روز را در     .  فرزندانتان برويد 
هفته روز ديدار با فرزندانتان                  

به تمامی خانواده های     .  اعالم کنيد 
زندانيان سياسی و همه دستگير              
شدگان اعالم کنيد که وعده                         
مالقاتتان در زندانهايی است که             

. فرزندانتان در اسارت بسر ميبرند    
. به ديدار کارگران زندانی برويد          

به ديدار منصور اسانلو و محمود          
همه زندانيان       .  صالحی برويد      

تا .  سياسی فرزندان شما هستند           
آزادی کليه دانشجويان و کارگران       
و فعالين حقوق زن دستگير شده از    

دست تک تک تان را      .  پای ننشينيد 
ميفشارم و برايتان آرزوی موفقيت      

 !ميکنم

 

 علی جوادی

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

 آذر ٢٧، ٢٠٠٧ دسامبر ١٨
١٣٨۶ 

٣٠شماره   

 دسامبر يک فرصت            ٢٨روز    
ديگر براى اعتراض سراسرى            
عليه جمهورى اسالمى و آزادى           

در .  کليه زندانيان سياسى است          
اينروز با عکسهاى دانشجويان،           
فعالين کارگرى، فعالين حقوق               
زن، زندانيان سياسى به خيابانها          

جنبش آزادى زندانيان            .  بياييم
سياسى را هرجا و همه جا                         
قدرتمند کنيم و پرچم آزادى بيقيد          
و شرط کليه زندانيان سياسى را            

 ! برافرازيم

دانشجوى زندانى، کارگر زندانى، 
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

 !سرنگون باد جمهورى اسالمى
آزادى، برابرى، حکومت 

 !کارگرى
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٧ دسامبر ٢٣ -٨٦ ديماه ٢

  ١٧صفحه 

يک دنياى بهتر  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 هر کارگر و کمونيستی که به 
برپائی جامعه ای سوسياليستی 

فکر ميکند و آن را امری مبرم و 
ممکن ميداند، منصور حکمت يک 

.گنجينه غنی آموزش است  

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

www.m-hekmat.com/ 

 !آزادى دانشجويان را تبريک ميگوييم
 !مبارزه متحد براى آزادى کليه دستگير شدگان را گسترش دهيم



٢٢صفحه  يک دنياى بهتر   

دانشجويان و کارگران زندانی را 
 !آزاد کنيد

 

 اتحاديه های کارگری آمريکا 

اتحاديه کارگران شهرداری                   (
، اتحاديه کارکنان      )٢۶٢٠لوکال   (

حرفه ای و مهندسی، اتحاديه                    
، )٢٠٩لوکال    (کارگران نجاری        

اتحاديه بين المللی کارگران                       
، فدراسيون   )۶۶٠لوکال   (خدمات   

شوراهای کارگران لس آنجلس،            
اتحاديه کارگان حمل و نقل و                     

، اتحاديه کارگران       )۵٠٢لوکال    (
، )٣٣٨لوکال       (فوالد آمريکا              

کنگره سازمانهای صنعتی و                    
شعبه لس   (فدراسيون کار آمريکا        

، فدراسيون معلمين آمريکا     )آنجلس
، اتحاديه کارکنان      )١٠٢١لوکال   (

، )٧٢٨لوکال      (سينما و تئاتر                
اتحاديه کارگران ماشين سازی               

، اتحاديه کارگران          )٩۴لوکال     (
، اتحاديه  )٧٧٠لوکال  (مواد غذايی   

)٩٠٠٠لوکال  (کارگران مخابرات   
لوکال (، اتحاديه کارگان متال                  

، اتحاديه کارگران نساجی           )١٠٨
، اتحاديه کارگران     )٢٢٩٧لوکال   (

، اتحاديه       )۴٠٩لوکال       (نجار       
لوکال (کارگران ماشين سازی                

، اتحاديه کارکنان هتل و           )١١٨۶
، اتحاديه  )١١٨۴لوکال  (رستوران  

، )١٧١٠لوکال  (کارگران بارانداز   
لوکال (اتحاديه کارگران شستشو           

، اتحاديه کارگران ساختمانی        )۵٢
 ،))١١٧٠لوکال (

 

خواهان آزادی فوری و بی قيد و             
شرط فعالين کارگری و دانشجويی       

 : در اين قطعنامه آمده است. شدند

 

دانشجويان و کارگران زندانی را          
 !آزاد کنيد

 

ما اتحاديه های کارگری آمريکا      -١
رژيم جمهوری اسالمی را به                   
خاطر نقض حقوق پايه ای و                      
شناخته شده شهروندی و دستگيری     
و زندان و سرکوب فعالين                           

فراخوان به اعتراض جهانی                
 !برای آزادی دانشجويان دربند

فراخوان به ايرانيان آزاديخواه          
 !خارج کشور

 نهادها   ،فراخوان به سازمان ها      
 !و مراجع بين المللی

 دسامبر را به روز جهانی               ٢٨
اعتراض به دستگيری دانشجويان    

 !در ايران تبديل خواهيم کرد

 

 !مردم آزاديخواه

 تن  ٤٣بيش از دو دهفته است که        
از دانشجويان و فعالين سياسی             
دانشگاه های ايران طی عمليات         

 دسامبر    ٢های شبانه از روز             
ربوده شده و يا در جريان مراسم         

 ٧های روز دانشجو در روز                 
دسامبر و پس از آن در ايران                 

 .دستگير و زندانی شده اند

به دستگير شدگانی که جرمی جز      
 ،دفاع از آزادی و برابری ندارند       

به دانشجويانی که مخالفت خود           
را با فضای جنگی اعمال شده از        
طرف حکومت اعالم داشته                   

 به کسانی که دانشگاه را            ،بودند
 به  ،ميخواهند نه پادگان نظامی را    

ياران ما که جرمی جز دفاع از             
 به     ،انسانيت و عدالت ندارند             

برگزار کنندگان مراسم های روز     
دانشجو که بر پرچم هايشان                   
نوشته شده بود، نه به جنگ،                  

نه به     !  دانشگاه پادگان نيست         
! تبعيض جنسيتی، کارگران اتحاد    

اتهاماتی واهی  !  آزادی و برابری   
و ساختگی از جمله اقدام عليه               
امنيت ملی و حتی بمب گذاری             

 .وارد ساخته اند

بر کسی پوشيده نيست که                         
 و   ٢٠٩زندانيان سياسی در بند          

 اوين در چه شرايط وخيمی       ٣٢٥
متاسفانه هر    .  به سر می برند          

روز خبرهای ناگواری از                      
سالمتی دانشجويان در بند به ما           

طبق اخبار دريافتی،       .  می رسد   
ياران ما زير شديدترين شکنجه           
ها و فشار های جسمی و روانی           

وضع جسمی             .قرار دارند            
دانشجويان بسيار نگران کننده             

به زندانيان اجازه مالقات       .  است
و تماس با خانواده های خود داده         

وکالی دانشجويان     .  نشده است    
امکان مالقات با موکلين خود را         

دانشجويان زندانی در          .  ندارند

 اتحاديه های کارگری 
 در دفاع از آزادی زندانيان سياسی

دانشجويی، کارگری و همچنين             
فعالين حقوق زنان قويا محکوم               

 .  ميکنيم

 

ما اتحاديه های کارگری                   -٢
آمريکا رژيم جمهوری اسالمی را       
بخاطر سرکوب زنان و جوانان و         
تحميل حجاب اسالمی محکوم                 

 . ميکنيم

 

در اين قطعنامه اين اتحاديه های          
 : کارگری اعالم کرده اند که 

 

ما خواهان آزادی فوری و بی            -١
قيد و شرط کليه دانشجويان و                    
کارگران و فعالين حقوق زن                    

. دستگير شده در ايران هستيم                  
ماخواهان آزادی فوری تمامی                

 .زندانيان سياسی هستيم

 

ما نگران جان و سالمت محمود      -٢
. صالحی و منصور اسانلو هستيم         

ما خواستار معالجه و آزادی فوری      
 . اين رهبران کارگری هستيم

 

ما خواهان آزادی بی قيد و                   -٣
شرط سياسی، بيان، عقيده،                        
مطبوعات، تجمع و تحزب در                 

 . ايران هستيم

 

ما از اعتراضات خانواده های         -۴
دانشجويان و ساير زندانيان                      
سياسی برای آزادی فرزندانشان           

 . قويا حمايت ميکنيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨۶ آذر ٢٨ -٢٠٠٧ دسامبر ١٩

٣٠شماره   
زندان های حاکميت از اوليه ترين      

 !حقوق انسانی نيز محرومند

اين رفتار حکومت اسالمی با                 
دانشجويان با اعتراضی جهانی            

سازمان عفو   .  روبرو گشته است    
بين الملل طی نامه ای رسمی به            
سران حکومت نسبت به                             
دستگيری دانشجويان اعتراض           

يس پارلمان اروپا     ئ ر  ،کرده است  
خواهان آزادی فوری دستگير               

طی دو هفته       .  شدگان شده است      
گذشته صدها نامه همبستگی از             
سراسر جهان به دست ما رسيده            

 آکسيون ها و تظاهرات های           ،اند
متعددی در سراسر جهان عليه              
اين رفتار وحشيانه تاکنون                        

 .صورت گرفته است

ما دانشجويان آزايخواه و برابری        
 به نمايندگی از همه                         ،طلب

دانشجويان ايران از اين موج                  
همبستگی با احساسی افتخارآميز        

واقعيت اما اين         .  تشکر ميکنيم    
است که عليرغم اين اعتراضات          
وسيع از طرف مجامع بين المللی         

 ياران ما   ،و مردم آزاديخواه جهان   
برای تقويت  .  هنوز در بند هستند     

جنبش آزادی دانشجويان زندانی          
 !بايد اقدامی جهانی را سازمان داد

 

 ٢٨به اين مناسبت ما روز جمعه          
 دی ماه را          ٧دسامبر برابر با          

بعنوان روز جهانی اعتراض به           
دستگيری دانشجويان در ايران             

 از    ،از همه شما      .  اعالم ميکنيم   
 نهادها و مراجع      ،همه سازمان ها   

بين المللی ميخواهيم که در اين               
روز هم زمان و از هر طريقی که        

 اعتراض خود   ،امکان آن را داريد   
را به روند بازداشت ها اعالم                 
داريد و همگام با دانشجويان                    

 خواهان آزادی      ،آزاديخواه ايران  
. فوری همه دستگير شدگان شويد       

اعتراضات وسيع شما در خارج           
از ايران به نيروی اعتراضی ما           
در جامعه ايران قدرت و توان                
بيشتری ميبخشد و موجبات آزادی      
سريعتر دوستان دانشجويمان را          

جنبش آزاديخواهی  .  فراهم ميسازد 
و برابری طلبی در ايران به                     
 !حمايت های بيشتر شما نياز دارد

 !زنده باد برابری !زنده باد آزادی

دانشجويان آزاديخواه و برابری 
 طلب دانشگاه های ايران

   ٨۶ آذر ٢٨ - ٢٠٠٧ دسامبر ١٩

  دسامبر ٢٨
همه جا در اعتراضات 

!شرکت کنيد  



٢٣صفحه  يک دنياى بهتر   

اين تظاهراتها توسط  حزب 
حکمتيست، حزب کمونيست  
کارگرى، حزب اتحاد کمونيسم   
کارگرى و سازمانهاى چپ 

:          فراخوان داده شده است  
 

 کانادا، اتاوا
 ٢٠٠٧ دسامبر ٢٧پنجشنبه : زمان

بعد از  -١ ساعت ،)١٣٨۶ دی ۶(
 ظهر

مقابل سفارت جمهوری : مکان
 245: اسالمی در اوتاوا

Metcalfe Street 

 
 کانادا، تورنتو

 (٢٠٠٧ دسامبر ٢٨جمعه : زمان
 ظهر  -١٢ ساعت ،)١٣٨۶ دی ۶

تورنتو مقابل راديو و : مکان
 CBCتلويزيون

250 Front St.West 

   
 استکهلم 

، 2007 دسامبر 28جمعه : زمان
  16ساعت 

مرکز شهر  ميدان سرگل، : مکان  

 
:برگزارکنندگان  

کانون زندانيان سياسی ايران   -
سوئد -) در تبعيد(  

شبکه زنان -  

انجمن حق زن -  

کميته  - نه جمهوری اسالمی، نه »
 استکهلم -«به جنگ

سازمان انقالبی کارگران ايران  -
سوئد -) راه کارگر(  

تشکيالت  -حزب حکمتيست  -
 استکلهم

استکهلم -هسته اقليت  -  

تشکيالت حزب کمونيست ايران  -
استکهلم -  

 ...حزب کمونيست کارگرى ، 

  

 برمن -آلمان 
 دسامبرمرکز 28جمعه : زمان 

 16 تا 13شهر از ساعت 

 0172 4037035تلفن تماس 

 ... حزب کمونيست کارگرى ، 

 

 فرانکفورت -آلمان 
 دسامبر مرکز 28جمعه 

 16 تا 11شهرازساعت

 : تلفن تماس

6145384  0163 

 ...حزب کمونيست کارگرى ، 

 

 لندن -انگليس  
 دسامبر 28جمعه : زمان 

  ظهر12ساعت 

مقابل سفارت جمهوری : مکان 
 اسالمی ايران 

 

کميته مشترک برگزارى 
 متشکل از سازمانهاى مختلف

 ....و 

 

 

 

 ! دسامبر را به روز جهانی اعتراض به دستگيری دانشجويان تبديل کنيم٢٨

!دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد  

ري،               ارگ سم ک ي ون م اد ک حزب اتح
حزب حکمتيست، حزب کمونيست     
ا            راه ب کارگرى در همين محل هم
رات              اه ظ ات در ت ان ري ر ج گ دي

 . استکهلم شرکت دارند
 

 آمريکا
مقابل ساختمان فدرال در : مکان

 لس آنجلس -وست وود

شنبه بيست و نهم دسامبر : زمان
  بعد از ظهر٣ساعت 

 -حزب کمونيست کارگری ايران
 )واحد آمريکا ( حکمتيست 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری   
 )واحد آمريکا ( 

 

 گوتنبرگ –سوئد 
 ميتينگ اعتراضی

 دسامبر از 28روز جمعه : زمان 
 برونزپارکن: مکان  -15ساعت 

 

حزب حکمتيست، حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى ، حزب 

 ....کمونيست کارگرى و 

 

 مالمو –سوئد 
برگزاری ميز و غرفه اطالعاتی  

 و جمع آوری امضا

 15 دسامبر از ساعت 28: زمان
 17تا 

 

 ميدان گوستاو آدولف: مکان

 0703638088: تلفن تماس 

 

 ونکور -کانادا 
 بعد از ظهر شنبه 1ساعت : زمان
  دسامبر29

مقابل  آرت گالرى ونكور : مكان
 How & Hornbeyتقاطع 

 6047278989:تلفن تماس

٣٠شماره   

دانشگاه علوم 
 اجتماعى 



٢۴صفحه  يک دنياى بهتر  ٣٠شماره    

 برنامه های تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بهتر

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

 ظهر بوقت تهران  

 در تلويزيون کانال يک 
ر يک           ت ه ای ب ي رای يک دن ب

يطرف    .   برنامه سياسی است     ب
دار است          ب ان ع   .   نيست، ج داف م

ری،             راب ت، آزادی، ب ق ي ق ح
ا           ه ان شادی، رفاه و سعادت انس

ما برای يک جمهوری         .   است
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

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

 . برسانيد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 درسهای تلخ و شيرين 

 ! آذر١٣اعتراضات 
 

زمانيکه خود را برای ارائه تزها و        
ارزيابی ام از موقعيت کمونيسم                
کارگری در ايران و ملزومات                  
پيروزی کمونيسم در سمينار پيشا           

 حزب کمونيست کارگری     ٢۶پلنوم  
آماده ميکردم، کوچکترين تصوری      
نداشتم که کمتر از يکسال بعد در              
حزب اتحاد کمونيسم کارگری بايد         
مشغول پراتيک همان تزها در                  

در آن  .  موقعيتی کامال متفاوت باشم    
سمينار، که نوار آن در سايت                      

، تالش    ١شخصی ام موجود است          
کردم تصويری از موقعيت و                     
شرايط پيروزی کمونيسم کارگری        

کوشيدم موقعيت فعلی       .  ارائه دهم   
کمونيسم کارگری را ترسيم بکنم و         
تالش کنم تا تصويری از پروسه ها        
و مراحلی که حزب کمونيست                   
کارگری را طی آن به ملزومات               
 . پيروزی نزديک ميکند، ارائه دهم

 

آن سمينار با واکنشهای متفاوتی               
برخی از کادرهای          .  مواجه شد    

آن تصوير    "  وحشت زده   "حزبی    
واقعی از موقعيت حزب کمونيسم           

" ليست سياه    "کارگری را ارائه            
به وضعيت موجود دل             .  ناميدند

مدتی است که        .  خوش کرده اند       
عادت داده شده اند که در سمينارها         

" دستاوردها"و پلنوم های حزبی از      
آورده "  هيجان"به    "  پيشرفتها"و    

شوند، قطعنامه ای تصويب شود و         
سپس همان روال قديمی مجددا                  

تنی چند کوشيدند که بر      .  دنبال شود 
شوند و آن را     "  سوار"اين ارزيابی   

عين سياست و اقدامات رهبری                 
؟ اين تقال      !فعلی حزب قلمداد کنند       

اما برخورد    .  دوام چندانی نياورد      
. ليدر حزب از همه جالب تر بود              

اعالم .  کرد"  سوزن زدن "تهديد به    
کرد که ميخواهد به رفقای مدافع               

تا به   ".  سوزن بزند  "اين نظرات      
! کند"  به خط  "قول خودش ما را           

سوزن "ادامه همان خط        .  ديدنی بود  
را امروز در سياستی مشاهده         "  زدن

ميکنيم که بخشهای ديگر کمونيسم                
خدمتگزار رژيم        "کارگری را                

دشمن "و    "  پرو رژيمی   "،    "اسالمی
 .  می نامند" مردم

 

تزهای اصلی آن   .  کمی به حاشيه رفتم   
سمينار شناخت ملزومات پيروزی              

. کمونيسم کارگری در ايران بود                   
در مرکز   "  حزب سازمانده و رهبر      "

ما در راس       .  اين تزها قرار داشت         
حزب کمونيست کارگری شناخت                
دقيقی از موقعيت سازمانی و                           
تشکيالتی و قدرت سازماندهی حزب        

کمبودها و نقاط       .  در جامعه داشتيم      
. ضعف و قدرت را ميشناختيم                         

ميخواستيم با نگاه به واقعيات حزبمان       
. را برای مصافهای بزرگ آماده کنيم        

حزب رهبر و       "  شرايط"در تعيين       
سازمانده تفاوت و اختالفات فاحشی           

خط کنونی حکک تصويری        .  داشتيم
مجاهدينی از تصرف قدرت سياسی           

. نه قيامی را بايد سازمان دهد          .  دارد
نه نيروی قيام کننده ای را بايد                          

نه رقيبی در اپوزيسيون     .  سازمان دهد 
نه نيرويی را در                 .  وجود دارد     

نه نيروی  .  اپوزيسيون بايد شکست داد   
مسلحی را برای تصرف قدرت                      

و نه بايد      .  سياسی بايد سازمان دهد        
سازمان حزبی و توده ای قدرتمندی            

. را در طبقه کارگر و جامعه شکل داد       
اساس و مبنای تصرف قدرت سياسی        

تبليغ و     "در تزهای حميد تقوايی                 
تبليغ و    .  است"  ترويج و افشاگری      

ترويج کالم اول و آخر درک و                        
استنباط اين دوستان از کمونيسم                     

کمونيسم گويا جنبشی     .  کارگری است  
هدف سازماندهی و   .  برای تفسير است  

تغيير از   .  رهبری برای تغيير نيست      
قرار امری خود بخودی و جبری                  

. محصول تبليغ و ترويج است        .  است
گويا در تقدير جامعه پيروزی                          
کمونيسم کارگری در پس تبليغ و                   

بی دليل نبود    .  ترويج حک شده است     
که حتی برخی از رهبری حکک                   
رسما مخالف پياده شدن و درج                        
سخنرانی منصور حکمت پيرامون             

ضرورت تبديل حزب از حزب       
مبلغ و مروج به حزب رهبر و           

 حزب    ١۴سازمانده در پلنوم           
 . بود

 

در تصوير رهبری کنونی                    
حککا انقالب و قيام و تصرف           
قدرت سياسی ميوه ای در                     
انتهای مجموعه ای از تبليغ و            

. افشاگری قرار گرفته است                
همواره رو   .  سيری خطی است    

تبليغات ذخيره   .  به صعود است    
تغييرات کمی به             .  "ميشوند
منتج ميشوند و انقالب          "  کيفی

و کافی است تا        .  شکل ميگيرد  
باشيد تا تبديل به رهبر تحوالت         

کافی است به اندازه کافی      .  شويد
تبليغ کرده باشيد تا مردم قيام               
کننده خود شما را از ليست                    
اپوزيسيون خارج کرده و در              

از پيش  !  راس جامعه قرار دهند    
در "  وعده مالقات "هم با انقالب    

تقدير کمونيسم کارگری حک            
اين تصوير را حتی      !  شده است 

کمتر در سناريوهای رامبويی           
. هاليوودی ميتوان مشاهده کرد       

اگرچه .  حداقل رامبو می جنگد      
اما با      .  يک تنه می جنگد               

موانع .  مخاطرات درگير ميشود   
و .  را از سر راه بر ميدارد                

در اين   .  باالخره پيروز ميشود     
تصوير هاليوودی از انقالب              

. همه چيز زيبا و رويايی است           
همه يقه   "!  انقالب علنی است     "

ها آهار زده و پيراهنها اطو زده        
رهبران حزبی با هواپيما    .  "است

و "  وارد فرودگاه تهران ميشوند    
به تجمعات ميروند و سخنرانی         

گويا در وقت استراحت      .  ميکنند
هم فرمان قيام را هم صادر                   

نيروی قيام را نيز نه            .  ميکنند
 –اساسا بخش راديکال                           

سوسياليست کارگران متشکل و      
تحزب يافته بلکه گويا                              
دانشجويان هوادار سازمان                 

در اين    .  حزبی تشکيل ميدهند      
سناريو هيچ مخاطراتی جامعه و     
پروژه کمونيسم کارگری را               

نه جريانات قوم      .  تهديد نميکند  
پرست و دستجات تروريست             
باقيمانده از رژيم اسالمی و نه           

. جنگ و تخريب شيرازه جامعه      
همه .  هيچ تهديدی وجود ندارد       

چيز در کتاب تقدير کمونيسم               
تقوايی از پيش نگاشته شده                   

بی جهت نيست که در             .  است
تبليغاتشان بنوعی مخاطراتی            
ناشی از جنگ احتمالی و                       
بمباران و موشک باران جامعه        
را با مصائب و مشکالت                       
موجود در پروسه انقالب و قيام        
کارگری کم وبيش يکسان قلمداد      

اين جريان عليرغم         .  ميکردند
ايمان ساده انگارانه اش به                    

عمال مردم را از              "  انقالب"
انقالب کارگری ميترساند و دور     

 . ميکنند
 

برای اٽبات  .  راه دور نبايد رفت    
سازمانده   –آنچه که حزب رهبر     

در جنبش ما لقب گرفته است               
کافی است به تحوالت اخير                  

 آذر     ١٣رويدادهای     .  برگرديم
نشانگر شکست و پيروزی خط         

پيروزی .  مشی های معينی بود      
سياست کمونيسم دخالتگر،                  
سازمانده و تغيير دهنده و هدايت      
کننده در مقابل کمونيسم مبلغ  و         

تظاهراتهايی .  مروج و افشاگر      
 ١٣که از            

 ستون آخر، 
 على جوادى

  ١٨صفحه 


