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مبارزه عليه مدارس مذھبی
انتخابات در استان انتاريو و رسانه ھای عمومی

شش سال
پس از  11سپتامبر

دنيا کجا ايستاده است؟

* سخنرانی ھما ارجمند در در مركز تحقيق انتاريو
صفحات  4و 9

آذر ماجدی
شش سال پيش در يک لحظه دنيا از
حرکت ايستاد .بسياری از مردم جھان بر
روی صحنه تلويزيون اصابت يک
ھواپيمای مسافربری به ساختمان تجارت
جھانی در نيويورک را بھت زده مشاھده
کردند .يک شوک عميق دنيا را در خود
فرو برد 11 .سپتامبر به يک واقعه مھم
و يک نقطه عطف تاريخی در جھان
معاصر بدل شد .اين عمليات تروريستی
روند تاريخ را تغيير داد .دنيا پس از
يازده سپتامبر دنيايی ديگر ،تاريک تر،
خونين تر ،کورتر و سياه تر شد.

نامه سرگشاده به کادرھا و فعالين جنبش کمونيسم کارگری
وظائف ما در قبال تشتت و پراکندگی حاکم بر جنبش کمونيسم کارگری
صفحه 2

به کمپين  10اکتبر بپيونديد!
نامه سرگشاده به سايتھا ،نھادھا ،سازمانھا و احزاب مخالف اعدام

ھيات داير دفتر سياسی حزب پاسخ ميدھد!

اين يکی از بزرگترين عمليات
تروريستی در تاريخ است .در اين حادثه
چند ھزار نفر کشته شدند .اما فقط تعداد
کشته شدگان نيست که اين واقعه را اين
چنين مجزا در اذھان ثبت کرده است.
شھال نوری
ويژگی يازده سپتامبر ھم در تدارکات
برنامه ريزی شده آن ،در شيوه وحشيانه
آن و ھم در اين واقعيت است که در
آمريکا اتفاق افتاد.

صفحه 5

به قول فرويد  ...جرم ،مذھب ،جزای دينی
صفحه 18

سنديکاليسم و رفرميسم در
لباس راديکاليسم کارگری

تروريسم مدتھاست که به يک واقعيت
دنيای ما بدل شده است .اما اين عمل
تروريستی ورود جھان را به يک جنگ
و مسابقه تروريستی به گستردگی پھنه )نقدی بر مواضع جعفر عظيم زاده(
جھان اعالم کرد .جنبش اسالمی با اين
صفحه 6
حرکت يک اعالم جنگ طوالنی و خسرو دانش
جھانی به آمريکا داد و ھمانگونه که
يک کارگر ديگر در شرکت ايران خودرو
انتظار ميرفت آمريکا با تمام قوا از اين
مايشائی
حرکت بنفع تثبيت قدرت فعال
قربانی ناامنی محيط کار شد!
خود استفاده کرد.
اسالم سياسی ،طی دھه  70و 80
ميالدی ،با کمک مالی ،نظامی ،آموزشی
و با پشتيبانی کامل
صفحه 11

شکست در عراق،
حمله به ايران؟!
ساندی تايمز -لن دن از اح ت م ال ح م ل ه ب رق آس ای
نيروھای ھوايی آمريکا به  ١٢٠٠ھدف نظ ام ی در
خاک ايران در ظرف سه روز صحبت مي ک ن د .ب ن ا
به ارزيابی ھای استراتژيستھای نظامی ....

صفحه  17علی جوادی

در صفحات ديگر؛ کشته شدن يک کارگر در ايران خودرو ،اطالعيه  ...و نامه ھا.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

صفحه 8
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صفحه 2

نامه سرگشاده به کادرھا و فعالين جنبش کمونيسم کارگری

وظائف ما در قبال تشتت و پراکندگی
حاکم بر جنبش کمونيسم کارگری
رفقا!
بعنوان کادرھای جنبش کمونيسم
کارگری که در تاريخ پرافتخار اين
جنبش ھمراه و تحت ليدر شيپ
منصور حکمت نقش و سھم داشته
ايم ،ضروری است که نگاھی
عميق به شرايط اغتشاش و افتراق
حاکم بر جنبش کمونيسم کارگری
بياندازيم و بطور جدی در پی
يافتن راه حل ھايی برای فائق
آمدن به اين شرايط باشيم .بعنوان
کمونيست ھايی که به ساختن يک
دنيای بھتر برای ميليون ھا انسان
می انديشيم و برای آن مبارزه
کرده ايم ،بعنوان کمونيست ھايی
که معتقديم تنھا راه نجات مردم
ايران از اين جھنم فقر و فالکت و
کشتار و اختناق رژيم اسالمی و
ساختن جامعه ای که آزادی و
برابری انسان ھا را تامين کند،
انقالبی با افق و تحت رھبری
کمونيسم کارگری است ،رھا
کردن شرايط به حال خود و يا
غرق شدن در بی افقی امری بس
غيرمسئوالنه است.
مقايسه شرايط جنبش کمونيسم
کارگری امروز با  5سال پيش
درس ھايی بسيار مھم در بر دارد.
نقش رھبری و تحزب بر مبنای
اصول کمونيسم کارگری منصور
حکمت برای کمونيسم کارگری
امری تعيين کننده و حياتی است.
حزب کمونيست کارگری يک
حزب محکم و اصولی در تارک
جنبش کمونيسم کارگری بود که
راديکاليسم و خواست ھای عميقا
انسانی مردم را نمايندگی ميکرد.
بعنوان بزرگ ترين حزب چپ و
ميليتانت ترين جريان اجتماعی
عليه رژيم اسالمی ،تاثيری بسزا
بر فضای حاکم بر فعاليت ھای
اپوزيسيون رژيم داشت .فضای
فعاليت در خارج کشور در
بسياری موارد بدنبال فعاليت ھا و
سياست ھای حزب تعيين ميشد.
سردمداران رژيم اسالمی جرئت
حضور در خارج کشور را
نداشتند .زمانی که خاتمی به آلمان
ميامد ،دولت آلمان بايد او را با

ھليکوپتر نقل و انتقال ميداد ،چراکه
کمونيست ھای کارگری منتظر
ورود او بودند .در اين ميان
جريانات چپ سنتی يا پشت رژيم
سينه ميزدند و يا در حاشيه مشغول
فعاليت ھای بی سر و صدای خود
بودند.
 5سال پيش حزب کمونيست
کارگری منصور حکمت را از
دست داد .خود وی تالش ھای
بسياری در يکی دو سال آخر
زندگی برای سر و سامان دادن به
يک رھبری که بتواند حزب و
وحدت آن را حفظ کند ،انجام داد.
اما متاسفانه حزب کمونيست
کارگری بسيار سريع دستخوش
اختالفات و انشقاق شد .تحليل ھا
در مورد چگونگی جدايی و تفرقه
در حزب کمونيست کارگری
متفاوت است .درک و شناخت علل
اين جدايی و رسيدن به نتيجه ای
نسبتا واحد قطعا در پروسه تفوق
بر انشقاق موجود نقش مھمی دارد.
اما عليرغم تحليل ھای مختلف
مساله اصلی تالش برای يافتن راه
ھای نزديکی صفوف جنبش
کمونيسم کارگری و پايان دادن به
اين وضعيت است.
ما نظر خود را در نشرياتمان اعالم
کرده ايم و بطور دقيق تر در بولتن
مباحثات کمونيسم کارگری مطرح
خواھيم کرد .اينجا مختصرا به آن
اشاره ميکنيم .از نظر ما اولين
حرکت در جھت اين انشقاق تالش
بخشی از رھبری برای وارونه
کردن پروسه رھبری جمعی بود که
در پلنوم  14توسط منصور حکمت
پيشنھاد و در حزب تصويب و
اتخاذ شده بود .اولين اختالفات و
انشقاق حول مساله رھبری در
حزب شکل گرفت .در متن اين
اختالف ،ديدگاه ھای سياسی –
تاکتيکی کانديدھای اصلی پست
ليدرشيپ ،حزب را در گيج سری،
اختالف و انشقاق بيشتر فرو برد.
صف بندی ھای اغراق شده ای در
رھبری ،بشکل دو جناح بدون

پالتفرم ،شکل گرفت .اين پروسه
متاسفانه به انشعاب اوت 2004
بخشی از رھبری و کادرھای
حزب از آن و تشکيل حزب
حکمتيست منجر شد .فضای
فرقه ای و تندی که بر مجادالت
ميان اين دو بخش حاکم شد
بزرگترين لطمه را به صالبت
جنبش کمونيسم کارگری ،به
انسانيت ،فرھنگ باال و تمدنی
که نمايندگی ميکرد وارد آورد.
کمپين ھای ترور شخصيت
بيشترين بی اعتمادی ھا را در
ميان صفوف کمونيسم کارگری
نسبت به برخی از رھبری وقت
بوجود آورد و بدنبال آن اعتبار
کمونيسم کارگری بعنوان يک
افق و راه حل معتبر ،در صفوف
اين جنبش خدشه دار شد .بی
اعتمادی امروز به يکی از موانع
جدی پروژه اتحاد صفوف
کمونيسم کارگری بدل شده است.
مناسبات دو حزب غير دوستانه
و بخشا بر متنی از تعصب و
خصومت ادامه يافت .ديدگاه ھای
سياسی و تئوريک حاکم بر اين
احزاب که تحت عنوان "بسط
حکمت" معرفی
منصور
ميشوند ،به بن بست رسيده اند.
اين عمال بن بست سياستھای چپ
راديکال است که تحت عنوان
کاربست متد منصور حکمت به
جنبش و جامعه ارائه ميشوند.
تداوم فضای غير کمونيستی و
خصمانه بين دو حزب بعد از
انشعاب ،و تداوم سياست ھا و
ديدگاه ھای چپ راديکال در دو
حزب به جدائی ھای ديگری
برخورد
شد .روش
منجر
کمونيست
حزب
رھبری
کارگری به فراکسيون و روش
حزب
رھبری
برخورد
حکمتيست به منقدين سياستھای
رسمی در جوانب مختلف کما
بيش يکسان بود و نتايج مشابھی
ببار آورد؛ تداوم انشقاق و ايجاد
فضای بی اعتمادی ،انفعال،
تحزب گريزی و بعضا خانه
نشينی.
اکنون سه حزب درون جنبش
کمونيسم کارگری وجود دارد .ما
به سھم خود تالش بسياری برای
نقد و متحول کردن اين مناسبات

شماره 16
فرقه ای انجام داده ايم .ما ھمچنين
برای اتحاد صفوف کمونيسم
کارگری بسيار کوشيده ايم،
متاسفانه اين تالش ھا با
برخوردھای عميقا فرقه ای از
جانب رھبری دو حزب کمونيست
کارگری و حکمتيست مواجه شده
است .گويی پروژه اتحاد تمامی
سرمايه زندگی شان را ھدف گرفته
است!
اين شرايط بحران تشکيالتی و
اغتشاش حتی فرصت طلبانی که
بمدت  8سال بر دھانشان مھر
سکوت زده بودند را نيز به
درافشانی انداخته است .اينکه
مستعفيون  8سال پيش از حزب
کمونيست کارگری ،صرفا با دادن
يک اطالعيه که فعاليت ھايمان را
به طرق ديگر ادامه ميدھيم از
حزب جدا شدند و يک کالم بحث و
نقد تئوريک و سياسی بر کاغذ و
زبان نياوردند ،اکنون در "نقد"
حکمت
منصور
مارکسيسم
قلمفرسايی ميکنند و يادشان افتاده
که مباحث حزب و قدرت سياسی
جامعه
و
حزب
و
"غيرمارکسيستی" بوده است ،خود
انعکاسی از تشتت سياسی ای است
که بر جنبش کمونيسم کارگری
حاکم است .بايد بر اين شرايط فائق
آييم.
امروز زمان کار آرام سياسی
نيست .مردم به فقر و اختناق
محکوم شده و عاصی اند .عليرغم
سرکوب خشن و کشت و کشتار
رژيم ،مردم دست از مقاومت و
اعتراض نميشويند .طبقه کارگر
تغيير ريشه ای ميخواھد .مردم
جمھوری اسالمی را نميخواھند و
خواھان سرنگونی آنند .در چنين
شرايطی کمونيسم کارگری بايد در
جلوی صف اعتراض طبقه کارگر
و مردم قرار گيرد و با سازماندھی
صفوف مبارزه اجتماعی ،اين
مبارزه را به سرانجام برساند.
انشقاق و پراکندگی حاکم اما ايفای
اين نقش را بشدت سخت تر کرده
است.
جالب اينجاست که کسانی که خود
در شکل گيری وضعيت امروز
جنبش کمونيسم
صفحه 3
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صفحه 3

نامه سرگشاده به کادرھا ...
کارگری نقش تعيين کننده داشته
اند ،شرايطی که متحول شدن
کمونيسم کارگری به موقعيت
حزب رھبر و سازمانده جنبش
اعتراضی را با موانع جدی روبرو
کرده است ،اکنون دست در انبان
کليشه ھا برده اند و بر اين حکم
ميدھند که جنبش سرنگونی
شکست خورده ،دوران غيرانقالبی
و رکود است .اين تحليل ھا ھيچ
ربطی به تئوری مارکسيسم
منصور حکمت ندارد .ھدف اين
تئوری ھای شکست طلبانه توجيه
شکست سياسی – تئوريک خود
است .يکی ديگر از روش ھای
آشنای خود خدمت کن اين نوع
رھبری که بجای پذيرش نقش خود
در تحميل اين شرايط ،مردم را به
نقد ميکشد و به کارگر تشر ميزند
که چرا اعتصاب نميکند .از سوی
ديگر اظھارات توخالی در ادعای
رھبری انقالب تاثيرات مخربی بر
جنبش کمونيسم کارگری گذاشته
است .آنھا که پا بر زمين دارند،
آنھا که در دل مبارزات درگيرند و
مشکالت و موانع را به عينه
شاھدند ،از شعارھای دھان پرکن
به ھيجان نمی آيند ،دستخوش بی
اعتمادی و دلسردی ميشوند .مسئله
ای که متاسفانه امروز بوضوح
قابل مشاھده است.
در اين ميان برخی محافل که
بدنبال "جامعه مدنی" خاتمی دل و
دين باختند ،اکنون در ضديت با
منصور حکمت تا آنجا ميروند که
سرمست عدم سرنگونی جمھوری
اسالمی را بعنوان سند پيروزی
سياست ھای خود جار ميزنند .اين
عجز ھميشگی چپ سنتی فرقه ای
است که دنبال کليشه ھا ميرود و
در حاشيه جامعه نشو و نما ميکند.
تمام تالش منصور حکمت در سال
ھای آخر عمرش متوجه اين بود
که حزب کمونيست کارگری را از
اين برزخ چپ حاشيه ای غرق در
فرمول خارج کند.
اکنون شرايط بسيار خطير است.
جنبش مردم برای سرنگونی رژيم
منفور اسالمی به اتحاد و انسجام
کمونيسم کارگری نيازمند است.

پيام کنگره سوم را بخاطر بياوريم.
روزنه ای که بسوی پيروزی
کمونيسم باز شده است بدون
انسجام و اتحاد ما با اتکاء بر
سياست ھای کمونيسم کارگری
منصور حکمت در اين دور از
جدال طبقاتی در ايران بسته
خواھد شد .اين رسالت بدوش
ماست .به سادگی نميتوان از کنار
آن گذشت .جامعه عزم جزم تری
از ما طلب ميکند .بايد بر فضای
بی اعتمادی و بحران تشکيالتی و
عدم تامين رھبری که کادرھا و
فعالين جنبش کمونيسم کارگری را
به انفعال ،رکود و تحزب گريزی
ميکشاند ،فائق آئيم.
فضای بی اعتمادی!
با يک نگاه به وضعيت جنبش
کمونيسم کارگری ميتوان فضای
بی اعتمادی ای که در اين جنبش
رخنه کرده است را مشاھده کرد.
اين بی اعتمادی نتيجه انشعابات،
فضای حاکم بر آن و وضعيت
کنونی است .ادامه اين شرايط
ميتواند به تحزب گريزی ،عليرغم
جايگاه تعيين کننده تحزب در
کمونيسم منصور حکمت ،و انفعال
بيانجامد .در اين شرايط حتی يک
ديالوگ در فضای سالم و
کمونيستی به راحتی ميسر نيست.
بی اعتمادی بنوبه خود به يک
فضای رکود و خسته از کار
حزبی و تشکيالتی دامن زده است.
"ميخواھم مدتی فکر کنم!"
"ميخواھم قدری استراحت کنم!"
"اعتمادم سلب شده است!"
عباراتی است که توسط کادرھای
بعضا قديمی اين جنبش در احزاب
کمونيست کارگری و حکمتيست و
ھمچنين در صفوف اين جنبش به
کرات شنيده ميشود.
ترديدی نيست که صف جنبش
کمونيسم کارگری وسيع است و از
اعضای سه حزب اين جنبش
بسيار فراتر ميرود .در داخل
کشور محافل کوچک و بزرگ
وجود دارند که ميکوشند خود
نظرات و سياست ھای منصور
حکمت را دنبال و پياده کنند.
کمونيسم کارگری بعنوان يک افق،
يک جنبش ،يک ديدگاه در سال
ھای اخير رشد کرده است.
منصور حکمت بيشتر و بيشتر

توسط جوانان شناخته و خوانده
ميشود .اما حزبيت در اين جنبش
صدمات جدی خورده است .بايد
بر اين معضل فائق آئيم.
اعتماد را بايد کسب کرد .اما در
مبارزه سياسی "شرط چاقو"
حکم نميکند .ما ھر يک بعنوان
کادرھای اين جنبش بايد در
سطح يکی از رھبران کمونيست
ظاھر شويم .اين تالش منصور
حکمت بود که کادرھای
کمونيست کارگری را به
رھبران عملی و رھبران
اجتماعی کمونيستی بدل کند .ما
ميتوانيم و بايد در اين سطح قد
برافرازيم .در شرايط کنونی
يکی از مھمترين راه ھای فائق
آمدن بر فضای بی اعتمادی قرار
گرفتن در چنين شرايطی است.
اعتماد به خود بعنوان يک رھبر
کمونيست کارگری که عزم جزم
کرده است تا در سال ھای نه
چندان دور برنامه يک دنيای
بھتر را در ايران پياده کند ،يک
رھبر کمونيست کارگری که
تعھد خود در کنگره سوم به
تالش برای برافراشتن پرچم
کمونيسم کارگری در ايران را
از ياد نبرده است و با تمام قوا
ميخواھد طعم شيرين اين
پيروزی را بچشد .ما در اين
آرزو و آرمان سھيم بوديم و بايد
به وظائف مان عمل کنيم .بايد
برای پياده کردنش آستين باال
بزنيم .نبايد اجازه دھيم که
اشتباھات گذشته در يک شرايط
خطير و سخت ما را نسبت به
آينده مبارزه سياسی جنبش مان
نااميد و دلسرد کند .پراتيک
انقالبی انسان کمونيست ويژگی
محوری کمونيسم دخالتگر
منصور حکمت است .بدون
حزب ،بدون تشکل و بدون
پراتيک انقالبی ،تئوری کمونيسم
کارگری مدفون ميشود .کمونيسم
کارگری حکمتی صرفا يک
سلسه نظرات و يک تئوری
منسجم برای تحليل و تبيين جھان
نيست .کمونيسم کارگری امرش
تغيير جھان است .و اين امر
تالش منسجم و متحد تمام
کادرھای کمونيسم کارگری را
طلب ميکند .بايد اين فضای بی
اعتمادی را بشکنيم .غرق شدن
در بی اعتمادی و دلسردی
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معنايی جز پاسيفيسم ندارد.
درغلطيدن در اين فضا در
شرايطی که جامعه ما را و
پراتيک انقالبی و حزبی ما را
طلب ميکند يک غفلت بزرگ و
است .کمونيسم
نابخشودنی
کارگری به ھمه ما نيازمند است.
يکی از موانع اصلی ديگر فقدان
يک مرجعيت فکری با اتوريته در
کل جنبش کمونيسم کارگری است.
منصور حکمت ديگر در ميان ما
نيست .اين برای ھمه ما دردناک
است .اما او يک گنجينه عظيم از
تئوری ،سياست ،تاکتيک و اصول
باقی گذاشته است .با اتکاء به اين
گنجينه ،بويژه استراتژی قدرت
گيری کمونيسم کارگری و پالتفرم
ارائه شده در پلنوم  14ميتوانيم در
اين جدال مھم و تعيين کننده به
پيش رويم .رھبری ھر دو حزب
حکمتيست و کمونيست کارگری
ميکوشند بما بقبوالنند که بايد
منصور حکمت را بسط دھند و
پاسخ ھای جديد اختراع کنند.
ترديدی نيست که سوالھای جديد و
مسائل امروز بايد پاسخ کمونيستی
بگيرند اما تالش تاکنونی برای
بسط منصور حکمت عمال به
عبور از منصور حکمت انجاميده
است .اين تالش ھا محصولی جز
تضعيف کمونيسم کارگری در بر
نداشته است .از فريادھای توخالی
انقالب ھمين جاست ھمينجا برقص
تا شکست جنبش سرنگونی
محصوالت اين نوآوری ھا بوده
است .اين تراوشات موجب بی
اعتمادی ،دلسردی و گيجی و
انشقاق درون صفوف کمونيسم
کارگری شده است .ما معتقديم که
ميتوان براين اوضاع فائق آمد و
بايد سريعا چنين کرد .ميتوان با
تکيه بر ديدگاه ھای منصور
حکمت حزبی سياسی و وسيع
ساخت ،امر سازماندھی و رھبری
جنبش سرنگونی و امر انقالب
کارگری را در دستور گذاشت،
فرقه گرايی ،انفعال و بی اعتمادی
را حاشيه ای کرد ،به يک رھبری
جمعی و وسيع از کادرھای
کمونيسم کارگری متکی شد و اين
وضعيت را متحول کرد .ما بر اين
عقيده ايم که بويژه در شرايط
موجود کمونيسم کارگری ،رھبری
جمعی پاسخی اصولی به انشقاق و
پراکندگی حزبی
صفحه 4
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صفحه 4

نامه سرگشاده به کادرھا ...
است.

رفقا!
ما بسھم خود تالش ميکنيم و
دعوتمان اينست که با ايجاد يک
فضای سالم کمونيستی راه ديالوگ
و ھمکاری ھای مشترک را
بگشائيم .نزديکی ھا و نقاط
اشتراک ما از نقاط افتراقمان
بسيار بسيار بيشتر است .ما
ھمگی ،عليرغم اختالفات مان ،به
يک جنبش متعلقيم .تزھای دو
رھبری حزب کمونيست کارگری
و حکمتيست که احزاب ديگر را
متعلق به جنبش و طبقات
بورژوايی ميدانند ،تالشی فرقه
گرايانه و سکتاريستی است.
)رھبری حزب حکمتيست دو
حزب ديگر را متعلق به جنبش
ناسيوناليسم پرو غرب ميداند و
رھبری حزب کمونيست کارگری
دو حزب ديگر را نماينده سياسی
بورژوازی بزرگ (.قرار نيست
ھمه مثل ھم بيانديشيم .فعاليت بر
مبنای موازين مشترک اولين قدم
در جھت نزديکی و اتحاد صفوف
کمونيسم کارگری است .بايد در
مقابل دلسردی ،رکود و پاسيفيسم
ايستاد .ما ھمه در برافراشتن پرچم
پرافتخار کمونيسم کارگری سھيم
ھستيم و بايد نقش خود را ايفاء
کنيم .فراخوان ما به کليه رفقای
کمونيست کارگری اينست که در
پروژه اتحاد صفوف کمونيسم
کارگری با ما ھمصدا و ھم قدم
شويد .بايد دسته جمعی بر اين
فضای بی اعتمادی فائق آئيم.
ما در آينده نزديک پالتفرم
پيشنھادی عملی پروژه اتحاد
کمونيسم کارگری را به جنبش
ارائه خواھيم داد .اما در ھمين جا
چند پيشنھاد مقدماتی را برای گام
برداشتن در اين جھت به رفقا
ارائه ميدھيم .اميدواريم که اين
پيشنھادات با برخوردی مثبت
روبرو شود .با ھمفکری و بحث و
تبادل نظر بتوانيم اين پروژه حياتی
را در مسيری درست قرار دھيم:
ايجاد يک بولتن برای بحث
در زمينه استراتژی
کارگری،
کمونيسم
مساله اتحاد و تفوق بر

پراکندگی
کمونيستی؛

و

تحزب

تالش برای سازماندھی يک
کنفرانس برای تبادل
نظر و ديالوگ در مورد
مسائل پيشاروی جنبش
کمونيسم کارگری و
کمونيسم
موقعيت
کارگری در شرايط
حاضر .به اين منظور
ميتوان يک کميته تدارک
کنفرانس متشکل از
رفقای مختلف تشکيل داد
تا به امر سازماندھی اين
کنفرانس بپردازد؛
تعيين و تعريف اقدامات و
کمپين ھای مشترک؛ در
بسياری زمينه ھای
سياسی و اجتماعی ما
ميتوانيم مشترکا اقدامات
يا کمپين ھايی را در
دستور بگذاريم و به پيش
ببريم؛
اين نامه تنھا يک فراخوان و ارائه
تصويری از گوشه ھائی از
وضعيت غيرقابل قبول جنبش ما
نيست .اين تاکيدی است بر نقش
عنصر اراده و دخالتگری کادرھای
کمونيست .ما بعنوان حزب اتحاد
کمونيسم کارگری از ھيچ تالشی
برای رفع اين موانع کوتاھی
نخواھيم کرد و در عين حال به
وظايف خود بعنوان يک حزب
سياسی اشراف داريم و برای آن
ميکوشيم .اما يک نکته بايد روشن
باشد ،جنبش کمونيسم کارگری به
تمام ماتريال انسانی و کادری خود
نيازمند است .کادرھايی که در
فراز و نشيب ھای اين جنبش
شرکت داشته اند و کوله باری از
دانش و تجربه را با خود حمل
ميکنند بايد در اين شرايط خطير
برای رفع موانع پيروزی کمونيسم
کارگری فعاالنه پا پيش بگذارند.
امروز وقت آنست که ھر کادر اين
جنبش مسئوليت خود را در اين
مسير تعريف کند و وارد تالش
برای تغيير اين اوضاع بشود .در
فقدان آلترناتيو و راه حل و پاسخ
روشن و کمونيستی ،سياستھا و
سنتھای چپ راديکال تماما اين
جنبش را به شکست ميکشانند.
دراين ترديدی نبايد داشت.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 11سپتامبر 2000
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مبارزه عليه مدارس مذھبی
انتخابات در استان انتاريو و رسانه ھای عمومی
مبارزه عليه مدراس مذھبی وارد
دور جديدی شده است .از يكطرف
حزب محافظه كار اختصاص
بودجه به ھمه مدراس مذھبی را
جز پالتفرم خود گذاشته است و
گروھھای مذھبی و در راس آنھا
كنگره يھوديان كانادا و گروھھای
اسالمی كمپين وسيعی را جھت
دولتی كردن مدارس مذھبی به راه
انداخته اند .انتخابات ايالتی اين
مسئله را ھر چه بيشتر به يك
موضوع مھم جدلھا و تبليغات
انتخابتی بدل كرده است .رسانه
ھای عمومی ھر روز بر سر اين
مسئله با مخالفين و موافقين
مدارس مذھبی پانل و مصاحبه
ترتيب ميدھند .پيروزی حزب
محافظه كار در انتخابات جاری
ميتواند موانع جديد و جديی را بر
سر راه كمپين عليه مدارس
مذھبی قرار دھد .احزاب ديگر در
قدرت ،چون حزب ليبرال و نيو
دموكرات با دفاع خود از استاتس
كو ،يعنی حفظ شرايط موجود و
تنھا اختصاص بودجه به مدارس
كاتوليك در موضع بسيار شكننده
ای قرار دارند.
جنبش ترقی خواھی و سكوالر
بعنوان يك الترناتيو سوم و مستقل
نميتواند به ھيچ يك از احزاب
اصلی در انتخابات مجلس ايالتی
متكی باشد .كمپين عليه مدارس
مذھبی چاره ای جز اتكا به مردم
مترقی و سكوالر و سازمانھای
مدافع حقوق كودكان و زنان و
تشكلھای معلمين و كارگران
ندارد .يك ماه دوره مبارزه
انتخاباتی فرصت مناسبی است
برای يك حركت گسترده ای عليه
ھمه جريانات مدافع مدارس
مذھبی و بسيج مردم و اعمال
فشار ھمه جانبه به احزاب درگير
در انتخابات .از اين فرصی بايد
بھترين بھره را برد.

از طرف ديگر مبارزه انتخاباتی
شرايط جديدی را برای مبارزه
گسترده عليه مدارس مذھبی
فراھم كرده است .كمپين يك
سيستم آموزشی با تحركات اخير
خود تا ھمين جا توانست زير
نورافكن رسانه ھای عمومی قرار
گيرد .بطوری كه نشست اخير
فعالين اين كمپين در مركز تحقيق
انتاريو Centre for Inquiry
of Ontarioبه تاريخ ١٠
سپتامبر با حضور تلويويزيون
سراسری كانادا ،سی بی سی،
ھمراه بود .تمام اين نشست يك
ساعته كه در آن ده تن از فعالين
كمپين از زوايای مختلف به مسئله
مدارس مذھبی پرداختند از طرف
سی بی سی گزارش و فيلم تھيه
شد و گوشه ای از آن در اخبار
سراسری پخش شد .محمود
احمدی و ھما ارجمند از جمله
فعالينی حاضر در اين جلسه بودند
كه بر اھميت حقوق كودك و نقش
آموزش اسالمی تاكيد داشتند.
كمپين عليه مدارس مذھبی وارد
فاز جديدی شده است .اين كمپين
بيش از زمانی به حمايت فعال و
پيگير ھمه انسانھای آزاده ،مدافع
حقوق كودك ،مخالف دخالت
مذھب در دولت و آموزش و
پرورش احتياج دارد .از اين رو
به اين كمپين بپيونديد و در تقويت
آن بكوشيد.
برای اطالعات بيشتر:
 ٤١٦٧٣٧٩۵٠٠يا
www.onessn.org
حزب اتحاد كمونيسم كارگری .كانادا
 ١١سپتامبر ٢٠٠٧

به كمپين عليه مدارس مذھبی در
کانادا بپيونديد و از آن حمايت کنيد!
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ھيات داير دفتر سياسی حزب پاسخ ميدھد!
از اين پس ھر بار يکی از رفقای
ھيات داير دفتر سياسی بطور
فشرده مواضع حزب را پيرامون
برخی مسائل روز جامعه بيان
خواھد کرد .در اين شماره علی
جوادی به دو سئوال پاسخ ميدھد.
اخيرا سايت "سالم دمکرات" و
حزب کمونيست کارگری پيرامون
فراخوان برخی از زندانيان
سياسی وارد يک مجادله سياسی
شدند .موضع حزب اتحاد کمونيسم
کارگری در اين ارتباط چيست؟
علی جوادی :تعدادی از زندانيان
سياسی فراخوان يک حرکت
اعتراضی در سطح جھان در قبال
اعدامھای وحشيانه رژيم اسالمی و
بمنظور لغو احکام اعدام و آزادی
تمامی زندانيان سياسی را دادند.
اقدام سايت "سالم دمکرات" مبنی
بر انگشت گذاشتن بر روی
"شخصيت و انگيزه غير سياسی"
يکی از اين فراخوان دھندگان
عمال تالشی بود بمنظور سايه
افکندن بر کل اين حرکت
اعتراضی و کمپينی که حزب
کمونيست کارگری فراخوان داده
بود .مسئولين اين سايت نشان دادند
که مبارزه شان برای لغو احکام
اعدام شنيع اعدام ،خواسته يا
ناخواسته ،بی قيد و شرط نيست،
ھمه جانبه نيست ،پيگير نيست.
مساله اين نيست که "مجرم" به چه
"جرم" و يا "بھانه ای"" ،سياسی
يا غير سياسی" ،به پايه چوبه ھای
دار برده ميشود .نفس عمل اعدام
قتل و جنايت دولتی است .شنيع و
ضد انسانی است .ھيچ "بھانه" و
"جرمی" در مشروط و محدود
کردن مبارزه برای لغو اعدام قابل
قبول نيست .سالم دمکرات اگر
مدعی است طرفدار بی قيد و شرط

لغو مجازات اعدام است بايد بی قيد
و شرط ،بدون اما و اگر ھمين را
بگويد .حزب اتحاد کمونيسم
کارگری از فراخوان اين زندانيان
سياسی مستقل از اينکه فراخوان
دھندگان دارای چه گرايش سياسی
و تعلق سازمانی و يا به چه جرمی،
سياسی و غير سياسی ،زندانی شده
اند ،دفاع کرد .ما اعالم کرديم که
ھفت سپتامبر را بايد به  ١٠اکتبر
روز جھانی عليه اعدام گره بزنيم.
اما رفقای حزب کمونيست کارگری
عليرغم اقدام شايسته خود در اعالم
آکسيونی در دفاع از فراخوان ٧
سپتامبر در پيشبرد اين کمپين به
شدت محدود نگر و سکتاريستی
عمل کردند .عليرغم حمايت
بسياری از نيروھا از فراخوان ٧
سپتامبر ،به ھمگان تاختند که چرا
اين خبر را "سانسور" کرده اند
)خليل کيوان(؟! که نه بيان تمام
حقيقت بود و نه موضعی اصولی.
)بعالوه اگر عدم درج يک خبر و
اقدام مبارزاتی "سانسور" است ،آيا
اين اتھام در درجه اول گريبان خود
اين رفقا را به داليل مختلف
نميگيرد؟!( اين حزب متعاقبا به
منصفانه
غير
ای
شيوه
"سالم
سايت
موضعگيری
از
"دفاع
دمکرات" را
اعدام" )نويد مينايی( و "نياز به
خون" )منصور ترکاشوند( قلمداد
کردند .اين در حالی است که در
"روزنه" اسامی
سايت
خود
مسئولين سايت "سالم دمکرات" و
نام خود اين سايت در ليست حاميان
فراخوان  ٧سپتامبر قيد شده بود.
حزب ما عليرغم جنجالی که حزب
کمونيست کارگری براه انداخته بود
بطور اصولی در گير اين ماجرا
نشد .از نقطه نظر ما موضعگيری
اين حزب در اين ماجرا بھيچوجه

نشاندھنده تمدن باال ،انصاف ،و
سعه صدر کمونيسم کارگری
منصور حکمت نبود .سياست
تاکتيکی ما اين است که منتقدان
ناپيگير لغو مجازات اعدام را به
مدافعين بی قيد و شرط لغو
مجازات اعدام تبديل کنيم.
کمونيست
حزب
سياست
کارگری از قرار عکس اين
است.
حزب حکمتيست اعالم کرده
است که کنگره يک ھفته ای
خود را به صورت غير علنی
برگزار خواھند کرد .در اين
زمينه انتقادات زيادی جاری
شده است .موضع حزب در اين
زمينه چيست؟
علی جوادی :ھر حزب سياسی
مجاز است که علی االصول به
ھر شکلی که ميخواھد کنگره
خود را ،بصورت علنی و يا غير
علنی ،برگزار کند .اين يک
اصل اساسی است .اما تحزب
کمونيسم کارگری به ھمت
منصور حکمت تالش کرده است
که خود را در دسترس جامعه
قرار دھد .از کمونيسم کارگری
"شيطان زدايی" کند .به تحزب
کمونيسم کارگری در حد مقدور
"شفافيت" ببخشد .در دسترس
بودن ،شفاف بودن مکانيسم ھای
تصميم گيری ،و پاسخگو بودن
از نظر ما از ويژگی ھای يک
حزب مدرن سياسی مارکسيستی
است.
بدون ترديد حزب حکمتيست
دچار اختالفات عديده درونی
است .مباحٽ تعيين کننده ای بر
سر استراتژی سياسی و
سازمانی در اين حزب در
جريان است .تصميم رھبری اين
حزب مبنی بر کنگره يک ھفته
ای غير علنی واکنشی به اين

شماره 16
موقعيت ويژه حزب است .آيا اين
واکنش ضروری و مناسب است؟
اطالعات عمومی ما اجازه
قضاوت نھايی در اين زمينه را
نميدھد .استدالالت ارائه شده
نشاندھنده پرداختن به واقعيت
مسائل و معضالت درونی اين
حزب نيست .اما مساله مھمتر از
کنگره علنی و يا غير علنی،
مستقل از استدالالت و توجيھات،
مساله استراتژی سياسی و
سازمانی اين حزب است .حزب
حکمتيست کنگره مھمی در پيش
دارد .ما مباحٽ رفقای اين حزب
را به دقت دنبال ميکنيم .سرنوشت
اين حزب برای جنبش کمونيسم
کارگری و ما مھم است .اينکه کدام
خط مشی آينده اين حزب را رقم
خواھد زد؟ آيا کمونيسم کارگری
منصور حکمت خط حاکم بر اين
حزب خواھد بود؟ آيا کنگره اين
حزب ملزومات پيشروی کمونيسم
کارگری را درخواھد يافت؟ آيا
کنگره اين حزب قادر خواھد شد
مواضع و سنتھای "چپ راديکال"
را که بعضا خود را در تئوری
"انقالب مرحله ای"" ،دولت
موقت ائتالفی" ،و يا سياستھای
"شکست طلبانه" بروز ميدھد،
کنار بزند .بايد ديد!
در ھر صورت ما اميدواريم که
اين رفقا کنگره موفقی داشته باشند.
اگر اين کنگره علنی بود ،مسلما از
جانب حزب اتحاد کمونيسم
کارگری افرادی در اين کنگره
شرکت ميکردند و بر ملزومات
پيروزی کمونيسم کارگری ،بر
پروژه اتحاد صفوف کمونيسم
کارگری ،مساله حزب رھبر-
حزب سازمانده و مساله مرجعيت
کمونيسم
– سياسی
فکری
کارگری ،در پس تحوالت حاضر
در جامعه تاکيد ميکرد .تاکيد
ميکنم ،سياست اصولی ما شرکت
در جلسات علنی احزاب کمونيستی
– کارگری است .اين سياست نقطه
مقابل سياست "بايکوت" رھبری
اين احزاب است*.

با بولتن مباحثات کمونيسم کارگری ھمکاری کنيد!
اولين شماره بولتن "مباحثات کمونيسم کارگری"  15سپتامبر  2007منتشر ميشود .اين يک نشريه تئوريک – سياسی است که به م ب اح ث ات ک م ون ي س م ک ارگ ری
اختصاص دارد .در اين نشريه تالش ميشود به مباحث اصلی و بحث برانگيز مطرح در جنبش کمونيسم کارگری از طريق مصاحبه ،ميزگرد و مقاله پرداخ ت ه ش ود.
اين يک نشريه حزبی نيست ،لذا صفحات آن به روی کليه کسانی که طی مقاالتی به مباحثات کمونيسم کارگری بپردازند ،باز است .از کليه کسان ی ک ه ع الق م ن د ب ه
دخالت در اين عرصه ھستند دعوت ميشود که مقاالت خود را برای نشريه ارسال دارند .آخرين تاريخ دريافت مطلب برای شماره اول 1 ،سپتامبر است .لطفا مقاالت
آذر ماجدی ،سردبير بولتن
تان را در فرمت  wordبه آدرس  Majedi.azar@gmail.comارسال کنيد .رد يا قبول مقاله برای انتشار با سردبير است.
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سنديکاليسم و رفرميسم در لباس راديکاليسم کارگری
)نقدی بر مواضع جعفر عظيم زاده(
خسرو دانش
اخيرا بولتن شماره ی جديد سايت
شورا مقاالت متن خود را در
سايت شورا منتشر کرده که يکی
از اين مقاالت نوشته ی دوست
عزيزمان جعفر عظيم زاده يکی از
فعالين سايت شورا و ازاعضای
ھيئت مديره ی "اتحاديه سراسری
کارگران اخراجی و بيکار" است.
عنوان اين نوشته "ارتقا جنبش
کارگری و ضرورت حياتی تغيير
رويکردھا ی موجود در ميان
کارگران پيشرو و فعالين
مقاالت
کارگری" ميباشد .من
زيادی از اين فعال عزيز و پيشرو
کارگری خوانده بودم و مدتھا بود
روی آنھا موضع داشتم و سعی
ميکردم مطلبی بنويسم که نوشته ی
اخير ايشان را مناسبترين ديدم تا
نکاتی را در اينمورد اشاره کنم.
اتحاديه ی سراسری کارگران
اخراجی و بيکارالبته با توجه به
اساسنامه ی خود،عليرغم ترتيب
دادن "گلگشتھا" ی ماھيانه،
بنوعی از سنديکاليسم پنھانی رنج
ميبرد و دليل آن نوعی گرايش
آگاھانه ی منفعالنه نسبت به
تشکيل مجمع عمومی در فواصل
کوتاھتر و بصورت فعال است.
بطوريکه بر طبق اساسنامه ی اين
سازمان ،مجمع عمومی در طول
سال يکبار بايد تشکيل بشود و آنھم
بصورت يک در ميان حق ندارد
به ترکيب ھيئت مديره دست بزند
که در واقع دو سال يکبار ميشود.
يک سازمان کارگری اگر بخواھد
در طول سال يکبار مجمع عمومی
خود را با چنين شرايطی برای
تغيير ھيئت مديره برگزار کند در
واقع بنوعی سرپوشيده وجود آنرا
نفی ميکند و بھتر است اين مجمع
اصال تشکيل نشود .رويکرد
انفعالی موجود در اساسنامه نسبت
به زمان تشکيل مجمع عمومی
رابطه ی مستقيم و علنی با
سنديکاليسم موجود در اتحاديه
است .تاکيد ميکنم که اينجا بحث
برسر وجود سنديکا بعنوان يک
تشکل کارگری و نفی آن در
تشکلھای
ممنوعيت
شرايط

کارگری نيست ،مسئله برسر ھمان
ارتقا تالش و مبارزه کارگران
است که بدون حضور مستمر و
مستقيم آنان اين تالش عقيم ميشود.
ھمينطور اشاره به نکات مطرح
شده تالشی برای زيرسوال بردن
فعاليتھای ارزشمند ھيچ فعال
کارگری نيست ،بلکه قصد اين
است که رگه ھا و گرايشھای
بازدارنده در جنبش کارگری را
يافته و مورد نقد قرار دھيم.
اگر بخواھيم رابطه ی غير مستقيم
سنديکاليسم و رفرميسم موجود را
با تئوريھا و تفکر حاکم بر اتحاديه
توضيح دھيم عمدتا بايد به نوشته
ھای دوستان فعال کارگری در اين
سازمان رجوع کرد که نوشته ھای
جعفر عظيم زاده يکی از مھمترين
آنھاست .در اکثر نوشته ھای جعفر
عظيم زاده بنوعی عنصر و متد
"پروسه ی طبيعی" موجود است
)که در نوشته ی اخير ھم در ھمان
ابتدا اين متد کامال عيان است( که
عمدتا به اين صورت مطرح ميشود
که ھر چيزی زمان خود را دارد و
ھر حرکتی کارگری بايد موقع و
زمان ضروری اش برسد و نقد و
ايراد گرفتن ابزار خيلی الزمی ھم
در اين روند نيست .در نوشته ی
اخير ھم اين متد بدين شکل مطرح
است که نقد کميته ھای کارگری
تحت عنوان فرقه گرايی و
سکتاريسم موجود در آنھا درست
نيست و مساوی با يکی گرفتن
جنبش کارگری با فرقه ھای
ايدئولوژيک و مذھبی است .در
صورتيکه در نتيجه گيری از اين
قسمت در نھايت به اين نتيجه
ميرسد که اعضا و فعالين کميته
ھای کارگری مثل؛ کميته ی
پيگيری برای ايجاد تشکلھای آزاد
کارگری و کميته ی ھماھنگی از
فعالين چپ موجود است ،نه مربوط
به مراکز توليدی کارگری .ھمين
پارادوکس کامال نشان ميدھد که
مشکل اين دوست عزيز اين است
که در رابطه با کميته ھای
کارگری منتقدين چپ موجود را
تخريب کند و خوديھای چپ موجود

را تبرئه .جعفر عظيم زاده بعد از
آن مطرح ميکند که چگونگی
توازن طبقاتی بين طبقه ی کارگر
و سرمايه دار در جامعه است که
زمينه ی نفوذ فرقه ھا را در
جنبش کارگری بوجود مياورد.
اين متد بمصداق اين است که
حاکم بودن چپ سنتی در جنبش
کارگری اوايل انقالب بدليل
توازن طبقاتی آندوره است و نه
تاريخی و اجتماعی
ارتباط
جنبش چپ با جنبش کارگری.
رويکردی که سعی ميکند جنبش
کارگری را بعنوان يک جنبش
انتزاعی و منزه جلوه دھد ،در
صورتيکه طبق متد مارکس
ھمواره ميزان رشد طبقه ی
کارگر و جنبش کارگری است که
سيستمھای نظری چپ و جنبش
کمونيستی مختص بخود و يکسان
و مشابه با خود را بوجود مياورد
و ميدان ديد و نقد ما در اين
رابطه با توجه به اين مسئله
مشخص ميشود و مجاز به آنيم.
تجربه ی تاريخی اينرا کامال به
اثبات رسانده است که اين دو
جنبش کامال ارتباط ارگانيک با
ھم دارند و احزاب برايند و تداوم
جنبشھای اجتماعی موجود در
جامعه است و بمثابه يک پراتيک
تاريخی و اجتماعی مشترک
محسوب ميشوند ،وگرنه خالف
اين تحليل بنوعی مقوله ی
انحراف ،خيانت و رويزيونيسم
را به اثبات خواھد رساند و با
فرض جدا بودن چپ موجود از
جنبش کارگری ،رويزيونيسم
داشت .در
خواھد
صحت
صورتيکه چپ سنتی از رابطه ی
تاريخی و اجتماعی و خانوادگی
دانشگاه با جنبش کارگری بوجود
آمد .ھر چه سرمايه داری بيشتر
رشد و توسعه پيدا کرد کرد
دانشگاه برخالف گذشته و اوايل
دوره ی سرمايه داری )که عمدتا
فرزندان طبقات مرفه و سرمايه
دار به آن راه پيدا ميکردند( ،محل
تجمع و زندگی تحصيلی فرزندان
کارگری ،زحمتکش ،اقشار کم در
آمد و متوسط گرديد که بطور
تنگاتنگ از جنبش کارگری تاثير
گرفت و متقابال تاثير خود را بر
جنبش کارگری نھاد .چپ سنتی و
فرقه ای حاصل امتزاج و پيوند
تاريخی ،اجتماعی و خانوادگی
جنبش دانشجويی با جنبش
کارگری بود.

شماره 16
جنبش چپ دانشجويی در
کشورھای تحت سلطه و
"جھانسومی" ،عمدتا بدليل کارکرد
شغلی خود ،عادت داشت به پديده
ھا از روی آموخته ھا و افکار خود
بنگرد .به جنبش کارگری و طبقه
ی کارگر و تئوری کمونيسم با متد
تقدم تئوری بر جنبش نگريست و
ارتباط گرفت .جنبش دانشجويی که
توانايی آنرا داشت آثار رھبران
چپ را بخواند بدليل جدا بودن
مکانيکی جنبش خود با طبقه ی
کارگر چنين تصور کرد که
کمونيسم يک ايدئولوژی است و
جنبش چپ در دانشگاه اين
ايدئولوژی را از دانشگاه بدرون
طبقه ميبرد و طبقه ھم با يک ديد
مکانيکی کارگران و زحمتکشانی
ھستند که دستانشان پينه بسته و
فقيرند .کارگر فقيری که ايدئولوژی
کمونيسم را از دانشجوی کمونيست
ميگيرد و بوسيله ی آن انقالب
ميکند .اين تصور نوعی زھد و
تقدس شبه مذھبی پيدا کرد و اساسا
جنبش کمونيستی با اين متد به يک
"ايدئولوژی مقدس" تبديل شد .با
اين وصف چپ سنتی حاصل
امتزاج مکانيکی چپ دانشگاھی
"جھانسومی" با تئوری چپ و طبقه
ی کارگر بود .چپی که تئوری چپ
تاريخ گذشته را بخشا خوانده بود و
متاثر از آن بود و در اجتماع خود
کارگران را بديد مکانيکی ديده بود
و از نظر خانوادگی ھم اکثرا
پدران ،مادران و برادران و
خواھران وی بودند .در واقع
سوخت و ساز اجتماعی و تاريخی
و نسبتی طبقه ی کارگر و جنبش
کارگری با سوخت و ساز متقابل
چپ دانشگاھی ترکيب يافته و چپ
سنتی را بوجود آورد .سازمانھا و
کميته ھای کارگری دوره ی اخير
نتيجه و سمبل آخرين مرحله ی
تکامل و در نتيجه اضمحالل چپ
سنتی اوايل انقالب ميباشد که
اتحاديه ی کارگران اخراجی ھم
جزو يکی از آنھاست و چنانچه
نتواند با محيط زيست طبيعی
کارگران يعنی مراکز توليدی
کارگری و سنت مجمع عمومی
مربوط به آنھا ارتباط برقرار کرده
و کارگران اخراجی را به ھمت
آنھا دوباره به سرکارشان
برگرداند ،مثل کميته ھای کارگری
در وضعيت فرقه ای و سنتی
خواھد ماند .بدليل اينکه يک
سازمان کارگران
صفحه 7

يک دنياى بھتر

صفحه 7

سنديکاليسم و رفرميسم
در لباس راديکاليسم کارگری...
اخراجی بدون تکيه به مجمع
عمومی فعال خود و بدون پيوند با
سازمانھای کارگران شاغل و
مطالبات آنھا و بدون حمايت
متقابل تبديل به يک سازمان چپ
سنتی ميشود.
گرايش ديگر جعفر عظيم زاده
گرايش ضد حزبی ايشان است.
ايشان چه در دوره ای که در کميته
ی پيگيری بود و چه در دوره ی
کنونی دارای يک گرايش پايدار
ضد حزبی بوده است .ھمينکه در
خود ھمين نوشته از نفی منزه
طلبی چپ موجود به اثبات منزه
طلبی طبقه ی کارگر و جنبش
کارگری ميرسد ،گرايش کامال
کارگر کارگريستی و ضد حزبی
خود را عيان ميسازد و اشاره به
تشکل حزبی در اين نوشته از
طرف ايشان ،يا يک گرايش
ترکيبی را نشان ميدھد يا يک
تظاھر صرف است .او در اکثر
نوشته ھايش يک رگه ی ضد
حزبی و سازمانی پيشروان
کمونيست و تحصيلکرده را تعقيب
کرده است و اختالفات وی در
دوره ی کميته ی پيگيری و
رساندن ان بمرحله ی تالشی و
تسليم آن بدست پست مدرنيستھا
حاکی از اين گرايش ضدحزبی
ترکيب شده با قدرت طلبی فردی
بود.
و اما نکته ی اصلی که در اين
نوشته عمدتا قصد داشتم به آن
اشاره کنم گرايش سنديکاليستی
جعفر عظيم زاده است که پشت
يک موضع ظاھرا راديکال پنھان
شده است .اين موضع راديکال
عمدتا تحت عنوان دھکده ی
جھانی و مثلث سه ضلعی ست که
از بخشھا و طيفھای اصلی )يعنی
دوم خردادی( سرمايه داری
ايران ،خانه ی کارگر و طيفھايی

از سرمايه داری جھانی تشکيل شده
و ھدفش اين است که سرمايه داری
ايران را وارد دايره ی انباشت
سرمايه داری جھانی )دھکده ی
جھانی( کند و در صدد است خانه
ی کارگر سياه را به يک سازمان
زرد تبديل کند .اين دوستمان اين
مواضع بديع خود را در نوشته ھای
قبلی اش نيز کجدار و مريض لو
ميدھد و ظاھرا يک موضع خيلی
راديکال است ،در صورتيکه از
اساس مبانی کمونيسم مارکس را
نفی کرده و خود را از دايره ی آن
بيرون کشيده است و وارد حوزه ی
سنديکاليسم شده است .آنجا که
ميگويد دھکده ی جھانی ،منظورش
نفی تز نظم نوين جھانی ست که
ديگر به يک وضعيت ارتجاعی و
سياست قرون وسطايی رسيده
است .اصطالح دھکده ی جھانی
عمدتا اوايل فروپاشی بلوک شرق
مطرح شد که عمدتا بدليل جو
آنتی کمونيستی حاکم در جھان از
نظر دمکراسی طلبان جھانی بديد
سرمايه داری جھانی مثبت
نگريسته ميشد" .دھکده ی جھانی"
مورد نظر جعفر عظيم زاده
سرمايه داری جھانی در شرايط و
وضعيتی ست که دارد در مرحله
ی ترقی چرخه ی اقتصادی مرتب
انباشت سرمايه ميکند و نيروھای
مولده را رشد ميدھد و قرار است
کل سرمايه ھای جھانی با ادغام
در يکديگردر آن تبديل به سرمايه
ی واحد بشوند .و سرمايه ھای دوم
خردادی اصلی و خانه ی کارگر
زرد ھم به زعم ايشان در اين راستا
حرکت ميکنند .دوست عزيزمان از
اينکه فرياد بر مياورد که چپ
ايران بجای گير دادن به تشکلھای
کارگری بھتر است اينرا افشاء کند،
ھدفش براه انداختن گرد و خاکی
است تا درفضای مه آلود آن کسی
متوجه گرايش و افق اجتماعی
اصلی وی يعنی سنديکاليسم نشود.
منظورش اين است که اين رفقای
چپ بجای فرقه گرا و سکت گفتن

و چوب الی چرخ ھمديگر
گذاشتن بھتر است اين روند
اصلی سرمايه داری ايران را
تشخيص بدھند و خود را وارد
آن کنند .چرا که اگر اينکار را
نکنند و از طرف ديگر ھم تاکيد
مکرر به مجمع عمومی اتحاديه
ی کارگران اخراجی بکنند )که
ھمان چوب الی چرخ گذاشتن
است!( باعث خواھد شد جنبش
کارگری و چپ ايران سرکوب
بشود و حداقل در روند اصلی
جنبش کارگری که سنديکاليسم
است نتواند قرار بگيرد و
موقعيت مناسب را از دست
بدھد .چنين موضعی عمدتا
موضع حزب توده در لباس
راديکاليسم است .بدليل اينکه
اوال ديدش نسبت به سرمايه
جھانی در لباس "دھکده ی
جھانی" مثبت ميشود و سپس با
اصل دانستن سرمايه ھای دوم
خردادی در نھايت پيروزی را
از آن جناح دوم خرداد ارزيابی
ميکند و جناح راست را در حال
استحاله و نفی .منھم بطور
منطقی با چنين تحليلی نه به
جنگ نظم نوين جھانی ميروم و
نه جناح دوم خرداد و خانه ی
کارگر و نه سنديکاليسم حاکم در
اتحاديه ی سراسری کارگران
اخراجی .زمانيکه سرمايه داری
جھانی با جناح "خوب" سرمايه
)جناح دوم خرداد( اصالح طلب
واقعی عليه جناح "بد" و
بنيادگرای راست حاکم در ايران،
بطرف ترقی و انباشت برود،
طبيعی ست که تجويز مبارزه ی
مطلقا ميليتانت با دھکده ی
جھانی و جناح دوم خرداد از
طرف حتی کمونيسم مارکس و
کارگری ھم جايز نيست و فقط
بايد با جناح راست حکومت در
افتاد آنھم از طريق سنديکاليسم
که واقعا پدر اين جناح را در
مياورد.
به اين دليل من عنوان
لباس
در
"سنديکاليسم
راديکاليسم" را انتخاب کردم که
واقعا اصطالح بسيار مناسبی

شماره 16
نسبت به موضع دوستمان جعفر
عظيم زاده است .بدليل اينکه در
عمق بحث يک موج مثبت و در
حال ترقی حرکت ميکند و به يک
متد خوش بينانه ميرسد .خود من
چنانچه حرکتی را از طرف
سرمايه داری ايران و جھان در
جھت حاکم کردن سازمانھای
سنديکايی در جنبش کارگری
مشاھده کنم طبيعتا از اين روند
حمايت ميکنم و به آن خوشبينانه
نگاه ميکنم .با چنين تحليلی بخشی
از سرمايه داری ايران و جھان
"مترقی" ميشوند .فقط تعجبم از اين
است که اگر قرار است چنين افقی
در ايران حاکم بشود عظيم زاده
چرا ميخواھند آنرا افشاء کنيم؟!
و اما آخرين نکته .دوست عزيزمان
جعفر عظيم زاده از فعالين و
رھبران کارگريست و تالشھای
فراوانی در اين مسير انجام داده
است .اين پارادوکس بطور منطقی
و اثباتی در حرکت او در نھايت
بنفع سنديکاليسم و رفرميسم
عريان تمام خواھد شد .بدليل اينکه
با چنين برداشتھايی از سرمايه ی
جھانی و ايران و جناح دوم خرداد
و خانه ی کارگر نميشود آنرا بنفع
راديکاليسم سوسياليستی تمام کرد.
فقط اصليترين انتظارم از اين
دوست عزيز اين است که با
بنيانھای راست فکری خود به
چالش برخيزد که از گذشته برايش
به يادگار مانده است .اين تحليلھا
فرجام و نتيجه ی منطقی متدولوژی
طبيعی" چپ
ی
"پروسه
ايدئولوژيک راست است که در
نوشته ھای ايشان از ھمان ابتدا
موج ميزند .چپ کارگری دارد به
نقطه ی تحول شگرفی ميرسد .دارد
خود را تکان ميدھد و کل نگرش
عميقا سنتی و ايدئولوژيک گذشته
خود را از پيکر خود ميزدايد .من
اسم اين تحول را مرحله ی دوم
چپ کارگری نھاده ام .حيف نيست
فعالين کارگری امثال عظيم زاده
اين چنين اسير گذشته بماند .واقعا
حيف است .زنجيرھای اسارت خود
را از ديالکتيک مکتبی زنگار زده
بگسليد دوست عزيزم!*

جنبش برگزاری منظم مجامع عمومی کارگری را گسترش دھيد!
مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم توده کارگران آنھاست!
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شکست در عراق ،حمله به ايران؟!
علی جوادی
سخنان شديد الحن جورج بوش
عليه "ھولوکاست اتمی جمھوری
اسالمی" منجر به واکنش ھای
متعدد و ھمچنين ارزيابی ھای
جديدی از افزايش خطر حمله
آمريکا و متحدينش به مواضع
نظامی و اتمی جمھوری اسالمی
شده است .ساندی تايمز -لندن از
احتمال حمله برق آسای نيروھای
ھوايی آمريکا به  ١٢٠٠ھدف
نظامی در خاک ايران در ظرف
سه روز صحبت ميکند .بنا به
ارزيابی ھای استراتژيستھای
نظامی ھدف اين عمليات ھوايی
نابودی توان نظامی و ھوايی و
دريايی جھموری اسالمی است .با
طرح مجدد اين گزارشھا و خط و
نشان کشيدنھای طرفين ،مجموعه
ای از سئوال بر فراز سر جامعه
قرار گرفته است .آيا جدال دو
قطب تروريسم بين المللی،
تروريسم دولتی آمريکا و
متحدينش و تروريسم اسالمی و
رژيم اسالمی ،به عرصه تقابل
نظامی در ايران کشيده خواھد شد؟
آيا با شکست در عراق ماشين
نظامی آمريکا راھی ايران خواھد
شد؟ يا اينکه ھدف صرفا سياسی
است؟ به مرگ گرفته اند تا به تب
رضايت دھند؟ و مھمتر چگونه
بايد به مقابله با اين سناريوی
خونين برخواست؟ چه بايد کرد؟
چگونه بايد آماده شد؟

در لحظه حاضر ھيات حاکمه
آمريکا در يک موقعيت خطير
سياسی و بعضا نظامی قرار گرفته
است .شکست سياسی در عراق
پس از سرنگونی صدام حسين و
عدم موفقيت نظامی در از ميدان
به در کردن رقبای اسالميست يک
رکن اين شکست سياسی و نظامی
است .تک ابر قدرت جھان ،غول

نظامی جھان نتوانسته است در
عراق ،در يک کشور در ھم
شکسته موفق شود .کابوس شکست
نظامی کامل و اجبار به خروج در
باالی سر ھيات حاکمه آمريکا قرار
گرفته است .آيا سندروم ويتنام
تکرار خواھد شد؟ واضح است که
شکست نظامی و خروج آمريکا از
عراق در شرايط کنونی و در غياب
قطب سوم مترادف با يک پيروزی
سياسی و بعضا نظامی برای اسالم
سياسی و رژيم اسالمی است .در
چنين شرايطی دو راه حل برجسته
ميشوند .يا ادامه وضعيت سياسی و
نظامی موجود و يا تغيير آن.
خروج و عقب نشينی از عراق از
جانب ھيات حاکمه آمريکا به
معنای تکرار شکست ويتنام و
تضعيف موقعيت جھانی خود در
قبال رقبای منطقه ای و جھانی
است .بعالوه تعديل و تقليل نيروی
نظامی برابر با دست و پا زدن
بيشتر در باطالق است .نتيجه اش
تنھا فرو رفتن بيشتر است .نتيجتا
بطور منطقی تنھا را خروج مرحله
بندی شده است.

اما راه حل خروج از عراق نبايد
مترادف با پيروزی نيروھای رقيب
معنی دھد .در چنين شرايطی و
بمنظور جلوگيری از يک شکست
ھمه جانبه سياسی و نظامی اين
ماشين نظامی تنھا ميتواند به يک
راه حل "منطقی نظامی" ديگر
سوق داده شود .حمله نظامی
بمنظور در ھم کوبيدن مواضع
اصلی ترين رقيب ھمراه با خروج
"نقشه مند" از عراق .از اين رو
شکست نظامی آمريکا در عراق
بايد با حمله به مواضع نظامی و
اتمی و فرماندھی جمھوری اسالمی
جبران شود .اين راه حلی است که
ھيات حاکمه نئوکانسرواتيو آمريکا

را به خود مشغول کرده است.
عربده کشی ھای جنگی،
ارسال
نظامی،
تھديدھای
ناوگانھای جنگی به منطقه خليج
تماما بخشی از اين استراتژی
عمومی ھستند .اما اين استراتژی
خالی از معضل نيست .بسادگی و
بدون پی آمد نيست .اگر حتی
جناحھايی در کشورھايی اروپايی
به اين استراتژی تمکين کنند ،اگر
فرانسه سرکوزی ھم به اين
اردوی جنگی بپيوندد ،معضل
بلوک روسيه – چين کماکان در
جای خود قرار دارد .تقابل افکار
عمومی جھانی با چنين
سياستھايی يک معضل ديگر اين
"نقشه راه" است.

بدون ترديد چنين استراتژی و
نقشه ای دھشتناک و نابود کننده
است .جامعه را متحمل صدمات
انسانی بسيار گسترده ای خواھد
کرد .مردم عادی قربانی اين
و
تروريستی
ماجراجويی
آدمکشی ابر قدرت آمريکا و
متحدينش خواھند بود .چنين حمله
نظامی بدون شک بدون عکس
العمل نظامی و ھمه جانبه متقابل
اسالميستھا نخواھد بود .حمله
نظامی آمريکا خاورميانه را شعله
ورتر خواھد کرد .بر خالف
ادعاھای بی پايه مبنی بر نابودی
تمامی مواضع نظامی و
فرماندھی رژيم اسالمی در
عرض  ٧٢ساعت ،چنين اھدافی
عليرغم تاٽيرات مخربش ،قادر به
نابودی توان نظامی و واکنش
رژيم اسالمی نخواھد شد .اين
اھداف بسادگی دست يافتنی
نيستند .چنين جنگی دھھا سال
جامعه و شرايط زندگی را به
عقب خواھد راند.

از طرف ديگر بر خالف
تصورات و تبليغات پوچ برخی
از نيروھای اپوزيسيون پرو
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غربی ،سلطنت طلبان و بعضا
جمھوريخواھان ،چنين عملياتی
منجر به سرنگونی و تغيير رژيم
اسالمی نخواھد شد .منجر به بپا
خواستن و قيام مردم نخواھد شد.
منجر به اعتصابات سراسری و
گسترده نخواھد شد .اين تصورات
پوچ و ضد انسانی و ضد اجتماعی
اند .مردمی که تحت بمباران نظامی
قرار گرفته اند ،زندگی روزمره
شان مختل و بعضا نابود شده است،
به سختی قادر به قيام و مبارزه
متشکل و سازمانيافته خواھند بود.
راه دوری نبايد رفت ،تجربه خونين
عراق در برابر ماست .بر عکس
حمله نظامی در دست رژيم اسالمی
زخم خورده بھانه ای برای حمله و
تعرض به جامعه و قيچی کردن
مبارزات و اعتراضات اجتماعی
است .جنگ برای رژيمی که
سرنگون نشود يک مائده آسمانی
است.

اما چه بايد کرد؟ نميتوان بر روی
احتماالت شرط بندی کرد .نميتوان
منتظر شليک اولين گلوله ھا و
بمبارانھا شد .بايد از ھم اکنون
دست به کار شد .بايد جلوی چنين
سناريوی خونين و ضد انسانی را
از ھر دو سو گرفت .ارکان
عمومی سياست ما روشن اند .ما
برای سرنگونی رژيم اسالمی و
انجام انقالب کارگری و شکست
سياستھای نظم نوين جھانی مبارزه
ميکنيم .مساله گرھی اما قرار
گرفتن کمونيسم کارگری در راس
اردوئی برای تحقق اين اھداف در
سطح جامعه ايران و جھان است.
در اين زمينه بايد نقشه و طرح
سازماندھی اجتماعی داشت*.

نه جنگ ،نه بمب
اتمی ،نه تحريم
اقتصادی!
مرگ بر جمھوری اسالمی!
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چشم انداز دموكراسی سكوالر در ايران
ھما ارجمند
متن سخنرانی در مركز تحقيق
انتاريو

متوسط جامعه با يك ماشين عظيم
سركوب و كشتار نشان داد.

Centre for Inquiry in ntario

جمعه  ٣١اوت ٢٠٠٧
موضوعی كه برای اين سخنرانی
از طرف برگزار كنندگان تعيين
شده "چشم انداز دموكراسی
سكوالر در ايران" است .اين يكی
از آن مسائل داغی است كه
بخصوص در دھه گذشته به
خيلی از
بحث
موضوع
روشنفكران ،محققين و احزاب
سياسی چه در سطح ايران و چه
در سطح بين المللی بدل شده
است .در مورد آن كتابھا و
تحقيقات بسيار شده است .اما آنچه
كه من ميخواھم بروی آن فكوس
كنم نه جنبه آكادميك و تئوريك و
يا تحقيقی آن است .من به جنبه
پراتيكی و اين كه چشم انداز
سكوالريسم و يک جامعه آزاد
بطور واقع چگونه است و موانع
آن چيست؟ و اين كه توده مردم از
آن چه ميفھمند و چگونه تحقق آن
را ميخواھند ممكن كنند؟ خواھم
پرداخت.
اوال اپروچ من اين است كه نشان
دھم خواست آزادی و سكوالريسم
يك خواست پايه ای مردم
بخصوص پس از تحكيم حکومت
اسالمی در ايران ،يعنی سركوب
انقالب مردم توسط جمھوری
اسالمی به سركردگی خمينی ،بوده
است .اين خواست تنھا در سطح
اميال و اشتياق توده مردم باقی
نماند و يا حتی در سطح نياز و
خواست قشر روشنفكر و تحصيل
كرده خالصه نشد .بلكه حول اين
خواست جنبشی شكل گرفت كه از
يكطرف خود را در تحرك احزاب
و سازمانھای اجتماعی و
پالتفرمھای آنان منعكس كرد و از
طرف ديگر تاثير خود را در
مباحث متفكرين و قشر تحصيل
كرده جامعه ،ھنرمندان و اساتيد
دانشگاھھا نشان داد و از ھمه مھم
تر خود را در جدال ھر روزه
زنان ،جوانان و كارگران و اقشار
فقير جامعه و يا حتی بخش

سكوالريسم در ايران پديده جديدی
نيست .جنبش سكوالريستی برای
اولين بار با جنبش مشروطيت
شكل گرفت و به يك معنی بخشی
از آن جنبش بود .در آن دوره
شخصيتھای بزرگی چه در عرصه
سياست و چه در عرصه فرھنگ
و ھنر كوشيدند به اين جنبش
سيمای روشنی بدھند .اما آن
حركت با سركوب دوران رضا
شاھی و مقاومت جريانات مذھبی
و قشر متكی به بازار و فئودالھا و
معرفی سكوالريسم نيم بند و از
باالی رضا شاه نيمه كاره ماند .اين
سكوالريسم ھمزمان با يك
ديكتاتوری ھمه جانبه و وسيع و
در عين حال با بند و بست با
دستگاه مذھبی ھمراه بود .ھمين
روند در دوره محمد رضا شاه نيز
ادامه داشت با اين تفاوت كه با
اصالحات ارضی از باال
سكوالريسم نضج بيشتری گرفت و
خيلی سريع توسط بخش وسيعی از
جامعه مورد استقبال قرار گرفت.
انقالب  ۵٧و آزاديھای حاصل از
انقالب ھر چند كوتاه بود ولی
شرايطی را بوجود آورد كه آزادی
و سكوالريسم ميتوانست ھمديگر
را مالقات كنند .مطالعه اين مقطع
تاريخی بخوبی نشان ميدھد كه
مردم در ايران تشنه آزاديھای
سياسی و تشنه پيشرفت و
سكوالريسم ھستند .اما جمھوری
اسالمی كه به ھمراه موج انقالب و
برای سركوب انقالب قدرت را
بدست گرفته بود اين روند را با
آتش و خون قيچی كرد .وظيفه
نيمه كاره رژيم شاه جھت سرکوب
انقالب در اساس به خمينی سپرده
شده بود .اما او و تمام ليبرالھا،
ملی و مذھبھايی كه امروز خود را
طرفدار سكوالريسم و دموكراسی
ميخوانند ،ميدانستند كه نميتوان
انقالب را با ھمان سالحھای محمد
سركوب كرد .يك
رضا شاه
دستگاه ايدئولوژيك ،سياسی و
سازمانی جديدی نياز بود .ديگر

نميشد بروی "عظمت ايران" و
ناسيوناليسم كوبيد و از امريكا و
فرھنگ غربی طرفداری كرد و
يا به دستگاه ساواك و شھربانی و
ارتش متكی بود و مردم را به
خانه فرستاد و انتظارات و
توقعاتشان را پايين آورد و يا
سركوب كرد .از اين رو ميبينيد
كه يك رژيم كامال مذھبی و
ايدئولوژيك به ھمان كاری
مبادرت ميورزد كه رژيم شاه
ميكرد با اين تفاوت كه ھمان يك
مقدار محدود حقوق مدنی و
سكوالری كه مردم از آن
برخوردار بودند را ھم زير
ضربات شالق ،زندان و اعدام از
بين برد .از مقطع تثبيت حاكميت
جديد مردم تنھا با ديكتاتوری
سياسی مواجھه نبودند بلكه حقوق
مدنی و حداقل شرايط سوخت و
ساز يك جامعه سكوالر آنان نيز
مورد تاخت و تاز حاكميت قرار
گرفت.
اين تعرض جديد به نرمھای
مدرن و غير مذھبی يكبار ديگر
مسئله سكوالريسم و جدايی
مذھب از دولت را به مسئله مھم
مردم بدل كرد و به اين معنی
جبھه جديدی در مقابل مردم
گشوده شد .جبھه ای كه ھر چند
از نظر تاريخی جديد نبود ولی
از ويژه گيھای برخوردار بود كه
آن را از دورانھای گذشته متمايز
جنبش
بار
ميساخت .اين
سكوالريستی از بطن جامعه و
نياز پايه مردم برای يك زندگی
روتين و روزمره برخاسته بود.
آيا ميتوانيد تصور آن را بكنيد كه
با يك جامعه وسيعا شھری و
صنعتی و با قشر عظيمی از
مردم تحصيل كرده و جمعيت
بسيار عظيمتری جوان مواجھه
باشيد و در عين حال در آن
كشور با سكوالريسم ضديت
وجود داشته باشد و يا مردم در
مخالفت با آن بوده باشند؟ در
تاريخ و يا در جوامع مختلف ما
با اين پديده كه با سركوب و
ديكتاتوری توانستند مردم آن را
خاموش نگھدارند مواجھه بوديم
ولی اين كه بتوانند زندگی مدرن
و سكوالر را از مردم بگيرند
بدون مقاومت گسترده و ھمه
جانبه توده اھالی آن كشور محال
و تصورش بسيار سخت است.
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از اين رو تا آنجايی كه به خواست
آزاديھای سياسی و مدنی برميگردد
مردم در ايران يكبار ديگر چالنج
قديمی يعنی جنگيدن با يك رژيم
ديكتاتور و سركوبگر را در مقابل
خود داشتند و اين تاريخا عرصه
جديدی نبود و سابقه خيلی وسيعتر
و گسترده تری در اين رابطه
وجود داشت .اما تا آنجايی كه به
خواست يك زندگی مدرن و پيشرو
و سكوالر برميگشت ابعاد مسئله به
اين گستردگی و در شكل يك مقابله
ھمجانبه با حاكميت عرصه جديدی
بود .در دوران جمھوری اسالمی
ما با يك تالقی عميق بين خواست
آزادی و سكوالريسم مواجھه ايم .و
آن اين كه مبارزه مردم در اين
ميدان كامال از كانال يك مبارزه
سياسی با حاكميت جريان ميابد.
به يك معنی ميخواھم بگويم چشم
انداز سكوالريسم در ايران كامال
روشن است .تا آنجايی كه به
جامعه و توده ھای وسيع مردم
برميگردد جنبش سكوالريستی با
موانع بزرگی مواجھه نيست.
عطش مردم بخصوص در دوران
حاكميت سياه يك رژيم مذھبی،
برای برخورداری از زندگی مدرن
و از نوع غربی آن چيزی نيست
كه سوال بردار باشد .مقاومت
مردم در مقابل تعرضات
دستگاھھای سركوب رژيم در چند
دھه گذشته ،مقاومت زنان در مقابل
حجاب اجباری ،جنبش عظيم
دختران برای دست يابی به
تحصيالت عالی ،تمايل و جذب
جوانان به فرھنگ غربی و موزيك
و پوشش اروپايی ،تحرك وسيع
زنان برای داشتن حق طالق،
سرپرستی كودكان و كار و
مسافرت و ...ھمه حكايت از عمق
يك جنبش گسترده برای تحقق
سكوالريسم و حقوق مدنی از پايين
در ايران دارد .از اين رو در
ايران بيش از ھر چيز امر
و
سكوالريسم با مقاومت
ستيزجويی يك حكومت مذھبی
روبرو است .حكومتی كه نميتواند
مذھبی باشد و در عين حال
سكوالر .بيھوده نبود كه تالشھای
جريانات ملی مذھبی در طول يك
دھه برای اصالح حكومت عقيم شد
و نتيجه ای نداد .اين اپروچ را اگر
الزم بود ھفت و يا ھشت سال پيش
افشا كرد و نقد
صفحه 10
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صفحه 10
ما از فراخوان

"به ياری عزيزانمان در اردوگاھھای "سازمان
زحمتکشان" بشتابيد!"
دفاع ميکنيم!
اخيرا فراخوانی از جانب خانواده ھا و نزديکان
جانباختگان کومه له" تحت عنوان "به ياری عزيزانمان
در اردوگاھھای "سازمان زحمتکشان" بشتابيد!" منتشر
شده است .اين فراخوان )http://zahmatkeshan-
 (aragh.blogfa.comحاوی تالش اين خانواده ھا در
نجات جان عزيزانشان از شرايط بحرانی و غير انسانی
است که در "سازمان زحمتکشان" دچار آن شده اند.
در اين فراخوان آمده است:
"ما با توجه به اھداف و عملکرد تاکنونی اين سازمان
اعالم ميکنيم که "سازمان زحمتکشان" يک سازمان
سياسی مترقی در اپوزيسيون نيست .سياستھايش مخرب و
غير انسانی است .اين سازمان جريانی برای پيشبرد
اھداف آزاديخواھانه مردم ستمديده نيست ،سازمانی در
مقابل اين اھداف است .ما اعالم ميکنيم که اين سازمان
اصالح پذير نيست .بايد منحل شود".
در اين فراخوان اعالم شده است :
"ما دولت محلی عراق مسئول تضمين امنيت جانی
عزيزانمان در کردستان عراق ميدانيم .دولت محلی عراق
نبايد اقامت عزيزان ما را که از جھنم رژيم اسالمی فرار
کرده اند ،منوط به عضويت در ھيچ سازمانی بکند.
پناھندگی يک حق انسانی است .به ما در خالصی
عزيزانمان از اين وضعيت کمک کنيد".
حزب اتحاد کمونيسم کارگری از خواستھای پايه ای اين
فراخوان حمايت ميکند .حزب در عين حال از تمامی
نيروھای مسئول سياسی ميخواھد که به نوبه خود از اين
خواستھا و فراخوان اين خانواده ھا حمايت کنند .جريانات
موجود در "سازمان زحمتکشان" جرياناتی قومپرست و
باند سياھی ھستند .تقالی اين جريانات و متشکل شدن
تحت نامھای جديد و پيشبرد اھداف تاکنونی شان از نقطه
نظر ما تالشی عليه مدنيت و آزاديخواھی و انسانيت
است.
مرگ بر جمھوری اسالمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
زنده باد جمھوری سوسياليستی!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٩سپتامبر  ١۴ – ٢٠٠٧شھريور ١٣٨۶
سخنرانی ھما ارجمند در سمينار چشم انداز ...
كرد و مردم را از توھم برحذر داشت ،امروز بكنار زده
شده و خود رھبران آن سردرگم و متفرق شده اند .اپروچ
ديگر اين است كه فكر ميكند تنھا با يك رنسانس فكری و
فرھنگی ميتوان سكوالريسم را نھادينه كرد .اين تز
اساسش بر اين استوار است كه جامعه را طالب آزاديھای

سياسی و مدنی نميبيند و جامعه
ايران را يك جامعه عقب مانده و
مذھبی ميداند و از اين رو بيش از
ھر چيزی بر كار فرھنگی و
آموزشی و يا حتی نقد فلسفی
مذھب فكوس دارد .اين جريان نيز
ھمان قدر پرت است كه اولی .اينھا
يا چشماھيشان را بر واقعيات
جامعه ايران ميبندند و يا ميخواھند
به مذھب و دستگاه عظيم مذھبی
خدشه ای وارد نشود و يا ميخواھند
جمھوری اسالمی با زدن يكسری
لبه ھای تيزش كماكان بر سر كار
باقی بماند.
اما واقعيتھا و نياز جامعه و حركت
خود مردم خالف اين تئوريھا و
سياستھا است .مردم برای آن كه
بتوانند امروز در ايران بقايشان را
بازتوليد کنند مجبور ھستند كه يك
زندگی مدرن شھری را اتخاذ كنند.
نميتوان با يك قشر بزرگی از زنان
تحصيل كرده روبرو بود و در
عين حال از آنان خواست كه از
حقوق ابتدايی خود بگذرند و ھر
چه مردان خانواده امر ميكنند عمل
كنند! نميتوان زنان در محيطھای
صنعتی و خدماتی مشغول باشند و
در عين حال به آنان بعنوان
شھروند درجه دوم برخورد كرد!
نميتوان در عصر اينترنت از
جوانان خواست ھمچون يك طلبه
مذھبی زندگی كنند و از زندگی
شاد و متنوع و رنگين برحذرشان
داشت!

شماره 16

اطالعيه ھای منتشر شده اين ھفته
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
* اعتراض تشکالت جھانی کارگری به
جمھوری اسالمی !
* درگذشت فرزاد ميالدپور را تسليت
ميگوئيم!
* اتحاديه ھای کارگری بر عليه اعدامھا
و در دفاع از  ١٠اکتبر روز جھانی عليه
اعدام و رژيم اسالمی اعدام
* ما از فراخوان "به ياری عزيزانمان در
اردوگاھھای "سازمان زحمتکشان"
بشتابيد!" دفاع ميکنی !
* به کمپين روز جھانی "عليه اعدام ،عليه
رژيم صد ھزار اعدام" بپيونديد!
* کارگران عسلويه پيشقدم شده اند!

اعدام نه!
* مبارزه عليه مدارس مذھبی
انتخابات در استان انتاريو و رسانه ھای
عمومی
* نامه سرگشاده به سايتھا ،نھادھا ،سازمانھا و
احزاب مخالف اعدام

به کمپين روز جھانی "عليه اعدام ،عليه
رژيم صد ھزار اعدام" بپيونديد!

آدرس تماس با مسئولين حزب
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com

به يك معنی "چشم انداز
سكوالريسم و دموكراسی در
ايران" اساسا توسط حاكميت
مذھبی كور شده است و اين را
مردم خود ميدانند و از اين رو با
يك جنبش عظيم سرنگونی خواھی
در ايران روبروييم كه آزادی و
سكوالريسم و رفع تبعيض اساس
پرچم آن است .چنان اين دو در ھم
تنيده است كه به سختی ميتوان آنھا
را از ھم جدا كرد .فصل مشترك
جنبش زنان ،جنبش مدرن جوانان،
جنبش دانشجويی ،جنبش كارگری
و جنبش مذھب زدايی امروز دقيقا
بر سر اين است كه چگونه رژيم
اسالمی را به زير بكشند تا بتوانند
آزاديھا و جامعه ای پيشرو را
تامين كنند*.

Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی )علی جوادی ،سياوش
دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
Sivavash_d@yahoo.com
مسئولين کميته سازمانده )سياوش دانشور،
نسرين رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئولين کميته خارج کشور )کريم نوری،
سيروان قادری(
karim.savalan@bredband.net
sirvan_qaderi@yahoo.com
مسئول دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com
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شش سال پس از  11سپتامبر

دنيا کجا ايستاده است...
در اين منطقه کشيده شد .اما اين
فرزند شرور عليه پدر خوانده
وارد عمليات شد .آمريکا که پس
از ختم جنگ سرد و دنيای دو ابر
قدرتی ،با اعالم نظم نوين جھانی
برای تثبيت خود بعنوان تنھا قدرت
فعال مايشاء در دنيا در تکاپو و
تالش بود ،اين اعالم جنگ
تحريک آميز را بفال نيک گرفت.
بھترين و مناسب ترين شرايط از
نظر اخالقی ،روانشناسانه و
ايدئولوژيک برای تثبيت آمريکا
بعنوان ارباب جھان بوجود آمده
بود .مشاھده اين عمليات وحشيانه
و کشتار چند ھزار نفر سمپاتی
بخش مھمی از مردم کره ارض را
به سوی آمريکا جلب کرد .اينجا
بود که تی شرت ھای "ما ھمه
آمريکايی ھستيم!" وسيعا در
کشورھای ديگر توسط جوانان
پوشيده شد .آمريکا نه تنھا از نظر
اقتصادی و نظامی ارباب جھان
بود بلکه برای اولين بار قله ھای
رفيع اخالقی را نيز فتح کرده بود.
اين موقعيت برای آمريکا پس از
شکست در جنگ ويتنام يک
پيروزی بزرگ محسوب ميشد.
برای اولين بار آمريکا بعنوان
قربانی تصوير ميشد.
در اين شرايط زمانی که جرج
بوش "جنگ عليه ترور" را اعالم
کرد نه تنھا با ھيچ مخالفت و
اعتراض جدی روبرو نشد ،بلکه
پشتيبانی وسيع بين المللی را بدست
آورد .روشن بود که اين يک جنگ
سياه ،بی پايان ،ويران کننده و پر
قربانی خواھد بود .اين نه جنگ
عليه ترور ،بلکه آنگونه که
منصور حکمت آن را توصيف
کرد "جنگ تروريست ھا" "جنگ
دو قطب تروريسم دولتی و
اسالمی" بود .حمله به افغانستان با
توجيه تعقيب بن الدن ،عمال
صحنه ای برای تثبيت قدر قدرتی
آمريکا بود.
بالفاصله پس از يازده سپتامبر و
ھمراه با اعالم جنگ عليه ترور،
جنگ عليه آزاديھای سياسی و
حقوق مدنی در کشورھای غربی

نيز آغاز شد .بيشترين حمالت به
آزاديھای سياسی و حقوق مدنی در
اروپآ و بويژه آمريکا انجام گرفت.
آزاديھای سياسی ،آزادی بيان،
محفوظ بودن زندگی خصوصی
افراد ،حقوق مدنی شھروندان از
قربانيان اوليه جنگ عليه ترور
بودند .در کنار انسان ھای
بيشماری که در افغانستان و سپس
در عراق بخاک و خون کشيده
شدند ،علنا و رسما شکنجه در
زندان ھای آمريکا و انگلستان به
رسميت شناخته شد .تلفن ھا ،ايميل
ھا و پست تمام شھروندان تحت
کنترل درآمد ،گروگان گيری،
بازداشت و زندان طوالنی مدت
بدون اعالم جرم به يک واقعيت
روزمره زندگی بدل شد .ربودن
انسان ھا در کشورھای ديگر و
انتقال آنھا به زندان ھای مخفی در
کشور سوم برای شکنجه و
اطالعات و اعتراف گرفتن بطور
روزمره در جريان بوده است.
زندان "گوانتاناموبی" به يکی از
سمبل ھای خشونت وحشيانه دولتی
بدل شده است .اينھا ھمه
محصوالت "جنگ عليه ترور"
بوش – بلر بوده است.
موقعيت اخالقی برتر آمريکا در
جنگ تروريست ھا با حمله به
عراق در مارس  2004تغيير
يافت .اين جنگ مخالفت و
اعتراض ميليون ھا نفر در جھان
را برانگيخت .آمريکا که موقعيت
خود را بعنوان ابر قدرت و رئيس
دنيا تثبيت کرده بود ،بی توجه به
اين اعتراضات يک جنگ خونين،
خانمان برانداز و ويرانگر را عليه
عراق سازمان داد .حاصل اين
جنگ بيش از صد ھزار کشته،
ھزاران نفر مجروح و معلول،
ميليون ھا نفر آواره ،يک جامعه از
ھم پاشيده و بدون ھيچ ساختار
جامعه مدنی ،عدم امنيت ،ترور و
کشتار روزمره ،حاکميت مطلق
نفرت قومی و مذھبی بوده است.
اين جنگ يک تراژدی مطلق
انسانی ،اجتماعی و سياسی است.
حتی دست راست ترين تحليل گران
سياسی نيز قادر نيستند اين واقعيت
را انکار کنند .طنز تلخ تاريخی

اينجاست که اين جنگ ھمان
نيرويی را که قرار بود از ميدان
بدر کند ،عمال تقويت کرده و به
جان مردم انداخته است .نيروی
پيروز اين جنگ اسالم سياسی،
جريانات اسالمی و جمھوری
اسالمی بوده است.
اگر يازده سپتامبر آمريکا را به
قله ھای رفيع اخالقی عروج داد،
جنگ عراق اسالميست ھا را،
حداقل در انظار بسياری در
جھان ،در اين نقطه قرار داده
وحشيانه
جنگ
است .اين
توجيھات سياسی – ايدئولوژيک
و اخالقی مھمی به اسالميست ھا
و تروريسم اسالمی داده است.
اين جنگ باعث تقويت اسالم
سياسی در کل منطقه و در سطح
بين المللی شده است .اين يک
تراژدی ديگر است که بر مردم
بخت برگشته خاورميانه و شمال
آفريقا تحميل شده است .نتيجه اين
جنگ ھر چه باشد مردم قربانی
اين جنگ و بازنده اصلی آن
ھستند.
دفاع ھميشگی و قاطع آمريکا از
اسرائيل سال گذشته تراژدی
ديگری بوجود آورد .آمريکا و
بريتانيا در تالش برای عقب
راندن جمھوری اسالمی و
اسالميست ھا عمال با تشويق و
حمايت اسرائيل جنگ خانمان
براندازی را بر مردم لبنان تحميل
کردند .اين جنگ عمال به شکست
اسرائيل و سياست ھای آمريکا
منجر شد .حزب ﷲ بعنوان
نيروی سياسی پيروز اين جنگ
به قھرمان نه تنھا بخش وسيعی
از مردم لبنان ،بلکه منطقه بدل
شد .نصرﷲ به موقعيت قھرمان
ناسيوناليسم زخم خورده عرب
عروج کرد .اسالم سياسی و
جمھوری اسالمی حتی قوی تر
از گذشته از اين جنگ عروج
کردند .تی شرت ھای "ما ھمه
آمريکايی ھستيم!" پس از يازده
سپتامبر جای خود را به "اکنون
ما ھم حزب ﷲ ايم!" دادند .اين
تی شرت ھا بطور سمبليکی
توازن قوای ايدئولوژيک –
اخالقی در جنگ تروريست ھا را
به نمايش ميگذارد.

شماره 16
دنيای پس از يازده سپتامبر
ھمانگونه که منصور حکمت 6
سال پيش تحليل کرد ،دنيايی سياه
تر ،بی افق تر و غيرانسانی تر
است .اکثريت قريب به اتفاق مردم
دنيا از جنگ تروريست ھا خسته و
بيزار و خواھان زندگی در دنيايی
انسانی تر اند .در اين وانفسا ،بدون
يک آلترناتيو انسانی و روشن،
مخالفين و انسان دوستان يا
سرگردان و بی افق اند و يا به دام
فريب ايدئولوژيک جريان اسالمی
افتاده اند .اسالم سياسی توانسته
است در انظار بخشی از دنيا خود
را بعنوان نيروی قربانی تعرضات
و زورگويی آمريکا جلوه دھد و
بعنوان سخنگوی درد عميق و
واقعی مردم عراق و فلسطين
معرفی کند .اين يکی ديگر از
جنگ
دردناک
محصوالت
تروريست ھاست.
اما اين وضعيت ميتواند و بايد تغيير
کند .اين سياھی و تاريکی ضروری
و اجتناب ناپذير نيست .ما ميتوانيم
و بايد اين جنگ تروريست ھا را
خاتمه دھيم .بشريت متمدن به اين
تغيير نيازمند است و بايد برای
تغيير آن بسيج شود .بايد مستقل از
ھر دو قطب تروريستی به جنگ
اين تروريست ھا رفت .بسيج و
سازماندھی نيروی سوم ،قطب
سوم ،بشريت متمدن عليه جنگ
تروريست ھا ،عليه ھر دوقطب
تروريستی دولتی و اسالمی امری
پيچيده اما امکان پذير است .بايد به
دنيا اعالم کرد که در اين جنگ
مجبور نيستند در کنار يکی از
طرفين و يا خاموش بايستند .افشاء
و طرد ھر دو قطب تروريستی،
تشديد مبارزه برای سرنگونی
جمھوری اسالمی ،تالش برای
پايان دادن به مساله فلسطين و
تشکيل دو دولت مستقل ،و مبارزه
برای گسترش جنبش آزاديخواھانه،
برابری طلبانه و سکوالريستی از
ارکان يک برنامه گسترده برای
بسيج بشريت متمدن عليه جنگ
تروريست ھاست*.

نه به تروريسم دولتی،
نه به تروريسم اسالمی!
زنده باد سوسياليسم!
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نامه ھا،
سياوش دانشور

حزب
رفتند! من فکر می کنم جدا از
ِ
اتحاد کمونيسم کارگری و کالً جنبش
اعتراضی خود شما به تنھايی با
پتانسيل قوی که دارا ھستيد ميتوانيد
اين موقعيت را کسب کنيد و ما را
از شر رژيم سرمايه خالص
کنيد! ...

رامين تير انداز،

ارادتمند ھميشگی ،علی طاھری
ِ

درورد انقالبی .پيام علی جوادی
با
ِ
در مورد رھبری به دستمان رسيد.
ما اميدوار ھستيم ھرچه سريعتر
جنبش
جامعه لزوم حمايت از
ِ
کمونيسم کارگری را درک کرده و
به صفوف آن ملحق شود و زمينه
برای معرفی علی جوادی به
عنوان رھبر سازمانده مبارزات
مردم در راه رسيدن به آزادی و
برابری و نظام سوسياليستی فراھم
شود و ما در اين راستا تمام تالش
ھای خود را به کار خواھيم بست.
لطفا ً در صورت امکان نظر خود
را در مورد برگزاری جلسات
مطالعاتی ما و متنی که ھفته ی
قبل ارسال شد اعالن فرماييد .با
تشکر فراوان

زنده باد رھبر جوادی!

رامين عزيز،
در مورد نکته اول پائينتر جواب
ميدھيم .در مورد نکته دوم ما
خواندن سيستماتيک و موضوعی
مارکسيسم و آثار منصور حکمت
را شديدا بعنوان منابع اصلی
توصيه ميکنيم .حزب برنامه ای
آموزشی تنظيم کرده است که
برايتان ارسال ميشود .اين نظر
فوری ما در مورد برنامه
مطالعاتی رفقای عضو و فعالين
جنبش کمونيسم کارگری است.
ھميشه پيروز باشيد.
از نامه رفيق علی طاھری
علی عزيزم
 ...راجع به آن نکته ای ھم که
دوستمان رامين مطرح کرد ،من
ھم موافقم ،تامين ھژمونی رھبری
به چھره ھايی احتياج دارد ،چه
کسی بھتر از شما؟!! واقعا ً در
تحوالت آينده من به نوبه خودم
فکر می کنم )به يک رھبری(*
نياز داريم ،اسالمی ھا در انقالب
 57خمينی منحوس را داشتند،
حتی مجاھدين رجوی را داشتند که
بعضا ً چپ ھا پای سخنرانيش می

فروغ
سالم ،می خواستم بدونم آيا شما
قابليت رھبر شدن را در خودتان می
ِ
بينيد؟ اآلن جامعه بدنبال رھبری
فردی ھستند تا جمعی و به نظر من
به دنبال کسی خواھند بود که عالوه
بر تفکری که بتواند انقالبی را
رھبری کند جذابيتھايی مثالً در
چھره و سخنرانی ھايش داشته باشد.
که به نظر من اين نکته در شما
وجود دارد .لطفا ً خود را باور داشته
روی حرف من ھم فکر
باشيد و
ِ
کنيد و نظرتون را بدھيد .زنده باد
علی جوادی
دوستان عزيز،
فروغ،
طاھری

رامين

تيرانداز،

علی

در شماره ھای قبل نشريه در
اينمورد علی جوادی توضيحی
نوشت .اينجا نيز من نکاتی را تاکيد
ميکنم .من و ما در حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ترديدی نداريم که
ھيچ جنبش اجتماعی بدون رھبر و
صفی از رھبران کارش جلو
نميرود .فاکتور شخصيتھا در مبحث
حزب و جامعه به اين مکانيزم
ارجاع ميدھد .حتی
اجتماعی
ترديدی در اين نيست که در مقاطع
مشخصی در جامعه ،جنبشی عظيم
با حزبی تداعی و در اذھان مردم
يکی ميشود .و فراتر از آن يک
جنبش سياسی با نام شاخص ترين
رھبر دوره اش گره ميخورد .لنين
برای بلشوکھا در انقالب روسيه و
بسياری چھره ھای ديگر در جنبشھا
و انقالبات معاصر ھمين را تاکيد
ميکند .ھمينطور ما بعنوان حزب
سياسی و اعضای رھبری و
کادرھای حزب ترديدی در اينکه
بايد چنين نقشی را در يک مقياس
اجتماعی بازی کنيم نداريم .اتفاقا نقد
ما به بقيه اينست که چرا اينگونه

فعاليت نميکنند و چرا توقعشان
از خود و از کمونيسم
جونيوريستی و در حاشيه
سياست است .ھمينطور ما حزب
تشکيل داديم که از جمله به اين
ضروت يعنی تامين رھبری بر
جنبش طبقاتی و اعتراض
اجتماعی پاسخ دھيم .اما ما در
عين حال درکی اجتماعی از
مقوله رھبری داريم .رھبری
امری دلبخواھی و تبليغاتی و
زنده باد و مرده باد نيست .امری
اجتماعی و متکی به ظاھر شدن
در نقاط عطف معينی از مبارزه
سياسی بعنوان رھبر راديکال و
سخنگوی جنبش در دوره معين،
و پذيرش و مقبوليت اين امر از
جانب جنبش اجتماعی مربوطه و
جامعه است .تاکيد ما بر
سازماندھی طبقه کارگر و
پيشروان و رھبران جنبش
کارگری و سوسياليستی ،تاکيد
بر شکل دادن به صفی از
سياستمداران کمونيست مدعی
قدرت سياسی و اداره جامعه،
تاکيد ما بر حزب رھبر و حزب
سازمانده ،تماما مبنی بر تزھای
مارکسيستی حزب و جامعه و
حزب و قدرت سياسی است.
رھبری و روشھای کمونيستی
اعمال رھبری يک مقوله مھم در
جنبش ماست .جنبش ما از کانال
اين موضوع دچار ضربات جدی
شد و درک نادرست و فرقه ای
از اين موضوع ميتواند
مخاطرات جديدتری را به ما
تحميل کند .بحث رھبری جمعی
برای ما تقديس جمع در مقابل
فرد و يا تز برتری اين به آن
نيست ،بلکه بحثی در قلمرو
مختصات و نيازھای جنبشی ما
در دوره حاضر است .در ھر
شکل آن اما رھبری امری
اجتماعی و طبقاتی و کمونيستی
است .به اين اعتبار کسب ميشود
و برسميت شناخته ميشود .اين
صف رھبری در يک جامعه
ھفتاد ميليونی بايد وسيع باشد تا
بتواند پاسخ سازماندھی و
پيشروی جنبش را بدھد .حزب
کمونيستی کارگری مکان تشکل
و تريبون اين رھبران است که
سخنگويان جنبشھای اجتماعی و
مشخصا جنبش سوسياليستی
کارگران ھستند .اساسا شخصيت
و رھبر کمونيست در تنوع و
تکثر آن بيشتر موضوعيت پيدا
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ميکند و اين زمانی ممکن است که
کمونيستھا در جدالھای اصلی
جامعه و با اتکا به مکانيزمھای
اجتماعی قدرت فعاليت ميکنند.
ھمينطور مکان چھره يا چھر ھای
شاخص ،که دوره ای جنبشی در
سيمای آنھا سمبليزه ميشود،
اختياری نيست .از ھمين مکانيزم
اجتماعی درمی آيد .بدون اتکا به
مکانيزمھای جامعه و طبقه ،رھبر
سياسی در بھترين حالت رھبر
سازمان خود است .ما بعنوان
کمونيست نه فقط به خودمان باور
داريم و انتظارات باال را مقابل
جنبش مان و بويژه رھبری آن
ميگذاريم ،بلکه در بردن کمونيسم
به اين قامت و بالفعل کردن امکان
پيروزی تالش ميکنيم .رھبر
کمونيست به روش رھبر
بورژوازی و سی ان ان و تبليغات
فرقه ای رھبر نميشود .مکانيزم
رھبر شدنش سياسی و طبقاتی
است و اعتبارش را از جنبش
سياسی اش در يک مقياس وسيع
ميگيرد .علی جوادی فی الحال از
شناخته شده ترين رھبران اين
جنبش است .مسئله اينست که ما
فکر ميکنيم اين ھنوز کافی نيست.
جنبش ما بايد صفی از رھبران
کمونيست را در مقابل جامعه
بگذارد .بايد گامھای بزرگتری
برداشته شود که اولويت اساسی
کار ماست .موفق و پيروز باشيد.
فرھاد از کردستان
سالم سيروان جان .مرسی که
جواب دادی .سيروان جان من و
خيلی ھای ديگه ھمانند شما و
ھمکارانتان جوانی و زندگی خود
را روی اين کار گذاشته ايم و
انشعابات شما روز به روز ما را
نا اميد تر می کند .من خود حزب
زحمتکشان را به رسميت
نميشناسم /چون انشعاب آنھم
بخاطر منافع شخصی شرم آور
است .فکر نميکنيد انشعاب باعث
تضعيف حزب می شود؟ آيا
انشعاب اوليه کمونيست کارگری
از حزب کمونيست ايران اشتباه
نبود؟ آرمانھای کمونيست کارگری
به نظر من روز به روز به رويا
نزديکتر می شود .پس بيايم با ديد
باز به مشکالت جامعه نگاه کنيم نه
استفاده کردن از احساسات مردم.
برات آرزوی
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نامه ھا...
موفقيت دارم.
فرھاد عزيز،
ترديدی نيست که يک نتيجه اوليه
جدائی در احزاب سياسی نااميدی
در ميان دوستداران آنست .ترديدی
نيست که اين جدائی ھا به جنبش
کمونيسم کارگری لطمه زده و در
مواردی ضعيف کرده است .در
مورد جدائی ما از حزب کمونيست
ايران کار ما اشتباه نبود .برای
کمونيسم درست ترين اقدام در آن
شرايط جھانی و منطقه ای و
تاثيرات آن در درون حزب بود.
جريان
که
کسی
امروز
ناسيوناليستی مھتدی – ايلخانی و
تتمه آن را در حزب کمونيست
ايران ميبيند ،و نتيجه تکوين
سياسی گرايشات اجتماعی حزب
کمونيست ايران را تعقيب کند،
ميبيند که مباحث منصور حکمت و
کمونيسم کارگری در آندوره اثبات
شده است .دوست عزيز جدائی را
نبايد تقديس کرد اما ھر جدائی
سياسی مذموم نيست .فردا ممکن
است مثال به ايران حمله نظامی
شود .چنين واقعه ای کل
اپوزيسيون ايران را تکان ميدھد و
بھم ميريزد .اگر فرضا جناحی در
حزب با ھر تئوری و توجيھی
فراخوان تاکتيکی "در دفاع از
جمھوری اسالمی عليه امپرياليسم"
يا برعکس را سرداد ،ما بايد
چکار کنيم؟ وحدت حزب را حفظ
کنيم يا پرچم سياست کمونيستی و
کارگری را برافراشته نگھداريم؟
ميخواھم بگويم اين جدائی ھا در
مقاطع مختلف تاريخی منشا
اجتماعی داشتند و بخشا اجتناب
ناپذير بودند و ماحصل سياسی
شان امروز پديده ھای بسيار
متفاوتی اند.
به نظر من کمونيسم و عدالتخواھی
در جامعه ضعيف نيست .جامعه
فقر زده و اختناق زده به کمونيسم
مثل نان شب نياز دارد .معضل
امروز تشتت تشکيالتی اين جنبش
است که ريشه آن ھم سياستھائی
غير کمونيستی و منافعی خرد اند.
تالش ما فائق آمدن به اين معضل

است .با وجود ضرباتی که
کمونيسم کارگری متحمل شده
است ،ھنوز موقعيت کمونيستھا و
زمينه رشد اجتماعی شان بسيار
بيشتر از ناسيوناليستھا و راستھا
است .تنھا بايد بجنبيم و سواالت
اساسی را روی ميز خود بگذاريم و
پاسخھای کمونيستی به آن بدھيم.
بايد موانع را کنار بزنيم و اميد و
جسارت انقالبی را مجددا ميداندار
بکنيم .در اينصورت کمونيسم
کارگری بسرعت ھمان مکان
شايسته ای را پيدا ميکند که بايد
دارا باشد .تندرست باشيد.
رفيق علی جوادی عزيزم
اميدوارم که سرشار از انرژی و
سرحال و سر دماغ باشی! صفحه
 ١٠اکتبر را ديدم ،خيلی دوست
دارم بيشتر از شما راجع به مسائل
اجتماعی بدونم .احساس ميکنم در
مقاله ھا و مصاحبه ھای شما
پتانسيل عظيمی انسانی خوابيده که
بايد بيشتر برای ما بازش کنيد!
اتفاقا احساس ميکنم بر خالف تمام
ادعاھای مطرح شده نياز اجتماعی
جامعه ايران به يک جريان انسانی،
موجوديت حزب اتحاد را ھر چه
بيشتر معنی ميکند! حداقل به زعم
خودم قوی ترين رگه اين برخورد
و متدولوژی انسانی واقعی را در
شما ،چه در گذشته و چه در حال
می بينم .من فکر ميکنم ترافيک
کاری شما بعضا جاھايی را خالی
گذاشته ،به شخصه دوست دارم
بيشتر از شما مقاله بخوانم.
مصاحبه ھای بيشتر ،سمينارھای
متعدد تری را شرکت کنم و بشنوم.
باز ھم خسته بناشيد ميگم .حزب
اتحاد کمونسيم کارگری و به
شخص شما حاکی از اميدواری و
حرکت را دوباره زنده ميکند! از
صميم قل براتون احترام قائلم و
آرزوی پايندگی بيشتری را دارم.
دوستدار ھميشگی شما ،علی
طاھری
علی طاھری عزيز،
نامه ات به رفيق جوادی را منتشر
کرديم تا بيشتر بنويسد و بيشتر
اتحاد
بگذارد .حزب
سمينار
کمونيسم کارگری در ھمين مدت
کوتاه فعاليتش با تمام ضعفھا و
کمبودھايش خوب کار کرده و

چھره انسانی و آزاديخواھانه
کمونيسم کارگری را شفاف تر
معرفی کرده است .اين امر و
نتيجه کار ھمه کادرھا و اعضا و
دوستداران اين حزب و شخص
شما ھم ھست .آستين ھا را باال
بزنيد و برای ايفا نقش وسيع تر
آماده شويد .جنبش ما به ھزاران
رھبر کمونيست که در قلب
جامعه و جنبش شان جای
ميگيرند نياز دارد .پيروز باشيد.
بھزاد
سالم ھای گرم من را بپذيريد،
طی مطالعه ی نامه ی جناب
جوادی سوالی برای من پيش
آمده که ممنون ميشوم من را از
جواب آن در اطالع بگذاريد :آيا
حزب شما موافق آزادی جنسی و
اعتياد است؟ و اگر نيست پس
چرا مجازات پيرامون اين برنامه
ھا را محکوم می کنيد؟
ممنون و متشکرم ...
بھزاد عزيز،
موضع سياسی حزب در مورد
روابط جنسی و معضل اعتياد را
در برنامه حزب ،يک دنيای
بھتر ،بخوانيد .خيلی کوتاه؛ ما
معتقديم ايجاد رابطه جنسی
داوطلبانه و آزادانه افراد
بزرگسال حق و امر خصوصی
آنھاست و دولت و قانون و ھيچ
مرجعی مجاز نيست در اين امر
دخالت کند .مضافا اينکه آموزش
جنسی برای جوانان و نوجوانان
بايد جزو مواد درسی دبيرستانھا
و نظام آموزشی باشد تا اطالع و
آگاھی علمی جامعه به جنبه ھای
مختلف روابط جنسی و حقوق
خود در اين زمينه ارتقا يابد.
بنابراين ما چيزی به عنوان
"جرم" در اين زمينه نداريم و
طبعا "مجازات" براين اساس را
نيز قبول نداريم .شايد الزم نباشد
اما بايد تاکيد کرد که مسائلی مثل
تعدی جنسی به کودکان و افراد
زير سن قانونی و يا تجاوز
جنسی و خشونت عليه زنان ،در
چھارچوب جرائم سنگين در
برنامه ما گنجانيده شده و با بحث
آزادی روابط جنسی آگاھانه و
داوطلبانه افراد بزرگسال تفاوت
ماھوی دارند .آيا شما فکر
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ميکنيد نبايد بزرگساالن در تعيين و
چند و چون روابط خصوصی شان
آزاد باشند؟
در مورد اعتياد بحث ما بر غير
جنائی شدن اعتياد و کمک به ترک
اعتياد است .از نظر ما نه اعتياد
جرم است و نه معتاد مجرم است.
بنابراين ما با سياست جداسازی،
زندانی کردن و تبعيد معتادين
مخالفيم .به نظر ما دولت و
کلينکھای ترک اعتياد با در
اختيار گذاشتن مصرف شخصی به
معتادين در صورت اعالم آمادگی
و شرکت آنھا در دوره ھای ترک
اعتياد ،و ھمزمان ممنوع کردن
اکيد خريد و فروش مواد مخدر و
مقابله با باندھا و مافياھای توليد و
توزيع مواد مخدر ،بھتر ميتواند به
اين معضل اجتماعی پاسخ دھد .ما
معتاد را قربانی ميدانيم و نه
مجرم .با اعدام و مجازات قربانيان
جامعه مصون نميشود .اعتياد
مسئله ای اجتماعی است و بايد
برای رفع آن راه حل اجتماعی و
انسانی داشت.
بھزاد
با سالم و تشکر فراوان )
خدمت(
ِ
جناب جوادی ،ھمچنين اينجانب به
دليل مدارج علمی ممتاز خود در
مدرسه ممتاز شھر و ھمچنين
داشتن روابط اجتماعی قوی و
سابقه ی خوب خود از دوستان
کثيری بھره مند ميباشم و سعی
دارم عضو ھای فعال تحصيل
کرده را به جامعه شما اضافه نمايم
چراکه اعتقاد دارم عضو ھای
تحصيل کرده و ممتاز ھستند که
می توانند فعاليت ھای ممتاز و
خوبی داشته باشند ...در ضمن
اگر اجازه بدين ،جناب جوادی از
شما سوالی داشتم مبنی بر :آيا اين
گروه با گروه ھای ديگر چپ گرا
چون فدائيان کمونيست ارتباط
داريد؟ يا خير؟ يا اين که آن ھا از
متحدان ما می باشند .سوال ديگرم
اينست که اکثر اوباش در رژيم از
قشر بيسواد ھستند .افراد باسواد
دست به اينکارھا نميزنند .از نظر
حزب بايد با اينھا چگونه برخورد
کرد؟ با سپاس فراوان و به اميد
رسيدن به اھدافمان.
بھزاد عزيز،
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نامه ھا...
خسته نباشيد .خوشبختانه امروز
جامعه ايران در قياس با دو سه
دھه گذشته جامعه باسوادتری
است .ھرچند بيسوادی ھنوز ريشه
کن نشده و حکومت اسالمی مدام
دارد سم جھل و خرافه به جامعه
تزريق ميکند و اين لطمات
اجتماعی خود را ببار می آورد.
بسياری از کارگران امروز حداقل
ديپلم دارند و خيلی ھای ديگر
مدارک دانشگاھی .داشتن سواد
کالسيک و آکادميک البته کمک
زيادی به فراگيری سريعتر بطور
کلی ميکند اما دانش طبقاتی و
درک تناقضات اجتماعی و طبقاتی
و مقابله با آن مشروط به داشتن
مدرک تحصيلی نيست .بلکه
انعکاس زندگی واقعی طبقه و يک
مکانيزم سوخت و ساز اجتماعی
آنست .ھمزمان ميبينيد که بسياری
از تحصيل کردگان با مدارج باال
در خدمت طبقه حاکم ھستند .ما
جنبش کمونيستی کارگری و
آزاديخواھانه ھستيم که در قياس با
جنبشھای راست منافع اکثريت
عظيمی را نمايندگی ميکنيم .اين
حزب به ھر کسی تعلق دارد که با
آرمان اجتماعی کمونيسم تعلق
دارد و حاضر است به سھم خود و
داوطلبانه برای تحقق اين امر
فعاليت متشکل کند .ما نه امتحان
سواد و درجه مدرک علمی
ميگيريم و نه برای داشتن و
نداشتن آن امتيازی قائليم .اين
حزب انسانھای برابر است که
برای برپائی نظامی تالش ميکند
که ھمگان از نعمت سواد و دانش
و سالمتی و بھداشت و آزادی و
رفاه و خوشبختی برخوردار باشند.
ما جنبشی انسان محور و برای
آزادی و رھائی قطعی انسان
ھستيم .از نتيجه تالشھايتان حزب
را مطلع نگه داريد.
در مورد سوال دومتان که "اکثر
اوباش در رژيم از قشر بيسواد
ھستند .افراد باسواد دست به
اينکارھا نميزنند" ،ھم درست است
و ھم نادرست .درست است چون
بيشتر جنبشھای ارتجاعی روی
نيروھای لمپن و گوش به فرمان و
مزد بگير حساب ميکنند و در
مواقع مقتضی آنھا را به جان مردم

معترض و انقالبيون می اندازند.
نادرست است چون بيشتر
استراتژيستھا و مشاوران سياسی و
تروريستھا و وزرا و عاملين قتل و
جنايت در رژيم اسالمی و ھر
رژيم ارتجاعی ديگر مدارک
تحصيلی باال دارند .ھمه شان دکتر
و استاد اند و ده لقب و زير تيتر
دانشگاھی برای خودشان جور
کردند يا واقعا دارند .نکته من
اينست بحث سواد در سواالت شما
زيادی با آزادمنشی اتومات يکی
فرض شده است .آقای زرقاوی نفر
دوم القاعده دکتر است و سر ميبرد
و شاگردانش به سبعانه ترين شکل
آدم ميکشند .ژنرالھا و ماموران
جاسوسی دولت آمريکا ھمه شان
دانشگاه ديده و تحصيل کرده اند.
پروفسورھايشان تئوری کشتار
جمعی و ارتجاع قرون وسطی را
ميپرورانند .نکته اينست که داشتن
و نداشتن سواد و مدارک تحصيلی
و يا تعلق به يک خانواده مرفه يا
فقير ،بخودی خود فرد را انقالبی يا
ارتجاعی نميکند .اين تمايالت و
امر و نقد اجتماعی افراد است که
آنھا را به جنبشی معين و به از اين
طريق به احزابی معين وصل
ميکند .برخورد ما با اوباش رژيم
جزئی از مبارزه سياسی ما با کل
رژيم است .ما برای سرنگونی
کليت اين پديده ارتجاعی تالش
ميکنيم .در عمل مشخص و
اعتراض خيابانی بايد تھاجم اوباش
را دسته جمعی عقب راند .اگر
برخورد فردی با اوباش منظورتان
است ،ما سياست سوزنی ارشاد
اوباش را نداريم .اوباش در جامعه
محصول يک مناسبات و قدرتی
ارتجاعی اند .بايد نظام اوباش را
جارو کرد.
در مورد سوال سومتان که آيا
حزب با گروه ھای ديگر چپ گرا
چون فدائيان کمونيست رابطه دارد
يا نه ،خير رابطه ای نداريم.
آذر جان سالم
امروز صحبت ھايی در رابطه با
کمپين يک مليون امضاء را ديدم.
بسيار خوشحال شدم که خيلی خوب
و راديکال زدی به ريشه ی
موضوع .و در خواست می کنم
بيشتر راجع به اين موضوع
صحبت کنی تا توجه زنان در
ايران به اقدامات جدی تر جلب

شود .منتظر نامه شما ھستم .با
تشکر فراوان.
دوست گرامی
با تشکر از شما .يک رکن
اساسی فعاليت تلويزيون حزب و
نشريات و ادبيات ما ،نقد
جنبشھای ديگر و ارائه راه حل
راديکال و اجتماعی برای
پيشروی اعتراض عليه تبعيض
و نابرابری است .نشريات يک
دنيای بھتر مقاالت خوبی از آذر
ماجدی در زمينه مورد اشاره
شما دارد .از شما دعوت ميکنيم
آنھا را بخوانيد .در سايت حزب
موجوداند .موفق باشيد.
م -س ايران
به نظر من ناموفق ترين حزب
جريانات کمونيزم کارگريست و
غيرکارگری و غير مارکسيست.
من م ح )منصور حکمت(
خوندم .از وقتی دنبال حزب و
قدرت سياسی رفت ديگه از
کارگران فاصله گرفتند و به
شدت غير کارگری شدند .قرار
بود حزب تک بنی بسازند ديديم
که چطور چندين بنی شد .ھمه را
خوب در داخل ايران ميبينيم که
چگونه اين جريان ھر روز به
حاشيه رانده ميشن و بی پايه ھم
ميشن .االن به نظر من که دارم
ميبينم ،حزب کمونيست ايران و
اتحاد سوسياليست کارگری در
بھترين موقعيت و دارای سياستی
درست و شفاف ھستند و
کارگران و بيشتر چپھای داخل
حول اين سياست جمع شدند .اينو
ما در ايران داريم ميبيينم .شما
که به نيروی خود کارگران بی
اعتماد ھستی ) که کارگران تنھا
و تنھا به نيروی خود آزاد
خواھند شد( و ميخواھيد کودتای
يک ميليون نفری بدون حضور
و شرکت و خواست کارگران
انجام دھيد .که به نظرمن برای
شما ھا اصال امکان پذير نيست.
ما چطور به شماھا اعتماد کنيم و
چه حزب کارگری ھستی؟
کارگری را ھم به خودتون بعد
از رفتن از حکا اضافه کرديد.
بايد حول خواسته ھا و مطالبات
و اون افق سوسياليستی باشيد که
به رھائی کارگران و ستمديدگان

شماره 16
می انجامه نه اونی که داريد انجام
ميديد .بايد سياستی مارکسيستی
داشته باشيد .راستی من اين روزھا
يه مطلبی از سالم دموکرات
خواندم از رضا مقدم بيشتر
حرفھای منو زده .ميتونيد بخونيد و
اگه ميشه نقد کنيدm-s iran .
م -س عزيز،
اين نظرات شما وقت خودش –
يعنی دوره استعفای رضا مقدم و
مستعفيون از حزب -پاسخ داده شده
است .به شما پيشنھاد ميکنم بجای
"غير مارکسيست" گفتن زحمت
بکشيد و در رساله ای ،مقاله ای،
يا الاقل با چند استدالل بدور از
اغراض سياسی ،غير مارکسی
بودن يک سياست را نشان دھيد.
اينطور آدم ميداند چگونه بايد بحث
کند .فرمول قدرت سياسی در
مقابل کارگران فرمول قديمی جناح
و
ملی
اپوزيسيون
چپ
ناسيوناليست ايران است که برای
ھيچ مارکسيست و پراتيسين
کمونيست جدی ارزش ندارد .اگر
کسی واقعا يک جو انصاف علمی
و امانتداری سياسی داشته باشد،
جزو کسانی نباشد که از کارگر
يک مذھب ديگر درست کردند و
کارشان تقديس کارگر از موضع
طبقه متوسط است ،و حرف
منصور حکمت در بحث حزب و
قدرت سياسی را بشنود" ،فاصله
از کارگر" را از آن استخراج
نميکند .بلکه آنچه از بحث منصور
حکمت ميفھمد فاصله از چپ
حاشيه ای و ھميشه اپوزيسيون ،که
کارش فرستادن کارگران دنبال
نخود سياه است و جنگ قدرت را
به بورژوازی واگذار ميکند،
استخراج ميکند .شما و ھر کس
قبل از اينکه مخالف منصور
حکمت در اين بحث باشيد ،قاعدتا
بايد مخالف عمل بلشويکھا و لنين
در انقالب اکتبر باشيد و به سياق
روشنفکران بورژوا آن را "کودتا"
بناميد! اما اينھا برای حرکت اين
دوستان سابق گره بحث نيست.
حقيقت اينست که پديده دو خرداد
اپوزيسيون را جابجا کرد .بازتاب
آن ھم در حزب ما پوششی
"کارگری" داشت .حزبی که يکماه
پيش قرار بود با آن انترناسيونال
بسازند را منحل اعالم کردند و
فرمان خروج و
صفحه 15
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کارگران عسلويه پيشقدم شده اند!

جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ

اعدام نه!

با اعضای رھبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری

بررسی اوضاع سياسی ايران
* موج اعدامھا و راه مقابله با آن * موقعيت رژيم
اسالمی * کمونيسم کارگری و مسئله سرنگونی
علی جوادی ،سياوش دانشور ،نسرين رمضانعلی ،آذر ماجدی

 ١٠اکتبر روز جھانی عليه اعدام است .حزب اتحاد کمونيسم کارگری
با تمام قوا ميکوشد تا مبارزه عليه مجازات شنيع اعدام و برچيدن بساط
اعدام را به مبارزه عليه رژيم اعدام و ترور و شکنجه گره بزند .جھان
در  ١٠اکتبر بايد شاھد بزرگترين اعتراضات در اين زمينه باشد.
اعدام جنايت سازمان يافته دولتی است .قتل عمد دولتی است .اعدام
عاملی در سرکوب اعتراضات جامعه و به انقياد در آورن مردم است.
اعدام يک رکن پايه ای رژيم جمھوری اسالمی برای بقاء حاکميت
سياه اسالم و سرمايه در ايران است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به کارگران عسلويه بخاطر پيشگام شدن
در مبارزه عليه اعدام در اين شرايط تبريک ميگويد .ما دست اين
رفقای کارگر را ميفشاريم .حزب در عين حال از ھمه فعالين
کارگری ،از ھمه تشکل ھا و نھادھای کارگری ميخواھد که ھمگام با
کارگران عسلويه و کارگران اتحاديه ھای کارگری در آمريکا برای
برچيدن بساط اعدام فرياد بزنند" :اعدام نه"!
ما از ھمه شما ميخواھيم که نيروی خود را پشتوانه اين حرکت جھانی
برای برچيدن بساط اعدام در جھان کنيد.

لندن؛ شنبه  22سپتامبر ساعت  18.00عصر
St Mary's Hall, 30 Hendon Lane
Finchley Central
* نمايشگاه عکس ،اساليد شو ،ميز کتاب و نشريات

از عموم عالقه مندان برای شرکت در اين جلسه دعوت ميکنيم!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری -واحد انگلستان
تلفنھای اطالعات؛
سيروان قادری  07912689231شراره نوری 07881726475

ترکش را در مطبوعات صادر کردند! اين رويداد بدوا برسر بحث حزب و قدرت سياسی نبود ،برسر ارزيابی از
نامه ھا ...
اوضاع ايران و تاکتيک حزب بود .بحث حزب و قدرت سياسی و حزب و جامعه مجرا و مقطع و توجيه رفتن اين
دوستان شد .بجز بھمن شفيق که الاقل جرات اظھار نظر و جنگيدن برای حرفش را داشت ،عمده شان چيزی نگفتند و در سکوت رفتند .اطالعيه ھای
استعفايشان را حزب ھمراه با بقيه مردم خواند .اين تمام شکوه "شورش آوريل" بود! شورشی که شکست کمونيسم کارگری را اعالم کرد و ھشت
سال بعد و در فرم بيات شده اش مجددا آقای مقدم تکرار ميکند! بيرون حزب ھم بعد از جزوه آقای آذرين پراکنده شدند و ماند محفل کنونی چند نفره
اتحاد سوسياليستی کارگری .اخيرا ھم سياست زير چادر و نقاب حرفھای زشت زدن و رفتار غير سياسی و فرھنگ ملی اسالمی را رواج دادن ،در
پوشش چھره جديد و ناشناخته "سيامک کامران" اما مطلع از تمام لحظات حزب کمونيست کارگری ،روی صحنه آوردند .روآوری به اين روشھای
بسيار "کارگری و مارکسيستی" البته برای ھر ناظر سند محکمی دال بر ھمين پيشرفت مورد اشاره شما در ميان بيشتر طبقه کارگر و چپ است!
کمونيسم کارگری منصور حکمت ھنوز ترند اصلی کمونيسم ايران است .موقعيت تشکيالتی اين جنبش البته با موقعيت بالفعل و باالقوه آن ھيچ تناسبی
ندارد .تشتت تشکيالتی اين معضل را عميقتر کرده است .اين موضوعی است که بايد کمونيستھای کارگری به آن پاسخ دھند و طبعا امر شما نيست.
اما ما اميدورايم که کارگران و چپھا ،آنھم "بيشتر شان" ،با ھر روايتی حول يک سياست سوسياليستی جمع شوند .در چنين شرايطی مطمئن باشيد
کمونيسم کارگری بيشترين نيرو را دارد .اما اگر اينطور بود ،دنيا ميديد و اطالع رسانی "از داخل" ھم الزم نميشد ،بحثھای شما و دوستان شما ھم در
اين سطح نبود .برخالف شوق و ذوق آقای مقدم و شما مبنی بر آرزوی شکست و بن بست و ناموفق بودن برای کمونيسم کارگری ،که ريشه ای ضد
چپ و سکتاريستی و غير کارگری دارد ،ما خوشحال نيستيم در مجموع چپھا و کمونيستھا و راديکال ھا و سکوالرھا در مقابل راستھا و اسالمی ھا و
احزاب بورژوا ضعيف باشند .قدرت جنبش کارگری و چپ بدوا قدرت گرايش سوسياليستی طبقه است و حزب ما جزو الينفک اين افق و کمونيسم
طبقه کارگر است .ما رقابتی با محفل آقای مقدم – آذرين نداريم .نه کمترين معضل ما ھستند و نه با آنھا دشمنی داريم .اين دوستان رفقای قديمی ما
بودند .روزی بنا به دالئل سياسی رفتند و گفتند وقت فعاليت حزبی نيست).آقای آذرين سالھا قبلش رفت( ما برايشان آرزوی موفقيت کرديم و اظھار
اميدواری کرديم که در جبھه ھای مبارزه سوسياليستی ھمديگر را ببينيم .گفتيم دنيا بزرگ است ما با کسی رقابت نداريم .اين دوستان رفتند و عمدتا
نشستند .فعاليت و حضور محفل باقی مانده ھم جلو چشم ھمه است .مطلب آقای مقدم را ھم خواندم .حرف جديدی نداشتند .آنچه ديگران گفته بودند و
ايشان نگفته بود را تکرار کرده بودند تا حقانيت خود را بعد از سالھای طوالنی سکوت معنی دار اثبات کنند .يک مجموعه تحريف و تالش فرقه ای
تاسف آور .پاسخ رضا مقدم را ھم ميدھيم .فعال اولويتھای مھمتری داريم .موفق باشيد* .
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اتحاديه ھای کارگری بر عليه اعدامھا

و در دفاع از  ١٠اکتبر

شماره 16

نامه سرگشاده به سايتھا ،نھادھا ،سازمانھا و احزاب مخالف اعدام

به کمپين روز جھانی "عليه اعدام ،عليه
رژيم صد ھزار اعدام" بپيونديد!

روز جھانی عليه اعدام و رژيم اسالمی اعدام
دوستان و رفقای عزيز
در پی تماس فعالين حزب اتحاد
کمونيسم کارگری با اتحاديه ھا و
تشکالت کارگری در آمريکا ،اين
تشکالت ،رژيم جمھوری اسالمی
را بخاطر اعدام ھای وحشيانه،
دستگيری و سرکوب فعالين
سياسی و کارگری قويا محکوم
کردند .اين تشکالت خواھان پايان
دادن فوری به اعدامھا و آزادی بی
قيد و شرط تمامی دستگير شدگان،
لغو احکام صادره بر عليه فعالين
کارگری سنندج و ھمچنين آزادی
محمود صالحی ،منصور اسانلو و
بختيار رحيمی شدند .متن قطعنامه
و امضا کنندگان اين قطعنامه به
قرار زير است :
ما نمايندگان اتحاديه ھای کارگری
رژيم جمھوری اسالمی را به
وحشيانه،
اعدامھای
خاطر
دستگيری فعالين کارگری و
دانشجويی و سرکوب سيستماتيک
مردم در ايران محکوم ميکنيم.
ما نمايندگان اتحاديه ھای کارگری
خواھان توقف فوری کليه اعدامھا
در ايران ھستيم .ما خواھان آزادی
فوری و بی قيد و شرط تمامی
دستگير شدگان و آزادی تمامی
زندانيان سياسی ھستيم.
ما نمايندگان اتحاديه ھای کارگری
خواھان آزادی فوری تمامی فعالين
صالحی،
محمود
کارگری،
منصور اسانلو ،بختيار رحيمی و
ھمچنين لغو کليه احکام صادر شده
عليه فعالين اتحاديه کارگران
اخراج و بيکار در سنندج – ايران
ھستيم.
 ١٠اکتبر روز جھانی عليه اعدام
است .ما خواھان لغو اعدام در
جھان ھستيم و از اينرو از
قطعنامه عفو بين الملل برای لغو
اعدام در سطح جھان حمايت

ميکنيم .ما يکبار ديگر رژيم
جمھوری اسالمی را بخاطر اعدام
ھزاران تن از مخالفين سياسی قويا
محکوم ميکنيم.
ما تصويب ميکنيم ک ه س ران رژي م
جمھوری اسالمی ب ه ج رم ج ن اي ت
علي ه ک ارگ ران و م ردم در اي ران
بايد محاکمه شوند.

اتحاديه کارگران شھرداری )لوکال
 ،(٢۶٢٠اتحاديه کارکنان حرفه
ای و مھندسی ،اتحاديه کارگران
نجاری )لوکال  ،(٢٠٩اتحاديه بين
المللی کارگران خدمات )لوکال
 ،(۶۶٠فدراسيون شوراھای
کارگران لس آنجلس ،اتحاديه
کارگان حمل و نقل و )لوکال
 ،(۵٠٢اتحاديه کارگران فوالد
آمريکا )لوکال  ،(٣٣٨کنگره
سازمانھای صنعتی و فدراسيون
کار آمريکا )شعبه لس آنجلس(،
فدراسيون معلمين آمريکا )لوکال
 ،(١٠٢١اتحاديه کارکنان سينما و
تئاتر )لوکال  ،(٧٢٨اتحاديه
کارگران ماشين سازی )لوکال
 ،(٩۴اتحاديه کارگران مواد غذايی
)لوکال  ،(٧٧٠اتحاديه کارگران
مخابرات )لوکال  ،(٩٠٠٠اتحاديه
کارگان متال )لوکال ،(١٠٨
اتحاديه کارگران نساجی )لوکال
 ،(٢٢٩٧اتحاديه کارگران نجار
)لوکال  ،(۴٠٩اتحاديه کارگران
ماشين سازی )لوکال ،(١١٨۶
اتحاديه کارکنان ھتل و رستوران
)لوکال  ،(١١٨۴اتحاديه کارگران
بارانداز )لوکال  ،(١٧١٠اتحاديه
کارگران شستشو )لوکال ،(۵٢
اتحاديه کارگران ساختمانی )لوکال
(١١٧٠

زنده باد ھمبستگی بين المللی
کارگران!
زنده باد سوسياليسم!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٧سپتامبر ٢٠٠٧

سالم ھ ای گ رم م ا را ب پ ذي ري د.
ھمانطور که مطل ع ھس ت ي د ،روز
 ١٠اک ت ب ر –  ١٨م ھ ر ،روز
جھانی عليه اعدام در سطح جھ ان
است .اما امسال در ش راي ط ی ک ه
رژي م ج م ھ وری اس الم ی بس اط
اعدام را در س ط ح ج ام ع ه ب رپ ا
ک رده اس ت ،س ازم ان ع ف و ب ي ن
الملل ،ائتالف جھانی ع ل ي ه اع دام
و ھمچنين برخی از "ان ج ی او"
ھ ا ق ط ع ن ام ه ای را ب ه م ج م ع
عمومی سازمان ملل در  ١٠اکتبر
مبنی ب ر ت وق ف اع دام در س ط ح
جھان ارائه خواھند کرد .اين اقدام
گامی موٽر در جھت لغ و ق ان ون ی
"مجازات اعدام" در سطح ج ھ ان
است.
از اين رو حزب اتحاد کمونيسم
کارگری کمپينی را بنام "عليه
اعدام ،عليه رژيم صد ھزار
اعدام" بمنظور گسترش اين
مبارزه اعالم کرده است .تالش ما
اين است که مبارزه "عليه اعدام"
را به مبارزه عليه "رژيم اسالمی
بزنيم .جمھوری
اعدام" گره

اسالمی حکومت اعدام و چوبه ھای
دار است .مصداق بارز حکومت
اعدام در سطح جھان است .بدون
اعدام و سرکوب قادر به دوام
نيست.
ما از تک تک شما نيروھای
مخالف مجازات ضد انسانی اعدام
درخواست ميکنيم که در ادامه
فعاليتھايتان عليه اعدام به اين کمپين
جھانی بپيونديد .نيرو و توان
سياسی و مبارزاتی خود را پشتوانه
پيشروی اين کمپين جھانی کنيد.
دخالت موٽر و قدرتمند شما ميتواند
فضای سياسی و مبارزاتی الزم را
برای برچيدن بساط اعدام در جھان
و در ايران بوجود آورد.
دستتان را ميفشاريم و برايتان
آرزوی موفقيت ميکنيم!
علی جوادی
دبير کميته مرکزی حزب اتحاد
کمونيسم کارگری
 ٧سپتامبر ٢٠٠٧

آيا الزم نيست در مورد وسايل تغي ي ر آن ن ظ ام ی ک ه ت م ام ی اي ن
جنايات را توليد ميکند ،عميقا انديشيد؛ تا اي ن ک ه آھ ن گ س ت اي ش
درباره جالد س ردھ ي م؛ ھ م ان ج الدی ک ه ب ا اع دام ي ک دس ت ه از
جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟
کارل مارکس
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موازين کار نشريه يک دنيای بھتر
* نشريه يک دنيای بھتر ھر ھفته در  12صفحه منتشر ميشود.
* ھر مقاله سياسی حداکثر دو صفحه نشريه را بخود اختصاص ميدھد.
بنابراين حجم مطالب بايد حداکثر معادل سه صفحه ورد با فونت 14
باشد .ترجيح ما اينست که ھر مطلب از يک صفحه نشريه بيشتر نباشد.
* سردبير در تلخيص ،انتشار و يا رد مطالب آزاد است .ھر مورد به
اطالع نويسنده ميرسد.
* مطالب منتشر شده در نشريه نظر نويسندگان آن را منعکس ميکند و
ضرورتا موضع رسمی حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيست .مواضع
رسمی حزب در اطالعيه ھا ،قطعنامه ھا ،بيانيه ھا و قرار ھا و يا از
طريق ارگانھای حزبی انعکاس می يابند.
* يک دنيای بھتر ھدفش اينست بيشتر يک نشريه سياسی – انتقادی -
سازمانده باشد تا يک نشريه تئوريک  -جدلی  -آموزشی .اينگونه مطالب
در بولتن مباحثات "کمونيسم کارگری" که ماھيانه منتشر ميشود ،چاپ
ميشوند.
با نشريه يک دنيای بھتر ھمکاری کنيد.

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالی کنيد!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای جامعه ای آزاد ،برابر ،و مرفه
مبارزه ميکند .ما در مبارزه خود به کمکھای مالی شما نيازمنديم.
Wells Fargo Bank,
Routing Number : 121 000 248
Account Number : 36 48 4688 52

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد!
اساس سوسياليسم انسان است ،چه در ظرفيت جمعى و چه فردى.
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است! منصور حکمت

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

 -٣چگونه با حزب آشنا شديد؟
امضا:

تلفن:

در قتلگاه ايران خودرو يک کارگر ديگر قربانی شد!
يکی ديگر از کارگران شرکت ايران خودرو روز پنجشنبه حين کار کشته
شد .روزپنجشنبه  ١۵شھريور  ١٣٨۶يکی از کارگران شرکت ايران
خودرو در اثر سقوط پالت از روی ليفتراک جان خود را از دست داد.
علی اکبر شورگشتی کارگر انبار ريخته گری در اثر يک حادثه در جلو
چشم ھمکاران خود به طرز فجيع کشته شد .اين کارگر قربانی سياستھای
غلط مديريت شرکت که کار رانندگی را به شرکتھای پيمانکاری سپرده
است شد .اين شرکتھا بدون ھيچگونه نظارت و آموزشی و بدون رعايت
استانداردھای رانندگی در محيط کاری مشغول به کار ھستند .مرگ
شورگشتی نشان داد ھنوز محيط ھای کاری ناامن بوده و بازرسين
وزارت کار ھيچگونه نظارتی بر آن ندارند.
ما مرگ ھمکار عزيزمان علی اکبر شورگشتی را به ھمه ھمکاران و به
خصوص خانواده محترم ايشان تسليت گفته و از ھمکاران عزيز می
خواھيم در مراسم بزرگداشت ايشان که روز دوشنبه ساعت  ٣٠/١۵در
کالک کرج برگزار خواھد شد شرکت کنند.
جمعی از کارگران شرکت ايران خودرو

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به بازماندگان و دوستان علی اکبر
شورگشتی صميمانه تسليت ميگويد و از فعالين کارگری و کارگران
ايران خودرو ميخواھد که در مراسم بزرگداشت او شرکت کنند .محيط
ناامن کار در ايران به قتلگاه کارگران تبديل شده است و مسبب آن
سرمايه داران و دولتشان است .ادعانامه کارگران عليه جنايت در محل
کار و قتل ھم طبقه ای ھايشان بايد ھمه جا اعالم شود!

وضعيت فرزاد کمانگر بعد از يک سال دستگيری
فرزاد کمانگر متولد سال  1354ساکن کامياران شغل وی معلم است و
مدت  5سال در مدارس روستاھای اطراف کامياران و شھر کامياران
مشغول تدريس بوده است .وی سرپرست خانواده بوده ومدت يک سال
است خانواده وی در شرايط سخت و نگران کننده ای به سر می برند.
از تاريخ 28/5/85در شھر سنندج تو سط نيروھای اطالعاتی جمھوری
اسالمی دستگيرشد و  4ماه ھيچ گونه اطالعی از وی نبود و ھرچه
خانواده او به اطالعات کامياران و سنندج مراجعه می کردن انھا اظھار
بی اطالعی می کردند.ولی بعدھا مشخص شد بعد از دستگيری او را به
بند  209زندان اوين انتقال ميدھند و مورد شکنجه و باز جويی قرار
ميدھند .طی اين مدت  3بار او را تحت شرايط شديد امنيتی به سنندج و
کرمانشاه برای باز جويی انتقال می دھند .در بھمن و اسفند  85در شھر
کرمانشاه تحت شکنجه بی رحمانه و باز جويی بوده است.
بعد از  7ماه اطالعات اجازه مالقات بسيار محدود به او ميدھند و تنھا
برادر ومادرش می توانند او را مالقات کنند انھم بسيار کم و با حضور
چنند نفر اطالعاتی  .يک سال از زندانی کردن فرزاد ميگذرد و تا حاال
ھيچ گونه جلسه دادگاھی و تفھيم اتھامی بر گذار نشده است .وکيل مدافع
وی تا کنون موفق به مالقات با او نشد ه است و ھيچ گونه پرونده ای در
اختيار وکيل قرار نگرفته است.

 -٢سال تولد:

تاريخ:
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اى ميل:

* سابقه تحصيالت ،تسلط به زبانھاى اروپائى ،قابليتھاى فنى و
تخصص ھاى حرفه اى:
* شھر محل تولد و زندگى:
* سابقه فعاليت سياسى و متشکل:

فرزاد اکنون در بند  209زندان اوين تحت اذار و اذيت و شکنجه فراوان
است تا حاال چندين بار اعتصاب غذا کرده است ولی متاسفانه ھيچ نتيجه
ای نداشته است .او را چندين بار به بيمارستان انتقال داده اند .فرزاد از
درد پا و چشم بر اثر شکنجه رنج می برد.

از گزارش ھيرش از شھرستان کامياران منتشر شده در سايت
انجمن دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر.
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به قول فرويد ...
جرم ،مذھب ،جزای دينی
شھال نوری
اگر فرض بر اين باشد که با اعدام
يک مجرم از ارتکاب مجدد جرم
پيشگيری ميکنيم بايد نقش
سرکوبگرايانه حقوق جزا را ھم
بررسی کنيم .در بررسی حقوق
جزا مکاتب مختلفی وجود دارد که
ھيچ کدام نقش سرکوب درمجازات
را انکار نميکنند .بھتر است بگويم
که قانون جزا ،بيانگر ارزشھای
اساسی در جامعه است .بنابراين
حقوق جزا عالوه بر نقش
سرکوبگرانه ،نقش بيان و توصيف
ارزشھای اقتصادی ،فرھنگی،
مذھبی
اخالقی،
اجتماعی،
و.....حاکم بر جامعه ميباشد .در
جمھوری اسالمی  ،استقالل بين
دستگاه قضايی و مذھب وجود
ندارد و آنجا که در قضاوت مبتنی
بر مذھب ،جرم و گناه يکی ميشود
عصر
دستاوردھای
طبيعتا
روشنگری کنار گذارده ميشود و
آنچه را که از نظر موازين حقوق
بشر جرم شناخته شده است ،ھمراه
با آئين خاصی و در آگاھی کامل ،با
خونسردی و بدون پشيمانی توسط
مجريان قوانين در جمھوری
اسالمی اجرا ميشود؛ مثل سنگسار
زنی که رابطه خارج از ازدواج
داشته است.
در جوامع اسالمزده ،جرم مبتنی بر
گناه يعنی زير پا گذاردن قوانين
خدايی و دينی و بخاطر آن انسانھا
را به قتلگاه ميبرند؛ نظير الحاد،
کفر و محاربه با خدا .اگر اينگونه
نبود ميبايد تمام کسانی را که اقدام
به قتل ديگری کرده است اعدام
کرد ) از جمله کسانی که خود در
مسند قدرت ھستند( .پس جمھموری
اسالمی از اين ابزار نه عنوان
پيشگيری از جرايم بلکه به دليل
ايجاد جو رعب و وحشت استفاده
ميکند تا چند صباحی به عمر
جنايتبار خود اضافه کند .رژيم
اسالمی ايران با اعدام کسانی که
ممنوعيتھايش را زير پا ميگذارند
انتقام ميگيرد تا از تحقير اقتدارش
جلوگيری کند .مثال در کيفر " گناه"
از قبيل زنا و لواط مسئله

انقامگيری شخصی در ميان نيست
چون عمال شاکی خصوصی در ميان
نيست و مجازات فقط به دليل اثبات
قدرت خدا و ايجاد ترس از جھنم و
خشم خدا صورت ميگيرد.
من ميخواھم از شما سئوال کنم که چه
عواملی باعث ميشود تا افرادی در
آگاھی کامل طناب دار را به گردن
ديگری بياندازند و او را اعدام کنند؟
آيا اعدام کننده قربانی خود را
ميشناسد يا با او دشمنی شخصی
دارد؟ اگر جمھوری اسالمی در اين
 27سال بيش از  100ھزار نفر را
اعدام نکرده بود ،آيا کسی به خودش
اجازه ميداد ديگری را به راحتی به
قتل برساند؟ مردم تحت تاثير قوانين
حاکم بر جامعه رشد ميکنند و شکل
ميگيرند .ھيج انسانی جنايتکار به دنيا
نمی آيد .من معتقدم يک کمپلکس
درونی عميق انسان را به انجام جرم
وادار ميکند .حال ميخواھد جرم
فردی انجام گيرد خواه دولتی و
برنامه ريزی شده.
نکته مھم در اينجا است که مجازات
شونده مثل آيينه ای است که مجازات
کننده گناھان خود را در او ميبيند و با
ديدن منظره مجازات از درد خود
ميکاھد .مجازات ديگری؛ يعنی به
مجازات رساندن نيمه گناھکار
شخص مجازات کننده .انزجار و
نفرتی که مجازات کننده از گناھان
خود دارد  ،در ضمير ناخوداگاه او
چنان کمپلکس عميقی ايجاد ميکند که
برای رھايی از آن دست به نابودی
ديگری ميزند .حتما شما در مورد
اعدام زندانيان سياسی مطالبی شنيده
ايد؟ پاسداران در زمان اعدام
زندانيان سياسی خود وضو ميگرفتند
و شعارھای اسالمی ميدادند و برای
ثواب بيشتر ھمه در کل مراسم
شريک ميشدند .بنظر شما به چه دليل
کيفر خود از جرم پيشی ميگيرد؟ مثال
ديگری ميزنيم:
چرا شخصی را که به دليل قتل به دار
آويخته ميشود ،در مالعام دار ميزنند؟
چرا قبل از به دار آويختن او را شالق
ميزنند؟ آيا به قتل رساندن قاتل کافی

شماره 16

نيست تا ديگران درس عبرت
بگيرند؟ آيا به نمايش گذاردن
چنين جناياتی از طرف مجريان
قانون ياد آور تواب ساختن و
ارعاب مردم نيست؟

برنامه ھای تلويزيونی

برای يک دنيای
بھتر

آيا عامل احساس گناه و عذاب

وجدان ناشی از آن  ،ھمان نکته جمعه :ساعات  ۵بعد از ظ ھ ر
ای نيست که ما به دنبالش بوقت تھران
ميگرديم؟ به قول فرويد  :مذھب

و آئين و آدابش وسيله ای ي ک ش ن ب ه  :س اع ت ١٢:٣٠
ميشود در خدمت دفاع انسان در ظھر بوقت تھران
مقابل ترس.

در تلويزيون کانال يک

کمونيسم البته ريشه مسائل را نه
صرفا در روان مجرمين و
بانيان قتل بلکه در مناسبات
اجتماعی ميبيند و تغيير ريشه
ای آن را ھم در تغيير اين
مناسبات و شرايط تحميلی تبئين
ميکند .آنروز که جامعه از شر
مذھب و خرافه نجات يابد ،جرم
و ناھنجاری در جامعه بعنوان
موضوعی اجتماعی و نه
انحراف و الحاد از عقايد
بررسی ميشود.

ب رای ي ک دن ي ای ب ھ ت ر ي ک
برنامه سياسی اس ت  .ب ي ط رف
نيس ت ،ج ان ب دار اس ت .م داف ع
ح ق ي ق ت ،آزادی ،ب راب ری،
شادی ،رفاه و سعادت انس ان ھ ا
است .ما برای ي ک ج م ھ وری
سوسياليستی مبارزه ميکنيم.

لطفا روز و زم ان پ خ ش اي ن
برنامه ھ ا را ب ه اط الع ھ م ه
Shahla.n@bredband.net
دوس ت ان و آش ن اي ان خ ودت ان
 Tel:+46 737 262 622برسانيد.

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيست و سوسياليستی که به برپائی
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و
ممکن ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
http://www.m-hekmat.com/

يک دنيای بھتر
برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری را
بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد!
از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛
www.for-abetterworld.com
http://for-abetterworld.blogfa.com

سرنگون باد جمھورى اسالمى! زنده باد جمھورى سوسياليستى!

