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  ستون نامه ها
ستون نامه . نشريه يک دنيای بهتر از همان ابتدا وارد ديالوگ با خوانندگانش شد

يافت و تدريجا به يکی از ستونهای بزرگ و پرخواننده  صها به اين کار اختصا
دو دوره؛ ميخوانيد مجموعه ای است از ستون نامه ها در  کهآنچه . شدتبديل 

که  -نشريه فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری –ک دنيای بهتر يدوره اول 
ضميمه، و يک شماره ويژه منتشر شد، و دوره دوم؛ يک  3شماره،  19مجموعا 

 8 و رهشما 20که تاکنون  -نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگری –دنيای بهتر 
را بعد از انتشار يک  هاانتشار اين پرسش و پاسخ. ضميمه آن منتشر شده است

ترديدی نيست که . شماره ای نشريه يک دنيای بهتر مفيد دانستيم 50مجموعه 
ممکن است بسياری از اعضای جديد حزب يا رفقائی که بعدتر به ما ميپيوندند، 

وعه کمک ميکند که به آن سواالت کمابيش مشابهی داشته باشند و اين مجم
از آنجا که صفحات . رجوع کرد و بحث ها را در سطح ديگری نيز مطرح کرد

صفحه بيشتر به ستون  سهنشريه محدود است، معموال تالش شده است دو الی 
اين ستون را نداشتيم و معدودی  با اينحال در موارد. نامه ها اختصاص داده نشود

روشن است . صفحه رسيدالی دوازده  در مواردی ستون نامه ها به شش
اجازه بحث مفصل تر را در مورد  ،کمبود جامحدوديت صفحات نشريه و 

نداده است و چناچه کمبودی بچشم ميخورد ناشی از اين  سواالتبسياری از 
هدف اين ستون در عين ايجاد ديالوگ نشريه با خواننده اش، . محدوديت است

  . ی به بحث های مفصل تر استدادن پاسخهائی کوتاه و سرنخ هائ
  

آمده و در ادامه فرستنده ؛ معموال سوال خوانندگان با اسم و امضا يک توضيحو 
چند . سواالت را در نشريه عموما من پاسخ داده ام. به آن پاسخ داده شده است

که رفقا علی جوادی و آذر ماجدی پاسخ داده اند که در پايان يا ابتدای پاسخ سوال 
و باالخره پاسخها همانطور که در دو دوره نشريه منتشر شدند . ستقيد شده ا

در مواردی که اشتباه تايپی وجود داشته اديت فقط . اينجا تجديد چاپ شده است
  .امالئی صورت گرفته است

  
  انتشارات حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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   21نامه ها، شماره 
  

  سالم علی آقا
به هر حال بخاطر . يک خبرنگار ايرانی هستم در تهران. سخنانت را هميشه دنبال ميکنم

اگر کاری در تهران داشتيد در . اعتقاداتت دوستت دارم هر طور ميتونم حمايتت کنم
  بهرام. خدمتم

  
  بهرام عزيز، 

شما . و اعتقادات کمونيستی عالقه داريدخوشحاليم که به کمونيسم . با تشکر از لطف شما
. علی جوادی با شما تماس ميگيرد. حتما ميتوانيد در جوانب مختلفی با ما همکاری کنيد

  .موفق و پيروز باشيد
   

  آرمان از آبادان
طی نامه ای به شراره نوری از جمله از سازندگان ويدئو کليپ نه به اعدام تشکر کرده و 

همينطور طی گزارشی اعالم . شهائی را در دستور گذاشته استبرای تکثير و پخش آن تال
کرده است که بمناسبت روز جهانی عليه اعدام همراه با دوستان در هشت گروه دو نفره در 

 300اکتبر کردند و حدود  10سطح شهر شعار نويسی عليه اعدام و در حمايت از کمپين 
و متاسف از اينکه شعارها چند  .تراکت را در همين زمينه روی ديوارها نصب کردند

  . ساعتی بيشتر روی ديوارها نميمانند و توسط بسيجی ها پاک ميشود
  

  آرمان عزيز، 
اکتبر از معدود کمپينهائی  10کمپين . دست شما و دوستان ديگر درد نکند و خسته نباشيد

اقدامات . بود که ابعادی گسترده در سطح اپوزيسيون ايران و مردم در داخل و خارج يافت
شما و ديگر رفقای عزيز اگر چند ساعت هم در ديد عموم قرار بگيرد کار خودش را کرده 

بايد روی . مسئله اين است که مجموع اين تالش بزرگ و آموزنده و بادستاورد بود. است
برايت سالمتی و موفقيت آرزو ميکنم و سالم . تبليغات حضوری و کتبی بيشتر کار کنيد

 . ديگر برسانيد  من را به دوستان
  

  شهريار افروزه عزيز،
پيشاپيش . رفقای مسئول با شما ارتباط ميگيرند. فرم تقاضای عضويت شما دريافت شد

اميدوارم در کنار هم . ورودتان را به صفوف حزب اتحاد کمونيسم کارگری تبريک ميگويم
ال مشخصی که در مورد سو. بتوانيم برای تحقق اهداف کمونيستی و مشترکمان تالش کنيم

  .با آرزوی موفقيت و تندرستی شما. در مورد وضعيت تان کرديد جداگانه پاسخ ميدهيم
  

  شما و حزب توده
تفاوت و شباهت شما با حزب توده چيست؟ اونها هم . لطفا اين سوال من را پاسخ دهيد
  ريارآيا حزب فعلی توده ايران شما را حمايت ميکند؟ شه. ظاهرا از کارگران دفاع ميکنند
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  شهريار عزيز،
ما جريانی کمونيستی کارگری و . تفاوت ما با اين حزب از زمين تا آسمان است

مارکسيست هستيم که برای سرنگونی سرمايه داری و استقرار فوری سوسياليسم در ايران 
کوچکترين تعلقی به اردوگاه های شبه سوسياليستی در جهان و يا ديدگاهها . مبارزه ميکنيم

و سنت سياسی اين جريانات نداشتيم و اساسا در نقد کل اين کمونيسم های غير و تاريخ 
ما جريانی متعلق به سنت و جنبش اجتماعی . کارگری و غير مارکسی شکل گرفتيم

سوسياليسم کارگری هستيم که تاريخی جهانی خودش را دارد و در ايران با پرچم نقد 
سنتی که . فوريت سوسياليسم شناخته ميشودمارکسيستی و ضد کاپيتاليستی سرمايه داری و 

با منصور حکمت در ايران شکل سياسی و حزبی گرفت و از زاويه اعتراض اجتماعی 
حزب توده جريانی غير انقالبی و .  است 57محصول جنبش شورائی و کارگری انقالب 

بوده  متعلق به سنت ناسيونال رفرميستی ايران است که تاريخا دنبال اصالح سرمايه داری
حزب توده جريان هوادار شوروی در ايران بود که اهداف اين بلوک را در ايران . است

دنبال ميکرد و سياستش نه امحا و نفی سرمايه داری در ايران بلکه تبديل کردن دولت 
. ايران به متحد کمپ و اردوگاه شوروی در رقابت با آمريکا در دوره جنگ سرد بود

نار خمينی و جمهوری اسالمی قرار گرفت و در همکاری ک 57حزب توده در انقالب 
اين جمهوری اسالمی بود که . مستقيم سياسی و اطالعاتی عليه مخالفين رژيم عمل کرد

با اينحال . امثال حزب توده را در درون خود راه نداد و آنها را به اپوزيسيون پرتاب کرد
داشت و سياست اين جريان در اين جريان در دفاع از جناحی از حکومت سياست منسجمی 

امروز هم همين خط را . بود" اصالح طلب"دوره خاتمی هم دفاع از حکومت و جناح 
" اقتدارگرائی و انحصارطلبی"دنبال ميکند و نقدش نه به اساس ارتجاع اسالمی بلکه به 

حزب توده حتی برخورد بسياری از ملی مذهبی ها و دو خرداديهای سابق . ولی فقيه است
در حال حاضر هم طرفداران . ارزيابی ميکند و در دفاع از رژيم نوسان نميکند" تند" را

مردم ايران در همان . رژيم شرکت کنند" انتخابات"اين خط بخشا شال و کاله کردند که در 
اولين " توده ای يا کمونيست"هم توده ای را کمونيست خطاب نميکردند و  57انقالب 

بسياری از کمونيستها و انقالبيونی که توسط . ميپرسيدندسوالی بود که از هر چپی 
گروههای اطالعاتی رژيم بدام افتادند بخشا با همکاری و رهنمود جرياناتی مانند حزب 

حزب توده . توده و فدائی اکثريت و چپهای اسالم و آخوند زده دستگير و نهايتا اعدام شدند
ونيستها و مخالفين جمهوری اسالمی نقش عمال و در کنار رژيم در سرکوب انقالبيون و کم

اينها در جنبش . دفاع صوری اينها از کارگر نبايد کسی را به اشتباه بياندازد. ايفا کرد
 -يعنی سازمانهای پليسی رزيم در ميان کارگران  –کارگری مدافع شوراهای اسالمی کار 

رژيم در مقابل خط و در بهترين حالت طرفدار سنديکاهای کارگری طرفدار قانون اساسی 
سياستی که اينها به کارگران تجويز ميکنند سياست . راديکال و شورائی کارگران هستند

حزب توده يک . عجز و البه به درگاه بخشی از حکومت در مقابل بخشی ديگر است
بلکه يک جريان طرفدار جناحی از . جريان ضد حکومتی و ضد سرمايه داری نيست

حزب توده حتی به سياق نيروهای طرفدار . ناسيوناليستی است حکومت و مدافع سياستهای
شوروی سابق همان ضد امپرياليسم سطحی و ناسيوناليستی را نمايندگی نميکرد و بيشتر 

کمونيسم کارگری برخالف کل تاريخ و سنت جهانی و داخلی . جريانی ضد آمريکائی بود
تی، جريانی ضد سرمايه و انسانگرا اين خط، جريانی انترناسيوناليست و ضد نظم کاپيتاليس
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ما شباهتی به . است که برقراری سوسياليسم را امری مبرم و ممکن و ضروری ميداند
حزب توده يکی از دشمنان . حزب توده نداريم و حزب توده کوچکترين شباهتی به ما ندارد

ديهای برخورد اين جريان با ما از نوع برخورد دو خردا. بد دهن کمونيسم کارگری است
  . حکومت است

 
  شوان سرخ 

اين نامه يکی از فعالين شهر در قبال برخورد محمد آسنگران به استعفای ايشان از حزب 
کمونيست کارگری و پيوستن به حزب اتحاد کمونيسم کارگری است که اينجا منتشر 

  ميکنيم؛
 

 !!!توضيحی مختصر درباره برخورد شما با استعفای من
ظر شما مبنی بر استعفای من و برخورد تحقير آميز جنابعالی در پيرو برخورد و اظهارن

قبال فردی آه تا ديروز همرزم و يار خودتان می پنداشتيد برای هر انسان منصفی جای 
نمی دانم با آدام معيار و با استناد به آدامين مدرك مستدل شما من را متهم به . تعجب است

دالئل آه همگی از جانب شما محق است و گويا بی ارتباطی، نبود آاری ارگانيك و ساير 
در گذشته از حجم آارها و فعاليت های من . بنده اشتباها با شما و جريانتان آشنا شده ام

آامال  اطالع داريد مگر اينكه در حال حاضر حافظه تصويری و وجدان فردی تان دچار 
واقعيات بديهی واقعا  دوست عزيز انكار. اختالالتی از نوع فراموشی زود رس شده باشد

بهتر آن بود آه در گذشته قبل از اينكه آاری از من ميخواستيد به . آار هرآسی نيست
و حاال . شرايط عضويت و محسنات آن در نزد شما اشاره ای هرچند آوچك هم می آرديد

آه در گذرگاه آزمايش صداقت و فعاليت، چنين بی هويت و بی مدارك شناسايی از جانب 
اما بايد  ،ام چاره ای جز تشريح و توضيح مسائلی آه شما از آن آامال مطلع هستيد شما شده

و برای ورود به دنيای خود شيفته تان اين همه  ...آن را  دوباره گوشزد آنم، را ندارم
نه اشتباه نكنيد، نمی خواهم . مدرك و سند انكار نشدنی را يكباره اينچنين به هيچ نمی گرفتيد

را به شما اثبات آنم اگر اندآی به صداقت تان رجوع آنيد فكر آنم به اندازه چيزی يا آاری 
آارهايم و دالئل آن  آارها و فعاليتها برايتان واضح باشد و نيازی به  آافی پيشينه من،

و بعد از چند سال اين چنين غير رفيقانه تمامی سابقه  تكرار آن از طرف من نباشد
اما در پايان می خواهم آه متذآر شوم شمايی آه مدعی  .ديدمبارزاتی ام  را انكار نمی آر

اين هستيد آه حرآتی سياسی را انجام می دهيد در قضاوت تان درباره مساله ای مانند 
گذشته من اينگونه رفتار می نمائيد ديگر از افرادی آه مدعی سياست نيستند و در سوی 

داشت؟ الزم به ذآر است آه برداشت  ديگر معادله سياست ايستاده اند چه انتظاری ميتوان
من از اين برخورد شما چيزی نيست جز اينكه شما از انتخاب آنونی من آزرده خاطر 

به هر حال . سعی در تخطئه گذشته ام با خودتان را داريد سادههستيد و به همين دليل 
اما  .دادگذشت زمان صحت و سقم تحليل ها و قضاوت ها و بايد و نبايدها را نشان خواهد 

توصيه رفيقانه ای آه به شما دارم اين است آه هيچگاه و به هيچ قيمتی واقعيت زندگی 
. انسانها و نقششان در ميدان مبارزه را قربانی مصلحت ها و منافع حقير آنونی نكنيد

قضاوت شما (وگرنه چنين قضاوتها و برداشت ها و شانه خالی آردن هايی از اين دست 
روزانه در ميدان زندگی مصرفی در جامعه ما در تعامل خسته آننده ) ندرباره استعفای م
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اما  .مناسبات انسانهای موجود آنونی از جانب سيستم حاآمه هزاران بار بازتوليد می شود
درست در همين جا است آه تفاوت های من با شما آغاز می شود و برای اجتناب از 

لص و تازه نفس ديگر اميدوارم برخورد برخوردهای بعدی شما با افراد و نيروهای مخ
به همين جمله قصار از زنده . غير مسئوالنه ای از نوع برخورد شما با من را انجام ندهيد

  !!!ماه را نشانت دادم انگشتم را ديدی: ياد منوچهر آتشی اآتفا ميكنم آه
  

  رفيق شوان سرخ عزيز،
انتخاب . مسائل نداشته باشيد توصيه ما اين است که کارتان را بکنيد و توجهی به اين

سياسی انسانها را بايد همواره محترم شمرد و استدالل و رفتار کمونيستی را در مقابل 
نبايد مردم را . جامعه و مردم شعور دارند. تعصب و برخوردهای غير مسئوالنه قرار داد

بعی از کسانی که رابطه و تحليل شان تا. نبايد پاسخ هر رفتاری را داد. دستکم گرفت
. دوری و نزديکی افراد با آنهاست، نميتوانند روش برخورد و اصول پابرجائی داشته باشند

برايتان آرزوی موفقيت . کار ما بنيادی و اساسی است و بايد از جنجالهای سبک بدور باشد
  . ميکنم

   
 

  آقای دانشور
. کمونيست نيستم من. بحثهايتان واقعی تر است. اخيرا نشريات و مقاالت شما را ميخوانم

هوشنگ . ولی فکر نميکنيد شما با ناسيوناليسم دشمنی داريد؟ بدورد. ناسيوناليست هم نيستم
  تهرانی 

  
  آقای هوشنگ تهرانی عزيز،

حق با . ما استقبال ميکنيم. خوشحالم که نشريه حزب را ميخوانيد و وارد ديالوگ ميشويد
نی که ميخواهد انسانهای حامل عقايد نه دشم. ما با ناسيوناليسم دشمنی داريم. شماست

ناسيوناليستی را از روی زمين بردارد، بلکه دشمنی با يک ايدئولوژی و جنبش و تفکر و 
اصول عقب مانده و ضد بشری که تاريخا منشا تخاصم و جنگ و خودمحوری بوده و 

عنوان ما ب. طبقات حاکم برای کوبيدن مردم کارکن از اين طوق بردگی استفاده کرده اند
بعنوان . کمونيست انسان محور هستيم و هويتی بجر هويت برابر انسانی را قبول نداريم

جنبش کمونيستی که برای تحقق سرنگونی سرمايه داری توسط يک انقالب کارگری تالش 
ميکنيم، هدفمان نه ايجاد حکومت فقط کارگران بلکه آزادی و برابری همگان و الغا 

به اين اعتبار عقايد و جنبشهای طبقات دارا و از جمله . تمناسبات بردگی طبقاتی اس
. جنبش و تفکر ناسيوناليستی در مقابل اهداف و آرمان اجتماعی و طبقاتی ما قرار دارد

راستش مستقل از کمونيسم هم، ناسيوناليسم يک نگرش عقب مانده و محدودنگر به جهان و 
ت ميکنم به صف ما کمونيستها و از شما دعو. جامعه بشری است و شايسته دفاع نيست

 .*انترناسيوناليستها بپيونديد و از هويت آزاد انسانی دفاع کنيد
 ، 20نامه ها، شماره 

  جوانان هسته شايان
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هر چه به وقع يک تحول يا يک بحران عظيم نزديک ميشويم حاال چه انسانی وچه غير 
 ... انسانی

با يکديگر وارد جدل های نو و تازه تر  نيروهايی که  خود را کمونيست کارگری می نامند
ميشوند که باعث دوری از اهداف اساسی و پيشبرد امر پيروزی کمونيسم کارگری در 

و در همين راستا شاهد موضعگيريهای به شدت سکتاريستی از برخی افراد . ايران ميشويم
ز جانب نکته جالب وتعجب آور اين موضع گيری ها ا. واحزاب کمونيستی کارگری هستيم

در شرايط امروز که تحوالت پيشرو به  .خود را باعث و رمز پيروزی اهدافشان ميدانند
شدت سخت و پيچيده شده است اصال نبايد فکر چنين موضعگيری هايی در ذهن اين 

چون اکنون جامعه ايران همان طور که آشکار است به دليل فشارهای . نيروها خطور کند
خواسته های کثيف وعقب افتاده خود به مردم آماده يک  بی حد و مرز حکومت و تحميل

انقالب عظيم اجتماعی شده و آمريکا هم که اين شرايط را به واضحی درک کرده و تنش 
به لرزه افتاده و متوجه شده که جمهوری اسالمی، ابزاری که خودش برای سرکوب 

وفقيت های چندانی دست انقالبيون و توده های ترقی خواه به وجود آورد، دراين امر به م
نيافته و در آستانه شکستی به دور از باور قرار گرفته، خود را آماده ی جنايتی ديگر ميکند 
که شايد بتواند انقالب را به عقب بندازد  و دست جمهوری اسالمی را برای سرکوب باز 

 در چنين شرايطی جامعه و. يا در صورت امکان خود دست به اين کار بزند. تر کند
مبارزين مترقی برای مبارزه همه جانبه با وضع موجود و اتفاقات احتمالی که پيش خواهد 
آمد خواهان يک سازماندهی انقالبی از جانب نيروهای سازمانده و مترقی هستند که اين 
امر به نظر من در چنين وضع بحرانی کنونی با متحد شدن تمام نيروهای کمونيستی 

که اکثر مبارزان داخل با .  پذير و اميدوار کننده خواهد بود کارگری تا حد بسيار امکان
چنين عملی از جانب نيروهای که هم اکنون به شدت پراکنده اند حمايت ميکنند و اين را 

ولی خوب در خارج از کشور اين طوری که پيداست خبری نيست . يک امر الزامی ميدانند
تر ميشود از يکديگر بشتر دور می و نيروها هر روز  که وضعيت بحرانی تر و حساس 

من . شوند و احزابشان  نيز خط سياسی نااميد کننده ای را برای ادامه مبارزه اتخاذ ميکنند
شخصا اميدوارم که اين وضع در کمونيست های کارگری تداوم نداشته باشد و راهکاری 

و برای مقابله  از جانب خود اين نيروها هر چه زودتر مسائل به وجو آمده را خاتمه دهد 
با وضع موجود و حکومت جنايتکاران اسالمی و با برقراری آزادی و برابری درايران 
هرچه متحد تر و محکم جنبش های اعتراضی را برای ضربه مهلک نهايی سازماندهی 

 .کنند
در ضمن درخواست ميکنم که بيشتر در مورد حمله احتمالی آمريکا با اين بن بستی که به 

توضيح دهيد و وظايف کمونيسم کارگری را بيان کنيد و وظيفه ای که حزب وجود آمده 
 فرزاد. شما برای مقابله و يا هنگام بروز جنگ و يا پس از آن دارد

 
  فرزاد عزيز، 

در مورد اتحاد جريانات کمونيستی کارگری ما هم در اميدواری شما شريکيم و برای آن 
. اسناد و قطعنامه داريم و استدالل کرديم. زده ايم در اين زمينه ما حرفمان را. تالش ميکنيم

حزب و با فرض وجود يک  کمونيسم مارکسيستی منصور حکمتاين اتحاد تنها روی 
موانع متعددی از جمله تمايالت فرقه . ميتواند به نتيجه برسد مدرن سياسی و مارکسيستی
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ت ما خواهان اتحاد به ترديدی نيس. ای و ايدئولوژيک و برخا فردی مانع اين موضوع اند
هر قيمت و با هر سياستی نيستيم اما اتحاد اين نيروها را حول پرچم کالسيک کمونيستی 

اين پروژه مادام که چرخش های . کارگری هم ناممکن نميدانيم و برای آن تالش ميکنيم
و . اساسی در سياست و تاکتيک اين جريانات صورت نگرفته است برای ما معتبر است

کمونيسم . همتر اينست هدف اين پروژه و خطاب اش صرفا به احزاب موجود نيستنکته م
ما برای اتحاد . کارگری به اين احزاب خالصه نميشود و جنبشی وسيع تر و اجتماعی است

در . اين جنبش و از جمله بخش متحزب آن روی سياستهای منصور حکمت تالش ميکنيم
. يز ماست و نه هويت سياسی و حزبی ماعين حال اين موضوع صرفا يک پروژه و تما

ما يک حزب سياسی هستيم که . اين را بارها توضيح داده ايم و الزم است مجددا تاکيد کنيم
 -حزب رهبر . با تمايزات موجود براساس يک برنامه و استراتژی مشخص فعاليت ميکنيم

وت را در سازمانده لوگو و هويت پراتيکی حزب ماست که در سطوح مختلفی اين تفا
در . فعاليت ما و مشغله اساسی ما روی اين جنبه متمرکز است. بحثهايمان توضيح داده ايم

عجالتا از شما ميخواهم به ميزگرد . مورد جنگ حتما در تی وی بيشتر توضيح ميدهيم
در همين مورد که در سايت حزب موجود است و يادداشت سردبير دفتر سياسی ر ئهيئت دا

 .  با آرزوی سربلندی و موفقيت شما. عه کنيدهمين شماره مراج
 

  آرمان نوری عزيز،
. همينطور ويدئو کليپ عليه اعدام. دريافت شدتهران با تشکر عکسهای مراسم روز کودک 

اين تالش . دست شما، دوستان خالف جريان، و ديگر همکاران درد نکند. کار زيبائی بود
  .  باشيد موفق و پيروز. شما هم در اين کمپين ميماند

 
 رفيق عزيز، آقای جوادی

اين موقعيت قبال هم " :مانند کوروش مدرسی می تواند جمله ای مثل اين بنويسد... فقط 
با شکست انقالب سوسياليستی در روسيه و تحوالت بعدی آن جريان . وجود داشته است

نيستی به نميشد از جنبش کمو. سياسی واحدی بنام جريان کمونيستی در جهان باقی نماند
عنوان يک پديده سياسی واحد نام برد در حاليکه جنبش کمونيستی يک واقعيت اجتماعی 

زمانی مارکس و انگلس اين جنبش را کمونيست خواندند، زمانی انترناسيونال . بود و هست
دو آن را سوسيال دمکراسی ناميد و زمانی لنين ناچار شد همان جنبش را کمونيست بنامد و 

  ".حکمت مجددا همان جنبش را کمونيسم کارگری ناميدبعدا منصور 
 

فعاليت های سازمان سابق شما را دنبال می ) دقيقا از کنفرانس برلين(من چند سالی ست 
زوال ناگهانی اين سازمان بعد از مرگ رهبراش من را . کنم و بسيار هم به آن عالقه داشتم
سی مثل کيش شخصيت، سال های شخصا دو سه ايراد اسا. بيش از هرچيز شگفت زده کرد

که » شخصيت سازی«سال وعده دادن مداوم انقالبی قريب الوقوع در ايران، و سياست 
. مانند  کوروش مدرسی منتهی شد در اين ماجرا بی تاثير نمی دانم...عمال به پديدار شدن 

چيزی که من را شگفت زده تر کرد انشعاب جديد  .ولی نظر من طبعا فقط نظر من است
آيا به نظرتان نمی رسد : اجازه بدهيد يک سوال مستقيم از شما بپرسم. شما و دوستانتان بود

سرنوشت اين سازمان دوستداشتنی را عاقبت جنگ قدرت ) شايد درست به داليل باال(که 
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دوستدار شما و سازمانی، و نه مبارزه سياسی بر عليه رژيم رقم زد؟ -های بی معنی درون
 الگ البراتوار کلنگوب .پ. رفيقانه، ک

 
  رفيق گرامی،

در مورد سوال . بنا به چهارچوب کار نشريه يک کلمه نامه تان را در دو جا منتشر نکرديم
در دوره منصور " کيش شخصيت"تان در باره جدائی ها در حزب، ما با معضلی بنام 

در دوره بعد هم اين موضوع معضل درون حزب نبود، برعکس . حکمت روبرو نبوديم
در آن دوران حزب کمونيست . قدان يک اتوريته و مرجعيت فکری بيشتر مسئله ساز بودف

کارگری بازترين حزب سياسی بود و اين مديون سياست و روش و سبک منصور حکمت 
نکته دوم هم يعنی اشاره تلويحی شما به نادرست بودن ارزيابی های حزب از روند . بود

کسی ميتواند چنين نظری داشته باشد و در مورد . اوضاع سياسی، به نظر من ناکافی است
اما فکر ميکنم که يک حزب کمونيستی حتی اگر ارزيابی و . آن ميتوان مستدل بحث کرد

سياست درستی داشته باشد اما نتواند در نقشه ای روشن آن را متحدانه و در فرصتهای 
شکل عدم موفقيت از نادرستی معينی پياده کند، نهايتا ممکن است به اين اشتباه بيافتد که م

در مورد . هرچند در مواردی ميتواند سياست يا تاکتيکی مرگبار باشد. سياستها بوده است
آينده احزاب سياسی را عموما . آينده اين سازمان دوست داشتنی هم من متد مشابهی دارم

ل در امروز متدولوژی و نگرش چپ راديکا. پراتيک سياسی و خط مشی آنها تعيين ميکند
نظر شخصی و . وجوه مختلفی بعنوان يک خط و سنت قديمی دارد خود را تحميل ميکند

بارها اعالم شده من اينست که بدالئل متعددی اين خط امکان پيشروی و پاسخگوئی به 
معضالت امروز را ندارد و الجرم تبعات منفی خود را در سطح حزبی و تشکيالتی ببار 

کارگری تالش ميکند سياست و سنت و استراتژی کالسيک  حزب اتحاد کمونيسم. می آورد
کمونيستی کارگری و مارکسيستی را بر کار و فعاليت خود ناظر کند، در جهت رفع 
کمبودهای تاکنونی ميکوشد، و به اين اعتبار تالش ميکنيم که لطمات تاکنونی را بازسازی 

يک شرط پيروزی دارد و آن اين البته تنها . کار مشکلی است اما غير ممکن نيست. کنيم
اينست که راسا و بعنوان يک حزب سياسی به سواالت و مسائل پيشاروی جنبش طبقاتی و 

امری که بعنوان هدف حزب از روز تاسيس اش عنوان . موضوع سرنگونی پاسخ دهيم
باور من اينست که روند رويدادهای سياسی در ايران و منافع ارجح تر جنبش ما، .  کرديم
ر فاصله ای کمی دورتر، نيروهای اردوی واحد کمونيستی کارگری را به هم شايد د

ممکن است رگه هائی از ما به پديده ثالثی و کال خارج اين سنت تبديل . نزديک ميکند
اينکه در اين روند احزاب . اما جنبش بزرگ کمونيسم کارگری نميتواند. ممکن است. شوند

المللی چه تغييرات ماهوی را از سر ميگذرانند  موجود تحت شرايط پيچيده داخلی و بين
ما . ما نه چک سفيد به کسی داديم و نه آينده را به سير رويدادها سپرديم. بحث بازی است

  . برای شما موفقيت و پيروزی آرزومندم . موظفيم تالش کنيم و داريم همين کار را ميکنيم
   

 سرکار خانم ماجدی
نثار بهترين سپاسها برای آنهايکه برای رهائی ايران و با نثار بهترين احترامات و با 

خانم ماجدی شما از همان زنان آزاده و  .بخصوص رهائی زنا ن در ايران کوشش ميکنند
دانش و قلم و گفته های سرکار بسيار عالی و در روح و قلب . با استعداد ايرانمان هستيد
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که حاضر نيستند وقت خود را برای هر ايرانی جای ميگيرد و اما چرا بسيار کسان هستند 
برای اينکه شما بنام مکتبی سخن ميگو ئيد که بخيانت به ملت ايران . شنيدن آن صرف کنند

برای اينکه شما بنام مکتبی سخن ميگو ئيد که بنيانگذارانش به ناموس و . شناخته شده است
ن را دارند و آب و خا ک ايران يور ش برده اند و هنو ز هم چشم تسلط بر حاکميت آ

برای اينکه شما بنام ...  نوکـــران داخلی همين مکتب بارها بملت ايران خيانت کـرده اند 
مکتبی سخن ميگوئيد که پوچی و هرج و مرج و فقر از آن ميبارد و اين را پس از پاشيده 

سخنا ن پس کدام ايرانی را ميتوانيد پيدا کنيد با اين . شدن اتحاد جماهير شوروی بعينه ديديم
شايد به چين و کوبا  .  ارزنده شما، شما را حمايت کند؟ باور بفرمائيد کمونيست مرده است
اما چگونه زندگی؟ . اشاره کنيد که باالی يک ميليارد کمونيست در جهان زندگی ميکنند

تحت سخت ترين ديکتاتوری و همين چين کمونيست است که همه ساله مقام اول را در 
مقام بعدی به جمهوری اسالمی که اين يک نشانه بارز است که هيچ تفاو اعدامها دارد و 

در ابتدای انقالب منحوس کمونيستها در . ... تی بين کمونيست و اسالم  در عمل نيست
سرکو ب ملت آزاده ايران با جمهوری اسالمی همکاری کـردند و تصور کـردند که 

چنين نشد و اسالميها در يک گردش حکومت را بزودی بدست خواهند گـرفت و ديديم که 
درجه ای نه آنکه کمونيستها را از ميدان بيرون کردند بلکه اکثريت آنها دستگير و  180

بعقيده من شما اين عقايد واال و سخنان خوب و مردم پسند را بنام ... روانه زندانها کردند
که منفور جامعه ايرانی  يک ايدئولوژی ايرانی نه وارداتی آنهم از نوع واخورده بين المللی

شما بايد فلک را سقف بشکافيد و . است بگوش ملت ايران برسانيد مسلما موفق خواهيد بود
 .خود را برهانيد و بنام ايرانی سخن بگوئيد تا کمونيست وارداتی . ..طرحی نو بياندازيد

   ب  از اسپانيا.  زنده و پاينده باشند ملت ايران، م 
  

    سپانياب  از ا.  آقای م 
اما کوتاه اينجا . اگر خانم ماجدی خواستند پاسخ جداگانه ای بدهند حتما با شما مکاتبه ميکنند

بسيار عالی و در روح و " اگر سخنان آذر ماجدی بقول شما . چند نکته را من اشاره ميکنم
، سوال بعدی آن هر ايرانی اينست که اين آذر ماجدی کيست "قلب هر ايرانی جای ميگيرد

اگر مردم آذر ماجدهای را بخاطر حرفهايشان دوست . و چه تفکری دارد و نه برعکس
چون آذر ماجدی بدون اين حرفها . داشته باشند، خوب دارند از کمونيسم خوششان می آيد

بايد  تاکيد و تصريح کنم که کمونيسم مکتب و ايدئولوژی . اينجا موضوع بحث نيست
عی و انسانی در جامعه سرمايه داری است و نيست، يک جنبش و حرکت زنده اجتما

بدون وجود احزاب کمونيستی هم، . مارکسيسم پرچم فکری و انتقادی  اين جنبش است
کمونيسم بعنوان يک جنبش، يک رگه اعتراضی و انتقادی در ميان کارگران و جامعه 

" ت کردندبه ايران خيان"نکته ديگر آنهائی که به قول شما و سنت جبهه ملی . استموجود 
حزب توده و اکثريت فدائی طرفدار شوروی و متحد خط خمينی عليه شاه و . ما نيستيم

ما کمونيست کارگری هستيم که از روز اول آمدن اين حکومت عليه آن . آمريکا ما نيستيم
امروز هم حزب توده و اين سنت در کنار جناحهائی از رژيم  . جنگيديم و هنوز هم ميجنگيم

به هر حال ما کاری به . ی جمهوريخواهی و عظمت طلبی ايرانی پيوسته استو يا به اردو
و مسئله " خيانت به همديگر"دعوای خانوادگی و جنبشی حزب توده و جبهه ملی و داستان 

و باالخره منشا کمونيسم شوروی نيست که به قول شما . مرداد و غيره نداريم 28کودتای 
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ونيسم يک جنبش جهانی در جوامع سرمايه داری کم. تجاوز کردند" ناموس ايرانی"به 
الاقل ما جزو کسانی هستيم که به مستدل ترين شکل نشان داده ايم که اين اردوگاهها . است

در مورد کشورهای . در شوروی و چين و غيره هيچ ربطی به کمونيسم مارکس نداشتند
اميدوارم . انداختيد رکورددار اعدام در کنار چين و جمهوری اسالمی، آمريکا را از قلم

ديگر چه صيغه ای است؟ عقايد و قلمرو " ايدئولوژی ايرانی"و باالخره . سهوی بوده باشد
ناسيوناليسم و اهداف و افتخارات مشروطه که . انديشه دير زمانی است که جهانی است

کتک وشلوار امروز شما بجای جبه . منشا آن ايران نبود، غرب و بلژيک و فرانسه بود
اسالمی جايش را به لباس امروزی داد، نيازهای  - ر با صد دکمه نشست، چادر ايرانیقاجا

جامعه و تکنولوژی توليد و مبادله و بازرگانی و ارتباطات و حتی وسائل شکنجه و اعدام 
شما راجع به چی حرف ميزنيد؟ وقتی هستی . و همه چيز که منشا غير ايرانی دارد

ايدئولوژی "صاد سرمايه داری جهانی است، چطور اجتماعی و مادی شما در متن اقت
داريد؟ چگونه ميشود فکر انسان از وجود اجتماعی اش مستقل باشد؟  نه اسالم و " ايرانی

نه ناسيوناليسم و نه سلطنت و نه آرمان ضد استعماری بورژوازی ليبرال قديم و نه 
ر ايران پر از توحش البته تاريخ قديمت. سوسياليسم کارگری ريشه مشخص ايرانی ندارد

آيا بايد اينها را به حساب ايدئولوژی ايرانی . شاهان و قتل عام و اسارت مردم است
ميخواهند هر . بگذاريم؟ وانگهی امروز کم نيستند که ميخواهند به عهد بوق رجعت کنند

. چيزی شبيه قبل از دوره رضا خان مير پنج. کدام تيول و مملکت خودشان را داشته باشند
منظور شما اين که نيست؟ و باالخره مردم ايران و نسل . مش را هم گذاشتند فدراليسماس

نه منش و نه . فرق دارد 57امروز معضالتش با معضالت دوره مصدق و انقالبيون 
شما مختاريد خود را . معضالت فکری و نه ارزشها و نه روش زندگی شان يکی نيست

ايدئولوژی شکل وارونه و مذهبی گونه واقعيت متعلق به هر ايدئولوژی بدانيد، هرچند 
اما زياد در باد ايران ايران خوابيدن و دامن زدن به نفرت ملی از هر پديده و . است

دستاورد فکری و مادی جهان معاصر و بشريت، ممکن است تنه به جاهای باريکی بزند 
با احترام و . ن باشداميدوارم منظور نظر شما جز اي. که معموال پان ايرانيست ها زده اند

  . آرزوی موفقيت
 

  علی
راستی . سری بزنيد... دکتر جان گاهی به وبالگ . اميدوارم که حالتون خوب باشد. با درود

شما که به مرز و ميهن اعتقادی نداری چرا به زبان فارسی مبارزه . يک سئوال داشتم
ت مارکس چون در آمريکا که طبق نظرا. ميکنی و ايرانی ها را مخاطب قرار ميدهيد

حوزه سرمايه داری است زمينه مساعدتری برای پياده کردن کمونيسم دارد چرا بجای 
عقب مانده تر است، سراغ همان ... ايران که به مراتب از انگليس و فرانسه و هلند و 

کشوری که در آن ساکنيد نميرويد و آرمان شهرتان را اونجا بنا نميکنيد؟ ايا فارسی حرف 
رار به آزادی ملت ايران خود يک واژه از ميهن دوستی نيست؟ چند تصوير از زدن و اص

در ضمن عليرغم فاصله . برايت فرستادم بدانيد در چه حال و هوايی کار ميکنم... نشريه 
  به اميد ديدار در ميهن اهورايی . فکری با شما دوستت دارم چون به نظرم انسان هستی

 قربانت  علی 
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  آقای علی عزيز،
اين بسيار عاليست که مخالفين سياسی ما جهت و ماهيت . من تشکر از اظهار لطف شماض

سوال ما اينست که شما و دوستان . فعاليت انسانی و آزادمنشانه ما را به رسميت ميشناسند
ميهن پرست و ناسيوناليست چرا از زبان و فتيش ميهن و خاک مذهب ساختيد؟ اگر شما به 

يد کجا برويد؟ خيلی ها زبان مادری شان را بلد نيستند و متولد چند زبان حرف بزنيد با
دنيا بسيار کوچک تر، مردم بسيار انتگره . جای ديگری اند و جای سومی زندگی ميکنند

تر، طبقات اجتماعی و اهداف سياسی بسيار جهانی تر، و روش زندگی و ارزشها و علم و 
فردا ميخواهيم در ايران اصال خط فارسی . دانش و موزيک و غيره بسيار بين المللی ترند

. زبان انگليسی را به زبان اداری و آموزشی تبديل کنيم. را عوض کنيم و آن را التين کنيم
مرزبانان زبان و " پاسداری"اين اهداف ساده و علمی قرار است با چه موجی از تعصب و 

هيچ انسانيت و دوست زبان نشانه . مواجه شود؟ باور کنيد زبان بی تقصير است" ميهن"
زبان وسيله است، ظرفی است که انسانها از طريق آن ارتباط . داشتن مردم و همنوع نيست

. از اول هم نبوده است و نيازهای بشری آن را مانند ديگر اندامها رشد داده است. ميگيرند
و  امروز زبان فارسی در مقام مقايسه با ديگر زبانها و رابطه اش با علم و تکنولوژی

چون اگر در . حتی دارد خودش را نابود ميکند. دانش بشری زبانی مفلوک و ناتوان است
کمونيسم هم امری جهانی است و افقی در . ايران بزرگ نشويد فهميدن آن ساده نيست

کمونيسم در جوامع طبقاتی و سرمايه داری امروز چه دلمان بخواهد و . جنبش طبقه کارگر
ود احزاب کمونيستی قدرتمند تنها نشان اين است که اين وج. چه نخواهد موجود است

درست مثل احزاب مليگرا در . جنبش کمونيستی توانسته است احزابی از خود بيرون دهد
ما بعنوان کمونيست تالش ميکنيم دنيای بهتر مان را هر جا که ميتوانيم . سنت ناسيوناليستی

ايرانی "در ايران سوسياليستی حتما . ستسنگر اول که بايد تسخير شود ايران ا. برپا کنيم
  . پيروز باشيد. جزو خوشبخت ترين ها و آزادترين ها در جهان خواهد بود" ها
  

  سالم 
ست ياز آمون یقيدرست و دق يیخوشحالم من آشنا یلينكه با تو آشنا شدم خيشراره جان از ا

دم دستم نبوده و حاال هم  یمنابع موثق یعنيهم نداشتم  یچ مطالعه ايندارم و متاسفانه ه
چه  یست از نظر مذهبيداشته باشم و بهم بگو آمون یزيق و ريدوست دارم اطالعات دق

  نيشاه -قربان تو. نارو به طور واضح بدونميخوام ايكنه ميم یرو ط یريمس
  

  ن عزيز،يشاه
ت با رفيق شراره در تماس باشيد تا منابع موثق را در اختيارتان بگذارد و يا برای درياف

فعال همين حد اشاره کنم کمونيسم آنتی مذهب است و از نظر مذهبی . آنها کمکتان کند
تنها مسير نفی مذهب رسمی در قوانين کشور، جدائی کامل دين از . مسيری را طی نميکند

دولت و آموزش و پرورش، و مقابله روشنگرانه با خرافه مذهب بعنوان يک مخدر 
همينطور آزادی انديشه و . کار خود و همنوع خود استبيگانگی انسان از خود و محصول 

اما نه فقط يک . آزادی داشتن و نداشتن مذهب جزو بديهی برنامه سياسی کمونيسم است
اين . کمونيست، بلکه ليبرالها و انقالبيون قديمی بورژوا هم ضد مذهب و اته ايست بودند

در هر گوشه جهان دوباره  دنيای واپسگرای امروز است که مذهب و دکان خونين اش را
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داير کرده است و گرنه خيلی وقت پيش بايد طبقات حاکم طوق مذهب را از سر مردم کنار 
اگر اين راه کار را نکردند دقيقا بايد در اين نکته جستجو شود که امروز . می انداختند

مذهب چه مصرفی برای قدرتهای حاکمه و سرمايه داری دارد و چگونه بايد دستش از 
 . پيروز باشيد. زندگی مردم کوتاه شود؟ اين يک جبهه مبارزه کمونيسم در ايران است

  
  آقای علی کريمی از آلمان

شما بجای ما سوره . از توصيه تان متشکريم. اسالمی تان دريافت شد" مهر"نامه همراه با 
زی با خدا اگر رو. و آيه بخوانيد و در خلوت خود آنچه ميخواهيد با کمال آزادی پيدا کنيد

مالقات داشتيد حتما يادتان باشد که بپرسيد که اين چه بساط جنايتی است که فرزندانش در 
روی زمين بپا کرده اند؟ بگو که آفتابی نشود که عده زيادی دنبال اين اند که قدرت واقعی 

  . *موفق باشيد! و زمينی اش را به زير بکشند
  

   19ضميمه شماره 
  در باره ستون نامه ها

در شماره قبل برای . نشريه به پاسخ به نامه ها اختصاص داده شده است 19ميمه شماره ض
اجتناب از ازدياد صفحات نشريه، که امر چاپ و تکثير را با معضل روبرو ميکند، پاسخ 

در اين . صفحه شد 18با اينحال و با عدم چاپ مطالبی ديگر نشريه . نامه ها را نداديم
از نظر خود من همه پاسخها کافی نيستند و در . را پاسخ داديمشماره نامه های رسيده 

اميدوارم اين شکل از پاسخ به سواالت را . مواردی ميتوان بحثهای جذاب و تفصيلی داشت
بتوانيم در فرم توضيح تئوريک و تاريخی تر در بولتن مباحثات کمونيسم کارگری در 

هتر اما در ستون نامه ها تالش ميکند نشريه يک دنيای ب. شکل مطالب مستقل داشته باشيم
هنوز بخشی از يادداشتها برای شماره بعد . پاسخ مختصر و بنوعی سر خط بحث را بدهد

يک نکته را اينجا ميخواهم عنوان کنم؛ هدف من اين نيست در ستون نامه ها . مانده اند
اين کار را . من تلقی فروم بحث از اين ستون ندارم. بحثهای جدلی کشدار را پيش ببريم

در اين ستون بيشتر هدف اينست . ميشود در ستون آزاد سايت و فوق برنامه پيش برد
ميزان آن محدود است و انتشار نامه . سواالت، نقد، و اظهارنظرها منتشر و پاسخ بگيرند
لطفا حداکثر نامه هايتان را به نيم . های طوالنی که عمال مقاله اند در آن ممکن نيست

تالش ميکنيم . و باالخره اين يکی از ستونهای پرخواننده نشريه است. ه کنيدصفحه خالص
از همکاری و . در سايت حزب اين ستون را بصورت يک مجموعه قابل دسترس کنيم

اظهار نظر انتقادی شما پيشاپيش تشکر ميکنيم و ديگر دوستان را نيز دعوت به همکاری 
  .*با اين ستون ميکنيم

  
 جواد جوادی

ر کار مزدی نباشد باز هم مردم برای توليد بيشتر سعی خواهند کرد؟ طبيعی است آيا اگ
اکثر مردم به کار های کم زحمت تر عالقه مند تر هستند و اين خود به خود راندمان توليد 

از طرف ديگر اکثريت مردم عالقه مند به حداکثر مصرف اند که اين . را پائين خواهد برد
  .نيز مشکلی ديگر است
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  واد جوادی عزيز،ج
اگر الزم بود بحث تفصيلی تر را ادامه . سوال شما پاسخ ميدهيم 5در همين شماره به 

اجازه بدهيد با فرضی در سوال شما شروع کنم که درک درست از آن پاسخ بقيه . ميدهيم
مردم برای توليد "در جامعه موجود يعنی سرمايه داری امروز . سواالت را ساده تر ميکند

توليدکنندگان اين جامعه که اکثريتی عظيم را تشکيل ميدهند، اساسا ". سعی نميکنندبيشتر 
در توليد به معنی تصميم گيری در مورد آن، جهت و مبنای توليد، مسئله توزيع کاالها، 

در اين نظام سرمايه داران، . مالکيت توليد، قوانين مترتب به آن و غيره نقشی ندارند
مراکز فکريشان، دولت و قوانين اين طبقه، و با حمايت نيروی  بنگاههای سرمايه داری و

" آزاد"کارگران در اين نظام بردگانی هستند که . سرکوب و ارعاب توليد را سازمان ميدهد
تماما زير بار هيوالی ساخت خويش، يعنی " مردم"اين . هستند تا کار کنند و مزد بگيرند
نشا اين بدبختی و فالکت عظيم همين بردگی مزدی اتفاقا م. خدای سرمايه، دارند له ميشوند

مشوق "سوال واقعی اينست که چرا در بردگی . کمونيسم بردگی مدرن را الغا ميکند. است
باالتر است و در نفی بردگی نيست؟ اگر جامعه آزاد باشد و توليد نه براساس سود و " توليد

دی و معنوی کل جامعه سازمان منفعت اقليتی سرمايه دار، بلکه براساس رفع نيازهای ما
يابد، توليد به سرعت بسيار باالتری رشد خواهد کرد و به عبارتی بارآوری کار آزاد شده 

برای . انسان؛ دنيائی از نعمات و ثروت و دانش و سالمتی و خوشبختی توليد خواهد کرد
قه تان شما و نوع شما اگر فضا و شرايط برای بکار انداختن تالش خالقانه و مورد عال

مهيا باشد، و در عين حال شمشير ناامنی اقتصادی روی سرتان نباشد، انسان بسيار با 
کيفيت تر، باسواد تر، سالمت تر خواهيد بود و هر روز ظرفيتهای رشد غول آسا و انقالب 

  .در توليد را تامين خواهيد کرد
  

چه ايرادی . ستکه بسيار خوب ا" کم زحمت تر"در مورد تمايل اکثريت مردم به کار 
دارد؟ يک فرض نادرست ديگر برای هر سوسياليستی اين است که تلويحا فکر کند مردم 

و الجرم جامعه برای تداومش ناچار است با نيروی مافوقی اين مردم را به " ذاتا تنبل اند"
اين تصوير بر اساس مفروضات و فرهنگ و مناسبات جامعه امروز به جامعه . کار وادارد
در صورتی که ارزشها و کل بنيادهای فکری و فرهنگی مسلط . ستی نگاه ميکندسوسيالي

همانطور که در دوران قرون . در هر دوره، محصول مناسبات اقتصادی همان دوره اند
وسطی بشر نميتوانست با فرهنگ مسلط امروز جامعه بورژوائی زيست کند، در جامعه 

رهنگی و معيارهای امروز زندگی سوسياليستی هم مردم با چهارچوبهای فکری و ف
چه بسا نسلی از انسانهائی . اين موضوع البته امری يک شبه و اتوماتيک نيست. نميکنند

که با ارزشها و آزاد منشی و انسان دوستی جامعه سوسياليستی پرورش يافتند زمان بسيار 
ز را در هر در نتيجه نميتوان خصوصيات جوامع امرو. بيشتری از الغا سرمايه داری ببرد

؛ هدف "کار کم زحمت تر"اما در مورد . سطح آن اتومات در سوسياليسم فرض گرفت
بنابراين در اين جامعه . جامعه کمونيستی رفاه و سعادت و آزادی و خوشبختی مردم است

چند عامل اين امر را تامين ميکند؛ دخالت کل جامعه . اوال، کار بايد بشدت کم زحمت باشد
و تالش اجتماعی، استفاده از تکنولوژی که ميزان کار اجتماعی برای توليد  در توليد و کار

مايحتاج جامعه را کمتر کند و فرصت را برای فراغت، آموزش، تحقيق، رشد و دخالت در 
. قرار نيست در سوسياليسم بردگی و کار مشقت بار وجود داشته باشد. جامعه فراهم کند
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ائی مشقت بارند و هر کسی حاضر به انجام آن شايد عنوان شود که به هر حال کاره
در اين موارد چه بايد کرد؟ پاسخ اينست که تکنولوژی بدرجات باالئی کارهای . نيست

مادام که چنين . استفاده از تکنولوژی پاسخ نهائی است. مشقت بار را ساده کرده است
، به آن بعنوان رفع امکانی کامال فراهم نيست و به هر حال اموری بايد رفع و رجوع شوند

يک نياز جامعه نگريسته خواهد شد و ميتوان با ايجاد تسهيالت گسترده تر و تقسيم آن 
در هر حال کار در جامعه سوسياليستی به سياق منش و . ايندوره را پشت سر گذاشت

و " کارهای سخت و پست و ساده و شيک"فرهنگ و ماهيت طبقاتی جامعه امروز به 
  .د شدغيره تقسيم نخواه

 
" کار بی زحمت"نيز همان فرض " عالقه اکثريت مردم به حداکثر مصرف"در مورد 
مردم امروز تمايل به مصرف و پس انداز و جمع کردن و غير ه دارند چون . مستتر است

در کنار اين . اين حاکی از يک ناامنی اقتصادی است که به نرم تبديل شده است. نگرانند
اما مگر حداکثر مصرف ميتواند . امروز را نبايد فراموش کرد البته فرهنگ و منش جامعه
را به هر کس بگوئيد لطفا بشمار چی پاسخ ميدهد؟ " حداکثر"به معنی بينهايت باشد؟ اين 

کاری که عالقه داشته باشم، مسکن مناسب، حقوق برابر، سالمتی و بهداشت، آموزش و 
مردمی که نگران فردايشان نيستند .. .تفريح، آزادی عمل، فقدان سرکوب سياسی، رفاه و 

وانگهی جامعه سوسياليستی قرار است با اتکا به توانائی بشر . مردمی حريص نخواهند بود
کمونيسم ميخواهد مقدار زيادی . و نياز انسان را تامين کند حداکثر خوشبختیدر هر دوره، 

. اد زيادی آدم بياوردرفاه و آزادی و سالمت و خوشبختی را در مقياس گسترده و برای تعد
چرا بايد انسان از بهره برداری و مصرف نعمات دوره . اين هدف ساده و روشن ماست

خويش محروم باشد؟ و امروز نود درصد مردم حتی بيشتر آنچه را که برای همگان مقدور 
جامعه کمونيستی در همان آغازش، در مقايسه با جامعه سرمايه . است تجربه هم نميکنند

جهت جامعه بايد . حداکثری از نياز انسانی را به معنی وسيع کلمه برآورده ميکندداری، 
  .همين باشد؛ رفاه و خوشبختی مادی و معنوی همگان در ظرفيت فردی و جمعی

 
در جامعه سوسياليستی همه مالکيت خصوصی الغا می شود يا مالکيت بر ابزار توليد؟ در 

  .و باعث انباشت سرمايه خواهد شد اين صورت قانون ارث همچنان پا بر جاست
عنوان دقيقی که کمونيستها استفاده ميکنند؛ الغا مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و  پاسخ؛

بحث الغای مالکيت فرد به زندگی شخصی . اين با مالکيت شخصی فرق دارد. مبادله است
ل توليد اش نيست، بلکه الغای مالکيت خصوصی سرمايه داران به ابزار توليد و حاص

معنائی را ندارد که در جامعه امروز  نمالکيت شخصی در سوسياليسم هما. اجتماعی است
مثال مالکيت منزل و مستقالت و ماشين و غيره در جامعه امروز در عين حال . هست

يعنی ميتوان در بازار آنها را خريد و فروش . مالکيت بر وسائلی است که قابل مبادله اند
م اين نوع مالکيت به عنوان نياز پايه مردم در اختيار همه شهروندان در سوسياليس. کرد

اما در مورد . جامعه سوسياليستی است و در نتيجه وجه قابل مبادله آن هم مرتفع ميشود
مالکيت بر ابزار توليد نيز، که امروز در اختيار سرمايه داران است، به مالکيت اشتراکی 

نداختن اين ابزارها و گسترش آن و بهره برداری از يعنی بکار ا. کل جامعه در می آيد
به عبارتی ديگر در جامعه امروز . محصول توليد در اختيار کل جامعه قرار ميگيرد
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ما با الغای مالکيت . اکثريتی عظيم فاقد مالکيت اند و اقليتی ناچيز بر همه چيز تسلط دارند
کردن آن، مالکيت را به همگان خصوصی و سلب مالکيت از اين اقليت ناچيز، و اشتراکی 

سوسياليسم نفس مالکيت را از بين نميبرد، خصلت طبقاتی مالکيت را نفی . برميگردانيم
و تنها نفی اين مالکيت و بردگی مزدی متناسب با آن است که ميتواند اختناق و . ميکند

در . دسرکوب سياسی و فقر و محروميت و جامعه طبقاتی و اختالفات طبقاتی را الغی کن
قانون ارث يک وجه بازتوليد طبقات است و اين قانون . سوسياليسم قانون ارث وجود ندارد

سوسياليسم قانون ارث و . مکان مهمی در مالکيت طبقات دارا در طول تاريخ داشته است
 .نهادهای مربوط به آن را الغا ميکند

 
ال چه تضمينی وجود اساسا چگونه مالکيت خصوصی از ابزار توليد شناخته می شود؟ مث

  !دارد يک فرد که ادعا دارد برای خودش خانه می سازد بساز بفروش نشود
در سوسياليسم و مناسبات اقتصادی جامعه سوسياليستی قوانين بازار، روابط مبنی پاسخ؛ 

مسئله اينگونه مطرح نيست که عده ای . بر مبادله و پول و رابطه مزدی الغا ميشود
سوسياليسم وقتی نيازهای اساسی . کرده اند و ثروت اندوزی ميکنند مخفيانه بازاری درست

مردم را تدريجا از چهارچوب بازار و قوانين آن خارج ميکند، عمال امکان بساز و 
وقتی خانه يا مسکن مناسب يک حق . بفروشی مخفيانه مورد نظر شما را منتفی ميکند

ن با استانداردهای مناسب ساخته همگانی شود و باندازه نياز جامعه و شهروندانش مسک
اين مثال را به تمام قلمروها و شاخه های . شود، بساط بساز و بفروشی هم منقرض ميشود

 .امروز بازار و سازماندهی توليد نيازهای مردم بسط دهيد
 

به نظر می رسد در آن نظام همه چيز به صورت سهميه بندی شده در اختيار انسان قرار 
تصوير زمانی که غذای خود را به صورت سهميه بندی دريافت کنم ). امثل کوب(می گيرد 

 !!مرا به خنده وا می دارد
مسئله . کوبا البته دوره طوالنی است که زير فشار تحريم اقتصادی بويژه آمريکاست پاسخ؛

جيره بندی و سهميه بندی اوال ويژه سوسياليستها نبوده است و در جوامع مختلف مسئله 
اما نه کوبا، عليرغم تحريم اقتصادی، . ر دوره های کمبود وجود داشته استجيره بندی د

الگوی اقتصادی سوسياليسم را پياده کرده و نه سوسياليسم اساسا مبتنی بر تقسيم فقر و 
سياست سوسياليستی ما تقسيم فقر نيست، اگر اجباری تحميلی به . سيستم جيره بندی است

حتما . ا برای رفع آن سياست الزم را اتخاذ خواهند کردجامعه نوپا وارد شود البد شوراه
زمانی که فقر وجود دارد نبايد عده ای از بازار سياه و داالنهای ديگر همه چيز داشته 

در چنين مواقعی بايد حداقل امکانات . باشند و عده ای به هيچ چيز دسترسی نداشته باشند
از جامعه مانند بيماران و به نظر من موجود را، با در نظر گرفتن نيازهای ويژه بخشی 

اما نکته مهمی . برای کل جامعه تقسيم کردشوراها کودکان، بطور دقيق و با نظارت کامل 
هست که معموال از ديد دور نگهداشته ميشود و آن سيستم جيره بندی در جامعه امروز 

ميزان . پول چيزی نيست جز يک کوپن يا هر چه ميخواهيد اسمش را بگذاريد. است
از بازار " جيره تان"دسترسی شما به اين مقدار کوپن است که اختيار شما را برای گرفتن 

کاالها در بازار به وفور وجود دارند اما اکثريت مردم به آنها اصوال . توضيح ميدهد
دسترسی پيدا نميکنند و يا آن بخش که قابل دسترسی است به درجات مختلف تقسيم شده و 
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اين صف خنده دار مورد اشاره شما امروز همه جا . بخود گرفته استخصلتی طبقاتی 
وجود دارد؛ بنزين و نان و گوشت و بيمارستان و مدرسه و هر مسئله زندگی روزانه در 

برعکس، . ايران يا با صف روبرو است يا اصوال برای بخشی غير قابل دسترس است
ار و نان و مسکن و بهداشت و داشتن ک. سوسياليسم صف نان و گوشت و جيره غذا نيست

محله فرضی شما با . آموزش و ترانسپورت و طب و غيره در گرو وجود بازار نيست
شورايش، و طبق حقوق مصرح در قانون جمهوری سوسياليستی در مورد حقوق و رفاه 

از مهد کودک تا . فردی و اجتماعی، در مورد نيازهای اهل محل تصميم گيری ميکند
نه و غذاخوری و امکانات رفاهی و ورزشی و بهداشتی و آموزشی و داشتن رختشويخا

در کوچه تان هم صف جيره غذا تشکيل . غيره بسرعت قابل ساختن و تامين شدن اند
وسائل مورد نيازتان را . در محل کار يا منزل غذايتان را مثل هميشه ميخوريد. نميشود

صورت کاال خريداری کنيد، بجای اينکه در سوپر مارکت و فروشگاههای مختلف به 
به نظر ميرسد . بعنوان نيازها و استانداردهای پايه ای همه مردم در اختيارتان قرار ميگيرد

در . فرض شدند که گوئی قابل تغيير نيستند" اذلی و ابدی"چهارچوبهای امروز چنان 
ظام صورتی که همين چهارچوبها هميشه وجود نداشتند و براساس نيازهای کارکرد اين ن

سوسياليسم جامعه ای است که با آوردن رفاه بسياری از آنچه امروز نياز . ايجاد شدند
محسوب ميشود و غير قابل دسترس برای همگان است را به يک داده عادی تبديل ميکند و 

اتفاقا اگر نظامی . هر روز نيازهای جديد انسانی و مطابق با دوره خويش را توليد ميکند
بندی مايحتاج اوليه و پايه انسان در هر قلمروی پايان دهد سوسياليسم ميتواند به جيره 

  .است
  

به نظر می رسد شورايی که دم از آن می زنيد چيزی فرماليته است اگر کارايی داشت 
حتی (برای يک سال هم که شده مردم کوبا تصميم می گرفتند فيدل کاسترو را عوض کنند 

 )برای تنوع هم که شده
زيز کمونيسم الگوئی از پيشی نيست که جزئيات آن بر همه معلوم است و جواد ع پاسخ؛

خطوط کلی جامعه کمونيستی در ! است" فرماليته"کوبا هم اتخاذش کرده و حاال معلوم شده 
نظام شوراها، شوراهای . مانيفست کمونيست و برنامه يک دنيای بهتر تشريح شده است

مستمر مردم در قدرت و اداره امور جامعه، اين مردم در جامعه سوسياليستی، يعنی دخالت 
. قدرت در سوسياليسم به يک فرد يا يک حزب تفويض نميشود. قدرت اصلی است

نظامی متکی بر شوراهای مردم در . دولت احزاب نيست. سوسياليسم دولت حزبی نيست
دولت سوسياليستی يک دولت غير حزبی، غير ايدئولوژيک، و غير . سطوح مختلف است

در اکثر کشورهای بلوک شرق سابق يک دولت حزبی ايدئولوژيک سرکار . وروثی استم
در کوبا امروز هم يک دولت حزبی سرکار است و نهادهای پيرامون آن در جامعه در . بود

حتی اگر در کوبا بقول شما برای تنوع هم که شده فيدل ها را . کنترل همين دولت است
. ود، اما هنوز نقد ما را به اين نظام توضيح نميدهدمرتب عوض ميکردند، اگرچه بهتر ب

يکبار ديگر در پاسخ يکی از دوستان اشاره کردم که؛ اينکه الزم است جمهوری 
سوسياليستی با توجه با ساختار شوراها و دامنه اختيارات آنها در سطوح مختلف، رئيس 

نظامى چگونه است به اختيارات رئيس جمهور در چنين  جمهور داشته باشد يا نه و دامنه
مشخصا قانون اساسى جمهورى سوسياليستى بايد اين موضوع را  نظرم بحث بازى است و
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در نظام . معنى است مادام العمر بودن مقامات در سوسياليسم بى. کند تعيين و تصويب
در . انتخاب کنندگان عزل شود شورائى هر نماينده منتخب مردم هر زمان ميتواند توسط

اينست که دولتى ايدئولوژيک و نظام  اهرا انتخابات صورت ميگيرد اما موضوعکوبا هم ظ
چه در کوبا  –جمهورى يا مقام اول را عمال  تک حزبى حاکم است و اين موضوع رياست

کوبا عليرغم . العمر ميکند عليرغم تفاوتها مادام - و چه عراق قديم و يا ايران اسالم زده
و پزشکی را بشدت گسترش داده و يا آموزش را مجانی  اينکه بيسوادی را ريشه کن کرده

هنوز قوانين بازار در کوبا عمل ميکند و بار . کرده است، هنوز يک جامعه طبقاتی است
نظام سوسياليستی و جامعه مورد نظر ما، . تحريم و نداری هم به آن اضافه شده است

برايت . ايدئولوژی است جامعه ای بدون سيستم مزدبگيری و بدون طبقه و بدون خرافه و
  .پيروزی و سربلندی آرزو ميکنم

  
  با سالم به علی جوادی عزيز

واقعا بعضی وقتا زبان از بيان عاجزاست ، نه تنها زبان که فکر و مغز و درک و فهم 
وشعور و احساس هم کم می آورد واز کار می افتد ، چرا که از وقتی نوشته ات در مورد 

ابهنگام زويا ی زيبا وعزيز را خواندم نتوانستم هيچ کلمه و جمله اولين تولد بعد از مرگ ن
و مطلبی را پيدا کنم ، جور کنم و بنويسم که به خيال خودم بتواند  سر سوزنی ، تو را 

علی جان من . تنها چشمهايم دراين وضعيت کارشان را بلدند و ميدانند چه کنند ! تسلی دهد 
عشق به " نازنينت بوده ای ، چرا که تو گفته ای  -لبندد -مطمئنم که تو پدر خوبی برای گل

و هر کسی اينگونه نمی انديشد و عمل نمی کند " فرزند يک طرفه و بی حد و اندازه است 
تو باالتر از سياهی را يافته ای ، و با وجودت و تمامی احساس و انديشه ات اين را . 

باز هم درکت نمی کنم و احساست را علی جان هر چه بگويم و بخواهم   .مکاشفه کرده ای 
اميدوارم به زمان و زمان و باز هم به زمان که شايد روزی بتواند ، زورش را ! نمی فهمم 

علی جان هيچکس در اين کره خاکی نمی تواند ، جای زويای زيبايت را پر . به تو برساند 
عزيز و ديگر کند ، در اين شک ندارم ، اما وقتی تو به بچه های هم سن و سال آن 

فرزندان و کودکان در همه جهان، مهر و محبت داشته باشی ، که داری که ميدانم داری 
  .اميدوارم. ،اين با زمان شايد تو را آرام کند و از دردی که وصفش کردی، رهايت سازد 

30 september 2007  
  موفق باشی ، به اميد ديدار  منوچهر اسدبيگی

سال پيش ، وقتی فهميدی کمرش  6-5-اگر يادت باشد  علی جان من پدر سيما هستم ،(
اعتراض کردی  به من! بتازگی عمل شده و برده بوديمش تظاهرات، فکر کنم روز زن بود

می دانم تو به همه بچه ها : برای اينست که می گويم . ناک را کردی که چرا اين کار خطر
  )مهر و محبت داری

  
  منوچهر اسدبيگی عزيز،

برای شما و علی جوادی آرزوی . ما به علی جوادی را منتشر کرديمنامه پر مهر ش
 .سالمتی و تندرستی و روزهای بهتر دارم

 
 بهزاد
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سالم های گرم من را بپذيريد، طی مطالعه ی نامه ی جناب جوادی سوالی برای من پيش 
ی آزادآيا حزب شما موافق : آمده که ممنون ميشوم من را از جواب آن در اطالع بگذاريد

است؟ و اگر نيست پس چرا مجازات پيرامون اين برنامه ها را محکوم می  اعتيادو  جنسی
  .کنيد؟ ممنون و متشکرم 

  
  بهزاد عزيز،

خصوصی  معتقديم ايجاد رابطه جنسی داوطلبانه و آزادانه افراد بزرگسال حق و امر ما
مضافا اينکه  .دآنهاست و دولت و قانون و هيچ مرجعی مجاز نيست در اين امر دخالت کن

دبيرستانها و نظام آموزشی  آموزش جنسی برای جوانان و نوجوانان بايد جزو مواد درسی
مختلف روابط جنسی و حقوق خود در  باشد تا اطالع و آگاهی علمی جامعه به جنبه های

در اين زمينه نداريم و طبعا " جرم"به عنوان  بنابراين ما چيزی. اين زمينه ارتقا يابد
شايد الزم نباشد اما بايد تاکيد کرد که مسائلی . قبول نداريم براين اساس را نيز" تمجازا"

به کودکان و افراد زير سن قانونی و يا تجاوز جنسی و خشونت عليه  مثل تعدی جنسی
چهارچوب جرائم سنگين در برنامه ما گنجانيده شده و با بحث آزادی روابط  زنان، در
فقدان اين آزاديها وحشتناک . فراد بزرگسال تفاوت ماهوی دارندآگاهانه و داوطلبانه ا جنسی

است و اينکه دولت و قانون و آتوريته ها يک نظام و سيستم کنترل بر روابط آزادانه و 
  .داوطلبانه جنسی بزرگساالن تحميل کنند

از نظر ما  .در مورد اعتياد بحث ما بر غير جنائی شدن اعتياد و کمک به ترک اعتياد است
اول بايد پاسخ داد چرا مواد مخدر بازار دارد و . ه اعتياد جرم است و نه معتاد مجرم استن

جداسازی، زندانی  و دوم راه حل آن چيست؟ بنابراين ما با سياست. اعتياد گسترش می يابد
با در اختيار   ترک اعتياد های کيبه نظر ما دولت و کلين. کردن و تبعيد معتادين مخالفيم

آمادگی و شرکت آنها در دوره های  رف شخصی به معتادين در صورت اعالمگذاشتن مص
خريد و فروش مواد مخدر و مقابله با باندها و  ترک اعتياد، و همزمان ممنوع کردن اکيد

ما . مخدر، بهتر ميتواند به اين معضل اجتماعی پاسخ دهد مافياهای توليد و توزيع مواد
. با اعدام و مجازات قربانيان جامعه مصون نميشود. مميدانيم و نه مجر معتاد را قربانی

 .مسئله ای اجتماعی است و بايد برای رفع آن راه حل اجتماعی و انسانی داشت اعتياد
  .سربلند باشيد

  
  مهانا مرادپور

برای من يک سوال مطرح شده که ما اين شيوه ی مبارزه . با عرض سالم و خسته نباشيد
ن مدت بعد از انقالب داشتيم، و به طور ملموسی بايد اعتراف که اآلن کما بيش در طول اي

آيا با توجه به موقعيت درون ايران و . کنيم که به هيچ وجه نتايج مطلوب کسب نکرديم
 40مساعد بودن مردم، نمی توانيم از برخی فعاليت های گروهی چپ در سال های دهه ی 

خشونت نيستم ولی در شرايطی که  الهام بگيريم؟ من خود موافق) مبارزه ی مسلحانه( 
امکان هر نوع اصالحات به طور مسالمت آميز وجود ندارد آيا نمی توانيم در مورد اين 

  .گزينه بيشتر فکر کنيم؟ با تشکر اميدوارم موفق باشيد
  

  مهانا عزيز،
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به نتيجه نرسيدن تالش تاکنونی جامعه برای سرنگونی جمهوری اسالمی دالئل مختلفی در 
اين . به نظر من جامعه امروز ايران ميداند چه نميخواهد. لهای بعد از انقالب داردطول سا

رژيم و تمام جوارح منحوس آن وصله ناجور به پيکره جامعه قرن بيست و يکمی ايران 
چه . جامعه و جنبشهای اجتماعی پيشرو و راديکال به رهبری و سازمان نياز دارند. است

هر تحول آزاديخواهانه و کارگری و سوسياليستی بدون  سرنگونی جمهوری اسالمی و چه
جامعه هفتاد ميليونی را نميشود با جنگ . سازمان و رهبری بناچار شکست ميخورد

نه همه مردم چريک ميشوند و نه اين خط مشی امروز جائی در مبارزه . چريکی فتح کرد
د امپرياليست سابق جای سازمانها و جريانات چريکی ض. مردم دنيای امروز بازی ميکند

در دنيای بعد از جنگ سرد، و راستش . را امروز نيروهای اسالمی و تروريست گرفته اند
بسيار پيش از آن، هر تحول پيشروی به ابراز وجود اجتماعی جنبش کمونيستی طبقه 

به معنی مشخصه يک خط " مبارزه مسالمت آميز"ما هم طرفدار . کارگر گره خورده است
نقطه مقابل اين اصالح . مقابل تالش برای سرنگونی اين حکومت نيستيم مشی سياسی در

مشی طبقاتی و کمونيستی طبقه کارگر پاسخ . طلبی دولتی و دينی مشی چريکی قرار ندارد
استراتژی سرنگونی حکومت اسالمی توسط يک انقالب کارگری . اين وضعيت است

در اين مسير مجبوريم در مقابل  .بهترين حالت برای ماست که برای آن فعاليت ميکنيم
حکومت وحشت اسالمی که به زبان خوش از سر راه مردم کنار نميرود و در مقطع 
مشخصی از مبارزه طبقاتی که دست بردن به اسلحه را الزامی ميکند، وارد فعاليت نظامی 

اما اين نه اسمش مشی چريکی و الهام از آن مبارزات است و نه نقد مشی . هم بشويم
. يکی فاکتور مقابله نظامی با حکومت را در ذهن مارکسيستها و کمونيستها کنار ميزندچر

جامعه و . اسلحه برای ما نه کيش است و نه نشان انقالبيگری و يا حتی ارتقا سطح مبارزه
جنبش نفی وضع موجود در مقطعی به اين نتيجه ميرسد که بايد مراکز قدرت را گرفت، 

بايد مسلحانه هم . کوب را خلع سالح و قدرت فائقه را سرنگون کردپادگانها و ارگانهای سر
اين را ما طبق تئوری تعيين نميکنيم، الزامات مبارزه سياسی و طبقاتی به ما . با آن درافتاد
  .موفق و پيروز باشی. ديکته ميکند

  
  بهزاد تبريزی

حمايت های جناب جوادی ضمن تشکر از شما و همچنين . سالم های گرم ما را بپذيريد
سوالی از شما دارم که . اعضای کميته مرکزی و لطف همه جانبه ی آن ها در حق من

در مقاالت و اطالعيه هايی که از : ممنون می شوم من را از پاسخ آن بهره مند سازيد
حزب شما می خوانم، و در وبالگی که آخرين بار مشاهده کردم ديدم که شما اعدام افراد 

آيا شما برای مجازات افراد شرور و اوباش اقدامی ! محسوب کرده ايد شرور را اقدامی بد
  .پاينده باشيد. ديگر را پيشنهاد می کنيد؟ ممنون و سپاس گذارم

  
  بهزاد تبريزی عزيز،

. نيروئى غير دولتى مهم نيست مجرى آن دولت است يا. اعدام على االصول مخالفيمما با 
هر پوششی برسميت نميشناسيم و يک هدف  را برای هيچ قدرتی تحت" حقی"ما چنين 

کمونيسم بعنوان يک جنبش . جنبش کمونيسم کارگری الغای چنين حقوق نامشروعی است
اعدام پاسخ جامعه . ما مدافع حق حيات همگانى هستيم. انسانگرا مدافع حق حيات است
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ک اعدام مرحله اى از ي. که خود خالق آن است بورژوائی به معضالت و مسائلى است
برپائى جامعه اى  ما براى. دولتى عليه شهروندان است چرخه اعمال خشونت دولتى و غير

قانون در جامعه و در قلمرو  تالش ميکنيم که حيات انسانی حرمت داشته باشد و فلسفه
اگر به ميزان و   .برگشت به جامعه باشد مجازات، نه نفى حيات انسانها بلکه بازسازى و

ور نگاه کنيد رقم بسيار محدودى را در قياس با قتلهای دولتی و غير آمار جنايت افراد شر
دولتی، قتل در محيط کار، قتل ناموسی، قتل بدليل عدم امکانات و تسهيالت از جمله 

اول اگر اين فرض پذيرفته شود که اعدام و کشتن . تصادفات رانندگی و غيره تشکيل ميدهد
. ای جلوگيری از قتلها بايد راه حل اساسی داشتآدمها به هر دليلی ممنوع است، آنوقت بر

سوال اينست که اين قتلها توسط افراد شرور چرا رخ ميدهند؟ زمينه اجتماعی آن چيست؟ 
فقر و بيسوادی و تعصب و بيماريها و ناهنجاريهای اجتماعی و غيره چه تاثيری در وقوع 

ازد؟ و چرا در مقابل قتل اين کدام جامعه و نظام است که از فرد قاتل ميس. قتل دارند
؟ بحث ما اينست "ذاتا قاتل به دنيا آمده است"پاسخی جز قتل مجدد ندارد؟ آيا قاتل امروز 
جامعه . متقابل را بدون استثنا پشت سر بگذارد که جامعه انسانی بدوا بايد اين سنت قصاص

عنى فردى و نه خوشبختى، نه آزادى و رفاه، نه حق به م. انسانى نياز به اعدام ندارد
بشريت بايد اين دوره توحش را پشت . و مخالفين متحقق نميشود اجتماعى با قتل مجرمين

 پيشنهاد ما روشن است؛ بايد امنيت جامعه را در مقابل اينگونه تهديدات باال. سربگذارد
اين افراد را  بايد. يعنی ريشه های اجتماعی و اقتصادی جرم و جنايت را خشکاند. برد

با اعدام . از آنها نگرفت يمار مداوا کرد و شانس بازگشت به يک زندگی نرمال رابعنوان ب
اگر جامعه اى بسازيم که نيازهاى  ما. هيچ مشکل جامعه حل نميشود بلکه تشديد ميگردد

بجاى روحيه حيوان گونه رقابت؛ عنصر  مادى و معنوى شهروندان را پاسخ ميدهد، و
جامعه و به فرهنگ اجتماعی تبديل کند، آنوقت  بناىهمبستگى و تعاون و نوعدوستى را م

چون زمينه مادى و اجتماعى آن از بين . ممکن ميرسد جرائم و خشونت و قتل به حداقل
و در هر سيستم علمى استثنا وجود دارد و ضرورتا اين  در هر جامعه اى. رفته است

جمهورى سوسياليستى فردا اگر در . روندها و اصول بنيادى نيستند استثناها قابل تعميم به
 اينگونه افراد داشتيم تالش ميکنيم با استفاده از آخرين دستاوردها و متدهاى عده اى از

باز  علمى راه بازگشت به زندگى متعارف و مفيد بودن بعنوان يک عنصر اجتماعى را
تبعيض و  تجارب دنياى امروز، حتى در چهارچوب سرمايه دارى که اساس. نگهداريم

ميدهد که اعدام  برى و کار مزدى و زمينه جنايت و قساوت را دست نميزند، نشاننابرا
قرون وسطى را زنده  فقط روحيه انتقام و خون در مقابل خون. پاسخ هيچ مشکلى نيست

! بدون هيچ تبصره اى لغو گردد مجازات اعدام بايد فورا و. نگه ميدارد و بازتوليد ميکند
  .موفق و پيروز باشيد

  
  قمانی سعيد ل

اما به سواالت . مباحث شما از نظر من مفيد و در نوع خود جالب اند. با درودهای گرم
مثال اين سوال قديمی و بی پاسخ که چرا چپها مرتبا انشعاب . اصلی چپ نمی پردازيد

ريشه اين کجاست و چه بايد کرد؟ . ميدهند و سازمانهای بزرگ کوچک ميشوند و بی تاثير
 .ممنونم
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  انی عزيز ،سعيد لقم
سوال اصلی يا دستکم يکی از سواالت اصلی، . به نظر من اين سوال اصلی چپ نيست

ساختن يک حزب سياسی مارکسيستی است که توان و ظرفيت اجتماعی شدن و توده ای 
برخا . ريشه انشعابات مرتب در چپ يکی نيستند. شدن در مقياس وسيع را داشته باشد

جنبشهائی دورانشان سر آمده و متالشی شدن تنها مسير . ددالئل اجتماعی و تاريخی دارن
افقهائی به انتهای خود رسيدند و يا امروز نياز به انتقاد چپ و مارکسيستی از . آنهاست

البته اين جريانات در بسترهای ديگر اجتماعی جای . نظام موجود ندارند و متالشی ميشوند
د انشعابات مکرر در ميان چپها، پاسخی را اما بطور کلی، و در مور. خود را پيدا ميکنند

  در شماره های قبل به يکی از دوستان داده بودم که اينجا تکرار ميکنم؛
  

اين امر در ميان جريانات راست به مراتب . تکه تکه شدن و انشعاب ويژه چپ نيست
اگر نگاهی به طيف جمهوريخواهان و جريانات ملی اسالمی . بيشتر و گسترده تر است

ندازيد، تعداد جناحها و سازمانها و محافل آن تا تک افراد و نشريات و سايتها ديده بيا
در ميان ناسيوناليسم پرو غرب و سلطنت طلبان با دهها فرقه که بيشترشان در . ميشود

در چپ، اگر . در ميان مليون و مصدقی ها همينطور. همين سالها تشکيل شدند مواجهيد
ه و جبهه ملی و فدائی و راه کارگر و سنت کمونيسم روسی منظورتان انشقاقات حزب تود

و اردوگاهی سابق است، اين پروسه مدتهاست که شروع شده و نتيجه بی افقی اين 
جريانات و بن بست و شکست کمونيسم اردوگاهی و استحاله اين جريان در مدار 

اين جريانات  ناسيوناليسم و دمکراسی است که المنتها و ماتريال اصلی فکری و سياسی
چرخش به سمت ديدگاههای نظم نوينی و فوق ارتجاعی نيز يک نتيجه اين دگر . بودند

اگر منظورتان از چپ کمونيسم کارگری است، اين جنبش از لحاظ افق . ديسی سياسی است
کمونيسم . و مشی سياسی و برنامه ای دچار هيچ بحرانی نيست و يک جريان بالنده است

د کاپيتاليستی؛ تنها بستر انتقادی قابل مالحظه چپ در ايران است و کارگری، کمونيسم ض
کمونيسم کارگری اما در قلمرو تشکيالتی دچار تشتت . به يک ترند معرفه تبديل شده است

و پراکندگی است که يک رکن تالش ما بعنوان حزب اتحاد کمونيسم کارگری فائق آمدن به 
سياستهائی و . ا ميتوانست صورت نگيردو جدائی اخير م 2004انشعاب سال . آنست

روشهائی محرکه اين جدائی ها شدند که ما در نشريه يک دنيای بهتر و بيانيه هايمان به آن 
اشاره کرديم و در بولتن مباحثات کمونيسم کارگری نيز تفصيال مورد بررسی قرار ميدهيم 

ميکنيم اگر کسی يا من فکر . و راه حل خود را برای جبران اين لطمات عنوان ميکنيم
کسانی به اعتبار ديدگاههای غير کمونيستی از يک حزب کمونيستی جدا شوند و کال در 
بستر سياسی و اجتماعی ديگری فعاليت شان را ادامه دهند، چنين جدائی هائی را نبايد 

اما اگر نيروهای جدا شده از يک جريان معين هنوز به اصول و اهداف . منفی تلقی کرد
و برنامه ای اعالم شده اين جنبش پای ميفشارند و عمدتا دراين جهت تالش  اجتماعی

ميکنند، جدائی براساس مشی تاکتيکی يا اختالفات سياسی امری ضروری نيست و ميتواند 
متاسفانه روش . در قالب فراکسيونها و مبارزه درون حزبی به فرجام سياسی خود برسند

از مسلط شدن نسبی ديدگاههای چپ راديکال و  مقابله با سنت فراکسيون که خود ناشی
امروز هر ناظر . سنتهای غير کمونيستی کارگری است، اين جدائی اخير را تحميل کرد

منصفی ميتواند ببيند که تحليل ها و نسبت هائی که به فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری 
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جنبش کمونيسم کارگری  داده شد تاچه اندازه پايشان روی زمين بوده و تاچه اندازه به کل
برای ما که در دو راهی جدائی و يا انحالل خود و درز گرفتن . ضربه وارد کرده است

انتقاداتمان در بعد علنی قرار گرفته بوديم، و روشهای تشکيالتی متناسب با اين ديدگاه نيز 
نده سنتی در عين حال ما احيا کن. همين مسير را هموار ميکرد، جدائی تحميلی تنها راه بود

سياسی شديم که همواره برای کمونيسم کارگری يک اصل بوده است و آن اينست که اصل 
ما در مقابل . را به منافع جنبشی و طبقاتی در مقابل سکتاريسم و برخورد فرقه ای ميگذارد

کل اين روشها پرچم منافع جنبش مان و دفاع از دستاوردهای تاکنونی آن، تالش برای 
ئی که ضربات ناشی به اين جنبش را بازسازی کند، و نقد مواضع سياسی و اتخاذ سياستها

نظری و پراتيکی چپ راديکال را در دستور قرار داديم تا راه پيشروی کمونيسم کارگری 
اين تصور که چپ يک . را هموار کنيم و روی مسائل واقعی اين جنبش نور بياندازيم

شود و راست از اين معضل معاف است بيماری مادرزادی دارد که مرتب تکه تکه مي
احزاب اجتماعی و سنت دار کمونيستی ميتوانند در شرايط . تصوری غير واقعی است

برای درک . سياسی داخلی و جهانی مشخصی دچار انشقاق و بحران و جدائی شوند
موضوع بايد صريحا و بدون تعارف سراغ معضل و موانع و سياستهائی رفت که زمينه 

ی های بيمورد را فراهم ميکنند و با تلقی فرقه ای و بسته و قديمی مانع از رشد ايجاد جدائ
فاکتورهای سياسی . و انسجام حزب بعنوان يک پديده اجتماعی و وسيع و کمونيستی هستند

اما همان . و غير سياسی و حتی فردی مختلفی در اين مسائل ميتوانند دخيل باشند
ما از . هايتا خود را با سياستهای معينی توضيح ميدهندفاکتورهای غير سياسی و فردی هم ن

بحث پيرامون اين جدائی ها و ارائه راه حلی کمونيستی برای اتحاد مجدد حول سياستهای 
کمونيستی و مارکسيستی عميقا استقبال ميکنيم و به سهم خود در مسير کاهش لطمات اين 

موفق و پيروز . م همين کار را بکنيدشما ه. روند و نقد سياستهائی که موجد آنند ميکوشيم
  .باشيد

  
  اتحاد
ما به خاطر مسائل امنيتی مقاله و نامه هايی را که می فرستيم سريعًا از بين می ...  سالم،
ضمنًا فکر کنم چهار تا نامه دادم که هر کدام حاوی مطالب مهمی بود از جمله در . بريم

که داده بودم البته در چهار ای ميل با مورد نقد به حزب، گزارش کار حزب و ايده هايی 
برای اين هفته ! فاصله ی زمانی در نهايت بايد يکی از اين نامه ها به اين رفيق می رسيد

نيز يک نقد دادم که اميدوارم اين دفعه جواب بگيرم و مشکل خاصی که بيشتر دفعه ی قبل 
  اتحاد! حالت غيبی و امام زمانی داشت اتفاق نيافتد

  
  يز،اتحاد عز

من همانطور که برايتان پيام گذاشتم . اين نامه را رفيق ماجدی برای من ارسال کرده اند
ما نامه هائی که بخشا هتاکی . دليلی نداشت که پاسخ ندهيم. نامه ای از شما دريافت نکردم
شايد به قول شما . به هر حال ای ميل را مجددا چک کنيد. هم کرده اند را منتشر کرديم

مشتاق ديدن ! پيدا کرده است و در کار کمونيستها اخالل ميکند" ی و امام زمانیحالت غيب"
  .موفق باشيد. گزارش و نامه هايتان هستيم
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  آرمان نوری
  لزوم تشكيالت گردانی

متاسفانه در جنبش ما وقتی به چيزی نقد می آنند می خواهند مسئله را با تمام شعاع آن 
ه حد اقل می توان اصول مخفی آاری را از آنها بكوبند مثًال چريك های فدايی را آ

آموخت، امروز هم تشكيالت گردانی حككا در خارج آشور باب شده آه اين امر 
اآتبر نزديك می شود باز هم بايد  10. موضوعيت خود را در داخل هم از دست داده است

آار آادر  هدايت موجها را در دست گرفت اما آدام موج و در آجا و با آدام نيرو؟ اين
البته در اين مطلب روی ( حرفه ای می خواهد ، تشكيالت می خواهد آه از قبل آماده باشد 

باز هم شايد بگويند داری نق ميزنی ، آارت را ) . سخن بيشتر در مورد داخل آشور است 
  بكن ، نا اميد هستی ديگر چرا آمونيست شدی ؟

آه اول تصميم بگيری آه چه می خواهی تمام بحث متودلوژی رگه لنينيستی اين است ! اما
ولی رگه لنينيستی برای ) حكمت: لنينيسم و بلشويسم (و بعد به سراغ تاريخ می روی 

تصميم گيری سازمان يكپارچه، متحد و آماده می خواهد آه در صورت نبود آن اگر 
آمپينی هم برگزار شود نتيجه ای نمی گيرد و آن وقت همه می گويند خب چه شد؟ چه 
نتيجه ای داشت؟ به غير از صرف وقت و دستگيری بی مورد اين ضربه ها همه در اثر 

ما آه هنوز موفق به . نبود سازمان دهی و تشكل های آمونيستی می تواند وارد شود
آمپين ، اعتصاب ، اعتراض و ( متشكل آردن خود نشده ايم قطعًا در سازماندهی جامعه 

ه مثبت نخواهيم رسيد و اين نوع آار آردن چيزی جز شكست خواهيم خورد و به نتيج...) 
  .تريديونيسم آه از سنت های حككا به ارث رسيده نمی باشد

تاآتيك حزبی ( در حزب بايد فكر و عمل هر دو آنترل شود، اما انتقاد سازنده حزب است 
انشعاب ما با شعارهای حزب مبلغ، مروج و سازمانده، طرح رهبری جمعی، آادر  )لنين
زی و غيره صورت گرفت اما بی افقی در نوع سازماندهی، سبك آار، حق رای ها در سا

در داخل آشور چشم اميد داشتن به اعتراضات ... انتخابات حزب، ضعف تئوريك اعضا و 
خود به خودی جامعه و آارگران يكی از عوامل پاسيف شدن و در نهايت سالمت قرار 

  .شايد بروز اآونوميسم خواهد بود گرفتن در رده يك گروه فشار، افشاگر و
حككا و سازمان جوانان آه هر روزه نفرات جديد در آن می آمدند و پس از يكی دو ماه 
. منفرد شدن پشت نت و نامه نوشتن به نشريه می رفتند نمونه بارز اين نوع عملكرد است

د می آند منصور حكمت در جنبش های سلبی و اثباتی رهبران متعدد و سرشناس را پيشنها
در آنار يك نيروی مسلح قوی، ولی رهبری يك حزب آمونيستی ايرانی آسی نيست آه 

رهبر به عبارتی در ايران آسی است آه . فقط در آمپين های خارج آشور رهبر شود
اعتبار عمومی دارد سختی آشيده، در پيشاپيش مبارزات شايد آتك هم بخورد و زندان هم 

باطبی می تواند يك رهبر مشهور برای جامعه باشد يا مينا برود به نظر خود شما احمد 
آدام را در ايران به عنوان آزادی خواه می شناسند؟ شما هر چقدر بگويی فالنی در . احدی

آلمان مشهور است و او را می شناسند با خود می تواند هزاران نفر را به خيابان بياورد 
ود انقالب آند ولی در آلمان ، برود خب در آلمان آانديد سمت دولتی شود اصًال بر

اين نوع رهبر خيلی خوب است ولی بيشتر برای آمونيسم . وضعيت آنجا را درست آند
اين حزب مختص شرايط . آلمان چون آنجا اين رهبر سرشناس را می شناسند نه اينجا

هبر اينجا ر. در محيط جغرافيايی جايی به نام ايران است... سياسی، اقتصادی، فرهنگی و
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می خواهد، اينجا سازماندهی می خواهد، اينجا آمپين می خواهد و در نهايت اينجا انقالب 
 آرمان نوری. زنده باد آمونيسم آارگری. آارگری می خواهد و سوسياليسم

  
  آرمان نوری عزيز،

آنچه شما لزوم تشکيالت گردانی نام ميگذاری ما به بيانی ديگر امر سازماندهی به معنی 
از سازماندهی حزبی و توده ای و اشکال مختلف . ه و در سطوح مختلف ميناميموسيع کلم

به اين معنی با شما توافق . متشکل شدن و فعاليت حول سواالت مختلف واقعی و اجتماعی
در . حزب سازمانده تنها لوگوی ما نيست، امر فوری ماهم هست –حزب رهبر . داريم

ا، روشهای کاری، اشکال سازماندهی، مجموعه اين موضوع نوع حزب سياسی، سنته
فرهنگ مسلط انتقادی در آن، پراتيک اجتماعی و کمونيستی، شفافيت و در دستری بودن و 

اما سازماندهی . برای اينکار حتما کادر حرفه ای هم نياز داريم. غيره مورد بحث ماست
ی علنی و اين مبارزه ا. کمونيستی در جامعه بر متن مکانيزمهای اجتماعی ممکن است

توده ای است و شرکت کنندگان در آن عموما توده های طبقه کارگر و مردم محرومی 
تاکيد من اينست سازمانی که اساس کارش را کادرها و . هستند که نميتوانند حرفه ای باشند

با اينحال اين . انقالبيون حرفه ای پيش ميبرند سازمانی مختص کار و اهداف خاصی است
در مورد اخذ سنتهای سياسی جنبشهای . طوح ديگر را منتفی نميکندموضوع کار در س

ديگر، قبل از اينکه به آن بعنوان يک تجربه نگاه کنيم، اين سوال مطرح است که اين نوع 
سنت تشکيالتی ويژه کدام جنبش است و چه ناهمخوانيهائی با سنت کمونيستی کارگری 

تا آنجا که بايد از . ط مخفی هم داردوابضيک تشکيالت کمونيستی حتما اصول و . دارد
چشم پليس سياسی و نيروهای امنيتی بدور باشد رعايت اصول مخفی کاری يک امر حياتی 

اين برميگردد به نوع سازماندهی و شيوه های کار تشکيالتی که در آن رکنهای . است
ستند و هر اصولی در هر جنبشی ضرورتا قابل تعميم ني. امنيتی هم معنی خود را دارند

من موافقم که در نقد . ضرورتا قابل استفاده در دوره امروز و با مديومهای امروز نيستند
در اين ترديدی . جانب انصاف و امانتداری را رعايت کردبايد عميق و همه جانبه بود اما 

همينطور بايد از درسها و تجارب مختلف جنبش کمونيستی طبقه کارگر متناسب با . نيست
اما جنبش کمونيستی کارگری بايد به فرهنگ کار، . دوره امروز استفاده کردويژگيهای 

تشکيالت، سنت سياسی و سازمانی خودش متکی شود و اصول آن را از مبارزه جاری و 
  .زندگی واقعی و سوخت و ساز جنبش اجتماعی و طبقاتی اش بگيرد

ه فعالين آن در هر تصور من اينست که تلقی شما از سازمان يکپارچه، سازمانی است ک
. اين کار برای ما امروز تماما عملی نيست. شهر و منطقه و کل کشور به هم مرتبط هستند

اشکال متنوعی از . مسئوالنه نيست و يک ريسک بزرگ سياسی با جان آدمهاست
سازماندهی در متن روابط طبيعی و در چهارچوب تناسب قوا ميتوان بدست داد که هم 

. عی و يکپارچه شود و هم امنيت فعالين و اعضای حزب را حفظ کردمبارزه امری اجتما
چهارچوبهای تشکيالتی و اشکال و آرايشی که ما در هر دوره بخود ميدهيم، تماما تابعی 

ما يک نسخه برای . از تناسب قوا و ضرورتهای فوری مبارزه اجتماعی و طبقاتی است
ا ديدی انتقادی به روشهای تاکنونی کار حزب اتحاد کمونيسم کارگری ب. تمام فصول نداريم

که متکی به سازماندهی موسمی و سبک کار آکسيونی است نگاه ميکند و در هر قلمرو 
در اين . تالش ميکند بديلهای عملی و الگوهای سازماندهی حزبی و اجتماعی را بدست دهد
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اعضا در مورد حق رای . کار حتما چپ و راست خواهيم زد اما مسيرمان درست است
اعضا در هر تصميم سراسری و . قبال در نشريه در همين ستون سواالت پاسخ داديم

در يک شرايط حتی دو . مجامعی که بدون حق اعضا موضوعيت ندارد شرکت ميکنند
فاکتو در داخل کشور هم ميتوان آرا اعضا سازمانهای حزب را در سطوح مختلف داشت و 

در شرايط امروز اين شکل سازمانی . کار بردبعنوان سوخت و ساز متعارف تر حزبی ب
اگر منظورتان مثال اين باشد که هر سياست و . مقدور نيست يا دقيق تر خطرناک است

بحث و اطالعيه و تصميم روزمره در مورد امور تشکيالتی بطور مستمر از طريق رای 
عيار يک آنارشيسم تمام . شورا هم نيست. کل اعضای حزب پيش رود، اين حزب نيست

حزب همواره سياست و فعاليتش . است که اجازه نميدهد حزب کمونيستی يک قدم بردارد
مات مصوب آزادی يدر کنار تصم. را از طريق ارگانهای منتخب در هر دوره پيش ميبرد

اعضا به . بيان و جايگاه فرد برای هر نوع انتقاد و مخالفت اصولی هم محفوظ است
از طريق سازمانهای حزبی در امور سراسری حزب  سازمانهای حزبی تعلق دارند و

  . دخالت ميکنند
در مورد داخل و خارج و تمايزی که بين رهبری در داخل و خارج ميگذاريد با شما توافق 

شما ميتوانيد در داخل يا خارج منشا فکری و سياسی و عملی در فعاليتهای متنوعی . ندارم
ا قبل و حين اعتصاب رهبران عملی ترديدی نيست کار اعتصاب کارگری ر. باشيد

کارگران پيش ميبرند و يا هر مبارزه روزمره و اجتماعی متکی به اليه ای از رهبران 
اما اين رهبران عملی افق و سياست و سنت و روشهای خود را از احزاب . عملی است

اين . ديوار چينی بين داخل و خارج بويژه در دنيای امروز وجود ندارد. سياسی ميگيرند
يعنی بحث قدرت سياسی و . درست است که حزب بايد در ايران کاری را صورت دهد

هر چند به مبارزه کمونيستی و . سوسياليسم برای ما و امروز بدوا سنگرش ايران است
انترناسيوناليستی مان ادامه ميدهيم و يک فعاليت کمونيستی در هر گوشه جهان عمال و بنا 

در . سيوناليستی است و اهدافی جهانشمول را نمايندگی ميکندبه ماهيتش فعاليتی انترنا
نتيجه ويژگيهای جامعه ايران نوع کار معين و مشخص تری را از جمله در قلمرو 

دنيای امروز مختصات خودش را دارد و سازماندهی . سازماندهی در مقابل ما ميگذارد
خصوصيات ويژه ايندوره سياسی و حزبی و مکانيزمهای کارکرد آن تماما بايد متکی به 

اصول مخفی کاری چريکی و عمده سازمانهای چپی بعد از انقالب، يکيش مالقات . باشد
اين امر با توجه به خصوصيات علنی . پشت پرده و جلسه گرفتن زير حجاب امنيت بود
اين کمونيسم فرقه ای و غير کارگری و . مبارزه اجتماعی امروز خيلی خنده دار است

متوسط شهری است که ارتباطی با سوخت و ساز مبارزه طبقه کارگر و  اعتراض طبقه
روشهائی مناسب برای همان جنبشی است که نهايتا . جنبش کمونيستی کارگران ندارد

  .اصالحات جامعه بورژوائی را مطالبه ميکرد
  

  !حقيقت
کنه؟ ميدونيد چی تلخی حقيقت رو شيرين می . سالم، من از ايرانم، ميدانيد حقيقت تلخه

بياييد . شما را به خدا اشتباه نکنيد. شما را به خدا باور کنيد کمونيسم در حال پايانه. دروغ
 1357شما در سال . آينده اين سبک را فدای خود نکنيد. از حذف کامل بهتره. ائتالف کنيد

هميشه شجاعت در ... متحد شديد و شکست خورديد حاال که بايد متحد شويد اين طور 
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. از ايران خبر نداريد شما در حال حذفيد. رکی بياد سر کار واسه شما بهتر ميشهه. گذشته
  .امين رضايی. بای

  
  امين رضايی عزيز،

اگر ما در حال حذفيم نگرانی شما و اين قسم و خدا را چه نيازی داريد؟ . با تشکر از شما
موفق به حقيقت تلخ اينست که جمهوری اسالمی هنوز سرکار است و ما و مردم هنوز 

حقيقت تلخ تر اينست که طبقه کارگر و اکثريت مردم در فقری مفرط . سرنگونی آن نشديم
برای . دست و پا ميزنند و همين جامعه را بخشا محتاط ميکند و آزادی عملش را ميگيرد

چون طرفداران خدا و سرمايه نه فقط با کمونيسم . تغيير اين وضعيت ائتالف چاره نيست
ما در اردوی طبقاتی مان و برای . بلکه در جنگی غريضی و طبقاتی با آنند ائتالف نميکنند

به عبارت دقيقتر تالش . منافع جنبشی مان و منافع کل جامعه حاضر به هر ائتالفی هستيم
ميکنيم که منافع وسيعتر طبقاتی و جنبشی و آرمان اجتماعی ما مبنی بر آزادی بشر، 

از ايران هم خبر داريم و کم . عاليت روزمره ما باشدراهنمای تعيين سياست و تاکتيک و ف
معضالت پيشروی . کمونيسم يک واقعيت اجتماعی آن جامعه است. هم خبر نداريم

اما کمونيسم بعنوان يک راه حل و افق سياسی و . کمونيسم و رفع آن امر جنبش ماست
ما نه به خدا . ستبعنوان پرچم عدالتخواهانه کارگران برای آزادی جامعه يک افق زنده ا

کمونيسم . را باور ميکنيم" کمونيسم در حال پايان در ايران"باور داريم و نه با قسم به خدا 
در ايران هست و بالقوه قوی است چون طبقه کارگر و اعتراضش عليه سرمايه داری 

اما . چون فقر و فالکت و اختناق و آپارتايد هست. چون تبعيض و نابرابری هست. هست
بايد اين جنبش در قامت سياسی . زمينه اجتماعی به تنهائی برای پيروزی کافی نيستوجود 

طبقه . و حزبی در قلمرو کل جامعه قد علم کند و نيروی ميليونی خود را به ميدان بکشد
راستش سرکوب تاکنونی . کارگر و جنبش آزادی و برابری با قسم و تبليغات کنار نميرود

راه بينابينی برای . ما يا پيروز ميشويم و يا شکست ميخوريم. هم نتوانسته کنارش بگذارد
نيست در ايستگاههای مختلف سياسی سياست متناسب با اوضاع را  یترديد. ما وجود ندارد

اما يک معنای استراتژيک . اتخاد خواهيم کرد و نيرويمان را برای دور بعد نگه ميداريم
ما . ه طبقاتی و استقرار کمونيسم استپيروزی برای ما نابودی سرمايه داری و جامع

هستيم، شکست ما در جرايد اعالم نميشود، در ميدان نبردهای طبقاتی سرنوشت ساز بايد 
  . موفق باشيد. عمال بر ما پيروز شويد

  
  کورش

را ) برنامه ی حزب کمونيست( من کتاب يک دنيای بهتر . با سالم، فرم را براتون فرستادم
  !واسم پيش آمد خواندم و چند تا سوال

  
چرا يک جا ميگه بايد زبان های محلی بايد آموزش داده بشن که مردم بتونن با زبان 
محلی خودشون در اجتماع حضور داشته باشن و با زبان خودشون در همه امور 
احتياجشون را بر طرف کنن و جايی ديگه ميگه بايد زبان انگليسی جای زبان فارسی رو 

  .انگليسی در اداره و مدرسه حرف بزنن بگيره و مردم با زبان
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کورش عزيز به صفوف حزب خوش آمديد و پيوستن تان را به حزب تبريک  پاسخ؛
يک وسيله و . و اما در مورد سوال؛ برای کمونيستها زبان منشا هويت نيست. ميگويم

وجود زبان رسمی در قوانين کشور، اما منشا آن يک . ظرف ارتباط اجتماعی است
ليسم عظمت طلب و ستمگر است که بنوبه خود ناسيوناليسم قومی و قرون وسطائی ناسيونا

در اپوزيسيون را تقويت ميکند و منشا انواع تفرقه ها و جنگ ها و خونريزيها در تاريخ 
محل تولد . برای کمونيسم نقطه عزيمت انسان و آزادی و برابری اوست. معاصر شده است

برنامه ما مخالف . ی معيار تعيين قوانين کشور نيستو زبان و تعلق قومی و مذهبی کس
زبان آموزشی و ما از ميان زبانهای رايج کشور يکی را بعنوان . تحميل زبان رسمی است

تعيين ميکنيم و در کنار آن امکان تکلم و درس خواندن و نشر با ساير زبانهای رايج  اداری
ينه های انشقاق و تفرقه ملی را نفی کرد تبعيض را بايد از بين برد تا زم. را فراهم ميکنيم

اگر وجود زبان رسمی و ممنوعيت تکلم به زبان مادری در جاهای مختلف، . و کاهش داد
منشا يک جدائی بين مردم کشور شده است، بهترين و سر راست ترين راه حل و بستن اين 

حاد جامعه، در عين رفع تبعيض بايد به ات. شکاف نفی اين تبعيض از طريق آزادی است
زبان . نفس وجود جامعه، و دسترسی همگان به دستاوردهای دانش بشری توجه کرد

انگليسی زبان امروز دنيا است و فقدان آن در نظم آموزشی و تدريجا کل جامعه، يک 
اگر ايران قرار است جامعه ای باشد که در متن . کمبود جدی برای پيشرفت و رفاه است

تاوردهای بشری استفاده کند، اقدامات متعددی بايد در قلمروهای دنيای امروز از آخرين دس
جهانی با دوره  -يکی از آنها قرار گرفتن در يک ارتباط تاريخی. مختلف بعمل آورد

بعد از يک نسل . زبان يک مدخل جدی اين امر محسوب ميشود. معاصر خويش است
بر ارزشهای پيشرو تر و چهره جامعه چهره ای انسان محور تر، بين المللی تر، متکی 

ممکن است سوال شود مگر زبان انگليسی در . جامعه ای باسواد تر و لذا آزاد تر است
کشورهای امروز که به اين زبان تکلم ميکنند اين نتايج را ببار آورده است؟ پاسخ اينست 

اما اينجا بحث صرفا . در حد محدود زبان منشا تاثيرات دراز مدت و مهمی بوده است
در جامعه سوسياليستی که رفاه کليه . سر تغيير زبان و يک هم جهتی علمی با دنيا نيستبر

شهروندان مبنا است، چنين تغييراتی با نتايج شورانگيز همراه خواهد بود و از جمله بنيانها 
  .و زمينه های تفرقه قومی و ملی و مذهبی را ريشه کن ميکند

  
ه و جايی ديگه ميگه از کردها برای کشور يکجا ميگه بايد تمام مرزها برداشته بش

کمونيسم بايد تالش کنه کرد و فارس با هم يکی باشن و نه تنها (مستقل حمايت می کنيم 
  کورش. منتظر جوابتون هستم )يهکرد ايران بلکه کرد عراق و ترک

  
کمونيستها زندگی در چهارچوبهای بزرگتر و آزادتر و بين المللی تر را به تقسيم  پاسخ؛

جامعه . اتوری با زعامت شيوخ و شاهان و ديکتاتورها ترجيح ميدهنديدنيا به کشورهای مين
کمونيستی جامعه ای است بدون مرز، بدون خرافه، بدون ايدئولوژی، بدون طبقات، و 

در عين حال در . اين اصول ماست. و جمعی یبدونه هر گونه اسارت مادی و معنوی فرد
اسی که مستقل از ما وجود دارند، و کمونيسم برای پيشروی دنيای امروز با داده های سي

نقطه عزيمت برای ما نه . بايد پاسخهای مشخص و سرراست به آنها بدهد، روبرو هستيم
تقدس جغرافيائی و بزرگتر شدن و يا کوچکتر شدن جغرافيای سياسی فعلی ايران، بلکه  
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تم ملی و وجود يک مسئله خوشبختی و آزادی مردمی است که بنا به سابقه تاريخی س
ما اتومات از استقالل کردستان حمايت . معرفه ملی در چنين شرايطی قرار گرفته اند

راه حل ما برای حل مسئله کرد رفراندوم برای ماندن در چهارچوب ايران با . نميکنيم
ما نه سياست . حقوق مساوی با ديگر شهروندان يا جدائی و تشکيل کشور مستقل است

جباری داريم و نه سياست تکه پاره کردن مملکت براساس دمکراسی و فدراليسم الحاق ا
در اين رفراندم هم بنا به شرايط و ارزيابی ما از منفعت و ضرر جدائی برای . نظم نوينی

طبقه کارگر و مردم در کردستان، سياست مان را تعيين و توصيه مان را به جامعه اعالم 
وندان رردم ايران در يک جغرافيای واحد و متحد بعنوان شهترجيح ما اينست که م. ميکنيم

  .متساوی الحقوق و آزاد و برابر زندگی کنند
  

  ...حسين 
سال ها پيش وزارت . سالم، من يکی از هنرمندان ايرانی و مطرح در رشته ی خود هستم

ز اطالعات ايران بسيار تالش کرد من را جذب و استخدام نمايد اما به علت آگاه شدن ا
از آن زمان تا کنون من به صورت . جنايات آن ها شديدًا مخالفت کردم و موضع گرفتم

غير مستقيم تحت فشارهای روانی و آزار و اذيت های آنان قرار دارم و من را به عنوان 
. يک نيروی اطالعاتی معرفی کرده اند و اين باعث مشکالت زيادی برای من شده است

خواهشمند هستم من را راهنمايی کنيد . ره با شما آشنا شده اممن به تازگی از طريق ماهوا
و اگر شماره تماسی داريد که بتوانم با امنيت و به راحتی از ايران با شما تماس بگيرم و 

  سپاس. ممنون از لطف شما. توضيحات بيشتری بدهم بفرماييد
 

  حسين،آقای 
  .با شما جداگانه تماس ميگيريم

  
  با سالم رفيق سياوش

مهر ماه حوالی هفت عصر، يک بمب در ميدان آزادی شهر سنندج در  2ز دوشنبه رو
. دو نفر هم زخمی شدند. مرکز برپائی نمايشگاه دفاع مقدس و نمادهای مذهبی منفجر شد

بنا به اطالع من تا کنون هم . اين دومين بار است که در ماههای اخير بمب منفجر ميشود
شما در اينمورد اظهار . ری را به عهده نگرفته استهيچ گروهی مسئوليت اين بمب گذا

  .موضعتان چيست؟ با اميد پيروزی، فرشيد. نظر نکرديد
  

  فرشيد عزيز،
گزارش و عکس هم دريافت . حتما بايد در اين مورد صحبت ميکرديم. حق با شماست

) روژ هه الت نيوز(اخيرا سايت خبری . کرديم که اينجا چند نمونه آن را منتشر ميکنم
وابسته به پژاک اعالم کرده که مسئوليت اين بمب گذاری را جريان پژاک به عهده گرفته 

. کمونيسم کارگری اين عملياتهای انتحاری را توسط هر که باشد قويا محکوم ميکند. است
اين گونه عملياتها معموال يا کار جريانات وابسته به رژيم برای ايجاد بهانه و تنگ کردن 

بگير و ببند و ارعاب مردم است و يا روش گروههای فرقه ای و مذهبی و فضای پليسی و 
اين روشها سر سوزنی از نظر کمونيسم کارگری و اهداف و . آوانتوريست ضد جامعه
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اين روشها عليه مبارزه کارگری و مبارزه . آرمان اجتماعی سوسياليسم مشروعيت ندارند
اين تروريسم کور است . برابری استاجتماعی مردم برای رفع تبعيض و کسب آزادی و 

عمل تروريستی پژاک کپی . که بايد جارو شود و جائی در مبارزه آزاديخواهانه مردم ندارد
اين حتی يک جريان اپوزيسيون . عملياتهای حماس و القاعده است و قويا محکوم است

به بهانه . نيست که مثال پايگاه نظامی يا يک هدف حکومتی را مورد حمله قرار داده است
با حکومت، وسط خيابان، در يک متری محل عبور و مرور مردم عادی و غير " مقابله"

مردم در ايران و کردستان تجارب اين نوع عملياتها را در ! نظامی، بمب منفجر ميکند
با همين . مردم بايد کامال هوشيار به اين مسئله برخورد کنند. دوره انقالب ايران دارند

اين تروريسم از جانب کمونيسم و . اسالمی هنوز در خوزستان اعدام ميکند بهانه جمهوری
مبارزه سوسياليستی و انقالب کارگری با تمام قيامها و جنگهائی . طبقه کارگر محکوم است

که در مسير آن ميتواند رخ دهد، مبارزه ای متمدنانه و مبتنی بر انسان دوستی و آزادمنشی 
سم و آوانتوريسم گروههای حاشيه ای و ضد جامعه و يا است و هيچ قرابتی با تروري

  .رژيمهای آدمکش ندارد
  

  رفيق فرزاد سلطانی
حزب اتحاد . پيوستن تان به صفوف حزب اتحاد کمونيسم کارگری را تبريک ميگويم

کمونيسم کارگری به تمام کسانی تعلق دارد که برای سرنگونی جمهوری اسالمی و 
به صفوف حزب خوش آمديد و برايتان . ن مبارزه ميکننداستقرار سوسياليسم در ايرا

  !آروزی موفقيت در تالشهای مشترکمان را داريم
  

  منصور تر آاشوند
نظر به اينكه روشن آردن حقيقت احترامی است آه می توانيم به هم بگذاريم، .  زهم سالمبا

ش بكنيم همه سياوش جان زمان را پس و پي. به سوالتی آه طرح آرده بودی پاسخ می دهم
دنيای اينترنت . در خواست زندانيان در روز سوم شهريور طرح شد! چيز عوض می شود

و ماهواره اين خوبی را دارد آه بسرعت همه از موضوعات مطرح با خبر ميشوند و 
سياوش جان سايت حزب اتحاد حداقل تا چهارم شهريور چيزی در اينباره . موضع ميگيرند

ينكه گويا خليل آيوان هم سايتها را نديده بود و به دروغ اپوزيسيون از جمله ا. ننوشته بود
سپتامبر موضع صحيح داشت  7زيسيون از اول در قبال گويا اپو". به آزمون برده بود"را 

  .اما جهت اطالع تو و خوانندگان  بايد نكاتی را ياد آور شد ! و ما آال دروغ گفته بوديم
سپتامبر دفاع آرد و اتفاقا سعی  7اخير از آمپينك دوست عزيز حتی حزب شما با آمی ت

و . اآتبر را برجسته تر آند تا پس فرقه گرايی حقيقت را قربانی بكند 10آرد آمپينك  
يل در گيرهای درونی وارد حزب حكمتيست  هم  آه اصوال در تمامی بحثهای جدی بدل

با دقت، سرعت اينجا ايران است ولی به رغم فيلترينگ شديد من يكی  .نمی شود
سايت سالم دمكرات اول يك نوشته بر  . پاسخگويی جريانات سياسی را بررسی می آنم 

دوست . نهاد را امضا آرد 169ضد هفت سپتامبر نوشت ولی بعد زير فشار اطالعيه 
ولی نوشته ام با تاخير چند روزه، . عزيز من اول زحمت ديدن سايتها را آشيده بودم

به هر . سعی آرد در آزمون نمره قبولی بگيرد، روی روزنه رفت روزهايی آه اپوزيسيون
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ساآت ننشست “  بعدا طلبكار“تحقق پيدا آرد و اپوزيسيون " تعارفم"حال من خوشحالم آه 
  .و در آزمون نمره قبولی گرفت
. واقعيت چيز ديگری بود. زمان را بدقت به عقب برگردانيد. از شما انتظار بيشتری دارم

سياوش جان  باز هم تو را به . مان را تغيير داديمو البته موفق شديم دور بر آرديم ما سعی
و نوشته سالم دمكرات و البته پاسخ و دفاعت از سالم " تايمز"همان نقد مارآس به مقاله 

مارآس هيچ تخفيفی به تايمز نداد و اگر زنده . دمكرات در مقابل نقدهای ما ارجاع می دهم
صراحت نقد  به تغيير بهتری منجر می شود تا لفافه در . نمی داد بود به سالم دمكرات هم

، ن ماجرا  آنچه مهم بود و مهم هستدر هر حال در اي". انصاف"نقد، آنهم به اسم 
زير اعدام در زندانهای " زنده ماندن. "يست آه زير اعدام بودند و هنوز هستندئانسانها

نمی دانم چه تصوری از . ه ماندن استجمهوری اسالمی، بدترين و دردناآترين نوع زند
به هر حال از اينكه . اين زنده ماندن داری؟ نقطه حرآت من يكی در اين ماجرا همين بود

بيشتر اپوزيسيون عليه اعدام موضع گرفت، بسيار خوشحال شدم، نه برای هيچ چيز، اال 
هاد و گروه خوشحال شدم دهها ن. اينكه يك نقطه قوت دل برای زير اعداميها درست شد

  منصور ترآاشوند. عليه اعدام موضع گرفتند
  

  منصور ترآاشوند عزيز،
سعی . منصور جان من هم از تو انتظار بيشتری دارم. اميدوارم که خوب و سالمت هستی
ترديد ندارم . حقيقت را اگر ميگوئی تمام حقيقت را بگو. نکنيم جوابی داده باشيم و رد شويم

اول، شما که تاريخها را در . ين درست تر و اصولی تر استکه تو هم قبول داری که ا
دست داريد لطفا همه شان را ليست کنيد، از تاريخ اعالم کمپين تا مقاله خليل کيوان و 

بقيه را در " انتخاب سياسی و کنار رژيم ايستادن"سپس اين . موضع حزب ما و ديگران
خواست در"ميگوئی . قبول ميکنم ت از شماکوران کمپين توضيح و اثبات کنيد، من دربس

 چهارم شهريورسايت حزب اتحاد حداقل تا . طرح شد سوم شهريورزندانيان در روز 
از جمله اينكه گويا خليل آيوان هم سايتها را نديده بود و به . چيزی در اينباره ننوشته بود

سپتامبر  7گويا اپوزيسيون از اول در قبال ". به آزمون برده بود"دروغ اپوزيسيون را 
خوب اگر شما کمپين اعالم کرديد و "! موضع صحيح داشت و ما آال دروغ گفته بوديم

يکروز يا حتی دو روز بعد يک حزب سياسی حمايت کرده است و شما چند روز بعد با اين 
لحن مورد خطابش قرار ميدهيد، اسمش را چی ميگذاريد؟ چرا اگر همان روز کسی از 

نار رژيم است؟ خودت و برای حزب کمونيست کارگری اين کمپين شما حمايت نکرد ک
. منطق را ميپذيری؟ شايد اساسا کسی به هر دليل نادرستی از کمپين حزب دفاع نکرد

همانطور که بارها حزب کمونيست کارگری از کمپينهای درست ديگر اعالم حمايت 
م آنهم برای خون انتخاب سياسی و در کنار رژي"چرا بايد بعنوان يک . رسمی نکرده است

  قرار گيرد؟" ريختن
اکتبر قبل از  10کمپين . اکتبر هم حقيقت را نميگوئی 10سپتامبر و  7در مورد کمپين 

حزب . اطالعيه ها در صفحه حزب و نشريه موجود اند. کمپين هفت سپتامبر اعالم شد
اگر  نادرست بود. ما هم هيچی به حزب نسبت نداديم. کمونيست کارگری هم چيزی نگفت

شما که متخصص کشف فرقه گرائی . فوقش انتظار و فراخوانمان را مطرح کرديم. بدهيم
شديد، و تشخيص اين موضوع البته بسيار برای هر فعال جنبش ما مفيد است، چرا پرچم 



 32

قربانی کردن "مرگ برای همسايه خوب است را بلند کرديد؟ چرا بی مهابا به ما اتهام 
  ی که حقيقت مورد اشاره شما واژگونه است؟را ميزنيد در حال" حقيقت

اينطور به خاطر من می آيد . در مورد سايت سالم دمکرات من به دقت نميتوانم نظر دهم
نهاد بود و بعدا که بندی مبنی بر  169که سايت سالم دمکرات قبلتر اسمش در آن ليست 

موضوع را صحت و سقم اين . حمايت از هفت سپتامبر اضافه کردند نيز اسمش بود
اما نکته ديگرت مبنی بر اينکه ما موضع سايت . مسئولين اين تومار ميتوانند روشن کنند

موضوع . نقد کرديم نيز غير منصفانه و بدور از حقيقت است" لفافه"سالم دمکرات را در
چرا تالش ميکنی ما را کنار . لطفا با فاکت صحبت کن. ما که مکتوب و قابل مراجعه است

م دمکرات بگذاری تا حقانيت موضع خودتان ثابت شود؟ چرا موضعتان قائم و مدافع سال
بذات چنين ويژگی ندارد؟ حقيقت اينست که ما سايت سالم دمکرات را بخاطر اظهاراتش 
در مورد خالد هردانی و ناپيگيريش در مخالفت با مجازات اعدام و يا استباطی که آن 

. وشن مان را در مورد اعدام اعالم کرديمموضعش ميداد نقد کرديم و موضع صريح و ر
سپتامبر هم امری طبيعی بود و رفتار سکتاريستی بعدی مسئولين  7حمايتمان از کمپين 

اعتراض هم نکرديم که . حزبی نميتوانست در موضع اصولی ما تغييری وارد کند و نکرد
  .داحساس نکرديم که جا برايمان تنگ ش. اعالم کردی" کمپينک"چرا بقول تو 

يست آه زير ئو باالخره همانطو که گفتی در اين ماجرا  آنچه مهم بود و مهم هست، انسانها
با تو اينجا موافقم و اين منفعت بايد عاملی برای کنترل . اعدام بودند و هنوز هستند

زير اعدام در زندانهای " زنده ماندن"پرسيده ای؛ . رفتارهای فرقه ای و بی تناسب شود
نمی دانم چه تصوری از . ، بدترين و دردناآترين نوع زنده ماندن استجمهوری اسالمی

اين سوال کمی شخصی ميشود و مايل نيستم اينگونه جواب دهم اما " اين زنده ماندن داری؟
منصور عزيز من شخصا شش سال در چنين وضعيتی زندگی کردم و به قولی . ناچارم

فکر ميکنم درک مسائل را تلويحا منوط به با اينحال . از اين ماجرا ندارم" تصور کتابی"
تجربه شخصی آدمها کردن نه متد درستی است و نه آدمها اين امکان را دارند که همه چيز 

تنها اغتشاش ايجاد ميکند و . اين نکته جائی در اين بحث ندارد. را شخصا تجربه کنند
  .ت دارمبرايت آرزوی سالمتی و موفقي. ديدگاههای امپريستی را رواج ميدهد

 
  !بدون شرح

آنچه در يادداشت زير ميخوانيد نوشته يکی از فعالين حزب کمونيست کارگری به نام ايرج 
با . اين ادبيات عاريه ای البته بدون شرح است و پاسخی را طلب نميکند. عبداللهی است

  .پوزش از خوانندگان نشريه
  

  ايرج عبداللهی
  کشيشان کمونيست

ی به رهبری اسماعيل مولودی باز هم منزه بازی آغاز کرده و حزب اتحاد کمونيسم کارگر
!!!!!!!!!!! مٽل پيغمبران از حکک خواسته است تا با ادبيات مسيحايی مخالفان را نقد کند

اما حزبی که عصاره وجودش عملکرد و ادبيات اسماعيل است و محمود احمدی اش مٽل 
کلماتی مانند ماکياول که به نظر (نقل و نبات کلمه و اسم به سوی حکک پرتاب ميکند 

، با اين پيغمبر )ميرسد محمود احمدی بار و وزنشان را هم نميدانند و بر زبان می آورد



 33

ايرج آذرين در جمله ای چنين گفته !!! بازی پيراهنی گشاد تر از تنش بر تن کرده است
اگر ). سگی داشت استخوانی را ليس ميزد، سگ ديگری کون او را ليس ميزد: (است

منصور حکمت اکنون زنده بود و اين اوضاع را مشاهده ميکرد اولين چيزی را که کنار 
ميگذاشت و با تمام قوا برای جارو کردن اين خار و خاشاک از سر راه انقالب تالش 

  ايرج عبداللهی! ميکرد همان بحٽ اخالقی و برخورد اخالقی ميبود
  

  سيامک عزيز،
به . يوستن شما به صفوف حزب را تبريک ميگويمپ. تقاضای عضويت شما دريافت شد

 . پيروز باشيد. حزب خودتان خوش آمديد
 

  داوود بهمن آبادی
  در باره اعدام

يکی از حقوق اوليه ملت های نادان و جاهل که به جای ريشه ها بدنبال زدن شاخ . بنام حق
زم اوليه ز لواو برگ هستند سرکوب است و حکومت جهل و خرافه بر آنان که اعدام ا

دست از پی روی انسان های جاهل برداريد و بدانيد که برای . چنين حکومت هائيست
مبارزه با يک حکومت مذهبی مذهبی باالتر و واالتر نياز است که امروز ما به اين مذهب 

 .دست رسانده ايم و درمانده جهل عمومی از روشنفکر و عامی در کشور هستيم 
  

  داوود بهمن آبادی عزيز،
ظاهرا در اين هم توافق داريم که . در اين توافق داريم. عدام بايد بدون قيد و شرط لغو شودا

اما رهائی از . بايد جهل و خرافه را پشت سر گذاشت و جامعه ای انسان محور داشته باشيم
ما برای آزادی به . حکومت مذهبی در ايران ميتواند و بايد رهائی از دست مذهب هم باشد

. انسان آزاد به مذهب و ايدئولوژی نياز ندارد. ، نياز نداريم"واال"حال از نوع  هيچ مذهبی،
چون . رهائی از جامعه طبقاتی و نظام بردگی در عين حال رهائی از دنيای مذهبی است

انسان آزاد از قيد . مذهب بيانی دردآلود و آسمانی از وضعيت مشقت بار زمينی است
دور  زمانى. بيگانگی به مذهب کوچکترين نيازی ندارد تبعيض و اسارت طبقاتی و از خود

 رهائى بشر امروز نيز، و. داده ميشد و خدا توضيح رهائى، بدوا رهائى از مذهب امر
مذهب  و نظامى که مناسبات ملکى و روابط و و دستگاه مذهب سرگذاشتن خدا بدون پشت
 و حتى براى بشر استاسارت  مذهب طوق خدا و. نيست ميکند ممکن بازتوليد و خدا را

 وجوديش در قرن عليه فلسفه بدورش انداخت و شده بايد روانى هم که سالمتى جسمى و
مدرنترين  سرمايه دارى بشر است و دوران جهالت خدا محصول .بپا خواست بيست و يکم

تلفيق  بردگى تاريخى تاريخى را با جهالت  نظم سرمايه، خدا در خدمت .بردگى بشر نظم
پس مرگ . است بشر نفى هر دو و نفى اسارت اسارت بشر است ورت هر دوضر. ميکند
  !سرمايه خدا و مرگ بر بر
  

  سالم آقای جوادی،
چنل وان   –اگر ممکن است يک فيلتر شکن برای ورود به سايت . ممنون از برنامتون

                    وری يک مليون امضاء شرکت کنيم، آرتا رضازاده      آمعرفی کنيد تا بتوانيم در جمع 
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  آرتا رضازاده عزيز،

دوستانتان را در مقابله با اعدام و برای ده اکتبر . فيلتر شکن را بايد چنل وان معرفی کند
همراه با زندانيان سياسی و مردم مخالف اعدام در سراسر جهان . در ايران بسيج کنيد

ل و جنايت دولتی را در همه به اميد روزی که اعدام اين قت. شريک شويد و ادای سهم کنيد
  .  موفق و پيروز باشيد. جای جهان الغا کنيم

  
  رفيق هيرش عزيز،

حزب اتحاد . پيوستن تان به صفوف حزب اتحاد کمونيسم کارگری را تبريک ميگويم
کمونيسم کارگری به تمام کسانی تعلق دارد که برای سرنگونی جمهوری اسالمی و 

به صفوف حزب خوش آمديد و برايتان . ارزه ميکننداستقرار سوسياليسم در ايران مب
  !آروزی موفقيت در تالشهای مشترکمان را داريم

  
 رفيق خسرو دانش

محتوای ايدئولوژيک و راست پروژه ی اتحاد حزب اتحاد کمونيسم “مطلب شما با عنوان 
  . موفق باشيد. دريافت و در ستون آزاد سايت منتشر شد ”کارگری

  
  ،نادر بهارمست عزيز

  . موفق باشيد. نامه و مطلب شما دريافت و در ستون آزاد سايت منتشر شد
  

   17شماره 
  سالم، 

نفر رو می کشه چه جوری بايد مجازات کرد؟ آيا  1به نظر شما کسی رو  .يه سوال دارم
راه ديگری غير از قصاص هست؟ درضمن اين قصاص برای خود معدوم هم خوب است 

چون در اين جهان . خاطر قتل خود مجازات زيادی نميشودچون ديگر در جهان باقی به 
نظر شما غير از اين است؟ درضمن اگر مجازاتی چون اعدام برای . قصاص شده است

بعضی از افراد چون مفسد فی االرض نباشد چگونه می توان اينگونه مفسدان را ترساند 
؟؟؟ اگر نيستيد که هيچ ولی آيا شما مسلمانيد؟: که سراغ فساد نروند؟ و اصال يه سوال ديگه

  ...اگر هستيد خيلی 
  

  ز، يخواننده عز
. مين هستياصوال بى د. ميستير، ما مسلمان نيخ. ميآخر شروع کن..." لىيخ"از همان 

گانگى يم که بشر از اسارت مذهب و از خود بيکنيو تالش م مين هستيراستش ضد د
برخالف . هبى هر دو وجود دارددر جامعه مورد نظر ما آزادى مذهب و المذ. خالص شود

اگر فرض شما و دولت اسالمى و دولتهاى مدافع اعدام را قبول ! جامعه مورد نظر شما
ن به اجرا يم و بطور واقعى قانون قصاص را به شکل برابر آن براى همه قاتليکن
ممکن ! ميک قصاص کنيک به يد يه سران و کاربدستان مملکت را بايم، آنوقت کلياوريدرب
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را خداوند به آنها داده است " حق"ن يو ا! مردم" ندهينما"نها دولت اند و ير ايد خيت بگوئاس
دوما، همه شان بجرم قتل . د سرنگون شودين باين دولت قاتلينست که اوال ايپاسخ ا. رهيو غ
زى جز يکه چ –سوما، همراه با سرنگونى حکومت خدا . ت محاکمه و مجازات شونديو جنا

چهارما، شغل . شوديز منسوخ مين منعبث از مذهب و ارتجاع نيقوان –ست يه نيدولت سرما
د يبگذار. مين را ملغى کنيندگى خدا روى زميم نمايخواهيما م. خدا مبارک خودش باد

و نکته دوم، . ار خودش باشديکماکان در اخت" اى باقىيدر دن"انحصار بساط قتل و شکنجه 
ن در ياسم ا. مير اجتماعى و مذهبى نداريات غيا ادبرا ترساند؟ م" مفسدان"تواند يچگونه م

. چ قاتلى را نترسانده استياعدام و آدمکشى تاکنون ه"! مفسد"مار است نه يجامعه بشرى ب
ن و يژه رکورد داران آن در چيکنند و بويت و قتل در کشورهائى که اعدام ميبه آمار جنا

ش مطمئن يرد از پيگيت ميبه جنام يوانگهى، کسى که تصم. ديکا نگاه کنيران و آمريا
ش بى يا اگر هم مطمئن است، زندگى تاحدى برايو . شودير و اعدام ميست که دستگين

عنى قانون توحش ينست که قانون قصاص يمسئله ا. د آن را زده استيارزش شده که ق
. کى است؛ آدمکشىينفس عمل . عنى قانون انتقاميت، يعنى قانون جنايقرون وسطى، 

شه ها و دالئلى که به جرم و يد ريبا. نبار مقام دولتى داردينست که مجرى عمل ايتفاوت ا
فلسفه . امدهاى آن را نابود کرديع کلمه و پيشوند از جمله فقر به معنى وسيت منجر ميجنا

ک جامعه متمدن يخون در مقابل خون قرون وسطى تاکنون نشان داده است که بدرد 
  . خوردينم
  

  سالم
ترا به ناحق بکشد چکارمی کنی؟ حق قانونی خودت چه می تواند باشد،  اگرکسی برادر

می شود کاری کرد؟ . ؟ اگرکسی ازحقش نگذرد و بگويد اعدام اعدام...العين بالعين است يا
ولی . ؟ من با حکم اعدام مخالفم...دادگاه می تواند اين حق را از وارث مقتول بگيرد و

  .ازنظرحقوقی سئواالت باقی است
  
  ز،يست عزدو
اگر مشکل از نظر شما فقط حقوقى و قانونى است، . ديار خوبست که شما با اعدام مخالفيبس

ستند، محصول ين که ازلى و ابدى نيقوان. ميدهير ميين قانون و فلسفه حق را تغيخوب ا
مگر دولتهائى که مجازات اعدام را لغو کرده اند دچار مشکل . م و اراده بشرانديتصم

ت اتفاقا در کشورهائى که اعدام يزان جرم و جنايدهد که ميمگر آمار نشان نم حقوقى شدند؟
کال نادرست و ! ندارد" حق و ناحق"شتر است؟ وانگهى کشتن کشتن است، يشود بياجرا م

گر کشتن يرد، اعدام که ديگياگر عمده قتلها در متن حوادث صورت م. ضد انسانى است
کم يست و يشود؟ قرن بيفا ميرغضب استيکه توسط من چه حقى است يا. کامال آگاهانه است

حق قانونى بازمانده قربانى . ميقرون وسطى ندار" نين بالعيالع"از به قانون ياست، ما ن
تواند يعدالت به هزار شکل م. ت از قربانىيقت و مجازات مجرم و حمايعنى کشف حقي

ه يازى به سرماين. ستينه کردن چرخه آدمکشى نيازى به تکرار قتل و نهادياجرا شود، ن
مار و خشن و يه جامعه را بين رويا. ستينه و حس انتقامجوئى نيگذارى روى نفرت و ک

نه يتواند براساس عواطف و کينست قانون نميگر اينکته د. جبرا قاتل پرور بار مى آورد
ر گين مملکت حذف شود، دياگر مجازات اعدام از قوان. م شودياحتمالى بازمانده قربانى تنظ
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. کندير مييرند، فرهنگ جامعه تغيگياد ميمردم "! اعدام اعدام"د يگويآدم فرضى شما نم
نست که مجازات ينطور نشده است؟ مسئله اساسى تر ايا ايلى کشورهاى دنيمگر در خ
وجود قانون . اسى استيست، عمده اعدامها سين نيتکاران و قاتليژه جناياعدام تنها و

چه اى است براى اعمال خشونت و قتل دولتى در ياى، درمجازات اعدام با هر تبصره 
شرفت و انسانى يد در جهت پين جامعه بايقوان. د لغو کردينفس قانون را با. مواقع ضرورى

  . شتر باشند نه عقبگرد و وحشى شدنيشدن ب
  

  سالم و درود بر شما
من می خوام . ولی تو ايران که نمی شه حرف زد. من و خانواده ام هم مخالف اعدام هستيم

شما می تونی به من کمک . ولی سايت فيلتر شده. شرکت کنم channeloneتو رای گيريه 
   .با آرزوی موفقيت برای شما کنی؟

  
  دوست گرامى

عنى اعدام افزوده يت و قتل عمد دولتى ين جنايشتر به تعداد مخالفيخوشبختانه هر روز ب
ان و کارگران علنا حرف يژه دانشجويو بو ه اعدام مردميران و در مواردى عليدر ا. شوديم

داند که يم اسالمى ميرژ. ل شوديد همه حرف بزنند تا مسئله به امرى همگانى تبديبا. زدند
تهاى فعال در يادى دارد و همه سايان زيران حاميم صد هزار اعدام در ايه رژين عليکمپ
م وارد شدن به ير مستقيلتر شکن و غيراه استفاده از ف. لتر کرده استينه را فين زميا
 . ديروز باشيپ. تها استينگونه سايا

 
  آنساال

خوشبختانه يا متاسفانه مجازات اعدام را کامال درست می دانم اگر چه معتقدم امروزه کمتر 
. لغو مجازات اعدام را يک حماقت می دانم. از آن چيزی که بايد در ايران اجرا می شود

ياد اين جمله . نفر را بکشد ولی قصاص نشود 20سی برای من غير قابل تحمل است که ک
در تمدن جديد غرب برای وضع قوانين از عقل بشری تنها از عقل بشری استفاده : می افتم
 .شده است

  
  ا آقاى آنسااليخانم 

خ بشر مملو از دورانهائى است که يو بازهم متاسفانه تار. همان متاسفانه درست تر است
ت و ين اعتبار با تداوم جنايو به هم. سل ها را رقم زده استحماقت و جهالت سرنوشت ن

حماقت در الغاى . نه کرده استيت، فرهنگ خون در مقابل خون و قصاص را نهاديسبع
خ و جامعه اى است که براى دفاع از خود و اجراى عدالت يست، در تاريمجازات اعدام ن

ن توافق با کشتن آدمها ين معتقدم که ام. شناسديرباران را ميدان تيتنها خون و چوبه دار و م
د به حکومتى يا ناخواسته داريشما خواسته . ديجور درنمى آ" عقل بشرى"است که با 

نفر را اعدام کرده و پرونده  500ب يد که فقط در شش ماه گذشته قريدهيد ميديکر
ن جامعه ياا ي؟ آ"!شوديکمتر اجرا م"د هنوز يگوئيتازه م! ر بغل داردياعدام را ز 100000

ن امرى يد ايکنيبراى شما باقى گذاشته است؟ واقعا فکر م" عقل بشرى"زى به نام يچ
رجوع " عقل بشرى"ن تنها به يعى است؟ و باالخره در تمدن غرب براى وضع قوانيطب
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همانطور . ه شده استيازهاى سرمايت بشرى تابعى از نينشده است، بلکه عقل بشر و اولو
ازهاى طبقات دارا يز تابعى از نيه دارى نيشا سرماير دوره کهن و پخا و دين تاريکه قوان

ر يبوده است و امروز فلسفه خون در مقابل خون و قصاص آن، عقل بشرى شما را به ز
  !متاسفانه. ده استيش کشيسلطه خو

   
  ميصم
. ار خوشحال شدميل شده بسيست کارگرى تشکيدم حزب اتحاد کمونينکه شنياز ا. سالم

. ک مراجعه کردم اما موفق نشدميت کانال يراى امضا اعدام نه زندگى آرى به ساراستش ب
  ميبا تشکر صم. د چکار کرديقا بايد که دقيشترى بدهيح بيتوض

  
  ز،يم عزيصم

د يات و برنامه ما را بخوانيحتما نشر. نه حزب به شما پاسخ داده استيعلى جوادى در زم
ل حزب با يد خوشحالى تان را از تشکيتوانيم شما. ديز معرفى کنيگر نيو به دوستان د

م يخواهيائى انسانى و برابر و آزاد ميما دن. ديشتر کنيوستن به آن و مبارزه همراه با ما بيپ
در مورد . ن حزب شماستيا. د متشکل شد و تالش کرديائى باين دنيو براى ساختن چن
روز يموفق و پ. دهنديمح يون توضيزين مربوطه از تلوينگ مسئوليلتريامضا و مشکل ف

 . ديباش
  

 اردوان عزيز،
الزم است . در همين شماره منتشر کرديم. اکتبر دريافت شد 10 پوستر شما در مورد کمپين

از . اکتبر در دستور بگذاريد 10همراه با ديگر دوستان در ايران اقدامات الزم را برای 
دست شما درد نکند و . ش نکنيدجمله تکثير و توزيع بيانيه ها و پوسترهای حزب را فرامو

  .پيروز باشيد
  

  کاميار آزادمهر عزيز،
قابل توجه خوانندگان . واقعا خسته نباشی و دستت درد نکند. مطلب و پوسترها دريافت شد

  . نشريه که عمده پوسترهای منتشر شده در نشريه يک دنيای بهتر از کاميار آزادمهر است
  

  دريا کيانی عزيز،
موفق . بيشتر برای نشريه بنويسيد. ق رفيق محمود احمدی دريافت کرديممطلبت را از طري

  اينهم يادداشت دريا عزيز؛. باشيد
  

 دريا کيانی، عليه اعدام
می داند که حق با . است می داند که وقت رفتن است صدای تپش های قبلش تندتر شده

ی بود و حقوق ولی خواستش آزاد! هر چه فکر می کند جرمش را به ياد نمی آورد.اوست
آن چهره کريه آنجاست تا طناب دار را به  ولی. می داند که نمی خواهد بميرد .انسانی

صدای تپش قبلش به قدری بلند است که . گردانش بياندازد، می داند که چه خواهد شد
می . آرزو می کند که مادر و خواهرش آنجا نباشند. صدای جمعيت را برايش مبهم کرده
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می داند که رفتنش . و او همين حاال چه دلتنگشان است. دوستش دارند داند که چه قدر
ولی جالد . وقت وداع نيست .می داند نمی خواهد که برود. مصيبتی است برايشان

. با سماجت منتظر است نمی داند چرا جالد آنچنان مصرانه منتظر مرگ اوست .آنجاست
ه به زودی به دور گردنش می داند ک. حاال حلقه طناب درست روبروی صورتش است

 .خواهد بود و بعد فشار کشنده آن صدای تپش قبلش را برای هميشه خاموش خواهد کرد
 

چه سخت است که از مرگ اجباری جوانی بگوييم که  .چه سخت است که از اعدام بگوييم
چه سخت . تا چند لحظه ديگر پيکر بی جانش را بيرحمانه بر روزی زمين خواهند کشيد

چه دردناک . حق زندگی سخن بگويم در جايی که هيچ ارزشی برايش قائل نيستنداست از 
است مشاهده مرگ، مرگی که جالد نقابدارش طناب پوسيده اسالم را به گردن جوانی می 

و فردا گروهی ديگر حلق آويز خواهند . تا بتواند به حيات رو به زوالش تداوم بخشد. اندازد
رانی که تصوير دار کشيده فرزندانشان هرگز از ذهن درد شد و صدای شيون درد آلود ماد

چه سخت است که بگوييم کودکان را به تماشای اين جنايات . کشيده شان پاک نخواهد شد
و به آنها . می نشانند تا مهر ترس و وحشت را از کودکی در دلهای کوچکشان نقش بزنند

است، و اينجا اسالم ناب محمد  می آموزند که در دنيای اسالم سزای آزادی و پرواز مرگ
 .هنوز جاهالنه می تازد

 
  آريان عزيز،

به شما و دوستان ديگری که در . از اعالم آمادگی و تصميم به همکاری با حزب خوشحاليم
اين حزب همه کسانی . همين هفته در داخل و خارج به حزب پيوستند خوش آمد ميگوئيم

مايه داری در ايران و برقراری يک است که برای سرنگونی جمهوری اسالمی و سر
برايتان پيروزی در . دنيای بهتر، يک جامعه آزاد و خوشبخت سوسياليستی مبارزه ميکنند

  .  اهداف انسانی و مدرن کمونيستی آرزو ميکنيم
  

  با سالم،
يک، چه کسی و در چه تاريخی نظر شوراها را داد؟ دو، من که در . من دو تا سوال دارم

  حسين. با تشکر. ونه ميتوانم عضو حزب شوم؟ منتظر جوابتون هستمايران هستم چگ
  

  حسين عزيز،
اين فرم . در مورد چگونگی عضويت الزم است فرم تقاضای عضويت را پر و ارسال کنيد

پيشاپيش ورودتان را به صفوف حزب . در نشريه منتشر شده و برايتان ارسال شده است
  .خوش آمد ميگويم

است که بعدها از  يک تجربه تاريخیاز اينکه يک نظريه باشد  در مورد شوراها، قبل
بعنوان تجربه تاريخی و انقالبی در شکل . زوايای گوناگون و در مقاطع مختلف تدوين شد

خام و کلی، معنای شورا برای ارگانهائی بکار رفته است که طبقات و اقشار پائينی جامعه 
ن و نهادی که به عنوان تشکل و سازمان به اين معنا هر سازما. را نمايندگی ميکنند

. محرومين و توده مردم جامعه شناخته شده، پايه های تفکر شورائی را داشته است
نويسندگان و مورخين مختلف سابقه موضوع را به دورانهای قديم و تجارب معين ربط 
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ره عمدا اما عنوان و مضمون شورا در تاريخ جديد، در آثار منتشر شده در اين با. ميدهند
فرانسه، انقالب  1871، کمون پاريس در انقالب 17به شورای سربازان انگليس در قرن 

بايد توجه داشت که شوراها در اين دوره . آلمان، و بعدها انقالب روسيه اشاره دارند 1848
. ها ضرورتا يک مضمون را نداشتند و تابعی از وضعيت اجتماعی و تاريخی خويش بودند

در مورد شوراها بعنوان حکومت و دولت سوسياليستی است، بعد از تجربه اگر سوال شما 
کمون پاريس، کارل مارکس با بررسی آن رئوسی را تحت عنوان دولت شوراها يا دولت 
کمون تدوين کرد و از آن بعنوان يک دولت انقالبی دوره گذار که هدفش استقرا سوسياليسم 

اما نظريه شورا مختص به مارکسيستها . و نفی دولت و طبقات است بحث کرده است
سنت آنارشيسم و مشخصا باکونين در دوره کمون پاريس و انترناسيونال اول . نيست

تمرکز "کارگری الگوی خود را برای شوراها تحت عنوان مقابله با هر نوع شکل دولتی و 
به لحاظ صوری، اشکالی از مضمون شورا در نظريات و . تدوين کرده است" زدائی

ئوريهای انواع سوسياليسم های غير کارگری تا سوسياليسم مارکسی و کارگری وجود ت
اشکال قديمی و . از پائين متکی است عمل مستقيم و دمکراسی راديکالدارد؛ که به 

اتوپيک تر آنرا ميتوان در ديدگاههای سوسياليستهای تخيلی اوائل قرن نوزده مانند سن 
بويژه ثقل ديدگاههای . باکونين و سنديکاليسم قديم ديدسيمون، آون و فوريه تا پرودن و 

پرودن و باکونين بيشتر بوده است و از جمله مارکس و انگلس در مورد نقد اين ديدگاهها 
تجربه شورائی در سرمايه داری يک تجريه تاريخی و مبارزاتی گرايش . بحث کرده اند

اشاره شد بعد از کمون پاريس و  همانطور که. کمونيستی و راديکال طبقه کارگر بوده است
بخون کشيدن آن، توسط کارل مارکس نقاط مثبت و منفی اين تجربه بعنوان يک تجربه 
تاريخی بررسی و جمعبندی شد و به تدوين اصول و مبانی نظريه دولت کارگری يا دولت 

 . شوراها منجر شد
 

  !با سالم به سياوش دانشور گرامی
و در ارتباط با ماجرای هفت سپتامبر، " سالم دمكرات"نوشته ام در نقد مطلب سايت 

متاسفانه نوشته نويد مينايی را نتوانستم بخوانم و از مضمون آن بی اطالع . بپيوست است
لطفا با استناد به خود نوشته بخودم نيز . هستم و لذا دفاع از آن را به خود نويد وا ميگذارم

حرف زده ام؟ در نشريه دنيای " رات بخوننياز سايت سالم دمك"نشان بدهيد آه آجا از 
" هيات دفتر سياسی حزب پاسخ ميدهد"علی جوادی در نوشته ای به نام  16بهترشماره 

  خطاب به حككا  نوشته است؛
دفاع "را " سالم دمكرات"ضعگيری سايت عاقبا به شيوه ای غير منصفانه مواين حزب مت“

در اين “ ...قلمداد آردند) منصور ترآاشوند" (نياز به خون "و ) نويد مينايی" (از اعدام
آيست؟ بی نقد، چطور ميخواهيد مدافعين " منصف"ماجرا، نفهميدم انصاف چيست و 

انصاف حكم . "را بچرخانيد؟ تازه، اين نظرات من و نويد مينايی بود نه حككا" غير پيگير"
ر بنويسيد نه می آرد، حتی در صورت صحت ادعای علی جوادی، اينها را بپای ما دو نف

در هر حال لطفا برای روشن شدن ذهن خوانندگان نوشته ای پيوستی را در نشريه . حككا
منعكس آنيد تا خوانندگان خود داوری بكنند، برعكس نظر علی جوادی آه از طرف هيات 
سياسی عنوان شده است، در آن نوشته سعی آردم آه سالم دمكرات را به جهت ديگری 

 .ده ماجرای دردناآتری نشود و در آنار جمهوری اسالمی قرار نگيردهدايت بكنم تا آلو
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آه توسط مارآس نقد شده و شما آن را در " تايمز"مطلب سالم دمكرات را با مطلب 
سالم دمكرات در . ضميمه ای شانزده نشريه ای دنيای بهتر منعكس آرده ايد، مقايسه آنيد

بود؟ در  در آدام جهت گام برداشته" عمولینا قهرمانی يك زندانی زير اعدام م"پس افشای 
هم مورد " يك فرد معمولی"پا سفت آرده بود؟ حلق آويز شدن " آيينی"جهت حمايت از چه 

از تالش برای لغو " معمولی بودن آسی"اعتراض ماست، نمی شود و نمی توانيم به بهانه 
رد آمار و ارقامی وجود آيا سالم دمكرات فهميده بود آه در اين موا. اعدامش آوتاه بياييم

آه بكاملترين وجهی از زمان قابيل به اينسو، ثابت آرده است آه هيچگاه آدميان "دارند، 
در نتيجه مجازات و نه اصالح و نه منصرف شده اند، بلكه قضيه درست برعكس آن بوده 

  نبود؟" رقت انگيز"آيا نوشته سالم دمكرات ." است
غير "نويد حتی در همين حد هم از سوی حزب بخصوص آنكه حداقل نوشته ای من و 

بسرعت حذف شدند، همه ديدند آه اين نوشته ها فقط چند روز روی روزنه " منصف حككا
نمی دانم حداقل در اين ماجرا منصف آيست؟ شما يا حككا؟ آاش بی . بودند و حذف شدند

رام منصور با احت .بنظرم انصاف چيز ديگری را حكم می آند.  پرده نظرت را بنويسی
   .سايت روزنه جهت اطالع و يا درج: گيرنده. ترآاشوند

  
  رفيق منصور عزيزم،

نامه شما، همراه با مقاله تان، و پاسخ ما بطور کامل در ستون آزاد سايت حزب منتشر 
مقاله شما در جدل با سايت سالم دمکرات نوشته . اينجا صرفا به پاسخ اکتفا ميکنيم. ميشود

"! اين يك جنگ واقعيست ، دستان خود را به خون آلود نكنيد"ن اينست؛ شده است و تيتر آ
هم آيشان نويسندگان سالم دموآرات و "و در بخشی از مطلب اين جمله اسيدی آمده است؛ 

در آنار نظام اسالمی و آرده اند و با اين انتخاب  اتفاقا يك انتخاب سياسی" ساآتشان"
آيا  آيا اجازه ميدهند آه دستانشان بخون آلوده شود؟ .نيازش به خون برای بقا ايستاده اند

  .تاکيدها از من است" را پس خواهند گرفت ؟" دموآراتيكشان"حرفهای 
  

جمهوری اسالمی اسم ندارند؟ نميشود اسم شان را  همکيشان ساکتمنصور عزيز، اين 
و شما که البد مطلبش را بايد به حساب حزب گذاشت  -برد؟ در همان مطلب خليل کيوان

و . گفته شده که بر راستها که حرجی نيست، پس چپها منظور بودند -همين را ادامه داده ايد
اما اين چپها؛ حزب اتحاد کمونيسم کارگری رسما و طی اطالعيه ای از اين کمپين 

آخر ! پشتيبانی کرد که ظاهرا آوردن نامش جرم است و شايد جزو چپ دسته بندی نميشود
بقيه چپها هم . ؟ هستيم"!نماينده بورژوازی بزرگ"اعالم کردند که ما  رفيق حميد تقوائی 

از قضا نام سايت . نهاد و اسامی فردی ديگر اعالم حمايت کرده بودند 169که در اطالعيه 
ميماند حزب حکمتيست که در سايتهای ! سالم دمکرات و فعالينش در همان ليست است
با تمام اينها حزب کمونيست کارگری  .عمومی ترش موضوع را منعکس و تبليغ کرد

زيادی غير منصفانه و " همکيش جمهوری اسالمی"معلوم نبود با کی حرف ميزند؟ اتهام 
حتی اگر کسی به هر دليلی در هر دوره ای از تالش کمونيستی ما حمايت . تند است

اين . منکرده، و حتی مخالفت کرده، ما لقب هم کيش جمهوری اسالمی را به آنها نداده اي
متاسفانه، و اين را با درد ميگويم، . به کمونيسم کارگری تعلق ندارد. فرهنگ مجاهدی است

معنايش حرف تند و بی " راديکاليسم"مواقع،  در حزب کمونيست کارگری در اينگونه
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تناسب زدن و مسابقه در آن شده است و نه استدالل محکم و عميق سياسی و بسيج و اقناع 
  .در اينمورد منتشر شدند بشدت گويا بودند مطالبی که. مردم

مخالفت با يک بحث چپ سنتی حتما . در مورد سايت سالم دمکرات ما بحثمان را کرديم
و باالخره شما بقيه را . موافقت با اين مقاالت که راستش دقيقا از همان جنس بودند نيست

را صادر کردی،  رفيق عزيز تو حکمت. کرديد" هم کيش جمهوری اسالمی نيازمند خون"
جمله بعدی ات تعارف است که آيا دستشان به خون آلوده خواهد شد؟ مخالفين فرضی حزب 

و اينها از پيش کنار رژيم ايستادند آنهم با انتخاب  -شما که اينجا آدم نميکشند، رژيم ميکشد 
کند؟ چه دردی را دوا مي" آيا"معلوم نيست شما منتظر چی هستيد و اين  -دقيق سياسی شان 

اگر حزب . نوشته شما، برخالف مابقی نوشته هايت، بدون تناسب و غير دقيق و ناجور بود
اينکه زمانی از . البد ديدند که خيلی ناجور است -کلمه خودتان است –کرد " حذف"آنرا 

  !همين کلمه استالينيزم در می آيد و زمانی انصاف، انسان را متعجب ميکند
فکر ميکنيد اين موضع درستی نسبت به يک حمايت کننده کمپين  و اما چند سوال؛ آيا واقعا

که ليست حاميان  - نويسندگان مقاالت و رهبری حزب–حزب است؟ آيا زحمت کشيده بوديد 
را اول چک کنند و بعد به اصطالح فشار گذاشتن را شروع کنند؟ آيا عمده سازمانهای 

ات با آنها را منعکس ميکند، حقوق بشری و نهادهای اروپائی که مرتب حزب خبر مالق
همين موضع خاکستری و ناپيگير در مورد اعدام را ندارند؟ آيا شما و ديگر دوستان که اين 
. جمالت را نوشتيد جانب انصاف را رعايت نکرديد يا ما؟ خودتان کالهتان را قاضی کنيد

ديم فعاليتهائی را آيا فکر ميکنيد به همين سياق ديگر فعالين مدافع زندانيان سياسی که از ق
پيش ميبرند، مجازند به امثال حزب کمونيست کارگری و ما و شما برای عدم حمايتمان از 
يک پروژه شان همکيش جمهوری اسالمی و موافق اعدام و غيره بگويند؟ آيا نقد سياسی 
کمونيستی مبتنی بر دشمن کردن تمام عيار طرف مقابل و له کردن اوست؟ اتفاقا موضع 

زب در همين بحث به لحاظ روش با سالم دمکرات تفاوتی ندارد؛ سالم دمکرات رفقای ح
در پاسخ شما تمام شاخه های کمونيسم کارگری را ميزند، شما هم هرکسی که از کمپين 

فکر ميکنيد نتيجه . تازه حمايت کنندگان را هم به همان چوب رانديد! حمايت نکرده است
  اين سياست داهيانه چيست؟

کل . ه ای فراتر از اينها؛ منصور عزيز موضع ما در مورد اعدام روشن استو اما نکت
کمونيسم کارگری در اين زمينه؛ اگر موضعش را درست بيان کند، موضعی انسانی و 

موضع سالم دمکرات هم که يک نمونه و بروز تيپيک متدولوژی چپ . آزاديخواهانه است
معضل اينست که حزب روشی را . تگره بحث اينجا نيس. سنتی است بازهم روشن است

پيش گرفته که فکر ميکند پيشروی خودش در گرو خرد کردن ديگران و نسبت دادن هر 
کسی که واقعا ميخواهد جامعه را بسيج کند و راديکال هم . ناحقی به اين و آن پيش ميرود

ش است نمی آيد به کسی که همان روز معين حامی ا. بماند مقداری ظرائف کار را بلد است
معضل شما اينست که فکر ميکنيد دنيا و جامعه ای وجود ندارد، . اينگونه حرف بزند

مرز دوست و ! تالشهای ديگری وجود ندارند، هر کس با شما نيست پس البد عليه شماست
حتی درکی استراتژيک تر . دشمن و انسان دوست و مدافع موقتی و غيره يکی شده است

در اين سيستم انصاف جائی . ختن سياست کمونيستی نداريددر امر سازماندهی و جااندا
اين روشها نتيجه اين وضعيت اند و گرنه کی نميداند که بهتر است تعداد بيشتری . ندارد

مخالف اعدام باشند و تعداد کمتری در مقابل قلمروهای خاکستری بيتفاوت باشند تا چه رسد 



 42

ی استدالل، موضعگيری نادقيق را جای اين معضل پايه ای است که پرخاش بجا. به موافق
. انتقاد ميگذارددشمنی را جای حق بجانبی مبتنی بر استدالل سياسی و عميق کمونيستی، و 

تداوم اين روش تنها خداحافظی با هر تتمه انسانگرائی و حقيقت جوئی کمونيسم کارگری 
 * .آرزو ميکنمبرايت موفقيت و پيروزی و تندرستی . لطفا برای اين فکری بکنيد. است

  
   16شماره 

  رامين تير انداز،
ما اميدوار هستيم . پيام علی جوادی در مورد رهبری به دستمان رسيد. با درورِد انقالبی

هرچه سريعتر جامعه لزوم حمايت از جنبِش کمونيسم کارگری را درک کرده و به صفوف 
مانده مبارزات مردم آن ملحق شود و زمينه برای معرفی علی جوادی به عنوان رهبر ساز

در راه رسيدن به آزادی و برابری و نظام سوسياليستی فراهم شود و ما در اين راستا تمام 
لطفًا در صورت امکان نظر خود را در مورد . تالش های خود را به کار خواهيم بست

با تشکر . برگزاری جلسات مطالعاتی ما و متنی که هفته ی قبل ارسال شد اعالن فرماييد
  اوان               فر
  

  رامين عزيز، 
در مورد نکته دوم ما خواندن سيستماتيک و . در مورد نکته اول پائينتر جواب ميدهيم

. موضوعی مارکسيسم و آثار منصور حکمت را شديدا بعنوان منابع اصلی توصيه ميکنيم
ری ما در اين نظر فو. حزب برنامه ای آموزشی تنظيم کرده است که برايتان ارسال ميشود

هميشه پيروز . مورد برنامه مطالعاتی رفقای عضو و فعالين جنبش کمونيسم کارگری است
  .  باشيد

  
  از نامه رفيق علی طاهری

  علی عزيزم
راجع به آن نکته ای هم که دوستمان رامين مطرح کرد، من هم موافقم، تامين هژمونی ... 

واقعًا در تحوالت آينده من به !! شما؟رهبری به چهره هايی احتياج دارد، چه کسی بهتر از 
خمينی  57نياز داريم، اسالمی ها در انقالب )* به يک رهبری(نوبه خودم فکر می کنم 

منحوس را داشتند، حتی مجاهدين رجوی را داشتند که بعضًا چپ ها پای سخنرانيش می 
تراضی خود من فکر می کنم جدا از حزِب اتحاد کمونيسم کارگری و کًال جنبش اع! رفتند

شما به تنهايی با پتانسيل قوی که دارا هستيد ميتوانيد اين موقعيت را کسب کنيد و ما را از 
  ! ... شر رژيم سرمايه خالص کنيد

  ارادتمنِد هميشگی، علی طاهری         
  !           زنده باد رهبر جوادی

  
  فروغ

ودتان می بينيد؟ اآلن جامعه سالم، می خواستم بدونم آيا شما قابليِت رهبر شدن را در خ
بدنبال رهبری فردی هستند تا جمعی و به نظر من به دنبال کسی خواهند بود که عالوه بر 
تفکری که بتواند انقالبی را رهبری کند جذابيتهايی مثًال در چهره و سخنرانی هايش داشته 
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شته باشيد و روِی لطفًا خود را باور دا. که به نظر من اين نکته در شما وجود دارد. باشد
 زنده باد علی جوادی. حرف من هم فکر کنيد و نظرتون را بدهيد

 
  دوستان عزيز،

  فروغ، رامين تيرانداز، علی طاهری
اينجا نيز من نکاتی را . در شماره های قبل نشريه در اينمورد علی جوادی توضيحی نوشت

داريم که هيچ جنبش من و ما در حزب اتحاد کمونيسم کارگری ترديدی ن. تاکيد ميکنم
فاکتور شخصيتها در مبحث . اجتماعی بدون رهبر و صفی از رهبران کارش جلو نميرود

حتی ترديدی در اين نيست که در . حزب و جامعه به اين مکانيزم اجتماعی ارجاع ميدهد
و . مقاطع مشخصی در جامعه، جنبشی عظيم با حزبی تداعی و در اذهان مردم يکی ميشود

لنين برای . يک جنبش سياسی با نام شاخص ترين رهبر دوره اش گره ميخورد فراتر از آن
کها در انقالب روسيه و بسياری چهره های ديگر در جنبشها و انقالبات معاصر يبلشو

همينطور ما بعنوان حزب سياسی و اعضای رهبری و کادرهای . همين را تاکيد ميکند
اتفاقا . يک مقياس اجتماعی بازی کنيم نداريمحزب ترديدی در اينکه بايد چنين نقشی را در 

نقد ما به بقيه اينست که چرا اينگونه فعاليت نميکنند و چرا توقعشان از خود و از کمونيسم 
همينطور ما حزب تشکيل داديم که از جمله به اين . جونيوريستی و در حاشيه سياست است

اما ما در . عی پاسخ دهيمضروت يعنی تامين رهبری بر جنبش طبقاتی و اعتراض اجتما
رهبری امری دلبخواهی و تبليغاتی و . عين حال درکی اجتماعی از مقوله رهبری داريم

امری اجتماعی و متکی به ظاهر شدن در نقاط عطف معينی از . زنده باد و مرده باد نيست
مبارزه سياسی بعنوان رهبر راديکال و سخنگوی جنبش در دوره معين، و پذيرش و 

تاکيد ما بر سازماندهی . ت اين امر از جانب جنبش اجتماعی مربوطه و جامعه استمقبولي
طبقه کارگر و پيشروان و رهبران جنبش کارگری و سوسياليستی، تاکيد بر شکل دادن به 
صفی از سياستمداران کمونيست مدعی قدرت سياسی و اداره جامعه، تاکيد ما بر حزب 

بر تزهای مارکسيستی حزب و جامعه و حزب و رهبر و حزب سازمانده، تماما مبنی 
رهبری و روشهای کمونيستی اعمال رهبری يک مقوله مهم در جنبش . قدرت سياسی است

جنبش ما از کانال اين موضوع دچار ضربات جدی شد و درک نادرست و فرقه ای . ماست
ی برای بحث رهبری جمع. از اين موضوع ميتواند مخاطرات جديدتری را به ما تحميل کند

ما تقديس جمع در مقابل فرد و يا تز برتری اين به آن نيست، بلکه بحثی در قلمرو 
در هر شکل آن اما رهبری امری . مختصات و نيازهای جنبشی ما در دوره حاضر است

به اين اعتبار کسب ميشود و برسميت شناخته . اجتماعی و طبقاتی و کمونيستی است
عه هفتاد ميليونی بايد وسيع باشد تا بتواند پاسخ اين صف رهبری در يک جام. ميشود

حزب کمونيستی کارگری مکان تشکل و تريبون . سازماندهی و پيشروی جنبش را بدهد
اين رهبران است که سخنگويان جنبشهای اجتماعی و مشخصا جنبش سوسياليستی 

عيت اساسا شخصيت و رهبر کمونيست در تنوع و تکثر آن بيشتر موضو. کارگران هستند
پيدا ميکند و اين زمانی ممکن است که کمونيستها در جدالهای اصلی جامعه و با اتکا به 

همينطور مکان چهره يا چهر های شاخص، . مکانيزمهای اجتماعی قدرت فعاليت ميکنند
از همين مکانيزم . که دوره ای جنبشی در سيمای آنها سمبليزه ميشود، اختياری نيست

اتکا به مکانيزمهای جامعه و طبقه، رهبر سياسی در بهترين  بدون. اجتماعی درمی آيد
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ما بعنوان کمونيست نه فقط به خودمان باور داريم و . حالت رهبر سازمان خود است
انتظارات باال را مقابل جنبش مان و بويژه رهبری آن ميگذاريم، بلکه در بردن کمونيسم به 

رهبر کمونيست به روش رهبر . نيماين قامت و بالفعل کردن امکان پيروزی تالش ميک
مکانيزم رهبر شدنش سياسی و . بورژوازی و سی ان ان و تبليغات فرقه ای رهبر نميشود

علی . طبقاتی است و اعتبارش را از جنبش سياسی اش در يک مقياس وسيع ميگيرد
مسئله اينست که ما فکر . جوادی فی الحال از شناخته شده ترين رهبران اين جنبش است

جنبش ما بايد صفی از رهبران کمونيست را در مقابل جامعه . کنيم اين هنوز کافی نيستمي
موفق و پيروز . بايد گامهای بزرگتری برداشته شود که اوليت اساسی کار ماست. بگذارد
  . باشيد

  
  فرهاد از کردستان
شما سيروان جان من و خيلی های ديگه همانند . مرسی که جواب دادی. سالم سيروان جان

نشعابات شما روز به و همکارانتان جوانی و زندگی خود را روی اين کار گذاشته ايم و ا
چون / من خود حزب زحمتکشان را به رسميت نميشناسم. اميد تر می کندروز ما را نا

فکر نميکنيد انشعاب باعث تضعيف . انشعاب آنهم بخاطر منافع شخصی شرم آور است
ه کمونيست کارگری از حزب کمونيست ايران اشتباه نبود؟ حزب می شود؟ آيا انشعاب اولي

پس بيايم . آرمانهای کمونيست کارگری به نظر من روز به روز به رويا نزديکتر می شود
برات آرزوی . با ديد باز به مشکالت جامعه نگاه کنيم نه استفاده کردن از احساسات مردم

  .موفقيت دارم
  

  فرهاد عزيز،
يجه اوليه جدائی در احزاب سياسی نااميدی در ميان دوستداران ترديدی نيست که يک نت

ترديدی نيست که اين جدائی ها به جنبش کمونيسم کارگری لطمه زده و در مواردی . آنست
برای . در مورد جدائی ما از حزب کمونيست ايران کار ما اشتباه نبود. ضعيف کرده است

منطقه ای و تاثيرات آن در درون حزب  کمونيسم درست ترين اقدام در آن شرايط جهانی و
ايلخانی و تتمه آن را در حزب  –امروز کسی که جريان ناسيوناليستی مهتدی . بود

کمونيست ايران ميبيند، و نتيجه تکوين سياسی گرايشات اجتماعی حزب کمونيست ايران 
ت شده را تعقيب کند، ميبيند که مباحث منصور حکمت و کمونيسم کارگری در آندوره اثبا

فردا . دوست عزيز جدائی را نبايد تقديس کرد اما هر جدائی سياسی مذموم نيست. است
چنين واقعه ای کل اپوزيسيون ايران را تکان . ممکن است مثال به ايران حمله نظامی شود

اگر فرضا جناحی در حزب با هر تئوری و توجيهی فراخوان . ميدهد و بهم ميريزد
يا برعکس را سرداد، ما بايد " وری اسالمی عليه امپرياليسمدر دفاع از جمه"تاکتيکی 

چکار کنيم؟ وحدت حزب را حفظ کنيم يا پرچم سياست کمونيستی و کارگری را برافراشته 
نگهداريم؟ ميخواهم بگويم اين جدائی ها در مقاطع مختلف تاريخی منشا اجتماعی داشتند و 

به . امروز پديده های بسيار متفاوتی اندبخشا اجتناب ناپذير بودند و ماحصل سياسی شان 
جامعه فقر زده و اختناق زده به . نظر من کمونيسم و عدالتخواهی در جامعه ضعيف نيست

معضل امروز تشتت تشکيالتی اين جنبش است که ريشه . کمونيسم مثل نان شب نياز دارد
به اين معضل  تالش ما فائق آمدن. آن هم سياستهائی غير کمونيستی و منافعی خرد اند
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با وجود ضرباتی که کمونيسم کارگری متحمل شده است، هنوز موقعيت کمونيستها . است
تنها بايد بجنبيم و . و زمينه رشد اجتماعی شان بسيار بيشتر از ناسيوناليستها و راستها است

بايد موانع را . سواالت اساسی را روی ميز خود بگذاريم و پاسخهای کمونيستی به آن بدهيم
در اينصورت کمونيسم . کنار بزنيم و اميد و جسارت انقالبی را مجددا ميداندار بکنيم

 .   تندرست باشيد. کارگری بسرعت همان مکان شايسته ای را پيدا ميکند که بايد دارا باشد
 

 رفيق علی جوادی عزيزم
 اکتبر را ديدم، ١٠صفحه ! اميدوارم که سرشار از انرژی و سرحال و سر دماغ باشی
احساس ميکنم در مقاله ها . خيلی دوست دارم بيشتر از شما راجع به مسائل اجتماعی بدونم

 !و مصاحبه های شما پتانسيل عظيمی انسانی خوابيده که بايد بيشتر برای ما بازش کنيد
اتفاقا احساس ميکنم بر خالف تمام ادعاهای مطرح شده نياز اجتماعی جامعه ايران به يک 

حداقل به زعم خودم ! وجوديت حزب اتحاد را هر چه بيشتر معنی ميکندجريان انسانی، م
قوی ترين رگه اين برخورد و متدولوژی انسانی واقعی را در شما، چه در گذشته و چه در 

من فکر ميکنم ترافيک کاری شما بعضا جاهايی را خالی گذاشته، به شخصه . حال می بينم
مصاحبه های بيشتر، سمينارهای متعدد تری را . دوست دارم بيشتر از شما مقاله بخوانم

حزب اتحاد کمونسيم کارگری و به شخص . باشيد ميگمنباز هم خسته . شرکت کنم و بشنوم
براتون احترام قائلم  باز صميم قل! شما حاکی از اميدواری و حرکت را دوباره زنده ميکند

 طاهریدوستدار هميشگی شما، علی . و آرزوی پايندگی بيشتری را دارم
  

  علی طاهری عزيز،
حزب . نامه ات به رفيق جوادی را منتشر کرديم تا بيشتر بنويسد و بيشتر سمينار بگذارد

اتحاد کمونيسم کارگری در همين مدت کوتاه فعاليتش با تمام ضعفها و کمبودهايش خوب 
کار کرده و چهره انسانی و آزاديخواهانه کمونيسم کارگری را شفاف تر معرفی کرده 

اين امر و نتيجه کار همه کادرها و اعضا و دوستداران اين حزب و شخص شما هم . ستا
جنبش ما به هزاران . آستين ها را باال بزنيد و برای ايفا نقش وسيع تر آماده شويد. هست

  .  پيروز باشيد. رهبر کمونيست که در قلب جامعه و جنبش شان جای ميگيرند نياز دارد
  

  بهزاد 
جناب جوادی، همچنين اينجانب به دليل مدارج علمی ) خدمِت(ر فراوان با سالم و تشک

ممتاز خود در مدرسه ممتاز شهر و همچنين داشتن روابط اجتماعی قوی و سابقه ی خوب 
خود از دوستان کثيری بهره مند ميباشم و سعی دارم عضو های فعال تحصيل کرده را به 

عضو های تحصيل کرده و ممتاز هستند که می جامعه شما اضافه نمايم چراکه اعتقاد دارم 
در ضمن اگر اجازه بدين، جناب جوادی ... توانند فعاليت های ممتاز و خوبی داشته باشند

آيا اين گروه با گروه های ديگر چپ گرا چون فدائيان : از شما سوالی داشتم مبنی بر
سوال ديگرم . ی باشندکمونيست ارتباط داريد؟ يا خير؟ يا اين که آن ها از متحدان ما م

افراد باسواد دست به اينکارها . اينست که اکثر اوباش در رژيم از قشر بيسواد هستند
از نظر حزب بايد با اينها چگونه برخورد کرد؟  با سپاس فراوان و به اميد رسيدن . نميزنند

  .به اهدافمان
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  بهزاد عزيز،
با دو سه دهه گذشته جامعه  خوشبختانه امروز جامعه ايران در قياس. خسته نباشيد

هرچند بيسوادی هنوز ريشه کن نشده و حکومت اسالمی مدام دارد سم . باسوادتری است
. جهل و خرافه به جامعه تزريق ميکند و اين لطمات اجتماعی خود را ببار می آورد

داشتن . بسياری از کارگران امروز حداقل ديپلم دارند و خيلی های ديگر مدارک دانشگاهی
واد کالسيک و آکادميک البته کمک زيادی به فراگيری سريعتر بطور کلی ميکند اما س

دانش طبقاتی و درک تناقضات اجتماعی و طبقاتی و مقابله با آن مشروط به داشتن مدرک 
بلکه انعکاس زندگی واقعی طبقه و يک مکانيزم سوخت و ساز اجتماعی . تحصيلی نيست

از تحصيل کردگان با مدارج باال در خدمت طبقه حاکم  همزمان ميبينيد که بسياری. آنست
ما جنبش کمونيستی کارگری و آزاديخواهانه هستيم که در قياس با جنبشهای راست . هستند

اين حزب به هر کسی تعلق دارد که با آرمان . منافع اکثريت عظيمی را نمايندگی ميکنيم
داوطلبانه برای تحقق اين امر  اجتماعی کمونيسم تعلق دارد و حاضر است به سهم خود و

ما نه امتحان سواد و درجه مدرک علمی ميگيريم و نه برای داشتن و . فعاليت متشکل کند
اين حزب انسانهای برابر است که برای برپائی نظامی تالش . نداشتن آن امتيازی قائليم

خوشبختی  ميکند که همگان از نعمت سواد و دانش و سالمتی و بهداشت و آزادی و رفاه و
از . ما جنبشی انسان محور و برای آزادی و رهائی قطعی انسان هستيم. برخوردار باشند

  . نتيجه تالشهايتان حزب را مطلع نگه داريد
افراد باسواد دست . اکثر اوباش در رژيم از قشر بيسواد هستند"در مورد سوال دومتان که 

درست است چون بيشتر جنبشهای . ، هم درست است و هم نادرست"به اينکارها نميزنند
ارتجاعی روی نيروهای لمپن و گوش به فرمان و مزد بگير حساب ميکنند و در مواقع 

نادرست است چون بيشتر . مقتضی آنها را به جان مردم معترض و انقالبيون می اندازند
استراتژيستها و مشاوران سياسی و تروريستها و وزرا و عاملين قتل و جنايت در رژيم 

همه شان دکتر و استاد اند . سالمی و هر رژيم ارتجاعی ديگر مدارک تحصيلی باال دارندا
نکته من اينست . و ده لقب و زير تيتر دانشگاهی برای خودشان جور کردند يا واقعا دارند

آقای . بحث سواد در سواالت شما زيادی با آزادمنشی اتومات يکی فرض شده است
ر است و سر ميبرد و شاگردانش به سبعانه ترين شکل آدم زرقاوی نفر دوم القاعده دکت

ژنرالها و ماموران جاسوسی دولت آمريکا همه شان دانشگاه ديده و تحصيل کرده . ميکشند
نکته . پروفسورهايشان تئوری کشتار جمعی و ارتجاع قرون وسطی را ميپرورانند. اند

لق به يک خانواده مرفه يا فقير، اينست که داشتن و نداشتن سواد و مدارک تحصيلی و يا تع
اين تمايالت و امر و نقد اجتماعی افراد . بخودی خود فرد را انقالبی يا ارتجاعی نميکند

برخورد ما . است که آنها را به جنبشی معين و از اين طريق به احزابی معين وصل ميکند
نگونی کليت اين ما برای سر. با اوباش رژيم جزئی از مبارزه سياسی ما با کل رژيم است

در عمل مشخص و اعتراض خيابانی بايد تهاجم اوباش را . پديده ارتجاعی تالش ميکنيم
اگر برخورد فردی با اوباش منظورتان است، ما سياست سوزنی . دسته جمعی عقب راند
. اوباش در جامعه محصول يک مناسبات و قدرتی ارتجاعی اند. ارشاد اوباش را نداريم

در مورد سوال سومتان که آيا حزب با گروه های ديگر . را جارو کرد بايد نظام اوباش
  . چپ گرا چون فدائيان کمونيست رابطه دارد يا نه، خير رابطه ای نداريم
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  آذر جان سالم

بسيار خوشحال شدم که . امروز صحبت هايی در رابطه با کمپين يک مليون امضاء را ديدم
و در خواست می کنم بيشتر راجع به . وضوعخيلی خوب و راديکال زدی به ريشه ی م

منتظر . اين موضوع صحبت کنی تا توجه زنان در ايران به اقدامات جدی تر جلب شود
  . با تشکر فراوان. نامه شما هستم

  
  دوست گرامی 

يک رکن اساسی فعاليت تلويزيون حزب و نشريات و ادبيات ما، نقد . با تشکر از شما
حل راديکال و اجتماعی برای پيشروی اعتراض عليه تبعيض  جنبشهای ديگر و ارائه راه

نشريات يک دنيای بهتر مقاالت خوبی از آذر ماجدی در زمينه مورد . و نابرابری است
موفق . در سايت حزب موجوداند. از شما دعوت ميکنيم آنها را بخوانيد. اشاره شما دارد

  . باشيد
   
  س ايران -م

يانات کمونيزم کارگريست و غيرکارگری و غير به نظر من ناموفق ترين حزب جر
از وقتی دنبال حزب و قدرت سياسی رفت  .خوندم) منصور حکمت(من م ح . مارکسيست

قرار بود حزب تک بنی . ديگه از کارگران فاصله گرفتند و به شدت غير کارگری شدند
که چگونه اين همه را خوب در داخل ايران ميبينيم . بسازند ديديم که چطور چندين بنی شد

االن به نظر من که دارم ميبينم، . جريان هر روز به حاشيه رانده ميشن و بی پايه هم ميشن
حزب کمونيست ايران و اتحاد سوسياليست کارگری در بهترين موقعيت و دارای سياستی 

اينو . درست و شفاف هستند و کارگران و بيشتر چپهای داخل حول اين سياست جمع شدند
که کارگران ( شما که به نيروی خود کارگران بی اعتماد هستی . ان داريم ميبيينمما در اير

و ميخواهيد کودتای يک ميليون نفری بدون ) تنها و تنها به نيروی خود آزاد خواهند شد
که به نظرمن برای شما ها اصال امکان . حضور و شرکت و خواست کارگران انجام دهيد

اعتماد کنيم و چه حزب کارگری هستی؟ کارگری را هم به ما چطور به شماها . پذير نيست
بايد حول خواسته ها و مطالبات و اون افق . خودتون بعد از رفتن از حکا اضافه کرديد

سوسياليستی باشيد که به رهائی کارگران و ستمديدگان می انجامه نه اونی که داريد انجام 
ی من اين روزها يه مطلبی از سالم راست. بايد سياستی مارکسيستی داشته باشيد. ميديد

ميتونيد بخونيد و اگه ميشه نقد . دموکرات خواندم از رضا مقدم بيشتر حرفهای منو زده
  m-s iran. کنيد

  
  س عزيز،  -م

پاسخ  -يعنی دوره استعفای رضا مقدم و مستعفيون از حزب –اين نظرات شما وقت خودش 
گفتن زحمت بکشيد و در " غير مارکسيست"به شما پيشنهاد ميکنم بجای . داده شده است

رساله ای، مقاله ای، يا الاقل با چند استدالل بدور از اغراض سياسی، غير مارکسی بودن 
فرمول قدرت سياسی . اينطور آدم ميداند چگونه بايد بحث کند. يک سياست را نشان دهيد

ست ايران است که در مقابل کارگران فرمول قديمی جناح چپ اپوزيسيون ملی و ناسيونالي
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اگر کسی واقعا يک جو . برای هيچ مارکسيست و پراتيسين کمونيست جدی ارزش ندارد
انصاف علمی و امانتداری سياسی داشته باشد، جزو کسانی نباشد که از کارگر يک مذهب 
ديگر درست کردند و کارشان تقديس کارگر از موضع طبقه متوسط است، و حرف 

را از آن " فاصله از کارگر"قدرت سياسی را بشنود،  منصور حکمت در بحث حزب و
بلکه آنچه از بحث منصور حکمت ميفهمد فاصله از چپ حاشيه ای و . استخراج نميکند

هميشه اپوزيسيون، که کارش فرستادن کارگران دنبال نخود سياه است و جنگ قدرت را 
اينکه مخالف منصور  شما و هر کس قبل از. به بورژوازی واگذار ميکند، استخراج ميکند

حکمت در اين بحث باشيد، قاعدتا بايد مخالف عمل بلشويکها و لنين در انقالب اکتبر باشيد 
اما اينها برای حرکت اين دوستان ! بناميد" کودتا"و به سياق روشنفکران بورژوا آن را 

ازتاب ب. حقيقت اينست که پديده دو خرداد اپوزيسيون را جابجا کرد. سابق گره بحث نيست
حزبی که يکماه پيش قرار بود با آن . داشت" کارگری"آن هم در حزب ما پوششی 

انترناسيونال بسازند را منحل اعالم کردند و فرمان خروج و ترکش را در مطبوعات 
اين رويداد بدوا برسر بحث حزب و قدرت سياسی نبود، برسر ارزيابی از ! صادر کردند

بحث حزب و قدرت سياسی و حزب و جامعه مجرا و . اوضاع ايران و تاکتيک حزب بود
بجز بهمن شفيق که الاقل جرات اظهار نظر و . مقطع و توجيه رفتن اين دوستان شد

اطالعيه های . جنگيدن برای حرفش را داشت، عمده شان چيزی نگفتند و در سکوت رفتند
! بود" وريلشورش آ"اين تمام شکوه . استعفايشان را حزب همراه با بقيه مردم خواند

شورشی که شکست کمونيسم کارگری را اعالم کرد و هشت سال بعد و در فرم بيات شده 
بيرون حزب هم بعد از جزوه آقای آذرين پراکنده شدند ! اش مجددا آقای مقدم تکرار ميکند

اخيرا هم سياست زير چادر و . و ماند محفل کنونی چند نفره اتحاد سوسياليستی کارگری
زشت زدن و رفتار غير سياسی و فرهنگ ملی اسالمی را رواج دادن، در نقاب حرفهای 

اما مطلع از تمام لحظات حزب کمونيست " سيامک کامران"پوشش چهره جديد و ناشناخته 
" کارگری و مارکسيستی"روآوری به اين روشهای بسيار . کارگری، روی صحنه آوردند

فت مورد اشاره شما در ميان بيشتر البته برای هر ناظر سند محکمی دال بر همين پيشر
  ! طبقه کارگر و چپ است

موقعيت . کمونيسم کارگری منصور حکمت هنوز ترند اصلی کمونيسم ايران است
تشتت . تشکيالتی اين جنبش البته با موقعيت بالفعل و باالقوه آن هيچ تناسبی ندارد

يد کمونيستهای اين موضوعی است که با. تشکيالتی اين معضل را عميقتر کرده است
اما ما اميدورايم که کارگران و چپها، . کارگری به آن پاسخ دهند و طبعا امر شما نيست

در چنين . ، با هر روايتی حول يک سياست سوسياليستی جمع شوند"بيشتر شان"آنهم 
اما اگر اينطور بود، دنيا . شرايطی مطمئن باشيد کمونيسم کارگری بيشترين نيرو را دارد

هم الزم نميشد، بحثهای شما و دوستان شما هم در اين " از داخل"اطالع رسانی ميديد و 
برخالف شوق و ذوق آقای مقدم و شما مبنی بر آرزوی شکست و بن بست و . سطح نبود

ناموفق بودن برای کمونيسم کارگری، که ريشه ای ضد چپ و سکتاريستی و غير کارگری 
و کمونيستها و راديکال ها و سکوالرها در دارد، ما خوشحال نيستيم در مجموع چپها 

قدرت جنبش کارگری و چپ . مقابل راستها و اسالمی ها و احزاب بورژوا ضعيف باشند
بدوا قدرت گرايش سوسياليستی طبقه است و حزب ما جزو الينفک اين افق و کمونيسم 

معضل ما  نه کمترين. آذرين نداريم –ما رقابتی با محفل آقای مقدم . طبقه کارگر است
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روزی بنا به دالئل . اين دوستان رفقای قديمی ما بودند. هستند و نه با آنها دشمنی داريم
ما برايشان ) آقای آذرين سالها قبلش رفت.(سياسی رفتند و گفتند وقت فعاليت حزبی نيست

آرزوی موفقيت کرديم و اظهار اميدواری کرديم که در جبهه های مبارزه سوسياليستی 
اين دوستان رفتند و . گفتيم دنيا بزرگ است ما با کسی رقابت نداريم. ببينيم همديگر را

مطلب آقای مقدم . فعاليت و حضور محفل باقی مانده هم جلو چشم همه است. عمدتا نشستند
آنچه ديگران گفته بودند و ايشان نگفته بود را تکرار . حرف جديدی نداشتند. را هم خواندم

يک . ود را بعد از سالهای طوالنی سکوت معنی دار اثبات کنندکرده بودند تا حقانيت خ
فعال . پاسخ رضا مقدم را هم ميدهيم. مجموعه تحريف و تالش فرقه ای تاسف آور

    . *موفق باشيد .اولويتهای مهمتری داريم
  

  15شماره 
  فرهاد از کردستان

من و چند تا از سيروان جان ميخوام اين نوشته من رو در نشريتون بنويسی اين سوال 
منظورتون از اين که اسم حزبتون رو گذاشتين اتحاد کمونيسم کارگری : اقواممون است

يعنی چی؟ اگه اين موضوع " اتحاد"چيست؟ اگه کمونيست کارگری هستين پس اين کلمه 
  .درود بر منصور حکمت. رو برام روشن کنيد ممنون ميشم

  
  فرهاد عزيز،

. طرفدار پروپاقرص مارکس و منصور حکمت هستيم ما کمونيست کارگری و. با تشکر
اين جنبش . پايه اجتماعی گسترده ای دارد. اما کمونيسم کارگری جنبشی وسيع است

هيچوقت محدود به بخش متحزب و متشکل آن نبوده است و امروز در همين سطح متحزب 
رکن هويتی منظور ما از اتحاد کمونيسم کارگری که يک . نيز دچار تشتت تشکيالتی است

و يک تمايز سياسی ما با ديگر بخشهای آنست، فائق آمدن به اين تشتت تشکيالتی و متحد 
و نه فقط در سطح  –کردن نيروهای جنبش کمونيسم کارگری در يک مقياس وسيع 

ما پيرامون اين موضوع بيانيه ها و سخنرانيهای مختلفی داشتيم که در سايت . است -احزاب
اينجا فقط يک نکته را تاکيد ميکنم که اتحاد کمونيسم کارگری . اندو نشريه حزب موجود 

ما . يک پروژه ما و جهتی از زاويه منافع آنی و آتی سوسياليسم و کمونيسم کارگری است
بر موانع اين امر بويژه با توجه به حاکميت ديدگاههای چپ راديکال و فرقه ای در ديگر 

رفا اين احزاب نيستند، کل جنبش کمونيسم اما روی صحبت ما ص. احزاب واقف هستيم
ما بعنوان حزب سياسی همان اهدافی را . کارگری است که اساس آن در جامعه ايران است

دنبال ميکنيم که کمونيسم کارگری منصور حکمت دنبال ميکرد و در اين مسير بر اتحاد 
ا به اقوامتون هم سالم من ر. جنبش کمونيسم کارگری زير اين پرچم و ديدگاه تالش ميکنيم

  . موفق و پيروز باشيد. برسانيد
  

 سروش آزادی
راستی قرار بود برايمان . سالم بابت تمام زحمتی که به شما در اين مدت دادم متشکرم

  :به هر حال متشکرم و اين هم سری آخر سواالت من. کالس بگذاريد
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فر بيشتر کار کند تا مادامی که مزد بگيری الغا شود چه لزومی خواهد داشت که يک ن -1
را ) نياز های تجمالتی(بخش بيشتری از نياز های غير ضروری و البته بی نهايت خود 

  بر آورده کند؟ آيا لغو کار مزدی به معنای عدم پيشرفت نخواهد بود؟
 

عزيز تصور من اين نيست که انگيزه بشری کار و فعاليت اجتماعی و رفع  سروش پاسخ؛
چه نياز اوليه  - برعکس، رفع نيازها. کار مزدی گره خورده استنيازها در هر سطحی به 

و کال کار در جامعه امروز به يک اجبار اقتصادی تبديل شده و به  -و چه نيازهای ديگر
. همين اعتبار رفع نياز مادی و معنوی بشر به تن دادن به بردگی مزدی وادار شده است

رش و محصول کارش و همنوعش منجر اين وضعيت به نوبه خود به بيگانگی بشر با کا
شما چند نفر را ميشناسيد که واقعا از کارش راضی است و به آن عشق . شده است

ميورزد؟ الغای بردگی مزدی و انحالل سازمان کار و توليد براساس اولويتهای سود و 
سرمايه، و به همين اعتبار بيرون آوردن نيازهای بشری از مکانيزمهای بازار، به کار 

انگيزه کار کم نميشود بلکه . صلت و هويتی انسانی و قلمروی برای بروز خالقيتها ميدهدخ
بشر را " ذاتی"فراموش نکنيم اين سرمايه داری است که مدام خصوصيت . رشد مييابد

تصويری که گويا اگر اين حيوانات . رقابت و خود محوری و فردپرستی تعريف ميکند
! ای قاهره سرمايه کنترل نکند همديگر را ميدرندجنگل بازار را زير مهميز نيروه

گويا . بورژوازی تصوير خودش از انسان و عملکرد خودش در بازار را تسری ميدهد
! تعاون و همبستگی و نوع دوستی و خصوصيت اجتماعی انسانی اموری انتزاعی اند
 تعريف سرمايه داری از انسان و جامعه انسانی براساس تعريف و نگرش و حرکت
بورژوا در بازار است؛ انسانی رقابت گر، ستيزه جو، بی رحم، خود محور، بی عاطفه، 

هر وقتی انسان . به نظر من مسئله دقيقا عکس اينست. بيگانه و اسير پول و مخلوق خودش
خود را از شرايط موجود رها ميکند و تحت مناسبات انسانی تری معيشت خود را توليد 

همانطور که . فرهنگ و معنوياتش نيز تغيير خواهند کرد ميکند، افکار و خصوصيات و
در . نگرش و قلمرو فکری و معنوی بورژوازی با تفکر جامعه قديم فرق اساسی دارد

مورد نيازها اينجا فقط اشاره کنم که طبقه بندی نيازها به تجملی و غير تجملی و ضروری 
تاريخی است و تابعی از  نياز انسان و جامعه يک مقوله. و غير ضروری نادرست اند
اين درک سوسياليسم خاکستری و پادگانی است که رفع نياز . توانائی بشر و پيشرفت اوست

نيازهای بشر مرزی ندارند اگر بشر . را به تامين صرفا نيازهای حيوانی انسان تنزل ميدهد
روند  الغا کار مزدی آغاز اين. و توان فکری و توليدی اش در خدمت خويشتن خويش باشد
اگر بشر با اسارت و بردگی . و انقالبی در توان پيشرفت مادی و معنوی جامعه است

مزدی امروز قادر به توليد اينهمه ثروت شده است، واضح است که نفی اسارت و انقياد 
سياسی و اقتصادی موجود توانش را در مقيای غول آسا آزاد خواهد کرد و زمينه مادی 

  . اعدی افزايش ميدهدپيشرفت و تعالی اش را تص
  
به نظرمن در برنامه برای يک دنيای بهتر، برنامه ها به دو دسته تقسيم می شوند  -2

دسته اول برنامه های اساسی که ال جرم بايد در قانون اساسی ذکر شوند مثل نفس وجود 
اما دسته دوم خود بايد از دل شورا ها به . شورا ها و مالکيت عمومی بر ابزار توليد

آيا شورا ... ويب برسند مثال اينکه پوشش مردم بايد آزاد باشد يا خير يا بحث الفبا وتص
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ها حق تغيير قوانين اساسی را دارند؟ به نظر من حاال وقت طرح برنامه های دسته دوم 
نيست و تمام تالش ما بايد روی خواست های اساسی باشد مادامی که بخش زيادی از 

ليغات گسترده ناسيوناليستی و مذهبی قرار دارند صحبت از مردم ساده دل تحت تاثير تب
برنامه هايی مخالف اين عقايد و البته دسته دو ضروری نيست وتنها باعث فرار مردم از 

می خواستم دليل شما را برای طرح اين دست برنامه ها و عدم تفکيک . جبهه ما می شود
 .آنها را از برنامه های اساسی بدانم 

  
ما خواهش ميکنم به بحث انقالب و اصالحات بعنوان يک مقوله کليدی و يک از ش پاسخ؛

ترديدی نيست که مواردی هستند . رکن مهم هويتی کمونيسم کارگری دقت بيشتری بکنيد
. که تصميم در مورد آنها حق شوراهای جمهوری سوسياليستی و حکومت کارگری است

ت اصالحی برای بهبود دائمی زندگی اما بخش دوم برنامه يک دنيای بهتر پرچم مطالبا
طبقه کارگر و مردم در همين جوانع امروزند که در يک نظام سوسياليستی به گسترده 

مسئله دوم اينست که سوسياليسم نميتواند همه چيز را به . ترين شکل متحقق ميشوند
قطع دست . بورژوازی هم اين کار را نکرده است. مکانيزمهای دمکراتيک ارجاع دهد

ذهب از زندگی مردم در انقالب کبير فرانسه محصول هيچ پروسه دمکراتيکی نبود، م
بايد از انتزاع بيرون آمد و به سواالت واقعی در . محصول اعمال اراده نيروی انقالبی بود

آزادی پوشش البته ديرزمانی است که در جامعه بورژوائی متحقق . تاريخ واقعی پاسخ داد
اند مبنای حرکتش را نيروی عقب مانده جامعه قرار دهد بلکه کمونيسم نميتو. شده است

روی طبقه و نيروی انقالبی و پيشرو اتکا ميکند و اساسا تحول سياسی و انقالبی همواره 
در ايران اسالم زده که جنگی طوالنی برسر پوشش در جريان . اتکا به اين نيروها دارد

با کمترين شکاف در بدنه اختناق  .است، نيازی به تصميم شوراها در اينمورد نيست
اسالمی و ناتوانی نيروی سرکوب، خود بورژواها در باال برای کنترل مردم از اين 

و واضح است وقتی در باال ارتجاع ويلون بزند در خيابان . تغييرات سخن خواهند گفت
و با سرعت بسيار غيرقابل باوری ديوار آپارتايد اسالمی فرو ميريزد ! مردم ميرقصند

فراموش نکنيم که ما با بحث آزادی پوشش . جنبش آزادی زن سند بردگی اش را الغا ميکند
در اروپای غربی دهه شصت و هفتاد روبرو نيستيم بلکه با جنبش اسالم سياسی که حجاب 

در مورد تغيير الفبای . را بعنوان لوگوی آپارتايد در همه جا رسميت داده روبرو هستيم
لمی و طرحی برای عقب نيافتادن از غافله علم و پيشرفت در فارسی اين موضوعی ع

ضرورتهای تاريخی طرح اين مسئله را موجب شدند و اين موضوع . دنيای امروز است
  . در اين زمينه جداگانه صحبت ميکنيم. تاريخی قديم تر دارد

و شوراها ساختار جمهوری سوسياليستی با فرضهای سياسی و اقتصادی سوسياليسم هستند 
همينطور که . با حفظ اين مفروضات تغييرات و وضع قوانين از اختيارات شوراهاست

پارلمان ساختار جمهوری بورژوائی است و فرضش مالکيت خصوصی و حراست از 
قدرت و امتيازات سياسی و اقتصادی طبقه بورژواست و در اين چهارچوب با اعداد و 

که در نظام پارلمانی برای الغا کار مزدی  همانگونه. ارقام مالياتی و غيره بازی ميکند
رای نميگيرند و اساسا بسياری از وجوه قدرت سرمايه بيرون پارلمان تعيين ميشود، در 

بعالوه . جمهوری شوراها هم برای الغا سوسياليسم و احيا سرمايه داری رای نميگيرند
. تر بحث شود دامنه بحث اختيارات هر شورا در هر سطحی موضوعی است که بايد دقيق
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اختيار شورای محل و مثال شورای يک کارخانه در وضع قوانين با اختيار شورای 
اينها موضوعاتی اند . نمايندگان سراسری يا ارگانهای منتخب ايالتی و کشوری يکی نيست

که نيازمند بحث اند و از جمله بايد در قانون اساسی شوراها دامنه آنها تعيين و تعريف 
من اينجا نظر . بندهای قوانين اساسی در شوراها بايد از همين پروسه بگذردتغيير . شوند

شخصی ام را عنوان ميکنم؛ واضح است که باالترين نهاد شورائی که نهاد منتخب 
نمايندگان شوراهای مختلف هستند اختيارات وضع و تغيير قانون را در سطوح مختلف 

شورای مرکزی بايد تصريح کند اينست که  آنچه که قانون اساسی در قلمرو اختيار. دارند
مالکيت اشتراکی بر وسائل کار و توليد محور جامعه سوسياليستی است و هر قانون و 
تصميم شوراها نبايد با اصل نفی استثمار و نقی طبقات و نفی مالکيت خصوصی در 

ر همانطور که تقدس مالکيت خصوصی اصل جاودانه ليبراليسم و حقوق بش. تناقض باشد
بورژوائی است، نفی استثمار و مالکيت خصوصی اصل جاودانه حقوق بشر سوسياليستی 

  . و کارگری است
در مورد بخش دوم سوالتان اتفاقا نظر من اينست که جذب مردم به کمونيسم اوال از اين 
زاويه است که در کمونيسم يک جريان ماندگار و قادر به تصرف قدرت و حفظ قدرت را 

حتما . يا در کمونيسم نفی تبعيض و حقارت تاريخی خود را جستجو کنندببينند و ثان
بورژوازی و نيروهای طرفدار وضع موجود تالش ميکنند روی علقه های عقب مانده و 

اين تاريخی به قدمت . فرهنگ ارتجاعی و پيشاسرمايه داری عليه کمونيسم سود بجويند
پاسخ کمونيسم . و آب دار بدل شده است کمونيسم دارد و امروز به يک حرفه تبليغاتی نان

نفس ارتجاع را . برای خلع سالح اين حربه های تبليغاتی آزادی و آزادی و آزادی است
پاسخ ما آزادی مذهب و المذهبی . اين را از من بپذيريد. تنها در اتمسفر آزاد ميتوان گرفت

يل طرح مطالبات و دل. و آزادی عقيده و بيان و تجمع و تحزب و اجتماعات و نقد است
خواسته های اصالحی کمونيسم در بخش دوم برنامه، ملموس کردن کمونيسم در قلمروهای 
مختلف و نقد اثباتی کمونيسم به ساختار سياسی و اداری و قوانين و فرهنگ و اخالقيات 

کمونيسم برای هر گوشه جامعه راه حل اثباتی خود را دارد و اين بدون . بورژوازی است
  . ع موجود با تمام اعضا و جوارحش ممکن نيستنقد وض

  
من در . اما در مورد ادبيات سياسی در قبل بحثی داشتيم که به ادامه آن بی ميل نيستم -3

مورد چگونگی ادبيات سياسی بيشتر فکر کردم و اين بار می خواهم پا را از دفعه قبلی 
. جنايتکار و کثيف خطاب کنيم فراتر بگذارم و بگويم ما با اسالم طرف نيستيم که آن را

اين کار ما فقط ما را در بين خيل مردم که تحت تاثير تبليغات مذهبی هستند منفورتر می 
ما با رژيم جمهوری اسالمی طرف هستيم و بالعکس دادن القابی اين چنينی به رژيم . کند

نوع ادبيات ما  اين. ما را به محور اصلی نه به رژيم تبديل خواهد کرد. و البته فقط رژيم
باعث شده تا تصوير کمونيسم نزد مردم به تصوير يک دين شيطان پرستانه بيشتر شبيه 

ما می خواهيم يک حکومت : مثال به اين دو تيتر توجه کنيد! باشد تا يک جريان سياسی
سکوالر ايجاد کنيم مذهبی ها هم می توانند قوانين مذهبی خود را در زمينه ای 

ما  \. در صورتی که مردم خواهان آنها باشند. پياده کنند) ين اساسیهمان قوان(سکوالر
کداميک در ميان مردم طرفدار  \.می خواهيم دست اسالم کثيف را از حکومت کوتاه کنيم

ما می خواهيم  \. ما می خواهيم بی حجابی را گسترش دهيم: بيشتری دارد؟ يا اين دو تيتر
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مطمئنا ما پس از انقالب به جناح  \.ب کنندوجود يا عدم وجود حجاب را مردم انتخا
سکوالر تر خواهيم پيوست و سعی خواهيم کرد مردم را به سوی ترقی سوق دهيم ولی 

 .حاال وظيفه ما چيز ديگری است
  

کمونيسم کارگری . سروش بسيار عزيزم اجازه بده من هم پا را فراتر بگذارم پاسخ؛
نه فقط با جمهوری اسالمی بلکه با اسالم برعکس کل چپ ملی اسالمی معتقد است که ما 

اما . اين بايد روشن باشد. ما بعنوان کمونيست ضد مذهب و ضد اسالم هستيم. طرف هستيم
اما مقابله با مذهب . ما با جمهوری اسالمی در جنگ هستيم. قلمرو جدال ما فرق ميکند

اته . يسم نبوده استو اين تاريخا تنها امر کمون. برای ما امری در قلمرو روشنگری است
. ايستها و ماترياليستهای مختلف و حتی دوره ای خود بورژوازی منتقد مذهب بوده است

امروز که بورژوازی عنصر مذهب را مجددا در سياست جای داده است و دمکراسی را 
بدون مذهب نميتواند تعريف کند، نقد مذهب و مبارزه با مذهب بيش از پيش و تماما امر 

ما را در بين خيل "که کمونيسم و تبليغات ضد مذهبی من فکر نميکنم . شده است کمونيستها
چون اين مردم تحت تاثير ". مردم که تحت تاثير تبليغات مذهبی هستند منفورتر می کند

مذهب برای اينان بيان نوعی اعتراض به درد . تبليغات مذهبی تنها دردشان مذهب نيست
وقتی شما . و تسلی خاطر توجيه وضعيت فعلی آنهاست واقعی و اجتماعی آنهاست و زبان

ميگوئيد مذهب امر خصوصی است اين اطمينان خاطر را به اين دنيای وارونه اين خيل 
مذهبی ميبريد و در دنيای واقعی بسياری از مردم تحت تاثير مذهب و تبليغات مذهبی خود 

ما باعث شده تا تصوير  اين نوع ادبيات"آيا . را با جمهوری اسالمی تداعی نميکنند
کمونيسم نزد مردم به تصوير يک دين شيطان پرستانه بيشتر شبيه باشد تا يک جريان 

از کدام مردم حرف ميزنيد؟ نسل جوان؟ کارگران . ؟ من مطلقا اينگونه فکر نميکنم"سياسی
پيشرو و مبارز؟ مردمی که در کوچه و بازار به امامان رسما و علنا فحش ميدهند؟ زنان 
عاصی از آپارتايد اسالمی؟ حتما هميشه مردمی هستند که تغيير محل سکونتشان را هم 

اما نيروها و عناصر و اکتورهای فعاله . مثل جابجائی کوه قاف سخت تصور ميکنند
  . تغييرات سياسی و اجتماعی همواره و در هر نسبتی از جمعيت اينها نيستند

شايد از سر عدم دقت به تصويری ملی مذهبی در مورد دو تيتر مورد مثال شما، اولی و 
مذهبی ها هم می ما می خواهيم يک حکومت سکوالر ايجاد کنيم "توجه کنيد؛ . تنه ميزند

چرا ". پياده کنند) همان قوانين اساسی(توانند قوانين مذهبی خود را در زمينه ای سکوالر
زمينه "ين خود را پياده کنند، بايد مذهبی ها قوانين خود را پياده کنند؟ اگر مذهبی ها قوان

. چه معنی دارد؟ باالخره يا قوانين سکوالر است يا مذهبی و ترکيبی از ايندو" سکوالر
وقتی شما ميگوئيد جدائی کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش و يا تعريف حقوق و 

مذهبی قوانين نبايد به مذهب و مليت ارجاع کنند، چگونه اين بحث را با تصويب قوانين 
آشتی ميدهيد؟ اين سياست اتفاقا طبقه کارگر و نيروی مدرن و برابری طلب و ضد تبعيض 

مذهبی ها نميتوانند قوانين شان را برای حقوق زن و . را از جبهه سوسياليسم جدا ميکند
خانواده و آموزش و پرورش و طالق و حقوق مدنی و مناسبات اجتماعی افراد و غيره 

ايد صرفا و صرفا امر خصوصی افراد باشد و در اين قلمرو نيز مانعی مذهب ب. پياده کنند
ممکن است بحث شما اين . برسر راه حقوق اعالم شده و مصرح شهروندان ايجاد نکند

باشد که مردم يا بخشی از مردم شايد خواهان قوانين مذهبی باشند، چکار کنيم؟ خوب همين 
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نين هستند ما چکار کنيم؟ حکومت امروز اکثريتی از مردم خواهان نفی اين قوا
سوسياليستی که تعلق مذهبی يا نيايش مذهبی يا پوشش مذهبی برای بزرگساالن را در 

موضوع و مسئله چيست؟ موضوع . قلمرو زندگی خصوصی جرم اعالم نکرده است
اينست که اال و بال بايد مثال قوانين خانواده اسالميون منعبث از مذهب باشد؟ اگر اين را 

ذيريم بايد اين کالف را در سيستمی دمکراتيک به ديگر مذاهب و سکتها و قومها و بپ
عشاير هم بسط دهيم و سر از انحطاط پست مدرنيستی و عقايد ماقبل دنيای مدرن 

اين عقايد امروز پرچم دارد و در نظم نوين ! بورژوازی و قرون وسطی در می آوريم
و عراق و حتی اروپای غربی و آمريکای جهانی و نيروهايش بدرستی در افغانستان 

سوسياليسم و کمونيسم بايد در نقد ريشه ای اين ديدگاهها جلو برود . شمالی نمايندگی ميشود
نقطه عزيمت قوانين ما . و قوانين حکومت کارگری بر برابری و رفع تبعيض متکی باشد

ت که در متن يک نه اين تعلقات کاذب بلکه هويت انسانی و حقوق جهانشمول انسانی اس
  .برابری اقتصادی و اجتماعی به بهترين روشی تامين ميشود

ما می خواهيم وجود يا عدم وجود حجاب را مردم انتخاب "در مورد مثال دومتان يعنی 
، من برعکس معتقدم شعار ما ممنوعيت حجاب کودکان و ممنوعيت حجاب و و حمل "کنند

در قلمرو . و کار و توليد اجتماعی استهر سمبل مذهبی در مراکز آموزشی و اداری 
. خصوصی افراد بزرگسال و مذهبی بنا به اصل آزادی پوشش ميتوانند حجاب داشته باشند

نشريه در دوره  5در زمينه بحث حجاب من مقاله ای در شماره . کسی مانع آنها نيست
نم به اين تقاضا ميک. فراکسيون تجديد چاپ کردم که بحث تفصيلی در اين مورد شده است

  . موفق باشيد. مبحث رجوع کنيد
 

  آرام 
  چرا چپ مرتبا تکه تکه ميشود؟ 

  
  آرام عزيز،

اين امر در ميان جريانات راست به مراتب . تکه تکه شدن و انشعاب ويژه چپ نيست
اگر نگاهی به طيف جمهوريخواهان و جريانات ملی اسالمی . بيشتر و گسترده تر است
ا و سازمانها و محافل آن تا تک افراد و نشريات و سايتها ديده بياندازيد، تعداد جناحه

در ميان ناسيوناليسم پرو غرب و سلطنت طلبان با دهها فرقه که بيشترشان در . ميشود
در چپ، اگر . در ميان مليون و مصدقی ها همينطور. همين سالها تشکيل شدند مواجهيد

ی و راه کارگر و سنت کمونيسم روسی منظورتان انشقاقات حزب توده و جبهه ملی و فدائ
و اردوگاهی سابق است، اين پروسه مدتهاست که شروع شده و نتيجه بی افقی اين 
جريانات و بن بست و شکست کمونيسم اردوگاهی و استحاله اين جريان در مدار 
ناسيوناليسم و دمکراسی است که المنتها و ماتريال اصلی فکری و سياسی اين جريانات 

اگر منظورتان از چپ کمونيسم کارگری است، اين جنبش از لحاظ افق و مشی  .بودند
کمونيسم کارگری . سياسی و برنامه ای دچار هيچ بحرانی نيست و يک جريان بالنده است

و کمونيسم ضد کاپيتاليستی تنها بستر انتقادی قابل مالحظه چپ در ايران است و به يک 
کارگری اما در قلمرو تشکيالتی دچار تشتت و  کمونيسم. ترند معرفه تبديل شده است

پراکندگی است که يک رکن تالش ما بعنوان حزب اتحاد کمونيسم کارگری فائق آمدن به 
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سياستهائی و . و جدائی اخير ما ميتوانست صورت نگيرد 2004انشعاب سال . آنست
يه هايمان به آن روشهائی محرکه اين جدائی ها شدند که ما در نشريه يک دنيای بهتر و بيان

اشاره کرديم و در بولتن مباحثات کمونيسم کارگری نيز تفصيال مورد بررسی قرار ميدهيم 
من فکر ميکنيم اگر کسی يا . و راه حل خود را برای جبران اين لطمات عنوان ميکنيم

کسانی به اعتبار ديدگاههای غير کمونيستی از يک حزب کمونيستی جدا شوند و کال در 
سی و اجتماعی ديگری فعاليت شان را ادامه دهند، چنين جدائی هائی را نبايد بستر سيا

اما اگر نيروهای جدا شده از يک جريان معين هنوز به اصول و اهداف . منفی تلقی کرد
اجتماعی و برنامه ای اعالم شده اين جنبش پای ميفشارند و عمدتا دراين جهت تالش 

ا اختالفات سياسی امری ضروری نيست و ميتواند ميکنند، جدائی براساس مشی تاکتيکی ي
متاسفانه روش . در قالب فراکسيونها و مبارزه درون حزبی به فرجام سياسی خود برسند

مقابله با سنت فراکسيون که خود ناشی از مسلط شدن نسبی ديدگاههای چپ راديکال و 
امروز هر ناظر . سنتهای غير کمونيستی کارگری است، اين جدائی اخير را تحميل کرد

منصفی ميتواند ببيند که تحليل ها و نسبت هائی که به فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری 
داده شد تاچه اندازه پايشان روی زمين بوده و تاچه اندازه به کل جنبش کمونيسم کارگری 

برای ما که در دو راهی جدائی و يا انحالل خود و درز گرفتن . ضربه وارد کرده است
داتمان در بعد علنی قرار گرفته بوديم، و روشهای تشکيالتی متناسب با اين ديدگاه نيز انتقا

در عين حال ما پايه گذار سنتی . همين مسير را هموار ميکرد، جدائی تحميلی تنها راه بود
سياسی شديم که برازنده کمونيسم کارگری است و اصل را به منافع جنبشی و طبقاتی در 

ما در مقابل کل اين روشها پرچم منافع . برخورد فرقه ای ميگذاردمقابل سکتاريسم و 
جنبش مان و دفاع از دستاوردهای تاکنونی آن، تالش برای اتخاذ سياستهائی که ضربات 
ناشی به اين جنبش را بازسازی کند، و نقد موانع سياسی و نظری و پراتيکی چپ راديکال 

نيسم کارگری را هموار کنيم و روی مسائل را در دستور قرار داديم تا راه پيشروی کمو
اين تصور که چپ يک بيماری مادرزادی دارد که مرتب . واقعی اين جنبش نور بياندازيم

احزاب . تکه تکه ميشود و راست از اين معضل معاف است تصوری غير واقعی است
چار اجتماعی و سنت دار کمونيستی ميتوانند در شرايط سياسی داخلی و جهانی مشخصی د

برای درک موضوع بايد صريحا و بدون تعارف سراغ . انشقاق و بحران و جدائی شوند
معضل و موانع و سياستهائی رفت که زمينه ايجاد جدائی های بيمورد را فراهم ميکنند و با 
تلقی فرقه ای و بسته و قديمی مانع از رشد و انسجام حزب بعنوان يک پديده اجتماعی و 

فاکتورهای سياسی و غير سياسی و حتی فردی مختلفی در اين . تندوسيع و کمونيستی هس
اما همان فاکتورهای غير سياسی و فردی هم نهايتا خود را با . مسائل ميتوانند دخيل باشند

ما از بحث پيرامون اين جدائی ها و ارائه راه حلی . سياستهای معينی توضيح ميدهند
مونيستی و مارکسيستی عميقا استقبال ميکنيم کمونيستی برای اتحاد مجدد حول سياستهای ک

. و به سهم خود در مسير کاهش لطمات اين روند و نقد سياستهائی که موجد آنند ميکوشيم
  .  موفق و پيروز باشيد. شما هم همين کار را بکنيد

  
 با درودهای انقالبی
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اديخواه به پيوست بيانيه برگزاری تظاهرات در حمايت از زندانيان سياسی و مردم آز
ايران، ما جوانان حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تهران حمايت کامل خود را از اين 

 . جريان بين المللی اعالن مينماييم
 !زنده باد سوسياليسم! مرگ بر جمهوری اسالمی

  تهران –ايران  1386/6/12شنبه 3. با احترام
  

  رفقای عزيز، 
فعاليتهايتان را در داخل کشور همراه با ديگر  تالش کنيد همراه با اين کمپين. خسته نباشيد

دستتان را بگرمی . فعالين عليه اعدام و در دفاع از آزادی زندانيان سياسی پيش ببريد
  . ميفشاريم

 
  دوستان عزيز،

  فروغ، رامين تيرانداز، علی طاهری
در شماره قبل نشريه پيرامون اين . يادداشت شما در مورد موضوع رهبری دريافت شد

موفق و . در شماره آتی نيز بيشتر در اينمورد صحبت ميکنيم. ضوع صحبت کرديممو
  . *پيروز باشيد

  
  14شماره 
 با سالم

من در مورد تاريخ انقالب ايران در حال . ساله هستم 25جناب آقای جوادی من يک جوان 
ده ام تا آنجا که من مدارک و شواهد موجود در مورد انقالب ايران برسی کر. مطالعه هستم

ميخواهم نظر شما را در اين مورد ... انقالب ايران در زمره انقالب چپ تعريف می شود 
اگر لطف کنيد جواب من را به صورت مشروح بيان کنيد سواالت زياد ديگری . جويا شوم

  ر، پرتوبا تشک. را هم دارم که از شما خواهم پرسيد
  

  پرتو عزيز،
از " 57ت نخوردگان، چند کلمه به ياد انقالب تاريخ شکس"توصيه ميکنم مطلب ارزشمند 

اين مطلب و متد و روش بررسی آن، کمک بسياری به شما در . منصور حکمت را بخوانيد
موفق و . منتظر سواالت ديگر شما هستيم. ميکند 57جهت مطالعاتتان در زمينه انقالب 

  . پيروز باشيد
  

  چند سوال
ی پيشرفت از لحاظ مالی محدود می شود چه با توجه به اينکه در يک نظام کمونيست -1

 تضمينی وجود دارد که با پديده فرار مغز ها رو به رو نشويم؟
 

  عظيم عزيز،
در يک نظام کمونيستی پيشرفت از "من اين فرض شما مبنی بر اينکه . با تشکر از شما

 با اين فرض. ، بر چه اساسی استوار است را درک نميکنم"لحاظ مالی محدود می شود
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يک نظام کمونيستی که در وجه اقتصادی آن، . مطرح شده است" فرار مغزها"معضل 
اساسا توليد ثروت و مايحتاج انسانی را از قيد بازار و مالکيت خصوصی رها کرده است، 

منظور شما اينجا از . باال است" مالی"منطقا و اثباتا جامعه ای ثروتمند و مرفه و با قدرت 
ثروت توليد . است" مغزها"ثروت و دارائيهای هر فرد يا امکانات  احتماال ميزان" مالی"

شده در جامعه امروز که از جمله خود را در انبوه کاالها نشان ميدهد، و حق استفاده از 
آنها به داشتن کوپن خاصی به نام پول موکول و مشروط شده است، در جامعه کمونيستی با 

تا اينجا توان مالی و . ختيار کل جامعه استفرض ثابت گرفتن همين توان توليدی در ا
اقتصادی کل جامعه، با فرض نوساناتی که در دوره انقالبی اجتناب ناپذير است، تغيير 

تغيير بزرگی که رخ داده است اينست که بخش عظيمی از توليد کنندگان ثروت . نميکند
بودن کل آن  قادر شده اند که از محصول کار و ثروت اجتماعی بازهم با فرض ثابت

اما جامعه کمونيستی و سازمان اقتصاد سوسياليستی، با الغای روابط حاکم به . استفاده کنند
شيوه توليد سرمايه داری، توليد را از اولويتهای بازار و سود و رقابت سرمايه ها و منافع 
ند اقتصادی و سياسی اقليتی سرمايه دار و قدرت و امتيازات طبقاتی بورژواها خارج ميک

هر کسی براساس توان و . و براساس اولوليت های انسانی و رفع نياز همگانی متکی ميکند
استعداد خود، که همين جنبه در يک جامعه آزاد بسرعت تغيير ميکند و شکوفا ميشود، در 
فعاليت و توليد اجتماعی شرکت ميکند و بنا به نياز خود از ثروت و امکانات مقدور و 

جامعه ای که اساس آن ايجاد شرايط برابر برای ارتقا و . مند ميشودممکن کل جامعه بهر
رشد و رفاه مادی و معنوی همگان و استفاده از نيروی عظيم انسانی، امکانات و دانش و 

باال رفتن سطح زندگی و توقع . تکنولوژی است، به سرعت مسير وفور را طی ميکند
هنگی و اقتصادی و اجتماعی کل جامعه شهروندان و به همين اعتبار پيشرفت سياسی و فر

در چنين جامعه ای مغزها نياز به فرار . از اولين محصوالت جامعه کمونيستی است
مگر اينکه بکار انداختن اين توان فکری خود را منوط به کسب امتيازات ويژه . ندارند
شرايط  در اين مورد فقط همين را اشاره ميکنم که يک حکومت کارگری ميتواند در. کنند

نياز جامعه و برای پشت سر گذاشتن چنين معضلی، توان علمی موجود را در خدمت 
بگيرد و دولت کارگری با اتخاد سياستهائی بدون اينکه تاثيری مستقيم بر سطح زندگی 
شهروندان و يا متوقف کردن اقدامات انقالبی سوسياليزه کردن اقتصاد داشته باشد، اين 

اين سياست را ميتوان در مورد جذب دانش تکنولوژيک و در . قشر فرضی را سوبسيد کند
جنبه ديگر اينست که اين سوال؛ وجود توان عملی و . قراردادهای اقتصادی هم بکار گرفت

در . را در جامعه ثابت فرض ميکند و مبنای تحليلی ش را شرايط امروز ميداند" مغزها"يا 
جامعه، با توجه به امکانات آموزشی و جامعه سوسياليستی توان و دانش علمی و عمومی 

علمی و تحقيقاتی و سياست هماهنگی با روندهای علمی و پيشرفت تکنولوژيک در جهان 
يک جامعه . امروز و رفع موانع المنتهای پيشرفت اقتصادی و اجتماعی، مرتبا رشد ميکند

ند، آزاد که انسانها وقت بسيار بيشتری برای رشد و ارتقا خالقيتهای خود دار
  . حاصلخيزترين زمين برای رشد مغزها و توان فنی و علمی در مقياسی عظيم است

  
فرق حزب شما با بقيه احزاب کمونيستی چيست؟ در راه مبارزه فرق داريد يا هدف  -2

مبارزه؟چه طور می توان با آنها رابطه بر قرار کرد منظورم فقط سايت نيست برای مثال 
 رانی هايشان آگاه شد؟چه طور می شود از زمان سخن 
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فرق ما با جريانات و محافل باقيمانده و انشقاقات حزب توده و جبهه ملی، که بنام چپ و 
احزاب و سازمانهای کمونيستی معرفی شدند، در تعلق طبقاتی متفاوتمان به دو سنت 

ما اين جريانات را عليرغم اينکه در مواردی از همديگر هم . اجتماعی و طبقاتی است
آرمان اجتماعی و نقد و ارزشها . ه اند، سايه روشنهای جنبش واحد ملی اسالمی ميدانيمکشت

و فرهنگ و تاريخ و نوع اعتراض و روشهای اين جريانات کمابيش مشترک است که 
کمونيسم . مجموعا و بزبانهای مختلف اصالحاتی را در همين وضعيت موجود ميخواهند

و چريکی و اردوگاهی ايران شاخه چپ همين  ملی و خلقی و جهان سومی و مائويستی
تفاوت ما تعلق به جنبشی متمايز، جنبش کارگری و کمونيستی . جنبش ملی اسالمی است

جنبش ما جنبش تغيير جهان و نقد . است که سوسياليسم را هدف فوری خود قرار داده است
قد ما به بقايای تفاوت ما با ديگر احزاب کمونيست کارگری در ن. مارکسيستی سرمايه است

چپ راديکال و سنتی در سياستها و تاکتيکهای اين احزاب است که خود را در سطوح 
در عين حال تاکيد ما اينست . مختلفی بروز ميدهد که در مباحثمان بخشا به آن پرداخته ايم

که احزاب کمونيست کارگری موجود، و تا امروز، که جملگی پايبنديشان را به برنامه يک 
يک وجه تمايز مهم ما با اين . بهتر اعالم کردند، احزاب يک سنت سياسی واحد اند دنيای

احزاب تالش برای متحد کردن کل جنبش کمونيسم کارگری حول برنامه و کمونيسم 
مارکس و منصور حکمت و پاسخ به درهم ريختگی و تضعيف توان تشکيالتی کل جنبش 

دراين زمينه هم مباحث کتبی و . است کمونيسم کارگری در مواجهه با اوضاع پيش رو
برای ارتباط . شفاهی متعددی تاکنون مطرح کرديم که در سايت و نشريه حزب منتشر شدند

با اين احزاب از امکانات و نزديکان و فعالين به اين احزاب و يا تماس مستقيم از طريق 
ين راه برای مطلع سايتهای احزاب امروز مستقيم تر. روشهای اعالم شده آنان اقدام کنيد

  . شدن از فعاليتهای عمومی و علنی آنها و از جمله سخنرانيهاست
   
آيا شما با مبارزه مسلحانه در صورت لزوم موافقيد؟احزاب دو قولويتان چه طور؟ با  -3

  تشکر، عظيم
در تئوری کمونيسم . مبارزه مسلحانه برای کمونيسم و مارکسيسم يک اصل پايه ای نيست

قهر و اسلحه در مقابله طبقه کارگر و جنبش اجتماعی اش با سرمايه داری استفاده از 
بقات طاسلحه فاکتوری است که مستقل از ما و توسط . بعنوان يک اصل مطرح نشده است

حاکم وارد مبارزه سياسی شده است و هر نيروی جدی سياسی، وقتی الزامات مبارزه 
ت ببرد و از هم اکنون آمادگی آرايش نظامی طبقاتی ايجاب کند، بايد بدون ترديد به آن دس

ترديدی نيست که طبقه حاکم در ايران و حکومتش به . و يا سازماندهی نظامی را فراهم کند
. از سر راه مردم کنار نميرود" رفراندوم"زبان خوش و در يک روز آفتابی و در يک 

ير اعتصابات سرنگونی جمهوری اسالمی توسط طبقه کارگر و مردم تنها ميتواند مس
در اين . سراسری؛ قيامهای شهری، و تسخير مراکز قدرت توسط سرنگون کنندگان باشد

مسير دولت تمام حشو و زوائد امروزيش را کنار ميزند و بعنوان يک قدرت نظامی و با 
در چنين شرايطی امر . ماشين سرکوبش در مقابل اراده تغيير انقالبی قرار ميگيرد

ايجاد . رگری به شکست اين نيرو در بعد نظامی هم گره ميخوردسرنگونی و انقالب کا
آمادگی کمونيسم برای اين شرايط، و در شرايط معينی تسليح نيروی انقالبی و کارگری و 
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ما . ايجاد ارتش کارگری به يک شرط پيروزی جنبش سوسياليستی در ايران تبديل ميشود
جمهوری اسالمی و هم انقالب کارگری کامل  یهم سرنگون. از اين مبارزه پا پس نميکشيم

شرايط مطلوب ما اينست که . بدون الغای ماشين سرکوب دولتی نميتواند صورت بگيرد
طبقات حاکم قدرت را به کارگر و جنبش آزادی و برابری واگذار کنند و قيام و اعتراض و 

ائين کشيدن اما سرسوزنی توهم نداريم که پ. اعتصاب و تظاهرات را با اسلحه جواب ندهند
اين قدرت سياسی و اقتصادی و نظامی با مقاومت سياسی و نظامی روبرو ميشود و بايد به 

بويژه در کردستان مدتهاست که احزاب . همين طريق اين مقاومت درهم شکسته شود
دو "احزاب . سياسی مسلح هستند و اسلحه به جزئی از معادله سياسی تبديل شده است

اساس موضوع را نفی نميکنند اما در . مين خط مشی را دارندما نيز کمابيش ه" قلوی
 . چگونگی فعاليت مسلحانه يک جريان کمونيستی اختالف نظر وجود دارد

  
  با درودهای انقالبی 

فراخوان به جوانان و هواداران حزب اتحاد کمونيسم کارگری در ايران و : موضوع
  . خارج

رهبر مردمی و محبوب را برای هدايت  ما جوانان حزب در تهران لزوم وجود يک... 
و در همين راستا علی جوادی را . فعاليتهای سرتاسری از هر زمانی احساس ميکنيم

بدين منظور قصد داريم که در صورت موافقت حزب يک . بهترين گزينه بر ميشاريم
و رفراندم مبنی بر ناميدن شدن ايشان به نام رهبر جوادی بر پا کنيم که تمام موافقان 
. مخالفان اين مطلب رای بدهند و نشريه حزب را بهترين فضا برای درج اين مطلب ميدانيم

خواهشمند است در صورت تمايل نظر خود را اعالن کرده و درستی يا نادرستی اين 
  . تصميم را به ما اعالم نمائيد

کارگری  با احترام، مسئول بخش اخبار و فعاليتهای مبارزاتی جوانان حزب اتحاد کمونيسم
  رامين تير انداز. در تهران

  
  پاسخ علی جوادی

  رامين عزيز 
شما به مبحٽ حساس و مهمی در پيشروی کمونيسم کارگری در پس تحوالت حاضر اشاره 

ما هم فکر ميکنيم که تامين رهبری و قرار گرفتن صفی از رهبران کمونيست در . کرده ايد
انان و زنان يک نياز حياتی تحوالت موقعيت رهبران جنبش های اعتراضی کارگر و جو

شخصا از اينکه من را در . آتی جامعه و شرط پيروزی کمونيسم و کارگر در ايران است
  .چنين جايگاهی می بينيد، به خود و جنبش مان افتخار ميکنم

. ما بدون ترديد به صفی از رهبران کمونيست اعتراضات سراسری جامعه نيازمنديم
بر سازمان و حزب خود هستند، بلکه عالوه بر اين در مقام رهبر رهبرانی که نه فقط ره

جامعه و در مقام رهبر تحول آزاديخواهانه و راديکال و سوسياليستی در جامعه ظاهر 
رهبرانی با اتوريته که در . ميشوند و جامعه آنها را به اين عنوان ميشناسد و قبول ميکند

رهبر . اٽير گذار در تحوالت حساس جامعه استجامعه شناخته شده اند و کالم و نفوذشان ت
همانگونه که . کمونيسم کارگری بايد در عين حال رهبر جامعه باشد و اگر نيست بايد بشود

بورژوازی و ساير جنبشهای اجتماعی غير کارگری ميکوشند تا صفی از چهره ها و 
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يسم کارگری هم رهبران خود را در مقام رهبران آتی جامعه به مردم معرفی کنند، کمون
جامعه بايد در وجود چهره ها و رهبران شناخته شده . نبايد از اين مساله غافل شود

  . کمونيسم جوانبی از آينده نظام سياسی و چهره های برجسته آن را مشاهده کند
يکی ازمباحٽ . رفقای عزيز ما هم مانند شما به اين ضرورت واقفيم و بر آن تاکيد داريم

در حزب کمونيست کارگری تاکيد بر همين " اتحاد کمونيسم کارگری"ون پايه ای فراکسي
که خود را می بينند اما جامعه و نيازهايش را نمی " کمونيستهايی"تنها . مساله حياتی بود

کسانی که . بينند از پاسخگويی به اين ضرورت حياتی تحوالت سياسی جامعه طفره ميروند
  .  ل خوشند و به آن عادت کرده اندجامعه د" حاشيه"به زندگی سياسی در 

اما سئوالی که بايد به طور واقعی به آن پرداخت اين است که تامين اين شرايط محصول 
در بوق و "و يا با " رفراندم"آيا با . کدام شرايط و تغيير تحول سياسی در جامعه است

ايطی قرار ميتوان چهره های کمونيست را در چنين شر" عکس باال بردن"کردن و " کرنا
قرار گرفتن کمونيستها در مقام رهبران جامعه و رهبر تحول راديکال ! داد؟ به نظر من نه

و آزاديخواهانه محصول چرخش فکری و سياسی جامعه به چپ و تامين هژمونی کمونيسم 
تنها زمانيکه مردم به چپ و کمونيسم . و چپ در تحوالت و مبارزات اصلی جامعه است

وضعيت موجود روی آورده باشند، زمانيکه افق و آلترناتيو چپ در  برای خالصی از شر
جامعه مورد قبول بخش موٽر و پر سر وصدا و دخيل در تحوالت جامعه تبديل شده باشد، 
ميتوان از هژمونی سياسی کمونيسم و چپ و نتيجتا از قرار گرفتن رهبران کمونيست در 

تنها زمانيکه کمونيستها در راس بخش . مقام رهبران واقعی آلترناتيو جامعه صحبت کرد
قابل مالحظه ای از اعتراضات جامعه قرار گرفته شده باشند، ميتوان از هژمونی چپ در 

  . جامعه صحبت کرد
محدوديتها و . ما نه کمونيستهای خجوليم و نه از بار مسئوليتهای بزرگ شانه خالی ميکنيم

ما عميقا معتقديم که کمونيستها بايد در . همچنين ملزومات تحقق چنين شرايطی را ميشناسيم
ما در اين مسير تا حدودی پيش . قامت رهبران سرشناس و شناخته شده جامعه ظاهر شوند

کمونيسم کارگری امروز دارای چهره . رفته ايم و خوشبختانه در نقطه صفر قرار نداريم
هيچ زمانی تا  در. ها و عناصری است که محبوب و مورد اعتماد مردم و جامعه هستند

از اين رو . کنون چهره ها و شخصيتهای کمونيسم راديکال دارای چنين موقعيتی نبوده اند
يک هدف ما قرار دادن رهبران و چهره های سرشناس حزب اتحاد کمونيسم کارگری در 

اما حلقه گرهی که اکنون بايد در دست گرفت تبديل حزب . چنين ظرفيت و موقعيتی است
رهبر "کارگری و به تبع آن کل جنبش کمونيسم کارگری به حزب و نيروی  اتحاد کمونيسم

حزب ما بايد بتواند به حزب سازمانده اعتراضات کارگری و اجتماعی . است" سازمانده –
حزب ما بايد بتواند اعتماد خدشه دار شده به کمونيسم کارگری را دو باره به . تبديل شود

تواند بسرعت در راس اعتراضات کارگری و اجتماعی حزب ما بايد ب. اين جنبش برگرداند
دستيابی به چنين شرايطی مستلزم قرار گرفتن در يک ارتباط فشرده با رهبران . قرار گيرد

. ما در اين راه گامهای بلندی بايد برداريم. عملی سوسياليستی طبقه کارگر و جامعه است
  . مرامين دستت را ميفشارم و برايتان آرزوی موفقيت ميکن

  
   13شماره 

  روح اله باباکارخيل



 61

من در کابل با رسانه ها کار ميکنم و . سالم و احترام خانم نوری و سالم به همه دوستان
من در افغانستان با تمامی رسانه ها . ما با شما همکار هستيم. يک اتحاديه جوانان هم دارم

برای شما هر کاری من . اگر خدمتی با من باشد در خدمت قرار دارم. در تماس هستم
  .باباکارخيل، کابل افغانستان. ميتوانم ميکنم

  
  دوست گرامی باباکارخيل

از شما . با تشکر از شما و خوشحاليم که نشريه را ميخوانيد و عالقه مند به همکاری هستيد
تقاضا داريم که نشريه يک دنيای بهتر را در اتحاديه جوانان توزيع کنيد و بدست عالقه 

يژه کمونيستها و سوسياليستهای افغانستان برسانيد و برای رسانه ها و سايتهائی مندان و بو
در مورد وضعيت افغانستان و مسائل اجتماعی، . که مطالب را منتشر ميکنند بفرستيد

. وضعيت و مبارزه کارگران و زنان و مسائل جوانان برای ما مطلب و گزارش بنويسيد
يد خوشحال ميشويم که نظرتان را بشنويم و در اگر در مورد مطالب نشريه نظری دار

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

  
  سرباز سرخ

در داخل هم هر کس بنا  ،متاسفانه در چند سال اخير کمونيسم کارگری سه گزينه ای شده 
يلی هم از هر سه حزب بريده و خود را متعلق به کمونيسم به تفکرات خود به سويی رفته خ

اما مسئله بر سر عمل کرد است در . کارگری حکمت و نه هيچ حزب ديگری می دانند
حرکت به سوی انقالب  ،حال حاضر هدف ما ايجاد تشکل ها و شوراهای مستقل کارگری 

ما همبستگی با  کارگری و دستيابی به يک جمهوری سوسياليستی می باشد و نوع عمل
مبارزات به حق مردمی بر عليه زن ستيزی  کار کودکان، سرمايه داری و دستگاه 

اين اهداف و اعمال نقاطی در جنبش چپ ايران است که نه تنها . حکومتی آن می باشد
کمونيستهای کارگری بلکه کل چپ غير سنتی ايران در راه تشکيل يک قطب سوسياليستی 

با مبارزات کارگری نه تنها در تقابل با اپوزيسيون راست بلکه در  در باالنس قدرت همراه
مقابل رژيم می توانند بر سر آن به اتحاد عمل برسند و اينکه هر حزب نقد تئوريک خود 
را بر حزب ديگر چه می داند را موکول کنيم به جامعه پس از سرنگونی سياسی رژيم و 

با قدرت بيشتری به ميان می کشد و احزاب  در آن زمانی که هر کس جنبش اثباتی خود را
  .و جريانات مختلف سياسی در داخل دارای دفاتر و مراکزی هستند

  
  سرباز سرخ عزيز،

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

در عين حال وظيفه خود ميدانيم سياستهائی را که مانع اين هدف مهم ميشوند . فائق آئيم
اين را هم واقفيم که طرفداران منصور حکمت بسيار فراتر از افراد . صميمانه نقد کنيم

اما اگر کسی خود را طرفدار کمونيسم . متشکل در سه حزب کمونيست کارگری هستند
ا کمونيسم مارکسيستی ميداند، الفبای اين کمونيسم تحزب سياسی منصور حکمت و اساس

رفتن و از تحزب کمونيستی فاصله گرفتن هرچه باشد با کمونيسم " به هر سوئی. "است
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ما کليه هواداران منصور حکمت را به فعاليت متشکل . منصور حکمت فاصله نوری دارد
مانيابی حزبی و توده ای طبقه ترديدی نيست که ثقل تالش ما ساز. حزبی فراميخوانيم

کارگر و بميدان کشيدن  طبقه کارگر بعنوان يک نيروی مستقل در قلمرو سياست سراسری 
در اينراه بايد مناسب ترين . برای دخالت در تحوالت و گرفتن ابتکار عمل سياسی است

هدف فوری ما سرنگونی سرمايه داری و برقراری . سياستها و روشها را اتخاد کنيم
سياست ما اتحاد هرچه وسيعتر نيروهای کمونيستی . وسياليسم و حکومت کارگری استس

کارگری و اتحاد گسترده تر طبقه کارگر عليه سرمايه داری با پرچم کمونيستی و 
ما نه سکتاريست هستيم و نه با سياستهای سکتاريستی و ضد حزبی چپ . مارکسيستی است

هر . اتحاد عمل برای ما امری هويتی نيست. فرقه ای و غير کارگری ميانه ای داريم
اقدامی که جمهوری اسالمی را در سرکوب اعتراضات آزاديخواهانه عقب براند، هر 
اقدامی که طبقه کارگر و چپ بطور کلی و کمونيسم و طبقه کارگر و سوسياليسم را بطور 

اين راستا اخص تقويت کند، از نظر ما اقدامی مثبت است و بعنوان يک حزب سياسی در 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری همواره نيروهای کمونيستی کارگری و جنبش . عمل ميکنيم

طبقه کارگر را به اتحاد حول سياستهای کمونيستی و طبقاتی در مقابل سياستهای ارتجاعی 
کمپ راست و جريانات غيرکارگری و ضد حزبی که طبقه کارگر را در مقابل بورژوازی 

موفق و پيروز . روم ميکنند فراخوانده است و برای آن تالش ميکنداز تحزب و تشکل مح
  . باشيد

 
 کاوه صديق

  !يک بام دو هوا شگرد تازه سازمان ملل در برخورد با پناهندگان
مدتی است که پناهند گانی که کليه مراحل قانونی خود را به اتمام رسانده اند وبايد به کشور 

که هر دو ظاهرا به بن بست ختم ميشود گير کرده  سوم پرواز ميکردند، در يک دو راهی
تعداد شش نفر در حال حاضر در شهر وان ترکيه دچار اين مشکل شده اند که بی . اند

اين انسانها . شباهت به شکنجه های روانی رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی ايران  نيست
در صورتی که . ندچون آوارگانی هستند که در کويری بی آب خود را به هر دری ميزن

ظاهرا تمام درها به رويشان بسته شده نا اميد و خسته پس از ساليان سال تحمل رنج و 
در نتيجه مراجعات . مشقت که بتوانند در يک نقطه امن دنيا به يک زندگی بهتری برسند

. مکرر به امنيت و يو ان  برو بياها و پاس دادن ها روح و جسمشان را خسته کرده اند
دادن مجوز خروج از طرف وزارت کشور عدم شناسايی اين پناهنده گان به عنوان دليل ن

سياسی اعالم شده  و طبق بخشنامه بايد کيس سياسی خود را عوض کرده و به عنوان 
پس از برسيهای الزم معلوم . يعنی آب در هاون کوبيدن. کارگر در خواست پناهندگی بکنند

برای رفع اين مشکل نوشتن . چشمه ميگيردسريو ان ميشود که منشا تمام اين مشکالت از 
در صورتی که يو ان . يک نامه از طرف يو ان ميتواند سرنوشت اين انسانها را عوض کند

از اين کار سر باز ميزند، اين درخواست کامال قانونی پناهندگی را رد ميکند، چرا که از 
از اين پناهندگان تصميم به  در چند روز اخير يکی. کارنامه غير قانونی خود ميهراسد

تمام . خودکشی گرفته بود که خوشبختانه با همدردی رفقايش از اين کار منصرف شد
سازمانهای حقوق بشری، تمام مدافعين بدون تبعيض حقوق پناهندگان، گوشه چشمتان را 
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ن به يک به اميد رسيد! قبل ازاتفاق چاره ای بايد انديشد، تا دير نشده! به اين نقطه بيندازيد
  !دنيای بهتر برای همه انسانها

  
  کاوه صديق عزيز،

ايستگاه ترکيه با تاريخی از رنج و مبارزه کسانی همراه است که از رژيمهائی مانند 
نامه شما و نامه ها و . جمهوری اسالمی و جوامع اختناق زده و اسالم زده گريخته اند

تمام کسانی که شما مخاطبشان قرار اين نامه را برای اطالع . اخبار مشابه دردآور است
با سازمانهای پناهندگی موجود . پيشنهاد ما اينست که متشکل شويد. داده ايد منتشر کرديم

از وکال و . در ترکيه تماس بگيريد و اقدامی مشترک و وسيع را در دستور بگذاريد
. اس بگيريدنهادهای پيشرو در ترکيه همکاری طلب کنيد و با رسانه ها در اين زمينه تم

اينها از جمله راههائی است که اميد و . اخبار آنجا و وضعيت را مرتبا به اطالع برسانيد
اعتماد و تحرک را در ميان پناهندگان احيا ميکند و در مقابل ياس و سرخوردگی که در 

برايتان آرزوی موفقيت و پيروزی . تداوم آن فاجعه کمين کرده است مصونيت پيدا ميکنيد
  . دارم

  
  !ما ملت بدبختی هستيم

چرا؟ چون هزار فرقه ايم و از همديگر فرار . هميشه فکر ميکنم ايرانی به جائی نميرسد
يکی کمونيست کارگری . در ميان چپ هزار فرقه هست. ميکنيم و سايه هم را با تير ميزنيم

کی ي. يکی مائويست است يکی طرفدار چگوارا. يکی فدائی است. است و اينها چند نوعند
چپ نو و سوسيال دمکرات هم داريم و . ميگه پست مدرنيست ام و يکی ميگه تروتسکيستم

همه ناسيوناليست اند اما هزار . در راست وضعيت بدتر است! خالصه نهضت ادامه دارد
در ميان اينها . جور ملی گرا و سلطنت طلب و جمهوری طلب و اسالم خواه و غيره داريم

از فاشيست تا قوم پرست تا محله . های مذهبی قويتر است تعصب از مسلمانان و فرقه
خوب وضع تا اين باشه چرا جمهوری اسالمی نگران . پرست تا آريائی ماشاله جنس جوره

به نظر شما نيستيم؟ شما که چپ هستيد و کمونيست . باشه؟ واقعا که ما ملت بدبختی هستيم
و مکنت دعوا دارند شما که ميگيد چرا الاقل شما متحد نميشويد؟ اگر راست ها سر مال 

  . نداريد؟ چرا شما متحد نميشويد؟ يک دانشجوی نااميد و اخراجی به بهانه واهی
   

  دوست عزيزم،
ترديدی ندارم اين . نااميدی البته منشا مادی و واقعی دارد اما پاسخ هيچ دردی نيست
جايشان را به اميد و  نااميديها وقتی که يک راه حل و پرچم قوی و قابل اتکا بلند شود،

هيچ . تحرک و شادابی خواهند داد و ما به سهم خود تالش ميکنيم در اين مسير قدم برداريم
جلمعه ای بدون مقاومت تسليم نميشود و هيچ عنصر و جنبشی بدون جنگ آخرش تن به 

واقع نميخواهم تبليغات بيمورد کرده باشم اما ميخواهم تاکيد کنم که در عين . تسليم نميدهد
بينی و شناخت دقيق وضعيت، کار ما بعنوان کمونيست بايد يافتن راه برون رفت و 

ما بايد پرچم مقاومت باشيم و کمونيسم کارگری همواره . برگرداندن اميد و شادابی باشد
وجود تعدد ديدگاهها و گرايشات نظری راست و چپ . اينگونه خود را تعريف کرده است

تک صدائی و نظام رستاخيزی شاهی و واليت فقيهی که بهتر  از. بخودی خود منفی نيست



 64

اما حتما . در يک جامعه آزاد نميتوان انسانها را مطابق يک استاندارد واحد قالب زد. است
شما داريد از ضرورت يک جنبش و يک اتحاد طبقاتی و برای نجات . نکته شما اين نيست

بگذاريد راست و . نکته شماست اين بهترين فرم. از جمهوری اسالمی صحبت ميکنيد
بگذاريد مردگان سياست مشغول دفن . موقعيت راست را به خودشان واگذار کنيم

چون . طبقه کارگر و سوسياليسم بايد راه خود را در اين ميان پيدا کند. مردگانشان باشند
همين راستها که خرخره همديگر را سر مصدق و شاه و جمهوری و غيره ميجوند؛ وقتی 

منافع طبقاتی و استراتژيکشان حکم کند مانند يک تن واحد حول مترسکی جمع ميشوند که 
همانطور . همانطور که حول خمينی ايستادند. تا در مقابل کمونيسم و طبقه کارگر بايستند

اما تا به چپ مربوط است عده ای به . که در تحوالت و انقالبات دو قرن اخير ايستاده اند
مائويسم و سنت چريکی در ايران سرمايه داری قرن بيست و . لق اندموزه های تاريخ متع

چپ نو و سوسيال دمکراسی در ايران نهايتی جز جمهوريخواهی . يکمی بيش از بيربط اند
شبه دو خردادی و توده ايسم ندارد و نميتواند خود را از بستر اصلی جنبش ملی اسالمی 

ر بورژوا شوند باالخره در دنيای امروز خيلی زحمت بکشند و نيمچه سکوال. تفکيک کند
پرچمداران دمکراسی . بايد خود را با همان راست جهانی و استراتژی نظم نوينی وفق دهند

پست مدرنيستهای ايرانی با شکست دو خرداد دکانشان . را در دنيا ببينيد کجا ايستاده اند
اسالم کار بيشتری  تخته شده و بقول شما تا محله پرستی و قوم پرستی و عزيزمداری

اينکه اين ارتجاع محض را قالبی تئوريک و دانشگاهی بدهند يا نه در . نميتوانند بکنند
تروتسکيسم . در مورد تروتسکيسم مسئله کمی فرق ميکند. ماهيت آن تفاوتی ايجاد نميکند

تروتسکيسم بدون وجود استالينيسم . تاريخا محصول نقد دمکراتيک حکومت استالين است
ن نظام معين معنی ندارد و به يک فرقه درخود تبديل ميشود و در همه جای دنيا شده و آ
ترديدی نيست که شخص تروتسکی از عناصر مهم انقالب اکتبر است و ديدگاههای . است

او در دوره ای به يک ترند تبديل شد اما هيچ جا اين ديدگاهها منشا تغييری اجتماعی در 
در ايران هيچوقت تروتسکيسم به . ی خاصی جوش نخوردجهان نشد و با تحوالت سياس

که هنوز بلوک  57حتی در دوره انقالب . يک جريان نيمه مطرح و قابل محاسبه تبديل نشد
شرقی وجود داشت و نقد دمکراتيک و نه سوسياليستی آن نظام خود را در نظريات 

. ن هم شکل دهدتروتسکيستها منعکس ميکرد، نتوانست به جريانی در حد حزب رنجبرا
. است 57بهترين نمونه اش جريان بابک زهرائی شد که معرف حضور نسل انقالب 
ميتوان . تروتسکيسم برای جنبش کارگری و سوسياليستی امروز حرفی برای زدن ندارد

. کمونيسم کارگری اما موقعيتش متفاوت است. در اين زمينه بيشتر و مشخص تر حرف زد
رکسيستی و کارگری به نظام سرمايه داری و بردگی مزدی را اين جنبشی است که نقد ما

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

در هر جنبش آزاديخواهانه در . تعملی و اجتماعی کارگر صنعتی به دنيای معاصر اس
موقعيت تشکيالتی فعلی کمونيسم کارگری از . ايران نفوذ عقايد اين جنبش را ميتوان ديد

مستقل از اينکه رگه . معضالت کنونی اين جنبش است که تالش ما اينست به آن فائق آئيم
ند که های فکری در چپ چه تنوعی دارند، جنبشهای اجتماعی اصلی جامعه بستری هست
جدال . اين رگه ها را در خود جای ميدهند و سنت سياسی و طبقاتی شان را تعريف ميکنند

اين جنبشها يعنی جنبش راست پروغربی، جنبش ملی اسالمی، و جنبش کمونيسم کارگری 
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ما در اين زمينه ادبيات مفصلی . با تمام تنوعاتش مسير سياسی آينده ايران را رقم ميزنند
سوال اصلی امروز نه ضرورتا اتحاد جريانات و . يکنم به آن مراجعه کنيدتوصيه م. داريم

گرايشهائی که خود را چپ ميدانند بلکه پرچم و آلترناتيو طبقاتی ای است که بعنوان راه 
زمينه اجتماعی عروج اين . حل کارگری و سوسياليستی در مقابل کل راست قد علم کند

ه وحدت طبقه کارگر و راه حل آزادی کل جريان گرايش سوسياليسم کارگری است ک
اين امری است که ما برای آن . جامعه را به مرکز سياست و جدال قدرت سياسی ببرد

تالش ميکنيم و در اين راه دست هر سوسياليست و مارکسيستی را که در اين هدف 
 *  .موفق و پيروز و اميدوار باشيد. اجتماعی و طبقاتی خود را شريک ميداند ميفشاريم

  
  12شماره 

  !لطفا کاری بکنيد
با سالم خدمت خانم شهال نوری عزيز و ساير دوستان در سايت کانون زنان ايرانی 

بنويسم که ! برحسب وظيفه گفتم ايميلی بزنم و شرح کوتاهی از طرح تشديد امنيت شالقی
 بايد عرض کنم متاسفانه زن های حزب ا للهی و. سه روز زودتر درحال اجرا شدن است

بسيجی بيسيم به دست و چماق به دست کمين ميکنند و آمار دختران را به گشت های ارشاد 
و ماموران اسلحه به دست مرد ميدهند و متاسفانه موج شديد دستگيری دختران جوان 
همراه با ضرب و شتم  سه روز زودتر از اعالم سردار طالبانی رادان شروع شده و 

و های قفس دار ميندازند و تعهد و سو سابقه برايشان جوانان رو مثل حيوان داخل خودر
 100من در حدود نيم ساعتی که در ميدان صادقيه تهران بودم چيزی حدود . درج ميکنند

نفر رو دستگير کردند و خدا رو شاهد ميگيرم اينهايی که دستگير کردند به هيچ وجه 
د و فقط نوعی زهر چشم حجاب يا لباس غير عرف و کوتاه و يا موی بيرون زده نداشتن

گرفتن بخاطر همراهی با تبليغاتی که اين روزها درباره زنان در تلويزون براه انداختند 
اين . مبنی بر خانه نشينی زن و رسيدن به امور منزل درست مثل دولت کثيف طالبان است
ان را سردار نادان و طالبانی يعنی رادان با گستاخی تمام دختران را فاحشه مينامد و پسر

 !!!اراذل و اوباش
 کاری بکنيد لطفا 

کارشان از چند تار مو گذشته و بی جهت دخترانی که حجاب معمولی دارند و بدحجاب   
. هم نيستند را برای زهر چشم گرفتن از بقيه به زور داخل خودرو های قفس دار ميکنند

ی نجات من خودم امروز شخصا در ميدان پونک شاهد ضرب و شتم يک دختر که برا
دوستش التماس ميکرد بودم و مامور کثيف مرد با چکمه به ساق پای دختر جوان کوبيد و 

متاسفانه به هيچ وجه اجازه فيلمبرداری و عکس برداری داده . وی رو نقش بر زمينش کرد
اين ها درحال سرکوب شديد و حبس و شالق و ايجاد ارعاب و . لطفا کاری بکنيد. نميشود

  مهدی کيا. تران هستنوحشت در بين دخ
  

  مهدی عزيز، 
اين صحنه ها شنيع و غير قابل تحمل اند و . عين گزارش و ای ميل شما را منتشر ميکنيم

بدن جوانی که زير شکنجه کشته . متاسفانه هر روز در سايتهای اينترنتی هم پخش ميشوند
که همه ما را شده و نمايش اين صحنه ها و عکسهای اعدام ها در مال عام، هدفش اينست 
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تمام تالش ما اينست . ترديدی دراين نيست. بايد کاری کرد. به کنج انزوا براند و ساکت کند
سياست حزب اتحاد . که تحرکات و اقدامات تاکنونی به موجی گسترده و موثر تبديل شود

کمونيسم کارگری تالش برای سازماندهی و ايفای نقش برای يک اقدام و فشار گسترده و 
مردم حق دارند هرطور که . ی در خارج است که اين اوضاع را بتواند متوقف کندسراسر

را بايد برای همان " بدحجاب"واژه . اين به کسی ربطی ندارد. ميخواهند لباس بپوشند
اسالميون مرتجع گذاشت که هنوز با اين همه پيشرفت بشر، لباس و موی زن چهار ستون 

در نشده است به مردم پيروز شود و هنوز مردم تسليم هنوز رژيم قا. دينشان را ميلرزاند
ناظر اين اوضاع بودن و از تحقير و . نشده اند و در يک مقياس جمعی مقاومت ميکنند

سرکوب گفتن و محکوم کردن صرف اين اعمال شنيع و ضد انسانی، دردی از کسی دوا 
بايد . ميدان کشيد بايد تعرض کرد و نيروی وسيعی را عليه جمهوری اسالمی به. نميکند

ما با تمام قدرت در اين . سياست شان را شکست داد و اهداف شوم شان را ناکام گذاشت
  .پيروز باشيد. زمينه تالش ميکنيم و همگان را به تالش مشابه و فوری دعوت ميکنيم

  
  آخرش چی شد؟

د دالئل شاي. من از طرفداران جنبش هموسکشوالها هستم. آقای دانشور سالم و سوالی دارم
بحث شما را دنبال کردم و نظرات دوستان ديگر که انتقادی مطرح . شخصی هم دارد
حزب سابق شما هر سال در سوئد در مراسم پرايد کمک مالی جمع . کردند نيز خواندم

فکر نميکنم شما . ميکند و در مورد موقعيت همجنسگرايان در ايران افشاگری ميکند
اما شما ميگوئيد اين جنبشی . اين زمينه فعاليت کرديد مخالف باشيد چون خودتان هم در

ارتجاعی است و دوستان ديگر در حزب کمونيست کارگری نوشتند که جنبشی مترقی 
نتيجه اين بحث چيست؟ باالخره اين جنبش ارتجاعی است يا مترقی؟ ما بايد چگونه . است

  با اين بحث برخورد کنيم؟ دوست شما داريوش 
  

  داريوش عزيز،
نظر رسمی در حزب کمونيست کارگری مبنی بر مترقی بودن جنبش هموسکشوالها و  من

آنچه در پاسخ مطلب من مطرح شد . دفاع از تماميت آنچه که اين جنبش ميگويد نديدم
هرچند دوستان ديگر در . توسط يک کادر حزب بود که بايد بعنوان نظر شخصی تلقی کرد

با اينحال مادام که سياستی رسما . کردندحزب کمونيست کارگری اين موضع را رد ن
توسط نهادهای سياستگذار يک جريان مطرح نشده است، نميتوان از آن بعنوان سياست 

اما اين جنبه مهم مسئله نيست . رسمی نام برد و در چهارچوب نظر شخصی قرار ميگيرد
ستم از  و مسئله مهم متد برخورد کمونيستها به جنبشهای اجتماعی، و تفکيک بحث نفی

. در اينمورد من در مطلبم توضيح داده ام. هويتی سياسی است که بنام اين ستم بپا شده است
اينجا فقط تاکيد ميکنم که اين بحثی در قلمرو داشتن حق انتخاب و نفی وجود تمايالت 

همينطور بحثی در زمينه عدم دفاع از حقوق انسانی شهروندانی که . جنسی متفاوت نيست
کمونيسم بعنوان جنبشی برابری طلب و جنبشی که خواهان الغا . هستند نيستهموسکشوال 

" صنفی"هر نوع تبعيض است، برای تعريف حقوق انسانی و اجتماعی از هويت قسمتی و 
نقطه عزيمت ما هويت عام انسانی و انسان در ظرفيت . و کاذب انسانها شروع نميکند

بودن يا مذهبی و هموسکشوال بودن  ناسيوناليست بودن يا سيک .جمعی و فردی است
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کسی، مبنای تعريف حقوق فرد يا افراد و يا مبنای نفی حقوق فردی و اجتماعی کسی 
همينطور افشا جمهوری اسالمی و هر نهاد و قدرتی، که با اعدام و شکنجه سراغ . نيست

ه بخشی از شهروندان جامعه به هر دليلی ميرود، و جنگيدن برای سرنگونی آن يک گوش
موضوع اينست . از مبارزه وسيعتر ما برای به کرسی نشاندن آزادی و برابری انسانهاست

که ما برای استيفای آزادی مذهب و رفع تبعيض از کسانی که خود را متعلق و يا منتسب 
بلکه در عين مبارزه با . نميشويممذهب ديگری به يک مذهب ميدانند، پرچمدار و مدافع 

را " غير مسلمان"ر نوع مذهب مبارزه ميکنيم و آزادی قسمتی جمهوری اسالمی عليه ه
ما . نيز در آزادی بشر از مذهب و پايه های اجتماعی و اقتصادی و سياسی مذهب ميدانيم

الزم نميبينيم که برای مبارزه با ستم ملی و نفی آن، ناسيوناليست و فدراليست دو آتشه شويم 
" ترک"را به مردمی که به نام " وطنی"ی های و جنبش توجان ها و آرکان ها و موسولين

در برخورد به جنبش هموسکشوال . تحت ستم قرار گرفته اند بفروشيم" بلوچ"و " کرد"و 
نيز، کمونيستها براساس همين ديدگاه و متد است که خواهان رفع تبعيض فوری از 

کار الزم نيست به ما برای اين. شهروندانی اند که براين اساس مورد تبعيض قرار گرفته اند
! تا چه رسد به اين که آنرا جنبشی ترقيخواه ارزيابی کنيم. جنبش  هموسکشوال بپيونديم

کسی که ميگويد اين جنبش مترقی است و ترقيخواه است، بايد اول کمونيسم و مارکسيسم 
دوستان ما متوجه نيستند . را کنار بگذارد و زير پرچم وحدت و آشتی طبقاتی به صف شود

چه ميگويند و دو سطح کامال متفاوت در بحث را قاطی کردند؛ يعنی مقابله با ستم و که 
تبعيض را با قبول چکی جنبش هموسکشوال و اهداف سياسی آن يکی گرفته اند و برای 
؟ !دفاع از دومی برايمان توضيح ميدهند که ستمی در جريان است و بايد با آن مبارزه کرد

  .  ستگوئی صورت مسئله عوض شده ا
کارنوال جالب و شادی . بگذاريد مثالی بزنم؛ اخير در سوئد هم مراسم پرايد برگزار شد

وقتی به صف تظاهرات نگاه . است و مردم هم از اين کارنوال حسابی استقبال کردند
ميکنيد صحنه های جالبی را ميبينيد؛ احزاب محافظه کار، سوسيال دمکرات، ليبرال، چپ، 

کارگری، پليس، معلمان، پزشکان، خانواده های برخی از آنها با  محيط زيست، اتحاديه
شت پپرچم و آرم خود و با شرکت وزرا و ليدرهای احزاب و شخصيتهای سياسی و هنری 

اينها و در يک قدم آنطرف تر، هرکدام جائی مشخص را در سياست و . سرهم رژه ميروند
احزاب چپ و راست و . زم نيستپليس کارش روشن است و البد توضيح ال. جامعه دارند

اتحاديه کارگری اين جوامع عليرغم نزديکی و دوری شان به هم در يک صف واحد رژه 
اختالفشان . اشتراک همه شان اينست که هموسکشوال و بی سکشوال و ترانس اند. ميروند

؟ "اين جنبش مترقی است"حال چگونه . موقعيت اجتماعی و طبقاتی و سياست شان است
البد از نظر گوينده اين ادعا . ينها همديگر را در يک سنت سياسی و جنبشی نميبينندخود ا

حتی اگر شرکت کنندگان رژه هموسکشوالها ! است و اختالفی با آن حس نميکنند" مترقی"
جملگی چپ هم بودند، در اين واقعيت تغييری ايجاد نميکرد که قائل شدن و ايجاد هويت 

يک عده آمدند و از . خشی از انسانها امری ارتجاعی استبراساس تمايل جنسی برای ب
خصوصی ترين امر زندگی شان هويت متمايز ساخته اند و هر روز اين تمايز را به 

ما با اين مخالفيم نه با آزادی افراد  بزرگسال در تعيين نوع . ديگران خاطرنشان ميکنند
راين اساس مشروع و به نظر من مقابله قاطع با هر نوع تبعيض ب. رابطه جنسی

  . آزاديخواهانه است اما هويتی که اين جنبش خلق و تبليغ ميکند هويتی ارتجاعی است
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  !نااميد شدم

سياوش عزيز، مقاله کورش مدرسی در مورد شکست ناسيوناليسم ايرانی خيلی نااميدم 
 اما اگر شکست خورديم يعنی مردم شکست. نميدانم تحليل اش درست است يا غلط. کرد

خوردند، وضعمان در آينده نزديک خيلی بد ميشود و دوباره توده ای اکثريتی ها همه جا 
نظر تو چيه؟ من هيچوقت به ناسيوناليسم ايرانی تا اين حد فکر نکرده بودم . سردرميآورند

اما از اينطرف هم چپ . که مردم ايران طرفدارش بودند و حاال زانوی غم بغل گرفتند
واقعا موضوع چيه؟ جمهوری اسالمی اگر برنده . م کننده نداردبطور کلی حضور دلگر

باشيم؟ فکر کردن به اينها نااميدترم  67همه چيز شده نبايد منتظر کشتار ديگری مثل 
  قربانت، سعيد . ميکند

  
  سعيد عزيز، 

پاسخی مختصر در باره آن نوشته ام که در . مطلب کورش مدرسی را من را هم خواندم
پيروز . لطفا همين مطلب را بعنوان نظر و پاسخ من بخوانيد. شر شده استهمين شماره منت

  . باشيد
  

  موازين نشريه شما چيست؟
آيا در نشريه شما ميتوان مطالب سوسياليستی چاپ کرد يا نشريه فقط . سالم دوست عزيز

  تهران  - برای حزب است؟ موازين شما بعنوان سردبير چيست؟ ارادتمند، حجت پور
 

  ز،دوست عزي
مسئوليت مقاالت با . يک دنيای بهتر نشريه ای از حزب اتحاد کمونيسم کارگری است

مواضع حزبی را ارگانهای حزبی در قطعنامه ها و بيانيه ها و اطالعيه . نويسندگان آنست
سردبير در قبول و رد و تلخيص مطالب دريافتی آزاد است و هر مورد را . ها بيان ميکنند

در عين حال يک دنيای بهتر ابزاری است برای . الع نويسنده ميرساندقبل از انتشار به اط
کمونيست کارگريها و سوسياليستهائی که برای سرنگونی جمهوری اسالمی و برپائی 

به اين معنی نشريه تالش ميکند جنبه سازمانگرانه . جامعه ای سوسياليستی مبارزه ميکنند
اين نشريه به همين اعتبار برای جنبش . دو انتقادی کمونيسم را رکن مهم کارش قرار ده

در اين چهارچوب اگر مطلبی دريافت کنيم که . سوسياليستی و کارگری باز عمل ميکند
انتشار آن را مفيد تشخيص دهيم، حتما اينکار را ميکنيم، منافع جنبشی برای ما ارجح بر 

مينطور مايل به خواندن  اميدوارم به نکته و سواالتان پاسخ داده باشم و ه. منافع حزبی است
  .موفق و پيروز باشيد. مطالب سوسياليستی شما هستم

  
  !به جمهوری اسالمی خدمت نکنيد

شما وقتی به ناسيوناليسم و هويت مشترک ملی مردم حمله ميکنيد . آقايان و خانمهای محترم
تفاقی و عقايد شخصی و مذهبی ديرينه مردم را زير باد انتقاد ميگيريد فکر ميکنيد چه ا

ميافتد؟ هم مردم را از خود دور ميکنيد و هم آنها را به هويت و قدرت جمعی شان بدبين 
آيا در اين وسط جمهوری اسالمی نفع نميبرد؟ آيا شما ناخواسته به جمهوری . ميکنيد
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. اسالمی خدمت نميکنيد؟ سو تفاهم نشود غرض اينست که درک شما از تاکتيک غلط است
مانی هم بخواهيد بايد اول سرمايه داری و دمکراسی به اندازه الزم شما اگر جامعه ای آر

چطور در کوير اسالم ميخواهيد سوسياليسم بپا کنيد؟ اگر درست نگاه کنيد . رشد کرده باشد
ميبينيد ناسيوناليسم امروز بسيج کننده ترين و نجات بخش ترين ايدئولوژی است و شما با 

خواهشمندم اهل بحث و نظر اين . آن محروم ميکنيداين بحث ها مردم و خودتان را از 
شما هم فکر . نکته را برای کمونيستها توضيح دهند و در اين بحث مشارکت کافی کنند

  .يک ميهن پرست دمکرات. کنيد
  
  عزيز، " ميهن پرست دمکرات"

. تز شما مقداری عجيب است و ابدا ربطی به درک درست از تاکتيک و سياست ندارد
ثل اينست که بگوئيم؛ آگاهی بيمار به نوع بيماری اش باعث مرگ و يا بدتر بحث شما م

اگر اين حکم درست بود بايد کل علم پزشکی را ملغی اعالم  !شدن مريضی اش ميشود
ناسيوناليسم و هويت مشترک "و يا " عقايد ديرينه مردم"مذهب و به قول شما ! ميکرديم

اتفاقا بيمار بايد از وجود اين ويروسهای ، دو بيماری مسری و خطرناک اند که "ملی
" هويت مشترک ملی. "اپيدميک در زندگی خويش و راه مقابله با آن آگاه و مصون باشد

اين . چيزی نيست جز انعکاس تجارت و بازار داخلی برای سرمايه دار در هر کشور
نيست، بلکه طوق ايدئولوژيک " مشترک"هويت جعلی است، انسانی و همه شمول و 

ناسيوناليسم و جنبش ناسيوناليستی است که برای تامين منافع خود به گردن مردم و طبقه 
درست مانند هويت عشيره ای و قبيله ای و سکتی که زمانی به همان . کارگر آويخته است

ملت به آن نقطه پايان  -بود و ناسيوناليسم با پروسه شکلگيری دولت" مقدس"اندازه 
و " رک ملی و تاريخ ملی و فرهنگ ملی و هويت ملیملت و هويت مشت"گذاشت، 

. خرافاتی از اين قبيل نيز پديده هائی دورانی و تاريخی اند و ميتوانند و بايد منسوخ شوند
در جنگها و تالطمهای سياسی ازبين رفتند و " هويت مشترک ملی"در همين سالها دهها 

اين نام برافراشته شدند، و عده  پرچمهائی جديد و قديمی که با. عده ای ديگر درست شدند
ای ديوانه و متعصب زير آن شعار نابودی همسايه ها را ميدهند و ميليونها نفر را با همين 

برای من بعنوان . نام نابود کردند، همه از صفحات سياه ناسيوناليسم در تاريخ معاصر است
حجر فکری و يک کمونيست و مارکسيست براستی ناسيوناليسم نماد عقب ماندگی و ت

من در ناسيوناليسم و هويت ملی تنها ستم و خون و تعصب و نژادپرستی و . فرهنگی است
ناسيوناليسم پرچم سياسی و ايدئولوژيکی منافع . بيگانه گريزی و خود محوری ملی ميبينم

سرمايه . سرمايه داری در بازار داخلی هر کشور و قلمرو رقابت منطقه ای و جهانی است
ود ملی گرا نيست، جهان وطن است و هر مانع کسب سود را هرچند قديمی و در ماهيت خ

سرمايه بدون بازار جهانی و بدون کارکرد جهانی . از سر راه جارو ميکند" ديرينه"
به اين معنا ناسيوناليسم از زاويه اقتصادی . سرمايه دخل و خرجش راست و ريس نميشود

و پرچم و تبليغات ضد بشری ناسيوناليستی معنا  آنچه به ناسيوناليسم. زير پايش خالی است
از کل سود حاصله از کار کارگران در " وطنی"ميدهد، همان تعيين سهم سرمايه داران 

دولت چيزی نيست جز فشرده اين تمايل و منفعت در قالب سياسی و . بازار داخلی است
امين کننده اراده قانون چيزی نيست جز انعکاس اين تناسب قوا و ت. اداری و حقوقی آن

فرهنگ و ايدئولوژی حاکم چيزی نيست جز ابزار شکل دادن به منش و افکار . طبقه حاکم
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ناسيوناليسم بعنوان جنبش سياسی، . و تابوها و تعصبات جاهالنه مردم حول منافع سرمايه
بعنوان گرايش اجتماعی، بعنوان احزاب سياسی، بعنوان فرهنگ و تاريخ و ايدئولوژی، 

به همين اعتبار يک وظيفه کمونيسم . ای ارتجاعی و ضد آزادی و برابری مردم استپديده 
و طبقه کارگر، که انترناسيوناليسم و هويت جهانشمول طبقاتی و رهائی انسان را هدف 
خود قرار داده است، مقابله قاطع و بدون توهم با اشکال مختلف ناسيوناليسم در صفوف 

  .خود و جامعه است
اگر ناسيوناليسم و ميهن پرستی . عليه مذهب نيز از همين منطق پيروی ميکندتبليغات ما 

از ابزارهای جديد و طوق ايدئولوژيکی بورژوازی مدرن است، مذهب از تاريکخانه های 
تاريخ بشری خود را تا اينجا کشيده است و تداوم حيات ننگين اش و حکمت وجودی 

اگر کسانی هستند که مردم را . رژوائی استامروزش را مديون همين شاهان و دولتهای بو
از اين باورهای ديرينه و ارتجاعی رها ميکنند و دريچه آزادی از مذهب را برايشان 

وانگهی نقد مذهب و اسالم سياسی . ميگشايند، بايد به آنان صد بار دست مريزاد گفت
ايد که نقد  معلوم نيست شما چرا نتيجه گرفته. جمهوری اسالمی را زير فشار ميگذارد

ناسيوناليسم و مذهب در خدمت جمهوری اسالمی است؟ شايد از اينرو که اشتراک جنبش 
مردم و تالش " باورهای ديرينه"ناسيوناليستی با جمهوری اسالمی در نگاه مثبت هر دو به 

در مورد بحث تاکتيک ! برای حفظ اين بساط تحميق و سرکوب در خدمت سرمايه است
تاکتيک برای کمونيسم با تاکتيک و پلتيک برای سرمايه داران و همينقدر بگويم که 

اين استدالل شما که اول بايد سرمايه داری و دمکراسی . ناسيوناليستها تفاوت اساسی دارد
به اندازه کافی رشد کند و بعد از سوسياليسم حرف زد، توسط جناح چپ و ناسيوناليسم 

. اران بار تکرار و پاسخ گرفته استخلقی و جهان سومی در اشکال فرموله تری هز
جنبش سوسياليستی مشروعيت اش را از . سرمايه داری رشدش را همه جا کرده است

سوسياليسم محصول دوران عهد عتيق و فئوداليسم و . درجه رشد سرمايه داری نميگيرد
. هب و سلطنت نيست، محصول جامعه مدرن بورژوائی و سرمايه داری استذحکومت م
اعی طبقه کارگر سوسياليست و جنبش اين طبقه برای الغا و نفی اين نظام با تمام نقد اجتم

ايران جامعه ای . ميراث مذهب و خرافه است که بدرجات مختلف به ارث برده است
شما برای خريد سرشير و ماست و کره ! دوره محمد" کوير اسالم"سرمايه داری است نه 

ز سوپرمارکت ها و فروشگاههای زنجيره ای سوار خر به ده نميرويد، با اتوميبل ا
سرمايه داری در جامعه ايران با رفرم ارضی شاه مسلط شد و حکومت ايشان در ! ميخريد
اما بدليل نداشتن حزب و برنامه روشن  . توسط همين کارگران ساقط شد 57انقالب 

. ها بيافتدميتوانست بدست طبقه کارگر و کمونيست. کارگری قدرت بدست اسالمی ها افتاد
در اين جنگ نه فقط . امروز هم جنگ برسر سرنگونی اين نظام و شکل دادن به آينده است
ناسيوناليستها در مقابل . مذهب و دولت اسالمی بلکه نظام سرمايه داری مورد تهاجم است

آنچه شما و نوع شما وعده ميدهيد، . اين طبقه و مردم ناراضی حرفی برای زدن ندارند
است که در آن قرار است چند نسل ديگر کارگران، برای جبران از کف رفتن  ناکجاآبادی

منافع بخشی از اين طبقه در دوره جمهوری اسالمی، بايد جان بکنند و به اختناق سياسی و 
اما در همين کشور کارگر و سوسياليسم تضمين ميکند که جامعه ! تداوم فقر رضايت دهند

. خواهد ساخت" ميهن پرست دمکرات"جمله شما  ای خوشبخت و مرفه برای همگان از
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ناسيوناليسم و ميهن پرستی را کنار بگذاريد، اگر سوسياليست و برابری طلب نميشود الاقل 
  !  ندارد" پرستش"خاک که . سکوالر و انسان دوست باشيد

  
  با حقيقت زندگی ميکنم

م طبقه يخواست به عنوان يک عضو سابق حزب کمونيست کارگری ايران اعالم ميکنم که
ره خودی، الفبا و يسکتاريسم و فضای تنفر از غ. ميم در طبقات محو و حل شديرا محو کن

کند اگر يجامعه به ما اعتماد نم. دانميط را درست نمين شرايمن ا. سر منشا مواضع ما شد
جهان بعد از جنگ . سازمانده نشويم - م، اگر حزب رهبر ير و رونکنياگر ز. مير نکنييتغ

. ست ها را به مراتب دشوار تر کرديو شکست بلوک شرق، کار و وظيفه ما کمون سرد
زی شده اند و يسم گريل به کانون های کمونيم در جهان، تبديغی عظيمراکز فکری و تبل

دن به رهايی و برابری را يحکومت های کارگری و شورايی و تالش انسان را برای رس
با صدور اطالعيه و . ن معنی کردانديخانه نشی بشردوستان ياين و رويريبه حرفهای ش

گر چپ با مختصات يبار د. کندير نمييط تغين شرايون بازی و تابلوی خبری شدن، ايآکس
ش در جهان دست باال گرفته و ايران و ساختار جنبش های مختلفش هم خارج از يامروز

ا حضور واقعی ران بجز بين چپ سرگردان در ايت و سازمان دهی ايهدا. ستين حلقه نيا
به حزب اتحاد . م تحول می آفرينيميشويما منتظر تحول نم. ستير نيو عمل ما امکان پذ

  . کمونيسم کارگری ميپيوندم
 

 رضا ميرفيضی
 لندن 11/08/07

  
  

 زنده باد حزب 
ن ياز مبارزين انقالبی که همواره در طی ا یمسرورم از اين که اکنون در آنار جمع

ن اسالمی، ير پا گذاشتن ارزشهای انسانی از طرف حاکميبا ز ان هدفی جز مبارزهيسال
ت و سازماندهی طبقه کارگر و تالش برای به وجود آوردن برابری سياسی و يحما

ان يهرچند که سال. ميهمکاری نما اقتصادی و جامعه ای شاد و مرفه و انسانی را نداشتند،
تم واقع گشته و هزارن زان همچون همگان مورد ظلم و سين عزيست که خود ايديمد

ن آرمان حقيقی، سرخ و راديکال به دست يافسوس که جوانانی مبارز به جرم اعتقاد به ا
اآنون که قريب ثلث قرن . جباران جمهوری اسالمی، جان عزيزشان را از دست داده اند

ده در ير آنان را به خود نديا نظيخ دنياز زمان حکومت توحش اسالمی که در طول تار
نم که  با سازماندهی و دخالتگری يبيفه خود و هر جوان  آزاده ای  ميمی گذرد، وظ رانيا

تاريخ . رانی آزاد و مرفه  و برابر تالش و مبارزه کنديی بهتر و ساختن ايايبرای ساختن دن
از مبارزين و مشخصا کمونيست کارگريها با نام اقليت خالف جريان ياد کرده که در عين 

گذار ترين جنبش اجتماعی سياسی بوده اند، من به اين اقليت ميپيوندم و  اقليت بودن، تاثير
ن شعار که ما، سازماندهی و تالشمان، رهايی بخش جامعه و ايران خواهيم بود، پا به يبا ا

 .اين عرصه ميگذارم



 72

زنده باد حزب اتحاد کمونيسم . آزادی، برابری و حکوت کارگری را متحقق خواهيم کرد
 . کارگری

  
 حيد اقدامیتو

10/08/07 
 لندن

  
 رفقای عزيز  رضا و توحيد، 

درک شرايط امروز جنبش مان و تالش و . به حزب اتحاد کمونيسم کارگری خوش آمديد
دخالتگری برای تغيير اوضاع و عوض کردن صورت مسئله سياسی کار کمونيسم و طبقه 

ميد مردم را به راست ما نبايد منتظر اوضاع باشيم و يا دودستی نيرو و ا. کارگر است
ما بايد در مقابل شکست طلبی و پاسيفيسم و هر سياستی که مردم و . جامعه ببخشيم

صحنه ميراند و يا در مقابل اين اوضاع بی وظيفه گوشه کمونيسم و مبارزه مستقل را به 
کار ما تشخيص دقيق روندها، دخالتگری در آن و به قول شما آفريدن تحول . ميکند بايستيم

اين تحول برای ما پيشاپيش تحکيم رابطه حزب و کمونيسم با جامعه و مردم و . تاس
به صفوف مبارزه کمونيستی و . برگرداندن اميد و اعتماد به راه حل چپ و کمونيستی است

  .*انسانی و حزب خودتان خوش آمديد
  

  10شماره 
  مصطفی از بابل

و خودم را سمپات . هستممن يک دانشجو در يکی از شهر های شمالی ايران . سالم
البته اينجا به دليل کوچک بودن شهر و جو بد دانشگاه فعاليت نمی . ها می دانم حکمتيست

واقعا وجود اين انشقاقات در صفوف . ولی در هر صورت خودم را هوادار می دانم. کنم
و خيلی خصوصا ما کسانی . آدم دلسوز به حال اين جنبش را به درد می آورد چپ دل هر

سوال من اين است که با توجه به اينکه شما . هستيم را ناراحت می کند ه در داخلک
صفوف کمونيسم کارگری به زغم خودتان هستيد، پس چرا به حکمتيست  خواهان اتحاد در

اختالف شما با اين ها اينقدر عميق است؟ يک سوال ديگر اينکه آيا  ها نمی پيونديد؟ آيا
است؟ به نظر شما درباره مضحکه " راست"و " درسیم آقای حزب"کماکان اين حزب 
بودند؟ و يا اينکه کل هدف کورش مدرسی اين " طاليی همکار سردار"هخا حکمتيست ها 

؟ آيا فعالين و دوستداران اين حزب طرفدار "بياندازد حزب را به دامن حجاريان"بود که 
رهبری باقيمانده از  اسامی و ادعاها نه فقط از سوی هستند؟ اين" سيد حسن نصراهللا"

شما عزيزان، خصوصا رفيق سياوش دانشور، به  حزب کمونيست کارگری، بلکه از سوی
ولی آيا اين . نظرات کورش را قبول ندارم من همه. سوی حکمتيست ها پرتاب شده است

 مصطفی از بابل. با تشکر نيست؟ حرفها ديگر زياده روی و غير منصفانه
  

  رفيق مصطفی عزيز،
ين احساس شما در مورد انشقاق در صفوف کمونيسم کارگری شريک هستيم و ما در ا

در عين . مباحث ايندوره ما تاکيدی براين نکته و تالشی برای بازسازی اين لطمات است
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حال حزب ما به خط حاکم در رهبری هر دو حزب نقدهای معينی دارد که رئوس آن در 
بحث . ک دنيای بهتر طرح شدند، آمده استسمينارهای ما و مباحث مختلفی که در نشريه ي

بحث عميق تر و استراتژيک تر . نيست" دست دور گردن هم انداختن"ما اتحاد براساس 
همينطور ما توهم نداريم که ديگاهها و خط چپ راديکال حاکم بر هر دو جريان، بنا . است

کمونيسم  به ماهيت و خصوصيات غير انتقاديش، نميتواند و قادر نيست منفعت جنبش
مباحث رفقا حميد . کارگری را بر منافع حزبی ترجيح دهد و گامی در اين مسير بردارد

تقوائی و کوروش مدرسی در مورد پروژه اتحاد کمونيسم کارگری به شکل بسيار گويائی 
  .اين نکته را منعکس ميکنند

  
ذاريد اينجا سوال کرديد اگر خواهان اتحاد هستيم چرا به حزب حکمتيست نميپيونديم؟ بگ

من نظر شخصی ام را در اين زمينه عنوان کنم؛ من بعنوان يک کمونيست و مارکسيست 
اگر تشخيص ميدادم که حزب حکمتيست راديکال تر و پيشروتر از حزب کمونيست 
کارگری است و يا ظرفی است که ساده تر ميتوان مبارزه کمونيستی را در آن پيش برد، 

ونيست کارگری بودم استعفا ميدادم و از حزب زمانی که عضو رهبری حزب کم
نه نيازی به تشکيل . به همين سادگی و سرراستی. حکمتيست تقاضای عضويت ميکردم

زمانی که فراکسيون ما در حزب برسميت شناخته نشد و . فراکسيون بود و نه تشکيل حزب
و فراکسيون را  تالش عمومی سياسی اينبود که يا ما راسا برويم و يا انتقاد علنی نکنيم

منحل کنيم، حزب حکمتيست کمابيش برخورد يکسانی را به رفقائی کرد که تالش داشتند 
در واقع آنچه اتفاق افتاد، . فراکسيونی تشکيل دهند و به خط رسمی نقد سياسی داشتند

ميداند، منطبق و يکسان شدن " جناحی از ناسيوناليسم"عليرغم اينکه هر کدام ديگری را 
نگرش و روش شان در برخورد به دو جريان در دو حزب بود که با خط رسمی سياست و 

حتی مواضع تدوين شده کميته رهبری حزب حکمتيست در مورد حزب . مخالف بودند
اتحاد کمونيسم کارگری و استدالل هايشان در مورد فراکسيون ما شباهت و نزديکی بسيار 

اينها نه اتفاقی اند و نه . دارد عجيبی با ديدگاههای رهبری حزب کمونيست کارگری
اين مواضع و روشها و منش تشکيالتی، محصول يک نگرش و متدولوژی واحد . سهوی

است که ما تحت عنوان چپ راديکال آن را نقد کرديم و ناچاريم جوانب مختلف آن را 
سه حزب . اما نکته ای در بحث شما هست که واقعی است. مجددا نقد و بررسی کنيم

ر سطح برنامه و اسناد سياسی و تاريخ و پروژه های سياسی و بخشا مواضع موجود د
حتی محافل بجا مانده از سنت . سياسی نزديکترين جريانات اپوزيسيون ايران به هم هستند

فدائی و يا جريانات متفرقه سنت جمهوريخواهی و جنبش ملی اسالمی تا اين حد اشتراکات 
دست گذاشته ايم، نقدمان را به روند انشقاق و جدائی  ما روی اين واقعيت. متعين ندارند

اما . گفته ايم و به تفصيل در نشريه کمونيسم کارگری که بزودی منتشر ميشود خواهيم گفت
هر کدام بقيه را بعنوان کمونيست کارگری ! دو حزب موجود برشاخ نشسته اند و بن ميبرند

رفيق مصطفی عزيز، . ديم ميکنندبرسميت نميشناسند و دو دستی به کمپ بورژوازی تق
شما اگر دلسوز اين جريان هستيد، که من در آن ترديدی ندارم، لطفا به اين مواضع غير 

  .کمونيستی و فرقه ای و ايدئولوژيک هم گوشه چشمی داشته باشيد
  



 74

بحث در مورد کلمات و عباراتی که در بحث سياسی به اينسو و آنسو پرت شده است، به 
نوع ورود به بحث بررسی انتقادی انشعاب، اينست که انگشت اتهام را به  نظر من بدترين

اگر شما از اين مسير . طرف اين و آن نشانه رويم و بار مسئوليت را به ديگران پاس دهيم
وارد ميشويد، که من چنين توصيه ای ندارم، خوبست که تمام ترمها و نکاتی که در اين 

همه حقيقت را ببينيد تا بعد . ح شده را منصفانه ببينيدميان طرح شده و بخشا بی تناسب طر
قطعا هر کسی مسئول مواضع خودش است و خودش البد . تقسيم کنيم و مسئوليت بپذيريم

من يادم نيست که آيا کسی در جريان مضحکه هخا حکمتيست ها . در مورد آن حرف ميزند
ما چنين حرفی نزديم و  .ناميد يا نه؟ ميشود مراجعه کرد" طاليی همکار سردار"را 

عليرغم ايراد و نقدی که به متد و تحليل پاسيف حزب شما در اين زمينه دارم، من بکار 
ما در بحث اتحاد صفوف کمونيسم کارگری اين . بردن چنين عباراتی را درست نميدانم

نکته را کتبا و شفاها توضيح داديم و عنوان کرديم؛ که به سهم خود و بعنوان اعضای 
لطفا . ير در رهبری وقت حزب، مسئوليت بار انشعاب را بدوش ميکشيم و قبول ميکنيمدرگ

يک بام و دو هوا . بقيه هم همين شهامت سياسی و نقد را جلو بگذارند و مسئوليت بپذيرند
ما . نميشود کسی انشعاب را سازمان دهد و مقصر را يکی ديگر بداند. که نميشود

. ما مشوق انشعاب نبوديم. د کرديم و همانها را نقد کرديمسياستهای معينی را راست قلمدا
پالتفرم و اسنادتان . رين نامه ام عنوان کردم که فراکسيون تشکيل دهيدخالاقل خود من در آ

با اينحال من هم بعنوان يک عضو . ليست انتخاباتی بدهيد. را در مقابل حزب بگذاريد
من هنوز معتقدم که . ئوليت دارمرهبری وقت حزب در اين واقعه سهيم هستم و مس

طرح شد و بعدا در قالب منشور سرنگونی به  16سياستهای کوروش مدرسی که در پلنوم 
در اين زمينه حاضرم هرجائی به تفصيل . سياست حزب تبديل شد سياستهائی راست اند

  اين چه ايرادی دارد؟ . بحث کنم و نشان دهم که چرا اين سياستها کمونيستی نيستند
  

 حزب را به دامن حجاريان"اينکه کل هدف کورش مدرسی اين بود که "پرسيده ايد که 
و " هستند؟ " سيد حسن نصراهللا"؟ آيا فعالين و دوستداران اين حزب طرفدار "بياندازد

نه من، و تاجائی که بياد دارم کسی ديگر، عنوان ! اينکه من خصوصا اين نکات را گفته ام
اين حقيقت ". هستند" سير حسن نصراهللا"اران اين حزب طرفدار فعالين و دوستد"نکرد که 

من در مطلبم متدولوژی . ندارد و بيشتر يک ضد تبليغ است که بگوش شما رسيده است
ناسيوناليسم ضد امپرياليستی در برخورد به جنگ لبنان را نقد کردم و به اشتراک مواضع 

آيا اين از . وتسکيستها اشاره کردمکورش مدرسی با جرياناتی نظير حزب کار ترکيه و تر
نظر شما در بحث سياسی مجاز نيست؟ اتفاقا بحث من اينست که بدنه کادری کمونيسم 

مباحث بعدی در . کارگری بدرجات مختلف در دو حزب با اين ديدگاهها توافق ندارند
رفيق مصطفی عزيز، . حزب کمونيست کارگری اين را نشان دادند حزب حکمتيست و

ديدگاه انتقادی کمونيسم . منصف باشيم و امر و منافع جنبش مان را روی ميز بگذاريم بيائيد
کارگری را احيا کنيم و به اشتباهاتی که در اين پروسه دسته جمعی مرتکب شديم انگشت 

به نظر من تقسيم مالمت از يکسو و . بگذاريم و تالش کنيم که اين لطمات را بازسازی کنيم
اديکال از سوی ديگر، سرسوزنی با منش و روش انتقادی و از خود متشکری چپ ر

اگر کسی واقعا برای اين جنبش دل ميسوزاند و مثل . پيشرو کمونيسم کارگری نميخواند
آينده کمونيسم . شما از اين رويدادها بدرست ناراحت است، بايد راه حل سياسی جلو بگذارد
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ع حياتی اين جنبش بايد مبنای حرکت مناف. در ايران به موقعيت جنبش ما گره خورده است
ما به سهم خود تالش کرديم و به عناوين مختلف اين تالش را ادامه . ما و سياست ما باشد

اما کار ما در عين حال اينست که کمونيسم کارگری را مجددا در راس مبارزه . ميدهيم
ما اينست که کار . برای آزادی و برابری و در موقعيت رهبر جنبش سرنگونی قرار دهيم

سنتهای اين جريان را احيا و تقويت کنيم و در ماتريال انسانی اين جنبش در داخل و خارج 
کار ما اينست که با فرهنگ متعصب و فرقه ای چپ راديکال . ايران را سازماندهی کنيم

ما در جنگ مالمت . پيشروی کمونيسم کارگری در گرو نقد دائم اين سياستهاست. دربيافتيم
زنی شرکت نميکنيم، در عين حال اين شهامت سياسی را داريم که بعنوان  و خود

کمونيستهای دخيل در يک روند سياسی مسئوليت بپذيريم و از مواضع سياسی و نقدهای 
  .موفق و پيروز باشيد. اصولی مان دفاع کنيم

 
  سروش آزادی

 ادامه بحث کمونيسم به زبان ساده، سروش آزادی و سياوش دانشور
 

 بخوانند  فقط مرد ها
 غيرت

و آن را به مقاله ديگری وا . جنسی آزاد گناه نيست در اين مقاله سعی ندارم ثابت کنم روابط
در اين جا فرض را بر اين می گذاريم که روابط جنسی آزاد گناه و حتی گناهی . می گذارم

اگر فردی با اختيار خود بخواهد . بزرگ است و بر اين اساس بحث را پيش می بريم
ص در سالمت روانی گناهی مرتکب شود که اوال به ديگری آسيبی نرساند و دوما شخ
اگر کسی بخواهد کسی . کامل باشد، آيا ما حق داريم جلوی او را بگيريم؟ جواب منفی است

يا اگر . را به قتل برساند جلويش را می گيريم چون دارد حقوق ديگيری را پايمال می کند
بيايد . جلوی فردی که خود کشی می کند را می گيريم به خاطر عدم سالمت روانی اوست

شما با او مشورت می . ض کنيم برادر شما می خواهد با کسی رابطه جنسی برقرار کندفر
اما اگر خواست اين کار را بکند آيا شما . کنيد و او را نصيحت می کنيد که اين کار را نکند

حق داريد او را به زور از اين کار باز داريد؟ و اگر ممانعت کرد او را مضروب يا مقتول 
می دانم جواب شما منفی . نظر خود شما را می خواهم. قوانين اسالم ندارم کاری به! کنيد؟
حاال بيايد مثال را کمی عوض کنيم فرض کنيد خواهر . می گوييد خودش عقل دارد. است

آنوقت چه؟ آيا حق داريد او را بزنيد يا در . شما می خواهد رابطه جنسی آزاد ايجاد کند
با اين عنوان که بايد به وظيفه ام که همان غيرت است !! شرايط حاد تر به قتل برسانيد؟

اين وظيفه غيرانسانی چه طور به شما محول شده؟ !! عمل کنم؟ مگر او خودش عقل ندارد؟
و . اسالمی که زن را ضيف العقل می داند. منشا اين رفتار ريشه در قوائد اسالمی دارد

اگر فرض کنيم . وء استفاده کردهاسالم از احساسات ما س! اداره امرش را به مرد سپرده
روابط آزاد جنسی گناه است چرا من بايد تاوان گناه خواهرم را بدهم؟ مثال بگويند خواهر 

مگر خودش اسم ندارد؟ مگر ! فالنی با بهمانی رابطه سکسی دارد؟ خوب به من چه؟
ن حق يهر چند هم.(خودش عقل ندارد؟ بگويند فالن دختر با فالن پسر رابطه جنسی دارد

اين طور حق من پايمال می شود و من به جرم گناه نکرده پشت سرم حرف ) ديرا هم ندار
اينجا از جمله مواردی ! ها زده می شود و محکوم می شوم که بی غيرتم يا بخار ندارم



 76

است که عالوه بر حقوق زن حقوق مرد هم پايمال می شود و مرد هم تحت اين شرايط 
که البته حتی تحت فشار هم نبايد دست به اين اعمال (ی زند دست به اعمال خشونت بار م

  )زد و انسان تحت فشار هم بايد انسانيت خود را حفظ کند
  

  سروش جان،
و " غيرت و بخار"فقط اين را تاکيد ميکنم که . من کامنتی ندارم. جواب خودت کامل است

ا و فرهنگ لومپنيزم امثالهم، محصوالت جامعه مردساالر است و به دوران کاله مخملی ه
. اسالمی تعلق دارد که امروز هنوز برای باز توليد تعصب و جهات مصرف دارد

کمونيستها و انسانهای پيشرو بايد عارشان بيايد که با اين کلمات خود و حرکت و اصولشان 
 .را بسنجند و تبئين کنند

  
 نيست انتر ناسيوناليسم به معنای غربيزه شدن

: من پا را فراتر می گذارم واين سوال را مطرح می کنم. گفتيد منشا سوسياليسم غربی است
تمدن شرق نساخت؟ پس سوسياليسم محصول غرب  مگر تمدن غرب خودش را روی شانه
اضرم و درنتيجه تمدن حال ح گفتيد من متعلق به. نيست محصول تمدن بشری است

تنها بخشی از آن به نام  جوابم منفی است من محصول بشريتم نه. محصول کارخانه غرب
داريد بگوييد کمونيسم  يک مثال ساده بزنم اگر فردا شما پيروز شويد آيا حق! غرب

نتوانست  کارگری شرقی است چون منصور حکمت شرقی بود و کاری کرد که مارکس
به آن  مفهوم. با تو موافقم زبان به خودی خود بی ارزش است  اما در مورد زبان! بکند

 چرا نرفتيد برای مردم نيجريه حزب بزنيد؟. ارزش می دهد اما يک سوال از شما دارم
 مگر غير از اين است که مردم ايران حرف شما را بهتر می فهمند؟ من می گويم به جای

تا مردم حرف ! پراتيک پذير: نگوييدبه جای تجربه پذير . ساری: معذرت می خوام نگوييد
  .را بفهمند شما

  
من يک اصل کلی را بجای جزئيات عنوان ميکنم و آن اينست که کسی که ميتواند  جواب؛

اين را ميفهمم که . مسائل پيچيده را در فرمی ساده عنوان کند، به کار خودش مسلط است
اما بطور کلی در . دست ميدهدمباحثی را نميشود زيادی ساده کرد چون مفهوم خود را از 

تبليغات و بحث سياسی، بويژه وقتی جامعه مورد خطاب است، بايد زبان شيوا و ساده را 
برخورد نکردم و فکر " پراتيک پذير" من جائی به ترم . برای تشريح مسائل بکار برد

برای اما واژه دخالتگر و عمل انسانی . ميکنم اين ترم با تجربه پذير زياد مفهوم نيست
  .پراتيک که مورد استفاده و تاکيد مارکس است واژه هم معنی و مفهومی است

در بحث قبلی من در مورد منشا غربی سوسياليسم اشاره داشتم و نه منشا و تاريخ تمدن در 
تاکيد کردم . همينطور تاکيد کردم که سوسياليسم امری جهانی و بشری است. شرق و غرب

ی نيستيم که دعوا و تضاد شمال و جنوب و شرق و غرب راه ئ" سوسياليستها"که ما جزو 
سوسياليسم و کمونيسم نهايت . اين ديدگاهها پست مدرنيستی و سطحی اند. مياندازند

نقد و جنبشی اجتماعی است که کارگر عليه اين نظام دارد و مدتهاست . پيشرفت بشر است
ستی و کارگری شناخته شده که همه جای جهان اين جنبش بعنوان جنبشی انترناسيونالي

هرچند آوار کمونيسم روسی و مائوئيسم و غيره اين تصوير را خدشه دار کرده است . است



 77

اگر فردا کمونيسم کارگری پيروز شد، که بايد اين . و ما بايد در احيا آن همواره بکوشيم
وز شده است اگر را به يک احتمال واقعی تبديل کنيم، اعالم ميکنيم که بشريت در ايران پير

سوسياليسم پاسخ . و کارگران جهان بايد اين الگوی آزادی قرن بيست و يکمی را دنبال کنند
نکته ای را هم اضافه کنم؛ متولد شدن در . بشريت امروز در مقابل بربريت سرمايه  است

کم نيستند کسانی که . را نبايد بخورد" شرقی يا غربی"يک جغرافيای معين ضرورتا مهر 
بدنيا آمدند اما متاثر از روندهای فکری و فرهنگی شرق نيستند و برعکس آنهم  در شرق

انسان امروز دنيای سرمايه داری، واقعا هويت ملی به معنی وسيع اين کلمه . صادق است
چون نيازها و معيشت و مصرف و توليدش جهانی . و مشتقات من درآوردی آن را ندارد

هرچند در فلسفه و ايدئولوژی و فرهنگ و . دارد است و الجرم هويتی جهانی و انسانی
  .سياست امروز تالش اينست که اين طوق ملی و دکان سياسی اش باز نگهداشته شود

مگر غير از اين است که مردم ايران  پرسيديد چرا نرفتيد برای مردم نيجريه حزب بزنيد؟
بلکه به اين دليل  نه صرفا بخاطر زبان،. حرف شما را بهتر می فهمند؟ بخشا درست است

به اين دليل که با سنت و . که حوزه نفود کمونيسم امروز بدوا جغرافياهای کشوری است
طبقه کارگر . يمو آشنائی دار يمکارکرد جنبشهای اجتماعی و سنتهای سياسی درگير

طبقه کارگر بدوا . نميتواند همزمان در همه جای دنيا انقالب کند که حزبش هم جهانی باشد
بنابراين کمونيستهای . کشور بايد حسابش را با بورژوازی در آن کشور صاف کند در هر

کمونيسم سنتا يک . هر کشور معين بايد حزب کارگری و کمونيستی شان را برپا کنند
جنبش و افق واحد کارگری بوده است که در هر کشور، به زبان خودش و با شرايط 

  . امر واحد را پيش ميبرده است اجتماعی و نقاط مساعد و نامساعد خودش، يک
 

 ها  شورا
برای مثال در يک . طرزعمل اين شورا ها چگونه است. گفتيد  شوراها در پاسخ نامه ام از

مدير به وسيله انتخابات معين می شود و معاون با انتساب مديرمشخص می شود؟  نهکارخا
اما اگر همه مقامات توسط . چاپلوسی برای کسب منصب همچنان باقی است در اينصورت

  .انتخابات تعيين شوند، خود برگزاری انتخابات موجبات ايجاد بورکراسی را فراهم می کند
  

دخالت مستقيم يستند جز مکانيزمی برای اعمال اراده و شوراها در اساس چيزی ن جواب؛
امکان دخالت مستقيم و دقيقا برخالف پارلمان و دمکراسی نيابتی که . شهروندان و مستمر
شورا برخالف پارلمان و نظام پارلمانی آزادتر، غير بورکراتيک، . را منتفی ميکند مستمر

در پارلمان و نظام پارلمانی سياست . در کارکرد ساده تر و در محتوا پيشرفته تر است
چون . تبديل به حرفه و سياست بازی به يک شارالتانيزم و فن دروغگوئی تبديل ميشود

پارلمان قالب مناسب مناسبات اقتصادی ای است که بر دروغ و ريا و تفاوت طبقاتی و 
از نياز بورکراسی ضرورتا از مدل اداری و سياسی در نميايد، بلکه . استثمار متکی است

روش حکومتی بورژوازی و حرفه ای شدن سياست و اداره مملکت و نخبه گرائی نتيجه 
بورکراسی هيچ جا با يک دستورالعمل از بين نميرود، بلکه شرط و جز الزم اين . ميشود

به درجه ای که تقسيم کار در . نظام است و مرتبا خود را در اشکال نوينی بازتوليد ميکند
ترش می يابد، به همان درجه نظام سياسی و اداری جامعه در اليه های قلمرو اقتصاد گس

  .اينها الزم و ملزوم همديگرند. تو در تو و دپارتمانها و موسسات جانبی غرق ميشود
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. اما شوراها بر يک اصل اساسی انقالبی و آزاديخواهانه اتکا دارند و آن حق عزل است

رای انجام و پيشبرد تصميمات شورا انتخاب شده هر فرد و يا نماينده ای که در شورائی ب
است، هر زمان که شورا و مجمع عمومی آن اراده کند ميتواند او را عزل و فرد ديگری 

برخالف مثال شما در شوراها تمامی نمايندگان و مسئوليتها در سطوح مختلف . را برگزيند
ی نمايندگی مجالس انتخاب شدگان برخالف روسای جمهور و کانديداها. انتخابی اند

انتخاب شوندگان کسانی هستند که قرار است . بورژوازی با وعده انتخاب نميشوند
سوال شما اينست . تصميمات يک شورای معين را همراه با دخالت افراد ديگر عملی کنند

چرا؟ بورکراسی که حق انتخاب مردم و تعدد . که انتخابات مکرر بورکراسی توليد ميکند
ابات نيست، بلکه فقدان حق انتخاب و عدم دخالت مستمر مردم و احاله آن شرکت در انتخ

مثال چرا شورای دانشگاه يا . به يک سيستم اداری پيچيده است که بورکراسی ايجاد ميکند
محله يا کارخانه شما، که ميداند چه ميخواهد و برنامه اش چيست و چند نفر را بايد برای 

انتخاب ميکند، مساوی است با  وسنامه اش تعيين دوره معينی که خود شورا و اسا
بورکراسی؟ يک هدف حکومت کارگری الغای بورکراسی مافوق مردم  و تامين شرکت 

اسى و ادارى يه مقامات و پست هاى سيانتخابى شدن کل. مستقيم مردم در اداره امور است
کنندگان آنها  ت انتخابيدر کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثر

ه نهادها و يت کليى بر فعاليق نهادهاى شورايم مردم از طرياراده کنند، اعمال نظارت مستق
مقامات ادارى، ساده کردن سلسله مراتب، زبان و مقررات کار ادارات دولتى به نحوى که 
دخالت و اعمال کنترل شهروندان بر آن به سهولت عملى باشد، اينها ارکان لغو بورکراسی 

  .امری که در نظام پارلمانی يک غير ممکن است. و مقابله با احيا بورکراسی است
مدل شورائی در ساده ترين بيان عبارتست از شورای محل کار و محيط زندگی، شوراهای 

هر . مناطق و شهر، شوراهای استان و ايالتها، مجمع نمايندگان شوراهای سراسری
حله، نماينده يا نمايندگانش را برای شورای باالتر شورای پايه در کارخانه يا اداره يا م

اين نمايندگان در تمام سطوح توسط اکثريت شورائی که آنها را انتخاب . انتخاب ميکند
در مطلب ديگری بايد . کرده است و هر زمان که تشخيص دهد قابل عزل و جايگزينی اند
رائی که ارکان حکومت در مورد جوانب مختلف کارکرد و اختيارات شوراها و نظام شو

  . کارگری و جمهوری سوسياليستی است بحث کنيم
  

 خانواده
آنطور که از جواب نامه هايم فهميدم گفتيد قرار نيست بچه ها از والدين جدا شوند و 

بر خالف آنچه استاد اخالق اسالمی به ما (کودکان می توانند در خانه والدين زندگی کنند 
ت در نظام کمونيستی قرار نيست قانون عده که در اسالم همانطورکه مشخص اس!)  گفت

با توجه به اينکه آزمايش ژنتيک هم آنقدر ارزان نيست که در . الزامی است اجرا شود
آقای آگوست ببل در اثر ! اختيار همه قرار گيرد پس با خيل کودکان بی پدر مواجه هستيم

شناخت پدر را توارث می داند و  سياليسم تنها دليل اصرار نظام بورژازی برایسوزن و 
نتيجه می گيرد در نظام سوسياليستی که توارث به صورت واقعی وجود ندارد، اين نياز 

می خواستم نظر . در حالی که من معتقدم اين نياز يک نياز روحی است. برطرف می شود
وضعيت (: (اين سوال. شما را هم بدانم که شما اشتباها دو سوال من را مشابه فرض کرديد
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خانوده پس از انقالب چگونه خواهد بود و پس از چند سالگی کودکان از مادران تحويل 
گرفته خواهند شد؟ آيا تحويل دادن کودکان اجباری خواهد بود؟ آيا پدر و مادر ها آزاد 
خواهند بود با بچه هايشان هر وقت که خواستند مالقات کنند برای مثال با آن ها به پارک 

در صورتی که کمونيسم حاکم شود تغييرات : ((با اين سوال فرق می کند)) ؟…بروند يا
در آن صورت اکثر فرزندان پدران خود را . اساسی در بنيان خانواده ايجاد خواهد شد

نخواهند شناخت آيا اين از لحاظ علمی مشکلی ايجاد نمی کند؟ و آيا مردم ايران که تحت 
تن خواهند داد؟ يا به زور اين نظام را می خواهيد  نظام پدر شاهی هستند به چنين اقدامی

  ))بر آنان القا کنيد؟
  

اما اينجا به اولی هم همان پاسخ . اين دو سوال متفاوت است. کامال درست است جواب؛
اما نکته ای در . قبلی را  ميدهم که خواننده مستقال بتواند پاسخ سوال طرح شده را ببيند

در؛ من اثر ببل را در کتابخانه ام پيدا نکردم تا مجددا نگاه باره موضوع توارث و شناخت پ
اما نظر من اينست که صرفا توارث تنها دليل اصرار . کنم و مستقال نظر ببل را مرور کنم

ترديدی نيست که موضوع اساسی مالکيت و . شناخت پدر برای سرمايه داری نيست
همين امروز دولتها، . جدی ميدهدبازتوليد طبقه بورژوا، اصل ارث و توارث را معنائی 

يک موضوع مهم ديگر . ارگانها و ادارات و قوانين متعددی برای تنظيم اين مسئله دارند
خانواده ای که تا امروز و عليرغم تغييرات . محوريت خانواده بعنوان سلول جامعه است

از . م داردتاکنونی، مکان مهم اقتصادی و اجتماعی در روابط و مناسبات توليدی اين نظا
نظر فرهنگی و ارزشهای طبقه حاکم، خانواده و شجره و شهرت و غيره، ليگ های 
متفاوتی از جامعه را به هم دور و نزديک ميکند که مبنای اساسی آن همان مکان اقتصادی 

يک " يتيم"در اين جامعه . و ويژگيهای کمابيش يکسان ارزشهای فرهنگی و اجتماعی است
به قول تو فرزند  و زن را با نام و صفت مالکيت پدر و شوهر و  لغت جاافتاده است و
اما اگر از فوائد خانواده امروزی برای بورژوازی بگذريم و مسئله . برادر صدا ميکنند

تست دی ان آ . شناخت پدر تنها معضل باشد، امروز علم مسئله را ساده کرده است
بار هزاران ساله را بدوش نيازی نيست ميراث و . موضوع را بسرعت روشن ميکند

  .نحيف مان بکشيم
  

چگونه خواهد بود و پس از چند سالگی  وضعيت خانوده پس از انقالب در مورد اينکه
آيا تحويل دادن کودکان اجباری خواهد بود؟  کودکان از مادران تحويل گرفته خواهند شد؟

ستند مالقات کنند برای بود با بچه هايشان هر وقت که خوا آيا پدر و مادر ها آزاد خواهند
   ؟...پارک بروند يا مثال با آن ها به

 
ر پا يکند، عواطف را زيرا از مادران جدا م سم که کودکانير از کمونين تصويا  :جواب

غات ضد ياى غرب و تبلير دنياستبدادى است، تصو گذارد، کوپنى است، خاکسترى ويم
د از مارکس و منصور حکمت يا باسم ريکمون. بوده است ستى در دوره اى طوالنىيکمون
رى يستى، تصوياليسم و جامعه سوسيمارکسى و حکمتى از کمون ريتصو. ما گرفتيمستق

ست کودک و يستى قرار نيستها و جامعه کمونيکمون. شرو استيآزادانه و پ بشدت انسانى و
رفاه  ى وقرار است شاد. ت شان را به آنها برگرداننديرا جدا کنند، قرار است انسان نيوالد
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آنها  و عواطف و رشد و دوست داشتن همنوع را بجاى رقابت و جنگ و نفرت به
خصوصى مردم و  ته، دولت و قدرتى حق ندارد در زندگىيچ ارگان، آتوريه. برگردانند

م يو رابطه شان تصم ستى براى خانواده هاياليدولت سوس. شهروندان جامعه دخالت کند
ح حقوقى و قانونى و يتصر کند،يى که دولت و قانون مکار. ن حقى ندارديچن. رديگينم
ح و يسالمتى و بهداشت و آموزش و تفر از. ن مادى رفاه کودکان در کل جامعه استيتام
کودک . ک خوشبختى استيسم ياليدر سوس کودک بودن. ه ملزومات عملى اجراى آنيکل

اگر خانواده . کندک بخت آزمائى شرکت يدر  ست در بدو تولدشيسم مجبور نياليدر سوس
ت چشم به يداشته باشد و اگر در اردوى کار و محروم اش پولدار بود سرنوشت روشنترى

ن و خانواده به مفهمومى که امروز از آن يسم والدياليسوس. باشد جهان گشوده بود قربانى
جائى که عشق و دوست داشتن از بند . کنديدهد و زندگى را متحقق مينجات م ج است رايرا

انسانى  اسى رها شده باشد، جهانيازات سيت اقتصادى و امتيه و موقعيو پول و سرما سود
. نخواهد بود ن جهانيف ايبائى کلمه اى براى توصيراستش ز. با خواهد بوديار زيبس

سم راه نجات ياليسوس. بکنند ن نظام منحوسشان بروند فکرى بحال خوديد با ايبورژواها با
  .ت استيبشر

  
در . کمونيسم حاکم شود تغييرات اساسی در بنيان خانواده ايجاد خواهد شددر صورتی که 

آن صورت اکثر فرزندان پدران خود را نخواهند شناخت آيا اين از لحاظ علمی مشکلی 
ايجاد نمی کند؟ و آيا مردم ايران که تحت نظام پدر شاهی هستند به چنين اقدامی تن 

  ؟!خواهيد بر آنان القا کنيدخواهند داد؟ يا به زور اين نظام را می 
 

هر تغييری در . بگذاريد جواب را طور ديگری مطرح کنيم تا به جواب قبلی برسيم جواب؛
جامعه، زمانی قابل عملی شدن است که ملزومات و شرايط اجتماعی و مادی آن فراهم شده 

را  مثال اگر جامعه بطور کلی، آماده عبور از چيزی نباشد، با زور اين تحول. باشد
ترديدی نيست که نقش عمل و دخالتگری و روشن بينی انسانی از نظر دور . نميپذيرد

داشته نشده است، اما همين عمل و دخالتگری انسانی هم در چهارچوب مقدورات تاريخی 
بنابراين کمونيسم و مارکسيسم موضوع تحول اجتماعی را دستوری و . و اجتماعی است

آيا در جامعه کمونيستی اکثر . ب کمونيستی عمل نخواهد کرداداری نميبيند و اينگونه انقال
فرزندان پدران خود را نخواهند شناخت و آيا اين از لحاظ علمی مشکلی ايجاد نمی کند؟ 

مثال فرض اين سوال و کال . مفروضاتی در اين سوال هست که من با آن توافق ندارم
ز آنجا که خانواده موضوعيتی فرض فرموله چنين نگرشی اينست؛ در جامعه کمونيستی ا

ندارد، رابطه آزاد جنسی مانعی ندارد، دولت هم از کودکان نگهداری ميکند، و پدر و مادر 
و فرزند با هم يک خانواده را تشکيل نميدهند، پس نتايج آن اينست که اکثر فرزندان پدران 

بحران هويت شکل  و يا مادران خود را نميشناسند و اين به بحرانهای اجتماعی و از جمله
  .ميدهد

. اين ديدگاهی قديمی است که در مورد کمونيسم همواره اينگونه تصوير داده است
تصويری خشن و بی عاطفه و گله ای از انسانها، که ميخورند و کار ميکنند و سکس دارند 

تمام دنيای انسانی و هزاران و ميليونها اشکالی، که زندگی اجتماعی اين ! و ديگر هيچ
بايد ببينيم قرار است خانواده در ! انها را به هم مرتبط ميکند، وجود خارجی نداردانس
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ند که يگويکمونيسم چه تحوالتی را از سر بگذراند و اين تحوالت چه نتيجه ای دارند؟ م
ن و فرزندان را يتى والديستها قصد دارند خانواده را الغا کنند و روابط و مناسبات تربيکمون

خواهند زنان يستها ميند کمونيگويا مي. کسره نابود کنندينون گرم خانواده را براندازند و کا
  .رهيرا اشتراکى کنند و غ

 
ک واحد اقتصادى است که نقش دولت را بعد از ساعت کار يخانواده در جامعه امروز 

نه دولت و کارفرما را براى يواحد اقتصادى خاصى که بخشى از هز. روزانه بعهده دارد
د کارگران بعهده دارد و از همان مناسبات يت نسل جديکردن کارگر و ترب تر و خشک
ستها قصد الغا خانواده يکمون. کند که اساس مناسبات جامعه موجود استيت مينابرابرى تبع

واحد ن يخواهند مناسبات حاکم برايبه معنى گسستن رابطه اعضا خانواده را ندارند، بلکه م
ت بطور کلى را ين بردن مالکيستها قصد ازبيور که کمونهمانط. را الغا کنند اقتصادى

د را الغا کنند و آن را به دارائى يت خصوصى بر ابزار توليخواهند مالکيندارند، بلکه م
ن معنى است که استقالل يالغاى اقتصادى خانواده به ا. ل کننديمشترک کل جامعه تبد

ادى خانواده و يب تا درجه زيتن تريشود و به اين مياقتصادى زن و مرد در جامعه تام
ستم خدمات يک سيبعنوان مثال کار خانگى به . رودين ميمناسبات آن به معنى سنتى آن از ب

ت و يدهد اعضاى خانواده بتوانند موثرتر در فعالين امکان ميابد که ايعمومى انتقال مى 
ى و نظام ه هاى وابستگى هاى اقتصاديرايخانواده از پ. زندگى اجتماعى دخالت کنند

د يابد که بايا زندگى مشترک همان اساسى را مى يشود و خانواده و يارزشى بازار آزاد م
اينطور فرض کنيد که شما و . عنى رابطه انسانى دو نفر و يا همراه با فرزندانيباشد؛ 

شريک زندگی تان صبح سر کار و فعاليت اجتماعی تان ميرويد و سرويس فرزندتان را 
يا شايد . وقتی که به خانه برميگرديد با فرزندانتان هستيد. مدرسه ميگذارددر مهد کودک و 

بخشی از کار و عالقه خودتان اين باشد که همراه با چند پدر و مادر ديگر در مهد کودک 
کسی . محل زندگيتان فرزندانتان را در ساعت کار و فعاليت والدين شان نگهداری ميکنيد

قرار نيست کودکان در شبانه روزيها باشند و پدران و . کند" منحل"قصد ندارد اين را 
.  کمونيستها قصد انحالل خانواده به اين معنی را ندارند! مادران در مسکونی های کارخانه

آنچه کمونيستها در مورد . نشان را ندارنديکمونيستها قصد جدا کردن فرزندان از والد
که بورژوازی هم بدرجاتی انجام داده رابطه کودکان و خانواده ميخواهند انجام دهند، 

ف براى ين تکليين را مجاز به استثمار و تعيره اى است که والدياست، الغا حقوق عش
کودکان . کند و در راه رشد طبيعی و زندگی اجتماعی کودک مانع ايجاد ميکنديکودکان م

ستاندارد و تى واحد و ايق نظام آموزشى و تربيد مثل هر شهروندى در جامعه و از طريبا
نست که به يه دارى ايمعضل امروز جامعه سرما. ننديت شوند و آموزش ببيانسانى ترب

بدرجه اى که جامعه . کنديک کاال نگاه ميانسان، چه زن و مرد و چه کودک، بعنوان 
ت در شاخه هاى مختلف اقتصادى گسترده تر يم کار و فعاليکند و تقسيبورژوائى رشد م

شود و کودکان هم يف تر مين و فرزندان و کال خانواده ضعيالدشود، رابطه سنتى ويم
هاى ين ادعاهاى بورژوازى و دلسوزيا. شونديل ميله کار و سود تبديبيشتر به وس

ن و کودکان و خانواده سنتى سر سوزنى با عملکرد و يبانه اش براى رابطه والديعوامفر
جامعه در پرورش کودکان  ريستها مخترع تاثيکمون. دياياست بورژوازى جور درنميس
ل يخواهند محقق شود، تغيير خصلت نظام آموزشى، تبديستها ميستند، آنچه که کمونين
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ت دادن به حقوق کودک ين و قانونيک حق براى همگان، تدوياز به يک امتيآموزش از 
ه هاى اجتماعى هر جامعه، ممانعت از دست درازى مذهب و هر يبعنوان شهروند و سرما

ک زندگى ين يش کودک، تضمياسى به حقوق و آسايو منفعت اقتصادى و س دئولوژىيا
ن آخرى يکه ا –ت اقتصادى خانواده يمرفه و شاد و مدرن براى کودکان مستقل از وضع

نشان را به ير پوشش گرفتن کودکانى که والديز - ت ندارديستى موضوعياليدر جامعه سوس
ى کودک از مناسبات کاالئى و لى از دست داده اند، و خارج کردن زندگيهر دل

فى يد براى هر کودک و هر انسان شرين بايا. استثمارگرانه در جامعه و در خانواده است
زور و . ت ندارديره هم اساسا موضوعيجه بحث زور و غيدر نت. ن باشديريک آرزوى شي

ا هرچه که خود درست يد يل عقايشود که من و شما نوعى بدليقانون آنجا وارد عمل م
نها حقوق يا. ميم، فرزندمان را از سالمت و بهداشت و آموزش و معاشرت محروم کنيدانيم
ت و عواطف خانواده را به پاى سود و يبرخالف بورژوازى که انسان. ستنديچ کسى نيه

ن انسان مستقل از يکند و ايسم حرمت انسان را اعاده ميه قربانى کرده است، کمونيسرما
تحوالت خانواده در جامعه . ان و شهروند مطرح استز و سن اش بعنوان انسيسا

کمونيستی، آن رشته تحوالتی است که زندگی اجتماعی و مرفه و پيشرفته همگانی را 
اين يعنی تحکيم رابطه انسانی بطور کلی و تحکيم رابطه پدر و مادر و . محقق ميکند

گانهای مختلف کمونيسم جامعه ای نيست که به اردوگاهها و پاد. فرزند بطور مشخص
تقسيم شده است و هيچ رابطه انسانی در آن معنی ندارد، بلکه همين جامعه بشری و زمينی 
است که موانع امروز سعادتش را کنار زده است و عشق و زندگی و رشد و خوشبختی و 

  . تاريخ انسانی را تجربه ميکند
  

 انيب یآزاد
اگر  .دولت بر رسانه در نظام سوسياليستی لغو می شود در جواب نامه ام گفته شد انحصار
ن يا حزب گردد که به ميزان نفراتی که در يک انجم اين بدان معنا باشد که قانونی وضع
البته به شرطی که هر نفر فقط (برای تبليغات داده شود  شرکت می کنند به آن ارگان بودجه

می توان گفت اين طرح عالی ) برای يک ارگان استفاده کند ملزم باشد از بودجه خود فقط
طور نباشد دولت می تواند به طور سليقه ای به هر  ولی اگر اين. و بدون نقص است

بودجه بيشتری اختصاص دهد که اين بر خالف آزادی  خودش هم نظر تر بود ارگانی که با
  .بيان است

 
لغو انحصار دولت به رسانه ها، تامين شرايط استفاده مردم . بدون ترديد اولی است جواب؛

از رسانه های جمعی و ابزاری که بتوانند در سطوح مختلف ابراز وجود کنند، شرط تحقق 
سوسياليسم فقط جامعه سوسياليستها نيست، جامعه بشری . ان استواقعی و مادی آزادی بي

دولت سوسياليستی هم بر همين مبنا قابل تعريف و توضيح . است با حقوق و شرايط برابر
اين دقيقا در مقابل نکته ای است که اشاره کرده ای؛ يعنی اختصاص امکانات به . است

ما نه وزارت ارشاد . ولوژيک نيستدولت کارگری و سوسياليستی دولتی ايدئ. همنظرها
دولت سوسياليستی تبعيض را بنوعی ديگر احيا نميکند ". خودی و غير خودی"داريم و نه 

جامعه ای که اساس آن برابری در مقابل قانون و . بلکه نفس تبعيض را برميندازد
دولت برخورداری از شرايط برابر و مشابه برای استفاده از نعمات موجود و مقدور است، 
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چنين جامعه ای هم دولتی آزاد است که با اقدامات سوسياليستی اش بعد از دوره ای 
  .ضرورت و شکل و محتوای قبلی اش را از دست ميدهد

  
  ادبيات ما بايد اصالح شود

از اينکه کثيف بودن . عبارت اسالم کثيف بارها و بارها در مقاالت شما به کار رفته است
فرض می کنيم به جای اين عبارت از اسالم جنايتکار . گذريمبه اسالم ربطی ندارد می 

اين طور بهتر بود چون آنوقت می توانستيم استدالل کنيم که اسالم . استفاده می کرديم
ولی حاال دهانمان بسته است چون . پس جنايتکار است. سنگسار و اعدام و شکنجه می کند

اما اگر عبارت اسالم جنايت کار را . دپس نمی تواند کثيف باش! اسالم ظرف يا لباس نيست
هم به تنهايی و بدون ذکر دليلی که درست پشت سر آن می آيد ذکر می کرديم به بی راهه 

با تمام احترامی که برای همه شما قائلم بايد بگويم استفاده از اين عبارات شرط . رفته بوديم
يد هر چه از دهانتان در می لزومی ندارد برای اينکه ثابت کنيد راديکال هست! عقل نيست
اينکه اسالم . دقيقا می توانم تصور کنم در حال حاضر چه پاسخی در سر داريد. آيد بگوييد

اما قسم به اهداف مقدستان اين کار شما از هزار فوحش برای مردم . مکتب است نه شخص
نيست  درست. شما انسان های روشن فکری هستيد يا الاقل ادعا داريد هستيد. بدتر است

شما بايد ثابت کنيد اسالم غلط است و باعث جنايات متعددی شده و . مردم را از خود برانيد
اين يک واقعيت است که انسان های مسلمان . از اين راه قداست تصنعی اسالم را بشکنيد

يا به ظاهر مسلمان زيادی در ايران وجود دارند، اين بستگی به ما دارد که به وسيله بخش 
يا اينکه با فوحش و ناسزا بخش اسالمی آنها . آنها بخش اسالمی آنها را محکوم کنيمانسانی 

در پايان الزم است ذکر کنم شوخی های . را تحريک کنيم و باعث جبهه گيری آنها شويم
ازجمله خوابيدن زن در (مبتذلی که در مقاله من از اکس مسلم روی گردانم با اسالم شده 

ايشان آمده ابرويش را درست کند زده . قط باعث تشنج خواهد شدف) مسجد و ختنه شدن مرد
  !چشم اش را در آورده

  
به نظر من هم ادبيات پرخاشگر و بدون . سروش عزيز من نکته ات را درک ميکنم جواب؛

اما ما اگر يک جا گفتيم کثيف، پنجاه جا استدالل کرديم، نشان . استدالل تاثير منفی دارد
نکته ای که اين وسط هست، البد خود . و مرتجع و واپسگرا گفتيم داديم و يا جنايتکار

اگر . سانسوری در بيان مد نظر تو نيست، اما همين هم مورد مناقشه و تفسير بردار است
کسی خواست اينگونه خود را بيان کند بايد چکار کنيم؟ روزی در يک پيک نيک فردی را 

در گوشه ای نشسته بود و غمگين و . بودمالقات کردم که آشنای يکی از شرکت کنندگان 
سن و سالی ازش گذشته بود، . بسان يک انسان همه چيز باخته با من و دوستم حرف ميزد

وقتی . خودش مسلمان دو آتشه بوده، سه فرزندش را بقول خودش در راه اسالم داده بود
دم که خودم پرسيدم چرا اينطور شد و چطور شد برگشتی؟ گفت؛ من تا حدی حزب اللهی بو

بچه هايم را به جبهه فرستادم و وقتی يکی يکی شهيد شدند فکر کردم که به آرزويشان 
من بايد به اين انسان ! رسيدند، اما وقتی سر اين قابلمه را بلند کردم ديدم پر از گه است

نزن تشنج ايجاد ميکند؟ البد ميگوئی اين يک فرد را قربانی چه بگويم؟ بگويم اين حرف 
در مسئوليت و تصوير . درست است، فرق هست. فرق هست. شما جريان سياسی است و

 - ل مشترک انسانی صاما يک ف. اجتماعی و اعتمادی که بايد جامعه بکند فرق هست
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ساله را زجر کش  17وقتی من ميبينم که دختر . انتقادی هم هست که نميگذارد فرياد نزنی
تجاوز ميکنند و بعد ميکشند، واقعا گفتن واژه  ميکنند و يا بارها به او با حکم شرع انور

اما واژه کثيف فقط مختص ظرف و . جنايتکار من را در توضيح اين پديده بيان نميکند
در ادبيات سياسی هم در توضيح پديده های شنيع و غير اخالقی بکار ميرود؛ . لباس نيست

لمرو هم عنوانی است جنايت و جاسوسی معنی شان روشن است اما کارهای کثيف در اين ق
يا ترورهای کثيف که به نوع . که ظاهرا از نرمهای موجود جنايت و جاسوسی فراترند

معنی اين کلمه اينجا اشاره به عمق سبعيت و . معينی از آدمکشی اطالق شده است و غيره
  .جنون آدمکشی است که کلمه جنايتکار برای آن شيک محسوب ميشود

ک منظور تو، بايد مواظب بود که اين نزاکت سياسی مبتال به  و باالخره بازهم عليرغم در
سياستی که بخاطر اينکه طرف را نگهدارد و به اصطالح . نوعی سياست توده ايستی نشود

اين وجه را هم بايد . پروسه و قطره چکانی نقد کردن شود -نرنجاند، وارد نوعی تبليغ 
  .سربلند و موفق باشی. بشدت مواظب بود

  
  اوشآقای سي

من پدرم وقتی مياد خونه از بس خسته هستش که . سوالی دارم شايد به نظرتون عجيبه
مثل سگ کار . همش ميگه اين چه زندگيه که ما داريم. حوصله نداره با ما حرف بزنه

آيا پدرهای من . اما قوی هم هست و من زياد نگران نيستم. آرزوی مرگ داره. ميکنيم
لدارها و اين حکومت که همش اعدام ميکنه دربيافتند؟ واقعا ميتونن با اين آخوندها و پو

  چطور ميشه؟
  فرنوش. دوستتون دارم

  
  فرنوش عزيز،

متاسفم از اينکه شرايط مشقت بار کار و تامين نان و . خوشحالم که نشريه را ميخونی
. واقعا انسان نميداند چه بگويد. خستگی بی نهايت پدر باعث شده که تو احساس تنهائی کنی

خودم را جای تو گذاشتم، درک ميکنم که هم برای شماها و هم برای پدر اين موضوع 
. فرنوش جان اين سرنوشت کمابيش يکسان خانواده های کارگری است. عذاب آور است

فقر شخصيت انسان را . فقر انسان را زمينگير ميکند. حتما شدت و ضعف دارد اما هست
. کند و انسانيت را به گرو ميگيرد و نابود ميکندفقر عواطف را سرکوب مي. خرد ميکند

اين نظامی است . اين سرمايه داری است. اين خصوصيت جامعه ای است که فقر زده است
که سهم پدر تو و خود تو، به جرم اينکه در اين خانواده چشم به جهان گشوده ايد را، 

اعتبار اکثريتی از مردم، در  طبقه کارگر و خانواده هايشان و به اين. اينگونه رقم زده است
خودکشی، اعتياد، فحشا، ناهنجاريهای اجتماعی و .  اليه های مختلف فقر دست و پا ميزنند

روانی و تربيتی، بيسوادی، بی مسکنی و هزار درد ديگر، هر روز و هر دقيقه از همين 
ت قاتل و دول" پولدارها"سرمايه داری و به قول تو . فقرا و طبقه ما قربانی ميگيرد

  .آخونديشان، بجز با اين روش نميتواند حکومت کند و سرپا بماند
تمام جالل و جبروت و افاده و سيری و قدرت اينها، . اما اين يک طرف تصوير است

آنها سير و . محصول همان تنهای خسته پدر تو و پدرها و مادرهای بيشمار ديگر است
آنها صاحب قدرت اند اما به قيمت  !خوشبخت اند اما به قيمت گرسنگی و بدبختی ما
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کارگران بردگان سرمايه ! آنها از همه چيز برخورداند به قيمت محروميت ما! اسارت ما
يک وظيفه پدر و مادر تو و . تفاوت بردگی امروز با بردگی قديم تنها در شکل آنست. اند

رای تکرار کال خانواده کارگری، توليد نسل جديد کارگر و تحويل دادنش به سرمايه ب
  .مابقی زندگی روزانه را که خودت داری تجربه ميکنی. سرنوشت پدر و مادر است

خوب سوال اينست که چه بايد کرد؟ تسليم شد و يا درافتاد؟ اينجا بايد نکته ای را تاکيد کرد؛ 
به عناوين مختلف . پدر تو و مادر تو و هر کارگری هر روز و هر لحظه دارد درميافتد

همان فحش دادنهای پدر تو و اعتراض به اين زندگی، ادامه درافتادن . داعتراض ميکن
سوال اينست . درافتادن هر روزه کارگر را با سرمايه دار و دولت بايد فرض گرفت. است

اگر پدر تو و ميليونها مثل . چه وقت ميتوانيم حسابی با آنها دربيافتيم و کارشان را تمام کنيم
. مانند ديواری پوک فرو ميريزد. د روز سرپايش بند نخواهد شداو کار نکند، اين نظام چن

ن او در اقدرت عظيم امروز سرمايه داری و دولتش انعکاسی از قدرت طبقه کارگر و تو
همين درجه از امکانات موجود جامعه بشری هم محصول  کار و مبارزه . خلق ثروت است

اراده کنند بدبختی برای هميشه الغا  اگر کارگران. و در افتادن همين پدرها و مادرها است
فرنوش عزيز، پدرهای خسته، زنان و مردان، طبقه کارگر و متحدينش، تنها اميد . ميشود

اميدی که ميخواهد . اميدی که تالش دارد سرنوشت پدر سرنوشت تو نباشد. فردا هستند
  .شاد و پيروز باشی. سالم من را به پدرت برسان. بردگی را براندازد

 
 برای عزيز، کام

  .موفق و پيروز باشيد. نشريه را برايتان ارسال کرديم
  

   9شماره 
  

  ميالد از اصفهان
ات شما در ياز عالقه مندان افکار و نظر یکيمن . با درود فراوان به شما آقای علی جوادی

ی که توانستم برنامه های شما رو دنبال يو تا آنجا. ات انسان هستميباره فلسفه خدا و ح
سم سخنرانی يک و چه در چت روم که درباره حزب کمونيون کانال يزيچه در تلو کردم

شترعالقه مندم درباره فلسفه خدا و يشما ب یاسيد که خب من جدای از نظرات سيکنيم
شتر آشنا يشه ها بين انديد تا ما با ايشتر در صحنه شرکت داشته باشيه انسان بيات اوليح
ات روشنفکران يری از مردم به نظريعدم دسترسی کث درد امروزه مردم کشور ما. ميبش

ل توانسته با تمام قدرت در سانسور کردن ين حکومت رذيبرون مرز است که متاسفانه ا
ده وعقب مانده يک دسته افکار پوسين يد و به جای ايش برآيو اطالعات کم و ب! عين وقايا

صورت گسترده خرافی شده و  ران بهيران دهد که واقعا جو اياسالمی را به خورد مردم ا
ران با تمام يولی ما جمعی از جوانان ا. دهديفش ادامه مين حکومت راحتر به کارهای کثيا

شه های مردم يی از انديی و مذهب زدايی، ملی گرايشبرد علم گرايدر پ یاری سعيهوش
نند و ستی مبدل کيعقب مانده و ترور یک کشور اسالميران را به يم که ايگذاريم و نميهست

 الد از اصفهانيبا سپاس از شما م. م کرد يتا مرگ نظام جمهوری اسالمی سکوت نخواه
 

  ميالد عزيز،
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تالش ميکنيم مباحث و مناظره های علی جوادی را در يک مجموعه در سايت حزب قرار 
ترديدی نيست جدال امروز . دهيم و به طرق مختلف در اختيار عالقه مندانش قرار دهيم

آزاديخواهی با جمهوری اسالمی و سرمايه داری و ايدئولوژيهای منحط آن، کمونيسم و 
جدالی گسترده است و اينگونه مباحث و سواالت برای نسل جديد با توجه به ماهيت ضد 

شما کار درستی ميکنيد که تالش ميکنيد . علمی و ارتجاعی جمهوری اسالمی جذاب است
همينطور تالش برای . خرافات ميگذاريد علم را بجای مذهب و اصول اليتغير مذهبی و

دور کردن مردم از مذهب و نقد مذهب بعنوان يک خرافه و جنگيدن با مذهب سياسی و 
. هم در همين رديف است" ملی گرائی"اما . حکومتی يک امر هر آزاديخواه بايد باشد

همين گام قلمداد کرده ايد و در  ملی گرائی را مترادف علم گرائیشما . حسابش جدا نيست
ملی گرائی و ناسيوناليسم درست مانند مذهب يک . اول از تبئين علمی و تاريخی دور شديد

ملی گرائی و ميهن پرستی و در اشکال تند آن فاشيسم، . خرافه و يک طوق بردگی است
محصوالت سياسی جنبش ناسيوناليستی اند که تالش ميکنند بنا به منافع خود مردم يک 

محبوس کنند و با تعريف اين اشتراک؛ بازار " هويت ملی"در توبره  جغرافيای معين را
و  "رقابت ملی"، بيگانه گريزی، "فرهنگ ملی"، "تاريخ ملی"، "منافع ملی"داخلی، 

ناسيوناليسم و . ايدئولوژی منحط و ارتجاعی ناسيوناليسم را به اجزا هويت مردم تبديل کنند
همانطور که . ان عشاير و قبايل و اقوامملی گرائی محصولی تاريخی است مانند دور

جامعه آندوران را پشت سر گذاشت و امروز خود را اينگونه توضيح نميدهد، در سير 
پيشرفت بشر و عبور از جامعه طبقاتی و سرمايه داری نيز، ناسيوناليسم و ملی گرائی 

. يشودبعنوان مذاهب زمينی و طوق ايدئولوژيک بردگی کارگر و مردم نيز بی مصرف م
آنرا نقد کنيد و بجای اين . توصيه اکيد به شما ميکنيم که سم ملی گرائی را اشاعه ندهيد

پيروز . خرافه هويت انسانی و اصالت انسان را مبنای حرکت و تبئين علمی تان قرار دهيد
  .  باشيد

  
  سروش ابراهيمی

ت ين حرمت و شخصداشت سان گفته شده؛ بيانيه حقوق جهانشمول ان 8در بند . خسته نباشيد
ا يغ نفرت يهر نوع تبل .هر نوع افترا، هتک حرمت ممنوع است. حق هر انسان است

  ".برترى مذهبى، ملى، قومى، نژادى و جنسى ممنوع است
  

آيا مثال من به شخصی بگويم که من از مذهبی که تو به آن اعتقاد داری متنفرم، اين يک 
اينکه من مجازم که از مذهب شخصی متنفر هتک حرمت يا يک رفتار بد اخالقی است؟ يا 

  باشم و اينرا به زبان بياورم؟
  

  سروش عزيز،
مذهبى، ملى، قومى، نژادى و  تبليغ نفرت يا برتری"در بيانيه و برنامه حزب اعالم شده 

اين . در يک ظرفيت بکار رفته است نفرت با برتری جوئیيعنی " .جنسى ممنوع است
ما در عين حال قديمی ترين مدافع آزادی . شهروندنظر ابراز تفاوت دارد با نقد سياسی و 

درک ما برخالف چپ سنتی، که از آزادی بيان اين را . بيقيد و شرط بيان و انتقاد هستيم
و از اين مجرا وارد معامله با مرتجعين " به عقيده ديگران احترام گذاشت"ميفهمد که بايد 
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دی بيان مترادف با احترام به هرچيزی که از سياسی ميشود، اينست که برسميت شناسی آزا
از نظر ما اين حق بديهی کليه شهروندان است که . مجرای اين حق بيان ميشود نيست

عقايدشان را در اشکال مختلف بيان و کنند و هر نقدی به جوانب سياسی و اداری و 
در بحث " مقدساتیو " تابو"ما به هيچ . اقتصادی و نهادهای قدرت دارند آزادانه بيان کنند

اما معنی اين برسميت شناسی حق غير قابل بحث همگانی اين . آزادی بيان قائل نيستيم
نيست که من به عقايد ارتجاعی ناسيوناليستی و مذهبی و راسيستی و فاشيستی و هر تفکر 

من و تو نوعی ميخواهيم بعنوان اکتورهای ! من که داور نيستم. منحطی احترام بگذارم
من ميتوانم بگويم مذهب . ر يک جدال اجتماعی جامعه را به سمت خاصی ببريمسياسی د

جهل و خرافه و زنجير بردگی است، ضد انسانی و آدمکش است و من برای نفی همه 
اما در عين حال نقد عقايد نميتواند به حمله . اين ايرادی ندارد. جانبه آن تالش ميکنم

اينها قلمروهای . نقد به کسی تهمت و افترا زد شخصی به افراد تسری يابد و يا در پوشش
مختلفی از آزاديها و حقوق فردی و اجتماعی اند که بايد مثل يک مجموعه حقوق انسانی به 

اگر اينطور به موضوع نگاه کنيد، نقد در تندترين شکل آن صرفا نقد عقايد و . آن نگريست
در تمام عرصه های زندگی آرا است و اين نه فقط ايرادی ندارد بلکه شرط پيشروی 

  . سياسی و اجتماعی است
  

  رفقای جوانان حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تهران
حزب اتحاد کمونيسم . دريافت شد" منصور حکمت شناسنامه ماست"بيانيه شما با عنوان 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به سنت "کارگری در بيانيه اعالم موجوديتش اعالم ميکند؛ 
جتماعى مارکس و منصور حکمت تعلق دارد و پرچمدار نقد اجتماعى و طبقاتى کمونيسم ا

سم يحزب اتحاد کمونيسم کارگری دفاع از مارکس. سم کارگرى به جهان معاصر استيکمون
ت و گسترش يداند و براى تقويفه اساسى خود ميک وظيسم کارگرى را ياليو آرمان سوس
  ".کوشديى مستى طبقه کارگر در سطح جهانياليجنبش سوس

به اين معنی مارکس و منصور حکمت و نقد انقالبی و کمونيستی کارگری به اوضاع 
برای . موجود و تالش برای تغيير آن، شناسنامه و هويت فکری و سياسی اين حزب است

همانطور که عبور از علم و . از مارکس و منصور حکمت موضوعيت ندارد" عبور"ما 
ه عبور را ميتواند داشته باشد که ديگر نيازی به پديده مورد کسی پروژ. حقيقت معنی ندارد
ما ميخواهيم . موضوع برای جنبش طبقاتی و انسانی ما برعکس است. بحث نداشته باشد

کمونيسم کارگری را به کرسی بنشانيم و روند قدرتگيری اين جنبش را در جدال سياسی 
ارکسی و حکمتی و متدولوژی شناخت و تسهيل و تامين کنيم و به اين اعتبار ناچاريم نقد م

به هر سوال جديد پاسخ . نقد و تغيير را در هر لحظه تالش سياسی مان منظور کنيم
مارکسيستی و کمونيستی کارگری بدهيم و اين نياز بالفصل ما به مارکس و منصور 

ی مکتبی اما اينجا بايد تاکيدی کرد و آن مرز ما با برداشتها. حکمت را صد بار تاکيد ميکند
در اين پوشش و توجيه " عبور"چون ظاهرا اين . از مارکسيسم و منصور حکمت است

ما تلقی مکتبی از مارکسيسم و کمونيسم کارگری را اشاعه نميدهيم و آن . صورت ميگيرد
پراتيکی مارکسيسم و کمونيسم کارگری منصور حکمت  -را مغاير با جوهر نقد انتقادی

و طبقاتی مان را به يک سنت اجتماعی معرفه با افتخار اعالم  ما تعلق اجتماعی. ميدانيم
ميکنيم و از آن دفاع ميکنيم، در عين حال برای پيشروی جنبش و حزبمان با کاربست زنده 
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و غير کليشه ای اين متد و اين ديدگاه انتقادی در جدال سياسی و اجتماعی شرکت ميکنيم و 
  . موفق و تندرست باشيد. مان را اثبات ميکنيمدر پراتيک کمونيستی حقانيت نقد طبقاتی 

  
   8شماره 

  مىيسروش ابراه
ر، اگر مثال حزب يت ١٨است حزب در تظاهراتهاى يدر مورد س. على جان سالم

م؟ يستيز است بايستها جايستد، باز هم کنار حکمتيست در کنار سلطنت طلب ها بايحکمت
  .مرسى

  
مالکيت اشتراکی و لغو کار مزدی به ملی اگر . سياوش جان سالم، من يک سوال داشتم

شدن سرمايه و برنامه ريزی دولتی توليد سرمايه داری تنزل پيداکنه، رشد سرمايه داری 
  . خصوصی را باعث ميشه يا ؟؟ اگر ممکنه کمی اين مسئله برام توضيح بديد ممنون ميشم

  
  ز،يمى عزيق سروش ابراهيرف
ر را نداد و در خارج يت ١٨اجازه برگزارى  ر گذشت و متاسفانه در داخل ارعابيت ١٨
اسى يک سوال سياما به هر حال سوال شما . ش نبودياسى مانند سالهاى پيز فضاى سين

تا جنبش ين کرد که نهاياستى را تدويحزب ما س. شودين نميون معيک آکسياست و شامل 
بود که در  مت ماين نقطه عزيا. ن متحدتر ظاهر شودين روز معيسم کارگرى در ايکمون

است يسم کارگرى سيمشخصا حزب اتحاد کمون. ستى استيج سکتارياستهاى رايمقابل س
نده يم و در آيما دو جنبش متفاوت ا. تظاهرات مشترک و ائتالفى با سلطنت طلبان را ندارد

ت يسم کارگرى، تقويت جنبش کمونياست ما تقويس. شوديشتر ميشتر و بيز بيمان نيتقابل ها
ن دخالت مردم در يت سرنگونى طلبى و تاميمقابل راست جامعه، تقو چپ جامعه در

است يرون راندن مردم از صحنه سياست سازش و نقطه سازشها و بياست در مقابل سيس
روى سازمانى يار فراتر از نيدر مورد تظاهراتها و حرکتهاى توده اى که ابعادى بس. است
و گرفتن ابتکار عمل به نفع جنبش  است ما شرکت فعال در آنيون را دارد، سيسياپوز

م قطعا يد بهتر است بگوين اجتماعاتى ممکن است و شايدر چن. آزادى و برابرى است
اسى ين درک سطحى از جدال سياما ا. شونديم" همسو"اناتى متخاصم ظاهرا و موقتا يجر

نست که جنگ يقت ايحق. ج استيانات فرقه اى هنوز رايان برخى از جرياست که در م
ستها در ياليه دارى، جنگ برسر هژمونى سوسيسم در مقابل افق سرمايرسر افق کمونب

ن اوضاعى چه در داخل و چه در خارج با فرض تفاوتهائى موضوع يمقابل راستها در چن
سم کارگرى ينست که چپ بطور کلى و کمونين مواقعى اياست ما در چنيس. محورى است

. رديا و شعارها و اهداف آن دست باال را بگاستهيبطور اخص در مقابل کمپ راست و س
ستها به ياست و شعار کمونينست که توده مردم معترض به وضع موجود با سياست ما ايس

 .ديروز باشيموفق و پ. جنگ جمهورى اسالمى بروند
 

آنچه در شوروی سابق و بلوک . در مورد سوال دوم در طرح موضوع مالحظه ای دارم
تنزل هدف مالکيت اشتراکی و لغو کار مزدی به ملی شدن "تاد شرق و يا چين اتفاق اف

سرمايه و برنامه ريزی دولتی نبود، بلکه آلترناتيو ناسيوناليستی و غير کمونيستی در مقابل 
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موضوع نه صرفا عدم درک و محدوديت . کمونيسم و هدف اقتصادی انقالب کارگری بود
ی و ابقای آن بود که زير فشار تمايالت افق از کمونيسم؛ بلکه نوع خاصی از سرمايه دار

واهم تاکيد کنم خمي. و پرچم انقالب اکتبر به درجه ای از سازش با طبقه کارگر تن داده بود
که تحت نام کمونيسم و انقالب اکتبر، در شرايطی که بورژوازی سرنگون شده بود و 

مقدورترين دولتی بلشويسم آلترناتيو اقتصادی کمونيستی نداشت، راه حل سرمايه داری 
در چهارچوب انقالب اکتبر و شرايط اجتماعی روسيه انقالب کرده برای  امکان تاريخی

. سرمايه داری دولتی ضرورتا به رشد سرمايه خصوصی منجر نميشود. بورژوازی است
اينها هر دو چه در دوره قديمتر سرمايه داری و چه امروز بعنوان اجزا ارگانيک سرمايه 

در . ما با سرمايه داری تماما دولتی يا تماما خصوصی روبرو نيستيم. نندداری عمل ميک
کشورهائی مانند روسيه و عقب افتاده تر از روسيه و حتی ژاپن، رشد سرمايه داری و 
رفع موانع پيشا سرمايه داری و تامين يک پايه صنعتی و شکل دادن به بازار داخلی بدون 

دخالت دولت در . کانيزم بازار ممکن نبوده استدخالت دولت و اعمال محدوديتها بر م
تعيين سياست اقتصادی برای رفع معضالتی مانند رکود و کسادی و کنترل عوارض 
بحران اقتصادی و يا حتی تحوالت تکنولوژيک در سرمايه داريهای پيشرفته غربی هم به 

نفی تمام عيار  سرمايه داری متکی به رقابت و بازار آزاد معنی اش. کرات اعمال شده اند
امروز برای جهت دادن به حرکت سرمايه . دخالت دولت در مکانيزمهای اقتصادی نيست

و تعيين شاخصهای اقتصادی نظير نرخ رشد، تعيين قيمتها، سطح اشتغال، ترکيب توليد، 
نرخ بهره، سياستهای مالی و پولی و غيره، دولت و نهادهای سياستگزار دولتی و 

يک نکته را هم اضافه . نقش ساختاری در سرمايه داری ايفا ميکنند انحصارات غير دولتی
معموال در . به معنی حق بهره برداری همگانی از آن نيست" ملی شدن سرمايه"کنم که 

ديدگاه چپ اردوگاهی و سرمايه داری دولتی، نفی تعدد سرمايه و تعدد تک سرمايه دار، و 
و " ملی شدن"يه دار بزرگ، با مالکيت دولت بر سرمايه ها بعنوان يک سرما

در صورتی که اينجا کارکرد سرمايه بعنوان يک  -معنی شده است" سوسياليزاسيون"
از موضع کارگر مزد بگير چه فرقی ميکند که . رابطه اجتماعی و قوانين آن تغيير نميکند
  . کارفرما دولت است يا مستر و حاجی فالنی
. صادی متکی بر کار مزدی بازسازی و احيا شددر روسيه نظام بورژوائی و مناسبات اقت

آنچه که تغيير کرد تعديل مکانيزمهای بازار و دور زدن آن با برنامه توسط يک سيستم 
کمونيسم کارگری بحثی در . اداری بود که اصطالحا تقابل برنامه و بازار نام گرفته بود

سر الغا کل بنيادهای کمونيسم از زاويه اقتصادی بر. ندارد" ملی کردن سرمايه"مورد 
اقتصاد سرمايه داری از جمله کاال بودن نيروی کار، برقراری يک سيستم ارزشی بعنوان 
مبنای مبادله و توزيع محصوالت ميان بحشها و آحاد مختلف جامعه، اقتصاد مبتنی بر پول، 

  . الغای مالکيت خصوصی بر وسائل کار و توليد، و از بين بردن مکانيزم بازار است
  
  اود قاسملوئىد

ولی . برای چندمين بار از شما خواسته ام که از فرستادن ايميل به آدرس من خوداری کنيد
من نميدانم به چه زبانی . اينطور به نظر ميرسد که شما حتی الفبای تمد ن را هم نميدانيد

بشما بگويم که من اصال از ايدئولوژی شما بيزارم و آنرا هم پای ايدئولوژی اسالمی 
کما اينکه تجربه های . هر دو را مضر و خطرناک برای هر جامعه ميدانم. دانممي
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کشورهای کمونيستی نشانداده که اين ايدئولوژی چگونه آنها را عقب افتاده و فقير 
نگهداشته و استبداد کمونيستی همانند استبداد اسالمی برای هر کشوری مانند يک بيماری 

شاه فقيد ايران در کتاب انقالب سفيد خود گفته اند همانطور که زنده ياد  .عمل ميکند
حاال . هر دو ضد ايرانی، ضد ملی و ضد انسانی ميباشند" ارتجاع سرخ و ارتجاع سياه "

  داود .لطف فرموده ديگر ايميل نفرمائيد
  

  ز،يآقاى داود عز
ل به يافت کننده اى مايمعموال اگر در. ل شما را حذف کنديخواهم که اى مياز مرکز پخش م

شما که از تمدن و علم البد بهره . شوديست حذف ميه نباشد، اسمش از ليافت نشريدر
اما چند کلمه در . ديک به بخش بالک و اسپام بفرستيک کليل را با يد اى ميتوانيد، ميبرد

  مورد اظهار نظرتان؛
از . ست، نقد عملى و اجتماعى طبقه کارگر به نظام بردگى شما استيدئولوژى نيسم ايکمون

ر يسم تفسيک از کمونيدئولوژير ايتفس. شاهى و ملى و جمهورى ناب تا پارلمانى و اسالمى
دئولوژى و يسم ضد ايکمون. ر مارکس و منصور حکمتيسم است نه تفسيطبقه شما از کمون

د حتما به يکمى مارکس بخوان. ق جهان مادى و کاذب کردن آنستيضد وارونه کردن حقا
سم و سلطنت که شما طرفدار دو آتشه يوناليناس. شوديد واقع ميا مفينتمدن و نگرش تان به د

من واقعا در تعجبم . ه دارى استيهاى منحط جامعه سرمايدئولوژين ايکى از ايد يآن هست
! زننديکم از شاه و سلطنت حرف ميست و يشوند و در قرن بيدا ميکه انسانهائى هنوز پ

د که نظام يت فرض کرديد؟ مگر مردم را رعيهخوايد که شاه ميت هستينم مگر شما رعيبب
داند که مردم را يل است که شاه خود را از آنرو شاه مين دليد؟ به هميکنيپادشاهى مطالبه م

ت فرض کرده است و کسانى مثل شما از آنرو شاه بودن شاه را قبول کرده اند که يرع
ار رفرم ارضى و مسلط عنى اسم مستعي" ديانقالب سف! "رفته انديت بودن خود را پذيرع

ست خود شاه و نظام سلطنت را هم سرنگون يبايران، در واقع ميه دارى در ايشدن سرما
ارتجاع "ه ين خصلتى داشتند و عمدتا عليچون انقالبات بورژوائى در اروپا چن. کرديم

ران ياما در کشورهائى مانند ا. خى اند قد علم کردنديکه دو قلوى تار" سلطنت و مذهب
ن بحث که يمستقل از ا. رى را نرفته استين مسيه دارى چنيد سرمايوه توليشدن شمسلط 

اسى يک شاهکار سيتوسط منصور حکمت در  ۵٧جوانب مختلفى دارد و در اوائل انقالب 
سم يکمون. ديستها فخر بفروشيد به کمونيتوانيخ تان نمين تارين شده است، شما با ايتدو

ن را به حساب يسم کارگرى ندارد، اگر شما ايبه کمونه دارى دولتى ربطى يروسى و سرما
نوشه ين و پيدى امينى و اينى و فرانکو و خميتلر و موسوليد خب ما هم هيگذاريسم ميکمون

خ پدر تاجدارتان يکتاتور و آدمکش را به حساب تاريو پاپا دوک و بى بى دوک و صدها د
ت فخر ياه است و در موقعيار سين فرض هنوز کارنامه شما بسيد با اينيبيم. ميگذاريم

سم و تفاوت نظام ياليه دارى و سوسياگر در مورد سرما. ديستيسم نيفروشى به کمون
ما استقبال . ديد، بفرمائيندو به آزادى و انسان بحثى داريستى و ربط ايسلطنتى و کمون

داد د بجاى شعار دادن از  استبيتوانيشما م. ميکنيم و در بحث با عالقه شرکت ميکنيم
موفق . اسى تر استين تر و سين متيا. ديه دارى دفاع کنيکتاتورى سرمايسلطنتى و د

  . ديباش
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  ز،يفرهاد فرهادى عز
م که يخوشحال. تان جالب و موثر استيکارها. افت شديادداشت شما به شراره نورى دري
در داخل  ه شما در مورد کاريبه توص. ديکنيدى را ارائه ميده ها و ابتکارات روشن و مفيا

گران را در يآنچه که ما و شما و د. ميکنيم و از کمک و تجربه شما هم استفاده ميتوجه دار
د به کمک يکا بهم وصل کرده است، هدف واحدى است که بايران و اروپا و آمريژاپن و ا
دستتان را بگرمى . م بوديشتر در تماس خواهيبا هم ب. مياده اش کنيروى متحد پيهم و با ن

  .رمفشايم
  
 ز،يق دانشور عزيرف

  ژنيبا درود ب. ديح دهيشتر توضيدر مورد بحث ستم و رفع ستم و تفاوت آن با جنبش ها ب
  
  ز،يژن عزيق بيرف

اينجا . لم نظر خودتان را هم بدانميما. ميکنين بحث را مفصل تر دنبال ميبا تشکر حتما ا
ورد به جنبشهای سياسی تاکيد کوتاهی ميکنم؛ اين بحثی متدولوژيک در باره شيوه برخ

معموال چپ سنتی و پروسويت سابق و يا رگه های مختلف تروتسکيستها و . است
طرفداران سابق انور خوجه، دفاع از هر مردم تحت ستمی را با دفاع از جنبشی که به نام 
آن ستم برپا شده است را يکی ميدانند، و بدتر، آن جنبش معين را نماينده مردمی ميدانند که 

مثال جنبش ناسيوناليستی و ارتجاعی قوم پرست ميشود نماينده . رد ستم قرار گرفته اندمو
و يا االحواز و جريانات فرقه ای و تروريست که " ملت کرد"و امروز " خلق کرد"سياسی 

معرفی ميکنند و بنام نامی مردم بلوچ سرميبرند، ميشوند نماينده " سنی و بلوچ"خود را 
گرگهای "مرتجعی مانند چهرگانی و امثال ! در بلوچستانکارگر و مردم محروم 

فاشيست مدعی نمايندگی مردم در آذربايجان را ميشوند و اين چپ بسادگی اين " خاکستری
برای اين چپ ظاهرا جامعه طبقاتی نيست، . دروغ و شارالتانيزم سياسی را ميپذيرد

جامعه سرمايه داری جنبشهای اجتماعی و سنت های سياسی که در اقتصاد سياسی يک 
ريشه دارند وجود ندارند، حقوق جهانشمول وجود ندارد، هرچه هست قوم و قيبله و عشيره 

اين البته در دنيای ارتجاع پست . و سکتهای مذهبی و هويتهای رنگين کمانی است
مدرنيستی فرموله هم شده است و عده ای با افتخار به عهد عتيق رجعت کردند و قصد 

اين نوع چپ عمدتا در تقابل دو . ود به عهد عتيق ببرندخو مردمی را نيز با دارند جامعه 
ضد کاپيتاليست و ضد . ارتجاع سرمايه داری، مثال طالبان و آمريکا، پرو طالبان ميشود

در تقابل اسالم سياسی و تروريسم اسالمی . سرمايه نيست، ضد ارتجاع بزرگتر است
در تقابل رگه های . ميگيرد" امپرياليسم"رابر با را در ب" جهان سوم"جانب تروريستهای 

در بحث ستم ملی طرفدار . را ميگيرد" رهائيبخش و ميانه رو"مذهبی جانب بخشهای 
در مقابله با رفع ستم . جنبش ناسيوناليستی و قوم پرست تحت نام مقابله با ستم ملی ميشود
وقتی . سکشوال ميشودبه هموسکشوال ها طرفدار هويت براساس تمايل جنسی جنبش همو

در ديدگاه و نگرش اين خط دقيق ميشويد با اصول و حقوق عام انسانی و پيشرو و مدرن 
  . سنت و خرافه است که تقديس ميشود يا به آن آوانس داده ميشود. روبرو نميشويد

من ميگويم کسی که ميگويد جنبش هموسکشوال جنبشی مترقی است بايد بدوا ترقيخواهی 
چرا . براساس تمايل جنسی را در تقابل با هويت انسانی و طبقاتی نشان دهدتثبيت هويت 
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برهمين اساس نميتوان گفت جنبش قوم پرستی و ناسيوناليستی که به بهانه ستم ملی هويت 
قومی و نظام فدرال را جار ميزند مترقی است؟ چرا جنبش اصالح دينی و پروتستانتيسم 

اگر شما کمونيست و ضد مذهب و ضد شقه شقه . شتمترقی نيست؟ نميتوان چند معيار دا
کردن انسانها براساس هويت های جعلی هستيد، اگر شما مخالف تبعيض و ستم بر هر 
اساسی هستيد، راهتان مبارزه برای نفی اين ستمها است نه ايجاد هويتهای جديد براساس 

د هتروسکشوالها اگر هويت براساس تمايل جنسی مترقی است چرا نباي. ستمهای روا شده
  هم جنبشی با هدف ايجاد و تثبيت اين هويت راه بياندازند؟ 

بايد برای نفی ستم و ايجاد شرايط برابر و انسانی و تعميم و رسميت . مسئله ساده است
نيازی نيست کسی برای توجيه . دادن به آزاديهای فردی و اجتماعی قاطعانه مبارزه کرد

اين روش در تقابل با کسی الزم است که . سخن بگويدموضعش در مورد ستمهای روا شده 
من ميگويم اين جنبشها با . اين ستم را انکار ميکند نه کسی که برای رفع آن تالش ميکند

از . مردمی که داعيه دفاع از آنها را دارند و نفس ستم و راه حل آن رابطه مستقيمی ندارند
نی و آزاديخواهانه است، تالش برای مبارزه برای رفع ستم مشروع و انسا. دو جنس اند

دوستی استدالل کرده بود . تثبيت هويتی کاذب در ميان ديگر هويتها تالشی ارتجاعی است
که تمايل جنسی از هر نوع امری طبيعی است و مريضی نيست و بنابراين هويت کاذب 

سی در اين بحث ک. بحث طبيعی بودن هيچ ربطی به نکته مورد اشاره من ندارد. نيست
بحث . تمايل هموسکشوال و هتروسکشوال را بعنوان امری طبيعی انکار نکرده است

بحث برسر هويت . برسر عدم طبيعی بودن نيست، اين استدالل جريانات ارتجاعی است
ميرسيم به نقطه اول، . اجتماعی و سياسی است که براين اساس ساخته و پرداخته ميشود

اذب بودن نيست، پس هويت ساختن بر اساس تنوعات اگر طبيعی بودن يک امر دليلی بر ک
؟ اين تناقض پاسخ ندارد و در !است" مترقی"تمايل جنسی و هر تمايل ديگر درست و 

دستگاه فکری چپ سنتی و فرقه ای، که مارکسيسم برايش علم انطباق با هر حرکت قسمتی 
ناميدن آنها در " مترقی"و صنفی است، سياستش دنباله روی از اين جنبشها و همراه با آنها 

. قلمرو سياسی بجای دفاع از هويت عام انسانی و حقوق برابر و جهانشمول انسانی است
اين يک گوشه تفاوت ديدگاه کمونيستی کارگری با ديدگاه چپ فرقه ای در برخورد به 

  .روزى دارميت و پيتان آرزوى موفقيبرا. جنبشهای سياسی است
  

 محمود صالحی  هشدار درباره خطر جانی برای
برای نجات جان محمود . محمود صالحی یآزاد یساعته برا 24 یاعالم اعتصاب غذا
اعتصاب غذاى   به. اتحاد و همبستگی طبقاتی ما رمز پيروزی ماست. صالحی تالش کنيم

 ماهان. در دفاع از محمود صالحى بپيونديم  ساعته ٢٤
 

  ماهان عزيز،
ای آزادی محمود صالحی، منصور اسانلو، فعالين بايد دسته جمعی فعاليتهايمان را بر

هر ابتکاری را برای عقب . دانشجوئی و حقوق زنان و کليه زندانيان سياسی شدت دهيم
راندن رژيم اسالمی و دفاع از حرمت و حقوق کارگران و جنبش آزادی و برابری تقويت 

در خارج کشور؟  چرا اعتصاب غذا آنهم. اما بايد به روشهايمان هم توجه کنيم. کنيم
اعتصاب غذا يک خود زنی است و عمدتا تاکتيکی است که فرد در شرايط استيصال و 
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اگر با درجه ای . يردگنااميدی به ايجاد و يا وجود يک حرکت اجتماعی و سياسی مي
اغماض و به عنوان يک ناچاری اعتصاب غذا را در شرايطی که هيچ وسيله اعتراضی 

درک کرد، اما اعتصاب غذا در خارج  -مثل سلول انفرادی –ديگر موجود و ممکن نيست 
و در جائی که اجباری برای اتخاد اين روش نيست چرا؟ تازه ما در همان شرايط فرضی 

از اين گذشته کجا سنت مبارزه . درک ميکنيم اما مشوق آن نيستيم. هم با آن مخالفيم
دی اخيرا کارگران دست به اين کارگری مبتنی به اعتصاب غذا بوده است؟ ميدانم در موار

اقدام زدند اما اين سياستی اشتباه بوده است و با سنت طوالنی روشهای اعتراض و مبارزه 
کارگر و محمود صالحی برای آزادی و برابری و رفاه و نفی . کارگری تناقض داشته است

سنت گرسنگی ميجنگند، کارگر گرسنه به چه دليلی بايد اعتصاب غذا کند؟ چرا بايد 
تالش انسانی کارگر برای آزادی به از چريکی و مذهبی را اتخاذ کند؟ چرا بايد در حمايت 

خود حمله کنيم؟ چرا نبايد روشهای اجتماعی تر و توده ای تر اتخاذ کرد؟ آيا به همين 
اعتبار ميتوان طبقه کارگر را به اعتصاب غذا برای نقد کردن دستمزدها فراخواند؟ آيا 

ی يک کارگر و يا اعتصاب غذا تا سرحد نابودی را ميتوان بعنوان جلوه انتخاب خود کش
های مقاومت کارگری برای کل طبقه و حاميان طبقه کارگر تجويز کرد؟ مسلما هر کارگر 

  .کمونيست و سوسياليستی پاسخ منفی ميدهد
ادی و باالخره هيچکدام از اين مباحث نبايد به تالش جمعی ما برای گسترش کمپين برای آز

اما بايد به تاکتيک ها . محمود صالحی و اسانلو و همه زندانيان سياسی خدشه ای وارد کند
و روشهايمان و به سنتهائی که برای مبارزه کارگری تجويز ميکنيم توجه دقيق داشته 

. کامال با اين نکته شما موافقم که اتحاد و همبستگی طبقاتی رمز پيروزی ماست. باشيم
اد و همبستگی طبقاتی و حمايت جامعه و جنبشهای آزاديخواهانه از طبقه بيائيد همين اتح

با . اين ميتواند فعالين کارگری را از چنگ رژيم اسالمی دربياورد. کارگر را تقويت کنيم
  . آرزوی موفقيت و گسترش کمپين آزادی محمود صالحی و کليه زندانيان سياسی

  
 مهدی کيا 

که اصولگرايان مورد حمايت احمدی نژاد از ترس آخرين اخبار حاکی از اون هستش 
پيروزی حزب خاتمی در انتخابات مجلس درحال کشاندن خاتمی به دادگاه روحانيت و خلع 

در مسائل  یطبق آخرين گزارشات سردار فرهاد نظری که توسط خاتم. لباس ايشان هستند
دوين شکايت نامه عليه کوی دانشگاه کنار گذاشته شده بود، با حمايت احمدی نژاد درحال ت

سيد محمد خاتمی و کشاندن وی به دادگاه روحانيت و در نتيجه خلع لباس خاتمی و رد 
 .صالحيت وی برای انتخابات هستند

  
  مهدی عزيز،

تقاضا . در شماره قبل نشريه و در گوشه ای از يادداشت سردبير در اين زمينه حرف زديم
ای که بايد اينجا تاکيد کرد اينست که اوال احمدی  نکته. ميکنم به همان نوشته مراجعه کنيد

ثانيا مردم در جنگ اين . نژاد و شرکا چنين توانی در تناسب قوای جناحها فعال ندارند
مردم خواهان جمع کردن کل نظام اسالمی با آخوند . اوباشان و رقابت شان ذينفع نيستند

غا شغل مفت خوری آخوندی دور مردم برای خلع لباس همه شان و ال. معمم و مکال هستند
ما بايد در جنگ و رقابت اينها قدرت مردم را ببينيم و راه حمله به همه شان . خيز کرده اند



 94

کار ما مبارزه برای . خاتمی و احمدی نژاد پاره تن اين رژيم اند. را هموارتر کنيم
   .موفق باشيد. سرنگونی همه شان است نه ايستادن کنار يکی در مقابل ديگری

  
  سالم، 
  می تونم جزو دوستان شما باشم؟. عالی هستش. آفرين

  
ما به دوستان بيشماری نياز . دوست عزيز، خوشحاليم که از نشريه خوشتان آمده است

  . به جمع دوستان ما خوش آمديد. داريم
  

 آقای علی جوادی بسيار عزيز سالمهای گرم مرا در نام عيسی مسيح بپذيريد،
بوديد  ه من را در ليست نامهنگاری الکترونيکی خودتان منظور کردهاينکه لطف فرمود از

مسيحی احتماًال  تشکر ميکنم، گو اينکه در نظر اول فکر ميکنم که تماس شما با يک کشيش
خبر ندارم  از اعتقاد دل شما(از آنجا که من به قدرت خدا اعتقاد دارم   !!عمدی نبوده است

به هر  .تصادفی تلقی نميکنم دم با شما را امری کامًال، تماس خو!)ولی ميتوانم حدس بزنم
حال اميد و دعای من برای شما اين است که زندگی و روابط شخصی شما همواره مملو از 

  .آرامش حقيقی و سالمتی باشد
  با احترام، کشيش فريبرز خردمند خندانی

 
  آقای فريبرز خردمند خندانی
راستش . ت که اين ايميل تصادفی بوده استتصور من اينس. متشکر از اظهار لطف شما

ترديدی نيست ما تالش ميکنيم . خلقت هم تصادفی است. خيلی از مسائل بدوا تصادفی اند
در عين حال هر کسی که . که ليست گيرندگان ادبيات کمونيستی و انسانی گسترده تر باشد

. از ليست خارج ميکنيممايل به دريافت نباشد به تصميم شان احترام ميگذاريم و آدرسش را 
خاصيت ادبيات . لطفا اگر مايل به دريافت نشريه کمونيستی ما نيستيد اطالع دهيد

کمونيستی اينست که حقايق زشت جهان مادی را برمال ميکند و اراده انسان برای تغيير آن 
 و بدرجه ای که در اين کار موفق ميشود، انسان را از قيد مذهب، هر. را به ميدان ميکشد
  .سالمت و تندرست باشيد. مذهبی، رها ميکند

  
 سالم، 

با توجه به اينکه در يک نظام کمونيستی پيشرفت از لحاظ مالی محدود می شود چه 
تضمينی وجود دارد که با پديده فرار مغز ها رو به رو نشويم؟ فرق حزب شما با بقيه 

ه؟ چه طور می توان با احزاب کمونيستی چيست؟ در راه مبارزه فرق داريد يا هدف مبارز
آنها رابطه بر قرار کرد منظورم فقط سايت نيست برای مثال چه طور می شود از زمان 

  سخن رانی هايشان آگاه شد؟
  

  دوست عزيز،
در نظام کمونيستی پيشرفت مادی بشر به اوج ميرسد و مرتبا دامنه نيازهای مادی و 

در يک جامعه خوشبخت و " مغزهافرار "دليلی برای . معنوی شهروندان ارتقا می يابد
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تضمين اساسی جامعه کمونيستی انسان محور بودن آن در قوانين و . سعادتمند نيست
فرهنگ و سياست و اقتصاد و تضمين عملی و مادی آن توسط شهروندانی است که 
بالواسطه در سازمان توليد اجتماعی سوسياليستی شرکت دارند و شعور و توان عمومی 

تفاوت ما با بقيه احزاب کمونيستی . ت سعادت فرد و جامعه بکار گرفته اندشان را در جه
در سنت اجتماعی و طبقاتی ای است که ما به آن تعلق داريم و مبانی آن در برنامه يک 
دنيای بهتر و سمينارهای کمونيسم کارگری و ادبيات اين جنبش در سطوح مختلف تدوين 

اگر حزب کمونيستی مورد . مت را مطالعه کنيدتوصيه ميکنم آثار منصور حک. شده است
در مورد تماس با اين احزاب بايد از . نظرتان را بگوئيد ميتوان مشخص تر حرف زد

طريق تلفنها و ايميلهائی که اعالم کردند و يا از طرق دوستان نزديک به هر جريان اقدام 
  . موفق و پيروز باشيد. کرد

  
 عبدی

بايد به آخرت  فقط اينو می فهمم که برای دنيای بهتر. يفهمماينا چيه؟ من منظورتون رو نم
  .فکر کرد نه به دنيا

  
  عبدی عزيز،

. نه شاه نه خدا نه قهرمان راه چاره نيست. دنيای بهتر را بايد روی همين کره خاکی ساخت
. انسان زنده عامل شناخت، نقد و تغيير جهان است. هيچ چيز بيرون بشر وجود ندارد

 وصول کار اجتماعی بشريت کارگر و توليد اجتماعی در اعصار هرچه هست مح
دنيا همين امروز ميتواند بهتر و انسانی باشد . نظامهای اقتصادی و اجتماعی معين است

اگر نيروی اجتماعی کمونيسم به ميدان بيايد و نظام کهنه بردگی را با ميراث مذهب و 
دنيای امروز را فراموش . "لغا کندو فرهنگی دسته جمعی ا یمردساالری و ارتجاع فکر
، پرچم مذهب و ايدئولوگ های عقب مانده طبقه حاکم عليه "کنيد و به آخرت فکر کنيد

ما . اين جبهه ای از جنگ عليه کمونيسم است. اراده طبقاتی کارگر برای تغيير است
بردگی بعنوان کمونيست عليه هر خرافه ای که نيروی طبقه ما و جامعه را اسير مناسبات 

. ما ميخواهيم بهشت را زمينی کنيم. سرمايه داری و متعلقات آن ميکند مبارزه ميکنيم
  !دوست من، دنيا و آخرت همينجاست، همينجا برقص

  
  رفيق گرامی علی محمدی

خوشبختانه امروز متوجه شدم که پس از سالها تحمل رنج و مشکالت، درخواست اقامت 
وزارت کشور انگلستان . قبول قرار گرفته استشما از وزارت کشور انگلستان مورد 

ما به . مجبور شد که حق پناهندگی شما را به عنوان يک فعال سياسی به رسميت بشناسد
صورت هر روزه درگير مبارزه برای استيفای حق هستيم و هر موفقيت در اين خصوص، 

عالين اين عرصه به شما و تمام ف. به مثابه گامی به پيش برای دفاع از حقوق انسانهاست
از اين بابت که نهايتا امکان ديدار خانواده و فرزند دلبندت فراهم شده . تبريک ميگوييم
  . عميقا خوشحالم

  .بار ديگر از صميم قلب برای تو و معصومه شهبازی عزيز آرزوی سربلندی دارم
  سيروان قادری
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 رفيق سيروان عزيز،
مدی و معصومه شهبازی از اينکه در موقعيت ايمن تر حتما رفقا علی مح. با خسته نباشيد

ما هم خوشحاليم و آرزوی موفقيت و سربلندی . و نرمالی قرار گرفته اند خوشحال اند
بگذاريد اميدوار باشيم که دنيا و جامعه ای خواهيم ساخت که عليه زندگی .  برايشان داريم

کسی مجبور به تحمل اين همه و انسانيت نباشد و برای زنده ماندن و بقا و خوشبختی 
  .مشقت نشود

                                              
   ٧شماره 

  سروش آزادى
  در مورد استان های جدايی خواه ايران چه برنامه ايی داريد؟  *

ستى و يوناليک آوانس به جنبش ملى و ناسي" رانياستانهاى جدائى خواه ا"اطالق  :جواب
ن يم بطورى که مردم و ساکنيستيده اى روبرو نين پديما با چن. است انات قوم پرستيجر

ده تفاوت گذاشت؛ اول، ين دو پديد بيبا. ران خواهان جدائى باشنديتعدادى از استانهاى ا
کند و اهداف ياسى ميه سين ستم تغذيستى که از ايوناليو دوم، جنبش ناس. وجود ستم ملى

ر يتصو" بلوچ"ا ي" عرب"ا ي" ترک"ا ي" کرد" خود را اهداف و خواست مردم منتسب به
کردستان . شوديت است که بدرجات مختلف اعمال ميک واقعيران ستم ملى يدر ا. کنديم
ک يض يز بدرجات متفاوت ستم و تبعيران نيگر ايدر جاهاى د. خى استيک نمونه تاري

سالمى رانى و ايسم عظمت طلب ايوناليت زشت جامعه بورژوائى و عملکرد ناسيواقع
ز يستى مسالمت آميعنى همزيل نشده است، يک مسئله ملى تبديستم ملى مادام که به . است

رممکن نشده است، ما با يه مردم در کشور غياى فرضى با بقيک جغرافيشهروندان در 
ران امروز با مسئله کرد يکنم در ايشخصا فکر م. ميستيمواجه ن مسئله ملىده اى به نام يپد

ست و از نوع گرگهاى خاکسترى، يست پان ترکيانات فاشيست که جريى نديترد. ميمواجه
ست در خوزستان و يانات قوم پرست فاشيالقاعده اى در بلوچستان، جر –انات اسالمى يجر

ن مردم اند و ينده اينها نه نماياما ا. کردستان تالش دارند شکاف قومى و ملى را دامن بزنند
ن يبه هم. ران خوانائى دارديت زندگى اجتماعى مردم در ااياستها و اهدافشان با واقعينه س
دن به نان و نوائى را در يستى هستند که رسيه اى، فرقه اى و آوانتوريانات حاشيل جريدل

ز با يدر مورد کردستان ن. افته انديکا ياسى با استراتژى آمريا همراهى سيکا و يحمله آمر
ژه زندگى شهرى و يتماعى آن، و بوق در ساخت اقتصادى و اجيتوجه به تحوالت عم

سم يوناليسم کارگرى، ناسيسم و کمونياليشرو و نفوذ قوى سوسيک طبقه کارگر پيوجود 
ک جنبش ملى قوى طرفدار جدائى شکل يست به يک جنبش امروز قادر نيکرد بعنوان 

ى اسى و طبقاتيات اجتماعى و سين امر متعدد اند؛ من صرفا به تناقض واقعيدالئل ا. دهد
مردم . کنميسم کرد اشاره ميونالياست ناسيجامعه کردستان با اهداف و فرهنگ و س

ران و يار باالئى از آنها، خواهان زندگى برابر همراه با مردم در ايد کسر بسيکردستان، شا
ت فالکت بار يژه وضعيستى در منطقه و بويونالياه جنبش ناسيتجارب س. منطقه هستند

ک حزب ينحال يبا ا. ده استيم بخشين جهت عمومى را تحکيعراق و کردستان عراق ا
پاسخ ما به مسئله کرد بعنوان . اسى بدهدياسى پاسخ سياسى موظف است به سواالت سيس
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ران يا ماندن در چهارچوب ايک رفراندم براى جدائى يمى، برگزارى يک معضل قدي
ط آن يملزومات و شران رفراندومى که يجه چنينت. بعنوان شهروندان متساوى الحقوق است

ان شده است، هر چه باشد از نظر ما قابل قبول يل بيات ما به تفصيدر برنامه حزب و ادب
ن رفراندوم برگزار يه و راى و فراخوان ما در هر مقطع که اياما بعنوان حزب توص. است

  . ا نهيک زندگى بهتر است ين جدائى به نفع يا اينست که آيشود، تابعى از ا
ل ينست که پاسخ ستم ملى تشکيستها و قوم پرستها ايوناليغات ناسير برخالف تبلگينکته د

ست به يقرار ن. ستيو اقوام و مذاهب ن" تهايمل"ا نظامى فدرالى متشکل از يدولت ملى و 
پاسخ ستم ملى . هر کس که ستمى به او روا شده دولت و قطعه اى خاک و تاج و تختى داد

ستها يوناليوانگهى ناس. ت شکاف و جدائى ملىياست نه تثب سم رفع ستم ملىياز نظر کمون
دانند و يره ميو غ" ترک" ا ي" فارس"ا ي" کرد"نده مردم منتسب به يبه ناحق خود را نما

ن ادعا وجود يقت در ايذره اى از حق. کنندين مردم اعالم مياسى خود را هدف ايهدف س
سم عظمت طلب يونالينطور ناسيو همستى و سازمانهاى قوم پرست يوناليجنبش ناس. ندارد

سم در يوناليش اجتماعى ناسياناتى از گراين حالت جرينده خودشان و در بهتريرانى نمايا
نى چشم به ين معيارشان در سرزميل و اختينده کل مردمى که برخالف ميجامعه اند نه نما
ستى است که يموننده من کارگر و کيا خان بهمانى نمايچرا حاج فالنى و . جهان گشوده اند

ستى فرهنگ مردمى است يوناليق ناسيخواهم؟ کى گفته فرهنگ عتيائى انسانى و برابر ميدن
ستى حتى به رفع ستم ملى يوناليکنند؟ جنبش ناسيجان زندگى ميا آذربايکه در کردستان 

ت زشت، ين واقعيخواهد بر بستر ايربط ندارد چون واقعا قصد حل آن را ندارد، بلکه م
. ت را بنا کنديت و قومياسى و ادارى مبتنى بر ملياسى و اقتصادى و مناسبات سيقدرت س

م شدن در استثمار طبقه يست، مسئله اش سهيبورژوازى کرد مسئله اش رفع ستم ملى ن
ه از يو انباشت سرما" بازار داخلى خود"خواهان کنترل بر . استدر کردستان کارگر 

  . گرده کارگر هم زبان خود است
اى يست کارگرى خواهان جوامع بزرگتر، خواهان زندگى مردم در جغرافيما بعنوان کمون

ز انسانها براساس منافع واحد و برابر يستى مسالمت آميعتر، وحدت داوطلبانه و همزيوس
اصالت براى . زى ارزش ندارديستها پشيت ملى و قومى براى ما کمونيهو. ميانسانى هست

واضح . ت انسانى و آزادى انسان در کره خاکى استيلکه هوما نه خاک و خون و نژاد ب
ن و ياستمان را در هر مقطع طورى تدوياست و مبارزه طبقاتى سياست که در قلمرو س

ما همانقدر با ستم ملى . ن آزادى محصول آن باشديشترين مشقت و بيم که کمتريکنياجرا م
ائى مسلک و يسم آريوناليانى و ناسريپاسخ عظمت طلبى ا. ميت ملى مخالفيم که با هويمخالف
ن دادن پاسخ يما در ع. سم داديوناليره گرى و ناسيت و عشيتوان با قوميست را نميفاش
سم چه در حکومت و چه در يوناليه ناسيعل ،ن سوال واقعىياسى و سر راست به ايس

  . ميکنيون مبارزه ميسياپوز
  

  از انقالب کارگری چيست؟  برنامه شما برای مبارزه با تروريسم احتمالی بعد* 
ر اوضاع موجود، با ييهر تحول اجتماعى، هر حرکت اجتماعى مبتنى بر تغ جواب؛

. د داشتيدى نباين ترديدر ا. شوديروهاى طرفدار حفظ وضع موجود روبرو ميمقاومت ن
روزمند باشد، به همان ينست که بدرجه اى انقالب کارگرى همه جانبه و پيمسئله اساسى ا

. شوديستى منتفى تر ميسم و خط مشى تروريکان ساقط کردن آن با اتکا به تروردرجه ام
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ن خط مشى ساقط کرد که مردم و طبقه کارگر در قبال آن يتوان با ايدولت و نظامى را م
ونى طبقه کارگر و يليت چند ميونى و حمايليروى ميانقالبى که روى دوش ن. تفاوت باشنديب

ادى يسم دولتى هم بدرجه زيده است، در مقابل ترورروز شيجنبش آزادى و برابرى پ
جامعه اى که به . اهىيسم دستجات و گروههاى باند سينه است چه رسد به تروريواکس
دهد و نان و زندگى ياسى ميت سيان و فعاليست و هر بورژوائى آزادى بيست و اسالميفاش

ار يستى بسيترورانات يط را براى رشد جريرد، شرايگيدش گرو نمياش را بخاطر عقا
ط برابر و يحکومت کارگرى براى تمام شهروندانش امکانات و شرا. سخت کرده است

ن جامعه اى مقابله با يسم در چنيترور. کنديمشابه را در قلمروهاى مادى و معنوى فراهم م
د ينحال جامعه بايبا ا. ت و تالشى براى بازگشت به دوره قبل از انقالب استين وضعيا

اى داوطلب يشيليحکومت کارگرى حتما متکى به م. اع از خود را داشته باشدزم دفيمکان
ونى و ارتش کارگرى براى دفاع و حراست از جامعه و انقالب و دستاوردهاى آن يليچند م
 د کلى،يک ديدر . د در وقت خودش با توجه به ابعاد آن داديپاسخ هر معضل را با. است

ت يده است در مقابل هر تالشى براى اعاده وضعيشک ريه را بزيانقالب کارگرى که سرما
  .کندين مقابله ميشيپ
  

!! لغو کار مزدی به چه معناست؟ يعنی هر کس هر چه خواست می تواند مصرف کند؟* 
تکليف استفاده از کاال های لوکس چه می شود؟ و يا اگر انگيزه سود از بين برود مردم 

  به چه اميدی کار خواهند کرد؟
عنى ي. شودينست که کار از کاال بودن امروزش خارج ميار مزدى به معناى الغو ک پاسخ؛

رابطه . شوديت بشرى، در مقابل مزد در بازار به کارفرما عرضه نميروى کار، خالقين
ک امر يکار از . شوديه دارى لغو ميد سرمايمزدى و کار مزدى بعنوان رکن مناسبات تول

شت، به امرى خالق، داوطلبانه و مبتنى بر يعمم مينيمشقت بار و اجبارى براى رفع م
د يکار و تالش انسانى از ق. شوديازهاى اجتماعى متکى ميعالقه و استعدادهاى فردى و ن

ل يشرفت جامعه تبديشود و به عملى اجتماعى در خدمت رفاه و پيبازار و سود خالص م
نست؛ از يفشرده ا برنامه اقتصادى ما بروشنى و بصورت. سم ما فاز ندارديکمون. شوديم

عنى من و شما بنا به ي. ازشيهر کس به اندازه توان و استعدادش و به هر کس به اندازه ن
ست، يسم امر ثابتى نيالين مسئله در سوسيکه ا –ره يتوان جسمى و فکرى و علمى و غ

د يدر تول -شوديل ميک حق همگانى تبدياز به يک امتيچون آموزش و دانش و رشد از 
م از کل ثروت يازى که داريم و به اندازه نيکنيازهاى جامعه شرکت ميرفع ن اجتماعى و
هر کس هر چه خواست . "ميکنيد شده که به همگان تعلق دارد بهره بردارى مياجتماعى تول

اوال مصرف امرى رو به رشد است و به . ستيا نياد گويد زي، شا"می تواند مصرف کند
م تابعى است از توان اقتصادى ما يکنيشما مصرف م آنچه امروز من و. د باشدينظر من با

ستى مثال مسکن، ياليدر جامعه سوس. ه دارى براى زندگىيو نرمهاى موجود سرما
ت طبقاتى يره به همه تعلق دارد و از ماهيح، ورزش و غيآموزش، بهداشت، خدمات، تفر

داشت و سالمتى و به. مسکن مناسب حق همه شهروندان است. شوديامروز آن خارج م
کسان است و شهروندان جامعه يقانون در مقابل همه . عى همگان استيآموزش حق طب

هاى مصرح يستى، چه بعنوان فرد و چه بعنوان اجتماع، از حقوق و آزادياليسوس
نترنت و تکنولوژى اطالعاتى و يازهاى مصرفى جامعه آنهم در عصر اين. برخوردارند
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سوال . ع آنستيد و توزيابل سازماندهى براى تولک بسادگى قابل محاسبه و قيانفورمات
ا همانطور که من و شما در مقابل قانون يکى است؟ مثال آيرد فاز مصرفى هر ينست که نيا

کسان يشت هم يم در مصرف غذا و وسائل معيکسان هستيو از منظر جامعه داراى حقوق 
ست مثال کوپنى به هر ينسم قرار يستند و کمونيکسان نيازها ين روشن است که نيم؟ ايهست

بلکه افراد جامعه در . گار بدهديک بسته سيک بطرى شراب و يلو برنج و يک کيکس 
سم مصرف را يکمون. ت مشابهى براى استفاده از امکانات جامعه برخوردارنديموقع

ازهاى جامعه يد براساس نينست سازماندهى توليکند، چون فرض براياستاندارد و کوپنى نم
در سطح مصرف . کنديل ميار عملى تبديده اى بسيازها را به پديفور و رفع ندن به ويرس

شرفت و مقدورات يره، جدا از حقوق و استانداردهاى زندگى مطابق با پيکاالها و غذا و غ
ازها تابعى از تنوع خواست يگر نيد همگان از آن برخوردار باشند، رفع ديجامعه که با

ن را متحقق يخواهد هميسم ميسم و کمونيالياتفاقا سوس. ق فردى استيانسانى و تنوع سال
از من و شما متضمن ياز من و شما در خطر نباشد و رفع نينست که اگر نيمسئله ا. کند

ست و يشان نباشد، تفاوت در مصرف نابرابرى نيازهايگران از نيت دياسارت و محروم
ه دارى يان جامعه سرماد و مفروضات انسيد با دينبا. شوديعى تر ميدر جامعه مصرف طب

خواهد ين جامعه ميا ايکه رقابت و خود پرستى و سود جوئى وجه مشخصه کاراکتر آنست، 
آن جامعه . ستى و فرهنگ حاکم به جامعه نگاه کرديالينطور باشد، به جامعه سوسيکه ا

ت عام انسانى، که حتى در جوامع امروز يخصوص. کنديد ميانسان نوع خودش را بازتول
اندازد، تعاون و دوست داشتن همنوع و همبستگى يدگاهى بورژوازى به آن چنگ مهرازچن

ن امروز در يهم. شوديل ميکند و به ارزشهاى غالب تبديو عدالتخواهى به سرعت رشد م
ه جسم و روان انسانها ين نظام عليه دارى، با تمام مشقت و خشونتى که ايجوامع سرما
رقابت . ديت و نوعدوستى بخروش مى آياى انسانيدرک واقعه دلخراش يدهد، با يسازمان م

رقابت . سته اندين بازار زيشه انسانها براساس رقابت و قوانيبشر است و نه هم" ذات"نه 
رقابت قانون . ون رقابت اقتصادى استيشرفت تاکنونى بشر مدينه منشا رشد است و نه پ

اى تاکنونى و ثروت و شرفتهيم پيحال اگر فرض کن. ه دارى و بازار استيعام سرما
ه دار در جامعه روى دوش کار يتى سرمايجه رقابت اقليامکانات اجتماعى تاکنونى، نت

تواند صدها يج رقابت است، چرا جامعه بسادگى نميتى استثمار شده و محروم از نتاياکثر
از انسانى رشد کند؟ يشتر روى دوش همبستگى و تعاون و انسان محورى و رفع نيبرابر ب

خ بشرى روى دوش کار اجتماعى و يتمام جوامع و کل تار. ار عقالئى استيار بسيبسن يا
ده اى اجتماعى است و يانسان پد. سازمان اجتماعى و اقتصادى در هر دوره بنا شده است

ش يتواند روى پايده نميچيفاى نقش انسانها در قلمروهاى متعدد و بظاهر پيجامعه بدون ا
ن تالش اجتماعى بجاى هدف سود آورى و انباشت يت که کل انسيمسئله بسادگى ا. ستديبا

د آنها يل در توليدر خدمت انسانهاى دخ. ه، انسانى شوديه و قدرت روز افزون سرمايسرما
مارستان و دانشگاه و کارخانه و پارک و تئاتر و يهمان کسانى که خانه و ب. رديقرار گ

اشند و از آن استفاده کنند و هر روز سازند، خودشان مالک آن بيسکو و کودکستان را ميد
ستن، محترم تر و سالم تر يستن، مرفه تر و آزادتر زيستن، علمى تر زيروشهاى بهتر ز

ابند و بالفاصله در يستن، و روشهاى ارتقا مادى و معنوى خود و همنوعانشان را بيز
  . خدمت بشر بکار بندند
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د فردا ينست که شايکنند، ايب کار مت مردمى که از بوق سگ تا شيد مردم، اکثريتمام ام
د زندگى کمى يشا. د امسال بهتر از پارسال باشديشا. مشکالت امروز را نداشته باشند

د فرصتى يشا. ح و استراحت حسابى کرديک تفريد بشود سفرى رفت و يشا. راحتتر شود
کى از اگر درصد کوچ. د ها کمى انسان بود و حق داشتيد و نبايفراهم شد و فارغ از با

مى به يت عظياکثر. کننديد سود کار نميد، مردم به اميعنى بورژوازى را مستثنى کنيجامعه 
نکته . گانه انديش بيکارشان عالقه ندارند چون از کار و محصول کار و همنوع خو

ت جامعه يستم ناهنجارش زندگى طبقه کارگر و اکثرينجاست که بورژوازى با نظام و سيا
ت را به بورژوازى هم يا، انسانيدر مقابل پرولتار. قرار داده استرا در معرض نابودى 

گر بورژوا يارش نباشد که استثمار کند ديد در اختيبورژوا وقتى ابزار تول. گردانديبازم
گر يکند اما ديت مدرن زندگى ميحتما بخشا با افتخارات و نستالژى دوره بربر. ستين

تواند از يم. تواند انسانى زندگى کنديسم مياليبورژواى سابق هم در سوس. ستيبورژوا ن
ه دارى تنها يسرما. م شوديگران سهيلى دست بکشد و از ثروت اجتماعى مثل ديزندگى طف

عنى محمل انسانى يکند، بلکه بورژوا يعنى کارگر را کاال نميکار و محمل انسانى آن 
. کنديل ميان کاالها تبدجير انسانى و بيک اکتور اقتصادى در مناسبات غيز به يه را نيسرما
سم ياليکند، سوسيل ميه دارى کارگر و بورژوا را به محمل مناسبات کاالها تبديسرما
ژه و خصلت و مشخصه جامعه طبقاتى يرقابت و سودجوئى و. کنديت را اعاده ميانسان
ز جاى خود را به تعاون و يزه سود نيبا الغا طبقات و جامعه طبقاتى رقابت و انگ. است
ار را يکند و اختيسم جامعه را انسانى مياليسوس. دهديه رشد و تعالى مادى و معنوى مزيانگ

  . گردانديبه انسان برم
 

 قابل توجه دوستان،
گر يژن، فرهاد فرهادى، عبدى، و دوستان ديمى، داود قاسملوئى، بينامه هاى سروش ابراه
  . ه حذف شديل حجم نشريپاسخ داده شد که بدل

  
دار را به شماره بعدى يق کامران پايلب و گزارش از جمله مقاله رفنطور دو سه مطيهم

  .ميواگذار کرد
  
 

  ، ٦شماره 
  سروش آزادى

وضعيت خانوده پس از انقالب چگونه خواهد بود و پس از چند سالگی کودکان از * 
 مادران تحويل گرفته خواهند شد؟

ها آزاد خواهند بود با بچه  آيا تحويل دادن کودکان اجباری خواهد بود؟ آيا پدر و مادر* 
  ؟...هايشان هر وقت که خواستند مالقات کنند برای مثال با آن ها به پارک بروند يا

ن دو سوال را در شماره قبل در مبحث خانواده و رابطه با يز پاسخ ايسروش عز :جواب
ه اى را لم نکتياما ما. کنميلذا از تکرار آن اجتناب م. ستى دادمياليکودکان در جامعه سوس

کند، يسم که کودکان را از مادران جدا مير از کمونين تصويد کنم؛ اينجا مجددا تاکيا
اى ير دنيگذارد، کوپنى است، خاکسترى و استبدادى است، تصوير پا ميعواطف را ز
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د از يسم را بايکمون. ستى در دوره اى طوالنى بوده استيغات ضد کمونيغرب و تبل
سم و جامعه ير مارکسى و حکمتى از کمونيتصو. ا گرفتميمارکس و منصور حکمت مستق

ستها و جامعه يکمون. شرو استيرى بشدت انسانى و آزادانه و پيستى، تصوياليسوس
ت شان را به آنها ين را جدا کنند، قرار است انسانيست کودک و والديستى قرار نيکمون

همنوع را بجاى  قرار است شادى و رفاه و عواطف و رشد و دوست داشتن. برگردانند
ته، دولت و قدرتى حق ندارد يچ ارگان، آتوريه. رقابت و جنگ و نفرت به آنها برگردانند

ستى براى ياليدولت سوس. در زندگى خصوصى مردم و شهروندان جامعه دخالت کند
کند، يکارى که دولت و قانون م. ن حقى ندارديچن. رديگيم نميخانواده ها و رابطه شان تصم

از سالمتى و . ن مادى رفاه کودکان در کل جامعه استيى و قانونى و تامح حقوقيتصر
سم ياليکودک بودن در سوس. ه ملزومات عملى اجراى آنيح و کليبهداشت و آموزش و تفر

ک بخت يست در بدو تولدش در يسم مجبور نياليکودک در سوس. ک خوشبختى استي
شت روشنترى داشته باشد و اگر در اگر خانواده اش پولدار بود سرنو. آزمائى شرکت کند

ن و يسم والدياليسوس. ت چشم به جهان گشوده بود قربانى باشدياردوى کار و محروم
. کنديدهد و زندگى را متحقق ميج است را نجات ميخانواده به مفهمومى که امروز از آن را

ت اقتصادى و يه و موقعيجائى که عشق و دوست داشتن از بند سود و پول و سرما
بائى کلمه يراستش ز. با خواهد بوديار زياسى رها شده باشد، جهان انسانى بسيازات سيامت

ن نظام منحوسشان بروند يد با ايبورژواها با. ن جهان نخواهد بوديف اياى براى توص
  . ت استيسم راه نجات بشرياليسوس. فکرى بحال خود بکنند

 
د سريعا آزادی جنسی يمی خواهبرنامه شما برای برقرای آزادی جنسی چيست؟ آيا * 

يا اينکه آرام آرام اين کار را ! زيون فيلم سکسی پخش می شوديبدهيد؟ برای مثال از تلو
  می کنيد؟
عنى آزادى ينه ها و مورد سوال شما، ياى بهتر در تمام زميک دنيبرنامه ما در  :جواب

شود و دولت يمروزى اعالم ين برنامه بعنوان فرمان پيکل ا. جنسى، اعالم شده است
د در قانون يمشخصا با. گذارديستى اجراى فورى آن را در دستور مياليکارگرى و سوس

چ مرجع و يامر خصوصى آنهاست و ه افراد بزرگسالجامعه اعالم شود که رابطه جنسى 
تمام . ا اعالن عمومى آنرا ندارديره حق دخالت در آن يقدرت و دولت و خانواده و غ

ار خود رابطه يتوانند به اختيده اند، اعم از زن و مرد، ميونى بلوغ رسکسانى که به سن قان
ه بشر است و يهى و اوليک حق بديد ين قانون تاکيا. جنسى آزادانه و داوطلبانه برقرار کنند

فاى حق انسان، هر حقى، تابع فرهنگ ياست. د در تحقق آن وجود داشته باشديچ مانعى نبايه
ک و حرکت انقالبى و وشع يد با پراتيفرهنگ جامعه را با. دشويره نميو عقب ماندگى و غ

ن و حراست يدولت موظف به اجراى قوان. ن عوض کرد نه با کار دراز مدت فرهنگىيقوان
نکه فقدان يح اينه و مثال توضين زميواضح است که در ا. هاى مصرح در آنستياز آزاد

ره را دربر دارد و يت و غامدهاى اجتماعى و زن آزارى و خشونين حقوقى کدام پيچن
نکه فقدان دروس آموزش جنسى در يا ايدهند، و ين عقب ماندگى را چه کسانى ميتاوان ا

د در يستم آموزشى و رسانه ها چه عواقب وحشتناکى دارد، بحثهائى هستند که بايس
. ل شوديعا و بسرعت به آگاهى جامعه تبديونى وسيزيو و تلوينهاى آموزشى و راديکمپ
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تواند به دانش و فرهنگ ينه وجود دارد که به سرعت مين زمياز کار و تالش در ا ائىيدن
  . د و زندگى را انسانى تر و علمى تر کنديافزايعمومى ب

به تنهائى موضع اصولى ما " سکسى"د، کلمه يديلم سکسى از تى وى پرسيدر مورد پخش ف
د يستى باياليى مدرن سوسواضح است که کودکان از سنى در نظام آموزش. کنديان نميرا ب

ستم يدر س. د نشوديم در آنها بازتوليبه بدن خود بطرق علمى اشنا شوند و تابوهاى نسل قد
ک يلمهاى اروتينطور آموزش عمومى جامعه و بزرگساالن، استفاده از فيآموزشى و هم

عنى کاال شدن يژه هارد پورنو اساس آن کاال شدن سکس، ياما پورنو و بو. الزم است
نطور با اعمال خشونت به زن و يعى انسانى، و همياز طبين نيه ترين و اوليعى تريطب
دا مخالف يسم شديسم و کمونياليروشن است سوس. ت زن همراه استين به شخصيتوه

حتى در زندگى . اعمال خشونت به زن تحت عنوان آزادى فردى و اجتماعى است
هاى فردى يطه آزادياست و در حخصوصى افراد، چه زن و چه مرد، اعمال خشونت جرم 

در . ستها تابوى جنسى ندارنديستها و کمونياليسوس. رديگيو قلمرو خصوصى قرار نم
ه يم و مبارزات گسترده اى صورت گرفته تا حقوق پايجامعه مدرن بشرى تالشهاى عظ

اما همواره گسترش حقوق . ت شناخته شوديانسانها قانونا و در عرف اجتماعى برسم
ن است که احترام به انسان و انتخاب او اصل يدر قلمروهاى مختلف معنى اش اانسانها 
ر از هر آزادى فردى و اجتماعى، که اساس برابرى انسانها را يا تعبياز و يهر امت. است

  . ستى استيالياستى ضد سوسير سوال ببرد، سيچه فردى و چه جمعى ز
 
 اد کند دستگير خواهد شد؟اگر کسی از قانون اساسی يا يک مرجع مسئول انتق *

ان و انتقاد به تمام جوانب حقوقى و يد و شرط بيقير، آزادى بيخ. قبال پاسخ دادم جواب؛
ه اهالى يه اى کليئى آزاد و جزو حق پا" تابو"اسى و ادارى جامعه، به قدرت فائقه و هر يس

  . ميندار" اسىيجرم س"ستى ياليدر جمهورى سوس. کشور است
  

دولتی به محلی برای مبارزه با مذهب بدل خواهد شد؟ يا مذهب به حال زيون يآيا تلو* 
  خود رها می شود تا مردم آن را کنار بگذارند؟

مردم، گروههاى . شوديستى انحصار دولت بر رسانه ها لغو مياليدر جمهورى سوس جواب؛
ارند مختلف اجتماعى اعم از کانون ها، احزاب، تشکلها، نهادها و انجمن هاى کشور حق د

ونى يزيوئى و تلوين دولت شبکه هاى راديمضاف به ا. راژ استفاده کنندياز رسانه هاى پرت
. دهديت خود قرار ميان مردم را در اولويدن واقعى به حق بيت بخشيبراى پاسخ دادن و ماد

کجانبه ي، به معنى دستگاه دروغ پراکنى و "ون دولتىيزيتلو"سم ياليب در سوسين ترتيبد
. شان، وجود نداردين هايک تريه دارى حتى در دمکراتيهاى سرمايها و کمپانامروز دولت

ست به نقد ياليست و ماتريشرو و آته يست که حزب و گروههاى مختلف پيدى نيترد
نند و مذهب و افراد و گروههاى مذهبى متقابال حق دارند پاسخ ينشيروشنگرانه مذهب م

. ن مخدر کارى ضرورى استيجامعه از امبارزه براى نفى مذهب و مصون داشتن . دهند
الت يتما. ار ساده تر شده استين امر بسيران به لطف روندهاى اجتماعى ايهرچند در ا

ر قابل انکار است و صداى يران غيد و موج برگشت از اسالم و مذهب در اينسل جد
قا ين جامعه اى از نقد مذهب و خرافه عميچن. آخوندهاى مفت خور را هم درآورده است

ا تعلق به گروه مذهبى را از يار مذهب داشتن يحکومت کارگرى مانع اخت. کندياستقبال م
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اما در مقابل مذهب . ميما مدافع آزادى مذهب و بى مذهبى هست. کنديبزرگساالن سلب نم
ه دارى يگر مصائب جامعه سرمايم که با ديبا مذهب همان برخورد را دار. ميستيخنثى ن

نه ياز به مذهب و زميگرداند، نيار را به انسان برميآنجا که اخت سم ازياليسوس. ميدار
وقتى جامعه . انسان آزاد مذهب را دور مى اندازد. بردين ميد آن را اجتماعا از بيبازتول

انسان محور باشد و آزادى و تعالى انسان محور مناسبات اجتماعى است، صنعت و 
با اجبار و اعمال قهر مذهب را م که ياز نداريما ن. شوديسلطنت مذهب منقرض م

مذهب حتى . ده شخصى و امر خصوصى آزاد استيمذهب بعنوان عق. ميرقانونى کنيغ
ژه يستى، از جمله و بوياليتواند در چهارچوب احترام به حقوق مردم در جمهورى سوسيم

د کنيمذهب آنجا با سد قانون برخورد م. اسى کنديت متشکل سيتواند فعاليزنان و کودکان، م
د ينجا مانع قانونى نه بخاطر عقايو ا. گر شهروندان را سلب کنديکه آزادى و حقوق د

امرى که در مورد همه شهروندان . رديگيگران صورت ميمذهبى بلکه بخاطر نفى آزادى د
ماند براى يگر شما ميز، سه سوال ديسروش عز. ر مذهبى صادق استياعم از مذهبى و غ
  . هيشماره بعدى نشر

   
 از نشريه برای يک دنيای بهتر سوال

عکس های . من يک کمونيست در ايران هستم و به دليل مسائل امنيتی اسمم را نمی آورم
تنها . مراسم سالگرد شما در های گيت لندن در کنار نيم تنه زنده ياد منصور حکمت ديدم
ه تعداد کسانی که عکس بردار با هنر تمام سعی در زياد جلوه دادن آن داشت به زحمت ب

آيا حزب متبوع شما با اين تعداد آينده ای دارد؟ شما با بيش از . انگشتان يک دست می رسد
. يک ماه تبليغات در سايت ها نتوانستيد حتی يک نفر غير خودتان را با خود همراه کنيد

برای رهبری سه نفره اين حزب که بيش از سه دهه است کار سياسی کرده است و در حال 
شدن است آيا بهتر نيست که سرنوشت سياسی بهتری را انتخاب کند؟ يک بار هم بازنشسته 

که شده از حاضر جوابی و غرور بی جايتان دست بشوييد و به اين سوال منطقی جواب 
  دهيد؟

  
  ز،يست عزيکمون

اى کاش تمام دوستداران منصور حکمت . ت کم بوديقتى است که تعداد ما در هاى گين حقيا
از . مين تجمع نکرديبى براى ايغات عجيدر ضمن ما تبل. کردنديشرکت م ادبودين يدر ا

د يم شايبعدا فکر کرد. ميت برويم تعدادى از دوستان خصوصى به هاى گيابتدا خواست
ن آگهى را منتشر يه ايفکر کنم در دو شماره قبلى نشر. ديند چرا اعالم نکرديدوستانى بگو

. ديشويد از انصاف خارج ميد داريوضوع گره زده ان مينده ما را به اياما اگر آ. ميکرد
زان يد به ميلطف کن. ديسم کارگرى را بخوانيد فاتحه کل کمونين استدالل بايچون با هم

اگر مطابق استدالل . ديل حزب نگاهى بکنيم تشکيکماه و نين يروآورى به حزب در هم
نده درخشان حزب را ي، آاما از نظر خود ما. ار روشن استينده ما بسيم، آيشما حرکت کن

ار شما براى يدانم عيدر ضمن نم. دهديک انقالبى و انتقادى و سازمانگرانه ما شکل ميپرات
سم کارگرى را به يست؟ اگر با شما باشد چند درصد از جنبش کمونياسى چيبازنشستگى س

م و سواالت محورى ياسى باشيمى و سيست صميد؟ بهتر نيفرستيباشگاه بازنشستگان م
م؟ به نظر يم و براى حل آنها تالشى جمعى را سازمان دهيش رو بگذاريش مان را پجنب
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ست دور يرا که بدرست مورد عالقه شما ن" جايغرور ب"ن کارى بطور قطع يرسد چنيم
  .  نده درخشان دارميروزى و آيتان آرزوى پيبرا. زديريم
 
 

  ز،ياردوان عز
ان آنها ياز م. گر هستنديول کارهاى دگرى هم مشغيدوستان د. افت شدير دريت ١٨پوستر 
  .دستتان درد نکند. ميکنين را استفاده ميبهتر

  
 با سالم به على جوادى

گر از يد یگرد و داد خواست خودم وجمعيخواستم در رابظه با پروژه پيله مينوسيبد
تان فرستادم از شما يگر طبق نامه که قبال برايکبار دي؛ یاسيان سيخانوادهاى زندان

بون و پروژه يما داد خواست خود را از تر. ديست خارج نماياز ل هم که اسم مراخوايم
م نه از حزبى بنام اتحاد ياست اعالم داشته ا یست کارگريگرد که متعلق به حزب کمونيپ

  . ست کارگرىيکمون
  طغرا قره گوزلو

  
  ز،يطغرا قره گوزلوعز

موفق و . دهنديب اثر ميترت حتما در مورد خواست شما. دنديعلى جوادى نامه تان را د
  .  ديروز باشيپ

 
 ب بکتاش با سالميق حبيرف

به نظر من کاربرد . د خواندميمن هم فرستاد یق مدانلو که براينوشته شما را در نقد رف
د به يبه اعتقاد من با. مضر است یاسيار در زبان سيطنز در نوشته اگر به تناسب نباشد بس

 .داد یپاسخ مناسب و منطق یکستک تک سئواالت و انتقادات هر 
باشد که آن را به  ینيفه سنگين اکنون متوجه وظين کمپيده که ايبه نظر من وقت آن رس 

ن مبارزه ضد يبه اعتقاد من سازمان دادن ا. خود قرار داده است یعنوان هدف جلو رو
 یک تالش اجتماعيه يتنها در سا. فه استين وظياکنون مهمتر یو ضد اسالم ینيد
ن کش دادن يش از ايبه اعتقاد من ب. را عقب زد یشود موانع فعليع ميافته و وسيزمانسا

ن ين کمپياز اسالم دور ا یگردانيکه جدا به خاطر رو یشود تا کسانيتبادل نظر باعث م
 یک سازمان سراسريافه ين شکل و قين کمپيد اين االن در آلمان بايهم. جمع شده اند بروند
 .رد، مردم منتظر مجادالت ما نخواهند شديبه خود بگ یسم اسالميرورمقابله با اسالم و ت

 یرا رو ینيد سنگين اعتقادم که بايشود بر ايکه به شان کالم شما مربوط م يیتا جا 
ت يموفق یبا آرزو .خود را دارد یطنز جا. تمسخر منتقد ید به جايگذاشتين مياستدالل مت

  مهرنوش موسوى
  
  ز،يق مهرنوش عزيرف

م و هر تالش يکنيت مياسى آرزوى موفقيه مذهب و اسالم و اسالم سين علياى کمپما بر
ه روى کالم و يد آخر شما مبنى بر تکيبا تاک. ميدانيستى را تالش خود مياصولى و کمون
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د بطور جدى به يسم کارگرى بايکمون. ميد ده چندان دارين بجاى تمسخر هم تاکياستدالل مت
ن ين همين بحث معيخود شما متاسفانه در ا. ستيرهنگ ما نن فيا. ن فرهنگ بروديجنگ ا

ت يبرا. ديکنيه ميد که توصين کنيدوارم منبعد چنيام. ديت نکردينکته مورد اشاره را رعا
  . ت آرزومندميسالمتى و موفق

 
  سالم،

. ولی اونا محکم ترند. ما هستيم، محکم. چه کنيم؟ خودتون کرديد که لعنت به خودتون باد
  ،عمو کاوه

  
  ز،يعمو کاوه عز

سم کارگرى همه جا يم که کمونيشويما خوشحال م. م که شما هستى و محکم هستىيخوشحال
. ستميک نينمورد شريدر استنباط شما در ا. ميما جنگ فرقه اى با کسى ندار. قوى باشد

  . ديموفق و سربلند باش
  

  .بهمن. ما هم با شما هستيم
  

  ز،يبهمن عز
گر، در هر دو حالت، دستتان را يا جمع دوستان ديخودت است " ما"دانم منظورت از ينم
شمار انسانهاى مبارز و انقالبى و ين سنگر به بيا. ديبه حزب خودتان ملحق شو. ميفشاريم

  . ديروز باشيموفق و پ. از دارديست نيکمون
  

 دختر آرام مهتاب
کاراتون هيچ  خودتون رو بکشيد، با اين اگه من ايرانی هستم خيلی هم راضی هستم کم 

فکر نکنی هم فقط من هستم ها، من خودم دوستم خانوادش خانوادم . کاری نمی تونيد بکنيد
نکنيد همه  پس خواهشن همه ايرانی ها رو قاطی هم . هام همه مون راضی هستيم کناری

البته افکار مردم با اين چيزا . پس با اين حرفا افکار رو خراب نکنيد .مثل بعضی ها نيستن
  . و موفق  دوام باشه اميدوارم که اين رژيم اسالمی هميشه با. ب نميشهخرا

  
  دختر آرام مهتاب

تکار و ضد يم جناين رژيک آرزوى بادوامى براى ايست و يست انسانى در قرن بيف نيح
ا يحال . اند" راضى"تى از جامعه يکتاتورى باالخره اقليمهاى ديزن بکنه؟ در همه رژ
ت ين اقلينست که ايمسئله ا. کننديست ميا در مجاور آن زيس اند يل جزو دم و دستگاه لفت و

نکه حق يم هم مثل ايت عظيه و اکثريآن بق. تى نداردين مشروعيران کوچکتريژه در ايبو
ت يست که رضايدى نياند؟ ترد" رانىيا"ادتان رفت که آنها هم بقول شما يچرا ! دارند

اسى يست، منافع واقعى اقتصادى و سيآدمها نا نداشتن ازسر بدخلقى و خوش خلقى يداشتن 
اش گره خورده باشد، " دوام"م و ين رژياگر منافع کسانى با ا. و طبقاتى سرچشمه آنست

ن نکبت اسالمى يد که به اياما اگر جزو کسانى هست. کنديت ميش آرزوى موفقيصد البته برا
بهتر است مستقل از ما د، يت داده ايژه رضايحات ويبخاطر کمى دست باز اقتصادى و تفر
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اگر خود را . دياى امروز کمى فکر کنيت و حقوق زنان دستکم در دنيبه خودت و موقع
د و بجاى يرسيد، آنوقت به اردوى ما مينيبيشترى ميسته احترام و حقوق و آزادى بيشا

. ديکنيد جنسى، آرزوى نابودى فورى آن را ميم آپارتايبراى رژ" دوام و موفق"آرزوى 
 . نطور باشديرم ادوايام
  

  سروش آزادی
 ايرانی می تواند آزادانه بيانديشد

اين نوع ادبيات من را کمی . سوسياليسم به شدت غربی است: در جواب نامه ام خواندم
لکه عتيقه ای پيدا کنيم و با آن البته اشتباه نشود من نمی گويم برويم بگرديم ب. آشفته کرد
من می خواهم همان چيزی باشم که هويتم است و در مورد آن منطقی فکر ! افتخار کنيم

هويت من به گذشته تعلق ندارد و هرگز . می کنم تا اگر جايی اشکال دارم بر طرف کنم
ا گفتن رايانه من همان قدر که ب. نبايد بر اساس گذشته خود را تفسير کنم اما غربی هم نيستم

بياييد جمله را . به جای کامپيوتر مخالفم با اوه ساری به جای معذرت می خوام مشکل دارم
شما می تونيد انسانی تعارفی و . سوسياليسم به شدت منطقی است: عوض کنيم وبگوييم

  .مهمان نواز باشيد اما به شدت منطقی فکر کنيد
  

  ز،يسروش عز
شترى بدهم؛ اول، يح بيدو نکته را توض. قى هم هستىمنط. بحثها و سواالتت جالب است

ستى يستى و مارکسيالينست که جنبش سوسيا" سم بشدت غربى استياليسوس"منظور از 
ن زودتر مارکس و جنبش يم که مشرق زميچکار کن. شرفته صنعتى استيمحصول جامعه پ

ت يهو"رانى که يستهاى دو آتشه ايوناليل بشر نداده است؟ همان ناسيستى را تحوياليسوس
کنند، زمانى مفتخر بودند که قانون اساسى شان از يشان ميور کلمات و نطق هايرا ز" ملى

ن ياى امروز غرب بهتريباالخره در دن. ک و فرانسه اقتباس شده استيقانون اساسى بلژ
سم، يوناليال دمکراسى، محافظه کارى، ناسيسم، سوسياليسم، سوسيبراليمحصوالت ل

گوئى ينکته دوم، م. ره را بدست داده استيض و غيق زن، نفى تبعدمکراسى، حقو
گوئى يقبول دارى به گذشته تعلق ندارى اما م". تم استيزى باشم که هويخواهم همان چيم"

اگر به گذشته تعلق ندارى، البد به تمدن معاصر بشر تعلق دارى که اساسا . ستميغربى هم ن
هر . خوام مشکل دارم و نه با اوه سارىيم مشکل کجاست؟ من نه با معذرت. غربى است

ر است، يزبان بى تقص. شوديان ميک معنى بيبه دو زبان بشرى . دو قشنگ و انسانى است
و باالخره در . ا عقب مانده بوديشرو يتوان پيمضمون و محتوا مهم است که به هر زبانى م

سم يالياگر سوس. "سوسياليسم به شدت منطقی است" ض جمله؛ به نظر من هم يمورد تعو
شود، البد بشدت ين سطح توانائى و شعور مادى بشر معنى و مادى ميبراساس باالتر

ده اى جهانى و بشرى يسم پدياليادمان نرود که سوسياما . منطقى است، چون انسانى است
" ستهائىياليسوس"ما جزو . اندازديست جنگ شرق و غرب راه بيسم قرار نياليسوس. است

سم قرار ياليسوس. کننديغ ميگر را تبلينها باهمديد شمال و جنوب و مقابله ام که تضايستين
ح و دفاع ما از ارزشهاى يسم و ترجياليمنظور ما منشا سوس. ت را آزاد کندياست بشر

مدرن و انسانى و برابرى طلبانه جناح چپ جامعه غربى در مقابل ارزشهاى بورژوازى 
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دوارم نکته روشن يام. مزده و استبداد زده استنطور در شرق اسالين جوامع و هميدر هم
  .  روز باشىيموفق و پ. شده باشد

 
  : لطفًا به اين پرسش پاسخ دهيد

  زمانيکه بنزين جايگاه تمام شد، چکار می کنند؟
  

  ز،يدوست عز
ز و به کنترل درآوردن يت ما از اقدام مردم تبرين سوال را احتماال در باره حمايا
. ديره بندى اشاره کرده اياست جيع آن با نرخ قبلى و بدون سيوزن و تيگاههاى بنزيجا

. اسى استينکته س. دين کشيست که مرتب بتوان از آن بنزيگاه چشمه نيواضح است جا
نى يست، عملى حساب شده و تمريز صرفا اعتراض و واکنش صرف نياقدام مردم تبر

اسى و يمردم بر زندگى س فردا قرار است. ازهاى مردم استيشت و نيبراى کنترل بر مع
مردمى که بتوانند . ک باشندياقتصادى و اجتماعى خود مسلط شوند و در اداره جامعه شر

رى و افق يرند، به جهتگيه داران را بدست گيکنترل منابع اقتصادى دولت و سرما
تواند دولت را مجبور به عقب ين قدرتى مياعمال چن. کترنديستى و کارگرى نزدياليسوس
  .  از روزمره مردم کنديا موظف به رفع نيکند و نى ينش
  

  از مجاهدت
  به حزب اتحاد کمونيسم کارگری

اساسا مجاهدت موافق نظام فعلی بوده و آن را نسبت به نظام گذشته ايران برتر می داند اما 
  .ما هم به دنبال تغييرات اساسی در نظام جمهوری اسالمی ايران هستيم

  
  ز،يدوست عز

اما . شناسميمعنى مجاهدت را در تفکر اسالمى م. دمينفهم" مجاهدت"را از  من منظور شما
ن نکات نظر يد اشاره کنم که ايدم، باياگر درست فهم. ن استيظاهرا شما منظورتان مجاهد

  . ديح دهيلطفا مجددا نظرتان را توض. ستندين هم نيمجاهد
  

  ز،يگوروش عز
لطفا نامه تان را . دانميق نميمه دقمن متاسفانه زبان آذرى را درست و در سطح ترج

  . با تشکر از شما. د تا پاسخ دهميگر بفرستيا زبان ديبفارسى 
  
  ز،يار آزادمهر عزيکام

ن شماره يافت و در همينطور مطلب شما دريهم. دستتان درد نکند. افت شديپوسترها در
  . روز باشىيموفق و پ. درج شد

 
  ، ٥شماره 

  !سالم به همگی
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و حدود دو سال و نيم . نيم است که ديگر ح ک ک را حزب خودم ندانستم حدود دو سال و
جای خالی . است که نظاره گر خاموش پيشروی بورژوازی در تمامی صحنه ها ميباشم

جای حزب منصور حکمت . يک حزب يک پارچه و کارگری در اين ميان خاليست
بخصوص ( ار واضح در تمامی نشرياتتان نتوانستم بصورت يک دو سه و بسي. خاليست

مايلم بدانم . بيآبم که تفاوتهای اصولی شما با حکمتيستها و ح ک ک چيست) برای من خنگ
طبيعيه که طبقه ی کارگر به چپ ترين و موثرترين !!! که به چه جريانی بايد رای بدهم

   .جريان موجود در دوران خودش روی ميآورد
  چيست؟. …ی رسيدن به آن ونقشه مندی، هدف سياسی و راه پيشنهادی شما برا

ميخواهم بدانم که آيا عرصه ی جديدی در صحنه ی مبارزاتی در ايران باز شده يا اين 
راستی شما . جريان هم مثل بقيه ی حاشيه نشينها نظاره گر پر مدعا و بی اثری خواهند بود

آيا در حزب خودتان شرايط بوجود ! يکی از طرفداران رهبری جمعی در ح ک ک بوديد
حتی در جائی خوانده بودم که شما در جوابی قيد کرده . آمدن اين نوع رهبری وجود نداشت

ولی در اصول سازمانيتان . اگر من انتخاب شوم رهبری حزب را جمعی خواهم کرد: بوديد
   .آنرا نتوانستم پيدا کنم

اقت بهر حال مايلم قيد کنم که تنها راه موفق شدن در عرصه های مبارزاتی کارگری، صد
سياسی و قد علم کردن زنده و علنی در مقابل بورژوازی و حضور در تمامی صحنه های 

مبارزه از پشت کامپيوترها هيچ کسى را که خواهان مبارزه برای بدست آوردن . سياسيست
: يشنهاد من به شما برای موفقيتتانپس پ. حقوق حقه ی خود باشد را جلب نخواهد کرد

در کنار مردم در مبارزاتشان ميتواند اين احساس را بوجود  حضور در خيابانها و بودن
بيآورد که مثل اينکه اين حزب مايل است کار معينی کند، راهی و تمرکزی بوجود بيآورد، 

، ضربه ای ه ی جديد مبارزاتی ای را باز کند، هماهنگ کندنقشه ای را خنثی کند و عرص
ننشيند، بداخل گود استخر وارد شود  بزند و از ضربه خوردنی جلوگيری کند، در حاشيه

  ما گله وار به حزبتان خواهيم پيوست. آنجاست که احتياجی نداريد که فراخوان دهيد. …و
  ارادتمندتان بيژن شهابی

  
  ز،يژن عزيق بيرف

چون . مقصر من بودم. خواهمياول براى پاسخ ندادن به نامه ات در شماره قبل پوزش م
ک نکته ي. لهاى متعدد گم شديل ها و فايکرده بود و الى اى مق شراره ارسال ينامه را رف

سخت . دهد و آن احساسى است که در اول نامه به آن اشاره دارىيمن را بشدت آزار م
ده اى گره يت اش و چه بسا زندگى اش را به پديش و خالقيرويدش و نياست وقتى انسان ام

در نطور يهم. خواستيست که مينى نده همايگر آن پديزند، در مقطعى احساس کند که ديم
ار خالى يار بسين احساس شما با صداى بلند اشتراک دارم که جاى منصور حکمت بسيا

ستى بود، نه يت کمونيب و انصاف و وجدان و اصولينکه نمونه پرنسينه فقط بخاطر ا. است
خودش ز و دوست داشتنى و خودمانى بود، بلکه بدوا بخاطر يقى عزينکه رفيفقط بخاطر ا

کرد و وحدتى که يفا مينطور بخاطر نقشى که ايدها و سر پر شورى که داشت و هميو ام
قا دلم براى سازمان واحد يمن هم عم. کرديجاد ميسم کارگرى ايان کل جنبش کمونيدر م
شروى ياز پيک نيست، درک يک احساس نين صرفا يا. سم کارگرى تنگ شده استيکمون

ستى و يکپارچه کارگرى و کمونيک حزب ياست که  ن ضرورتيدرک ا. جنبش مان است
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اسى امروز است و بدون آن يقوى و باز و مدرن ضرورت مبارزه طبقاتى و جدال س
  . گرى به محاق خواهد رفتيسم براى دور ديسرنوشت کمون

اى يگر کدام است و چه نقشه متفاوتى در صحنه سيدى که تفاوت ما با دو حزب ديپرس
ل و تا جائى که يم؟ در مورد تفاوتهاى ما من در جلسه اى به تفصيکن م بازىيخواهيران ميا

نجا و بطور ياما ا. کنمين مين موضوع را تدويا. را صحبت کردميداد اخيزمان اجازه م
سم کارگرى در دوره يان اتحاد کمونيد اشاره کنم که تفاوتها و مبانى انتقاد جريخالصه با

ن احزاب يان کلى ما در تبئيک بيدر . وجوداندات ما ميات و ادبيون و در نشريفراکس
گر يسم کارگرى با رفقاى ديستى کارگرى و رابطه شان با جنبش واحد کمونيموجود کمون

م و پروژه يابى انتقادى داريارز ٢٠٠٤ما در مورد انشعاب سال . مياحزاب اختالف دار
دنبال ستى منصور حکمت را يمارکس یسم کارگرى حول خط مشياتحاد جنبش کمون

کال يقا از چپ راديش عمياستهايم که رهبرى دو حزب و سيم و نشان داديما معتقد. ميکنيم
سم کارگرى و يشروى الزم به کمونين نگرش اجازه پيتهاى محدود ايمتاثر است که ظرف

ما در مورد تلقى از . دهدين جنبش را نميازهاى امروز ايعتر و اجتماعى تر به نيپاسخ وس
دگاه ما يد. مياجتماعى اختالف اساسى با نگرش حاکم به دو حزب دار ت مارکسى ويحزب

م که خط يما معتقد. نش رهبرى، سبک کار رهبرى متفاوت استيدر مورد نوع رهبرى، ب
ه شده منصور حکمت بعد از انشعاب در دو حزب اتخاذ نشدند ياستهاى توصيو س ١٤پلنوم 

نش و نگرش ين بياده کردن و اتخاذ ايپ سم کارگرى تمام تالشش را بهيو حزب اتحاد کمون
الت داخل يران، امر سرنگونى و انقالب، سازماندهى کارگرى و تشکيدر مورد تحوالت ا

ون راست، يسيغات، نقد اپوزيت در خارج، تبلينش حاکم به فعاليکشور، سازماندهى و ب
ل افق يت رهبرى جنبش سرنگونى، تبديسم کارگرى در موقعيتالش براى قرار دادن کمون

نست که ضربات وارد شده يتالش حزب ما ا. ره قرار داده استيسم به افق جامعه و غيکمون
ستى در متن جنبش يکى کمونيت اثباتى و پراتيک فعاليسم کارگرى را با يبه جنبش کمون

م، از تالشهاى مثبت و يران جبران کنيخواهانه ايکارگرى و جنبشهاى اعتراضى و آزاد
ستى کارگرى يم و منافع جنبش کمونيت کنيستى کارگرى حمايگر کمونيستى احزاب ديکمون

اگر . ستيوتر و قانع شدن به کم نيهدف ما مبارزه از پشت کامپ. ميت قرار دهيرا در اولو
تمام . تى نداشتنديست کارگرى موضوعيت حزب کمونينطور بود انتقادات ما به موقعيا

سم يمحکمى را سازمان داد که کمون التينست که آمادگى الزم و تشکيمسئله برسر ا
عنى تماما حضور در ين يا. فا کنديسته خود را اياسى نقش شايکارگرى بتواند در تحوالت س
اسى يه دارى کارگر، حضور در دانشگاهها و مراکز مهم سيجنبش اعتراض ضد سرما

است سراسرى، پس زدن نقطه سازشهائى که راست به يکشور، حضور در قلمرو س
ستى و پاسخ دادن به يکند، بدست گرفتن نقد مارکسيل ميکارگر و مردم محروم تحممبارزه 

سم و نقد يض مردم حول کمونروى اعترايان مختلف راست و چپ، سازماندهى نيمدع
ل افق و نقد يجاد رابطه با جامعه و مردم و تبديق ايه دارى، تعميستى جامعه سرمايکمون
د تالش کرد، وارد جنگهاى ينها بايبراى همه ا. مستى به نقد و اعتراض موجود مرديکمون
ر در داخل کشور را يستهاى درگيروى کادرى و کمونينى شد، پروژه و طرح داشت، نيمع
ر اجتماعى را تماما نقد کرد يکال و غياسى و روشهاى کار چپ راديم کرد، فرهنگ سيسه

ک پاى جدال قدرت يل و يروى معتبر و دخيک نيسم را بعنوان يو کنار گذاشت، و کمون
  . اسى به صحنه آورديس
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شتر از يشما ب. ميش ببرياستها را پين سيست کارگرى همينبود در حزب کمونيما قصدمان ا
ن تالش با سد مقاومت در داخل حزب مواجه شد و چرا يد که چرا ايدانيرونى ميهر ناظر ب

م يچرا ما ناچار شدجاد وحدت حزبى بى پاسخ ماند و باالخره ين تالشهاى ما براى ايآخر
شنهاد يد، پيدر مورد طرح رهبرى جمعى در حزب سوال کرد. ميکه راهمان را جدا کن

حزب در مورد رهبرى  ٢٦شنهاد ما به پلنوم ينه پيکنم پاسخها و مطالب رفقا در زميم
شنهاد را مجددا ين پيا ٢٧نطور در پلنوم يهم. ديريگيکجائى ميپاسخ . ديجمعى را مطالعه کن

امروز در حزب اتحاد . م که پلنوم راى به در دستور گذاشتن آن نداديرى طرح کردطى قرا
ن يم و معضلى در ايبريش ميستم رهبرى جمعى کارمان را پيسم کارگرى ما با سيکمون
تهاى رهبرى ين موضوع صرفا امرى مربوط به خاصيح کنم اينجا تصريهم. مينه نداريزم

ت ين آن بدرستى رعايآن در صورتى که موازست، من با هر دو شکل يجمعى و فردى ن
مسئله . ابند مشکلى ندارميک نقشه عمل سراسرى سازمان يروى حزب در يشود و کل ن

نى يک عقب نشيب آن را به مخاطره انداخته بود و يدرشياساسى اتحاد حزب بود که طرح ل
. ل کندتوانست در خدمت اتحاد حزب و منافع گسترده تر حزب عمين طرح مين از ايمت

اپى به ما زد و متاسفانه هنوز از آن درسى يامرى که بعد از منصور حکمت ضربات پ
نمان يد به جامعه و مخاطبياسى بايک حزب سيو باالخره بعنوان . گرفته نشده است

ج يکار ما سازماندهى و بس. ستيغات نياما کار ما صرفا فراخوان و تبل. ميفراخوان ده
ک گوشه کار ماست و هر فراخوانى را هم صادر يفراخوان  .ن استيرو و اقناع فعالين
ن ياما ا. شتر صرف دارديرد از نظر من صادر نشود بيگيفراخوانى که پاسخ نم. ميکنينم

روشن است که ما طرح و . حزب قرار است همراه با همفکرانش کارى را صورت دهد
ش و ابتکارمان را بکار ت تالياده کردن آن نهايم و براى پين خود را دارينقشه عمل مع

نى يست و پرشور و فعالياز به صدها و هزاران کادر کمونين امر بزرگ نياما ا. ميبريم
شما اگر در صورت مسئله با ما اشتراک . دارد که در صورت مسئله با ما اشتراک دارند

مى ن نقشه عموياده کردن گوشه اى از ايد و براى پيونديد بدون فوت وقت به حزبتان بپيدار
  .دين تان را باال بزنيستى آستيو سراسرى کمون

  .ستى آرزو دارميان براى تالش کمونيد و انرژى بى پايت سالمتى، شادى، اميبرا
  
  ريت ١٨ران به مناسبت يا یست آارگريه جوانان حزب اتحاد آمونيانيب
  

  به نام آزادى و برابرى
  :رانيطلب ا یخواه وبرابريمعلمان وجامعه آزاد/ آارگران/ ان يدانشجو

گذرد و ما يخواهى را سر داد مياد آزديسال از روزى آه در آن عزم عمومى جامعه فر ٨
خى آزادانه به چپاول يم آه مجرمان جانى آن حادثه هاى دهشتناك تاريامروز شاهد آن هست

ان ومردمى آه مورد حمله و ضرب و شتم يدهند و دانشجويو غارت و تجاوزشان ادامه م
ط ين شرايا در بدتريا در زندانهاى وزارت اطالعات جان سپردند و يند واقع شده بود

ن نظام نافرجام يكر اير به قدرى بر پيت ١٨ .كننديروحى و جسمى روز خود را شب م
د ير آشيزان به تصويون با حالت اشكريزيتلو 1ضربه زد آه رهبر الهى آن را در شبكه 

ن يدر آن روز اتحاد چندانى ب .نموديرى مايت و يجى خود التماس حمايآه از مزدوران بس
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ان وآارگران و معلمان اتحاد يامروز دانشجو .دانشگاه و آارخانه و مدرسه موجود نبود
  .ناگسستنى را بوجود آورده اند

  
  !رانيمردم ا

 ین نظام ضد بشرى جامعه اى انسانيم با عبور از ايتوانيد آه ما ميمان داشته باشيد واييايب
بهتر  یايك دنيدآه آن سوى انقالب ما  یمان داشته باشيد و اييايب .ميزى آنيه ريپا تر را
ن يا یم و تا سرنگونيت آنيابان ها را مملو از جمعير خيت 18ام يد درسالروز قييايب .است

  .ميدارتان هستيد ديبه ام .ميلحظه اى دست از مبارزه خود بر ندار یستينظام فاش
  .ى در تهرانست آارگريجوانان حزب اتحاد آمون

  1386/4/2 :شنبه
  تهران –ران يا

  
  ز، يرفقاى عز
ابان و يگرى به ارعاب اسالمى در خير امسال پاسخ ديت ١٨م که در يدواريام. ديخسته نباش

آنچه که مسلم است ارعاب ممکن است موقتا مردم را بترساند، . دانشگاه و زندان داده شود
ست و هر تالش ياقتصادى اش قابل ارعاب ناسى و يات سيران بنا به خصوصياما جامعه ا

ر يت ١٨تان از يمنتظر گزارشها. شوديل ميم اسالمى به ضد خود تبديسرکوبگرانه رژ
  . ديموفق و تندرست باش. ميهست

  
  ز،يسروش آزادى عز

ه قبل اشاره رن سواالت همانطور که در شمايا. افت شدينوبت دردو ست سوال شما در يب
ن حال در يلى تر دارد و در عياز به پاسخ تفصيطلب ادا شود، ننکه حق ميکردم، براى ا

کنم و به تعدادى يمن سواالت را منتشر م. ستيستون نامه ها پاسخ به همه آنها ممکن ن
د نکاتى از يم و شايدهيگر سواالت پاسخ ميدر شماره هاى بعد به د. دهميمختصر جواب م

د يد اشاره کنم تاکينکته اى که با. ميداد زگردى پاسخيا بحثهاى ميآن را بصورت مقاالت و 
ادى از ياى بهتر است که پاسخ بخش زيک دنيروى مطالعه آثار منصور حکمت و برنامه 

د، به يار ندارينجا ذکر شده در اختيلطفا اگر مطالبى که رفرنس آن ا. ن سواالت را دارديا
  :و اما سواالت. تان ارسال شوديد تا برايمرکز پخش حزب خبر ده

  
در صورتی که کمونيسم حاکم شود تغييرات اساسی در بنيان خانواده ايجاد خواهد  *
در آن صورت اکثر فرزندان پدران خود را نخواهند شناخت آيا اين از لحاظ علمی .شد

مشکلی ايجاد نمی کند؟ و آيا مردم ايران که تحت نظام پدر شاهی هستند به چنين اقدامی 
  ؟!ين نظام را می خواهيد بر آنان القا کنيدتن خواهند داد؟ يا به زور ا

سم و جامعه يه کمونيغاتشان علين سوال را و ادعاهائى که طبقات حاکم در تبليا جواب؛
ند که يگويم. ست پاسخ داده شده استيفست کمونيکنند، توسط مارکس در مانيستى ميکمون
ن و فرزندان را يتى والديربستها قصد دارند خانواده را الغا کنند و روابط و مناسبات تيکمون

خواهند زنان يستها ميند کمونيگويا مي. کسره نابود کننديبراندازند و کانون گرم خانواده را 
  . رهيرا اشتراکى کنند و غ
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ک واحد اقتصادى است که نقش دولت را بعد از ساعت کار يخانواده در جامعه امروز 
نه دولت و کارفرما را براى ياز هزواحد اقتصادى خاصى که بخشى . روزانه بعهده دارد

د کارگران بعهده دارد و از همان مناسبات يت نسل جديتر و خشک کردن کارگر و ترب
ستها قصد الغا خانواده يکمون. کند که اساس مناسبات جامعه موجود استيت مينابرابرى تبع

ن واحد ياخواهند مناسبات حاکم بريبه معنى گسستن رابطه اعضا خانواده ندارند بلکه م
ت بطور کلى را ين بردن مالکيستها قصد ازبيهمانطور که کمون. اقتصادى را الغا کنند

د را الغا کنند و آن را به دارائى يت خصوصى بر ابزار توليخواهند مالکيندارند بلکه م
ن معنى است که استقالل يالغاى اقتصادى خانواده به ا. ل کننديمشترک کل جامعه تبد

ادى خانواده و يب تا درجه زين ترتيشود و به اين ميرد در جامعه تاماقتصادى زن و م
ستم خدمات يک سيبعنوان مثال کار خانگى به . رودين ميمناسبات آن به معنى سنتى آن از ب

ت و يدهد اعضاى خانواده بتوانند موثرتر در فعالين امکان ميابد که ايعمومى انتقال مى 
ه هاى وابستگى هاى اقتصادى و نظام يرايده از پخانوا. زندگى اجتماعى دخالت کنند

د يابد که بايا زندگى مشترک همان اساسى را مى يشود و خانواده و يارزشى بازار آزاد م
ستها قصد ين کمونيدر مورد فرزندان و رابطه آنها با والد. عنى رابطه انسانى دو نفريباشد؛ 

ن را يره اى که والديخواهند حقوق عشيبلکه م. نشان را ندارنديجدا کردن فرزندان از والد
د مثل هر يکودکان با. کند الغا کننديف براى کودکان مين تکلييمجاز به استثمار و تع

ت يتى واحد و استاندارد و انسانى تربيق نظام آموزشى و تربيشهروندى در جامعه و از طر
ست که ين نيشان ايزورادى دارد؟ مگر پدر و مادر شما آرين ايا ايآ. ننديشوند و آموزش بب
د و فردا در جامعه زندگى مناسبى يد و از سواد و علم و دانش بهرمند شويشما درس بخوان

نست که به انسان چه زن و مرد و چه يه دارى ايد؟ معضل امروز جامعه سرمايداشته باش
م يکند و تقسيکند و بدرجه اى که جامعه بورژوائى رشد ميک کاال نگاه ميکودک بعنوان 

ن و يشود، رابطه سنتى والديت در شاخه هاى مختلف اقتصادى گسترده تر مير و فعالکا
ن يا. شونديل ميله کار و سود تبديشود و کودکان به وسيف تر ميفرزندان و کال خانواده ضع

ن و کودکان و يبانه اش براى رابطه والديهاى عوامفريادعاهاى بورژوازى و دلسوز
ستها يکمون. دياياست بورژوازى جور درنميلکرد و سخانواده سنتى سر سوزنى با عم

خواهند محقق شود، يستها ميستند، آنچه که کمونير جامعه در پرورش کودکان نيمخترع تاث
ن و يک حق براى همگان، تدوياز به يک امتيل آموزش از يخصلت نظام آموزشى، تبد

ى هر جامعه، ممانعت ه هاى اجتماعيت دادن به حقوق کودک بعنوان شهروند و سرمايقانون
ش ياسى به حقوق و آسايدئولوژى و منفعت اقتصادى و سياز دست درازى مذهب و هر ا

ت يک زندگى مرفه و شاد و مدرن براى کودکان مستقل از وضعين يکودک، تضم
ر پوشش يز -ت ندارديستى موضوعيالين آخرى در جامعه سوسيکه ا –اقتصادى خانواده 

لى از دست داده اند، و خارج کردن زندگى يان را به هر دلنشيگرفتن کودکانى که والد
د براى هر ين بايا. کودک از مناسبات کاالئى و استثمارگرانه در جامعه و در خانواده است

ره هم اساسا يجه بحث زور و غيدر نت. ن باشديريک آرزوى شيفى يکودک و هر انسان شر
ا يد يل عقايد که من و شما نوعى بدلشويزور و قانون آنجا وارد عمل م. ت ندارديموضوع

م، فرزندمان را از سالمت و بهداشت و آموزش ومعاشرت يدانيهرچه که خود درست م
ت و عواطف يبرخالف بورژوازى که انسان. ستنديچ کسى نينها حقوق هيا. ميمحروم کن
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کند يمسم حرمت انسان را اعاده يه قربانى کرده است، کمونيخانواده را به پاى سود و سرما
  . ز و سن اش بعنوان انسان و شهروند مطرح استين انسان مستقل از سايو ا
  

با توجه به اين که همه چيز در يک نظام کمونيستی دولتی است چه برنامه ای برای * 
  مبارزه با کاغذ بازی و چاپلوسی برای کسب منصب داريد؟

سم يح و پاسخ کمونسم دولتى طرياليسوس. ستيز دولتى نيسم همه چيدر کمون جواب؛
ن و شوروى و بلوک شرق يه دارى دولتى در چين جدى سرمايست و ما منتقديکارگرى ن

زه يت خصوصى که صفت مميالغا مالک. ا شناسانده شدنديسم به دنياليم که به نام سوسيبود
ت به دارائى يل مالکيست، بلکه به معنى تبديت نيسم است به معنى دولتى کردن مالکيکمون

منظورم . تى هستنديش از نود درصد مردم فاقد هرگونه مالکيامروز ب. امعه استجمعى ج
ن شکل و يد در بهترينها بايست، اين و وسائل زندگى شخصى و خصوصى نيمنزل و ماش

ت بر يمنظور مالک. ستى باشديار همگان در جامعه کمونين شکل آن در اختيمقدورتر
کند و ير کردن کارگر در مقابل مزد ميت اجيعد است که فردى را در موقيوسائل کار و تول

ت خصوصى و ين الغا مالکيبنابرا. دهديش ميه اش را افزاياز حاصل کار کارگر سرما
د اجتماعى و يعنى سازمان دادن توليزم بازار، يازهاى جامعه از مکانيروند خارج کردن ن

ک نهاد ياسباتى به ن منيدولت در چن. ازهاى جامعهيستى براساس رفع نياليبالواسطه سوس
. دهديه را از دست ميابد و خصلت دولت بمثابه دولت و قوه قهريل مى ياداره امور تقل

ستها و برنامه ما از الغاى بورکراسى و کاغذ بازى مورد نظر شما حرف ينطور کمونيهم
براى . شوديه دارانه آن لغو ميستى به معنى سرمايپست و منصب در جامعه کمون. زنديم

اسى و ادارى يه مقامها و مناصب و پستهاى سيد کلين بورکراسى مافوق مردم، بايلغو ا
انتخاب افراد براى هر مقام و منصبى توسط شوراهاى مردم و شوراهاى .  انتخابى شوند

ات راى دهندگان و ين انتخاب اجراى منويرد و اصل در ايگيهر واحد اجتماعى صورت م
ک امر يد خود را براى يزمان که بخواهند کاند نکه شوراها هريو ا. اراده جمعى است

نطور ساده کردن سلسله مراتب، و نوع يهم. کننديگرى ميکنند و انتخاب دين عزل ميمع
ژه طورى که همه شهروندان قادر به يستم ادارى، و خارج کردن آن از تخصص ويکار س

حقوق مقامها و مسئله . گر براى الغا بورکراسى استيک عامل مهم ديانجام آن باشند، 
توجه . د معادل متوسط دستمزد کارگر باشديگر است که از بايز موضوع ديندگان نينما

ن جنبه مادام معتبر است که هنوز مناسبات و روابط کار براى مزد تماما الغا يد ايداشته باش
ن است که کار هر شهروند در هر قلمرو و ين مناسبات معنى اش ايلغو کامل ا. نشده است

از ين نير اجبارى، داوطلبانه، و مستقل از تاميدر قلمروهاى مختلف، کارى آگاهانه، غا ي
ک يکار از . ن شده اندين و تضميازهاى شخصى و خصوصى تاميچون ن. شخصى است

بورکراسى شرط . شوديل مين و خالق در جامعه تبديريت شيک فعالياجبار اقتصادى به 
ت هاى متفاوت اقتصادى و اجتماعى و ياتب و موقعالزم مناسباتى است که در آن سلسله مر

. بورکراسى نظام ادارى جامعه مبتنى بر طبقات و تضادهاى طبقاتى است. ره الزامى انديغ
  . زنديک زائده بسرعت کنار ميسم بورکراسى ادارى را بعنوان ياليسوس

  
  .در مورد وضعيت حال حاضر چين  برايمان توضيح دهيد* 
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حقوقى يکتاتورى و بيه دارى متکى بر خشونت و ديجامعه سرما کين يجامعه چ جواب؛
ک يگذاشتند، آرمانهاى " انقالب"ن که اسم آن را يروزى نظامى مائو در چيپ. مردم است

ل يکرد که در آندوره و بدليندگى ميستى را نمايوناليجنبش دهقانى و ضد استعمارى و ناس
سم يکمون. را بر خود نهاد" سميکمون"ل نام ن المليسم بياليسم و سوسيته جهانى مارکسيآتور

اى يانى متکى به احيسم مارکسى، جرينى، برخالف کمونيستى و چيجهان سومى و مائو
اسى حزب و دولتى يسنت ها در تقابل با ارزشهاى مدرن غربى و متکى به قدرت س

ح انات باصطاليستها و جريوناليک الگو براى ناسيک بود که مدتها بعنوان يدئولوژيا
ن قبل از تحوالت در بلوک شرق، يچ. مورد رجوع قرار گرفت" جهان سوم"ستى در يکمون

نى نام گرفت يآنچه مدل چ. ه دارى دولتى به سمت اقتصاد بازار چرخش کردياز سرما
است اقتصادى با حفظ قدرت مرکزى در دست يراتى در اقتصاد و سييجاد رفرمها و تغيا

ک يع يکتاتورى و کار ارزان و اردوى کار وسين امروز روى دوش ديچ. حزب بود
چ ينه امروز و نه ه. کنديک غول اقتصادى قد علم ميت جهان دارد بعنوان يچهارمى جمع

ن صورت يرات و رفرمهائى که در چييتغ. ستى نبودين جامعه اى کمونيگر چيزمان د
سط طبقه زى از ثروت اجتماعى بود که تويار ناچيگرفت، در واقع بازگرداندن بخش بس

م اسالمى است ينى که مورد عالقه جناحهائى از رژين الگوى چيا. شديد مين توليکارگر چ
س و خارج نگهداشتن يکتاتورى و بساط لفت و ليت متکى است که حفظ دين واقعيبه هم

ستم اقتصادى و از جمله خصوصى ياست، با اتخاذ رفرمهائى در سيمردم از قلمرو س
بازار جهانى و موسسات اقتصادى با حفظ جمهورى اسالمى  کردنها و گسترش رابطه با

  . رسديامرى که محال بنظر م. تواند نوشداروى نجات باشديم
  

   .در مورد داليل رشد بسيار سريع شوروی سابق وسقوط آن برايمان توضيح دهيد * 
سم يالين و تحت نام ساختمان سوسيع شوروى در دوران استاليرشد اقتصادى سر جواب؛
ه يسم بلکه بازسازى سرمايالين نام طى شد نه ساختمان سوسياما آنچه با ا. ت گرفتصور

مدلى که اقتصاد . ت شده بوديريک مدل دولتى و مديه بر مبناى يدارى و اقتصاد ملى روس
گذاشت يزمهاى بازار ميا پالن اکونومى را توسط دولت بجاى مکانيزى شده و يبرنامه ر

عنى نظام کار مزدى، مبادله و پول يه دارى ياقتصادى سرماه اى نظام يات پاياما خصوص
ل يات ادارى و درجه اى از تعديزم بازار با برنامه و تصمينى مکانيگزيجا. را نگهداشت
مه هاى اجتماعى يازهاى مردم شامل خدمات رفاهى و بين حداقلى از نيثروت و تام

. سم به جهان معرفى شدياليوسن مدل اقتصادى و آنچه بود که با نام سيهمگانى محتواى ا
کها يو بلشويکى فقدان آلترناتيرشد اقتصادى شوروى به نظر من حاصل دو روند بود؛ 

ه دارانه و مسلط شدن نگرش يستى و الغا مناسبات سرماياليبراى سازماندهى اقتصاد سوس
ک و طبقه کارگر، و ياست حزب بلشوين بر سيستى استاليوناليو خط مشى اقتصادى ناس

هن يم"د آن در خدمت رشد و اعتالى يج کارگران و استثمار شديکى بسيدئولوژيم طوق ادو
داد رشد کرد و آنجا يش اجازه ميتهاين نظام اقتصادى تا آنجا که ظرفياما ا"! ستىياليسوس
رى و ير سرازيد، سين امر فائق آيد شد و نتوانست به ايازمند جذب تکنولوژى جديکه ن

  . تا به سقوط بلوک شرق منجر شدينها اضمحالل آن شروع شد که
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حاال نوبت . در مورد انقالب سال پنجاه و هفت از زبان آخوند ها زياد شنيده ايم* 
  .شماست
. ديخ شکست نخوردگان منصور حکمت را بخوانيکنم مقاله مشهور تاريه ميتوص جواب؛

ن نه يا. دت جمهورى اسالمى ربطى نداريبه حاکم ۵٧لى خالصه اشاره کنم انقالب يخ
بود و نه مردم براى اسالم و آوردن سنگسار و انجزه انجزه انقالب " انقالب اسالمى"

حرکتى بود براى آزادى و رفاه که توسط ضد انقالب اسالمى درهم  ۵٧انقالب . کردند
م شاه يه اى بود و وقتى رفتن رژيانى حاشيران جرياست ايان اسالمى در سيجر. ده شديکوب

ان يم شاه را سرپا نگهدارند، جريستند رژيوقتى که معلوم شد که قادر نمسجل شده بود، 
پلماسى و سازمانهاى يغاتى و پول و دياسالمى را روى صحنه آوردند و با امکانات تبل

ران يه دارى در ايم مطلوب سرمايان اسالمى رژيجر. جاسوسى در مقابل مردم گذاشتند
د آن بود که در متن جنگ سرد و معادالت يشد سميان اسالمى آنتى کمونيت جريمطلوب. نبود
توانست در مقابل انقالب و چپ يروئى بود که هم ميگى شوروى، نياى آنروز در همسايدن
تش سرکوب يم اسالمى ماموريرژ. ه دارى را از تعرض چپ نجات دهديستد و هم سرمايبا

دان ژاله ير مک به مردم ديور با شليشهر ١٧م شاه در يانقالب بود و کارى را که رژ
بقول منصور حکمت دستور کار هر . ان برديبه پا ٦٠شروع کرد با کشتار مخوف خرداد 

در قاموس از تخت افتادگان  ۵٧ت انقالب يل و رواياما امروز تحل. ز بوديک چيم يدو رژ
اما براى مردمى . قى استير حقيخى، جعلى و غير تاريت غيو بر تخت نشستگان دو روا

ن شکست خوردند ين است که در آن تالش معيدان آمده بودند مسئله اير به مييکه با هدف تغ
د امروز يبراى نسل جد. ر اما ادامه دهنديو ناچارند راهشان را هرچند با دوره اى تاخ

ژه در متن تحوالت ير در آن بويروهاى درگيگاه نين انقالب و نقش و جايبررسى تجارب ا
  . ار مهم استيران بسياسى ايس
  
  نحالل دولت بعد از انقالب به چه معناست؟ا *

ک طبقه ياست و راه و روش يتا سيهر دولتى نها. دولت ابزار سلطه طبقاتى است جواب؛
غات يتبل" نده مردميدولت نما"و " دولت همگانى"و " دولت ملى. "براى اداره جامعه است

ه است و دولت ف کرديکتاتورى تعريسم معموال دولت را مترادف با ديمارکس. پوچ است
ا ينامد و يا چپ ميا محافظه کار يبرال ينکه خود را ليف، مستقل از ايهر طبقه اى طبق تعر
کتاتورى است چون يد. ک طبقه استيکتاتورى يکند، ديف ميک تعرينظامش را دمکرات

ستى جامعه اى بدون يجامعه کمون. ون رانده استيسيگر به اپوزياست و اهداف طبقه ديس
ن اعتبار يسم جنبشى براى الغاى جامعه طبقاتى و به ايکمون. طبقات است دولت و بدون

در دوره گذار و به معنى مشخص ترى در دوره انقالبى دولت از تمام . الغاى دولت است
ا عقب راندن و به يشروى و يله اى براى پيشود و صرفا به وسيش خود تهى ميور و آرايز

د يسم زمانى که جامعه براساس توليدر کمون. شوديل ميابزارى مهم در مبارزه طبقاتى تبد
ستى شکل ياليد بالواسطه سوسيا سازمان توليافت و يستى سازمان يالياجتماعى سوس

به امرى . دهديک نهاد امروزى فلسفه وجودى خود را از دست ميگرفت، دولت بعنوان 
لذا . ا حراست کندنى ريست که قرار است منافع طبقه معيگر دولتى نيد. شوديل ميزائد تبد

ت دولت طبقاتى يشود که ماهيل مير ضرورى است و عمدتا به ارگانى از اداره امور تبديغ
  . را ندارد



 116

 
  آيا بعد از انقالب فورا تضاد طبقاتی از بين می رود؟* 

ر، نفى تضاد طبقاتى و تناقضات جامعه طبقاتى مشروط به الغاى جامعه طبقاتى يخ جواب؛
ت و تناقضات کارکرد جامعه طبقاتى موجوداند، تضادهاى طبقاتى هم مادام که طبقا. است

دنش يشرو است که در بدو به قدرت رسيدولت کارگرى اما دولتى آزاد و پ. موجوداند
هاى ياز جمله اعالم آزاد. شودياده کردن آن دست بکار ميت اهدافش را اعالم و براى پيتمام
پلماسى علنى، يض گر، برابرى زن و مرد، ديبعن تياسى، الغا مجازات اعدام، الغا قوانيس

ره ياسى و نشر و غيد و شرط سيقيهاى بياسى، اعالم آزاديجاد سازمانها و احزاب سيحق ا
تواند در شکل قابل قبولى به اجرا گذاشته شود و بعضا طى فرمانى متحقق يبالفاصله در م

روزى ياست که اساسا براى پانقالبى . ستى انقالبى اجتماعى استيالياما انقالب سوس. شود
عنى به مناسبات اقتصادى و روابط ي. د فرمان اقتصادى انقالب را اجرا کنديهمه جانبه با

ت خصوصى و بردگى مزدى را الغا کند و زندگى مردم را يمالک. ان دهديه دارى پايسرما
قاتى نفى تضادهاى طب. ر نفوذ و قدرت بازار خارج کنديک استراتژى حساب شده از زيدر 

  . ن انقالب استيروزى همه جانبه ايگر در جامعه موجود منوط به پيو تفاوتهاى موجود د
  

 روابط ما با آمريکا چه طور خواهد بود؟* 
ستى و ياليدولت سوس. کا ندارديجاد رابطه با آمريستى معضلى با اياليدولت سوس جواب؛

ستى ياليتى و جنبش سوساى صنعينده جناح چپ جامعه غربى و سنت پرولتاريکارگرى نما
سم بشدت غربى ياليسوس. ن و آزاد و مدرن را برپا کنديکند جامعه اى نوياست و تالش م
پلماسى در يد. گرى را زنده کنديق شرقيو عت" آبا و اجدادى"ست سنتهاى ياست و قرار ن

دولت کارگرى با باز کردن . شوديپلماسى سرى الغا مين دولت علنى است و بالفاصله ديا
ن مانع ين قوانيشروتريها و اعالم پين آزاديا و با اعالم گسترده تريامعه به روى مردم دنج

جاد تخاصم و ياست ايدولت کارگرى س. طان سازى از خود خواهد شديهر نوع تخاصم و ش
کند نمونه اى يرا در دستورش نخواهد گذاشت بلکه تالش م" سمياليرودروئى با امپر"

دولت . ق شوديا براى اتخاذ آن تشويگر نقاط دنيدر غرب و دبدست دهد که طبقه کارگر 
خواهانه، ضد يبانى از جنبشهاى آزادياست اش مبتنى بر پشتين حال سيکارگرى در ع

  . شرو و برابرى طلب در همه جاى جهان استيستى، پيراس
  

  آيا برای انتخابات مرجعی شبيه به شورای نگهبان خواهيد گذاشت؟* 
د فورا الغا و اموال آن در خدمت يژه باياد مفت خور و داراى حق ور، هر نهينخ جواب؛

ستى به معنى ياليسم و جمهورى سوسياليانتخابات در سوس. ردياهداف عام المنفعه قرار گ
ستى مبتنى بر يالياسى جمهورى سوسيدولت و ساختار س. ابديواقعى کلمه تحقق مى 

کنگره عالى . رنديگياستان شکل مشوراها است که در هر محل کار و زندگى و شهر و 
هر شهروند که به سن . م مردم استيندگان منتخب و مستقين ارگان نمايشوراها باالتر

تواند عضو شوراى محل زندگى و کار خود شود و خود را براى هر يده است ميقانونى رس
 تيندگان مورد نظرش راى دهد، و هر زمانى اکثريد کند، به نمايمنصب و مقامى کاند

نده منتخب شان را عزل کنند و يتوانند نمايص دادند ميانتخاب کنندگان اراده کردند و تشخ
ت ياسى است که تاکنون بشرين نظام سينظام شورائى آزادتر. ننديگرى را برگزينده دينما
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ندگى و يبرخالف پارلمان و حکومت پارلمانى که متکى به دمکراسى نما. تجربه کرده است
کند، نظام يزوله مياسى دور و ايچند ساله است و مردم را از صحنه س براى دوره طوالنى

ن اعتبار يم و دخالت مستمر اعضاى شورا و به ايشورائى متکى به دمکراسى مستق
شهروند داراى . ستى شهروند دارديالينظام سوس. ش استيشهروندان در سرنوشت خو

وراها، در جمهورى ستم جمهورى شيگرى در سيمقوله د. ف شهروندىيحقوق و وظا
  .ستى وجود نداردياليسوس

   
مادام العمر خواهد ...آيا رياست جمهوری در آن نظام محدود خواهد بود يا مثل کوبا و*

  بود؟
ا نه و دامنه يس جمهور داشته باشد يستى رئياليد دولت سوسينکه بايدر مورد ا جواب؛

حث بازى است و مشخصا ن نظامى چگونه است به نظرم بيس جمهور در چنيارات رئياخت
اما تا به . ب کندين و تصويين موضوع را تعيد ايستى باياليقانون اساسى جمهورى سوس

در نظام شورائى . سم بى معنى استياليسوال شما مربوط است، مادام العمر بودن در سوس
در کوبا هم . تواند توسط انتخاب کنندگان عزل شودينده منتخب مردم هر زمان ميهر نما
ک و نظام تک يدئولوژينست که دولتى ايرد اما موضوع ايگيرا انتخابات صورت مظاه

م يچه در کوبا و چه عراق قد –است جمهورى را عمال ين موضوع ريحزبى حاکم است و ا
  . کنديمادام العمر م -ران اسالم زدهيا ايو 
  
ندی به حزب آيا کانديد شدن در انتخابات بی قيد شرط خواهد بود يا از شرايط آن پايب*

  کمونيسم خواهد بود؟
ک يبرابرى . ن نکته را مقدارى عمومى تر پاسخ دهميد ايبگذار. ن را دادميپاسخ ا جواب؛
چ استاندارد دو گانه اى يتواند هيستى نمياليک نظام سوسيدر . سم استيه اى کمونياصل پا

لت در نظام است و حق دخايشرکت در س. ه اى مردم وجود داشته باشديدر مورد حقوق پا
بلکه براساس برابرى در . ستيد و آراى شهروندان نيبه عقا طا مشرويستى تابع و ياليسوس

ط برابر براى شرکت در فعل و انفعال و سوخت و ساز يمقابل قانون و برخوردارى از شرا
ن يچن. ستيچ کسى نيد شدن هيد افراد شرط کانديواضح است عقا. اسى و اجتماعى استيس

  . ستى استياليشرطى ضد سوس
  
  آيا به مردم اجازه راه پيمايی حتی اگر بر ضد کمونيسم باشد داده می شود؟*

ستها در نظام راستها يکمون. اسى حق هر شهروند استيبرپائى تجمع و اعتراض س جواب؛
رد، چون يگيره نام ميو غ" منحله"شوند، حزبشان يد ميشوند، تبعيو بورژوازى اعدام م

ستى اما ياليدر نظام سوس. ستاده استيى دوش سرکوب ابورژوازى حکومتش رو
ت يه مردم در فعاليمائى کند و مانند بقيتواند حزب بزند، اعتراض و راهپيبورژوازى م

گر مسائل يشود و مانند ديسم همگانى مياليآزادى در سوس. اسى و اجتماعى شرکت کنديس
   .شوديل ميانى تبدگک حق همياز به يتک اميجامعه امروز از 

  
  برنامه شما برای تنظيم آزادی بيان واقعی چيست؟* 
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ان، نقد، نشر و يد و شرط بيقيت دادن قانونى و اعالم آزادى بياسى رسمياز نظر س جواب؛
وئى يراالنتشار، شبکه هاى راديات کثياز نظر عملى دسترسى عمومى به نشر. ره استيغ

آن به نهادها، احزاب، انجمن ن شبکه ها توسط دولت و اختصاص يجاد ايونى، ايزيو تلو
اسى ير سياسى و غيلغو کامل سانسور، اعم از س. ها، کانون هاى متشکل از اهالى کشور

 . کنديان را متحقق ميب ینها در دوسطح حقوقى و مادى آزاديا. بر رسانه ها
  

  ه،يترک
ت يست کارگرى و تقاضاى عضويز، نامه استعفاى شما از حزب کمونين عزيوان شاهيک

م يدواريام. ديبه حزب خودتان خوش آمد. افت شديسم کارگرى دريحزب اتحاد کموندر 
ن راه يم و از تجارب طوالنى شما در ايش ببريستى قابل قبولى را پيهمراه هم تالش کمون
   .ديروز باشيموفق و پ. ميبدرستى استفاده کن

  
  آبادان :تلما حداد

. نظرم در راهی بيهوده تالش ميکنيدسالم با همه احترامی که برای شما دارم ولی به 
. کمونيسم نه تنها پاسخ خود را پس داده که هنوز هم ما شاهد انسان کشی اين سيستم هستيم

   اخبار از کشور چين؛ 3در هفته گذشته فقط 
کودک که توسط بزرگترين حزب کمونيستی ربوده و  200پليس چين بيش از  -1

اين کودکان بر اثر . اجباری بودند آزاد کرد اسير بودند و در کارخانه ی مشغول کار
  شکنجه حتی نام خود را به ياد ندارند

پليس چين تعدادی فاحشه خانه را کشف و زنهای بيشماری را از در اين  -2
  .مکانها دستگير کرد

  
ن کشور يها نوزاد در ا که در مدت چهار سال اقدام به فروش ده ین توانست زنيس چيپل-3

   .ر کنديتگکرده بود را دس
با کمک شوهر، » کس اوالنيا یج«ترز، يسنا به نقل از رويا» حوادث«به گزارش گروه 

ن خانواده يا .اند د و فروش کردهينوزاد را خر 118تا کنون  2003پسر و عروسش از سال 
گر به فروش يکرده و در مناطق د یداريخر یگوانکس ی، نوزادان دختر را از منطقه جنوب

   .رساندند یم
ر داخل يتعم یبازداشت شدند که خودرو حامل چهار نوزاد خود را برا ین خانواده هنگاميا

: ديگو یم یس گوانکسيپل  .رون از خانه گذاشته بودندين نوزادان را بينگ برده و ايپارک
موجب شده  يیروستا یها خانواده یز فقر و تنگدستياعتقادات مردم به داشتن نوزاد پسر و ن

نوزاد تازه متولد شده را در  5ن، يس چيز پلين نيش از ايپ  .انشان را بفروشندتا مردم نوزاد
اينها فقط گوشه ای . ن کشف کرديچ یشده در شمال شرق ین دزديک ماشيصندوق عقب 

نگوييد ما فرق داريم که اونوقت . از حقوق انسانيست که کمونيستها به جامعه هديه ميدهند
شما شنيديد که در طول تاريخ کسی قبل از گرفتن قدرت . دبايد بگويم همه همين را ميگوين

صدای اعتراضتون . اعدامتون کنم. اعالم کند مردم به من رای دهيد تا بعد فقير ترتون کنم
فکری . پس لطفا بيايد و اين کمونيسم را رها کرده و فکری دگر کنيد. را ببرم؟؟؟ نه هرگز
  .که چاره ساز ما باشد
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  ز، يتلما حداد عز

مورد کارگرانى که به . ن هفته دنبال کردمين اخبار وحشتناک را من هم در رسانه ها در ايا
ن يدر چ. ست مورد اشاره شما نبودين حزب کمونيده شده بودند، توسط بزرگتريبردگى کش

ن يدهند که ايس مدال بخود مينجا دولت و پلياتفاقا ا. ستيشتر در حکومت نيک حزب بي
ن اتفاقات و چه بسا ينست که مشابه ايقت اين نکته حقيمستقل از ا. درا کشف کرده ان مسئله

در . شونديه دارى خبرش براى ساعاتى منتشر ميوحشتناک تر در هر گوشه جهان سرما
. شوديافت ميک دانه دمکراسى است گورهاى دسته جمعى کودکان يکى يهندوستان که 

کى يار باريودک را به جاهاى بسگر دامنه فحشا کودک و ستم به کيلند محصول غرب ديتا
ه و پاکستان و خود کشورهاى غربى در اشکال يار در ترکيبردگى تمام ع. کشانده است

ن هم يچ. ستين جهان ضد انسانى جدا نين قاعده و از اين از ايچ. متفاوت آن جارى است
ان اداره يکتاتور و سرکوب عريک حزب ديله يه دارى است که بوسيکشور سرماک ي
عملکرد اما از . ها در رنگ پرچمها و اسم احزاب حکومتى است د تفاوتيشا. دشويم

سم کارگران در تقابل با ياليسوس. کى استيا يموضع کارگران و مردم محروم همه جاى دن
سم ياليسوس. ن استير کارگرى و ارتجاعى در شوروى و چيسمهاى غيالين نوع سوسيکل ا

ار ياست و روشى است که آزادى عمل و اختيسه هر يکارگرى جنبشى انسانى است و عل
چوقت يم و نه هين بوديم چون نه طرفدار چيکنيسم را رها نميما کمون. کنديانسان را سلب م

ن اردوگاهها بعنوان يجنبش ما روى نقد کل ا. ميسم شناخته ايالين را سوسين و نوع چيچ
. زبى قد علم کرده استک و نظام بسته تک حيدئولوژيه دارى دولتى با دولتهاى ايسرما

ن از ير چيا با تصويسد و يسم کارگرى بنويتواند به پاى کمونين را کسى نميحساب چ
کند، يفرقى نم. ن اوضاعيان دادن به هميعنى پايسم براى ما يکمون. سم روى برگردانديکمون
ه يه سرمايسم جنبش اعتراض کارگرى عليکمون. ن و آلمانيا در چيران و عراق يدر ا
دوارم شما هم با يام. ن استين و تنها هميران هم همياست و چاره کار ساز مردم ا دارى
  . ديوندين صف بپيشترى به اينى بيخوشب

   
  سروش آزادى
 یالبته اگر از الفاظ.با بوديدر مورد حقوق زن را خواندم فوق العاده ز یمقاله آذر ماجد
بود و از خواندن آن  یمقاله خوبم به هر حال يبگذر... سم و يسم پرگماتيکاليهمچون راد

 یدر جامعه با ق یند مطمئنا اثرات ژرفيشان عامه فهم تر سخن بگوياگر ا. ستميمان نيپش
  .خواهند گذاشت

  
  ز،يسروش عز

  . ديموفق باش. کنمير ماجدى منتشر مذنامه ات را جهت اطالع آ. با تشکر از اظهار نظرت
  

  با درود، 
بازهم به دليل اختالف ايدوئولوژی عوض اتحاد عميق تر متاسفانه . فرهاد هستم از ژاپن

بخشی از رفقای حزب کمونيست کارگری از حزبی که به قول علی جوادی با چه زحمتها 
نمی . اين جدايی ها در افکار عمومی داخل بسيار تاثير منفی دارد .تشکيل شده جدا شدند
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ی حزبی با بحث و گفتگو دانم اگر مبارزه به خاطر رهايی وطن و خلق است چرا رفقا
به هر حال اميدوارم که در ايجاد حزب کمونيستی  مواردشان را حل و فصل نمی کنند؟

  . موفق باشيد
  

  ز،يفرهاد عز
اسى ينبود، س" کيدئولوژيا"مان ياختالف ما با رفقا. کنمياز برخورد مسئوالنه ات تشکر م
دى يترد. ران بودياسى ايف حزب در قبال تحوالت سيو برسر خط مشى حزب و وظا

ر مثبت ندارد، اما اگر راهى به روى انسانهاى واقعى که امرى دارند يست که جدائى تاثين
نست برخالف يسم کارگرى ايتالش حزب اتحاد کمون. شودين داروى تلخ الزم مينباشد، ا

ن جنبش را يال انسانى اير و خط مشى که هر روز انشقاق و استعفا و جدائى ماترين سيا
براى . ميت قرار دهيکند، ما منافع و اهداف عمومى جنبش مان را در اولويه ميد و توجيتول

ن يم و در عين جنبش را کنار بزنيشروى ايموانع پ. ميبازسازى لطمات وارد شده تالش کن
  . ديروز باشيموفق و پ. ميستى در اوضاع دخالت موثرى بکنيک حزب مارکسيحال بعنوان 

  
   رها سعادت
انسانی . ار و پر صالبت در گورستان هايگيت در کنار مارکس بزرگ آرميدهدرختی پر ب

  .که به بشريت دنيايی بهتر را نويد داد
  

  ز،يرها عز
اى بهتر يدن. فشرديش قلب همه ما را ميک انسان بزرگ بود که جاى خاليمنصور حکمت 

روى ين ست ويالين تالش و اتحاد طبقه کارگر سوسيد متحقق شود و ايمنصور حکمت با
اى بهتر يک دنيد به تالش براى برپائى فورى يبا. کنديسم کارگرى را طلب ميجنبش کمون
  . ملحق شد

   
  فرشاد

صد در صد با دين مخالفم، . ساله هستم که در تهران زندگی می کنم 26سالم، من جوانی 
ی و بيکارم، تنها از نظر عاطفی و فکر. سرمايه دار هم نيستم، در واقع هيچ چيز ندارم

جنسی، دلم می خواهد اين اسالم گراها و آخوندها را بکشم، اين ها زندگی و شادی را از 
. به خاطر خفقان اسالمی چيزی نفهميدم) نوجوانی(من گرفتند، از دوران تينيجری 

، برنامه شما را در چنل )به هر حال( افسردگی شديد دارم، البته به گفته دکترها، انی وی 
يدم، ولی هنوز شما و حزبتان را خوب نمی شناسم، در واقع ديد خوبی د) کانال يک(وان 

نسبت به کمونيسم ندارم ولی دلم می خواهد در بر اندازی اين آخوندها نقشی داشته باشم و 
چون می دانم در يک دولت سرمايه داری باز هم امثال ما همينطور بدبخت خواهند بود 

ولی می ترسم در . طور شد که از شما خوشم آمدپس عالقه ای به آن ها هم ندارم، و اين
چگونه می توانم به . يک جمهوری سوسياليستی يا کمونيستی هم درد امثال ما دوا نشود

شما اعتماد کنم يا در مورد صداقت شما در گقتار و عمل بيشتر بدانم؟ يا اگر به شما بپيوندم 
به آزادی و برابری تمام مردم بايد کارهای خاصی انجام دهم؟ از اسالم و دين متنفرم، 
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عقيده دارم، زن، مرد، سياه و سفيد و غيره همه بايد از حقوق برابر اجتماعی و سياسی و 
  . هر آنچه را که فکر می کنيد الزم است را به من بگوييد .فردی برخوردار باشند

   
  ز،يفرشاد عز

ط ين شرايمتاسفم که ا .ادى در درون تو جمع شده استيانرژى ز. نامه ات تکان دهنده است
. دا کنىيع بهبود پيلى سريدورام خيام. ضد انسانى باعث شده که دچار افسردگى شوى

ط زجر آور ين شرايعى ايک محصول طبي. ج امروز استيمارى رايدانى افسردگى بيم
ن يهى تريک نسل را تباه کنند و از بديابند زندگى ينى که اجازه مى يمها و قوانيرژ. است

ن حقوق را ازکجا يست ايمعلوم ن. ره محروم کننديل معاشرت و رابطه جنسى و غحقوق مث
ن جامعه اعتراض يست هستى که به ايک کمونيتو نمونه . زىيد برخيآورده اند؟ اما با

ق خواندن کتاب و يکسى از طر. خواهديداند چه مينى دارد و در خطوط کلى ميمع
مها معموال معترض اند، امرى دارند، آد. شوديست نميسم آرمانخواه و مارکسيمارکس

الت و اعتراض را در ين تمايان فرموله ايا بيالتى دارند، بعد انعکاس و يآرزوها و تما
رشان را آگاهانه تر يشوند و مسيبا آن چفت م. کننديدا مينى پيدگاه و حزب معيجنبش و د

تو . مذهب استض و نابرابرى و يه تبعيسم پاسخ هر کسى است که عليکمون. کننديطى م
سم يا هر روز از کمونيد خوبى نداشته باشى، چون آنچه که دنيسم ديحق دارى از کمون

ک، بسته و يدئولوژير خاکسترى، اين تصوياما ا. ستيگذارد، ابدا دلچسپ نيجلوى مردم م
ستى است که امرشان را بنا به يستى و رفرميوناليژگى همان جنبشهاى ناسير مدرن، ويغ

و گرنه . ش برده اندين پرچم پير ايسم زيسم و کمونياليه و اعتبار سوسات زمانيمقتض
سم مارکس و منصور حکمت بشدت غربى، مدرن، شاد، متکى به اراده آزاد انسانها، يکمون

ه دارى کارگران، و براى ساختن جامعه اى انسانى و مرفه و يمتکى به اعتراض ضد سرما
چون بورژوازى . شوديسم متحقق مياليسآرزوى امثال تو تنها در سو. خوشبخت است

خواه آن همه يمه جمهوريمه شاهى و نينوع اسالمى و شاهى و ن. حرفى براى گفتن ندارد
شترى در يز بين طبقه چيا. دنديک تجربه صد ساله در مقابلمان صف کشيلخت و عور با 

ن يا .ز و به حزب خودت ملحق شويپس برخ. چنته ندارد، سهل است، عقب هم رفته است
ن يا. سم استياليه و مذهب و ارتجاع فکرى و فرهنگى و حزب سوسيه سرمايحزب عل

. از دارد تا با قدم و عمل متشکل شان زندگى را متحقق کننديونها مثل تو نيليجنبش به م
  . شه شاد و سالمت باشىيهم
  

  جهان
بايد گير  از کجا. سالم، من می خواهم يک سری اطالعات در مورد سوسياليسم پيدا کنم 

از يک سری از عقايد اين حزب خوشم امده بايد چه کار کنم که به اين حزب  بيارم؟
  ساله از کرج 20دانشجو  .متشکر ميشوم من را راهنمايی کنيد. بپيوندم

  
  ز،يجهان عز 

اى يک دني. ديآثار منصور حکمت را بخوان. ديثار مارکس را بخوانآما يکنم مستقيه ميتوص
تان در يد تا برايد خبر دهياز دارينى نياگر به مطالب مع. ديرا بخوان بهتر برنامه حزب

  . ديروز باشيموفق و پ. ميصورت امکان ارسال کن
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  د،يفرش
ته مرکزی حککا در مورد يزدی عضو کميق بابک ينامه رف!!! با کمال تعجب . رفقا

. ن را خواندمشايل ايات حاککا به آدرس ای ميشان دررابطه با عدم ارسال نشريتقاضای ا
، بلکه از ات نامه اويعلت تعجب من نه به خاطر در خواست او و نه به خاطر لحن و ادب

ق يونی با رفيزيمصاحبه تلو[ ش يه بود که چطور ممکنه کسی که بنا بر گفته خوين زاويا
ل های نامطلوب يشه ای ميدونه که ميوتر خوانده است ، هنوز نميدرس کامپ] د يوان جاويک

نترنتی يروس ايو« ه ها ين نشريو اصوال مگه محتوای ا. درس مشخص را بلوکه کردو با آ
  !! نقدر نگرانهيق اين رفيکه ا» 
  

  ز،يد عزيفرش
ان ينگونه بين نکته فنى مطلع است و خواستند نظرشان را ايزدى از ايق بابک يحتما رف

روز يموفق و پ. ميکنيممان و انتشار آن خوددارى نيبه هر حال ما از ابراز نظر رفقا. کنند
  . ديباش

 
  ۴شماره 
  ،زيرانداز عزين تيرام

سم کارگرى در تهران و در منطقه يسى توسط جوانان حزب اتحاد کمونيعکسهاى شعار نو
ن يکمپ. ميافت کرديک دريان پلى تکنيام شما به دانشجويرا همراه با پ... کوى دانشکاه و 

د يبه همه دوستان فعال خسته نباش. ديزان بسرعت شروع کرديمعرفى حزب را شما عز
ت از ين شماره همراه با شعارى در حمايدر هم کيامتان را به دوستان پلى تکنيپ. ميگويم

ن يسى ايافتى و شعارنويک مجموعه عکس درينهم نمونه هائى از يا. ميآنها منتشر کرد
  .دستتان درد نکند. زانيعز

  
 سالم

شما در فرم عضويت پرداخت حق عضويت را با تبريک ايجاد حزب کمونيست کارگری، 
آيا اگر کسی بيکار باشد و نتواند حق عضويت . به عنوان يک پيش شرِط مهم تذکر داديد

  نادر بپردازد او را به عضويت قبول نمی کنيد؟ 
  

  ،زينادرعز
نرو ما ياز ا. اسى دارديت سيار کم است اهميزان آن هم بسيت که ميپرداخت حق عضو
تى باشد که يقى در موقعياما اگر رف. ميت را الزامى قرار داده ايپرداخت حق عضو

ت متشکل اش يت و فعاليحزب مانع عضو ،ر عملى باشديش غيزان براين ميپرداخت هم
ن ين استثنا ها را بصورت موقت و در توافق با مسئولينست که اياست ما ايس. شودينم

  .ميحزبى حل و فصل کن
 

 سالم
  شهين استاجلو ،با سپاس آزادی زن هستيد؟چرا شما ضِد ترک هاِی 
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  ،زين استاجلو عزيشه

ت براى يم نه مخالف فعاليت ملى و قومى و مذهبى به انسانها هستيما مخالف انتساب هو
کره جامعه بشرى يمى از پيشما اگر براى آزادى زن بعنوان ن. آزادى انسان و آزادى زن

اما اگر آزادى زن . ميتالشتان ارزش قائل م و براىيفشاريما دست شما را م ،ديکنيتالش م
. گر ربطى به آزادى زن نداردين ديا ،ديت ملى و قومى مد نظر داريرا در چهارچوب هو

حقوق زن جهانشمول است و امر برابرى و آزادى زن امر تمام کسانى است که از 
ض يعم از جمله تبيضى هستيما مخالف هر تبع. زارنديض و ستمکشى بيتبع ،مردساالرى
 .   تيبراساس جنس

 
 سالم خانم نورِی عزيز،

خوشحالم از . خوشحالم از اينکه باب مطالعات پيرامون کمونيست در حال فراگيری است
  با دوام باشيد، رسول اسالمی. بابت رشد انديشه و ايجاد آگاهی تضمين آينده ايرانيان است

  
  آقاى رسول اسالمى 

فات مهلکى که به حساب يستى جهانى و تحريد کمونغات ضيرغم تبليم که عليما هم خوشحال
قت وقتى به امر آزادى ياى حقيد و جويامروز نسل جد ،ستها گذاشتنديستها و کمونيمارکس

دا يستى به نظام موجود پينه غنى ترى از نقد مارکسيگنج ،کنديهمه جانبه انسان فکر م
ک وجه مهم تالش يوز اى امريستى به دنيدگاهها و بسط نقد مارکسيگسترش د. کندينم

  . ديموفق باش. ماست
  

 !با درود فراوان
ز هم کاری با! من حتمًا وبالگ های شما را در اين تارنما قرار می دهم! مرسی از ايميلتان
      info@iranianinfolinks.comفعلن. بود ايميل بزنيد

 
  نکيان ليرانيفو انيدوستان گرامى ا

  . ميمانه شما سپاسگزارياز همکارى صم. ت در تالشتانيبا تشکر از شما و آرزوى موفق
 

  فتانه
تى يمتاسفم براى بى درا. دينجا رانده و از آنجا مانده شديا. ديم جر نزنيشناسيشما را خوب م

 .تان
 

  ،زيفتانه عز
براى . دهدير بهترى از شما مين تصويا. دياسى صحبت کنيکنم کمى بهداشتى و سيه ميتوص

د که بعدا متاسف يريد لطفا آن را طورى بکار بگيتى دارياگر شما درا. ديما هم متاسف نباش
 . دينشو

 
 علی جان با سالم
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عزيز جان من تا به حال چندين مورد از شما خواسته ام که مرا از ای ميل ليست خود 
نشريات شما در سايتها هست و من . قبول داريد که اين کمترين حق من است. خارج کنيد

شما هم  در اين مورد بيشتر به خود . اگر وقت داشتم و مايل بودم حتما نگاهی می اندازم
چون در . و از ما بهتران!!! باشيد با حواريون؟؟؟!!! زحمت ندهيد، به دنبال اتحادتان

ن هم که شما در احزاب آ. سی به اتحاد شما جواب مثبتی ندادجنبش کمونيست کارگری ک
. داخل و بيرون حزب هم کسی شما را جدی نگرفت. چشم اميد بسته بوديد همين طور

که من واقعا برايتان . کورش مدرسی و مهرنوش موسوی هم چنان با شما برخورد کردند
البته شما . يدنديگر لطفا وقت من و خودتان را در ای ميل زدنها  تلف نک. متاسف شدم

مايليد ای ميل بزنيد ولی عرف جامعه بورژوازی هم اين است که اگر آزاديد که به هر کس 
  .کسی درخواست کرد که او را از ای ميل ليستتان در آوريد اين کار را بکنيد

  بابک يزدی ،دوستدار شما ،زنده باد کمونيسم کارگری، زنده باد راه و ياد  منصور حکمت
  

  ،زيزدى عزيبابک 
در مورد نکته اى که . ع نشوديم تا حقوق تان ضايکنيارج مل خيست اى ميحتما شما را از ل

کال از هر دو سو که يل چپ راديچون بجز تما ،دياد نگران و متاسف نباشيد زيطرح کرد
سم کارگرى مسئله يدر جنبش کمون ،کنديش منافع محدودترى را دنبال ميتهايبنا به ظرف

ن همه باران يما با ا. نديگويم" متاسفم"دانم چرا همه ينروزها نميالبته ا .برعکس است
مان يم و برايبنيست که برخورد فرقه اى ميم؟ ما بار اولمان نيد بکنيتاسف چکار با
نست که رفاقت يآنچه دور از انتظار بود ا. ن دست ابدا دور از انتظار نبوديواکنشهاى از ا

اسى و يفاقت سما براى ر. ژه آن بى ارزش شوديات وين نوع برخوردها و ادبينه با ايريد
خ ين تاريم ايکنيم و تالش مين حزب ارزش قائليستهاى ايت با کمونيدوره طوالنى فعال

سم کارگرى يجامعه و کادرها و اعضاى جنبش کمون. قربانى منافع آنى و محدود نشود
د به حساب و يلطفا برخورد هر کسى را بگذار. دهنديص ميشعور دارند و تفاوتها را تشخ

رود بجاى کلمه يته مرکزى حزب هم انتظار مياز شما بعنوان عضو کم. ت خودشيمسئول
ن نوع يدر مقابل ا. دين کنياسى و متين دست مقدارى استدالل سيغات از ايو تبل" ونيحوار"

سم کارگرى آرزوى سالمت يبرخوردها ما براى شما و رفقاى دو حزب و کل جنبش کمون
رد يتان نگيم که کسى جدينرا داريآرزوى ابرخالف شما نه . ميکنيهاى درخشان ميروزيو پ

نه ها و يزم ،مينيما مسائل و برخوردها را مى ب. ميم بحالتان تاسف بخوريو نه دوست دار
دوارم که يفقط ام. ميکنيم و کارمان را ميشويرد م ،ميکنيدرک م ،ميشناسيدالئل آن را م

روز يپ. رى نگذاردسم کارگينگونه برخوردها را کسى به حساب منصور حکمت و کمونيا
  . ديو تندرست باش

 
 با درود به همه آزاديخواهان وديگر رفقا

متشکرم از مقاالتی که برايم می فرستيد، چرا سازماندهی را در درون کشور صورت نمی 
  اشی مشی ؟.دهيد

  
  ،زياشى ماشى عز
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تقادى م که مرتبا نظرات انيشويد و خوشحال تر ميکنيه را مرتب دنبال ميم که نشريخوشحال
ت حزب يک وجه اصلى و اساسى فعالي. ميگر را بشنويشنهادى شما و دوستان ديو پ

موفق . ديوستن به حزب باشيت و پيدوارم آماده فعاليام. سازماندهى در داخل کشور است
    . ديباش

  
  … استقالل و آزادی يک ميلياردی 

، محمد خاکساری م در دادگاه انقالب واقع در خيابان معل) 29/3/1386( امروز صبح 
حضور پيدا کرد تا بداند آزادی اش در گرو  مدير مسئول هفته نامه توقيف شده قلم معلم

در حالی  86ارديبهشت   13هفته نامه قلم معلم در . بازداشت سند يک ميليارد ريالی است
عدم اجازه درج هرگونه " توقيف شد که علی رغم مصوبه شورای امنيت ملی مبنی بر

، تنها انعکاس دهنده مطبوعاتی اخبار معلمان و کانون های صنفی " معلمان اعتراضات
ارديبهشت تا اواسط خرداد اين فعال صنفی تقريبا  15از تاريخ . آنها در سراسر کشور بود

چند . هر روز به جز روزهای تعطيل برای پس دادن بازجويی به دادگاه انقالب رفت
خره امروز قرار بازداشت سند يک ميليارد ريالی روزی خبری از احضارها نبود اما باال

 .برای ايشان صادر شد
 

   ،زيدوست عز
م اسالمى در قبال يندوره رژياست ايک گوشه سيرى معلمان فعال يت و آزار و دستگياذ

است ارتجاعى تنها با گسترش ين سيشکست ا. ن آن بوده استياعتراضات  مختلف و فعال
د مبارزه يمعلمان با. م اسالمى ممکن استينى به رژيل عقب نشين اعتراضات و تحميا
خواست آزادى . نديايدان بيشترى به ميت بيندور را جمع بندى کنند و با قدرت و قاطعيا
د به پرچم ير باير شده در دوره اخين دستگياسى و فعاليان سيه زندانيد و شرط کليقيب

   .ل شودير تبديت ١٨اعتراضات همگانى و از جمله اعتراضات 
  

  سم کارگرىيز حزب اتحاد کمونيدوستان عز
م شما يم اما عالقه مندين هستيار کوچک از منفرديک گروه بسيما . ل شمايتشکر از اى م

ن کتابخانه فارسى يت بزرگترين سايا. ميت کتاب فارسى دات کام رجوع دهيرا به سا
ن يبا بهتر. ندکيد چپ ارائه ميه ديکى است که مجموعه خوبى از کتاب از زاويالکترون
  . انجمن گلشن ،احترامها

  
  دوستان گرامى انجمن گلشن

  . ميکنيت ميت تان آرزوى موفقيبراى شما و فعال
 

مورخه  ه اى خبر دادند که دريطى اطالعنى ين کاظميد حسيجمعى از طرفداران س
 یبروجرد ینين آاظميد حسين جلسه دادگاه سيآخر 2007ژوئن  20مصادف با  30/3/86

نفر از هوادارانشان صادر  ١٧شان و يگردد و اعالم کردند که حکم اعدام براى ايم برگزار
  . ده و طلب کمک کردنديگرد
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چ کسى يم هيم و معتقديدانيآن را قتل عمد دولتى م ،ميما با مجازات ضد بشرى اعدام مخالف
رى جمهو. ردياسى قرار بگيب و آزار سياسى و مخالفت مورد تعقيد سيد بخاطر عقاينبا

ک حکومت ضد بشر و آدمکش است که تنها با سرکوب و اعدام و شکنجه ياسالمى 
ت تنها با سرنگونى جمهورى اسالمى و ين وضعيان دادن به ايپا. ن سرپا مانده استيمخالف

روزى مردم بر يتا روز پ. ن ارتجاعى و سرکوبگرانه اسالمى ممکن استيالغا تمام قوان
م اسالمى يخواهانه تالش کرد که رژيبا اتکا به مبارزه آزادد يت اسالمى باين جناين ماشيا

  . ردياسى اش بگين سيان کمترى از مخالفيقربان
   

 یبسمه تعال
ش آن قدر گسترده است يره اطالعات اسالم شناسيسنده آوتاه نظر مقاله دايشرمنده ام آه نو

و قتل دعا دختر آرد . ددانيخارج از اسالم است نماد اسالم م یرا آه فرقه ا یديزيآه فرقه 
اش به عشق  یابا و اجداد یضاله  یرا آه جرمش اسالم آوردن و خروج از فرقه  یديزي
اسالم زن زناآار محصنه را . اندازد یمذهب بوده به گردن اسالم  م یك جوان سني

در !  -سنده مقاله اصال از آن خبر ندارنديا نويآه گو یطيآن هم تحت شرا-آند  یسنگسار م
 . زديشتر نرينداشته تان ب ید تا آبرويست شتابزده عمل نكنينترنت بد نين و ايدورب عصر

moghalmo@yahoo.com  
  

  ،آقاى مقاملو
شود که انسان يچون عدم اطالع از اسالم و اسالم شناسى باعث نم. دياد شرمنده نباشيز

گر معرفه يران و افغانستان و عربستان دياسالم در ا. ه باشدمسئله مهمى را از دست داد
من البته . ستيت ضد بشرى آن نيبى براى درک ماهياست و ضرورتى به تفحص عج

ستم و از مذهب و اسالم يمن کمون. کنمين حرفه تلف نميستم و وقتم را براى اياسالم شناس ن
را به جنگ فرقه اى شما " الهر ظيفرقه ظاله و غ"دعواى . بعنوان قاتل مردم منزجرم

د يا بدون آن انسان است و باياز نظر من انسان با تعلق به مذهب خاصى و . کنميواگذار م
! نستيب ما ايآبرو و پرنس. از حق و حرمت شخصى و آزادى و برابرى برخودار باشد

اسالم ! ن دارديشود و عواقب سنگياى فرقه اى شما کفر محسوب مينکته اى که در دن
ن آبرو در يا. ديکنينرش آدمکشى است و خوبست که خودتان هم به آن اعتراف مه

نست که در يمسئله ا! شکش شمايط آن پيمردانگى اسالمى و افتخار به سنگسار و علم شرا
کسى که طرفدار سنگسار است آبرو ندارد نه کسى که به آن " نترنتين و ايعصر دورب"

در  ،انه خوبى داشته باشد و چه نداشته باشديشما من فرقه چه با اسالم يا. اعتراض دارد
تکارانه و سبعانه يز اشتراک دارد؛ مردساالرى و ضد زن بودن و عمل جنايک چي

  . ثانوى است" ر ظالهيظاله و غ"اختالف فرقه اى شما و  داستان . سنگسار
  
ر ص آبروى اسالم شناس ما و همفکرانشان ديک خبر جهت اطالع همگان و تشخينهم يا

  :جمهورى اسالمى
  
ن يشورای تام. شوند خرداد در تاکستان سنگسار می ٣١ک مرد پنجشنبه يک زن و ي"

ک مرد را در مالء عام صادر کرده يک زن و ياستان قزوين مجوز اجرای حکم سنگسار 
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ی تاکستان که حکم رجم را صادر کرده، خود در محل يکم دادگاه جزايقاضی شعبه . است
که امروز از ترس ". ن سنگ را خواهد زديافت و اوليواهد اجرای حکم حضور خ

 .اعتراض مردم متوقف کردند
  

 سالم
شما تازه بهش رو  ،کمونيست در دنيا به دليل ناکارائی واپس زده شد و از هم پاشيده

 فاطمه قربانی. آورديد؟ مثل اينکه خوابتون زيادی سنگين است
  

  خانم فاطمه قربانى
ن نوع يگر ايده بار د. ا بوديه دارى در دنين سرمايگرى از هميدد مدل يآنچه از هم پاش

کارگر ناچار است براى بهتر شدن زندگى اش مبارزه  ،د و شکست بخورديايستها بيکمون
سم يکمون. ت تالش کندين وضعيه ايه دارى کارگران ناچار است عليکند و جنبش ضد سرما

. ميستيلى وقت است کمونيما هم خ. استجاد جامعه اى آزاد و انسان محور يجنبشى براى ا
ن يم که ايابى را داشتيل و ارزين تحليش بود و ما ايچه زمانى که آن برج و بارو سرجا

گان و دمکراسى باغ وحش يا در خدمت تاچر و ريو چه بعد از آن که دن. بلوک رفتنى است
ر يمخ ،کننديمبارزه مر ييخواهند و براى تغير مييانسانهائى که تغ. شديبازار دو ال راست م

ست که اگر نرخ سودش افتاد يزنس نيسم بيکمون. ستنديبه کنار گذاشتن اصول و اهدافشان ن
ه دارى يش موجود در متن جامعه سرمايک گرايک جنبش اجتماعى و ي. ل اش کرديتعط

خواب . اسى و اقتصادى و نظام طبقاتى را الغا کنديخواهد استثمار و اسارت سياست که م
تى گردن ينست که مطابق مد روز به هر وضعيم ايرادى که ما داريا. لى سبک استيما خ
دوارم شما هم به جنبش انسانهاى آزاد براى نفى يام. ستيال نيمان سيپ هايپرنس. ميگذارينم

ه دارى ياستثمار طبقاتى و کل مصائب ضد انسانى جامعه سرما ،مردساالرى ،زىيزن ست
  . ديونديبپ
 

 !ارجمندبرای کمپين هما 
. موفق باشيد. ائتالف اپوزيسيون، نابودی جمهوری ديکتاتوری اسالمی را رقم خواهد زد

  ايرج شهبازی
  
  زيرج شهبازى عزيا
ون جمهورى يسياپوز. ون استيسيالوگ با اپوزيون بلکه ديسياست ما نه ائتالف با اپوزيس

کند و نه به يى را دوا مائتالفشان نه درد. کندياسالمى اهداف متفاوت و متضادى را دنبال م
ن يکند و نه جمهورى اسالمى به اياسى و آگاهى مردم کمکى ميت مبارزه سيروند شفاف

اس اجتماعى انتخاب يک مقيان چپ و راست در يرند ميمردم ناگز. شوديق سرنگون ميطر
روهاى يائتالف با ن ،ستى کارگران متعلق استياليبراى حزب ما که به اردوى سوس. کنند

ه يدر مورد بق. اتى استيسم کارگرى و تالش براى اتحاد طبقه کارگر حيکمونجنبش 
ن سالم يون به شروط و قوائدى براى تضميسيم که بهتر است اپوزيون ما معتقديسياپوز

است و سرنوشت ين دخالت مردم در سيت جامعه و تضميمدن ،اسىينگهداشتن فضاى س
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گروههاى نامتجانس با اهداف اجتماعى و است بهترى از ائتالف ين سيا. شان متعهد شوند
  . طبقاتى متخاصم است

 
با تمام اختالفاتی که با شما دارم، تشکيل حزب جديد را از صميم قلب به  .سالم آذر ماجدی

کمونيزم "من تقويت کمونيسم در خاورميانه، . شما و تمام همکاران شما تبريک ميگويم
عالوه بر اين يک ادبيات ضد . ر ميدانمرا پيش شرط پيشروی جنبش طبقه کارگ" مارکس

ناسيوناليستی، يک ادبيات مثل ادبيات سردم انقالب اکتبر، برای تقويت و روشنگری 
يک دو تا از نوشته های . وقت شما را نميگيرم. انديشه و ذهنيت انسان ها هم الزم ميدانم

  .خودم را برای شما ميفرستم که به زبان کردی نوشته شده است
  آ.آ

  
با اميد همکاری های . اما متاسفانه من کردی نميتوانم بخوانم. لی متشکر از لطف تانخي

  آذر ماجدى. بيشتر
 

  ارسالن
ل قانونگذاران يتما: داشتم تو بی بی سی اخبار رو ميخوندم که با اين جمله مواجه شدم

 .ديخورش و ريرانی به بازگشت شيا
  

 فعال متن را بخونيد
س شورای اسالمی درخواست کرده اند که مجسمه های ندگان مجليشماری از نما

دان يد که پس از انقالب از روی دروازه ورودی مجلس شورای ملی در ميروخورشيش
س مجلس شورای يرئ. بهارستان تهران برداشته شد، دوباره در جای خود نصب شود

رها را يشن ين درخواست گفته که اگر افکار عمومی، بازگرداندن اياسالمی در پاسخ به ا
سه مجلس مخالفتی با نصب دوباره يئت رئيمحسوب نکند، ه" ای شعائر قبل از انقالبياح"

اين روزها بيش از هر زمان ديگر پوسيدگی و بی لياقتی . رها نخواهد داشتيمجسمه ش
حيواناتی مانند حداد و ديگر . رژيم خونخوار اسالمی به معرض نمايش گذاشته شده است

يی که روزی در پيروی از کفتار پير جماران به جان آثار تاريخی قماش رژيم همان ها
دو هزار ساله بودند  )؟( افتاده بودند و به گفته ی يزدی در تالش برای زدودن فرهنگ

امروز در حالی که رمقی برايشان باقی نمانده و اعتراضات اجتماعی در يک سير 
ايرانی شده اند و به صورت صعودی رو به افزايش است دست به دامان ناسيوناليسم 

پشت اين . عريان پيوند کثيف سرمايه داری و ناسيونايسم و استبداد را به رخ همه می کشند
ديکتاتوری اسالمی با گرفتن کاسه . مخفی شده است 58تصميمات همان دست های دجاالن 

گدايی دست به دامن هر چيزی ميشود تا برای خودش فرصتی برای چپاول و غارت گری 
شيرو خورشيد از روی پرچم ايران رفته است و بازگشت آن فقط در يک . فراهم کند

به قول علی جوادی اين نشان هر چه .فضای سياسی باز با خواست مردم امکان پذير است
با اين حال . باشد و هرقدر هم که بخواهند به آن شکل تاريخی بدهند نشانی از آزادی نيست

بايد درباره آن تصميم بگيرند و اين بازی ها چيزی جز  پرچم چيزی است که فردا مردم
زنده با  ،مرگ بر ناسيوناليسم ،مرگ بر سرمايه داری ،مرگ بر استبداد. فريب نيست
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زنده  ،پيروز باد انقالب ،زنده باد جمهوری سوسياليستی ،آزادی برابری حکومت کارگری
 باد کمونيسم

  
   ،زيارسالن عز

چوقت يران هياسالم در ا. ج کننده بورژوازى استيمهم و بسدئولوژى يک ايسم يوناليناس
ن ابزار استفاده کرده يتهاى مخرب آن را کنار نگذاشت و همواره از ايسم و ظرفيوناليناس
است يکى براى جا انداختن سيدئولوژيک طوق ايسم يونالير ناسيژه در دوره اخيبو. است

ج يست که اسالم قدرت بسيدى نيترد. ستى بوده استيک ملى و فاشيم و تحريهسته اى رژ
دهد که منافع يسم نشان ميونالياش را از داده است و چرخش حکومت اسالمى بطرف ناس

ا يد ير و خورشياز نظر من  پرچم با ش. غات پوچشان استيه اى تر از تبليطبقات حاکم پا
انسان را  د اصالتيبا. نهمه قشقرق و تعصب الزم ندارديک تکه پارچه است که ايبدون آن 

کنم يه ميدر ضمن توص. ن خرافات قرار داديت و ايدر مقابل اصالت خاک و خون و مل
ر کفتار يدجاالن و پ. دين است استفاده نکنيژه مجاهدياتى که ويست از ادبيک کمونيبعنوان 

  . ن جمله انديجماران از ا
  

 سروش آزادى
در .ن خانواده ايجاد خواهد شددر صورتی که کمونيسم حاکم شود تغييرات اساسی در بنيا -

آن صورت اکثر فرزندان پدران خود را نخواهند شناخت آيا اين از لحاظ علمی مشکلی 
ايجاد نمی کند؟ و آيا مردم ايران که تحت نظام پدر شاهی هستند به چنين اقدامی تن خواهند 

 ؟!داد؟ يا به زور اين نظام را می خواهيد بر آنان القا کنيد
اين که همه چيز در يک نظام کمونيستی دولتی است چه برنامه ای برای  با توجه به -

 مبارزه با کاغذ بازی و چاپلوسی برای کسب منصب داريد؟
 .در مورد وضعيت حال حاضر چين  برايمان توضيح دهيد -
  . در مورد داليل رشد بسيار سريع شوروی سابق وسقوط آن برايمان توضيح دهيد -
 .حاال نوبت شماست. ل پنجاه و هفت از زبان آخوند ها زياد شنيده ايمدر مورد انقالب سا -
 انحالل دولت بعد از انقالب به چه معناست؟ -
  

  ،زيسروش آزادى عز
على . ميد به شماره بعد واگذار کنيد کمى مفصل داد و اجازه دهين سواالت را بايپاسخ ا

خ شکست نخوردگان يتار کنم مقاله مشهوريشنهاد ميپ ۵٧الحساب و در مورد انقالب 
 ۵٧قت انقالب يسم کارگرى در مورد حقين کمونين نظر و تبئيا. ديمنصور حکمت را بخوان

  . ديموفق باش. است
 

  ٣شمار 
 کمونيسم به زبان ساده

همه کسانی . پدر و مادر من مثل پدر و مادر شما مسلمانند. سالم من سروش آزادی هستم
 ... آيا شما هم جرات درست. ميم گرفتم درست بيانديشمولی تص. که من می شناسم مسلمانند
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من نمی دانم اين چه رسمی است که هر که می خواهد ادای روشن فکر ها را در بياورد 
و طوری حرف می زند انگار همه مردم مادر زاد . شروع می کند به رديف کردن ايسم ها

ح منور فکران بگويد بابا آن آخر يکی نيست به اين به اصطال. می دانند اين ها چه هستند
. نه اينکه نتواند بفهمد! کارگری که دستش پينه بسته نمی داند ماترياليست ديالکتيک چيست

ليکن اگر گفتی ماترياليست ديگر گوش . اگر برايش مفهوم آن را توضيح دهی می فهمد !نه
ر او تو کافری از نظ. چون معنای ماترياليست را نمی داند و نمی خواهد بداند. نمی کند

اين کارگر خسته که برايتان گفتم . هستی که داری به زبان کافری خودت حرف می زنی
اما مطمئنا روحش هم خبر ندارد که ) آن هم شايد(شايد اسم کمونيسم به گوشش خورده باشد

از نظر او کمونيسم يعنی کفر و . کمونيسم از کارگر دفاع می کند و برای کارگر می جنگد
شايد باورتان نشود ! کسی است که از ايران فرار کرده و رفته پی الواتی خودش کمونيست

از ميان هفتاد نفری که درس اقتصاد عمومی را گرفته بوديم فقط من می دانستم سوسياليسم 
وقتی هفتاد نفر دانشجو ندانند . و اگر استاد نگفته بود هنوز هم آنها نمی دانستند! يعنی چه

! اين چه انتظار گزافی است که از قشر رنج ديده کشور داريد؟! بداند؟ چرا يک کارگر بايد
شما ايسم ايسم ها را ساده کنيد مگر نه اينکه ميخواهيد انقالب راه بياندازيد آن هم انقالب 

 یدر مورد اصول اعتقاد يین که کالسهايشنهاد ديگر هم داشتم اونم ايه پي!!! کارگری
رانن برگزار شه چون يکه تو ا يیبچه ها یاهو مسنجر برايسم در يکمون یاسيو س یاجتماع

خدا  یعنيشه که کمو ين طور فکر ميدونه و ا ینم یزيسم چيچ کس در مورد کمونينجا هيا
 )کردم ینو شوخيالبته ا!(ستيخدا ن یعنيست ين کمونيبنابر ا

 
 ،زيسروش عز

خود مسلط هستند کال کسانى که روى کار . اسى ما موافق ساده صحبت کردن استيسنت س
اما . سندينويهستند رفقائى که غامض هم م. ان کننديده را به زبان ساده بيچيتوانند مسائل پيم

د ساده باشد و جائى گفته ام که يسم بايکنم کمونيمن هم فکر م. بحثها هم متفاوت است
و  ت زندهيک واقعيک آرزو به ياما تحقق آن از . اهايبه سادگى رو ،سم ساده استيکمون"

ک مشهور يسم پراتيالين همان ماتريا". کنديملموس تالش جمعى و فردى همه ما را طلب م
من در مورد سطح فکر کارگران مثل تو . مارکس به زبان ساده و مورد عالقه تو است

ست که قرار است بقول تو روشنفکران آن را به کارگران يده اى نيسم ايکمون. کنميفکر نم
کال و روزمره کارگر است که وضع موجود را يان مبارزه رادسم هميکمون ،اد بدهندي
هر جا . ا استينفک جنبش کارگرى در همه جاى دنيک بخش اليسم يکمون. خواهدينم

شکل آن و درجه تشکل و سازمان آن ممکن . سم هم هستيه هست کمونيکارگر و سرما
ت ين وضعياى به اشه يشه بخشى از کارگران هستند که نقدى رياست متفاوت باشد اما هم

دانند و يست ميه اى در نظام موجود اند و خودشان را کمونيرات پاييدارند و خواهان تغ
دانند که يشناسند و ميستها را خوب ميشرو کمونينطور کارگران پيهم. خواننديمارکس م

ن يان رهبران و فعاليارى از قربانيبس. ن حکومت قتل عام شدندينسلى از آنها توسط هم
کنند يآنها فکر نم. کردنديت ميبودند که در شوراها و تشکلهاى کارگرى فعال کارگرى

ار ير بسين تصويا. رفتند" الواتى"ن جنبش که به خارج کشور آمدند براى يبازماندگان ا
سم يممکن است کمون. ر عدم آشنائى به جنبش کارگرى استين تصويل ايدل. اشتباهى است
ک و تجملى باشد اما براى کارگر تالش و يوا امرى شانى و روشنفکر بورژيبراى اقشار م
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سم يدر مورد سازماندهى برنامه هاى آموزشى در مورد مسائل کمون. مبارزه روزمره است
 .ديموفق باش. ميدهيم که بموقع اطالع ميماتى داريتصم

 
 رفيق شراره سالم

ضويت در در ضمن آيا ع. فرم تقاضای عضويت را پر کردم که به پيوست ارسال ميکنم
حککا مغاير با پذيرفته شدن در حاکک است؟ بعبارت ديگر آيا عضويت در هر دو حزب 
بصورت همزمان قابل قبول است؟ البته من برغم اينکه سالهاست که با منصور حکمت و 
حزب آشنا شده ام و آن را با تمام وجود دوست داشتم ولی تاکنون تقاضای عضويت 

اگر ممکن است راجع به علت . محض اطالع خواستم بدانم لذا فقط. درحککا را نکرده ام
 ع.عباس -زنده باد آزادی و برابری . جدايی رفيق دانش من را  روشن کنيد

 
 ،زيق عباس عزيرف

. ميش ببريتهاى درخورى را پيم با هم فعاليم بتوانيدواريام. ديبه حزب خودتان خوش آمد
گر رفقائى همزمان عضو يو احزاب دست کارگرى يمعموال رسم نبوده که در حزب کمون

نکته اى . م و قرارى ندارديسم کارگرى تصمين مورد هنوز حزب اتحاد کمونيدر ا. باشند
ان چپ و ينست که برخالف روال و سنت جارى و تاکنونى در ميد کنم و آن اينجا تاکيرا ا

م و نه يارن احزاب را ديما نه فراخوان جدا شدن از ا ،سم کارگرىيبخشهاى مختلف کمون
ار يروهاى بسيم نيخواهيما م. مان متکى به کندن عضو از آنهاستيرياست عضوگيس
قى به ين حال که از ورود هر رفيدر ع. ميسم کارگرى وصل کنيشترى را به جنبش کمونيب

  .ميشناسيت مياسى فرد را برسميم و انتخاب سيکنيسم کارگرى استقبال ميحزب اتحاد کمون
 

ل حزب يون و عدم شرکت در تشکيو جدا نشدن همراه اعضاى فراکس ق دانشيدر مورد رف
م يتوانيدر صورت لزوم ما هم م. ميشان واگذار کنيح را به خود ايد توضياجازه ده ،ديجد

توانم عنوان کنم که خسرو دانش ين نکته را مينجا من فقط ايا. مينکات خودمان را طرح کن
د نقش داشته است و لذا يون و حزب جديات فراکسين نظرير تکويمعتقد بود که در س

شتر براى اعالم يما دو راه ب. ت حزب بوديه اعالم موجوديانيخواهان بودن اسمش پاى ب
ته مرکزى يا با اسامى اعضاى سابق کميم؛ يسم کارگرى نداشتيت حزب اتحاد کمونيموجود

ا امضا و ا  بيون و يست کارگرى متشکل در فراکسيته مرکزى حزب کمونين کميو مشاور
ق دانش تا امروز يکنم که رفياد آورى مي. ونياسامى کادرهاى حزب متشکل در فراکس

م و طى يان گذاشتيون در ميهر دو مورد را با شوراى کادرهاى فراکس. کادر حزب بودند
ت يراى اکثر. ميتا راى گرفتيم و نهايدو جلسه همفکرى  دو بار در باره آن حرف زد

ت يه اعالم موجودير اطالعين در زيته مرکزى و مشاوريکم کادرها به امضاى اعضاى
ن بود که اسمش پاى يم خواهان اين تصمين احترام به ايق دانش در عيرف. د شديحزب جد

ل نامه همان ين موضوع دليا. مين استثنا را قائل شويم از ابتدا ايتوانستيه باشد و ما نميانيب
ست کارگرى يست جداشدگان از حزب کمونيق دانش و اعالم خط زدن اسمش از ليروز رف

به نظر من  ،توانند نظرات مختلفى داشته باشندين که رفقا ميرغم اينحال و عليبا ا. بود
ق يدگاههاى رفيات و دينظر. ق دانش هم تعلق دارديسم کارگرى به رفيحزب اتحاد کمون

شخصا  من. ست کارگرىيدگاههاى حزب کمونيک است تا به ديشتر به ما نزديدانش ب
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ن حال يدر ع. تش ادامه دهديق دانش مجددا به حزبش ملحق و به فعاليشوم رفيخوشحال م
  .ميگذاريقى احترام مياسى هر رفيما به انتخاب س

 
 يک انقالبی

مگر شما نميگوييد که مذهب امر خصوصی مردم است؟ پس چرا اينقدر بر روی مبارزه با 
که به مسايل اجتماعی ديگری بپردازيد و به  مذهب تاکيد ميکنيد؟ بنظر من بهتر اين است

جای مبارزه برای مذهب زدايی همه ی تالشتان بر اين باشد که مذهب فقط از دستگاه 
  .زندگی مردم ديگر به خود آنها بستگی دارد. حکومت کنار برود

حزب کمونيست کارگری در کل دارای يک پتانسيل بسيار زياد است که ميتواند در بين 
خل و خارج به عنوان قويترين و تاثيرگذارترين نيرو مطرح باشد اما راه زياد در مردم دا

پيش است و اين گونه برخوردها با مذهب وغفلت از جنبه های ديگر مبارزه به اين حرکت 
قصد من اين نيست که بگويم اصول و مواضع را برای به قدرت رسيدن . لطمه وارد ميکند

به عقيده ی من نه . بگويم در اين مساله درست رفتار نميکنيدبلکه ميخواهم . کنار بگذاريد
تنها امروز بلکه اگر حتی روزی در ايران هم قدرت در دست حزب بود نبايد با مذهب 

  .اينگونه رفتار کند
آمده بود که مذهب امر ) يک دنيای بهتر( در برنامه ی حزب : در آخر هم يک سوال داشتم

حاال . ای اجتماعی افراد نبايد بويی از مذهب برده باشدخصوصی افراد است و فعاليت ه
اگر کسی به مذهب و دين معتقد باشد اما در ديگر مسايل کامال با حزب هم نظر باشد آيا 

 ميتواند به عضويت حزب درآيد؟
 زنده باد کمونيسم ،روز باد انقالبيپ ،زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری

 
 ،زيانقالبى عز

لى وقت است که مذهب دستش يچون خ ،م مذهب امر خصوصى استيگوئيل ميدلن يما به ا
ک اختاپوس يعنى مثل ي. ل شده استيال به امرى اجتماعى تبديرا دراز کرده و عمال و تحم

مبارزه ما با مذهب دو سطح دارد؛ اول دست مذهب از . برسر مردم چنگ انداخته است
ن يون و معتقديد و خانقاه و خلوت خود مذهبعنى مذهب برود در مسجي! زندگى مردم کوتاه

جدائى مذهب از دولت و . ک امر خصوصىيبه آن آنهم براى بزرگساالن و صرفا بعنوان 
ست و ياما ما بعنوان کمون. ن امر استيک گوشه ايره يآموزش و پرورش و رسانه ها و غ

امروز . ودرون ريم مذهب بطور واقعى از زندگى مردم کامال بيخواهيز ميضد مذهب ن
است و زندگى اجتماعى در همه جاى جهان و بدرجات يدوره اى است که مذهب در س

د عقب يبا. ستينکه از دولت جدا شود کافى نيدا کرده است و صرفا گفتن ايمختلف جا پ
ن طاعون يالشان از ايل شود تا دستکم چند نسل خيعترى به مذهب تحمينى هاى وسينش

اسى يک جنبش سي ،ستيک مجموعه اعتقادات فردى ني مذهب امروز صرفا. راحت شود
ف شکست داده شود و تمامى يعا و بدون تحفيد وسين مذهب بايا. ن کشتار استيک ماشيو 

ار مذهب در تناقض ين ها با حق اختيا ايآ. سمبلها و پرچمها و آثارش عقب رانده شود
من بى مذهب حق دارم . ديگويبرنامه ما از آزادى مذهب و بى مذهبى سخن م ،رياست؟ خ

با مذهب  ،وجود خدا را انکار کنم ،روشنگرى کنم. ميخواهد بگويه مذهب هرچه دلم ميعل
ون و يو مذهب ،سران و تابوهاى مذهبى را نقد کنم ،دکان مذهب را افشا کنم ،شوخى کنم
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ند دهياصال اجازه نم ،نها آزاد نباشدياگر ا. فرقه ها حق فتوا و شلوغ کردن و ترور ندارند
بلکه مذهب را . نکه مذهب را از دولت جدا کنىيشما دستت به قدرت برسد تا چه رسد به ا

اگر تو  ،زينکه انقالبى عزيو باالخره ا. اورنديبرند و از پنجره داخل ميرون مياز در ب
ستى چرا نگران نقد تند مذهب هستى؟ کسان ياليست و ضد مذهب و سکوالر و ماتريکمون
. د استين امر بعيست ايک کمونينگرانى و نقد را به ما دارند اما از  نيادى هستند که ايز

شرو نقد مذهب على العموم و اسالم على الخصوص ين بود که شما خودتان پيانتظار ا
  .ديريراد بگيد نه به کار ما ايشديم
 

ک ينست که يمن نظرم ا ،ک فرد مذهبى و معتقد به خدايت يدر مورد سوال تان و عضو
د زنده باد يت داشته باشد که فرد فرضى شما بگوين درجه مقبوليماعى اگر تا احزب اجت

من معضلى با  ،اما من خدائى در جائى براى خودم دارم ،سم کارگرىياى بهتر کمونيک دني
اس يراتى اجتماعى در مقييسم تالشى اجتماعى براى تغيکمون. ن اعتقاد شخصى او ندارميا

. ستيد نير عقاييد و فراخوانى به تغير عقاييى براى تغسم صرفا جنبشيکمون. ع استيوس
گانگى ياگر از خود ب ،مينه اجتماعى رو آورى به مذهب و خدا را منتفى کنياگر ما زم

اد به ين افراد فرضى اعتيآنوقت هم ،رديز قرار گيانسان رفع شود و انسان محور همه چ
 .ديموفق باش. کننديمذهب و خدا را ساده تر ترک م

 
 رىيى سممهد
دوارم هرچه زودتر يام. ت براى شما و همگى رفقايک و آرزوى موفقيز با تبريق عزيرف

ابند و همچنان اتحاد يران حکمفرما و مردم از وضع موجود نجات يستى بر ايالينظم سوس
چرا که هدف مشترک ما نجات . جاد و اختالفات حل و فصل شونديستها اين کمونيواقعى ب

ت روز يبا آرزوى موفق. رى و آزادى و برابرى همه انسانهاسته دايجهان از سرما
 .ن آلمانير واحد شوريرى دبيمهدى سم. افزونتان

 
 ق مهدى گرامىيرف

ن يسم کارگرى و به ايم که منافع جنبش کمونيد همه ما بدانيبا. با تشکر و آرزوى متقابل
ابى جدا از طبقه ستى احزياحزاب کمون. اعتبار منافع کل جنبش طبقاتى ارجح تر است

ه و فرهنگ فرقه اى يد آنروز که رويبه ام. ستند و منافعى جدا از طبقه کارگر ندارندين
براى شما و حزب . کندين کار و تالش همه ما را طلب ميا. تماما در جنبش ما رخت بربندد

  .ميکنيت ميست کارگرى آرزوى موفقيکمون
 

  فرخ
وريم با بچه ها به دليل بازگشت به شهرهايشان متاسفانه در اين روزها ارتباط حض. سالم

منتظر راهنمايی . قطع شده ولی ضميمه ای را که برايم فرستاده بوديد برايشان فرستادم
 .زنده باد اتحاد کمونيسم کارگری ايران. های بعدی شما هستم

 
 ،زيفرخ عز

  .ديدوستان را بگرمى سالم برسان. فشارميدستتان را بگرمى م. ديخسته نباش
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 ز از آبادانيآرمان عز
خسته . ميکى از آنها در شماره قبل استفاده کرديافت شد و از يدو گزارش شما در. با سالم
  .دينباش

 
 ،زيامک مرادى عزيس

 .ديخسته نباش. ن شماره منتشر شديافت شد و در هميدو مطلب شما در
  
 نينگ

ا رهبری جمعی ميخواهيم پس مگه شما نميگفتيد که م ،سوالی داشتم. سالم و خسته نباشيد
  چرا در حاليکه حزبتون رو تشکيل داديد بازم که رهبرتون تک شده؟

 
 زين عزينگ

 عن موضويا. خواهدير ميالتى دبيته تشکيهر کم. ته مرکزى استير کميعلى جوادى دب
اسى نهاد يدفتر س. رهبرى حزب ما جمعى است. ا فردى استيمستقل از رهبرى جمعى 

ته مرکزى و کادرها را در يى حزب در فاصله دو پلنوم است که کل کماسياجرائى و س
ژه و حق يارات ويته مرکزى ما اختير کميدب. ونهاى مختلف سازماندهى کرده استيفونکس

  .وتو ندارد
 

 سروش خان
ن وبالگ يدآنندگان اين لطفا آه آار بازدين صفحه بذاريراجع به خودتون توى ا یحاتيتوض

  .راحت تر بشه
 
 ،زيروش خان عزس

  .ميه دوستانه شما ممنون هستياز توص. ميکنينکار را ميحتما ا
 
 ن مهساياميبن

 .ديه تان قرار دهيست خبرنامه اتحاديز در لياگر ممکن باشد ما را ن. با درود به شما
 
 ،زين عزياميبن

که ات ماست يکى از نشرياى بهتر ينک ديه يم و نشرياسى هستيحزب س ،ميستيه نيما اتحاد
خوشحال . ميدهيه قرار ميافت کنندگان نشريست دريحتما شما را در ل. شوديهفتگى منتشر م

 .ميه بدانيم نظر شما را در مورد مطالب مندرج در نشريشويم
 

  ستيکمون
شما که انجمن مارکس را به کورش مدرسی هديه می کنی لطفا به . علی جوادی جان

ن آنفرانس در يا! يسم و آنتی حكمتيستهاصفحه اول سايتت نگاه کن چی نوشتی؟ حكمت
نار بررسى مبانی آمونيسم ين سميتم ا. برگزار شد ،اکتبر ٢٩خ شنبه ياستکهلم در تار
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منصور حكمت و نقطه نظرات جريان آنتی حكمتيست منشعب از حزب آمونيست آارگری 
 .بود
  

 ،زيست عزيکمون
ود آورده است به معنى نفى ا به زعم شما حل و فصل نکاتى که در جنبش ما زخم بوجيآ

ن توقع در حزب شما باال بوده است و نقد ما به يگر است؟ ظاهرا اياسى به همديانتقادات س
اسى يست کارگرى از نظر دوستانى مساوى با نقد هر اظهار نظر سياستهاى حزب کمونيس

سم ياسى داشت و روابط و مناسبات درخور شان کمونيتوان نظر سيا نميآ. در گذشته است
نه ين زميق جوادى است و خودش البد در اين نظر رفيکارگرى هم داشت؟ به هر حال ا

نکه يوجود دارد اما ا" ضد حکمت"ان خط يم در دو جريکنيما فکر نم. رديگيم ميتصم
ا نه را يخواند يسم منصور حکمت مياستهاى جارى و مشخص شان با خط مشى کمونيس
 .د به بحث و استدالل مشخص سپرديبا
  

  سارا
د؟ يخواهد تمام کنيمارى کودکانه را نمين بيباز هم ضربه به حکمت باز هم انشقاق واقعأ ا

تاسف براى شما کم است . ديد تا حکمت را بى اعتبار کنيد جدا کنيخواهيکه را ميچند ت
دى به شما يدانم اما اميرو حکمت ميدوستان من خودم را پ. دا کرديگر پيد کلمه دياحتماأل با

. کرديگرى برخورد ميد طور ديى هم بايآقاى تقوا. ز بوديتان رقت انگيپروسه جدائ. ستين
کسى به شما . ستيدى به شما نيام. ک بوديشما کارتان کم. ستيم گناه نينها بحث تقسياما ا

 .ديبه حکمت هم ندار یربط. ديستيست نيدوستتان دارم مثل انسان اما کمون. کندياعتماد نم
  

 زيسارا عز
چه در مقام داور نلطفا و اگر چنا. ر منصفانه استيلى جانبدار و غينظر شما خ اظهار

د و حکمتان را يق بررسى کنيده آنچه را که اتفاق افتاده دقيد زحمت کشيد ظاهر شويخواهيم
ابدا  ،گريد و الفاظ ديدانيست نميا ما را کمونيد و يدى ندارينکه به ما اميا. ديصادر کن

ش در هر دو حزب دارد ين خطى است که کم و بير شماست و البته ان نظيا. اشکال ندارد
ان ينده ما و هر جريد متوجه باشند که آياما شما و دوستان مثل شما با. شوديجارى م

نده ما يآ. ستىيغات سکتاريشود و نه تبلين مييدى امثال شما تعيد و نااميستى را نه با اميکمون
ن سفت و در جبهه هاى نبرد يک روى زميپرات. کندين مييستى ما تعيک کمونيرا پرات
سم ين الفباى کمونيد ايبا ،د ندارميد و من در آن ترديشما که به حکمت ربط دار. طبقاتى

گر رفقا چند ده مترى جلوتر ين جنبش شما و ديم در ايدواريام. ديمنصور حکمت را بلد باش
    .مين موضوع مشکلى نداريما برخالف برخى ها ابدا با ا. ديباش

 
 آرش

 م ؟يآن یم با شماهمكاريتوان یم و چگونه ميفرم را آجا بفرست
 

 ،زيآرش عز
 .ديبه حزب خودتان خوش آمد. جداگانه به شما پاسخ داده شده است
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 نيکامران مز

فقط صفوف حزب را . اين حزب شما به هيچ راه نخواهد رفت. کار کودکانه ای کرديد
 .متاسفم. مدتی شکستيد

 
 ،زين عزيکامران مز
ن شماره يه حزب در هميرامون اطالعيغات و نکته شما را در نامه اى پين تبليپاسخ کامل ا

ک خط قوى در آن يرهبرى حزب و دستکم . ديلطفا همان را بجاى جواب بخوان. ميداده ا
دوارم حاال احساس خوبى داشته باشند و يام. ميما رفت. ميل بود و تالش کرد که ما برويما

ن حزب را شب و روز يدوارم که بدون وجود کسانى که عمرى ايشند و امخوشحال با
ک سازمان واحد يستهاى کارگرى در ياما ما دلمان براى همه کمون. ساختند موفق تر باشند

نکه سرنوشت حزب ما را به حزب ما و يو باالخره ا! ديباور کن. و منسجم تنگ شده است
گر لطف کرده کارهاى بزرگ منشانه يدوستان دد و شما و يش واگذار کنيرهبرى و کادرها

نکار فاصله يک شرط اول اي. ديسم کارگرى صورت دهيدر خدمت منافع جنبش کمون
موفق . ستها استيشى و آرزوى شکست کردن براى کمونيغات فرماين تبليگرفتن از ا

 .ديباش
 

 مداد قرمز
ن يهمراه بچه ها به ا بزودى. گميک ميسم کارگرى را تبريس حزب اتحاد کمونيتاس. سالم

 !زنده باد رهبرى جمعى! سم کارگرىيزنده باد کمون. وندميپيحزب م
  

 ز و دوستانيمداد قرمز عز
ابان و مدرسه ياز دارد که در کوچه و خيسم کارگرى نيکمون. ديبه حزب خودتان خوش آمد

الت يکک تشينش را داشته باشد و همراه با آنان در يو دانشگاه هر شهر رهروان و فعال
شما نسل جوان و باد زنده . ج کند و هر روز قدرتمند تر شوديمتحد و سرحال جامعه را بس

 .دينده در دست داشته باشين پرچم را در آيد ايسم کارگرى که بايپر شور مدافع کمون
  
 مدادقرمز ،سرباز سرخ 

است که  آمريکا دارای دولتی. رفقا به نظر من خطر جنگ ايران را واقعَا تهديد می کند
يک روز . ضمنا اين دولت موضع خاصی هم ندارد. هيچ ترسی از استفاده بمب اتم ندارد

می گويد جنگ به عنوان آلترناتيو مبارزه با جمهوری اسالمی نه ولی فردا می گويد آره و 
. امريکا در طول تاريخ بارها اين حرف را ثابت کرده و می کند .شايد هم آنرا متحقق سازد

در يک جبهه سوم بر عليه دو قطب تروريستی دنيا يعنی امپرياليسم امريکا و  پس بيائيد
اينکه احتمال حمله امريکا به ايران وجود دارد برای منی که . اسالم سياسی مبارزه کنيم

هرگاه يک کارشناس سياسی خود . سرباز هستم درون نيروهای مسلح به چشم ديده می شود
سريعْا جواب می  ،ان سوال احتمال جنگ را می پرسندرا به پادگان می آورند و سرباز

دهند که اگر هم جنگ بشود ما توان مبارزه با آن را داريم و خود را برای اين امر آماده 
نمونه ديگر آماده باش های پی در پی می باشد که نمونه بارز آن ايام عيد بود که . کرده ايم
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شده را در بيابان ها و مواضع از ترس جنگ کليه توپهای هوايی ضد هوايی دپو 
امروز يکی از مواردی که جنبش چپ ايران بر سر آن می . اضطراری مستقر کرده بودند

سايت جبهه سوم قطبی در . توانند متحد شود همين نوع مبارزه بر عليه جنگ می باشد
  .مقابل قطب تروريستی دولت آمريکا و جنبش تروريستی اسالمی

http://www.sarbaz-sorkh.blogfa.com/ 
 
 شه سرخ خسته نباشىيق هميرف

ف ياستمان را تعرين اساس سيم و برايست که درجه احتماالت را بررسى کنين نيکار ما ا
چ ياست و بحرانهاى مشخص با هيا واقعا خطر جنگ منتفى شده است؟ نه در سيآ. ميکن

ر يجربه دوره اخدار است؟ تيا روند مذاکرات روندى پايآ. ن را گفتيتوان ايتى نميقطع
اسى و يدن و بده بستان سين موش و گربه بازى تالشى براى وقت خريدهد که اينشان م

گر و ياسى ديدر تمام دوره اى که رفقاى مختلف جنبش ما و احزاب س. رى استيازگيامت
گرى داشتم يمن نظر د ،گفتنديت آن سخن ميون از خطر جنگ و فوريسيل گران اپوزيتحل

نوسانات دور . ن نظر را دارميامروز هم هم. تلفى آن را مستدل کردمکه در مقاالت مخ
. ت توحش را ندارد؟ چرا دارديکا ظرفيا آمريآ. ستندين کننده نيياد تعيپلماسى زيمذاکره و د

ن جنگى برسر يا ايآ. ک قتل عام اتمى را ندارد؟ چرا دارديت ياسى ظرفيا اسالم سيآ
د به يل تعادلى جدين کشمکشى است برسر تحميا. ستير نين است؟ خيکى از طرفينابودى 
اسى و يبات سياى بعد از جنگ سرد و ترتيف مجدد معادالت دنياسى در متن تعرياسالم س

ست به جنگ منجر ين جدال ممکن نيا ايآ. اقتصادى و ادارى منطقه و سهم هر کدام از آن
ران مربوط است و در ياتا به . شود؟ چرا تاکنون دستکم در دو جا به جنگ منجر شده است

و  ،در هر حال. ستينى خطر جنگ تماما منتفى نشده اما پشت در هم نيش بينده قابل پيآ
و . مياست را عوض کنيد صورت مسئله سيما با ،ستهاير جنگ تروريمستقل از افت و خ

ک فاکتور سوم و ياسى بعنوان يران در صحنه سيعنى دامن زدن به حضور مردم اين يا
ه هر دو ارتجاع بجاى يعنى سازماندهى جنگ واقعى علي. ف جمهورى اسالمىين تکلييتع

شه يهم. است استين سيستى ترين کمونيا. قربانى شدن در منگنه جنگ و صلح دو ارتجاع
  .سرخ باشى

 
 ب بکتاشيحب

توطئه و کودتا به جنگ  ،بل پاپوش دوزىيشما با اتهامات جنگ سردى از ق. دوستان سالم
سم کارگرى را يه تان جدا شده و حزب اتحاد کمونيد و نشريارگرى آمدست کيحزب کمون
سم کارگرى صحبت ياتحادى که شما از آن تحت عنوان اتحاد صفوف کمون. ديدرست کرد

ن اتحاد قبال يپرچم ا. ستيان و حسن نصراله نيزى جز اتحاد با حجاريت چيد در نهايکنيم
سم ياليمردم از سوس"پرچمى که با . استدر دستان لرزان کوروش مدرسى برافراشته شده 

شروع شد و با " دولت موقت"و  ،"نافرمانى مدنى" ،"راست دست باال دارد" ،"کننديرم م
ن يه کمپياسى برعليافت و اکنون در کنار اسالم سيدفاع از حسن نصراله و حماس ادامه 

مدرسى هم  ن است که حتى کورشيآنچه که رقت آور است ا. زندير ميشمش" مسلم -اکس"
اتحاد شما اتحاد . دينجا مانده ايشما حاال از آنجا رانده و از ا. ديايبراى شما ناز و عشوه م

ل ين اتحاد قبل از تشکيا. ست کارگرى استيه حزب کمونيمون شکست خوردگان بر علينام
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ش به چپ يشتر از پير تحوالت اجتماعى هر روز بيس. ده و شکست خورده استياز هم پاش
ب يحب. ديح و سالم باشيصح. و حزب خود را قدرتمند تر به صحنه مى آورد چرخديم

 بکتاش
    

 ب بکتاشيآقاى حب
ا ياسى در جنبش ماست که ما قويمارى سيک بينامه هاى شما و نوع شما نمونه اى از 

ا آن بخش ين ياست ايرغم هر اختالف نظر با سيما عل. ميم با آن مبارزه کنيکنيتالش م
. ميکنيسم کارگرى از حرمت آنها در مقابل دروغ و افترا دفاع ميى کمونحزبى و رفقا

ن درست يا. ن جنبش را نگرفته استياسى تان دامن کل ايخوشحالم که نوع شما و منش س
م با آبروى يم اما از شما تقاضا داريستيست کارگرى نيگر عضو حزب کمونياست که ما د

ست کارگرى چند دوست ينظر من حزب کمونبه . دين حزب و دستاودهاى آن بازى نکنيا
 .اجى ندارديمانند شما داشته باشد به دشمن احت

  
 مان نادرىيپ

. شدميسنده ميرفتم نويمن جات بودم م. ديلى خراب کرديمتاسفانه خ. سالم على جان
 .ه است تا حزبيد شما به محفل شبين حزب جديکنم اياحساس م. ستيتان هم بد نيتئور

 
 ،زيمان عزيپ
سنده بى آزار کم ندارد که در بستر يا نوين دنيا. ستيسندگى نيکار ما نو. کر از لطفتانتش

ستها براى يم و کمونيستيما کمون". ستيبد ن"است جائى نشسته اند و کارشان هم يرسمى س
شان نگذاشتند و ياگر در خانه شان جائى برا. از دارنديشبرد امر اجتماعى شان به حزب نيپ

در . ناچارند مجددا بازسازى کنند و راهشان را ادامه دهند ،ان کردندناچار به ترک ش
ن حزب يک ايد به مناسبات حزبى و پراتيبا ،ه محفل است تا حزبينکه حزب ما شبيمورد ا

نست جامعه و يمهم ا. ديالبته هر کسى آزاد است هرچه بگو. توجه کرد و اظهار نظر کرد
 .ديموفق باش. کنديده چگونه برخورد مين پديطبقه به ا

  
 ارىيجالل اسفند

 .ديموفق باش. مياى بهتر من با شمايق دنيتا کشف حقا. با سالم
  

 ،زيجالل عز
موفق . مياز داريا نين دنياى بهتر به وسعت ايشروان دنيما به رزمندگان و پ. درود برشما

  .ديباش
  

  سهند بهرام
ب متحد کننده حز ،اسى منصور حکمتيحزب سنت س ،ل حزب رهبر سازماندهيتشک

ن کننده يحزب تام ،ستيحزب پرورش دادن کادرهاى کمون ،سم کارگرىيصفوف کمون
سم کارگرى را به کل يعنى حزب اتحاد کموني ،رانيسم در ايروزى کمونيملزومات پ
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ستهاى کارگرى است و آن ين حزب ما کمونيا.  ميگويم کيست کارگرى تبريصفوف کمون
  .درود بر منصور حکمت. سم کارگرىيکمون درود بر حزب اتحاد. ميسازيرا م

  
 ،زيسهند عز

ست يهمراه با صدها و هزاران کمون ،د دست در دست هميبا. درود بر شما و عزم راسختان
ار يف بسيما وظا. ميستى را بگذارياسى مارکسين حزب سيسنگ بناى ا ،پرشور و انقالبى

  .ميستگى از عهده آنها برآئيد با شايم و باينى داريسنگ
   
 ام محمدىيپ

 ل منياى م. شه عضو شد؟ با تشکريچطور م. سالم
 ... 
 ،زيام عزيپ

  .ديموفق باش. تان ارسال شديت برايفرم عضو
  

  د رسول اسالمىيسع
سم کارگرى در باره دختران و پسران باعث يمطلب اتحاد کمون. زيسالم خانم نورى عز

ن و يچه د... ز بنگرميق به همه چيتحقن بوده از نگاه يشه سعى من بر ايهم... تعجب من شد
نجانب ضرورى است اعتقاد به يزى که بنظر اين چينرو اولياز ا... چه جامعه و چه مکتب

و . خواهدياسى مياست اخالق سيابانهاى سياسى بودن و قدم زدن در خيس... است" اخالق"
م که يدانيو م. است" اسىيبى اخالقى س"کند يدن به هدف دور ميآنچه ما را هر روز در رس

م که در جمهورى اسالمى يدانيم. است" احترام به مخالف"است ين پارامتر اخالق در سياول
ن است که اگر کسى تو را دشنام ياما رسم آزادگى ا...شوديت نمين اخالق رعايارى از ايبس

ن صورت چه تفاوتى يکه درا... داد و به تو احترام نگذاشت شما همچون او رفتار نکنى
طه بى اخالقى گذاشته چرا که يسم کارگرى قدم در حيز کمونين دو است؟ به نظر نين اايم

ن يت اين نقد نه نقد به کليالبته بگم که ا... کنديه هاى آن بشدت مغرضانه عمل ميانيدر ب
رانى يم براى ساختن اين ارتباط بتوانيق ايدوارم از طريام... ستيت که نقدى مورديجمع

  .ديشاد باش... ميآباد تالش کن
   

  د اسالمىيآقاى سع
ازهاى انسانى نسل جوان صحبت يه حزب در باره جوانان در مورد خواسته ها و نيانيب
به .  الت نسل جوان استيم ضد انسان و ضد تمايک رژينکه جمهورى اسالمى يکند و ايم

ن د چويم را انکار کنين موضوع و سرکوبهاى روزمره رژيد ايتوانيرسد شما نمينظر م
خط ! ديکنيه ميتوج" ت و عدم احترام به مخالفيعدم رعا"نها را به ياما ا. ستيقابل انکار ن

پس چطور امامان شما به . ديکند شما مقابله نکنينست که اگر طرق مقابل سرکوب ميشما ا
زدند؟ چرا به يرا م" کفار"ر گردن يث خودتان از صبح تا شب با شمشيخ و احاديقول تار
زه يت پاستوريحيون بلکه مسيزاسيت دوره انگيحيد آنهم نه مسيح شديد مسيديد رسينسل جد

؟ من منطق و صغرا و کبرى اسالمى شما را !براى گردن گذاشتن مردم به قدرت فائقه
به اخالق طبقات حاکم  ،به اخالق اسالمى مورد نظر شما که سهل است. شناسميخوب م
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ات ين اخالقيستى را مبارزه با ايونک هدف مبارزه کميم و يستيک ذره ارزش قائل ني
ست و ضد زن و ضد بشر و ضد جامعه از يست معتقدم هر فاشيمن کمون. دانميارتجاعى م

 ،توانند در جامعه حرف بزننديگران مينى و بن الدن و خامنه اى و سروش و ديتلر تا خميه
هاى يو آزاد اما حق ندارند مزاحم مردم شوند و حقوق ،روزنامه منتشر کنند ،حزب بزنند

ست حق ابراز نظر و نقد هر يمن کمون. د کننديمردم را بنا به اعتقادات ارتجاعى شان تهد
چ خرافه و ناحق و بى عدالتى ياما به ه ،ن و مقدساتى را براى همه قائلميتابو و قدرت و د

ستها هزار برابر شما يان ما کمونيد که احترام به مخالف در مينيبيم. گذارمياحترام نم
فش يت حق مخالف تلطيحکومتى که شما با عدم رعا. مسلمانان و حکومت اسالمى است

ستهاى آن جامعه را قتل عام کرده ين کمونيبهتر ،ن رفقاى من را کشته استيبهتر ،ديکنيم
ن حکومت وحشت يا ،غ گذرانده استيخواهان و هر مخالفى را از دم تين آزاديبهتر ،است
کى از يک رندى آخوندى در قبال ي" ت حق مخالفيدم رعاع. "افته استيت سازمانيو جنا
ستى ياليد در حکومت سوسيتوانياما شما م. ن حکومتهاى دوره معاصر استيتکارتريجنا

از همه حقوق مستقل از  -د و بعنوان شهروندياگر شاکى خصوصى نداشته باش –کارگران 
ن و مذهب و خرافه يفى دک لحظه در مبارزه براى نيولى من . ديدتان برخوردار باشيعقا

د داستان آدم و حوا و خر دجال را يهمانطور که شما حق دار. کنميد نميدر جامعه ترد
زنم و يه مذهب و مشخصا اسالم حرف ميست عليست و کمونياليمن هم بعنوان ماتر ،ديبگوئ

ت يان من و رعاين آزادى بين عيکنم جامعه از شر مذهب و خرافه راحت شود و ايتالش م
د چون ما يلطفا شما براى ما کالس اخالق نگذار. ت حقوق مخالف استيوق من و رعاحق
خى و يده اى تارياخالق هم پد. مير بکشيشان بزيم همراه با مناديخواهيات را مين اخالقيا

اسى شما يمن در مقابل اخالق اسالمى و س ،دورانى است و اگر بحث برسر انتخاب است
من ضد  ،زنم من ضد اسالم هستمياد ميهمانطور که فر! ارمزنم که من اخالق ندياد ميفر
. از به مذهب و خرافه ندارديمن انسان ام و انسان آزاد ن! ن و خرافه و ضد مذهب هستميد
د و کشتارى يحکومت اسالمى با هر زور و تهد. ن و مذهب مبارک شما بادين اخالق و ديا

ن پستو و کشوهاى مقدسات يهم تا آخرنتوانست جامعه را اسالمى کند و نسل جوان امروز 
به خودتان . ر استيد. شوديجمع نم. ل جارى شده استين سيا. شروى کرده استياسالمى پ

اسى تان ياست تساهل جناب خاتمى حرف روشن سيبجاى درس اخالق و س. ديزحمت نده
  .ديرا بزن

  
  ديحم

م کارگری و آرزوی ضمن تبريک بدليل تاسيس حزب اتحاد کمونيس ،با سالم و عرض ادب
   .موفقيت  و پيروزی روز افزون برای شما

گر . امروز ديدم که  سايت اتحاد کمونيست کارگری در حال راه اندازی است ،دکتر گرامی
اما  بعنوان  يک فرد در ايران که با  ،چه در زمينه  راه اندازی سايت تخصص ندارم
حتما . دانستم توضيحی خدمت شما بدهم مشکالت اينترنت در ايران تا حدی آشنا هستم الزم

مگر آنکه  . آنها  نيز فيلتر خواهد شد -بالفاصله  بعد از راه اندازی اين سايت های اتحاد 
) اختصاصی (مانند برخی از احزاب و يا سايتهای خبری ديگر  يک سرور کوچک مجزا

ادانه ميتوانند از آن که ديگر در ايران همه آز //:https  از //:http د که بجایيداشته باش
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-https://irane  :بعنوان نمونه  سايت ايران فردا و ايران بی بی بی. بهرمند شوند
farda.com 

va 
https://iranbbb.org 

هميشه  بدون نياز به فيلتر شکن و مشکلی قابل رويت است و دولت هم نميتواند آنرا فيلتر 
  - ز طرفی ديگر اگر برای شما ممکن هست ا) البته اگر برای شما مقدور و ميسر باشد(کند 

البته فرا سياسی و جناحی  و  ،صفحه ای برای کمپين هايی که  قرار است برگزار شود
صرفا برای دفاع از حقوق بشر  بتوانيد  در يک محل جمع آوری کنيد و آن صفحه را 

و معرفی به فکر ميکنم برای جمع اوری امضا . بعنوان مرجعی برای کمپين ها  تبديل کنيد
البته فقط يک پيشنهاد بود و . ديگران در داخل کشور خيلی  ميتوان روی آن فعاليت کرد

 حميد –با احترام و آرزوی موفقيت . تصميم گيرنده شما هستيد
  

 ،زيد عزيحم
ل يما هم تشک. ميکنيرى ميگين موضوع را پيحتما ا. شنهادتانيبا تشکر از محبت شما و پ

 ميگوئيک ميخواهان و برابرى طلبان تبريادحزب را به شما و آز
   

 دو نامه از آذر ماجدى خپاس
بايد بگويم احترام عميقی برای شخص شما . آذر عزيز، من از فعالين حزب در داخل هستم
سياوش دانشور نشريه برای يک دنيای بهتر . قائلم، هر چند که شايد با شما هم نظر نباشم

ن باشيد، وجود نازنين شما احتياج به استراحت و تجديد قوا مراقب خودتا. را برايم ميفرستد
 .دست شما را از راه دور ميبوسم، اين نشانه عشق و احترام عميق من به شماست. هم دارد

 فواد ،پاينده باشيد
 

 فواد عزيز، 
اين نشانه پختگی و عمق است . باعث خوشحالی است. از نامه گرم و پر محبت تان ممنونم

اين نامه . ختالف نظر بتوان احساس عالقه و احترام مشترک را حفظ کردکه عليرغم ا
اميدوارم . باز هم متشکرم. بويژه در فضای اين چند ماه اخير همچون نسيم تازه ای بود

و همچنين اميدوارم که بتوانيم هم نظری بيشتری با هم . نظرات ما را کماکان دنبال کنيد
کمونيسم کارگری و ساختن يک دنيای بهتر با هم و در  در مبارزه برای پيروزی. پيدا کنيم

زنده باد . اميدوارم که به پروژه و امر اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد. کنار هم هستيم
 آذر ماجدی ،کمونيسم کارگری

 
 علی طاهری

در جائی ميگويد ما ) منصور حکمت(نادر . رفقا آذر و سياوش من يک سوال دارم
اين معنايش چيست؟ يعنی در جامعه . مردم را از بازار دربياوريمميخواهيم احتياجات 

سوسياليستی جای عرضه وجود ندارد؟ منظور ناعادالنه بودن توزيع است؟ معنايش 
 علی طاهری. چيست؟ مرسی
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 علی عزيز، 
اين يک سوال مهم و اساسی است و بايد در آن تعمق کرد و پيامد های عملی آن را تبيين 

که من در اين پاسخ فقط ميتوانم تعبير خودم از گفته نادر را بنويسم و نه  روشن است. کرد
 .آنچه که دقيقا نظر او بوده است

 
منصور حکمت در چند سال اخير عمرش بطور ويژه ای بر امر استراتژی قدرت گيری 

بسياری از مباحث . کمونيسم و ملزومات حفظ قدرت توسط کمونيست ها تمرکز کرده بود
و جاودانه اش در زمينه استراتژی قدرت گيری کمونيسم که در جنبش چپ مباحث پايه ای 

بسياری را برانگيخت، و پس از مرگ او در حزب کمونيست کارگری تعابير مختلفی را 
بحث حزب و قدرت سياسی، حزب و جامعه، . موجب شد در همين دوره تبيين شده است

 .ن زمره استاثباتی از اي –حزب سياسی مدرن و مباحث سلبی 
. برای منصور حکمت صرفا مساله قدرت گيری مطرح نبود، حفظ قدرت نيز کليدی بود

در کنگره سوم، بويژه در سخنرانی اوضاع سياسی و موقعيت ويژه حزب کمونيست 
اين سوال را . کارگری، منصور حکمت به ملزومات سياسی حفظ قدرت اشاره ميکند

ما آمريکا و غرب ميگذارند اين نظام سر پا  آيا در صورت قدرت گيری: مطرح ميکند
منصور حکمت به سياست . بماند؟ اين يک سوال اساسی و مهم و مطرح برای همه است

درهای باز اشاره ميکند، به اينکه درها را باز ميگذاريم و از همه دعوت ميکنيم تا به 
دی وسيعی در جامعه ببينند که چه آزا. ايران بيايند و با چشم خود جامعه را نظارت کنند

مجازات اعدام حتی برای جنايتکاران رژيم اسالمی نيز لغو شده است، زن و . وجود دارد
منصور حکمت تنها راه جلوگيری . مرد با هم برابرند، تبعيض نژادی و ملی وجود ندارد

از خون پاشيدن به انقالب توسط آمريکا و غرب را سياست باز گذاشتن درها و برقراری 
فعاليت های حزب پيش از . و برابری کامل ميداند، نه تقويت قوای نظامی يا اتمیآزادی 

قدرت گيری در خارج کشور و بسط و گسترش نفوذ حزب و جلب همبستگی جنبش های 
آزاديخواهانه، کارگری و حقوق انسانی نيز يکی از ابزارهای ديگر ممانعت از هجوم 

 .نظامی آمريکا است
 

چی؟ با سياست فوق ميتوانيم مانع خون پاشيدن به انقالب شويم، اما در عرصه اقتصادی 
مگر . اما چگونه مانع فقر پاشيدن به انقالب ميشويم؟ اين سوالی حياتی تر و دشوار تر است

انقالب اکتبر در پياده کردن وظائف اقتصادی اش نبود که شکست خورد؟ پاسخ ما چيست؟ 
يم و ضمنا اجازه نميدهيم که بورژوازی با چگونه جامعه و نظام سوسياليستی را ميساز

 اجرای سياست های مختلف خصمانه، از جمله تحريم اقتصادی، مردم را اسير فقر کند؟
 

منصور حکمت در يک جلسه دفتر سياسی و در چند صحبت حاشيه ای برخی از تفکرات 
که من صحبت هايی است . اين مباحث تدوين نشده است. اش را در اين زمينه اعالم کرد

يادم است که در جلسه دفتر سياسی که اين مبحث را مطرح کرد من دچار . بخاطر دارم
متاسفانه فرصت نکرد که . برايم مباحثی کامال نوين و راه گشا بود. هيجان بسياری شدم

وی گفت که اگر بورژوازی بتواند در ابتدای انقالب به جامعه . اين مباحث را تدوين کند
. بايد ما بتوانيم مانع اين تالش شويم. تمال زياد انقالب را شکست ميدهدفقر بپاشد، به اح
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اگر بتوانيم ده سال مقاومت کنيم و جامعه را بجلو ببريم، با شرايط تثبيت شده تر و ساده 
  اما چگونه؟. تری برای پياده کردن سوسياليسم روبرو خواهيم بود

 
گذاری خارجی شويم، بلکه بايد کاری  منصور حکمت اعالم کرد که ما نبايد مانع سرمايه

يعنی نيازهای مردم را تامين . کنيم که نيازمندی های مردم يک به يک از بازار خارج شود
او ادامه داد که ما ميتوانيم . کنيم، بدون آنکه سرمايه گذاری را متوقف يا منجمد کنيم

ی مردم سوبسيد بخصوص با برخورداری از منابع غنی در کشور از جمله نفت، به زندگ
بدهيم و اجازه دهيم که سرمايه داران از نرخ سودی که الزمه سرمايه گذاری در ايران 

بطور مثال به سرمايه گذاران ميگوييم دستمزد کارگران را به . است برخوردار شوند
مسکن، ترانسپورت، بهداشت و : دولت بدهيد، دولت نيازمندی های مردم را تامين ميکند

و پرورش و غيره را از بازار خارج ميکنيم و مجانا در اختيار همه مردم  درمان، آموزش
به اين . رفته رفته تعداد کاالهايی که از بازار خارج ميشوند را گسترش ميدهيم. ميگذاريم

ترتيب برای مردم و جامعه يک رفاه قابل قبول را تامين ميکنيم، بدون آنکه مانع سرمايه 
پس . جامعه به اين منابع و سرمايه ها نياز دارد. نتقالی استاين يک دوره ا. گذاری شويم

از يک دوره فرضا ده ساله ميتوانيم بطور کامل ملزومات اقتصاد سوسياليستی را فراهم 
 .کنيم

 
روشن است که اين پاسخی سوسياليستی نيست و ما آنرا بعنوان سوسياليسم به مردم معرفی 

لکيت خصوصی بر وسايل توليد و مبادله لغو در سوسياليسم کار مزدی و ما. نميکنيم
. اين يک سياست و برنامه انتقالی به سوسياليسم است. پول از حيض انتفاع ميافتد. ميشود

تامين نيازمندی . رفتن به سوی سوسياليسم ضمن تامين رفاه مردم در اين دنيای خصمانه
اين رئوس . فته باشدهای مردم مجانا بدون آنکه هنوز رابطه کار و سرمايه از ميان ر

همانگونه که گفتم هيچگاه به شکل يک . نظراتی بود که توسط منصور حکمت ابراز شد
  .طرح مدون در نيامد

 
   2شماره 
  سى در تهران يشعار نو

سم يتهاى سازمان جوانان حزب اتحاد کمونيبخش مهمى از فعال. با درودهاى انقالبى
ابانهاى کارگر شمالى تا محدوده کوى يدر خ. سى آغاز شديکارگرى در تهران با شعارنو

نده باد حزب زن سازمان در گروههاى دو نفره اقدام به نوشتن شعار يدانشگاه تهران فعال
  نيرام. ر ادامه دارديت ١٨ت بطور گسترده تا ين فعاليا. سم کارگرى کردندياتحاد کمون

  
  زين و دوستان عزيرام

ار مناسب است دستتان را يدتان بسياسم جد در ضمن. د و دستتان درد نکنديخسته نباش
  . ميفشاريبگرمى م

  
  وندميپيمن هم به حزبم م



 144

ستها يو با حکمت سم کارگرى آشنا هستميبا کمون. هستم... در رشته ... دانشجوى دانشگاه 
  ديسع. وندميپيبه شما م. ات شما را بدقت خواندمينشر. کردميکار م

  
  .ن حزب شماستيا. ديز، به حزب خودتان خوش آمديد عزيسع
 
  ستينک ما نيل 

نک يد، در ليناميسم کارگرى ميم شما که خودتان را اتحاد کمونيسالم، خواستم به شما بگو
ست؟ يب نيعج. مينيبيست را نميست کارگرى عراق و حزب حکمتيتان ما حزب کمون

  عمر خطاط. اد آورى بوديد فقط جهت يببخش
  
  ق عمر خطاطيرف
تهاى مربوط يه ساينست که به کلياست ما ايس. و درست شدن است رييت ما در حال تغيسا

. استى مشابه را دنبال کننديه هم سيدوارم بقيام. مينک بدهيسم کارگرى ليانات کمونيبه جر
  . ديموفق باش

 
  از ژاپن

ست کارگرى يکبار در حزب کمونيد چرا هر چند يسيم بنويخالصه برا. با درود به رفقا
بقول على جوادى . شه به جدا شدن برخى از رفقا از هميتاسفانه منجر مافتد که مياتفاقى م

ست که يلى از کسانين سوال، سوال خيا. نيز حزبى که با چه مشکالتى خودتون ساختيعز
ات حزب در داخل ين پخش نشريالزم به ذکر است که من در ال .مه با آنها در ارتباطم

بى صبرانه . ز فعالميرو نين جذب نيدر ال دم ويب دادم که مرتب انجام ميپهائى ترتياک
  ژاپن –فرهاد . ل قبلى ام اصال جوابى نداديق آذر به ميمنتظره جواب هستم هر چند که رف

  
  ز،يفرهاد عز

د امر تک تک ين بايا. رو به حزبيه و جذب نيع نشريد توزيد براى کار مفياول خسته نباش
ست کارگرى يژه حزب کمونيجدا شدن ونست که يدر مورد سوالتان نظر من ا. رفقا باشد

. اسى و سازمان ها، چه چپ و چه راست، مرتبا اتفاق مى افتديجدائى در احزاب س. ستين
ا ين و ين مورد معياما در ا. رديگيروها صورت ميم جابجائى نيد بهتر است عنوان کنيشا

جدائى صورت ن يتوانست اينست که ميالاقل در مورد جدائى ما و انشعاب قبلى، نظر ما ا
اسى قابل طرح و ادامه و يک حزب سيمسائل مطرح شده بسادگى در چهارچوب . ردينگ

ر اجتماعى از تحزب يکال که تلقى غياى نگرش چپ راديبه نظر من بقا. چه بسا حل بودند
ک و عدم توجه يدئولوژيل به قطبى کردن هاى ايستى مدرن دارد، تمايستى و مارکسيکمون

ا يون و يت نشناسى فراکسيبرسم. اسى داردين جنبش در اختالفات سياال انسانى يبه ماتر
دگاه سنتى در يک ديگرى است که از ين خط رسمى موضوع مهم ديعلنى حرف زدن مخالف

ا با يگرى دارند و يط فرجه اى به رفقائى که نظر دين شرايا. رديگيشه ميمورد تحزب ر
ن انشعابات بخشا يا. د برونديا بايد و د تاسى کننيا باي. دهديخط رسمى مخالف هستند نم

توان ينست که ميله ائمس. ا هر دوياسى و يق سيلى است و بخشا ناشى از اختالفات عميتحم
دگاه را نقد کرد و حزب را براساس ين دينکه تتمه اين امر را گرفت مشروط به ايجلو ا
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ا لطمات وارد شده تهين محدوديم ضمن نقد ايما موظف. ستى بنا کردياصولى مدرن و کمون
  اوش دانشور يبا احترام، س. منافع جنبش ما ارجح تر است. ميرا جبران کن

  
  کيتبر

  اقبال نظرگاهى. ت دارميمانه آرزوى موفقيرفقا براتون صم

  ز، يق اقبال عزيرف

 .  ديروز باشيپ. سم کارگرى استيت کمونيت هر بخش از جنبش ما موفقيموفق. با تشکر

  
  کاوه. لی جوادی ليدر شدباالخره ع. مبارکه

  
  ز،يکاوه عز

ش رهبرى حزب ما بر اساس طرح رهبرى يآرا. ته مرکزى استير کميعلى جوادى دب
  .  على جوادى از ابتدا طرفدار طرح جمعى بود. جمعى است

 
 مداد قرمز  

  . رو روشن آنه یها بتونه نقاط مبهمآنم جواب دادن به اون یسالم، چند سوال آه فكر م
 
جهت دفاع از  یغاتيتبل ینظرتون راجع به مبارزه مسلحانه و مسلح شدن هسته ها -١

  ه؟يغات شبانه چيخود در هنگام تبل
تواند يغاتى در حال حاضر ابدا ضرورتى ندارد و ميمسلح شدن هسته هاى تبل: جواب

ن يما مطلقا چن. ست و نه ضرورى استن کار نه مسئوالنه ايا. ضربات مهلک وارد کند
در مورد مبارزه مسلحانه بطور کلى به چند نکته کوتاه . ميکنيه نمياستى را امروز توصيس

ستها مبارزه مسلحانه را درخود نشان يمارکس. ش اسلحه ندارنديستها کيکنم؛ مارکسياشاره م
روى اسالمى و ير دست نتواند دياسلحه م. داننديشرو بودن نميا پيگرى و يچ نوع انقالبيه
زم مبارزه ما يم و مکانيک جنبش شهرى و کارگرى هستيما . ره هم باشديست و غيوناليناس

ک يچ جا بر ضرورت مبارزه مسلحانه بعنوان يسم هيدر تئورى مارکس. اجتماعى است
م که بورژوازى با زبان خوش قدرت را يدانينحال، ما مياما و با ا. اد نشده استياصل 

بورژوازى که . دهديدر مقابل انقالب کارگرى مقاومت نشان م. دهديو طبقه ما نم دست ما
د يدهد روشن است در مقابل خلع ياعتراض به عدم پرداخت دستمزد را با گلوله پاسخ م

روى يکند نيز تالش مياسى و اقتصادى خود بشدت مقاومت خواهد کرد و بطور قهر آميس
ل ما بلکه الزامات مبارزه يحه را نه تئورى و تمافاکتور اسل. انقالبى را سرکوب کند

ن مبارزه حکم کند ما در دست يازهاى ايهر زمان ن .کندير مياسى و طبقاتى وارد تصويس
ک لحظه يره يبردن به اسلحه، سازماندهى ارتش کارگرى، خلع سالح ارگانهاى دولتى و غ

  . م کرديد نخواهيترد
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  حزب  یانتخابات ها ین براراياعضا در داخل ا یحق را یچگونگ -2
ربط يته و سازمان ذيا در کميهر عضوى در حوزه اى که مربوط به کارش است و  جواب؛

عنى يست، ين امکانى نيمادام که چن. کنديه اعضا شرکت ميخودش در انتخابات ها مثل بق
گر يمه علنى ندارند، اعضا هم به همديت علنى و نيسازمانهاى حزبى بشکل ستونى موجود

الت داخل کشور يدر مورد انتخابات کنگره اعضاى حزب از طرق تشک. شونديرتبط نمم
ران و يدامنه راى به معنى حقوقى آن براى هر عضو چه در ا. کننديدر انتخابات شرکت م

چ ياسى آرا افراد هياز نظر س. الت متبوع خودش استيچه در خارج در حوزه کار و تشک
  .ل و مباحث اظهار نظر کنندئدانه در مورد مساتوانند آزايمرزى ندارد و اعضا م

  
  گر را دارد؟يد یل سازمان جوانان و ارگانهايا حزب قصد تشكيآ -٣

ران و راسا توسط رفقاى حزبى يدر حال حاضر سازمان جوانان در ا. ميبله دار جواب؛
د در داخل و خارج ين طرح جزو پالتفرم حزب است و بايا. ت کرده استياعالم موجود

ستى توسط ياز مبارزه کمونيگر هم بسته به نيارگانهاى د. ق شوديف و تدقيال آن تعراشک
  . س خواهند شديحزب تاس

 
( آند؟  ید نميما را تهد یا با پر آردن فرم خطريران و آياز ا یريعضو گ یچگونگ -٤

  و شده است؟ يآه اطالعات در آن س یستميمثًال حك شدن س
  

  . دين امر نباشير نگران ايخ جواب؛
  
ن آار يا یسم آارگريگر احزاب آمونيست؟ چون ديران چيهدف از عضو گرفتن داخل ا -5

  .آنند یرا نم
  

فکر . ع و سازمان دادن آنستيروى وسيهدف جذب ن. است ما متفاوت استيسجواب؛ 
  .است مشابهى داشته باشند اما در شکل اجراى آن تفاوت باشديگر احزاب هم سيکنم ديم
  
  توتند وارد پرونده گردد؟يت نمين فرم عضويم هم با پر آردن ايرژ ك ماموريا يآ

اسى يس سيما تالش پل. مين جنبه روش خودمان را داريکدام پرونده؟ ما براى اجواب؛ 
نکه يمهمتر ا. ميکنيم و با آن مقابله ميريگيستى را فرض ميالت کمونيبراى نفوذ در تشک

   .ميبه هم معرفى کنران يمان را در ايست اعضاين نياست ما ايس
 

ك بار به بن بست رو به رو شده و فكر يخواه در حككا  یآزاد یضمنن پروژه انجمن ها
و  یآزاد یبه نام انجمن ها یطبق نوشته ا يید تقوايق حمين انجمن پروژه رفيآنم ا یم

  .د بوديرا بر پا آن یبرابر
  . مين انجمنها را نداريجاد اياست ايما س جواب؛

 
 یست ها با اون آار ميرو آه حكمت 6 د من آاناليرا دار یو یار آردن با تاگر قصد آ 
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آه االن  ینسبت به شبكه ا یر خوبيت صدا و تصويفيآنم چون آ یشنهاد ميآنن را پ
  .شه دارهياون پخش م یبرنامه رو
  . ميريگيم و در نظر ميکنيحتما توجه م. ه تان ممنونياز توص

  
  آرش آسمونه
. ديسالم به همگى برسان. ديمراقب خودتان باش. ميم که کاش ما هم بوديگونرا بيسالم، فقط ا

  . کنميم ميتان سبد سبد گل تقديفشارم و برايمن همه شما را در آغوش م
  

  زيآرش عز
د نکته اى را ينجا بايهم. جاى همه  رفقاى اون ور خالى بود. ت در کنفرانس خالى بوديجا
م، شما را يه حزب و جداگى از حزب را انتشار داديانيکه ب متاسفانه در روزهائى. د کنميتاک
ن يم اما ايدانستينکه موضعتان را ميرغم ايعل. ميا شويما نظرتان را جويم که مستقيدا نکرديپ

. ن امر چگونه بوده استيد که ايبه هر حال اسم شما از قلم افتاد و خواستم بدان. الزم بود
  . فشارميا بگرمى مرم و دستت ريگيمتقابال در آغوشت م

  
 رياردش
ن حال خوشحالم که خود يدر ع!! ی شما از حککا ناراحت شدمياز خبر جدا. ق جوادیيرف

ن يا. برديچرا که از جدال رفقا فقط ارتجاع لذت م. دين نکرديآن ال! ؟» جدال«ر با يرا درگ
ز يند چهمان در خانه ای خود را مزاحم و نامطلوب احساس کياحساس که آدم به عنوان م

ه و لقمه شماری بی يی با دو تا متلک و کنايرايسفره و پذ  نين تريرنگ. ستيخوبی ن
د بلکه خودتان يهمان نبوديچگاه در واقع مينه که شما هياما نکته دردناک در ا. شهيم ارزش
نقدر از يدوارم تمام کسانی ايمن ام  .ديبود) بخوان خانه حزبی(از همان خانه  بخشی

نبار يش در راهروی خروجی خانه ذوق زده شده بودند، ايکردن خو انعکاس صدا کلفت
با سپاس . اورنديش در بيو استبداد به نما ه دشمن طبقاتیيعل  ش راياد پر شور خويفر

 ر ياردش
  

  نامه دوم
نکه فروتنانه و بی يا. ميک می گويد را به شما تبرين حزب جديل ايتشک. زيرفقای عز

ن گام  ين انشعاب تلخ در واقع اصولی تريا. ر بوديل تقدد قابيجنجال حککا را ترک کرد
د ضروری باشه ين فاصله شايا. باشدينده ميبرای مبارزه جهت اتحاد در صفوف جنبش در آ

نی که به شما اتهام زدند بودند کسا. گری به انتقادات شما نگاه کننديتا رفقا بتوانند از بعد د
حزب و تمامی تالش های شما گواهی انرژی  ليتشک. دياست خسته شده ايس» شغل«که از 

دند که يکردند اکنون بوضوح ديو کسانی که شمارا بازنشسته قلمداد م. باشديسرشار شما م
  .ريبا سپاس اردش. شهيدود از کنده بلند م

  
  ز،ير عزياردش

. راهى در مقابلمان نمانده بود. ميستيما هم از جدائى از حزب خوشحال ن. ميدواريما هم ام
. ش بروديستى شان بهتر پيدوارم امروز در فقدان ما کار کمونيام. ه راهها را بسته بودهم
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ک يوستن تان را به حزب تبرين جا پيم و از همييگويک ميل حزب را به شما هم تبريتشک
  . ن حزب شماستيا. ميگوئيم
 
  سم کارگرىيون اتحاد کمونيه سازمان سربازان فراکسيانيب

وستن خودمان را به حزب اتحاد يه پيانين بيق هميرسما از طرونى يما سربازان فراکس
امهاى قبلى نام آنها به عنوان يه کسانى که در پيکل. ميداريسم کارگرى اعالم ميکمون

وستن خودشان را به حزب اتحاد يه پيانين بيق هميون اعالم شد از طريسربازان فراکس
دوم خرداد . ونيسربازان فراکس با احترام، سازمان. دارنديسم کارگرى اعالم ميکمون

  . تهران ،رانيا ١٣٨۶
  

  ز، يرفقاى عز
هر دو را در شماره قبل . دير نام را هم عنوان کردييه بعدى تان تغيانيد و در بيخوش آمد
  . ديروز باشيموفق و پ. مياعالم کرد

 
  گيرم که مارچوبه کند تن به مثل مار

تحاد کمونيسم کارگری نوشتم و در هفته در يادداشتی که برای رفقای بنيان گذار حزب ا
ای بود که تعدادی از رفقای حزب کمونيست  گذشته با عنوان تسليت و تبريک چاپ شد نکته

چرا کسی که با ما اظهار . "کارگری را به فکر انداخته و چند نفر را ناراحت کرده است
در واقع انتقاد " ردازد؟پ دوستی و رفاقت ميکند اين چنين ناجوانمردانه به انتقاد از ما می

من در آن يادداشت به رهبران و سياست گذاران احزابی بود که اهداف اصلی کمونيسم و 
سوسياليسم را يا فراموش کرده اند و يا در درجه دوم اهميت قرار داده اند و نه به اعضاء 

ان و دل ی آنها گذاشته شده است را با ج و کادرهای اين احزاب که اغلب کاری که به عهده
به ويژه بايد اين نکته را يادآور شوم که فعاليتهای . و از خود گذشتگی انجام ميدهند

و ساير ) مثال فدراسيون پناهندگان(سازمانهای وابسته به حزب کمونيست کارگری ايران 
اما به نظر نميرسد که اين . احزاب مشابه به خودی خود دارای ارزش و ارج زيادی هستند

اميدوارم . ی رسيدن به سوسياليسم در کشوری مثل ايران مثمر ثمر باشندفعاليتها برا
افرادی که از آن ياداشت ناراحت شده بودند متوجه شوند که منظور من نه انتقاد به آنها به 
عنوان شخص بلکه انتقاد از حزبی است که وقتی نيروهايش را از دست ميدهد به جای 

نيروها را از دست داده است طوری وانمود ميکند که  انتقاد از خود و تاسف از اينکه اين
  . اين موضوع بسيار پيش پا افتاده است و ما از اصل نيازی به اين اعضاء نداشتيم

يکی از رفقا گفت، چرا به ما تسليت گفته ای؟ گفتم، برای اينکه شما افرادی را از دست 
، چرا به آنها تسليت نگفته ای، گفت. داده ايد که مثل آنها را هرگز به دست نخواهيد آورد

آنها هم افرادی را از دست داده اند که مثل آنها را هرگز به دست نخواهند آورد؟ ديدم 
راست ميگويد اما گفتم، آنها ميتوانستند مثل من سرخورده شوند و دست از فعاليت حزبی 

گذاشته اند  بشويند اما حزب تشکيل داده اند و اسم خود را حزب اتحاد کمونيسم کارگری
گفت . يعنی اعتقاد دارند که ميتوان کمونيستها را با هم متحد کرد، و اين جای تبريک دارد

 اتحادگروهی از حزبی کمونيستی جدا ميشوند و اسم خود را حزب ! چه اسم بی مسمائی
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ديدم راست ميگويد اما گفتم، اينطور که پيداست آنها خودشان . کمونيسم کارگری ميگذارند
شايد شرائط در حزب آنقدر سخت شده بود که آنها قادر نبودند به . بانه جدا نشده اندداوطل

  . کار کنند جداگانهفعاليتهای خود ادامه دهند و ترجيح دادند 
در واقع انتقاد اصلی من به رفقائی است که به جای سعی در اتحاد با احزاب کمونيستی 

آورند که اعضاء از حزب جدا  راهم میديگر، يا از حزب خود جدا ميشوند يا شرائطی ف
شوند و تصور ميکنند ميتوانند يک تنه به اندازه کافی نيرو جمع کنند تا نه تنها رژيم 
. اسالمی را سرنگون نمايند بلکه دنيا را به سوی سوسياليسم، برابری و آزادی پيش ببرند

ند جز از طريق پروراند اگر روزی فيلسوفی و سياستمداری چنين رويائی را در سر می
به نظر . اتحاد، اتحاد کارگران و ساير نيروهای مترقی جامعه، راه ديگری در سر نداشتند

برای رسيدن به . من برای به واقعيت رسانيدن اين رويا جز اتحاد راه ديگری وجود ندارد
اهداف بزرگ و اصلی کمونيسم بايد آنها را بطور سيستماتيک طبقه بندی و به اهداف 

و قابل دسترس تبديل کرد و اين موضوع را در نظر داشت که يکی از بزرگترين  کوچکتر
بطور مثال من اين اهداف را به اين نحو طبقه  .ابزارهای رسيدن به اين اهداف اتحاد است

  ):ی دستورالعمل ندارد اين فقط يک مثال است و جنبه. (بندی ميکنم
  

  ) دورنما، رويا(هدف اصلی 
رسيدن به اين هدف مستلزم اتحاد همه . آزادی برای همه مردم دنياسوسياليسم، برابری 

های مختلف  های سوسياليستی در قاره کارگران و نيروهای مترقی دنيا، تشکيل جمهوری
. جهان و رعايت سوسياليسم، برابری و آزادی در روابط اکثريت افراد ساکن در دنيا است

  .جزاء کوچکتر تقسيم کردبرای رسيدن به اين اهداف بايد آنها را به ا
  اهداف کوچکتر 

اين کار مستلزم متحد ). مثال ايران(سوسياليسم، برابری و آزادی در يک کشور مفروض 
های سوسياليستی در  کردن کارگران و ساير نيروهای مترقی در کشور، تشکيل جمهوری

برای . است استانها و شهرهای کشور و آموزش سوسياليسم، برابری و آزادی به مردم آنجا
  .رسيدن به اين اهداف الزم است آنها را به اهداف بازهم کوچکتر تقسيم کرد

  اهداف باز هم کوچکتر
ميخواهم به اين نتيجه برسم که يکی از اولين گامهائی که برای متحد کردن کارگران و 
نيروهای مترقی در پيش روی خود داريم اين است که با احزاب کمونيستی، کارگری و 

برای من قابل تصور نيست که بدون متحد . ی متحد شويم و آنها را با هم متحد کنيممترق
ترين نقطه دنيا يک جمهوری  شدن همه نيروهای مترقی بتوان در کوچکترين و دور افتاده

تازه همزمان با اين اتحاد بايد مفاهيم اصلی و اصولی اين . شبه سوسياليستی هم ايجاد کرد
نه تنها توسط اکثريت مردم ياد گرفته شود ) يسم، برابری و آزادیسوسيال(انقالب جهانی 

بلکه مورد قبول و استفاده نيز قرار گيرد تا بتوان هم اتحاد را حفظ کرد و هم به جمهوری 
به ويژه بر اين نکته تاکيد ميکنم که بايد از کوچکترين واحد يعنی . مورد نظر رسيد

و آزادی را ياد بگيريم و آنها را در خانه، در سوسياليسم، برابری . خودمان شروع کنيم
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اگر در اين کار . کوچه، در شهر، در حزب و در همه روابط اجتماعی خود به کار ببريم
  . موفق شديم، خواهيم توانست به اهداف بزرگتر نيز برسيم

  : سوال من در اينجا از حزب اتحاد کمونيسم کارگری  اين است
ت؟ اگر پاسخ مثبت است برای رسيدن به آن چه آيا اين اتحاد اصال الزم اس .1

  ای در پيش داريد؟ برنامه
آيا برای رسيدن به سوسياليسم، برابری و آزادی آموزش عمومی مردم الزم است؟  .2

 ای برای اين هدف داريد؟ چه برنامه
  ای داريد؟ برای ايجاد يک نظام سوسياليستی، مثال در ايران، چه برنامه .3

  وجیاسماعيل ا. موفق باشيد
 2007ژوئن  3
 
  ،زيل عزيق اسماعيرف
نجا تنها يا. گر ى موکول کنم تا حق مطلب ادا شده باشديد پاسخ سوالتتان را به وقت ديبا
سم کارگرى يم اتحاد مورد نظر ما صرفا و مختص به بخش متحزب جنبش کمونيگويم
سطح در . ميسم کارگرى را مد نظر داريع و گسترده کمونيبلکه کل جنبش وس ،ستين

ن يستى اياستهاى کمونيدفاع از س ،رغم کارشکنى ها در هر دو سوياست ما علياحزاب س
وارهاى يشکستن د ،اسى و متمدنانهيجاد رابطه اى سيکى و ايتالش براى نزد ،احزاب

ستى کارگرى است که متاسفانه جنبش ما ير کمونيق غيک سنت عتيان دادن به ينفرت و پا
جا راجع به يد تدريم که بايرحها و اقدامات متنوعى مد نظر دارما ط. به آن آلوده شده است

ان يک حزب خالف جريکار  ،سمياليدر مورد آموزش عمومى براى سوس. ميآنها حرف بزن
ستى را در جامعه در ابعاد يسم و نگرش هاى کمونيالينست که سوسيو انقالبى از جمله ا

سم و راه حل ياليانتخاب سوس ،ددگريشا قدرت برمياما تا به دوره پ. ع تسرى دهديوس
ن يا. شوديستى شروع نمياليع کارگران و مردم از آموزش سوسيکارگرى توسط توده وس

ه کارگران ينطور اليست که در سطح حزب و هميدى نيترد. اسى استيک انتخاب سي
د آشنائى و احاطه به نگرش و نقد يبا ،ست که ستون فقرات حزب انديست و کمونياليسوس
در . ف را مد نظر داشتين طيک ايستى به وضع موجود و انسجام فکرى و تئوريمارکس
ران و ارکان اصلى و فورى اقدامات طبقه کارگر بعد از يستى در اياليجاد نظام سوسيباره ا

سم کارگرى يه کمونيک سطح گسترده تر به نشريد بحث را در يکسب قدرت اجازه بده
  راوش دانشويس ،با احترام. ميموکول کن

  
  د رسول اسالمى يآقاى سع

نامه تان را در شماره . افت شديام حزب به جوانان درينا مه تان به شراره نورى در باره پ
  .ميدهيآتى چاپ و در مورد نکاتتان نظر م

  
  زيدوستان عز
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ب يحب ،نيکامران مز ،آرش ،سارا ،ستيکمون ،نياميبن ،سروش ،فواد ،على طاهرى ،نينگ
امها و کامنتها و نامه هاى شما يپ... سهند و  ،جالل ،اميپ ،عباس ع ،مان نادرىيپ ،بکتاش
  . ميکنيه پاسخ را به شماره بعد موکول ميل حجم نشريضمن تشکر و بدل. ميافت کرديرا در

***  
  
  

  شماره يک دنيای بهتر 22نامه ها، منتشر شده در 
  در دوره فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری

  و يک شماره ويژهضميمه،  3شکاره،  19شامل 
  

   ١٩شماره 
  گزارش از اصفهان

  على طاهرى
روى انتظامى فاز تازه اى در يماموران ن ،بهشتيارد ٢٠ده پنج شنبه شب يبنا به خبر رس

ن شهر اصفهان يشاه. حمله به زنان در طرح موسوم به مبارزه با بدحجابى را آغاز کردند
حدود ساعت . دفاع بوديه مردم بيگر جمهورى اسالمى عليک حرکت سرکوبگرانه ديشاهد 

شوند و آنها ين چند هفته در سر راه مردم سبز ميروى انتظامى بر طبق روال ايهشت شب ن
ک خانم جوان که همراه همسرش بوده از ي. کنندير ميا دستگيت حجاب و يرا وادار به رعا

نى ين به ماشروى انتظامى براى سوار شديزند و به اخطار مامور نيرفتن با آنها سرباز م
اد قصد جمع کردن مردم را يکند و با داد و فريرا قرار دادند خوددارى م" بد حجابان"که 
ن خانم اسلحه يروى انتظامى از ترس اجتماع و اعتراض مردم به روى ايمامور ن. دارد
غ و داد زنان و يصداى ج. کندين ميد اسلحه او را بزور سوار ماشينبار با تهديکشد و ايم

. ن مى اندازديابان طنيروى انتظامى در خيدن نين صحنه اسحله کشيابان با ديدر خ کودکان
که روبروى  ،رىيگر به صحنه درگين دين ماشيروى انتظامى چندين نيبعد از رفتن ماش
نروز يگر صحنه هاى گزارش شده اياز د. کنندياعزام م ،ن شهر بوديبازار خرازى شاه

روى انتظامى يمادرش پناه برده بود و مامور ن ساله است که به ١١ک دختر يد يتهد
  "! مثل مادرت لباس بپوش"کرده يحت مينص

  
   ،زيق على طاهرى عزيرف

است يرغم سيران ادامه دارد و عليابانهاى شهرهاى ايجنگ حجاب در خ. دستتان درد نکند
 جمهورى. رديگيم اسالمى مقاومت و اعتراض زنان ابعاد گسترده ترى ميسرکوبگرانه رژ

گذارد و هر يژه در فصل تابستان ميرا بو" بد حجابى"ه يسال است که نوار عل ٢٧اسالمى 
شتر از يلرزد بيمى که با عقب رفتن روسرى ارکانش ميرژ! غ از پارساليند دريگويسال م
مقاومت روز افزون . شناسنديم را ميدانند و منشا ناتوانى رژين را ميمردم ا. ده استيپوس

 . قت استين حقياى ايران و نفى عملى حجاب گويا جنبش آزادى زن در
   

  درى و صالح فالحى يرفقا اسد ح
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. ن شماره منتشر شديافت و در هميه اعالم صندوق همبستگى با کارگران زندانى دريانيب
  . ديروز باشيپ
  

  رانيت از کارگران ايته حمايدوستان کم
رى و يواکنش نسبت به دستگ ن کارگرى در مورديه شوراى همکارى تشکلها و فعالياعالم

  . ديروز باشيپ. ن شماره منتشر شديافت و در همين اول مه دريزندانى فعال
 

  مداد قرمز
ران يت تو ايو نوع فعال یو سازمانده یدادم آه گفتم به روش رهبر یش نامه ايچند وقت پ

ن جا يز اآهان داستان ا... ت بود ياهم یانگار نامه ب ،جواب نداد یآس یانتقاد دارم ول
. تنگار نه انگار یشه وليشه اون راه مين راه نميم ايگيم یم هيرانيشه ما آه تو ايشروع م

آه شناخته شده  يیاقل اوناران هستن اليآه تو ا يیخواستم بگم بچه ها یخالصه ختم آالم م
داشته ... رى، راى و يم گيد تو حزب قدرت تصميآنن با یهستن و چند ساله دارن آار م

چ يآه ه یدر حال ،مين حزب رو حزب خودمون بدونيداره آه ما ا یو اال چه لزوم باشند
آنم تا  یحزب تقاضا م یدرهايبه هر حال از ل. ميرى در شكل و ساختار اون نداريتاث

ر روش در آار آردن ييم و تغيانًا ما هم از حزب زده نشين نامه رو حتمًا بده تا احيجواب ا
  .شوراها زنده باد حكومت. ميحزب ند

  
   ،زيمداد قرمز عز
به . دهنديحتما پاسخ م. ستميان مکاتبات و انتقادات شما با رفقاى رهبرى حزب نيمن در جر

. کنديران تفاوت ماهوى نميران و خارج ايا. ت واحد استيک موجودينظر من حزب 
اعضا وکادرهاى حزب . تى متفاوت استياشکال سازماندهى و ارتباط و مسائل فنى و امن

د در سرنوشت يتوانند و بايالتى موجود مياسى و تشکيزمهاى سيق مکانيران از طريدر ا
  اوش دانشوريس ،با احترام. اسى ماستيت سيهيک بدين يا. حزبشان دخالت کنند

  
  اوش دانشور يرفقا آذر ماجدی ، علی جوادی و س

ن يشما باالتر. ر قرار گرفتميتحت تاث نترنت گوش دادم ويق ايسخنرانی های شما را از طر
که انتقادات خود را مطرح يد و در صورتيت های حزبی را داشتيحد سمت ها و مسئول

ابی ها و انتقادات يبی توجه به ارز. ديمانديز و محبوب مجالس ميد همچنان عزيکردينم
طنز . دينکرد» ن قدرت يريطعم ش« اسی خود را قربانی يشما، خوشحالم که شما وجدان س

د ولی در يد قرار نگرفتييون مورد تايچوقت به عنوان فراکسيست که شما هن ايجالب در ا
ون های ينده لزوم وجود فراکسيدر آ. شوديون به شما برخورد ميعمل به عنوان فراکس

ن امر نشانه سالمت و رشد فکری حزب يرفته خواهد شد و ايدرون حزبی راحتتر پذ
  .ريبا سپاس اردش. باشديم
  
  ،زير عزيق اردشيرف
م يما موظف. ار مهم استيقت جوئى بسيقت و حقيست کارگرى حقيراى ما بعنوان کمونب

و کل جنبش مان تالش  شروى حزبيم و براى پيان کنياتمان را بيح نظريروشن وصر
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اما دفاع  ،م شديم که با دست اندازهاى مختلفى مواجه خواهين امر کامال آگاه بوديبرا. ميکن
کنم وجود يمن هم فکر م. ستى استيفه هر کمونيوظستى ياست کمونيت و سياز اصول
در مورد احزاب خالف . اسى استيک حزب سيافتن يونهاى حزبى نشان قوام يفراکس
ون ياما فراکس ،ونى استيان روشن است که حزب متحد بهتر از حزب چند فراکسيجر

د يگرى دارند و بجاى رفتن از حزب بايفى از کادرها نظر ديبراى زمانى است که ط
از توجه و حسن نظر شما نسبت . کى مجدد تالش کننديون بزنند و براى نزديبتوانند فراکس

 اوش دانشور يس ،با احترام. کنميبه مباحث ما تشکر م
 

 ض     يز براى رفع تبعيسم بپاخياليسوس
سم آارگرى در تهران يون اتحاد آمونيم  ما سربازان وهواداران فراآسيرسانيبه اطالع م
سم آارگرى ندانسته يون آنكره ششم را هم جهت با اهداف آمونيرهبر آن فراآس همصدا با

 .ميح مى دهيو دور بودن از آن را ترج
 .تهران. ونيسازمان سربازان فراآس، با احترام

1386/2/23   
  

  ،زيرفقاى عز
م که از جمله عنوان کردند ضمن احترام به يافت کرديز دريگرى هم از روزبه عزينامه د

م که يح کنيد تصريبا. دهد که از آن دور باشديح مين کنگره و اساس کنگره ترجيحضور ا
سم کارگرى ياسى و در خدمت منافع دراز مدت تر کمونيم سيک تصمينرفتن ما به کنگره 

ست کارگرى براى ما مهم ياما کنگره حزب کمون. م ساده اى نبوده استين تصميا. است
سرنوشت حزب و کنگره . ميکنيحکمى صادر نم ش در مورد کنگره حزبياست و ما از پ

م اسناد و مصوبات کنگره يدواريام. کند براى ما مهم استياستهائى که اتخاذ مياش و س
  . سم منصور حکمت باشديششم متکى بر کمون

  
 رفيق ماجدی عزيز

وقتی که  .عالی بود .شنيدم "بهتر برای يک دنيای"سخنان شما را در برنامه ی . سالم
بفهمد که او با تمام وجودش به آنچه  ای مطلب خود را از ته قلبش بيان کند و شنوندهگوينده 

. شنونده تاثير خود را خواهد گذاشت آن مطلب بی گمان در ،که ميگويد ايمان دارد
پيروزی انسانيت بر بربريت  خصوصا اگر مطلب گفته شده در مورد برابری، آزادی و(

اينقدر روی شنونده اثر  نی های شما و دکتر جوادیبهمين دليل است که سخنرا.) باشد
سعی کرده که  که هميشه(شما همسر من    ديشب به هنگام پخش برنامه ی. ميگذارد

  .واقعا تحت تاثير قرار گرفته بود!) کمونيست نباشد

اينکه من و احتماال خيلی از ايرانی های ديگر نميتوانيم برنامه ی شما را در  کته ی ديگرن 
شنبه تماشا کنيم، چون اينجا اکثر مردم مجبورند از صبح تا شب دنبال معاش خود  روز سه
زمان نسبتا مناسبی برای ) در واقع اول صبح جمعه(اما پنجشنبه شب . شان باشند وخانواده

برنامه برای يک دنيای بهتر همچنان بدون پارازيت  اميدوارم. برنامه ی شما است ديدن
  .اسالمی ادامه يابد های
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حاکم، در سخنان خود فحاشی  نفرت عميقتان از نظام اسالمی   نکته آخر اينکه شما، برغم
نميکنيد و سخنان توهين آميز بکار نميبريد و اين يک نقطه قوت خوب برای شما و رفيق 

در سخنانشان از بکار  درحاليکه مجاهدين خلق و حتی رفيق سياوش دانشور. جوادی است
بزرگ برای آنها  ش دريغ نميکنند، و اين يک نقطه ی ضعفبردن الفاظ تند و حتی فح

يعنی تاثير مناسب  در شنونده ايجاد دافعه کرده درست خالف خواسته ی گوينده   است چون
زنده باد  .پيروز باشيد. ببخشيد مرا از بابت طوالنی شدن نامه .بر شنونده عمل ميکند

ت نشريه های ارسالی بسيار در ضمن از باب. آزادی، برابری، جمهوری سوسياليستی
  .متشکرم

  دوست گرامى
" فحش"ونى از يزيوئى و تلويد در گفتگوهاى راديادم نمى آي. از تذکر شما ممنون هستم

نطور يهم. ديلم چناچه موردى بوده است با ذکر مورد طرح کنيار مايبس. استفاده کرده باشم
با . تتان ممنوميساس مسئولاز توجه و اح. در مورد الفاظى که از نظر شما تند هستند

  اوش دانشور يس ،احترام
 

نامه زير خطاب به فرشاد حسينی، سردبير جدل آنالين، نوشته شده و برای آذر ماجدی 
  . رونوشت شده است
 حککا با سالم بر شما و درود بر رفيق فرشاد حسينی

سم کارگری و مقاله در محکوميت فراکسيون کموني در طی چند ماه اخير جدل آنالين ده ها
در راستای   پنداری يک کمپين همه جانبه. است تقبيح نفس تشکيل فراکسيون منتشر کرده
انگار . کمونيسم کارگری را دارند به راه افتاده است کوبيدن گروهی مرتد که قصد نابودی

فراکسيونی، اعضاء همين حزب و کمونيست هايی اصيل و  نه انگار که اين خانمها وآقايان
-بدور از شانتاژ يا توهين و افترا به نقد رفقای خود  شده هستند و حق دارند که شناخته

آيا بنظر شما تمام اعضاء وهواداران حککا بايد از همه  .بپردازند -منجمله رهبری حزب
فرديت انسان واستقالل رای اوچه جايگاهی در کمونيسم   عقيده باشند؟ بنظر شما نظر هم

 کارگری دارد؟
طريق راديو انترناسيونال با حککا آشنا شدم بارها از  وقتی برای اولين بار ازسالها پيش 

منصور حکمت ميشنيدم که در حزب ما بر خالف احزاب  همين راديو ومنجمله از زبان
اکنون . و موافق نظرات رهبران حزب باشيم چپ سنتی مجبور نيستيم که دربست مطيع
بسته اند و پشت سرهم مقاالت کوبنده ای  از روبسياری از رهبران و کادرها شمشيرها را 
  .ناشايست است عليه فراکسيون مينويسند که متاسفانه مشحون از انواع متلک وسخنان

 
  رفيق فرشاد عزيز

اينطور تفسير کرد که برخی از رفقای خارج از   بنظر من شايد اين وضعيت را بشود
کراری بوده اند حاال با ظهور هميشگی ت ايران که گرفتار روزمرگی و همان حرفهای

اين رخوت درونی مناسب ديده اند  پديده ای بنام فراکسيون فرصت را برای خروج از
من از اين است که راه برای  اما نگرانی") من هستم چون عليه فراکسيون مينويسم("

محبوب شدن در " و احيانا اپورتونيسم باز شود و گروهی از رفقا برای مطرح کردن خود
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منصفانه را بدون آنکه  د رهبری دست به قلم شوند و انواع حمالت منصفانه و غيرنز
خودتان ميدانيد که . کنند اعتقادی به حرفهای خودشان داشته باشند نثار رفقای فراکسيون

باالخره بالی جان حکومتهای  اين نوع اپورتونيسم در احزاب چپ سنتی بسيار رايج بود و
ف و اگورباچف، حيدرعلی  نميرود که افرادی چون يلتسين،يادمان . اروپای شرقی شد

و  -مقامات باالی حزب نادزه در جوانی از راه چاپلوسی، پيروی بيقيد و شرط از شوارد
کردند و در زمان  بسرعت پله های ترقی را طی -حتی تظاهرشان به کاسه ی داغتر از آش

مناسبی در  ه حککا رشداکنون ک. مناسب حزب و حکومت را از درون متالشی کردند
پذير  ميان سياسيون جوان و کارگران کرده است وسوسه ی ارتقاء حزبی بتدريج توجيه

  .بنظر ميرسد
تئوريک کدامند و  خواهش ميکنم کمی دقت فرماييد که اولويت مبارزه و مجادله ی

تفکرات  خصوصا در عرصه ی داخلی که راديکاليسم کمونيستی در کشمکش تئوريک با
مقاالت تفرقه  قرار دارد آيا بهتر نيست که به جای... لی، توده ای، ناسيوناليستی وليبرا

افکنانه که درداخل ايران ممکن است تلقی بسيار منفی از حککا ايجاد کند به بررسی و 
هم به مبارزه  تا  آناليز تئوری مارکسيستی و نيز تفکرات ديگری مثل ليبراليسم بپردازيم

حقانيت  ينی های وابسته به سرمايه داری بپردازيم و هم اينکهای اصولی با جهان ب
تشنه  چپ ديگر برای جوانانی که" کمونيسم کارگری را در مقابل همه ی ايده های ظاهرا

بنظر شما  آيا. آموختن و پيدا کردن راه سعادت انسانها هستند بيش از پيش ثابت کنيم
تمام و  يزاسيون کمونيسم کارگری راو تئور" حجت را بر همه تمام کرد؟"منصور حکمت 

  کمال به انجام رسانيد؟
برنامه های تلويزيونی جمهوری اسالمی مرتبا  در: بياييد به دور و برمان نگاه کنيم

و اثبات   تجزيه و تحليل جهان بينی های غربی تئوريسين ها و متفکرين حزب اهللا در حال
برای رژيمی که قدرت     در حاليکه. هستند حقانيت اسالم ناب محمدی به امت حزب اهللا

مخالفی را با سرنيزه و تفنگ ميدهد  سياسی را در قبضه ی خود دارد و جواب هر ندای
ولی . ضروری بنظر ميرسد ظاهرا وجود تئوريسين هايی، چون رحيمی ازغدی، غير

بيمغزشان هم نياز به  سران جمهوری اسالم نيز بخوبی در يافته اند که حتی چماقدارن
راديو (نيرومند فارسی زبان  در جبهه ی سرمايه داری رسانه های .وراک تئوريک دارندخ

تبليغ نئوليبراليسم و اثبات  بطور شبانه روزی مشغول) فردا، بی بی سی وصدای امريکا
افتاده ايم و داريم گوشت تن خود  آنوقت ما به جان خودمان. دائمی حقانيت بازار آزاد هستند

م است چون به اکمونيست قابل احتر از نظر من هر انسان. ه پاره ميکنيمرا با بيرحمی پار
پاره تن حزب هستند   رفقای فراکسيون که برابری و آزادی انسانها اعتقاد دارد چه برسد به

مذهبيها  -مقايسه کنيد تفاوت ما را با ملی .تان با رهبری بسيار بسيار کوچک اسو اختالفش
اثبات دائمی حقانيت کمونيسم کارگری و  تالش مشترک برای پس چرا بجای) يا اکثريتيها

حکمت و تجزيه و تحليل آنها، داريم  کار بر روی آثار کالسيک مارکسيستی و آثار منصور
هم مثل ما فکر کنيد يا از حزب  يا شما: ونيها فشار مداوم وارد ميکنيم کهيبه فراکس

  .تشريفتان را ببريد بيرون
 

سيستماتيک و تئوريک بسيار وقت گير است و نياز به  رم که کارالبته من نيز قبول دا
ولی نوشتن مقاله . مطالعه همه جانبه ی دائمی دارد، همان کاری که منصور حکمت ميکرد
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ساده و بی دردسر است و کسی هم آدم را متهم به  بر عليه يا بر له فراکسيون بسيار
زمان مرگ منصور حکمت تا کنون چند  کنيم که از بياييد نگاه. بيسوادی تئوريک نميکند

توسط ما تجزيه و تحليل شده است؟ آيا هرگز آمده ايم  تا از آثار مارکس يا لنين يا انگلس
در مقابل ليبراليسم و تئوری بازار آزاد بکنيم؟ در  يک مبارزه ی تئوريک و تحليلی علمی
بسياری ديگر از و ) راه توده( توده و منشعبينش حاليکه سايتهای احزابی چون حزب
  .تئوريک چهره های متلون سرمايه داری هستند سايتهای ديگر چپ دائما در حال افشای

 
پيدا نکرده يا برای کسی که هنوز گرفتار توهم بهشت  برای جوانی که هنوز راه مبارزه را

را ارائه ميدهيم؟ آيا فقط اعضاء و کادرهای حزب  بازار آزاد است ما چه خوراک فکری
پس تکليف داخلی هايی که در رويای . نه" به جدل آنالين دسترسی دارند؟ مسلما جدر خار
فراکسيون نيست چه ميشود؟ ما وقتی   نيروهای کمونيست هستند و اصال مشکلشان اتحاد

واقعا تاسف ميخوريم که حزبی ) آنهم چنين بيرحمانه(مبيبينيم  های درونی حزب را" جدل"
شان را متحد و به سمت انقالب رهنمون سازد چنين دچار زحمتک که قرار است کارگران و

بعنوان  من ضمن پوزش بابت اطاله ی کالم از شما .است درگيری های خودساخته شده
 رفقای خودتان در  يک کمونيست و مدير جدل آنالين صميمانه خواهش ميکنم که

 در جلسه ای فراکسيون را همرزم و همفکر خود قلمداد کنيد و با برخوردی رودر رو و
رفيقانه که رهبری حزب، نمايندگانی از کادرها و نمايندگان فراکسيون در آن حضور 

باشند، بدون آنکه قصدی برای تحميل عقايد يک طرف به طرف مقابل وجود داشته  داشته
هم رهبری حزب را که منتخب اکثريت قاطع بدنه ی . همديگر را به رسميت بشناسيد باشد

  .د تفکری انتقادی را که در قالب فراکسيون متشکل شده استو هم وجو حزب است
       از شمال ايران. عباس ع  شما  اردتمند. باد آزادی و برابری زنده

  
  رفيق عباس عزيز

واکنش مسئوالنه شما به اختالفات درون حزب کمونيست . با تشکر بسيار از ارسال نامه
باعث خوشحالی و " جدل آنالين"به ون اتحاد کمونيسم کارگری و يکارگری، به فراکس

از اين فرصت استفاده ميکنيم و شما را به همکاری نزديک تر با اتحاد . اميدواری است
 آذر ماجدی .به اميد پيروزی کمونيسم کارگری. کمونيسم کارگری دعوت ميکنيم

 
 تجمع اعتراض آميز دانشجويان عالمه آغاز شد

کده ادبيات دانشگاه عالمه واقع در سعادت ظهر دانشجويان دانش ١٢امروز راس ساعت 
آباد در اعتراض به لغو مجوز تشکل دانشجويی انجمن اسالمی اين دانشگاه و همچنين 
 .ممنوع الورود کردن تعدادی از فعالين دانشجويی تجمع اعتراض آميز خود را آغاز کردند

 
رکزی عالمه و از ساعات ابتدای امروز با استقرار چندين تن از نيرو های حراست م

حضور نيرو هايی با لباس شخصی در اطراف دانشگاه با ايجاد فضای امنيتی کارت های 
صد  ١٢با اين وجود در حدود ساعت . تک تک دانشجويان مورد بازرسی قرار می گرفت

ها تن از دانشجويان با اجتماع در مقابل دفترانجمن و با خواندن سرود يار دبستانی تجمع 
دانشجو حمايت " ،"دانشجو اتحاد اتحاد: شعار ها و بعد از آن با سر دادتن را آغاز کردند
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اقدام به  ،"دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد"  ،"استاد با شهامت حمايت حمايت" ،"حمايت
در ضمن  .راه پيمايی در محوطه دانشگاه کردند و هر لحظه به تعداد آنان افزوده می شد

" توپ تانک بسيجی ديگر اثر ندارد" ،"مرگ بر ديکتاتور" ،"مرگ بر استبداد"شعار های 
 !شنيده می شد

هم اکنون دانشجويان در صحن اصلی دانشگاه تجمع کرده و با بلند گوی دستی مشغول 
سخنرانی هستند و بعضا شعار هايی سر می دهند و هر لحظه بر تعدا آنان افزوده می شود 

ظامی و با تعدادی مامور نشسته در آن در خودروی متعلق به نيروی انت ٣در ضمن تعداد 
  .خيابان ها و کوچه های اطراف دانشکده ادبيات عالمه مشاهده شده است

  
  ،زيدوستان عز
  . انيزنده باد اتحاد و همبستگى دانشجو. ديخسته نباش

  
 ،زياوش دانشور عزيق سيرف
د؟ يکنيچکار م .پاسخ حزب به تقاضاى مجدد شما منفى بود. ديرويد به کنگره حزب نميگفت

  اسعد ،قربانت
  

  ،زياسعد عز
د راهى منصفانه يگر صورت دهد تا شايک تالش ديون تالش کرد در آستانه کنگره يفراکس

ون يز ما حتى حاضر نشدند با فراکسيرفقاى عز. دا کندين اوضاع پيبراى برون رفت از ا
ما . براى ما روشن بودجه البته ين نتيا. شنهادات ما را بشنونديرند و نظرات و پيجلسه بگ

ن گذاشت يتوان زميستى را نميت کمونيسه دهه فعال. ميتمان نداريراهى جز ادامه کار و فعال
  . *ميم راهمان را ادامه دهيناچار. رديپذيکسى از ما نم. و رفت خانه نشست

  
 با عرض ادب

انسته قبل از هر چيز وظيفه می دانم به علی جوادی تسليت عرض کرده  و اميدوارم  تو
با آرزوی آنکه روز جهانی کارگر امسال . باشد غم از دست دادن زويا گرامی را تحمل کند

معلم و پرستار و  کليه اقشاری که  -نيز پر شور و حرارت با مشارکت کارگر و دانشجو
با کمال . زادی و برابری برگزار گرددآحق و حقوق آنها تضعيف شده و ميشود با شعار 

. مده که قصد مداخله در آن بحث را ندارمآختالفاتی درون حککا بوجود تاسف متوجه شدم ا
 –ريشه کنی اعتياد  -اما هر انسان آزاد انديش بخوبی می داند برای مبارزه با  فقر زدايی 

آموزش و پرورش و بهداشت و مسکن رايگان که از حقوق اوليه هر انسانی است  ،بيکاری
ولی واقعا تعجب آور است هر زمانی که می . اليسمفراهم نميشود مگر زير پرچم سوسي -

رود جامعه به چپ متمايل شود و در خواستهای سازماندهی شده از طرف کمونيسم را 
با نهايت  ،جدی بگيرد و در سر لوحه خواستهای خود در تجمعات اعتراضی  قرار دهند

عالوه بر تاسف  اختالفات و انشعاب ها درون حزب های  مردمی بوجود می ايد که 
مسبب آن ميشود که مردم بجای اميدوار شدن و دلبستن به يک حزب  -ضعيف شدن حزب 

دچار ياس و سرخوردگی شوند که در نهايت منافع آن را کليه احزاب حامی نظام ضد 
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انسانی برده داری خواهند برد که بجای انشقاق  پی در پی در حال ائتالف هستند برای 
    .       کسب قدرت  بيشتر

حزب کمونيست کارگری با برنامه های تلويزيونی و يا از طريق نشريات  توده مردم را 
که   -با حقوق انسانی خود آشنا کرد و مردم را با دنيايی که ميتواند بسيار زيبا و انسانی 

 ،نياری نيست در آن دنيا انسان برای بقای خود انسانی ديگر و انسانيت را زير پا گذارد
اما اکنون  در بحران  مسائل ايران که پی در پی شاهد تجزيه تحليل ها موضع  .آشنا کرد

گيری های افراد و احزاب هستيم و نياز مبرم هست که  بيش از پيش شاهد فعاليتهای حزب 
البته (شاهد آنيم که حککا بار ديگر دچار بحرانی داخلی شده  ،کمونيست کارگری باشيم

 )           باشد  که آشکار و علنی نمی شود شايد  در احزاب ديگر نيز چنين
آذر  -بعنوان فردی که طی اين چند سال ازهمه دوستان گرانقدر از جمله علی جوادی 

مينا احدی و ديگر عزيزان  بسيار آموخته  -سعيد صالحی نيا و مصطفی صابر  -ماجدی 
 اختالف بر سر چيست و به همين دليل جدای آنکه  کال ،ام و با دنيايی جديد واقعا آشنا شدم

اميدوارم هنوز اين امکان وجود داشته باشد تا اختالفات را با مصاحبت بين  ،چرا چنين شد
طرفين قبل از حاد تر شدن فراگير موضوع برای اهداف واالی انسانی  شاهد حل و فصل 

                        . آن باشيم
 حميد کارگر ،با احترام

 
 ،زيد کارگر عزيحم
اسى يکنم دامن زدن مصنوعى به اختالفات سيمن هم فکر م. تشکر از نامه مسئوالنه شما با

ن يکند و اين را هموار ميمابينحل شدن اختالفات فير اليستى مسيک حزب کمونيدر 
ت شناسى ينست که برسمينظر خود من ا. ش قوى در حزب استيک گرايمتاسفانه 
ت يمتمدنانه براى طرح مباحث در کنار فعال قانه ويف مجارى علنى و رفيتعر ،ونيفراکس

ر يستى و غياجازه ندادن به بروز فضاى فاالنژ ،بند بودن به مناسبات حزبىيمشترک و پا
اگر کسى بخودش . بودين کار مين و حزبى تريستى ترين و کمونيهى تريجزو بد ،مسئوالنه
 ،ديايدان بيبه متش شک نداشته باشد و بقولى با سالح اقناع و مجاب کردن يو موقع

شما و ما در مقابل  ،شودينطور نمياما اگر ا. تواند ساده حل کنديده را ميچيار پيمعضالت بس
د همه ما ين را بايا. ميلمان ناچار به انتخاب هستيرغم ميم که عليريگيک دو راهى قرار مي

هر  ستى بايستى و انتقاد کمونيات کمونيل طرح نظريچ کسى را بدليم که هيمتوجه باش
ره هم يه و مقاله و شعار و غيانين کارى با هر بياگر هم چن. توان محکوم کردياستداللى نم

شود و نه يسم ميروى کمونيرو نينه آن ن ،ج کنديروئى را بسيدر کوتاه مدت عملى باشد و ن
نست که رفقاى مسئولى مانند شما منافع يدم ايمن هم ام. ماننديشه پنهان ميق براى هميحقا

سم کارگرى را قطبنماى حرکتشان قرار دهند و يک تر و جنبشى تر و حزبى کمونيژاسترات
ت فعلى يستى براى برون رفت از وضعير رفتار کنونى راهى منصفانه و کمونييبا تغ

انتقادات ما پرچمى است که . اتمان مکتوب و مدون استيون و جمع ما و نظريفراکس. ابنديب
د متوجه بود که نه ين حال بايدر ع. ح کرده استن حزب بارها مطريمنصور حکمت در ا

است يک سي. ن بگذارديدش را زميشود عقايحاضر نم ،گريفقط ما بلکه هر انسان جدى د
ت بشناسد و در جهت کمرنگ کردن ياسى واقعى را برسمينست که اختالف سيمسئوالنه ا
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د همراه يبگذار دى ندارم امايام. اختالفات و حل آنها در مجارى واحد حزبى حرکت کند
 اوش دانشور           يس ،با احترام. ميدوار باشيشما ام
          

 اضىير
. در پاکستان ١٩٩٩ان سال ياضى هستم از پناهجوير! جناب دکتر جوادى. با درود بر شما

بعد . نجا هستميمدت سه ماه است که ا. به هندوستان آمدم..... اد دوستان يتهاى زيپس از فعال
افت کردم و در يو ان پاکستان پاسخ منفى درياز  ٢٠٠٠ان در سال ياضات پناهجواز اعتر

از . ن کشورها هستميف آواره ايسال است که از وطن دور و بالتکل ٨حال حاضر مدت 
ک يرانى مشکالت يک ايدوارم به عنوان يام. ز تقاضا همکارى را دارميشما هموطن عز

                  .    ديروز باشيپ. ديپناهجو را درک کن
 

 ،زياضى عزيآقاى ر
ت هزاران پناهجوئى است که از دست ارتجاع اسالمى يک نمونه از موقعيت شما يموقع
. ديريون سراسرى پناهندگان تماس بگيکنم که با فدراسيشنهاد ميبه شما پ. خته انديگر

ر شما را توانند بهتين عرصه ميون بنا به اطالعات و فوکوس شان روى ايدوستان فدراس
 .                  کمک کنند

 
 مختار زحمت

من قبل از نقد شما بر قطعنامه . آقای دانشور لطفا اين سئوال را در نشريه تان جواب بدهيد
اما بعد از نقد شما آن را با . حزب آمونيست آارگری، آن را به خوبی مطالعه نكرده بودم

شريه چگونه به خودتان اجازه داديد آه اين شما به عنوان سردبير ن. قعطنامه مقايسه آردم
قطعنامه حزب را به . همه غرض ورزی بر عليه حزب آمونيست آارگری چاپ بشود

آخر اين همه غرض ورزی بر عليه . دلخواه خود قيچی آرده ايد آه بتوانيد آنرا نقد آنيد
فا يك حزب در خدمت چه منفعتی است؟ دل چه آسی را می خواهيد به دست بياوريد؟ لط

را با نقطه چين پر آرده ايد را " سياستهای نظم نوينی"بار ديگر آنجائی آه عمدا به جای 
چگونه می توانيد سابقه آمونيستی خود را به اين . بخوانيد و به خوانندگانتان جواب بدهيد

 . نمی دانم اسم را چه بگذارم. ارزانی بفرشيد
 

 ،دوست گرامى مختار زحمت
 مه است؛ يضم على جوادىپاسخ . طر شمابا تشکر از اظهار ن

اشاره شما به قسمت نقطه چين شده ربطی به نقد ما به . با تشکر از نامه شما :دوست عزيز
قطعنامه ندارد، به همين علت به دليل روان کردن خوانايی نقاط تاکيد نقد نقطه چين ها 

ونی حزب متن فراموش نکنيد که ما بر خالف روش رفقای رهبری کن. اضافه شده است
درج " برای يک دنيای بهتر"کامل قطعنامه دفتر سياسی را نيز در کنار نقد خود در نشريه 

آيا رفقای رهبری حزب حاضرند نقد خودشان را در کنار نقد ما توزيع کنند؟ اما . کرده ايم
برای درک بهتر مساله لطفا نقطه چين ها را پر کنيد، مجددا منصفانه به متن انتقادی ما 

اشاره . با تشکر از نامه شما: نگاه کنيد، مشاهده خواهيد کرد که تغييری در دوست عزيز
شما به قسمت نقطه چين شده ربطی به نقد ما به قطعنامه ندارد، به همين علت به دليل 
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فراموش نکنيد که ما بر . روان کردن خوانايی نقاط تاکيد نقد نقطه چين ها اضافه شده است
هبری کنونی حزب متن کامل قطعنامه دفتر سياسی را نيز در کنار خالف روش رفقای ر
آيا رفقای رهبری حزب . درج کرده ايم" برای يک دنيای بهتر"نقد خود در نشريه 

حاضرند نقد خودشان را در کنار نقد ما توزيع کنند؟ اما برای درک بهتر مساله لطفا نقطه 
ادی ما نگاه کنيد، مشاهده خواهيد کرد که چين ها را پر کنيد، مجددا منصفانه به متن انتق

مختصرا بايد بگويم که نقد ما به متد برخورد . تغييری در مضمون نقد ما ايجاد نميشود
بر خالف . ، از جمله تحريم های اقتصادی، است"بحران اتمی"قطعنامه به مساله عوارض 

تصادی از جنبه ٽبات سياست تاکنونی حزب،  قطعنامه اخير دفتر سياسی به تاٽير تحريم اق
و به قول رفيق فاتح بهرامی در زمينه عوارض . و بی ٽباتی رژيم اسالمی می پردازد

اين نگرش جريانات راست پرو غربی به مساله ! ميکند" سکوت"تحريم بر زندگی مردم 
مساله اينجاست که کمتر جريان ضد اجتماعی و مدافع تحريم . تحريم اقتصادی است

همه اين جريانات نگاه را . آن بر زندگی مردم صحبت ميکند" مٽبت" اقتصادی از تاٽير
اين نگرش مورد . متوجه تاٽيرات تحريم اقتصادی بر ٽبات و بی ٽباتی رژيم اسالمی ميکنند

ما از سابقه کمونيستی خود . تحريم يک سالح کشتار و جنايت عليه مردم است. نقد ماست
از نگرانی و . خاطر جمع باشيد. گری دفاع ميکنيمبه دقت در فراکسيون اتحاد کمونيسم کار

 .همدردی شما در اين زمينه به هر حال متشکرم
 

 آقاى جوادى
زى يخواهم از شما چيد و نميک مرتجع هستيشما بنظر من  ،ديل زدن را متوقف کنيلطفا م
  )سى استيمتن اصلى انگ(ن يکوبياحمد ن ،احترام. بشنوم

 
 نيکوبيآقاى احمد ن
دا شوند و يم که افرادى پيشناسيت ميالبته برسم. و هستنديار پروکاتيما بسنامه هاى ش

است و نوعى فرهنگ ين هم نوعى سيا. بنامند" مرتجع"ستهائى باسابقه روشن را يکمون
اما شما  ،شوديل پاک ميست اى مياسم شما از ل. ميگانه اياسى است که البته ما با آن بيس
تواند يدستکم م. ميکنيد و ما آن را منتشر ميامه ها ادامه دهن نيد کماکان به نوشتن ايتوانيم
  .ديموفق باش. ن را به جامعه معرفى کندياسى معيک فرهنگ سي
  

 . با سالم، خسته نباشيد
. من از موضوعاتی که شما مطرح کردين خوشم آمد. ليسانس کامپيوتر. هستم... من سارا 

بعد از خواندن . قت به آنها توجهی نميشديعنی اينها حقيقتهايی بودند که معموال هيچو
و در انتشار اين مطالب هر کمکی ميتونم . مطالب شما تصميم گرفتم با شما همکاری کنم

من تسلط کامل به برنامه نويسی و طراحی وبسايت دارم و کارهايی از جمله . انجام بدم
توانم هم برای سايت شما اگر شما مايل باشيد من مي. هم قبال انجام داده ام... خبرنگاری و 

. مطالب جمع آوری کنم هم يک سايت کامل و جامع نوشته و روی سايت شما پياده کنم
 ممنون سارا.    چون در حال حاضر سايت شما جذاب و کامل نيست

                            
 ،زيسارا عز
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بدون شک  .ميون خوشحالياز حسن نظر شما نسبت به موضوعات مطرح شده توسط فراکس
ت يک سايه ينه تهيدر زم. مياز داريز مانند شما نيما به کمک شما و هزاران دوست عز

د يمم شروع بکار کرده و باينيت ما در شکل ميسا ،حق با شماست. نطوريحرفه اى هم
م روى فرم و طرح يتوانيدر هماهنگى باهم م. ميکنيشنهاد شما استقبال مياز پ. متحول شود

د و در مورد يه را به دست دوستانتان برسانينشر. ميمورد نظرتان کار کنشنهادى مطلوب يپ
 اوش دانشوريس ،با احترام. ديمسائل مطرح شده اظهار نظر و دخالت کن

                         
 با درود

ون را در آستانه اول مه به يه هاى حزب و فراکسيه ها و اطالعيانيب ،اتيخواهشمندم نشر
ار يد تا در اختيارسال کن....کى از رفقاى فعال چپ کارگرى به آدرس يطور دائم براى 

 .روزبه ،با سپاس فراوان. نترنت دسترسى ندارند قرار دهندين کارگرى که به ايگر فعاليد
                                   

 ،زيروزبه عز
ک اول مه يد يبه ام. ديسالم ما را به همه دوستان برسان. اقدام شد. ديبا تشکر و خسته نباش

اى بهتر در مورد اول مه يک دنيونى يزينطور برنامه هاى تلويهم. ستىياليپرشکوه و سوس
  .ديروز و موفق باشيپ. شروع شده است

                  
 د به آذر ماجدى يحم

لذا اطالعات  ،من بسيار عالقمند به فعاليت در حوزه سوسياليسم و برابری انسانها ميباشم
در اين زمينه بسيار اندک بوده واينجانب هيچگونه دسترسی به اينگونه کتابهای راهنما من 
. لذا در صورت صالحديد مرا ياری کنيد. من ساکن ايران و آذربايجان می باشم. ندارم

  .بسيار از شما سپاسگزارم
  

 ،زيد عزيحم
ن يشرو تريرى پسم کارگيکمون. دياى بهتر را بخوانيک دنيات يآثار منصور حکمت و نشر

 –م آثار مارکس ينها مطالعه مستقيدر کنار ا. ستى معاصر استيستى و کمونياليات سوسيادب
در . شوديتان ارسال ميات براينشر. ضرورى است –تهاى دست چندم از مارکس يو نه روا

 .  ميکنيشتر صحبت ميهر مورد ب
 
 اوش دانشور گرامىيس

دستتان درد . کنميل ميبه دوستان دور و بر هم م. نمکيونتان را دنبال ميه شما و فراکسينشر
شتر يت آن و چپ در دانشگاه بيدر مورد جنبش کارگرى و چگونگى تشکل و تقو. نکند

  .مى شما رضايدوست قد. تان دارميت برايآرزوى موفق. ديحرف بزن
                                      

 ،زيق رضا عزيرف
گر يحتما نظر د. ديکشيه ميع نشريزحمتى که براى توزمتشکر از اظهار نظرتان و 

استهاى سازماندهى يدر مورد مباحث و س. ديد و به اطالع ما برسانيدوستان را بپرس
ک ين يشروى چپ در دانشگاه و تدوينطور پيستى کارگرى در جنبش کارگرى و هميکمون
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اوش يس ،ربانتق .ميکنيه مبسوط بحث ميم و در نشريکنياستراتژى جامع حتما کار م
 دانشور

                             
 ،زيفرانک عز
د و درمباحث يبراى دوستانتان هم بفرست. تان ارسال شدياى بهتر برايک دنيات يسرى نشر

  .ديروز باشيپ. ديه شرکت و اظهار نظر کنينشر
                                     

   ،سالم
د و در باره يخواهم لطف کنيلتان آشنا شدم و ميمک دوست با شما و اى يمن بواسطه 
هرچند تا حدودى آشنا هستم ولى مشتاقم من را  ،ديستى اطالعاتى به من بدهياليجامعه سوس

ح يم توضيالتى را براين تشکيت در چنيط عضويد و در ضمن شرايشتر راهنمائى کنيب
  .تان هستمياريمنتظر . ديده

                                    
 ،زيدوست عز

د يسم باياليسم و مسائل مربوط به سوسياليدر مورد سوس. مياز آشنائى با شما خوشحال
لى ياما خ. ش روديق تر پيم تا بحث دقيم سواالت شما را بشنويليما. مشخص حرف زد

د را يه دارى که توليبرخالف جامعه سرما ،ستىياليرکن اصلى جامعه سوس ،موجز
ازهاى بشر خصوصى يد رفع نيت وسائل توليازمان داده و مالکه سيبراساس سود سرما

د ياز همگان و اشتراکى کردن وسائل توليد اجتماعى براساس رفع نيسازمان دادن تول ،است
اسى نظام شوراها با دخالت يدر قلمرو س. ل آن به ثروت و دارائى کل جامعه استيو تبد
 ،سمياليهدف سوس. رنديگيم ميمعه تصمم و مستمر شهروندان در مورد سازماندهى جايمستق

گانه کرده يه دارى که انسانها را از همنوع و وسائل کار و محصول کار بيبرخالف سرما
رشد فرد و جامعه و  ط شکوفائى وين شرايتام ،و در انفراد خود آنها را منکوب کرده است

ستى ياليسجامعه سو. ازهاى مادى و معنوى و سعادت و خوشبختى همگان استين نيتام
ت آزاد يت انسانى از زندان قالبهاى بازار و مالکيجامعه اى آزاد و برابر است که هو

ک رهائى ين ياسى و استثمار اقتصادى و تامياد سيض و نابرابرى و انقيرفع تبع. شوديم
ن جامعه انسانى يا. ستى کارگرى استيع امر فورى جنبش اجتماعى کمونيهمه جانبه و وس
ک انسانى در يم و اراده و پراتين تنها با تصميخود انسانها ساخت و ا ديو آزاد را با

ت در حزب ساده است؛ هر کسى با اهداف اجتماعى يعضو. تهاى مختلف ممکن استيظرف
  . ت کنديتواند عضو حزب شود و بعنوان عضو دخالت و فعاليحزب موافق است م

                                
   ١٨شماره 

  ،زيعز رها سعادت

. ت درج شديافت شد و در ستون آزاد سايسم دريسم تا حکمتيمطلب شما با عنوان از مارکس
  . ميشتر شما هستيمنتظر مطالب ب

  ،زيعلى طاهرى عز
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ت درج يافت و در ستون آزاد سايق مهرنوش موسوى دريمطلب شما در پاسخ به مطلب رف
  . ديروز باشيموفق و پ. شد

  پخش پوسترهاى منصور حکمت

سم کارگرى ير اول مه و اعتراضات معلمان در دو هفته گذشته دوستداران کموند
ون يه هاى فراکسيانيسم همراه با بياليپوسترهاى منصور حکمت را با شعار زنده باد سوس

دستتان درد . افت شديگزارشهاى شما در ،زيرفقاى عز. ع کردنديدر آبادان و تهران توز
 . نکند

 
  تورنتو -رانيآارگران ات از يته حمايآمدوستان 

ن يافت و در هميران به مناسبت روز کارگر دريآگهى مراسم شب همبستگى با کارگران ا
  .ديخسته نباش. شماره منتشر شد

  
  دوست گرامى محبوبه
خسته . افت شديتان در جنبش آزادى زنان وحقوق کودکان دريتهاينامه شما در مورد فعال

کترى با يم شد که در رابطه نزديم و خوشحال خواهيکنيم ن تالشها استقباليما از ا. دينباش
تمام  ،ستيت زنده نيک به واقعيدئولوژيمسئله ما برخورد فرقه اى و ا. ميهم همکارى کن

ر روى ييجاد اتحاد براى تغيسازمانگرى و ا ،رييستى براى ما امر تغيت کمونيداستان فعال
    .ميفشاريى مدست شما را بگرم. ستى و انسانى استيخط مشى کمون

  
  با درود

ن يا در ايآ. دم که حرف دلم را بزنمين حق را بخود ميز ايرفقا بدون تعارف و باز من ن
ک ياسى و معتقد به يستم سيک سيم؟ ياز مبرمى به اتحاد داريد که نيدانيبرهه حساس م

فى شگام جامعه معريچطورى خود را پ ،ک قالب مبارزه کنديتواند در يدئولوژى اگر نميا
غه اى ين چه صيگن ايگند؟ ميد که توده مردم در باره حزب در داخل چى ميدانيا ميکند؟ آيم

در حزب يده؟ کورش مدرسى لين حزب اختالف رخ ميکبار در اياست که هر چند وقت 
اد منصور حکمت يرو زنده ينکه همه هم خودشان را پيجالب ا. ستيبود حاال شده حکمت

شتر به يب ،گه اگر هدف مبارزه استين راه و حزب مينفر فعال اک يد يبه رفقا بگ. دوننديم
  .فرهاد. سمياليزنده باد سوس. دياتحاد و همبستگى بها بده

  

  ،زيفرهاد عز
ع کلمه يسم کارگرى به معنى وسيروى جنبش کمونيم بدون متحد کردن نيقا باور داريما عم

ت و در حد ناممکن ران امرى بشدت سخيسم در ايروزى کمونيپ ،و صرفا احزاب آن
ما . ن جنبش استيروهاى ايون اتحاد نيک وجه پروژه فراکسيل ين دليبه هم. خواهد بود

ت ينند و فعاليبيا را ميدن" کيدئولوژيا"م که روى اعتقادات يستيستهائى نيجزو مارکس
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دئولوژى بطور کلى است و جنبش ينقد ا ،ستيدئولوژى نيسم براى ما ايمارکس. کننديم
. دئولوژى و طبقات استيجاد جامعه اى بدون خرافه و ايکارگرى جنبشى براى استى يکمون

ست تنها خود را يک کمونيشگام بودن يا بقول شما پيشرو بودن و يپ ،ستيمسئله اعتقادات ن
کى که پاسخ روشن به مسائل يپرات. دهديستى متفاوت نشان ميک انقالبى و کمونيدر پرات

ناشى " کيدئولوژيا"است نه از سست بودن باورهاى موضوع نه اخالقى . دهديد ميجد
زنند اما با اتحاد صورى اتفاقى رخ يون حرف ميسيمردم على العموم از اتحاد اپوز. شوديم
ن يمسئله تام. کننديندگى ميروها اهداف اجتماعى و طبقاتى متفاوتى را نماين نيا. دهدينم

نه ين زميون در ايت که فراکسشرو اسيرهبرى جامعه و سازماندهى جنبشهاى اجتماعى پ
ک توجه از سر لطف و يم اما نه يما به اتحاد توجه دار. اتش بحث کرده استيدر ادب
ن يازهاى ايمان و ملزومات و نيبلکه از سر اصل بودن منفعت جنبش طبقات ،مرحمت
م که اتحادى که ما از آن سخن يار باشيد هوشياما با. ميکنينراه تالش ميما در ا. جنبش

مم ها ينيستى منصور حکمت است نه اتحاد حول ميسم مارکسيم اتحادى حول کمونيگوئيم
م و يکنياسى روشن بحث اتحاد را طرح نميما بدون خط و استراتژى س. گريز ديا هر چي

  اوش دانشوريس ،قربانت. ت ندارندين اتحادهائى موضوعيم چنيکنياصوال فکر م
  

 پاسخ على جوادى به چند نامه 
 ايران -رضا هستم از بوشهر  با سالم 

اگه  نميدونم چرا سايت شما رو هم فيلتر کردند؟. همه خواستار واژگونی اين رژيم هستيم
سال آينده رژيم ايران عوض بشه؟  ۵يا  ۴آيا ممکنه که توی اين . ممکنه جواب من رو بديد

نمياد  ه کهپس از چی ميترس   آخه وليعهد محمد رضا شاه پهلوی که توی ايران کاری نکرده
  زنده باد رضا شاه. زنده باد حکومت شاهنشاهی ايران. توی ايران

  
جامعه خواهان سرنگونی رژيم اسالمی هستند و سرنگونی  دوست عزيز اکٽريت عظيم

اما تصوير . رژيم حلقه ای در نظام سياسی و اقتصادی ای است که برای آن تالش ميکنند
اساسا دو افق پايه ای و متفاوت در برابر . همگان از يک جامعه ايده آل يکسان نيست

يکی . افق کمونيسم کارگری و ديگری ناسيوناليسم پرو غربی. جامعه قرار داده شده است
اما ديگری نوعی . پرچمدار آزادی و برابری و رفاه و رهايی انسان و مذهب ستيزی است
يکی خواهان . ميکند ديگری از استٽمار، و استبداد را اما نه در قالبهای کنونی دنبال

حاکميت مردم بر سرنوشت و زندگی خويش است، ديگری خواهان حاکميت سرمايه و 
به اردوی آزادی و برابری و رفاه . امروز بايد انتخاب کرد. سلطه نظام سرمايه داری است

  . بپيونديد
" ترفيل"سانسور و يا لغت پاستوريزه . جمهوری اسالمی يک نظام استبدادی تمام عيار است

دستگاه سرکوب و . اين رژيم صد هزار اعدام است. سايتها يک اقدام کوچک آن است
و مردم اکنون . سرنگونی رژيم يک خواست عمومی جامعه است. اختناق و آدمکشی است

مساله گرهی اما شکل گيری . رژيم رفتنی است. دست بکار بزير کشيدن اين رژيم هستند
کمونيسم . امعه در سرنگونی اين رژيم استرهبری جنبش سرنگونی و اعتراضات ج

مردم بايد . کارگری و طبقه کارگر رهبر برحق و شايسته اين تحول عظيم اجتماعی هستند
در صورت . کمونيسم کارگری نيز بايد به صفی از رهبران جامعه شکل دهد. انتخاب کنند
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اسالم قادر به شکل گيری نيروی رهبری کننده جنبش سرنگونی در تمامی ابعاد آن رژيم 
  . دوام نخواهد بود

رژيم جمهوری اسالمی هيچ چهره شناخته شده اپوزيسيون سرنگونی طلب را تحمل 
در جمهوری اسالمی حتما گوشه . رضا پهلوی يکی از اين چهره ها است. نخواهد کرد

من نظام شاهنشاهی و سلطنت را دون شان . اما ذکر يک نکته الزم است. زندان خواهد بود
اگر خواهان آزادی هستيد به جنبش ! مردم رعيت نيستند که شاه داشته باشند. ان ميدانمانس

  .کمونيسم کارگری بپيونديد
   

زيون يزحماتتان را پشت تلو شما انسان بزرگواری هستيد هميشه تالش و :آقای جوادی 
 من ازاعضای حزب حکمتيست. قلبا دوستان دارم دردلم ميستايم و ودر عرصه های ديگر

های اميدوارکننده در وحدت و يکپارچه شدن مجدد حزب  روزنه از. در تهران هستم
اين يک سادگی بی  درجريان تمام مباحثات بوده ام و البته. منصور حکمت به وجد امده ام

اين همه تفاوت دوباره زير يک سقف بود ولی با  ت که بای سانسانی و نه سياس آاليش و
نزديکی واقعی  حزبش و شما با حميد و های هر روزهخواندن و دنبال کردن تفاوت

مهرنوش خواستم ببينم لطفا بطور شفاف  فراکسيون با حکمتيستها و همينطورخواندن مقاله
موجوديت  فراکسيون ميبينيد و مشکل شما با چقدر تفاوت با خط و عملکرد حکمتيستها با

نميشه حول اين خط هست و چرا  حزب حکمتيست و مشخصا عملکرد اين يکسال ما چه
به صداقت شما شک ندارم  خواهش ميکنم،. که ماهيت فعاليتهای اين دوره بوده جمع شد

لطفا شفاف . ميدهيد همه بوی نادر را از وشما انسان بزرگی هستيد و به نظر من بيشتر
. را توضيح دهيد داليلی را که نميشود فراکسيون و يا يکی از سازمانهای حکمتيست شد

  .متشکرم
  

من هيچگونه مشکلی با موجوديت حزب . محبت شما متشکرم دوست عزيز از لطف و
هر چند که به برخی از مواضع سياسی اين حزب انتقادات معينی دارم، . حکمتيست ندارم

خواهان برقراری . اما اين رفقا را يک نيروی مهم در جنبش کمونيسم کارگری ميدانم
فقا و کال خواهان نزديکی بيشتر کل نيروهای جنبش مناسبات دوستانه و کمونيستی با اين ر

  . کمونيسم کارگری هستم
خواهان . اصلی ترين نقد من به حزب حکمتيست در زمينه منشور سرنگونی اين رفقا است

اين هستم که در پس سرنگونی رژيم اسالمی به رهبری کمونيسم کارگری کل پروژه 
يا محدوديتی برای پياده کردن تماميت برنامه هيچ مرحله و . سوسياليسم را فورا پياده کنم
می پذيريم که اکٽريت عظيم توده های مردم به گرد پرچم . کمونيسم کارگری نمی بينم

کمونيسم کارگری در تحوالت آتی الزاما متحد نخواهند شد، اما بايد تالش کنيم تا سرنگونی 
زمينه برخی مواضع  در. را با پيروزی کمونيسم و پيروزی طبقه کارگر همراه کنيم

سياسی جانبی نيز نقدهای معينی به مواضع اين رفقا دارم که شايد در اين ميان بايد به 
در زمينه . موضع حزب حکمتيست در زمينه جنگ اسرائيل و حزب اهللا اشاره کرد

اين رفقا در قبال تحرکات جريانات ناسيوناليستی بايد " پاسيو"سياستهای عملی به برخورد 
اين رفقا عليرغم موضع راديکال خود در قبال اين جريانات به لحاظ عملی در . نماشاره ک

. زمين را برای تحرک آنها خالی ميگذارند. را دنبال ميکنند" پاسيوی"زمين واقعی سياست 



 166

اما  .در اين زمينه بعدا بايد مفصال صحبت کرد. فرصت بررسی همه جانبه در اينجا نيست
  .زديکی نيروهای متعدد جنبش کمونيسم کارگری هستيمتاکيد ميکنم ما خواهان ن

  
اينجا تو آبادان تمام خيابانهای منتهی به اداره کار رو  سالم آقای جوادی حالتون که خوبه؟

راستی ببخشيد که . امروز و هر کسی را نميگذارند به اداره کار نزديک بشه. کنترل ميکنند
آخه هر کسی با . امه تون برای اول ماه مهکمی حول شدم وقتی که بهتون تلفن زدم تو برن

  .ديگه به بزرگی خودتان ببخشيد. يک آدمی بزرگی مٽل شما صحبت کند حول ميشود
   
  

رژيم در هراس از برگزاری اول ماه مه دست . دوست عزيز از لطف شما عميقا متشکرم
ابراز  اما نتوانست جلوی. دستگير کرد. سرکوب کرد. به هر اقدام سرکوبگرانه ای زد

  .اين تازه آغاز کار طبقه کارگر و جنبش ماست. وجود طبقه کارگر در اين روز را بگيرد
  

بهتر  توهينها، تخطئه ها وجوسازی عليه فراکسيون پايانی ندارد ولی چه رفيق علی جوادی
چرا که . نشويد که شما و بقيه رفقا اصال وارد تفسير و پاسخ مقاالت نارفيقانه جدل آنالين

کمونيست تبديل  انرژی شما را به هدر داده و مبارزه با رژيم را به مبارزه با رفقایاوال 
لفظی شويد که  ثانيا باعث ميشود که شما نيز ناخواسته وارد عرصه توهين و جنگ. ميکند

رادر  و ثالثا دشمنان حزب. سرنوشتی جز تضعيف حزب و اضمحالل آن نخواهد داشت
را  بنابراين خواهش ميکنم راه خودتان. ح تر خواهد کردمبارزه با کمونيسم کارگری مسل

. کنيد برويد و طبق ميثاق اوليه يتان برای تبديل پالتفرمتان به پالتفرم رهبری حزب تالش
گرفته  من معتقدم که با روش اشتباهی که رهبری حزب در برخورد با فراکسيون در پيش

 ل کشور باشيم و يا باالخره دراست يا بايد شاهد تضعيف تدريجی حزب خصوصا در داخ
 با اينحال. يکی از کنگره يا پلنومها تغييرات مهمی در ترکيب رهبری حزب رخ خواهد داد

 نبايد از ياد ببريم که رفقای دفتر سياسی، منتخب اکثريت اعضاء حزب هستند و هرکس که
پيدا  "محبوبيت"ميخواهد در ترکيب رهبری تغييری ايجاد کند بايد ابتدا در ميان بدنه حزب 

 کند و خطوط فکری و حقانيت عقايد خود را برای اين بدنه اثبات کند، بدون آنکه وارد
در ضمن شکی نيست که کوچکترين لغزشی از . جنگ لفظی و انتقادات مالنقطی بشود

همانطور که شما نيز در مورد همين (توسط طرف مقابل آگرانديسمان خواهد شد  سوی شما
اکنون نقطه قوت رهبری حزب (سياسی در پاره ای موارد چنين کرده ايد دفتر  قطعنامه ی

زيرا برغم . حمايت ضمنی شما از اسمائيل مولودی -١مقابل فراکسيون عبارتند از  در
در نهايت، تقريبا برای همه مسجل شد که نويد همان اسماعيل است شما هرگز او را  آنکه

وحتی (يرانه ترين عمل را عليه حزب انجام داد انسان دونمايه ای که بدترين و حق بعنوان
رهبری حزب شما را متهم ميکند -٢. محکوم نکرديد) دفاع از عمل خود را نداشت شهامت
چون در انتخابات شکست خورده ايد ونتوانسته ايد رهبری حزب را بدست بگيريد  به اينکه
من بر خالف . ميکنيد با روشهای غير دمکراتيک رهبری را زير ضرب بگيريد تالش

مورد دوم را قبول ندارم ولی برای رفع هرگونه شائبه ای خواهش ميکنم که  مورد اول اين
برغم همه متلکها و توهينهای مستقيم و غير مستقيم ايشان، شما از موضعگيريها و تاکتيکها 
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شعارهای درست رهبری نيز ياد و حمايت کنيد چرا که تفاوت فکری فراکسيون با رفقای  و
. باشد آنقدر زياد نيست که ارزش اينهمه درگيری راداشته) از نظر ما داخليها(سياسی  تردف

حزبی  درضمن برغم همه آنچه که عليه شما گفته شده پيشنهاد ميکنم که برای حفظ وحدت
 با رفقای خارج از) خصوصا در تلويزيون يک دنيای بهتر(در رسانه های فراکسيون 

 بنحوی از انحاء به ايشان بفهمانيد که تا زمانيکه شما فراکسيون هم مصاحبه کنيد و
درحزب عضو هستيد رهبری حزب را کامال به رسميت ميشناسيد و برغم انتقاداتتان، 

قصد ايجاد حزب در حزب را نداشته، به رای اکثريت اعضاء که دفتر سياسی فعلی  هرگز
ام شده در پلنوم را در زمان جوسازی انج. (انتخاب کرده اند احترام ميگذاريد را آزادانه
شکی نيست که اگر جريان فکری شما برتر از جريان فعلی ). قبال متذکر شده ايد انتخابات
 حزب باشد نهايتا مورد استقبال و حمايت کادرها واعضاء حزب قرار خواهد غالب در
يون، فراکس دوستدار. همينجا از اطاله کالم عذر خواهی کرده دست شما را ميفشارم. گرفت
 عباس

  
اما دوست دارم به چند نکته اشاره . و صميمانه شما متشکرم عباس عزيز از نامه دوستانه

يک رکن تبليغات رهبری کنونی . کنم و آنهم متدولوژی ارزيابی از اختالفات سياسی است
حزب در قبال مباحٽ سياسی فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری اجتناب از پرداختن به آنها 

اسماعيل  –مساله نويد بشارت . برای جا انداختن مسائلی واهی به جای آن استو تالش 
مک کارتيست، باند منحط ضد حزبی قلمداد کردن ما . مولودی يک نمونه بارز آن است
اين سياست اکنون ديگر ارزش مصرف خود را از . جنبه های ديگر اين سياست است

  .  يسم منصور حکمت ندارداين روشها هيچ قرابتی با کمون. دست داده است
  

اطالعيه حزب عليه تشبٽات نويد بشارت را . ما از ابتدا منتقد عميق پديده نويد بشارت بوديم
به مصاحبه های من در راديو شراره ها و يادداشتهايم در . رفيق سياوش دانشور تهيه کرد

. حزبی پايبنديمما به تمامی اصول و مقررات . در مورد اين مساله نگاه کنيد" خر هفتهآ"
اما به . پروژه حزبی نيست. برای يک دنيای بهتر يک برنامه تلويزيونی شخصی است

آيا پس از اعالم فراکسيون مصاحبه ای از رفقای . دستگاه تبليغات حزب نگاه کنيد
فراکسيون در تلويزيون حزب ديده ايد؟ ما مسيح نيستيم که با يک سيلی طرف ديگر 

به مسائل پايه ای جنبش مان می انديشيم و برای آن . کمونيستيم .صورتمان را نشان دهيم
ريشه در گرايشات موجود در . گرايشی است. اختالفات ما سياسی است. نقشه عمل داريم

به گرايشات . بنظر من به دنبال مسائل جزيی در تبيين اختالفات نباشيد. جامعه دارد
از شما ميخواهم که برای . نگاه کنيد به تاريخ گرايشات درون حزب. اجتماعی نگاه کنيد

  .پيشبرد خط کمونيستی منصور حکمت رسما به فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد
  

 از شما می خواهيم تا ما را برای...دانشجويان کمونيسم دانشگاه  آقای جوادی ما: با درود
 نشجويان به ما کمکسازمان دادن اين جنبش در دانشگاه و هم چنين روشن فکری ديگر دا

بايد دست مذهب را از دنيا کوتاه کرد و آن را  ...ما را از راهنمايی خود محروم نکنيد .کنيد
با سپاس از پدر عزيزم آقای  .درود بر کمونيسم کارگری ايران .به زباله دان تاريخ فرستاد

  جوادی
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مونيسم کارگری روی آوری شما به ک. و همه رفقايتان را ميفشارم دوست عزيز دست شما

. مذهب نه تنها افيون توده ها بلکه يک دستگاه جنايت و آدمکشی است. را تبريک ميگويم
. دانشگاه را بايد به يک سنگر مهم دفاع از آزادی و برابری و سوسياليسم تبديل کرد

با شما در تماس . کمونيسم کارگری بايد پرچمدار تغييرات سياسی اساسی در دانشگاه باشد
   .بودخواهم 

  
   ١۵شماره 

  جوانان ازاديخواه کرمانشاه
  . ديخسته نباش. افت و  منتشر شديبا تشکر خبر اعتصاب کارگران جهاد نصر کرمانشاه در

  
  ،زيدار عزيکامران پا

  . ديخسته نباش. دست شما درد نکند. افت شديکشنبه درياخبار اعتصاب معلمان در 
  

  ،زيآرمان عز
د و دست شما يخسته نباش. افت و منتشر شديبز آبادان دراخبار اعتصاب کارگران فضاى س

  .درد نکند
  
  وارگريق برهان ديرف

. ن شماره درج شديافت و در همين براى آزادى محمود صالحى دريمطلب شما در باره کمپ
د تالشى گسترده براى به شکست کشاندن يم بايه اعالم کرديهمانطور که در شماره قبل نشر

م اسالمى يم اسالمى را سازمان داد و پاسخ درخورى به رژيى رژاست ضد کارگرين سيا
م ينه در داخل و خارج داشته اين زميخوشبختانه تاکنون تحرک خوبى در ا. در اول مه داد

ن جنبش آزادى و برابرى ين اقدامات براى آزادى محمود صالحى و فعاليد تالش کرد ايو با
  .ديروز باشيموفق و پ. ابديگسترش 

  
  ،زيضا کمانگر عزق ريرف

دبير مرکز اتحاديه های سراسری فنالند براى  Lauri Ihalainenنامه سرگشاده شما به 
م يدوار باشيد اميبگذار. افت شديرى و زندانى محمود صالحى دريعکس العمل به دستگ

ر راه افتاده ير شدگان هفته هاى اخيگر دستگيجنبشى که براى آزادى محمود صالحى و د
ن ين تنها با گسترش ايا. م اسالمى را شکست دهدين اقدام رژيبه سرعت ا تواندياست م

جمع ها و  ،نهادها ،دست تمام احزاب. تواند حاصل شوديتالشها و ابتکارات متنوع م
د منافع و مصالح ين است که باياست ما ايس. کنند درد نکندين راه تالش ميافرادى که در ا

ل موجود يروها و پتانسيقرار داد و براساس آن همه نجنبش طبقه کارگر را مبنا و قطبنما 
موفق و . دان آورديه به ميه ارتجاع اسالمى و سرمايقت و آزادى و عليرا در دفاع از حق

 . ديروز باشيپ
  

  رهى از تهران
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د کردند که در داخل مجموعا ماجراى ين نکته تاکيطى نامه هائى به شراره نورى روى ا
کنند بعنوان يسم کارگرى تالش مين جنبش کمونينکه فعاليد و اگرى داريانشعاب داستان د

اشاره کرده اند . ش ببرنديک جنبش با خط منصور حکمت و قبل از انشعاب کارشان را پي
م يم که براى حضور در مقابل رژيت ما در داخل متفاوت از شماست و ما ناچاريکه وضع

  . ميگرى عمل کنيو دخالت در مسائل طور د
  

  ،زيرهى عز
ادى هستند که يتعداد ز. ميگرى هم مواجهيما با اظهارات مشابه از دوستان و رفقاى د

اتى را در ينظر. ح استير قابل توضيند هنوز انشعاب در حزب در داخل براى ما غيگويم
ن چه قبل و چه امروز يکنند اما نفس واقعه را متناسب با اختالفات فى مابيدو طرف رد م

نه فقط  ،نطور تقابل با جمهورى اسالمى و راستهايداخل کشور و هم تهاىيمحدود. ننديبينم
ن يف گسترده ترى از فعاليها و طرفداران خط منصور حکمت بلکه طيست کارگريکمون

به عبارتى . ست و حتى ضد جمهورى اسالمى را در کنار هم قرار داده استيچپ و کمون
. روديش ميحزبى و سازمانى پاست دارد مستقل از مرزهاى موجود يدو سبحشا روشنتر 

. سم منصور حکمت استيد روى کمونيار با ارزش است و آن تاکيک نکته به نظر من بسي
. روز شوديتواند با اتکا به مارکس و منصور حکمت توده اى و پيران تنها ميسم در ايکمون
ى سم کارگريکى آن براى اتحاد جنبش کمونين نگرش و استنتاجات پراتيد ما روى ايتاک
  . ديروز باشيموفق و پ. اتى استيح
    

  مائده چاوشى
  . ديدوارم روى حرفام فکر کرده باشيام! هيممنون از ارسال نشر

  
  ،زيمائده عز

ه ها و يتو هم به توص. ميم و پاسخ داديفکر کرد. ميت را در شماره قبل داديپاسخ حرفها
  . روز باشىيپ. سيمان بنويحرفهاى ما فکر کن و نظرت را برا

  
  بهاره از تهران

شتر در مدارس پسرانه بود يچرا تحصن دانش آموزان در اعتصاب معلمان ب. سوالى دارم
  وست؟ يو کمتر مدارس دخترانه به تحصن پ

  
  ،زيبهاره عز

ن حد که دانش آموزان در يهم. نوشتىينمورد ميکاش نظر خودت و دوستانت را در ايا
در . ت کردند نکته مهمى استيحما نرفتن به کالسها اعتراض و اعتصاب معلمان را

اى مدارس تالش يروهاى دولتى و آموزش و پرورش با اسم نهاد اوليان هستى که نيجر
ا يکرد که خانواده دانش آموزان و خود دانش آموزان را در مقابل معلمان قرار دهد و 

تر شيه بياستى که بورژوازى عليس. ن اعتراضات را مخدوش کندين عنوان ايدستکم با ا
در مورد . برديژه بخشهاى خدماتى و آموزشى و امثالهم بکار مياعتصابات کارگرى بو

ژه يهاى ويرين اعتراضات سختگيت ضد زن آن حتما در اين جمهورى اسالمى و هويمع
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ح دهنده عدم شرکت ين هنوز توضياما هم. ترى در مورد مدارس دخترانه اعمال شده است
ط مشابه يدر دانشگاهها با وجود شرا. شوديابات نمن اعتصيکافى مدارس دخترانه در ا

م ياستهاى ارتجاعى رژيد موانع و سيبا. شرکت زنان در اعتراضات گسترده تر است
جاد تفرقه در هر يا. است درست آن را خنثى کردياسالمى را شناخت و با تشکل و س

مسئله و . گرفتد فرض يم را باينجا در مبارزه و اعتصابات معلمان توسط رژيمبارزه و ا
. ش برده شودين و دانش آموزان پيد توسط معلمين کار بايا. استهاستين سيسوال مقابله با ا

  . ديروز باشيپ. ديشتر براى ما بنوسيب
  

 ؟"ونيسربازان فراکس"چرا 
ون مطرح کردند که چرا رفقاى داخل يفر سوال و انتقادى به فراکسيق منوچهر زنديرف
  .براى ما حالتى فاالنژى است. ن براى ما جنبه خوبى نداردياون؟ يگن سربازان فراکسيم
  
  ،زيفر عزيق منوچهر زنديرف

ن اسمى يا. ن نام خطاب کننديه نکرده است که خود را با ايون به دوستان داخل توصيفراکس
م که يه کرديه توصين نشرينمورد در همياست که رفقا خودشان انتخاب کردند و ما در ا

اى يک دنيه شماره  ين سوال در نشرين بخشى از پاسخ ما به ايع. ننديزگرى را برگياسم د
  ... نست؛ يبهتر ا

  
ست يست اول بيو ل" ونيسازمان سربازان فراکس"نامه شما در مورد  ،زيروزبه عز"

د ينجا تاکيلم ايچند نکته را ما. ديخسته نباش. افت شديران و خارج درينفر از اعضا در ا
  کنم؛ 

                                     
حتما فردا در ارتش کارگرى سرباز . سم جنبشى براى تحقق برابرى انسانهاستيکمون -١

ش و انظباطى که آگاهانه ممکن است در هر يرغم آراياما عل. م داشتيو فرمانده خواه
ک سازمان نظامى مبتنى بر برابرى و احترام يمناسبات ما حتى در  ،ميريدوره بخود بگ

م بجاى يکنيشنهاد مياما پ ،ديد هر اسمى روى خود بگذاريشما مختار. نى استانسا
د سرخ ياز نسل جد ،سم کارگرىياز هواداران کمون ،ست هاى جوانياز کمون" سربازان"

  ... "ديره استفاده کنيو غ
  
  زيق على جوادى عزيرف

ن حزب شما کى از اعضا و هوادارايمن . سمينويران براى تان نامه ميز از ايدوست عز
کى از هزاران چپ منفعلى ي ،چه چشم شما معرفى کنمياگر بخواهم خودم را از در. ستمين

ه جنبش رانده شده ام و زندگى عادى ام را که يهستم که پس از سرکوب و اعدام ها به حاش
دا کردم که ياطالع پ. دهميادامه م ،ن جهنم جمهورى اسالمى چگونه استيد در ايدانيخود م
شما را هم  ،ار دوست دارميد تقوائى را بسيحم. ديل داده اينى در حزبتان تشکويفراکس
دانم که بهر حال الزمه کار حزبى ياما حزبتان را پر سر و صدا م. افته اميار جالب يبس

است ولى بزرگنمائى توانمندى هاى حزب شما از طرف اعضا و هوادارنتان به نظرم 
روند و يش ميفتگى پيزبى تان گاهى تا سر حد خودشتاتورهاى حيآژ. ار خنده دار استيبس
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ن حرفها يل نامه نوشتنم اياما دل. کننديغلوهاى خنده دار در مورد توانمندى هاى حککا م
خى که از يمقطع تار. روى صحبتم با تمامى اعضا و هواداران حزب شماست - نبوده است

دو شاخه شدن . ساس استار حيبنظر من بس ،ديخ حزبتان در آن قرار دارينقطه نظر تار
ب مهمى به عملکرد اعضاى شما و يسآست ها از نظر من يحزبتان پس از انشعاب حکمت

نست که فضاى حزبى شما يست ها ايل ام از انشعاب حکمتيتحل. ست ها زده استيحکمت
ست ها خط کشى يزه بوده است چون در مقطع انشعاب حکمتياز دمکراتيار کمتر از نيبس

صى را مطرح نکردند و فقط بحث قدرت و تمرکز آن مطرح بوده و مابقى هاى اعتقادى خا
بهر صورت در . ميبافيز ميکى است که ما چپ ها براى همه چيدئولوژيهات ايتماما توج

 ،از نظر من با توجه به حضور شما ،ستين سادگى ها نيون شما مسئله به ايمورد فراکس
چ يست که فعال عضو هيک کمونيه عنوان به هر حال ب. ق ترى دارديت عميون ماهيفراکس
ک بودن ير دمکراتيد چون نشانگر غيدوارم شما از حزبتان اخراج نشويام ،ستيحزبى ن

ران ين موجب سرافکندگى تمامى جنبش چپ در ايد و ايکنيالتى است که در آن کار ميتشک
عداد حتى اگر ت ،ون شمايهى است که در صورت اخراج فراکسيار بدين امر بسيا. است

ر ين مردم عادى و سايباشد بازتاب هاى خارجى آن در ب کار اندياعضا اخراج شده بس
ر يتکرار اشتباهات سا. ند نخواهد بوديون براى حککا خوشاياحزاب و گروههاى اپوزوس

خ در يتکرار پى در پى تار. ران دستاوردى ندارديست جهان و جنبش چپ اياحزاب کمون
از نظر من مبارزه . خشنودى بورژوازى است الت احزاب چپ فقط موجبيتشک
ون محک ين فراکسيل ايبهرحال تشک. دياز آن دفاع کن ،ک حق شماستيدئولوژيا

ش از هر يجنبش سرنگونى در حال حاضر ب. الت شماستيا نبودن تشکيک بودن يدموکرات
 د است و چپيافتن راهکارهاى جديک منطقى جهت يدئولوژيازمند بحث و مبارزه ايز نيچ

بان يرکود گر. کندين بازى مين بين کننده سرنوشت جنبش نقش مهمى را در اييبه عنوان تع
ت جستجوگر اش توان گذر يکل جنبش سرنگونى را گرفته است و فقط چپ با توجه به ماه

دوارم از حزب يام. زه کردن جنبش چپ استيازمند دموکراتين نين رکود را دارد و اياز ا
  .وارال چگيميا. دياخراج نشو

   
   ،زيدوست عز ،ل چگوارايميا 

ن ستون به آن ينکات متعددى در نامه تان هست که فرصت پرداختن کافى و قابل قبول در ا
ا نبود فضائى که بتواند يک بودن ير دمکراتين از انشعاب و موضوع غياز جمله تبئ. ستين

ن ينطور ايهم. ميازپردين موضوع ما در بحث جداگانه اى ميبه ا. رى کندياز انشعاب جلوگ
م يما عنوان کرد. ديون و موضوع اخراج مطرح کردينده فراکسيخط فکرى را در مورد آ

رغم انتقاداتى که يون فقدان فضا براى طرح نظرات نبوده است و هنوز عليکه منشا فراکس
ک به روند انشعابات و جدائى يکال نقد دمکرات. ميکنين فکر ميم چنيبه برخى برخوردها دار

ت يان کند اما ماهيقت را بيد گوشه هائى از حقيشا. ستيقى نيان چپ نقد عميژه در ميبو ها
ک از تجارب احزاب ينقد دمکرات. دهديدادها را نشان نمين روياجتماعى و طبقاتى ا

ن ياستها و خط مشى ايت اهداف و سيرش کليپذ ،"ستىيکمون"اردوگاهى و باصطالح 
شتر يک بينقد دمکرات. مين نگرش و نقدى توافق نداريرد که ما با چنيگياحزاب را فرض م

ه مادى و اجتماعى ينست که پايسوال ا. سم استيموضع اردوگاه مقابل و بخشا نقد تروتسک
نى کدام جنبشها بورکراسى را الزامى يبورکراسى کدام است؟ منافع و اهداف مادى و زم
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ستى به تجربه انقالب يلايک نقد سوسيکنم که خطوط يه مينه توصين زميکند؟ در ايم
ست که يدى نيترد. ديسم و مسئله شوروى را مطالعه کنيکارگرى و مباحث بولتنهاى مارکس

د يگر بخشها نباياز انشقاقات حزبى و سازمانى د ،اگر چپ دچار منافع سکتى و خرد نباشد
بار رات اجتماعى ناگوار و تلخ بيست که تجارب ناگوار و تلخ تاثيدى نيترد. خوشحال شود

ق اولى يبطر. اسى داردياسى پاسخ و راه حل سيم که سواالت سيبا شما موافق. مى آورد
مبارزه "ما . التىيک راه حل تشکياسى است نه يک راه حل سيون يپاسخ فراکس

د کرد يستى و مبانى انتقادى و چه بايات کمونيک مجموعه نظريما  ،ميکنينم" کيدئولوژيا
چه را ين دريم ايکنيران تالش ميسم در ايشانس کمون ت چپ ويم که با فرض موقعيدار
حزب و  ،رغم برخوردهاى تاکنونى برخى از رفقايعل ،ونياز نظر فراکس. ميشتر باز کنيب

ن ها همراه با يا. ز باشنديد عزين جنبش اند و بايه هاى انسانى ايش سرمايعناصر و کادرها
ک يد يام ،کمت عروج کرده استسم مارکس و منصور حيد چپى که با پرچم کمونينسل جد

قت و ارزش و مکان اجتماعى و تالش تاکنونى حزب و جنبش يما به حق. نده آزاد هستنديآ
م و به سواالتى يم خال هائى را پر کنيکنيم و تالش ميبنديرغم هر ضعف و کمبود پايمان عل

ل و اتحاد و و باالخره دوره کنونى دوره تشک. ل کنديروزى را تسهيم که امکان پيجواب ده
ست متشکل به يست منفرد صد البته انسان قابل احترامى است اما کمونيکمون. تحزب است

ن جنبش به يا. ديوندينست که به حزب بپيه من ايتوص. از دوره پاسخ روشنترى داردين
ست براى سازماندهى انقالب کارگرى و ين و مارکسيست روشن بيهزاران کادر کمون

  .   ديسربلند باش. از دارديت امروز نينوان تنها راه فورى و مبرم بشرسم بعياليبرقرارى سوس
  

 ره آن
 د يحال گروگان را درك آن

وس آننده يتند و ما یملت با حرفها یدهايهم آمد و رفت وبازهم ام یخبر خوش هسته ا
ال خوش بود ين خيها هنوز به ا یليباور خ. ن رفت يست از بيحكومت ترور  ینده واقعينما
ش رو دارد يآه پ یل نشان دهد و آشور را از خطريش تعديها یم در تندرويد رژيشاآه 

ن ملت يشه ايملت نداشت و مثل هم یبرا یريچ خيه یخبر خوش هسته ا ینجات دهد ول
. دارند یهستند و چه هدف ینها آيم ايكنياما چرا ما باور نم. وس شدند يخسته دل باز هم ما

 ینها آسب و نگهداريا. به دنبال حكومت در سراسر جهان هستندنها يا هنوز معلوم نشده ايآ
اهو ينها از جنجال و هيا. هم به آن ندارند  یند و تعهديگويم یقدرت هر وعده و دروغ

نها به پول مفت يا. ت گمراه و ناآگاه ابزار حكومت آنهاست يكنند و آثرت جمعياستفاده م
. ساده و چرب حكومت است  یلقمه ها یعيباج دارند ، نفت ، گاز ، معادن طيفراوان احت
چاره ملت آه يفقط ب. روش حكومت آنهاست  یبيبت ، ظاهر فريدروغ ، غ یپنهان آار

 یا. ساخته هستند یاليخ یايو دن ینها هنوز دنبال عدل عليهزارساله ا یمفتون دروغها
ست يترور است آه در دست یمثال گروگان یران و حكومت اسالميا ، مثال ملت ايمردم دن

 یآها. كنديا ميستاده و طلب دنيگروگان بر لبه بام ا یست آارد بر گلوير است وترورياس
سال است دنبال راه حل  28دهند و يكنند و شعار ميستاده نظاره ميرون غوغا ايآه ب یآسان
 ید درك آنند برايست را خلع سالح و محاآمه آنند حال گروگان را بفهميگردند تا تروريم
ز يچ چيخ ، هيست نه گروگان نه خانه ، نه عذاب جهنم نه قضاوت تاريز مهم نيچ چيهنها يا

ده ذره ذره گوشت تنش آب شده و به يگروگان مرگ را به چشم د. بر جهان یجز آقائ
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ر آخر ين تيد اياد زده بزنيفر یزبان یده هزار بار با زبان بيا نجات رسيا مرگ ي یدوراه
  . را
  

  ،زيره آن عز
ران توسط ينده مردم ايست که زندگى و حال و آيدى نيترد. ميشما را درج کردادداشت ي

ک طرفش ين دعوا دو سو دارد؛ ياما ا. ش گرو گرفته شده استياستهايم اسالمى و سيرژ
د که نجات يحتما با ما موافق. اسىيگرش اسالم سينى است و طرف دياستهاى نظم نويس

ر کرده و هر لحظه ممکن يکه در ارتفاعى گک جامعه با نجات کسى يا نجات يمردم و 
توان با کمکهاى اوژانس نجات داد اما اولى را ين دومى را ميا. ستيکى نياست سقوط کند 

د يبا. ج کرديد و بسيدان کشين گروگانها را بميد خود ايم گروگانها بايبراى نجات ا! نه
ن وقتى ممکن يو ا. رها را از هر دو سو شکست داديش برد که گروگان گياستى را پيس
ت و شناخت يدرک موقع. زنديت بپا خين وضعيه ايشود که بردگان و گروگانها عليم

د دست به اقدام مشخص براى يبا. ستيت اجتماعى نقطه شروع است اما همه کار نيواقع
روزى يپ ،ستير آخر راه حل نيخود کشى و ت. ت به نفع گروگانها زدين وضعير اييتغ
اسى واقعى يراه حل س. م کنديصال براند و تسليواهد مردم را به استخياستى است که ميس

روزى استراتژى انقالب کارگرى يسم اسالمى پينى و ترورياستهاى نظم نويمقابله با س
  .  است

  
  با درود

  :ق خسرو دانش پس از بازگشت مجدد به جمع مايون به رفيام سربازان فراکسيپ
  
ها را يونيتواند اتحاد و همدلى ما فراکسيانى نميجرچ يه .ز و گرامى خوش آمدىيق عزيرف

ن مبارزه را با يران ايستى در اياليد به آزادى و برقرارى جمهورى سوسيبا ام. متزلزل کند
  . م رسانديواهخران به سرمنزل مقصود يهم در کنار هم در داخل و خارج ا

  . سم کارگرىياتحاد کمونون يزنده باد فراکس. خواهان و برابرى طلبان جهانيدرود بر آزاد
   ١٣٨۶ن يفرورد ٢٨ ،سه شنبه ،انرته ،رانيا

  ونيسازمان سربازان فراکس
  

  ،زيرفقاى عز
گر؛ يک نکته دي. مينجا منتشر کرديم و ايق دانش فرستاديامتان را براى رفيبا تشکر پ

ن يادداشت قبلى را در پاسخ در هميما گوشه اى از  قى در مورد اسم شما سوال کرده ويرف
م که در يه سابق را داريما  در مورد اسم کماکان همان توص. ميستون نامه ها منتشر کرد

ن اسم يل انتخاب اينمورد و دليحى در ايد خودتان هم توضيلياما اگر ما. پاسخ آمده است
  . ديروز باشيموفق و پ .ميشويد خوشحال ميبده

  
  رج عبداللهىيا

  کيسه براى 
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خ زده ي ١۴سمانى و نبات و جامد شما در مقطع پلنوم که کرات آ(ست يجماعت بشارت
ت جوانان يستها را به سايه ارگان بشارتيلطفا در ازاى سه مرتبه اى که نشر) است
تزائى يپ!!! ديغ و پخش کنيتتان تبليست را در سايه جوانان کمونيک بار هم نشريد يفرستيم

  !!!!کننديک را اجرا ميار مدرن هم قانون سه براى يهاى بس
  
   ،زيرج عبداللهى عزيا

ن فرهنگ يا. ديغات مبتذل و اتهام پراکنى بردارين تبلينست که دست از ايه اول من ايتوص
تزائى ين حالت در همان سطح بازار و پيارتفاعش در بهتر ،ن استيفوق العاده سطح پائ

ستى و الگوى ياست کمونيبراى ما س. ه شما ممنونياز توص. مدرن مورد عالقه شماست
. ميد گفت متاسفيد فقط بايدين را فهمياست اياگر شما از س ،ستنديکى نيبازار و تجارت 

ادى يان جنگ سرد تعداد زيهر چند در پس پا ،توان به هم دوختيسم و بازار را نمياليسوس
چون منفعت بازار را با منطق حرکت  ،نکار شدند و سر از ناکجاآباد درآوردنديمشغول ا

منجمد شدن در منصور "و " ١۴خ زدن در پلنوم ي"در باره . ن کرديتامتوان يبازار بهتر م
. ميکنيما با افتخار از مارکس و منصور حکمت دفاع م. ميدياد شنيو امثالهم البته ز" حکمت

د که صحبتهاى منصور حکمت در پلنوم يکنيد و فکر ميشما اگر حرفى براى زدن دار
ده و با يد و زحمت کشيا قلمتان را بردارلطف ،خ بندان متعلق استيچهارده به دوران 

دا يد که گوش شنوا پيرياز من بپذ. ديح کنين را براى مردم تشرياستدالل و متانت الزم هم
هاى مدرن دردى از شما يتزائيک پيد قانون سه براى يستينکار نياما اگر قادر به ا. ديکنيم

  . ديموفق باش. کنديدوا نم
  
  اوش با دروديق سيرف

ه يبحثهاى زنده اى به نظرم در نشر. کنميون را مرتبا دنبال ميه فراکسينشر. ديشخسته نبا
د به رفقا بود يهدف سالم و خسته نباش. ستيگر متاسفانه نيات ديهست که مدتهاست در نشر

ت نشناختند؟ تا جائى که من از زمان يون را برسميچرا در دو حزب فراکس: ک سواليو 
  .  مانيپ ،قربانت. د بودياست بعين سيا ،ناسمشيشوراى پناهندگان حزب را م

  
  ،زيمان عزيق پيرف

کسان و ينه برخورد يراستش سوال شما در زم. ه خوشحالمياز حسن نظرتان در مورد نشر
ن ستون يدر ا. ون جاى تعمق جدى دارديل فراکسيمنفى دو حزب به مسئله تقاضاى تشک

موفق . گرى واگذار کنميد به فرصت ديدهاجازه . توانم وارد بحث و استدالل شوميکوتاه نم
  . ديروز باشيو پ

   
  انجمن هواداران حکمت
  !درود بر علی جوادی

 . ميشتر در تماس باشيم بيليدوستان انجمن هوادارن حکمت با تشکر ما
 

 اسماعيل اوجی
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فقط من . انتقادی اساسی و موشکافانه بدون اينکه به کسی توهين شود. دست شما درد نکند
وقتی ميگوئيد چپ سنتی بالفاصله حزب توده، اکثريت . مورد کوچک، نظری دارمدر يک 

حتی . ولی چپ راديکال تعريف مشخصی ندارد. و احزاب از اين قبيل به ذهنمان می آيند
. خود شما بسياری از گروهها و جنبشهای پيشرفته، مدرن و کارگری را راديکال ميناميد

  . اه چپ سنتی، چپ راديکال آمده استدر اين متن گاهی به جای يا به همر
  

  ،زياسماعيل اوجی عز
کال امروز همان چپ يچپ راد. ميسم کارگرى تفاوت قائليکال و کمونين چپ راديما ب

  .ميد جداگانه حرف بزنينه باين زميدر ا. ستيسنتى سابق ن
  

 رانينامه از ا
قتلهای زنجيره ای، تکليف دانشجويان و روزنامه نگاران زندانی، تکليف خانواده های 

بازماندگان هزاران اعدامی سياسی، تکليف مردمی که زندگی شان همچنان در چارچوب 
را ترجيح می دهند چه خواهد » نظام« سياه مانده، با کسانی که هنوز هم منافع » نظام«اين 

 . شد؟ من بعنوان يک مسلمان از اسالم جز نهی و ترمز و تحريم چيزی نديده ام
  

  ،زيدوست عز
اما  ،م بجاى خودين رژيمدافع. شوديف مردم با وجود جمهورى اسالمى روشن نميتکل
م و جامعه اى مبتنى بر آزادى و حرمت يشان کنيد جارويبا. ن روشن استيف مخالفيتکل

  . ميانسانى و رفاه بساز
  
  ،زيما نامى عزيق نيرف

افت يمطلب شما در. بودنائى چاپ شده يما ميبا پوزش که در شماره قبل اسم شما اشتباها ن
  . ديموفق باش. ومنتشر شد

  ،زيآرش عز قيرف

د و يخسته نباش. افت شديخواه تهران دريت جوانان آزاديخبر خوش شما در مورد سا
  . کنميت ميتان آرزوى موفقيبرا

  ،زيق محمد محمدى عزيرف

. شد ت درجيافت شد و در ستون آزاد سايدر "دو محمود  و دو تفکر در برابر هم"مطلب 
موفق و . ستىياليک اول مه سوسيک تالش گسترده براى آزادى محمود صالحى و يد يبه ام

  . ديروز باشيپ

   ،زيق منصور ترکاشوند عزيرف

  .ديروز باشيپ. ون درج شديت فراکسيافت و در ستون آزاد سايمطلب سوم شما در
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  ،زياوش شهابى عزيق سيرف

همه . دانمينمورد را الزم نمياظهار تاسفى در ا. افت شديون درينامه استعفاى شما از فراکس
جاى دورى نرفته . ميکنيسم تالش ميروزى کمونيشرفت و پيم و براى پيما عضو حزب هست

. ميکنيسم کارگرى تالش ميگر در سنگر کمونيز ديق عزيدر کنار صدها و هزاران رف ،ديا
  اوش دانشوريس ،با احترام. ت سالمتى و سربلندى آرزو دارميبرا

  ،زيمى عزيق سروش ابراهيرف

  . ديخوش آمد. ن شماره درج شديافت و در هميون دريوستن به فراکسينامه شما مبنى بر پ

  دار يکامران پا از

دور  25/1/85بنا به اخبار منتشره و دعوت کانون صنفی معلمان قرار است از روز شنبه 
شروع شود از هم  جديدی از اعتصاب معلمان به شکل عدم حضور در سر کالسهای درس

اکنون اين خبر بصورت گسترده ای در بين معلمان بخصوص از طريق پيام کوتاه تلفنی 
  . اس ام اس دهان به دهان ميگردد

  ،زيکامران عز

م يدواريام. ديه ارسال کنين اعتراضات را براى نشريمرتبا اخبار ا. دست شما درد نکند
 . ت کنندين اعتراضات فعاالنه حمايز اژه دانش آموزان ايشترى از مردم و بويتعداد ب

 

  ران يت از آارگران در اين المللى در حمايدوستان اتحاد ب

" ن المللى آارگرى، دولتها و نهادهاى وابستهيهمبستگى ب"مطلب ارسالى شما با عنوان 
   .ديروز باشيموفق و پ. ت درج شديافت و در ستون آزاد سايدر

  نامه اشکان به شراره نورى

ن مطالبتان در يزان به آخريبا تشکر از تمام کوششهاى شما عز! باش نوروزىبا شاد
سوالى دارم و دوست دارم پاسخ کاملى از شما . دگاه من استين ديا. وبالگ پاسخ گفتم

احتماال (ست؟ يک چيال دمکراتيال و سوسيفرق سوس. دانميبشنوم چون جوابش را نم
سم گذشت؟ يبراليد از ليال دمکراسى بايسوس دن بهيچرا براى رس) سم باشدياليمنظور سوس

ا به رهبرى يد؟ رهبرى حزب با کى است؟ ايکنيسم تالش مياليدن به سوسيا شما براى رسيآ
ز يبا پوزش از شما دوست عز. مياد نبرين را از يد؟ پس رهبرى استاليجمعى اعتقاد دار
باز . ديل کنيان اى مشتر از تفکرات حزب و خودتيلطفا ب ،ادى مطرح کردمياگر سواالت ز

  . شگى شما اشکانيار همي ،با سپاس فراوان. دياده گوئى کردم مرا ببخشينکه زيهم از ا

  ن است؛ يم که خالصه اى از آن چنيافت کرديز دريگرى هم از اشکان عزيروز نامه ديد
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 با درود فراوان به تمام آزاديخواهان
ياسی منتقد که از بيرون به حزب نگاه بسيار دوست دارم اگر بنده را به عنوان يک فعال س

ميکند، قبول کنيد که کمابيش با مشکالت ايجادشده به خاطر طرح تشکيل فراکسيون 
کمونيست کارگری با خبر است، در جواب به نزديکان حميد تقوايی عزيز که دست به 

ديشه ديگران کاش انسانها از استثمار عقايد و ان:   ... انتقاد زده اند، بايد خاطر نشان کنم
 –چه سازنده وچه تخريب کننده  -  رهايی می يافتند، کاش ميشد انتقاد از هر دو نوعش

کاش در فرداها استيضاح، سرکوب، انفکاک و انشقاق حزبی معنايی . سازنده تلقی مينمود
ِ . ديگر داشت معتقدم بايد به تفکر و باور بانو آذر ماجدی و ديگر دوستان  -اشکان -مِن
ذاشت و در اين مورد حساس بايد بيشتر به بحث وگفتمان پرداخت تا مبادا اين جدل احترام گ

  . و بايد بهانه را به دست بهانه گير نداد. سازنده تبديل به جدالی مخرب گردد
  

شايد بهترين راه ممکن در زدودن اسالم سياسی و نظام توتاليتر آخوندی، شورايی شدن ... 
تعبير بهتر ايجاد شورای رهبری جمعی با رياست حميد رهبری کمونيست کارگری يا به 

شايد . باشد ،تقوايی عزيز که چون چراغی فروزان برای حزب کمونيست کارگری است
. اگر منصور حکمت نيز در اين شرايط بود، راحت تر و آسانتر با آن برخورد ميکرد

ا چيزی که ما را آنچنانکه ميدانيم تنه." اصل برصحت است، مگر آنکه خالفش ثابت شود"
گذشته چراغ راه . "می هراساند، تکرار اشتباه است ،نه چيزی بيشتر از آن در اين مورد
بسيار دوست دارم پاسخ شما بزرگواران را در مورد مطالبی که ارسال کردم، ." آينده است

کاش ميشد سياوش دانشورعزيز در صورت صالحديد مطالب مندرج باال، آن را در . بدانم 
ه چاپ کند تا شايد شنيدن اين چنين مطالبی از زبان يک منتقد درون مرزی که هيچ نشري

تا قدمی هر . دموکراسی در ايران است  وابستگی ای به حزب ندارد و نگرانيش به آينده
  با تشکر اشکان  .چه کوچک در انسجام هر چه بيشتر حزب کمونيست کارگری ايران باشد

  
  ،زياشکان عز

ر يجزوه دمکراسى؛ تعاب ،ق شراره نورى برنامه حزبيرف. و سواالت شما با تشکر از نامه
شتر يد تا بين مطالب را بخوانيا. تان ارسال کرده استيات از منصور حکمت را برايو واقع

ه ينطور توصيهم. ديريگيبخشى از جواب سواالتتان را م. ديبا فشرده افکار حزب آشنا شو
ا مطلب يک دني ،ديون سربزنياى حزب و فراکستهيت منصور حکمت و سايکنم به سايم

.  ديشويبا اعضاى رهبرى حزب و نهادها و اجالسهاى آن آشنا م ،براى خواندن هست
د و يد و در مورد آن بحث کنيگرتان هم بدهيد برنامه حزب را به دوستان ديتالش کن

زم است که د اليگر شما شايدر مورد برخى از سواالت د. ديسواالتتان را براى ما بفرست
نجا مطرح يتر وار اياما فعال دو سه نکته را ت. ا منابعى را معرفى کرديمفصل حرف زد و 

ک يه دارى و برقرارى فورى يست کارگرى براى سرنگونى سرمايکنم؛ حزب کمونيم
اهداف حزب در سطوح . کنديستى مبارزه مياليک جمهورى سوسي ،حکومت کارگرى

در مورد . د کرديکه حتما آنرا بدقت مطالعه خواه مختلف در برنامه حزب آمده است
ال دمکرات امروز با نسل اول يکنم که احزاب سوسين اشاره را ميال دمکراسى فقط ايسوس



 178

ن يا. ال دمکرات قبل و حتى بعد از انقالب اکتبر تفاواتهاى ماهوى دارندياحزاب سوس
کروسکوپى با ياوت ماحزاب جناح چپ طبقه حاکم اند و در پالتفرم و اهداف شان تف

بر يحزب ل. د هستنديادى متحد راست جديحتى در موارد ز. احزاب محافظه کار دارند
در کشورهائى مانند . ک نمونه است که متحد راست افراطى بوش  و شرکا استيانگلستان 

ه دارى بدون اختناق و سرکوب يه اجتماعى است و سرمايال دمکراسى فاقد پايران سوسيا
. کنميتان ارسال مينه مطلبى را جداگانه براين زميدر ا. رسديبه شب نم و فقر روزش

اسى و يکنند از نظر خط مشى سيخطاب م" براليل"ران خود را ينطور کسانى که در ايهم
آنهم راست . ه احزاب راست محافظه کار غربى هستنديشتر شبيافق و آرمان اجتماعى ب

سم يسم و سکوالريب شده و فاقد همان مدرنمحافظه کارى که در اسالم و عقب ماندگى ضر
شتر يران بيهاى ا" براليل"د ياگر دقت کن. انات راست غربى استيم بند موجود در جرين

م و در يدر مورد رهبرى جمعى جداگانه حرف زد. زنندينه ميم و بوش را به سيسنگ رژ
ردى  و جمعى ن به رهبرى فياما داستان استال. ز مطلبى منتشر شده استين شماره نيهم
ست و متقابال هر رهبرى يشرو و انقالبى نيهر رهبرى جمعى هم لزوما پ. گردديبرنم

الزم به ذکر است حزب ما رهبرى فردى به معنى مورد نظر شما . شودينى نميفردى استال
سم وارد يسم و عظمت طلبى جنبشى بود که همراه با کمونيونالينده ناسين نماياستال. ندارد

ستى در انقالب اکتبر در قلمرو سازماندهى اقتصادى يشکست خط کمون. ه شديانقالب روس
ن محصول ياستال. ن استينه عروج استالين خط زميندگى نشدن ايجامعه شوروى و نما

ن با يآنچه که استال ،برعکس. ستيفقدان دمکراسى حزبى و اعمال رهبرى فردى ن
کارى بود که بورژواها همه جا با  کرد همان" سميکمون"ستهاى انقالب اکتبر بنام يکمون

. نشان کردنديستها و مخالفيه کمونيک شان عليز و درشت و دمکراتيپارلمان و دهها نهاد ر
" بندىيعدم پا"ا يات فردى و فقدان دمکراسى يا خلقيد در فرد او و ين را نبايمسئله استال

نقالبات را افقهاى ا. ح داديتوض" انتيخ"ا با مقوله يستى و ين به اهداف کمونياستال
ن جنبش خودش را ينست استاليقت ايحق. زنندير رقم مياسى درگياجتماعى و جنبشهاى س

کنم بحث منصور حکمت در باره يه ميتوص. ديسم را درهم کوبيندگى کرد و کمونينما
  . ديتجربه شوروى را بخوان

  اوش دانشور يس ،ديروز باشيموفق و پ

  ،زيمداد قرمز عز

ام سخت و خال و ين ايحتما على جوادى در ا. ميق على جوادى فرستاديرف نامه ات را براى
ن محبت و همبستگى انسانى شما يز از اياى عزيزخم عاطفى و انسانى ناشى از فقدان زو

  . ديروز باشيپ. ه افتخارنديدوستانى مانند شما ما. خشنود خواهد شد

  از مائده چاوشى نامه ٢

ه يک مردم عليد بگم با تحرين بايرانى هستياگه ا! بدىخواد واسه ما نظر ياوال شما نم
ران که وجودتون بخاطر وجود يا! ران که وطنتونهيا. ديب زديران آسيحکومت به ا

خ رو خونده ياگه تار. ه که مردمش با فرهنگ و متمدن هستنيرانين همون ايا. شماست
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کشورى که ذره ذره  !شهيکشور نابود م ،ن رفتيد که وقتى اتحاد از بيباشى خواهى فهم
رانى ياگه هم که ا. ور با هزار زحمت و با چنگ و دندان به دست آوردنيخاکشو مردم غ

. چکس ربطى ندارهيد بگم مسائل داخل کشور ما مربوط به خود ماست و به هين بايستين
گه؟ و البته از نظر من يزى ميشن کسى چيس صدها زن فروخته ميکا و انگليمگه تو آمر
ن يگه دست از ايپس بهتره د. اقت داشتهيبه همون اندازه ل ،اگه فروخته هم شه هر زن حتى

  . ران ما باشديا ،ران مايد ايد و بزاريبردار... کارهاى 

لى هم کمکم کرد تا دوباره به حرفام که حرف يمن دوباره نامه ام را خواندم و اتفاقا خ
ساله که  ١۴ک دختر يعنى ي ،تمام حرفام حرف خودمه. ه که کشورش را شنتختهيرانيا

ن ينم چقدر جرات داريخوام ببيشه؟ ميه کى چاپ ميراستى نشر. ستيچ حزبى نيطرفدار ه
باور  ،خورهيبه دردتون م ،ديروى حرفام فکر کن. ديان کنيتا حرف مخالفتون را با منطق ب

 . نيه را برام بفرستيشه نشريفقط اگه م! ديکن
 

  ،زيمانده عز
راستش . ر بهداشتى بوديم که غيک کلمه را برداشتيتنها . ميتشر کردهر دو نامه ات را من

خواهى مطمئن بشى يخواهى؟ فقط ميه ميدم چرا دوست ندارى نظر بشنوى و بعد نشرينفهم
اما مگر تو طرفدار حکومتى؟ مگر . م؟ خوب حاال مطمئن شدىيکنيکه حرفت را چاپ م
سل تو هستش؟ چرا حساب حکومت و نده تو و دختران و پسران و نيجمهورى اسالمى نما

ا حساب مردم و يچ جاى دنيه. ار نادرست استين به نظر من بسيکنى؟ ايکى ميمردم را 
اد يشن و زيحتى اونجاها که مثال با راى و انتخابات دولتها انتخاب م. ستيکى نيحکومت 

ه دارها و ينده سرماينما. ستندينده واقعى مردم نياما دولتها نما ،ستيکلک و تقلب هم ن
. ستيا خاک که مقدس نيران يا. ات خودشون هستنيپولدارها و مذاهب و فرهنگ و اخالق

من . اصالت با انسانه نه با خاک. اما انسان و حرمت و خوشبختى و آزادى اش مقدس است
ن حرف نزنند و يد مخالفيگى بايتو م. اما با حکومت اسالمى مخالفم ،ران متولد شدميدر ا

اگر . گهينو ميد که جامعه اى بهتر و آزاد داشته باشند؟ جمهورى اسالمى امبارزه نکنن
کردند که حاال هنوز در عصر يشرو و انقالبى در هر کشورى تالش نميمردم و جنبشهاى پ

ران مردم متمدن و با فرهنگى يز من هم با تو موافقم که مردم ايمائده عز. ميحجر بود
دولت عقب مانده و مرتجع و ضد زن و سرکوبگر  کيران ياما حکومت حاکم در ا. هستند

ست؟ برو از دوستات و مردم بپرس يبنظر تو ن. شرفت و تمدن استيو ضد جامعه و ضد پ
کنه؟ پس چرا مردم را يپس چرا دختر کوچکتر از تو را سالها زندانى م. گنين چى ميبب

ر و گرسنه يفق اه کرده؟ پس چرا مردميسه زشت و سين کيکنه و زنان رو تو ايسرکوب م
چرا  ،ادهيندازه؟ ثروت که زيخوان چماقدارها را به جونشون مياند و وقتى حقشون را م

ر حکم يران زيجوان در ا ۴٠شتر از يزم بيدونى عزيه؟ ميت مردم فقر و نداريسهم اکثر
م که هر روز يد کشتش؟ مگر ما وحشى هستياعدام هستند؟ چرا؟ مگر کسى اشتباهى کرد با

رانى ها  بلکه هم يد نه فقط ايما با. شرفت کرده مائده جانيلى پيا خيم؟ دنيبکشگر را يهمد
ا اومده؟ مگر من و تو يکنه کى کجا بدنيچه فرقى م. مينوعان خودمونو دوست داشته باش

ن يا مى اومدى هميم؟ اگر تو در فرانسه بدنيايا بيران بدنيم که در ايم گرفتيخودمون تصم
ن همه قشقرق ملى يمارستان ناخواسته منشا ايه که محل تولد و بزدى؟ چى شديحرفها را نم
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قا از گرسنگى خبرى نبود؟ ينم تو دوست نداشتى همه مردم خوشبخت بودن؟ در آفريشده؟ بب
خوندند؟ آدمها يدند و درس ميخنديقه بمب و کشتار نبود؟ بچه ها ميانه هر دقيدر خاورم

کردند بخاطر بدبختى ها و مرگ بچه ينم هياسلحه دستشون نبود و بابا و مامان ها گر
خواند بکشنش چه يره براى کسى که ميران و سودان و غيهاشون؟ واقعا  خاک عراق و ا

ران که به چه کسى يدر مورد مسائل ا. د سالم بمونهيد فرار کنه تا شايارزشى دارد؟ فقط با
ا لباس و خوراک و است و اقتصاد و فرهنگ تيا از سيد بگم که امروز همه دنيبا ،مربوطه

غات ين تبلير اياس. ستيچى کشورى و ملى نيه و هيگه جهانيک ديعلم و دانش و موز
کشه و بجاش يت آدمها را ميدز خطرناکه و فقط انسانيروس ايستى نشو که مثل ويوناليناس

تونند کارشون را يا تنها نميز امروز حکومتها هم در دنيمائده عز. کنهيد مينفرت ملى تول
رانى يم ما ايم بگياينکه بيبجاى ا. دولتها هم با هم متحد و دوست و دشمن هستند. برندش بيپ

د خوشبخت و سالم يتونه و باين کره خاکى ميشه گفت انسان در ايم ،ميکنيسار ميها فالن و ب
م؟ حرفات در مورد زنان و دختران تن يايا ميشتر دنيکبار بيمگه . و باسواد زندگى کنه

خواهى ياگه م. ن حرفو بزنىيد ايک دختر نبايتو بعنوان . آقا مالهاستگه مثل يفروش د
م ينکه بگيم نه ايگر را بفهميم همديد سعى کنيبا. درد کسى را بفهمى خودت را جاى او بذار

کى را انتخاب کردند؟ ين يگرى داشتن که رفتن ايمگه انتخاب د"! اقتشونهيل"ن يخوب ا
بره يچوقت لذت نمياز تن فروشى و تجاوز بهش هچ زن و دخترى يچرا فکر نکردى که ه

م؟ يد جاى متهم و قربانى را عوض کنيشه؟ چرا فکر نکردى که نبايت اش له ميبلکه شخص
ن شغل رو يچ راهى ندارند به ايشن و وقتى که هيت بد رانده ميک موقعيآخه آدمها اول به 

ا تن ينى در همه جاى دنيبين موضوع نگاه نکنى ميات متعصب به اياگر با اخالق. ارنيم
ان اون زنان و يک عده است که قربانيزنس بزرگ و نون و آبدار براى يک بيفروشى 

کنى چرا ياز خودت سوال نم. ر و جنگ زده و محتاج حداقل زندگى هستنديدختران فق
ن موضوع حل بشه و کسى مجبور نباشه تن فروشى کنه؟ يد کرد که اينطوره و چکار بايا

ح بده که تن فروشى يچ زنى ترجيم هيم اگر جامعه واقعا آزادى داشته باشکنيمن فکر نم
اد يکائى زيرانى و آمريسى و ايانگل. انسان انسان است ،زيکنه؟ مائده عزيبه نظر تو م. کنه

ا فردا يش نداشتند و يتى براشون درست کردند که ده سال پيلى ها امروز مليخ. ستيمهم ن
د به يبا. مير تعصبات ملى و مذهبى بشيد اسينبا. داشته باشندت امروزشون را نيتونند مليم

سم و تعصب ملى انسان يوناليناس. ض در تمام شئون فکر کرديبرابرى و آزادى و رفع تبع
اى يد بدونى که دنيخ خوندى بايتو که تار. کنهيل ميرا به نا انسان و انسان مسخ شده تبد

بى ها و جنگهائى بوده که هر کسى خواسته ن رقابتها و جاه طليم صحنه هميمعاصر و قد
سم و قوم يوناليناس. ن نسل نسل از مردم را به کشتن دادهين کنه و براى ايمنافع خودشو تام

با . عنى خون و جنگ و تعصب و عقب ماندگى فکرى و فرهنگى و اجتماعىيپرستى 
ه ينشر. ار باشىشه بهيهم. ت و آزادى را اعاده کنيه حساب کن و انسانيسم تصفيوناليناس

 اوش دانشور يس ،دوست تو. ميفرستيرا هم برات م
  
  
 خواه کرمانشاهيانجمن جوانان آزاد  

ن شماره يافت و در هميک جوان در نقده دريه شما در مورد قتل يرفقاى گرامى اطالع
 .ديخسته نباش. منتشر شد
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 زينائى عزيما مين

کى از آنها يافت و يت مارس دردو مطلب شما در باره فقر و معضالت اجتماعى و هش
 .                        ديه ادامه دهيدستتان درد نکند و به همکارى با نشر. منتشر شد

 
 نيوان شاهيرفقا على کالنترى و ک

.                       ديخوش آمد. ن شماره منتشر شديافت و در هميون دريوستن شما به فراکسينامه هاى پ
 

 از تهران  روزبه
 با درود

و ايران با کمال شجاعت به عنوان يکی از اعضای ... ايجانب روزبه تهرانی از دانشگاه 
سازمان سربازان فراکسيون آماده هستم تا اگر رفقای ضد فراکسيونی بخواهند با هواداران 
 آنها در تهران مالقات کنم و اعضای هزارنفره سربازان فراکسيون و جوانان آزاديخواه

 !تهران را يکی يکی به آنها معرفی کنم تا معلوم شود بنده اغراق ميکنم يا نه
 

پس از اين همه سال خبر رسانی با تلفن و ايميل و ارسال گزارشهای زنده از غالب 
تظاهراتها و درگيريها، پس از اين همه دادن هزينه جسمی و روحی در راه پخش نشريات 

وهای آزاديخواه که تمام آنها را وظيفه خودم ميدانم سازمان جوانان کمونيست و جذب نير
 مٽل آب خوردن شما به من ميگوئيد اغراق گو و خيالباف؟؟

 
سازمان جوانان کمونيست ... البته پر واضح است آقای مصطفی صابر وقتی در نشريه 

رفقای قديمی خودشان همچنو استاد علی جوادی و سياوش دانشور را مورد حمله قرار 
آقای صابر فراموش کرده اند که خبر . به نا حق بنده حقير که ديگر جای خود دارم ميدهند

سال پيش من از  ٣را اولين بار " سوسياليسم بپا خيز برای رفع تبعيض"سر دادن شعار 
  مقابل پارک ملت و در غالب تظاهراتهای مردم با تلفن ارسال کردم؟ ؟ 

 
ميليون نفری هزار نفر سرباز فراکسيون  ٧٠ن اگر شما براتون غير قابل تصور که تو ايرا

چرا به ما . هستند و ميخواهند برای آزادی و سوسياليسم بجنگند اين مشکل ذهنی شماست
امروز به لطف فراکسيون و استاد جوادی ما سربازان فراکسيون را ... ميگوئيد خيالباف؟؟

را به سوسياليسم دعوت  نفر که هيچ کل ايران ١٠٠٠تشکيل داديم و ميريم تا ٽابت کنيم 
  .تا کور شود هر آنکه نتواند ديد. ميکنيم

 
 با احترام 

 زنده باد آزادی و برابری 
 مرگ بر جمهوری اسالمی

 درود بر فراکسيون و سربازانش 
 

 زيروزبه عز
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ادداشت شما يدو . افت شديدر ۶٠تا " ونيسربازان فراکس"ست اعضاى يچند ل. ديخسته نباش
ون در ينکات فراکس. تان نوشتميادداشتى براينه ين زميشماره قبل در ا در. افت شديز درين

نجا مجددا منتشر يح داده شده که همين نامه توضين سازمان و اعضاى آن در ايمورد ا
 .                            ديروز باشيموفق و پ. تان ارسال شديادداشتى شخصى هم براي. ميکنيم
 

ست نفر از يست اول بيو ل" ونيسازمان سربازان فراکس"مورد  نامه شما در ،زيروزبه عز
د کنم؛                          ينجا تاکيلم ايچند نکته را ما. ديخسته نباش. افت شديران و خارج درياعضا در ا

 
حتما فردا در ارتش کارگرى سرباز و . سم جنبشى براى تحقق برابرى انسانهاستيکمون -١

ش و انظباطى که آگاهانه ممکن است در هر دوره يرغم آراياما عل. م داشتيفرمانده خواه
ک سازمان نظامى مبتنى بر برابرى و احترام انسانى يمناسبات ما حتى در  ،ميريبخود بگ

از " سربازان"م بجاى يکنيشنهاد مياما پ ،ديد هر اسمى روى خود بگذاريشما مختار. است
ره استفاده يد سرخ و غياز نسل جد ،سم کارگرىيز هواداران کمونا ،ست هاى جوانيکمون
 .  ديکن
 
تى و چکهاى الزم مربوط به مقررات يل مالحظات امنيست اعضا بدليما از انتشار ل -٢

ت و يعضو. ميق نامه داشته باشيما از هر رفيالزم است که ما مستق. ميحزبى خوددارى کرد
ا يد که ين رفقا بخواهيلذا از ا. م استياسى و مستقيسانتخابى  ،ستيابتى نيوستن امرى نيپ

نطور رفقائى يهم. ت کننديسند و تقاضاى عضويا چند نفره نامه اى براى ما بنويفردى و 
ل يتهائى که به شما تحميران و با محدوديق ايضرورتى ندارد از طر ،که در خارج هستند

رند و نامه يانند با ما تماس بگتويما ميمستق. ون و حزب در تماس باشنديشده با فراکس
 .                 ه ارسال کننديوستنشان را براى نشريپ
  
بخشى از حزب و  ،رغم هر برخورد و موضع فعلى رفقاى رهبرى حزبيون عليفراکس -٣

شما و رفقاى . کنديمدافع پرشور اهداف اعالم شده حزب است و براى تحقق آن تالش م
سم کارگرى و حزبش بر هر يد که منفعت عمومى کمونيبکن ت تالش رايد نهايران بايا

ون است و ين خط فراکسيا. ره ارجح باشديا اختالف مواضع و غياسى مقطعى و يمنفعت س
 .                                         ميد داريدا روى آن تاکياک
  
قت دارد و يه حقآنچه ک ،دادهايانعکاس رو ،و باالخره دقت سطح باال در گزارشات -۴

گر ينست که شما آن را به دوستان ديپ اساسى ماست که انتظار ايک پرنسي ،وستهيبوقوع پ
سم جنبش رقابت با بغل دستى و غلو گوئى و جاه يکمون. ديد کنيد و بر آن تاکيآموزش ده

هاى فرهنگى و اخالقى نظام حاکم يژگينها ويا ،ستيشى نيغات فرمايطلبى هاى فردى و تبل
. قت استيجنبش احترام به حق ،ا حرمت انسانيسم جنبش احيکمون. مه جاى جهان انددر ه

د در يست شان را فرستاده ايزى که ليد و با رفقاى عزين نکات را در نظر داشته باشيا
ژه خواندن برنامه حزب و آثار منصور حکمت را يبو. ديگر صحبت کنينمورد و موارد ديا

 .                    ديدر دستور فورى کارتان بگذار
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اوش يس. ديشاد و سربلند باش. ديسالم من را به همه برسان. سال نو شما و همه رفقا مبارک
 دانشور 

  
 ،زيق زرى عزيرف

شاد و . لها حذف کرديست اى ميه اسمتان را از ليمرکز پخش نشر ،با درخواست شما
 .               ديتندرست باش

  
 ن از تهران يرام

خواه تهران به سازمان ير دوستان جوانان آزاديداشتى اعالم کردند که مانند سااديطى 
 .                                 وندنديپيون ميسربازان فراکس

 
  ،زين عزيرام

. فا کنديژه خود را اين نسل نقش خود ويد ايد تعلق دارد و باينده به نسل جديآ. ديخوش آمد
 .                                   ستى شماستيت کمونيو فعالون ظرف اتحاد يحزب و فراکس

 
 ا تهرانىيزو

کى از سربازان يخواستم بگم خودم را يم. رانيا تهرانى هستم از ايمن زو. با سالم
اوش دانشور يآذر ماجدى و س ،دانم و از على جوادىيسم کارگرى ميون اتحاد کمونيفراکس
در مقابل هتک حرمت و بر احترامى انجام شده . کنميت ميون حمايگر رهبرات فراکسيو د

ونى ها بحث متمدنانه خواهم يکنم و با تمام ضد فراکسيون هم سکوت نميبه رهبران فراکس
 .         کرد نه برخورد مشابه به آنها

 .زنده باد آزادى و برابرى
 
 ،زيا عزيزو

ران و همه يون در ايو فراکسد ما از تمام رفقا و دوستداران حزب يانتظار اک. ديخوش آمد
نه اتحاد هرچه يت حرمت و احترام بحث کنند و زمينست که با استدالل و در نهايجا ا

د و به دوستان سالم من را يزنده باش. سم کارگرى را فراهم کننديگسترده تر جنبش کمون
 .     ديبرسان

 اوش دانشوريس
 
 ،زياوش عزيق سيرف

. ن خواندميا در مورد مکتب فرانکفورت و بحث ضد لنپاسخ شما ر. ديسالم و خسته نباش
 .          من هم منتظر بحث دوستان رهبرى حزب هستم

 نادر                             ،با احترام
 

 ،زينادر عز



 184

. دهندينه منتشر شدند که پاسخ کافى مين زمين و در همين شماره چند مطلب در باره لنيدر ا
. کننديان ميباندازه کافى موضع روشن ما را ب. کنمياالت جلب من مقيتوجه شما را به ا

 .                               روزى آرزو دارميت و پيتان موفقيبرا
 *** 

             
 از اصغر کريمی رئيس هيئت دبيران حزب 

 به رفقای گردانند سايت فراکسيون 
ن تصوير به بيننده داده ميشود که رفقا، در سايت فراکسيون آرم حزب درج شده است و اي

فراکسيون نه به رسميت . اين سايت متعلق به حزب، يکی از ارگانهای رسمی حزب، است
آرم . شناخته شده و نه حتی اگر به رسميت شناخته شده بود درج آرم حزب اصولی بود

ين لطفا در اسرع وقت ا. حزب فقط برای ارگانها، نشريات يا کميته های رسمی حزب است
 . آرم را از اين سايت حذف کنيد

 ٢٠٠٧مارس  ١٧ ،با تشکر
 
 ،زيق اصغر عزيرف

. ميسم کارگرى امروز برداشتيون اتحاد کمونيت فراکسيبدرخواست شما آرم حزب را از سا
م که همه جا را با آرم حزب يم و فراخوان داديه شد تالش کرديزمانى که آرم حزب ته

د بخواهد و ياسى بايک حزب سيعلى القاعده .اسى بودين تالشى درست و سيا. ن کننديمز
شرو بنوعى خود را با يهر حرکت اجتماعى و پ ،دوست داشته باشد که آرمش همه جا باشد

ک مجراى معرفه شدن حزب ين يا. غ کنديحزب تداعى کند و آرم حزب را داوطلبانه تبل
استفاده از لوگو و آرم و  جعل و ،سانسيت و حق لياى بازار و مالکيدانم که در دنيم. است

رقانونى است و مستوجب يغ ،نى استياسمى که حقوقا متعلق به فرد و نهاد و موسسه مع
ما که آرم  ،بحث حقوقى بجاى خود محفوظ. کندياسى فرق ميک حزب سياما آرم . گرديپ

ت گذاشته شده بود يآرم حزب با نام حزب در سا! ميون جعل نکرده ايحزب را با نام فراکس
اى کاش همه جا آرم حزب را همراه با اسم حزب . ديدانين را مياسى ايو شما معنى س

 . ميکرديد ضرر نميباور کن. کردنديست کارگرى منتشر ميکمون
 

 سال نو مبارک
 اى بهتريک دنيه يخوانندگان نشر ،رفقاى گرامى

م و با يشدوار بايد اميبگذار.  کنميمانه تشکر ميک سال نو صمياز ارسال کارتهاى تبر
ان دادن يسال پا ،ان دادن به ارتجاع و اختناقيد را به سال پايسال جد ،افته تريتالش سازمان

ان دادن به جمهورى نکبت اسالمى يسال پا ،ت و بى حرمتى بشر امروزيبه فقر و محروم
 . کنميتان آرزو ميت و شادى برايسالى پر از موفق !ميل کنيتبد
 

  ،انيآقا ،خانمها
انحالل  ،ديکنيد دنبال ميو با جد و جهد دار ،ديون اعالم داشتيبه اسم فراکسآنچه شما 

ر نشده على جوادى يد تا ديکنم شما بايتصور م. ضد حزبى و ماال ضد انقالبى است ،طلبانه
شکسوتى ينها حق پيد ايتصورش را بکن. ديو آذر ماجدى را رها کرده و بدامن حزب برگرد
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نکه همسر منصور حکمت بوده خود را يل آذر به حکم ااسى مثير سيآدم غ ،خواهنديم
ر يد ،ديوه مائو نمى اندازد؟ به حزب برگردياد بياو شما را  ،دانديداراى حق آب و گل م

 ن                               يکوبياحمد ن. ستين
 
 نيکوبيق احمد نيرف

ضد "و " نحالل طلبانها"ون را با واژه هاى يجاد فراکسيز حزبى نفس ايهر چند رفقاى عز
د اذعان کنم ياما با ،اسى روشنى هم نتوانستند ارائه دهنديو دالئل س ،ن کردنديمز" حزبى

طبعا هر کسى ! کنديم مين خط ترسيرا در ا" سميکاليراد"شما نوعى " درافزوده"که 
د مورد سوال هر يکند بايد ميات را تولين ادبياما فضائى که ا ،مسئول حرف خودش است

ممکن است بپرسم . ستيسم کارگرى نين فضاى کمونيا. رديو کادر حزب قرار گ عضو
ر از صفبندى انقالب و ين نوعى تعبيا ايست؟ آيعنى چه؟ حکمش چي" ماال ضد انقالبى"

گر و جامعه هم يد تا رفقاى ديتان را مستدل کنين ادعايضد انقالب است؟ ممکن است ا
راد به ياست؟ چرا ا" ضد انقالبى"ستى کارگرى ينشرو و کمويمتوجه شوند که چرا انتقاد پ

است؟                     " ضد انقالبى"ا مصوبات حزبى و مخالفت با آن يات رهبرى حزب و يبرخى نظر
" رها"م که آنها را ياورديمان را از سر راه نيما رفقا. ميه شما متشکرياز تصور و توص

شما و  ،ن حزب هستنديست ايخوشنام و مارکسآذر ماجدى و على جوادى از رهبران . ميکن
انحالل " ،ستيکفر ن ،راد ندارديابدا ا. ديد منتقد جدى نظراتشان باشيتوانيقى ميهر رف
سم ما يسم و کمونيالياما سوس! ستين" ضد انقالبى" ،ستين" ضد حزبى" ،ستين" طلبانه

ست کارگرى يحزب کمون. ت نداردين جنبش سنخيکادرهاى ا" رها کردن"سرسوزنى با 
اسى و برنامه اى آن يحزب تمام کسانى است که براى اهداف اعالم شده س. حزب ماست

ن يهر عضو و کادر ا. ميما خود حزب. دى استيغه جديالبته ص" دامن حزب. "کننديتالش م
ن يچوقت دامنه و قله و پائيه. ستين حزب ملک شخصى کسى نيا. حزب خود حزب است

ن حزب يرهبرى ا. د داشته باشدينده هم نبايدوارم در آيداشته و امنروزها نيج ايبه معنى را
کسى که . ميبقول منصور حکمت مجلس خبرگان هم ندار ،ستياشرافى ن ،منتخب است

ک ينها يا. حرف بزند" دامن حزب"د از ينبا ،است" حق آب و گل"و " شکسوتىيپ"منتقد 
ن حرفى در يهر کسى به شما چن !ظاهرا از نظر شما جائى بد و جائى خوب اند ،جنس اند

ستى را يحداقل نرم و اخالق و امانتدارى کمون ،مورد آذر ماجدى و على جوادى زده است
 ،طلب نکردند" حق آب و گل"ا ي" ژهيحق و"ن رفقا يچ جا ايه. ت نکرده استيرعا

ه يست چرا حرفها وارونه و عليمعلوم ن. ژه و حق وتو بودندين حقوق ويمنتقد ،برعکس
کنم کمى هم از انصاف و احترام به حرمت افراد از منصور يه ميرود؟ توصياد بکار مافر

 .                                   دياموزيحکمت ب
 

د يشود فهميم. گذرميق ماجدى ميدر مورد رف" اسىير سيآدم غ"تان از ترم ياز استفاده نابجا
به " اسىير سيآدم غ"اطالق  اما ،اسى باشدير سيتواند غين ميرى معيک موضعگيکه 

اما . تواند نظر شما باشدين حداکثر ميا. ع استيگر بديستى ديک حزب کمونيعضو رهبرى 
کشد و به يان مين ترم دارد پاى منصور حکمت و زندگى شخصى افراد را ميوقتى ا

ار دردآور و زمخت يگر بسيد ،شوديه ميتشب" وه مائويب"و به  ،کنديدا مياست بسط پيس
ات منصور حکمت و آذر ماجدى ينست که در مورد نظريقانه من به شما ايه رفيتوص .است
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اما کسى حق ندارد رابطه شخصى و خصوصى افراد را  ،راد نداردين ايا ،ديحرف بزن
انى ين سوال پاينها قرار بوده اياما اشاره به ا. د روشن باشدين بايا. اسى کنديوارد جدل س

ن جمله حتما براى آذر ماجدى يا" وه مائو نمى اندازد؟ياد بيا او شما ر"شما را مطرح کند؛ 
نست که ياما طنز تلخ ا ،دين نکته را بکار برديدانم شما چقدر آگاهانه اينم. ار تلخ استيبس

ن نکته را به آذر ماجدى در حضور على يمارى اش هميمنصور حکمت در دوران ب
وه مائو ت يب ،ا برسر رهبرى نشوىآذر جان وارد دعو: جوادى و کورش مدرسى گفته بود

 !                            کننديم
  اوش دانشوريس ،با احترام

 
 خطاب به اعضای فراکسيون 

  علی جوادی، آذر ماجدی، سياوش دانشور، نسرين رمضانعلی و هما ارجمند
 

 رفقا 
نشريه  ادعايی که شما در اعالم موجوديت فراکسيون مطرح و در تلويزيون کانال يک و

آنرا دنبال می کنيد اينست که حزب دچار رکود و بی عملی شده و " برای يک دنيای بهتر"
گويا شما می خواهيد حزب را به حزب رهبری کننده تبديل کنيد و چپ سنتی که ريشه در 

 .  حزب دارد مانع شما در رسيدن به اهدافتان می شود
ری آن، همچنين عضو دفتر سياسی و چرا بايد حزبی که شما عضو رهب: حال سوال اينست

از اعضای هيئت دبيران آن بوديد دچار رخوت شود؟ شما اعضای فراکسيون برای برون 
رفت از اين معضل چه برنامه عمل و چاره ای انديشيديد که با مخالفت غير اصولی ديگر 

خود  رفقا مواجه شديد؟ آيا اختالف در کار راديو و تلويزيون و ديگر مصوبات حزبی که
شما نيز سهم بسزايی در بارآوری آن داشتيد، می تواند چاره کار باشد؟ آيا تک روی و 
گردن ننهادن به تصميمات جمعی و تبليغ عليه سياست های حزب را راه برون رفت از اين 
بن بست می دانيد؟ شما رفقای فراکسيون با بی عملی خود و سر پوش گذاشتن بر تبليغات 

ارگونه ی اسماعيل مولودی و حمايت ضمنی از آن نامه ننگين، لکه ضد کمونيستی و بيم
هرچند بر کسی پوشيده . ای سياه و پاک ناشدنی را در پرونده فراکسيون بر جای نهاده ايد

نيست که فراکسيون شما نيز ادامه سياست های از قبل طراحی شده و سازمانيافته نويد 
صد تخريب و ضربه زدن به جنبشی را در سر بشارت است که اين بار با نام فراکسيون، ق

می پروراند که منصور حکمت و ديگر يارانش برای پويايی آن زحمات بی شائبه و وافری 
به يدک کشيدن تنها نام منصور حکمت و سنگ او را به سينه زدن، . را متحمل شدند

           .       نتوانسته و نمی تواند هيچ کسی را در برابر اشتباه مصونيت ببخشد
ما ضمن دعوت شما رفقای فراکسيون به صفوف متحد حزب کمونيست کارگری، مصرًا 
از شما می خواهيم جنگ فرسايشی با حزب و افترابستن به رهبری آنرا کنار بگذاريد و 
بيش از اين زمينه های اختالف و تفرقه را فراهم نسازيد، که نتيجه ای جز حاشيه ای شدن 

 .                    هد داشتشما را در بر نخوا
 زنده با سوسياليسم 

 زنده باد حزب کمونيست کارگری
 جمعی از دوستداران حزب در تهران



 187

 
 "جمعی از دوستداران حزب در تهران"

چرا بايد حزبی که شما عضو رهبری آن، همچنين عضو دفتر سياسی و " د که يسوال کرد
ت يل که حزب با عضوي؟ به همان دل"شوداز اعضای هيئت دبيران آن بوديد دچار رخوت 

درى حزب دچار رخوت و رکود و حتى پسرفت شد و در يمنصور حکمت در رهبرى و ل
ن سوال را بارها رفقا تکرار کردند و ما بارها يا. مانه اشاره شديپلنوم چهارده به آن صم

اد کار يا زکنند و ميم تعدادى کم کار مينست که ما مدعى هستيانگار بحث ا. ميجواب داد
. است استين و سيع در تئورى و تبئيرخوت و دنباله روى از وقا. ستين نيبحث ا! ميکرد

نارها يت حزب و اسناد مباحث و نوار سميلطفا به سا ،ميد که ما چکار کردياگر اطالع ندار
ما  ،ستيا تکروى نيمسئله برسر گردن نگذاشتن ما بر مصوبات حزب و . ديمراجعه کن

م که همان هم با اطالع و موافقت رهبرى حزب و با يصوبه حزبى را نقد کردک ميتاکنون 
گر ين ادعاى شما و رفقاى ديا. بوده است ١٣١ن و مندرج در قرار ياستفاده از حق مع

شدند هنوز يمابقى بحثهاى جارى است که هنوز مصوبه نشدند و اگر هم م. ت ندارديواقع
نى هم يتواند منتقد مصوبات معيحزبى حق دارد و مون يک فراکسياما . نقد آنها تابو نبود

چوقت در سنت حزبى و باز تاکنونى ما يه. راد نداردين کار ايون هم ايبدون فراکس. باشد
ن حکمت يا ،شوديل ميبودن تبد" ضد حزب"راد و يجا به اياگر تدر. راد نداشته استيا
 .                              گرى دارديد
  

حرفها و . ديبدون مدرک و استدالل حرف نزن. ديکمى چشمتان را باز کن ،زيدوستان عز
ت حزب موجود يل مولودى منتشر شدند و در سايد بشارت و اسماعيمواضع ما در مورد نو

ستى و حمايت يغات ضد کمونيسرپوش گذاشتن روى تبل"ن ادعاى شما مبنى بر يما از ا. اند
تان اطالع دارند لطفا يا منبع خبرياگر شما و . ميراطالعى ندا" ضمنى ما از آن نامه ننگين

افتاده که هر کس بدلخواه ين نياسى ما روى زمينطور پرونده سيهم. ديخبر نگذاريما را هم ب
! و در آن بگذارد مان بتراشديبرا" اه و پاک نشدنىيلکه س"خودش در آن دست ببرد و 

ن فرهنگ يم با ايم گرفتيما تصم. ميدهين کار را به احدى نميد که اجازه ايمطمئن باش
د با استدالل و بحث ين تنور بدميشتر در ايهرچه ب. مياسى با رفقاى حزبى مان حرف نزنيس
شه دفن کرد و بجاى يکبار براى هميد ياسى را باين فرهنگ سيا. ديشوين تر ما مواجه ميمت

به شما هم . ردت کيستى کارگرى را تقوياسى کمونيقا سين و استداللى و عميآن فرهنگ مت
 .                         دين کار را بکنيم هميکنيه ميتوص

  
ون اهل يفراکس. ه استيک اتهام بى پاين يا. نزده است" افترا"ون به رهبرى حزب يفراکس

افترا از نظر ما جرم . سم ماستين فرهنگ دون شان کمونيا. ستيافترا زدن به کسى ن
د لطفا اول خودتان مسئوالنه يص افترا داريتشخ اگر شما تخصصى در شناخت و. است

انتظار . ديتان بدون سند اتهام نزنيد و به رفقايج نشوييخود تهيب ،زيرفقاى عز. ديحرف بزن
قانع  ،دياستدالل کن ،دياسى کنينست که نقد سيست و دوستدار حزب اياز شما بعنوان  کمون

در صحن  ،ديستين نياگر قادر به ا اما. سم کارگرى استين روش کمونيا. ديبحث کن ،ديکن
.                        ديرسيز بجائى نميسم به افق جامعه نيل افق کارگر و کمونيدر جدال برسر تبد ،جامعه

 اوش دانشور                 يس ،با احترام
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 النيش ،مهدى ،ديرفقا سع

                            .         تان ارسال شدياى بهتر برايک دنيات يسرى نشر
 

 ،زيمجتبى عز
سالم گرم من را به دوستداران منصور حکمت . ار خوشحال شدمياز گفتگو با شما بس

ستى يات مارکسيق نگرش و نظريخواندن منصور حکمت و درک و فهم دق. ديبرسان
مقاله . کندينده اى چپ فکر مياز مبرم امروز هر کسى است که به آيمنصور حکمت ن

تان ياى بهتر را برايک دنيه يسم کارگرى و فرد و سرى نشريرخواستى در مورد کموند
 اوش دانشور                      يس. ديروز باشيموفق و پ. ارسال کردم

 
 اوشى يتا و حسن سيدوستان گرامى ر

 .            ه بدرخواست خودتان حذف شديرندگان نشريست گينام شما از ل
 

 گرديته پيکم ادداشتى بهيدر 
بهاران خجسته باد برشما و ... ديکسال کار مبارزاتى خسته نباشياز . با درود به شما

... ز بهارى شاد را بزودى تجربه کنندين ما نيد هست که مردم سرزميام... زانتانيعز
 .  پروانه بکاه

 
 زيخانم پروانه بکاه عز

. ميگوئيک ميزانتان تبريو عز سال نو را به شما. ز شمايادداشت محبت آميبا تشکر از 
 .              ميکنيروزى ميت و پيتان آرزوى موفقيبرا
 
 ،زيق منصور ترکاشوند عزيرف

د و سال يروز باشيپ. افت و در ستون آزاد درج شديون دريمطلب دوم شما در مورد فراکس
 .     نو هم مبارک

 
 روزبه از تهران

ست نفر از يست اول بيو ل" ونيسربازان فراکسسازمان "نامه شما در مورد  ،زيروزبه عز
د کنم؛                          ينجا تاکيلم ايچند نکته را ما. ديخسته نباش. افت شديران و خارج درياعضا در ا

حتما فردا در ارتش کارگرى سرباز و . سم جنبشى براى تحقق برابرى انسانهاستيکمون -١
ش و انظباطى که آگاهانه ممکن است در هر دوره يرغم آراياما عل. داشتم يفرمانده خواه

ک سازمان نظامى مبتنى بر برابرى و احترام انسانى يمناسبات ما حتى در  ،ميريبخود بگ
از " سربازان"م بجاى يکنيشنهاد مياما پ ،ديد هر اسمى روى خود بگذاريشما مختار. است
ره استفاده يد سرخ و غياز نسل جد ،سم کارگرىياز هواداران کمون ،ست هاى جوانيکمون
 .  ديکن
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تى و چکهاى الزم مربوط به مقررات يل مالحظات امنيست اعضا بدليما از انتشار ل -٢
ت و يعضو. ميق نامه داشته باشيما از هر رفيالزم است که ما مستق. ميحزبى خوددارى کرد

ا يد که ين رفقا بخواهيلذا از ا. استم ياسى و مستقيانتخابى س ،ستيابتى نيوستن امرى نيپ
نطور رفقائى يهم. ت کننديسند و تقاضاى عضويا چند نفره نامه اى براى ما بنويفردى و 

ل يتهائى که به شما تحميران و با محدوديق ايضرورتى ندارد از طر ،که در خارج هستند
رند و نامه يبگ توانند با ما تماسيما ميمستق. ون و حزب در تماس باشنديشده با فراکس

 .                 ه ارسال کننديوستنشان را براى نشريپ
  
بخشى از حزب و  ،رغم هر برخورد و موضع فعلى رفقاى رهبرى حزبيون عليفراکس -٣

شما و رفقاى . کنديمدافع پرشور اهداف اعالم شده حزب است و براى تحقق آن تالش م
سم کارگرى و حزبش بر هر يعمومى کمون د که منفعتيت تالش را بکنيد نهايران بايا

ون است و ين خط فراکسيا. ره ارجح باشديا اختالف مواضع و غياسى مقطعى و يمنفعت س
 .                               ميد داريدا روى آن تاکياک
 
قت دارد و يآنچه که حق ،دادهايانعکاس رو ،و باالخره دقت سطح باال در گزارشات -۴

گر ينست که شما آن را به دوستان ديپ اساسى ماست که انتظار ايک پرنسي ،هوستيبوقوع پ
سم جنبش رقابت با بغل دستى و غلو گوئى و جاه يکمون. ديد کنيد و بر آن تاکيآموزش ده

هاى فرهنگى و اخالقى نظام حاکم يژگينها ويا ،ستيشى نيغات فرمايطلبى هاى فردى و تبل
. قت استيجنبش احترام به حق ،ا حرمت انسانينبش احسم جيکمون. در همه جاى جهان اند

د در يست شان را فرستاده ايزى که ليد و با رفقاى عزين نکات را در نظر داشته باشيا
ژه خواندن برنامه حزب و آثار منصور حکمت را يبو. ديگر صحبت کنينمورد و موارد ديا

 .                         ديدر دستور فورى کارتان بگذار
 

اوش يس. ديشاد و سربلند باش. ديسالم من را به همه برسان. سال نو شما و همه رفقا مبارک
 دانشور        

              
 ،زيرضا انصارى عز

مائى کارگران نساجى سنندج در يسه گزارش جالب شما در باره اجتماعات و راهپ
ن يز اين شماره نيدر هم .ع شديعا توزيافت و وسيکشنبه و دوشنبه و سه شنبه دريروزهاى 

 .ميفشاريد و دستتان را بگرمى ميخسته نباش. گزارشات درج شده است
 

 ،زيان عزيپدرام شا
ن شماره يافت و در هميت از اعتصاب معلمان دريگزارش تحصن دانش آموزان در حما

 . ميفشاريد و دستتان را بگرمى ميخسته نباش. درج شد
 

 خواه تهرانيانجمن جوانان آزاد
ن شماره منتشر يافت و در هميون دريوستن شما به فراکسيت و پيز نامه حمايقاى عزرف
 .                 ديخوش آمد. شد
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  رفقا مجيد عباسی و محمد مظلوم   
.                              ديخوش آمد. ن شماره منتشر شديافت و در هميون دريوستن شما به فراکسينامه پ

 
 زيدرى عزروان قايق سيرف

.                               ديخوش آمد. افت شديسم کارگرى دريون اتحاد کمونيوستن شما به فراکسينامه پ
 

 سيار از انگليماز
 ون است؟                        يه نظر فراکسيا مباحث شما در نشريآ

 س يار از انگليماز ،مرسى
 

 ،زيار عزيماز
ئت يه ما. ميات افراد راى نگرفته اينبوده که روى مقاالت و تئورى و نظريسنت ما تاکنون ا

ن يا. ميبعبارتى ما تئورى رسمى ندار. ميهاى مقاالت نداريه براى کنترل فرمولبنديريتحر
ه به يمثال نقد ما از سرما. د در مورد ظرائف آن صحبت کرديالبته بحثى باز است و با
تال را به راى يستى تاکنون کاپيکسى و حزبى کمون. تتال متکى اسيتئورى مارکس در کاپ

ستها يستى همواره مورد رجوع مارکسيک مرجع مهم نقد مارکسياما بنوان  ،نگذاشته است
قرارها و  ،قطعنامه ها ،اسى را با برنامهيک حزب سي. ست بوده استيو کارگران کمون

بى روى دوش تئورى واضح است که هر سند حز. دهنديمصوبات آن مورد بررسى قرار م
ا يح مثال فالن سند يتوان توضينى استوار است و مياسى معيک و سيو استداللهاى تئور

ح يستى را توضيک کمونينها مجموعا پراتيا. ک ربط داديقطعنامه را فالن بحثهاى تئور
ک يک پراتيخورد بلکه يستى خط نمينست که فرد در سنت کمونيگر اينکته د. دهنديم

ک و يه روشنهاى تئوريممکن است بحثى مشترک با سا. ابى استيل ارزستى قابيکمون
ما . راد نداردين ايا. کسانى داشته باشديدات متفاوت طرح شود اما جوهر انتقادى يتاک

ون هم با امضاى يه فراکسيمباحث مندرج در نشر. مين درجه انعطاف را داشته ايهمواره ا
 .                                       کننديمنعکس م ن رايشوند و نظر افراد معيافراد منتشر م

 
 دياوش خسته نباشيق سيرف
تکرار افکار آلتوسر و  ،نيون بحث ضد لنيرا در بحثهاى رفقاى حزب در مورد فراکسياخ

ن بحثها شاخ درآوردم چون تا آنجا که يمن خودم از ا. مکتب فرانکفورت طرح شده است
. ديد؟ زنده باشينها پاسخ دهيد به ايخواهينم. نميبينها در شما نمياچ اشتراکى از يمن خواندم ه

 .                           نادر
 

 ،زينادر عز
ده تر و منقرض تر از آنست که يسم دانشگاهى پوسيمکتب فرانکفورت و کال مارکس

که کى از کارهائى ي. افتنديست هاى کارگرى به صرافت تکرار آنها بيستها و کمونيمارکس
بحثى در مورد  ،ه شده بوديزى هم توصيق عزيده آن را داشتم و توسط رفياز قبل ا
کنم در فرصتى يسعى م. است" سم غربىيمارکس"ت برخى يا به روايسم دانشگاهى يمارکس

خواهش من از رفقائى که بدون استدالل . ن موضوع هم بروميتها سراغ ايو با توجه به اولو
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کنند ينکار را نمياگر ا. ده حرفشان را مستدل کننديزحمت کش نست کهيکنند ايمارک پرت م
کنم ينجا و عجالتا چند نکته محورى و ناقص را عنوان مياه بروم؟ ايچرا من دنبال نخود س

ر يدر غ. ستند و حکمشان را اثبات کننديان بتوانند پاى حرفشان بايدوارم که مدعيو ام
                        .    رميگين بحثها را جدى نمينصورت من ايا

 
در . ک استيسم مارکس و منصور حکمت وحدت تئورى و پراتيدى کمونيژگى کليک وي

که محصول دوران شکست و افول جنبش کارگرى و رها شدن آن  ،سم دانشگاهىيمارکس
جدائى قطعى تئورى از  ،سم استيونيونيديال دمکراسى و ترير دست و پاى سوسيز

است و يکند و به سيان فلسفه را اعالم ميسم پايمارکس. شوديه مک انقالبى فرموليپرات
. سم دانشگاهى رجعتى به فلسفه و فلسفه تراپى استيمارکس ،دهديمبارزه طبقاتى توجه م

کند و شجره يدا مياکان فلسفى پيمثال آلتوسر براى مارکس ن. لسوفان حرفه اى بودندينها فيا
شتر در يسم که بين نوع مارکسيدات فکرى ايتول! درسانينوزا ميک مارکس را به اسپيالکتيد
سم از نگرش جهانى و يمارکس. ق با نگرش مارکس دارديگانگى عميک بينه متد است يزم

در صورتى که  ،ستى دارديوناليت انترناسيکند و هويآزادى و رهائى انسان شروع م
ا يت چپ اروپائى ستى دارد که بعدها در سنيوناليالت ناسيسم دانشگاهى عمدا تمايمارکس

رسد و يسم به نفى طبقه کارگر و مبارزه طبقاتى مين مارکسيا. شوديسم نهادى ميکمون ووري
در مورد مشخص مکتب فرانکفورت مسئله جالب . زنديابتى زانو ميشگاه دمکراسى نيدر پ

د پژوهشهائى براساس ياگر به کارهاى جمعى عناصر مکتب فرانکفورت توجه کن. تر است
سم دانشگاهى عمدتا يکارهاى بعدى سران مارکس. نديبيدى را ميانکاوى فروتزهاى رو

ون اتحاد ينها سر سوزنى به فراکسيا. باشناسى متمرکز استيروى فرهنگ و هنر و ز
  .سم مارکس و منصور حکمت شباهت ندارنديسم کارگرى و کمونيکمون

                                        
ه چپ سنتى و ياز زاو. ک تر آن استين داستان در شکل کميهم هم” نيضد لن“بحث 
بعنوان مثال  ،زنديستها مين را بخاطر مشروطه ملى اش تو سر مارکسيست که لنيوناليناس

چون از  ،است" نيضد لن"ن سرنوشت منصور حکمت ييسم و حق تعيوناليناس ،بحث ملت
سم يبحث کمون. اد استينه زيمن زيمثال در ا! ن قلمرو فراتر رفته استين در ايمباحث لن

کسانى که . غات راه انداختينگونه تبلين روشنتر از آنست که بشود ايکارگرى در مورد لن
شه پردازى و الگوسازى را جاى يکل ،سم کارگرىيق کمونيک دوره تالش عميبعد از 

ن مجرا خود را به يگذارند و از ايخى ميل اجتماعى و طبقاتى و بررسى تجارب تاريتحل
بحث برسر کمبودهاى . رنديگيسم فاصله ميات مارکسيتنها از ابتدائ ،کنندين منتسب ميلن

ندوره يسم اين براى کمونيهاى لنيا بحث ناکافى بودن تئوريه و يسم در انقالب روسيبلشو
ه گفته و بلند يط انقالب روسين در شرايدن به هرچه که لنيچسپ ،برعکس ،ستين نيضد لن

ن در يسم و تنزل مکان مهم لنيک نوع مکتب سازى از مارکسي ،کردن پرچم آن امروز
شترى يهاى بيشرويتوانست پيم ،روز شوديتوانست پيه ميانقالب روس. انقالب اکتبر است

ن انقالب يکها و اين تا به آخر بر حرکت بلشويکى لنياگر نگرش انقالبى و پرات ،داشته باشد
چ انقالب و تالش اجتماعى يروزى هيشکست و پ. شکست آن محتوم نبود. بوديناظر م
خ يکسانى که از ته تار. رديگيکى صورت مينست که چه پراتيتماما در گرو ا. ستيمحتوم ن

ست يمارکس ،رنديگيجه ميک صحت و عدم صحت آن را نتيک پراتيجه يو از سر نت
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. رديگيجه ميک نتيسم صحت و اثبات خود را در پراتيمارکس. ست هستنديويتيپوز ،ستندين
بودن " اذلى و ابدى"ه دارى را شکست داد و بر اسطوره يشود سرماين نشان داد که ميلن

افتد و حتى اگر شکست بخورد يتواند بيگر هم مين اتفاق صد بار ديا. ديآن خط بطالن کش
شما مقابل ارتجاع مى . ندينشيستى نميت عمل انقالبى و کمونيک گرد هم به دامن حقاني
روزى به معنى يو حتى اگر پ ،ديگوئينه م ،ديدهيهشدار م ،ديدهيم مقاومت سازمان ،ديستيا

د و يدهيد به رشد خودآگاهى و تجارب جنبش و طبقه تان شکل مياورياخص هم بدست ن
تا ينکه چون فالن حرکت نهاينه ا ،ديکنيک انقالبى و انتقادى تان را اثبات ميت پراتيحقان

کسو ين الگو سازى همواره از يا !استن تالش مردود ين تئورى و ايشکست خورد پس ا
  .سم منجر شده استيکسو به آوانتوريسم و از يبه آکادم

             
برد و به ير سوال ميکى را زيپرات –ن حرکت انتقادى ين تالش و همين بدوا هميچپ ضد لن

ن باشد ضد مارکس ينکه ضد لنين قبل از ايا. رسديک انقالبى مينفى تشکل و تحزب و پرات
ده انى و اريم و متدولوژى لنيستين نيبه هر حال ما ضد لن. سم مارکسى استيضد کمون و

ستى است کامال ين که اساسا مارکسيکى انقالبى لنين و جوهر پراتيمعطوف به قدرت لن
ن ين را به معنى قبول چکى تمام مباحث و نظرات لنياما اگر کسى ا. براى ما معتبر است

سم اش يد مارکسيبا. ستيگر مشکل ما نين ديا ،ده استيه فهميوسدر قبل و بعد از انقالب ر
به هرحال . ميدوارم در فرصتى به آن بپردازين بحث مفصلى است و اميا. ق کنديرا عم

ن ادعاها را نشان مردم دهد که يقى با استدالهاى محکم و مستند ايشوم هر رفيخوشحال م
 .             شومين بحث ميوارد ال يمن هم با کمال م! اورنديدر ن" شاخ"مثل شما 
  اوش دانشوريس ،با احترام

  
 دوستان و رفقاى کارگر شرق تهران

براستى که اقدام شما قابل . ه منتشر شدين شماره نشريام شما در باره روز زن در هميپ
ک جرم يران به يطى که کارگر مهاجر بودن و افغانستانى بودن در ايدر شرا. ر استيتقد
ه شما شهروندان يستى اش علياست فاشيطى که جمهورى اسالمى با سيدر شرا ،ل شدهيتبد

طى که شکار و يدر شرا ،زنديتکارانه اى ميو هم طبقه اى هاى ما دست به هر اقدام جنا
ت يهو ،ان استيپورت کارگران افغانستانى هر روز در جريرى و ديدستگ

د و در يام دهيند که در روز زن پکيستى و طبقاتى و برابرى طلب شما حکم ميوناليانترناس
ر ين اقدام شما درس خوبى براى سايا! درود برشما. دياجتماعات روز زن شرکت کن

ست و مبارزى است يست و کمونيالين انتظار از هر کارگر سوسين اوليکارگران دارد و ا
. ندن اساس عمل کياسى خود بگذارد و برايکه منافع طبقاتى و انسانى را قطبنماى حرکت س

با . ميگوئيک ميز تبريم و روز جهانى زن را به شما رفقاى عزيفشاريدستتان را بگرمى م
 اوش دانشور   يس ،احترام

 
 اعتصاب در نفت؟ 

شگاه آبادان دست يادداشتى در سوم مارس خبر دادند که کارگران پااليآرمان از آبادان طى 
ن موضوع را يما ا. داشته استبه اعتصاب گسترده اى زدند که اخبار آن آبادان را ور 
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زترى يم که گزارش ريز تقاضا دارياز آرمان عز. مياورديم اما سرنخى بدست نيدنبال کرد
 .                                مان ارسال کنديشگاه آبادان برايدر مورد اعتصاب در پاال

 
 ،زيدار عزيکامران پا

موفق . ن شماره درج شديافت و در هميگزارش اعتصاب معلمان و پرستاران کرمانشاه در
 .                                       ديروز باشيو پ

                                      
 ،زيال احمدى عزيل

  .با تشکر. افت شديتهران در ۵گزارش اعتصاب معلمان در منطقه 
                 
 ،زياردوان عز

ه استفاده ياز چند مورد آن در نشر. افت شديروز زن دربا براى يبا تشکر تراکتهاى ز
  .   ديروز باشيموفق و پ. ميکرد

                                     
 هياز ترک

به نظر من ويژه گی اين شماره با . نشريه يک دنيای بهتر را خواندم ٩من شماره 
ث سطحی و کودکانه شمارهای قبلی دورشدن از فضای متشنج پلنوم و دور شدن از مباح

به جای برخورد شخصی و حمله . ای است که اين روزها در حزب متداول شده است
کردن به همديگر بايد بدانيم که هر پديده ای سياسيت و بيايد پاسخی سياسی و مناسب 

 .                                        سياست اتخاذ شده از طرف هر شخص و يا جريان سياسی بگيرد
در اين اختالف سياسی نه فراکسيون خريدار است نه حزب کمونيست کارگری فروشنده و  

يا بلعکس که هر کدام از دو طرف وارد معامله بر سر خريد مطاع خود شده و تالش کنند 
اين اختالف . شيوه نگرشی که در پلنوم ديده می شد. ارزان خريده و يا گران بفروشند

ن جنبش اجتماعی مردمی است که چشم به اين حزب داشته سياسی طرف ديگری دارد و آ
 .     بايد به اين جنبش پاسخی منطقی و سياسی داده شود. و خود را صاحب آن می داند

اما فراموش نکنيم . حزب مقدس است همانطور که بيمارستان در يک روستا مقدس است 
و مير ناشی ازعدم بهداشت اگر پرسنل اين بيمارستان بهداشت را رعايت نکنند شاهد مرگ 

 .                       خواهيم بود
امروز بيش از هر زمان نياز داريم تا مسلحتر به آموزشهای کمونيسم منصور حکمت 

. ميساختن جامعه از خراب کردن آن صدها برابر سختتر است و بايد خود را آماده کن. ميشو
. ضل سياسی واکنش شخصی داشته باشدهر انسانی مجاز است به پديده اجتماعی و به مع

نمونه هائی از برخورد رفقا چه در پلنوم چه در نوشته های اين دوستان به کرات مشاهده 
ضا می کنم من تقا. را به جامعه تزريق کنيم اما ما مجاز نيستيم اين واکنشهای شخصی. شد

به شيوه درست  ،از همه کادرها و هواداران حزب ،ازدوستان فراکسيون ،از رهبری حزب
نگاها نه تنها در ايران بلکه نيمی از دنيا به ما دوخته شده . انتقادی به موضوعات بپردازند

 .           و تمامی حرکات و تصميم گيريهای ما را مد نظر دارند
 ترکيه    ،مهران بابائی ،ارادتمند شما
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 ،زيمهران عز
ک فرهنگ يشبرد مباحثات در يو پ اسىيقانه و نقد سيون بر برخورد اصولى و رفيفراکس

حزب . ميش بروينگونه پيم ايما تالش کرد. د دارديسم کارگرى تاکيسته کمونيباال و شا
اما . ميشرفت و احترامش تالش کرده اين حزب ماست و براى پيا. ز استيبراى ما عز

وى شريا راه حلى که براى پيمان و يدگاهايح اختالف و تفاوت در ديم براى توضيناچار
ات هر ينقد برخى نظر. مينى هم بپردازيدگاهها و روشهاى معيبه نقد د ،ميکنيم ميحزب ترس

ن جدل آزاد و يبلکه ع ،ستينه تنها ضد حزب ن ،راد نداردينه تنها ا ،ستيفرد نه تنها تابو ن
تواند و مجاز يات على القاعده نمينقد نظر. رون حزب استيستى در درون و بيمبارزه کمون

. به حمله شخصى و امثالهم منجر شود ،به افترا و جعل ،ت فرديمرز حمله به تمام ست بهين
ن انتظار يزمان هم همياز رفقاى عز. ميکنيارانه از آن دورى مين سنت ما نبوده و ما هوشيا

م که در هر گونه بحث و يخواهيدا ميز اکيون نياز دوستان و هواداران فراکس. ميرا دار
دفاع از دستاوردهاى  ،نده احترام به حزبين مباحث نمايه ايعل جدل و اظهار نظر له و

. قت و برخورد انسانى و برابر باشنديدفاع از حرمت اشخاص و دفاع از حق ،حزب
رامون سواالت و مجادالت يون با هر نوع حمله و لفظ تند و نامتناسب در بحث پيفراکس

اسى يد بطرق سياسى بايس اسى بماند و سواليد سياسى بايبحث س. اسى مخالف استيس
 .               رديپاسخ گ

 اوش دانشور               يس ،با احترام
 

  ه سوال کردند؛ يافن نشريآقاى رسول در نامه اى به شراره نورى ضمن تشکر از در
                               

نه يران نهاديدر ا رد که حقوق زنان را برآورده و آزادى راين امروز حکومت بپذياگر هم"
کند؟ اعتقاد خود ير مييتان نسبت به سران حکومت تغيا نگرانيست؟ آيواکنش شما چ ،کند

در مقاله اى هم با نام . ستياسى نينست که مبارزه براى آزادى مبارزه اى سيمن ا
                .                     ممنون از شما". ن را ذکر کردميا" ا بدحجابى فرهنگىياسى يبدحجابى س"
 

 ،زيرسول عز
ن يسال گذشته ا ٢٧ن امروز بلکه کل ين اتفاقى نمى افتد چون نه همين امروز چنيهم

هاى فردى و اجتماعى بنا نهاده يسرکوب زنان و سرکوب آزاد ش را بريه هايحکومت پا
شما " اگر"اما پاسخ . ن فرض در عالم محال هم ناموجود و دور از ذهن استيا. است

نست که آن حکومت فرضى هرچه باشد جمهورى اسالمى نخواهد بود و به مجرد اعالم يا
د توجه داشت که مردم کمى عقب ين را بايا. شودينى در مقابل زنان سرنگون ميعقب نش

حکومت اسالمى و سرانش با زبان خوش از . دهنديت نميروند و به کمى آزادى رضاينم
م اراده مردم ياگر حتى تسل. د سرنگونشان کرديا باسر راه مردم کنار نخواهند رفت و تنه

توان انتظار داشت که آخوند يتنها خدمتى به جامعه و به خودشان کرده اند و م ،شوند
فاى يط هم حق و استيبه هر حال در آن شرا! خشان عقل داشته انديکبار در تاريجماعت 

ان يرونده اى در جرتى و پيکند که هر فردى که شاکى خصوصى دارد و شکايحق حکم م
 .   پاسخگو باشد ،است
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تواند مبارزه براى آزادى يکنم چگونه ميمن مطلب شما را نخوانده ام و راستش درک نم
ن ين اعتبار مبارزه اى اجتماعى و طبقاتى نباشد؟ چون اياسى و به اياساسا مبارزه اى س

د ينست که بايشما ااگر منظور . رنديگيدر جامعه صورت م ،دهنديمبارزات در خال رخ نم
اسى و امر يجى آماده تحول سيرات تدرييبا کار فرهنگى و باال بردن سطح فرهنگ و تغ

م به وضع موجود ين تسليا. اسى استياه و سم براى مبارزه سين نخود سيا ،آزادى شد
اما  ،ستم فرهنگ ارتجاعى و اسالمى فالن حاجى و پاسدار را عوض کنميمن قادر ن. است

ن و آموزش و دفاع از آن فرهنگ يت قوانيکه با سرنگونى و کسب قدرت و تثبقادر هستم 
قا از آنجا که فرهنگ ياما دق ،توان عوض کرديفرهنگ را هم م. جامعه را نسلى عوض کنم

د دست به ير فرهنگ هم باييبراى تغ ،اسى و اقتصادى دارديشه در مناسبات سيحاکم ر
اوش دانشور                     يس ،با احترام. گرى وجود ندارديد راه مثمر ثمر. اسى و انقالبى زديعمل س

 
 وش و دوستانيکاروان و دار
 .                           اى بهتر براى شما ارسال شديک دنيات يسرى نشر

 
 آرمان از آبادان ،اسد حکمت ،د پستنچىيمج

.                       ديخوش آمد. ن شماره منتشر شديو در همافت يون دريوستن شما به فراکسينامه هاى پ
 
به نظر من هم رهبرى حزب و هم "ادداشتى عنوان کردند که يدر  ق اقبال نظرگاهىيرف

به "ادداشتى عنوان کردند که يق اقبال نظرگاهى در يون دارند با حزب منصوررفيفراکس
  ". کننديارند با حزب منصور حکمت بازى مون دينظر من هم رهبرى حزب و هم فراکس

                                                      
 ،زياقبال عز

چ کسى مجاز يه. ميدانيمان مياسى خود و رفقايما بازى کردن با حزب را بازى با زندگى س
زى اى ن بايکند که چنيستى حکم ميت کمونيست و تعهد و مسئولين بازى خطرناکى نيبه چن

اعالم  ،گردديون برمياما تا به فراکس. توانند خودشان پاسخ دهندينمورد رفقا ميدر ا. را نکند
بندى به يد پايره آنهم با تاکينار و غيکدوره بحث و جدل و پالتفرم و سميون بعد از يفراکس

ا يچرا بازى کردن با سرنوشت حزب است؟ آ ،برنامه و مصوبات و مناسبات حزبى
ره ياسى و غيحسابگرى س ،محفلى کار کردن ،ه وجدان خوديراى دادن عل ،ديتائ ،سکوت

ون و يک فراکسيح و علنى يا اعالم صرياسى خطرناک است يک حزب سيشتر براى يب
ه ام از ين؟ من هنوز معتقدم و انتظار اوليت افراد معيات بطور علنى و با مسئوليطرح نظر

الکس و با اعتماد يار ريدر فضائى بس نبود و هست کهيسم کارگرى ايسنت حزبى کمون
 ،شديشنهادات آن مثبت نگاه ميبه مباحث و پ ،شناختنديت ميون را برسميفراکس ،بنفس

نبود يانتظار ا. رفتيب نميب و غريلهاى عجيضاح و تحليمباحث به سمتهاى انحرافى و است
زش ران آمويستى و تحزب در اين در سنت کمونياسى و متيکه حزب با برخوردى س

ک سر سوزن با ين حال يو در ع ،احترام و نفوذ حزب را باال برد ،دى را باعث شوديجد
ن يا. کرديم و ضد ضربه مين روش حزب را تحکيا. ست سازش نکنديآنچه که موافق ن

انداخت و بجاى تالش براى دور کردن افراد و اتهام بى يسم کارگرى را جلو ميروش کمون
ع حزبى يک سازمان وسيسجام حول مصوبات و پالتفرمها در به اتحاد و ان ،"راست"ه يپا
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م بلکه از دستاوردهاى يکنيما با حزب بازى نم. کرديد ميو علنى بر وجوه اختالف هم تاک
.                   ف خود را بشناسديشروى باز است اگر حزب وظايم راه پيم و معتقديکنيفکرى آن دفاع م

  
 !ستى پاسخ استيت کمونيحزب
ادداشتى شخصى عنوان کردند که مشاهده برخى برخوردها يه طى يزى از ترکيق عزيرف

. اسى بکشديند و دست از مبارزه سيدهد که برود خانه بنشين راه سوق ميانسانهائى را به ا
خواهم چند کلمه يم. ادى از رفقا من مشاهده کرده امه در تعديک روحين نکته را بعنوان يا

 .                                  مينمورد نظرم را بگويدر ا
بها يستى فراز و نشيدر تالش کمون. ک مبارزه متشکل و حزبى استيستى يمبارزه کمون 
سر م و موانع متعددى يانيخالف جر ،ميکنياست رسمى کار نميما در متن س. اد استيز

ستى و اهداف اجتماعى و يت کمونيم همواره از اصوليما ناچار هست. کشنديراهمان صف م
نى در يلى اوقات چه بسا بهاى سنگيدر خ. ميم و براى آن بجنگياست مان دفاع کنيت سيحقان
د يک اصل نباياما . ستها پرداخته انديم و تاکنون نسلهاى متمادى کمونيکنينراه پرداخت ميا

طى و کار متشکل حزبى يستى در هر شرايت کمونيحزب: سر درگمى فرو روددر ابهام و 
. اسى و مبارزه درون حزبى بخشى از تالش اجتماعى استينقد و تقابلهاى س. پرچم ماست
. د بکنديبا. کنديدش دفاع ميکند محق است و دو آتشه از عقايهر کسى فکر م. ستيدرخود ن

م يمرز ما حفظ حر. ميندار" مقدسات"ما . جاز استومى مينقد با هر مد. رادى ندارديچ ايه
د بدهد که يدهد و نبايستى مان اجازه نميبهاى کمونيشخصى و حرمت انسانى است که پرنس

و باعث  ،کندياده روى ميان زين ميحال اگر کسى در ا. ميرپا بگذارين مرزها را زيا
ن گونه يد گذاشت که ايبااتفاقا ن ،شوديان عده اى ميا بى اعتمادى در ميرنجش عواطف و 

رفتن و در خانه نشستن البته راه ساده و سهل . رات مخربش را برجاى بگذارديروشها تاث
اسى يستى و جدال سيپاسخ به امر کمون. دهدياما پاسخ به سوال روز ما نم. الوصولى است

ه اى جياعتراضى است که نت. کنديقتى را روشن نميحق. کنديتى را اثبات نميحقان. دهدينم
از  ،ستىيت مبارزه و تالش کمونينگونه موارد از اصل حقانيقا در ايم دقيما موظف. ندارد

ستى مان دفاع يو از مواضع کمون ،قتياز حق ،تواند بازى کندينقش مهمى که هر فرد م
ات متفاوت يروح ،انسانها متفاوت اند. ميستى و انسانى دفاع کنياز کار متشکل کمون. ميکن
 ،کنندين نمييات و برخوردها تعيت هر جدال را روحياما نها. شناسميت ميبرسمن را يا ،اند
خواهند قالب فکرى و راه حل خود را به سرنوشت يکنند که مين مييشاتى تعيروها و گراين

ش از هر زمان با پرچم يم و پين جدال شرکت کنيد در ايما با. ستى فائق کننديحرکت کمون
ت آن پافشارى يم و بر حقانيى کارگرى شرکت کنستيت تحزب کمونيضرورت و مبرم

  اوش دانشوريس ،با احترام.  ميکن
           

 ،زياوش عزيس
نبود ياظهار تاسف من از ا. ت در باره نامه اعتراضى منيبازهم متاسفم بخاطر نوشته آخر

ل يميمن در ا. ز براى خسرو دانش فرستاده بودىيش از هر چيکه نوشته مرتضى فاتح را پ
ک يفرستادن ". رى چى را چاپ کنىيگيم ميه خودت است و تو تصمينشر"لى هم نوشتم قب

ا يلطفا . ديستى جور در نمى آيپ ژورناليچ پرنسيش از چاپ براى فرد نقد شده با هينقد پ
ح من را هم يا توضير يون آورده اى پس بگيه فراکسينشر ٧جواب من را که در شماره 
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از متلک گفتن هم اصال خوشم نمى . م به من استين مستقين نوشته تو توهيچون ا. اوريب
 .                                 قيامدم رفين جا نين دمکراسى به ايمن براى تمر. ديآ

 نائىيد ميبا تشکر نو
 
 ،زيد عزينو

ن بهانه يافت شده بود و الزم بود به ايدر شماره قبل چند مطلب در. حت را آوردميتوض
افتى يت هم دو روز بعد فعال شد و همه مقاالت دريسا. ح داده شوديى توضرياست سردبيس

ک مطلب قبل از چاپ براى يستم کجا نوشتند که اگر مقاله اى در نقد يمن مطلع ن. درج شد
ر نامه اول شما ير سوال برده و به تعبيبها را زيپرنس ،سنده مورد نقد هم ارسال شودينو
دانم ينم. ک لحظه فکر نکردميتاخر زمانى چاپ و ارسال من به تقدم و . ستين" منصفانه"

ن يا ،رسديش از چاپ به اطالعم ميرم و پيکه سردب ،ک بحث من بودياگر مطلب در نقد 
کرد؟ به هر حال نه من يستى مورد نظر شما چگونه عمل ميپ ژورناليقانون و پرنس

د اصول يد خود را مقيستى بايه کمونيا نشريک مجله يکنم که يستم و نه فکر ميژورنال
مانه ينى براى تبادل نظر و نقد صميمسئله اساسى وجود مجارى مع. سم رسمى کنديژورنال
  اوش دانشور   يس ،با احترام. جاد کرده استيون ايقانه است که فراکسيو رف

                                    
 ! حسن صالحىمرتضى فاتح و  ،مهران محبوبى ،اشار سهندىي ،رفقا آرش سرخ
  . ون منتشر شدنديت فراکسيافت و در ستون آزاد سايمطالب شما در

           
 !فرزانه ،مسعود ،غالم شارون ،ديرفقا مج

تان ياى بهتر را برايک دنيه يمرکز پخش منبعد نشر. تان ارسال شديات برايسرى نشر
 .           کنديارسال م

 
 اوش دانشوريق سيرف

د يش ببريد حرفتان را در حزب پيد که اگر شما نتوانستيروشن بگوئممکن است . با درود
ک يشما کدام. ک دو راهى استيم يا تسليد؟ تجربه نشان داده است که انشعاب يکنيچکار م

  ران   يبهروز از ا. ديد؟ موفق باشيکنيرا انتخاب م
          

 ،زيبهروز عز
شد رفت و اصوال يلى زودتر ميخ ،ازى به ماندن نبوديم نيما اگر قصد انشعاب داشت

ما . اسى و حزبى معنى ندارديدر مبارزه س” ميتسل“براى من . ونى الزم نبوديفراکس
ست منفرد و يکمون. مياز داريستى قدرتمند نيم و به حزب و مبارزه متشکل کمونيستيکمون

ران يسم کارگرى در ايما براى عروج کمون. ر به وفور موجود انديمتشکل در محافل بى تاث
ستى ناظر برآن ياست کمونيما از حزب و س. از داردين هدفى حزب نيم و چنيکنيتالش م
اما نه . ن را داد و زمان را گرفتيد زميجائى با. ممکن است زورمان نرسد. ميکنيدفاع م

 اوش دانشور                يس ،با احترام. ستيم دو راهى ما نيانشعاب و نه تسل
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 7شماره 
 رىياست سردبيس

ق آذر ماجدى در شماره ير مطالبى از رفقا مهران محبوبى در پاسخ به مقاله رفيدر هفته اخ
رامون عدم ينائى و مرتضى فاتح پيد مياى بهتر و دو نامه اعتراضى از رفقا نويک دنيشش 

ن دو يدر ا. ميافت کرديق خسرو دانش دريانتشار مطلب مرتضى فاتح در پاسخ به مقاله رف
ت يک مطلب را به سايه نقد ياظهار تاسف شده که چرا نشر ،محتوا دارندک ينامه که 
ق مرتضى فاتح يرف. حواله کرده است” که هنوز نه به دار است و نه به بار“ون يفراکس

د جهت يچند نکته را با! شان برگردانده شود و مطلقا منتشر نشوديخواستند که مطلب ا
 : ح کنمينجا تصريتر ااى بهيک دنيه براى ياطالع خوانندگان نشر

                                                                
ک ژورنال و ي ،کنديون را منعکس ميه اى است که نظرات فراکسياى بهتر نشريک دني -١

 .ستين دمکراسى نيک و تمريبولتن و محلى براى پلم
تواند يوتاه کردن و حذف نکاتى که ما کيا عدم انتشار هر مطلبى و ير در انتشار يسردب -٢

ه و روزنامه و يه هر نشريارات اولين جزو اختيا. ه ضربه بزند آزاد استيژ نشريبه پرست
ص مقاله اش باخبر يسنده است که از هر گونه تلخين حق نوين حال ايدر ع. ارگانى است

 .                           يا نکند باشد و با آن توافق کند
ت يم و در سايکنيون و حزب استقبال ميرامون نقطه نظرات فراکسيز بحث پما ا -٣

نجا از عالقه مندان به يهم. مينگونه مباحث اختصاص داده ايون ستون آزادى را به ايفراکس
ر ياما غ ،ش آماده شديت هفته پيسا. کنمين ستون مين مباحث دعوت به شرکت فعال در ايا

ت کردن ير بکار گرفته شده در آن و مشکل آپ ديوفعال بودن آن به معضل نوع سافت 
ل يافتى در صورت تمايشود و مطالب درين هفته فعال ميت در هميسا. روبرو شد

 .                                                                       شوديسندگانش آنجا منتشر مينو
مم نامه يلطفا ماکز. مطرح شده کوتاه استستون نامه ها براى پاسخ به سواالت و نکات  -۴
ا کل نامه را منعکس و پاسخ ير نکته مطرح شده  يسردب. شتر نباشديم صفحه بيتان نيها
 .                                دهديم
ر مباحث يمه هائى منتشر کرد و چند مطلب که  از نظر سردبيتوان ضميدر مواردى م -۵

ما . ن حال همانجا پاسخ به نکات مطرح شده را داديدر ع. وردآ ،را جاى واقعى ترى بردند
 . مين انعطاف در کار را براى خود قائل هستيا

                                    
 ،هيک نکته در حاشيو  

اى حزب و مجاور حزب يديتها و ميتش ردپائى در سايون از بدو اعالم موجوديفراکس
ون نوشتند و مطلب يتهائى که در مورد فراکسيات و سايرحتى سوالى از جانب نش. ندارد
حتى . ستيد و حرف حسابتان چيون نشد که اصال چرا بوجود آمدياز فراکس ،اپ کردندچ
ون مبادرت ير حزبى مجاور حزب هم که به انتشار مطالب در مورد فراکسيتهاى غيسا

ون در پاسخ ياکساز درج مطالب اعضاى فر ،رادى ندارديچ ايو از نظر من ه ،کردند
خودى “م و يآى مورد ظلم قرار گرفت“م که ينها ما جائى اعالم نکرديبا همه ا. امتناع کردند

ه اظهار تاسف ياست نشريم کسى که در مورد سيخواهم بگويم. ”رهيشد و غ” ر خودىيو غ
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ژگى خوبى يشه ويانصاف هم. ک استاندارد داشته باشديخوبست  ،کنديک ميق دمکراتيعم
   .* است

                                           
  6شماره 

 مدير محترم نشريه يک دنيای بهتر
در مقالۀ جنبش آزادی و برابری در شماره اخير نشريه يک دنيای بهتر از جانب نويسنده و 
احتماال از روی غفلت و بدور از عمد مطلبی در باره مذهب آمده است که بنظرمن درست 

. ست کارگری نيز منطبق نمی باشديقايد احتماال خود نويسنده و حزب کموننمی آيد و با ع
مذهب امر خصوصی افراد است نه : "مطلب مندرج در مقالۀ مزبور عينا از اينقرار است

 ." امر اجتماعی آنان
برای کوتاه کردن دست مذهب از  19و  18اينکه در انقالبات بورژوازی اروپا در قرون 

اجتماعی، مذهب امر خصوصی افراد تلقی گشت، به هيچ وجه به  قدرت دولتی و امور
. معنی اين نميباشد که از نظر ما و حتی خود مذهبيون، مذهب امری خصوصی است

مذهب نه تنها در همه امور منجمله امور خصوصی ديگران دخالت ميکند، بلکه در اصل، 
جتماعی است که در و خصوصا در اسالم، بيش از هر چيز، يک آلترناتيو سياسی و ا

سال قبل برای استقرار جامعه طبقاتی و حکومت مطلقۀ فردی در عربستان بجای  1400
اينکه احزاب کمونيست د ر برنامه حداقل . نظام اشتراکی و دمکراتيک قدم به ميدان گذارد

خود آنرا بعنوان يک امر خصوصی تلقی ميکنند، به هيچوجه به معنای اين نيست که آنها 
بهر حال، متشکر ميشوم آگر اين مطلب را در نشريه . اقعا امری خصوصی ميدانندآنرا و

 با تشکر سيامک ستوده . خود برای روشن شدن اذهای درج نمائيد
  

 ،زيامک ستوده عزيآقاى س
مذهب "م يگوئيبراى همه ما روشن است که وقتى م. ادداشت و نکته شمايبا تشکر از 

د يه مذهب در دولت و آموزش و پرورش بانست کيمنظور ا ،"امرى خصوصى است
ن و ينست که قوانينطور منظور ايهم. رون انداخته شوديدستش کوتاه شود و بعبارتى ب
عنى نظام ي. ن و هر نوع ارجاع مذهبى باشديد منعبث از تبئيحقوق فردى و اجتماعى نبا

رجاع مذهبى شرو و مدرن و سکوالر باشد و از هر نوع ايک نظام پيادارى جامعه -اسىيس
امر  ،مادام که موجود است ،جتا مذهبينت. و ملى و قومى گسست کامل کرده باشد

نست که تظاهر مذهبى يد من بر ايشود و در بحث مورد اشاره شما تاکيخصوصى افراد م
د ممنوع يطها باين محيدى و ادارى بنا به خصلت اجتماعى ايدر مراکز آموزشى و تول

جود مذهبى صرفا قلمرو خصوصى آنهم براى افراد بزرگسال و عنى قلمرو ابراز وي. باشد
ش مردم و يت و آسايد احترام به حقوق افراد مانند حقوق کودکان و زنان و امنيبا ق
ه يد علين هم بايت معين وضعيدر ا. ره استيوانات و غيت از حين حماينطور قوانيهم

ک نوع يازمند يکه جامعه نمن معتقدم . مذهب و خرافه مذهبى کار فکرى و فرهنگى کرد
ن حال که طرفدار يدرع ،ستيما بعنوان کمون. ا مذهب زدائى استيروبى مذهبى و يال

اما با . ميستياما در مقابل وجود سم مذهب خنثى ن ،ميآزادى مذهب و آزادى بى مذهبى هست
. ن نرفته وجود داردينحال مذهب هنوز و مادام که ضرورت وجودى و اجتماعى آن از بيا

 . مين ببرين مبناى اجتماعى را از بينست که ايکار ما ا
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ده و باور شخصى و يتفاوت مذهب بعنوان عق ،د مد نظر شماستيک تفاوت اساسى که شاي
دانند با يم" سکوالر"ن جوامعى که حتى خود را ين مذهبى در قوانيبخشا استفاده از تبئ

مشترک افراد معتقد به اسالم اسى تابلوى ياسالم س. اسى استيک جنبش سيمذهب بعنوان 
اسى و ير در امر قدرت سياسى و درگيک جنبش سيبلکه  ،ستيدر قلمرو خصوصى ن

. د و قاطعانه آنرا شکست داديد جنگياسى باين جنبش سيبا ا. ل دولتهاى اسالمى استيتشک
ار کردن مذهب توسط فرد بعنوان باور ين با اختياسى معيک جنبش سين اسالم بعنوان يما ب
د و شکستش داد و با دومى بعنوان يد در جدال قدرت جنگيبا اولى با. ميخصى تفاوت قائلش

تواند مذهب را به هرمعنى يتا آزادى ميبه نظر من نها. آزادى مذهبى و المذهبى کنار آمد
 ،حتى اگر صرفا افراد مذهب را امر خصوصى خود بدانند ،جامعه مذهب زده. جارو کند
اسى و مذهبى خواهد شد که بقول شما دخالت در خصوصى ينات سايد انواع جريمسبب تول

ژه زنان و کودکان را جزو پالتفرم روزمره خود قرار ياى زندگى فرد و بوين زوايتر
بلکه  ،ستيک فرد مذهبى مسئله صرفا باور فردى مطرح نيد ندارم که براى يترد. دهنديم

ن اعتبار دخالت در زندگى يبه ا ط اجتماعى ويک آن در قلمرو خانواده و محيعمدتا پرات
مذهب امر "نکته من در بحث . گران استيل مذهب بر ديا تحميگران و يخصوصى د

غ و عمل ينست که دامنه تظاهر و تبليا" خصوصى افراد است و نه امر اجتماعى آنان
آنهم با فرض عدم دست درازى به  ،مذهبى تنها در قلمرو زندگى خصوصى مجاز است

 . و نه قلمرو زندگى اجتماعى ،گرانيو فردى د حقوق اجتماعى
 اوش دانشور يس ،با احترام

 
 ،زيآرش سرخ عز

" چند کلمه در مورد فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری"با تشکر مطلب شما با عنوان 
از انتشار مجدد و  ،ت روزنه منتشر شده استياز آنجا که مطلب فوق در سا. افت شديدر
مطلب و پاسخ مطلب . کنمياى بهتر خوددارى ميک دنيه براى يرنطور پاسخ آن در نشيهم

 اوش دانشوريس ،با احترام.  کنميون و روزنه ارسال ميت فراکسيشما را براى سا
 

 ،زيمرتضى فاتح عز
 !زنده باد خودم...........نه حزبيت نه“با تشکر مطلب شما با عنوان 

مطلب شما را . افت شديدر“ بهتر نگاهی به نقد حزبيت خسرو دانش در نشريه يک دنيای 
نگونه يون ستونى را به ايت فراکسيسا. ميون ارسال کرديت فراکسيق دانش و سايبراى رف

  اوش دانشوريس ،با احترام. دهديمباحث اختصاص م
 

 ،زيعلى و اسد آسان عز
  . *تان ارسال شديه براينشر. افت شدينامه هاى شما در

  
   3شماره 

    ،پاسخ به دو سوال
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د يم اقتصادى هستيه سوال کرده اند که شما باالخره موافق تحريک خواننده نشريان سام
م يچرا مخالفت با تحر. روديم است و دودش به چشم مردم ميم تحريا مخالف؟ تحري

 موافقت با احمدى نژاد است؟                     
. ميبريمعى نام مم و از آن بعنوان سالح کشتار جيم اقتصادى هستيما مخالف سرسخت تحر

اما ما مخالف . مياز مردم هستيم کاالهاى مورد نيا تحريم اقتصادى و يما مخالف تحر
ز يفروش سالح و وسائل نظامى و تکنولوژى جاسوسى و اطالعاتى به جمهورى اسالمى ن

م اقتصادى با يک مخالف تحريد يا بايد؟ آياز کجا مى آ" بالخره"ن يستم ايمتوجه ن. ميهست
ا شما يحات به دشمن خودش هم مخالف باشد؟ آيت در فروش تسلياعمال محدودهر نوع 
ه ين نظريکنم موافقان ايد؟ فکر نميه مردم هستيم عليز نظامى و اطالعاتى رژيموافق تجه
تهاى آدمکشى جمهورى اسالمى يحا بتوانند از باال بردن ظرفيم است صريم تحريکه تحر

ت بودن مسئله از يبا سکوت و بى اهم ،برعکس. دم دفاع کننيتحت عنوان مقابله با تحر
ر يستها زيد کمونيچرا با. ستيم اقتصادى نيمى تحريهر تحر ،ريخ. شونديکنار آن رد م

از  ،که امرى واقعى و موضعى انسانى است ،م اقتصادى براى مردميپوشش لطمات تحر
ن با شرکتهاى ا معامله سران سپاه پاسدارايح جنبش اسالمى به انواع سالحها و يتسل
م يج ناگوار تحرينها چه ربطى به منافع مردم دارد و چه ربطى به نتايحاتى دفاع کنند؟ ايتسل

م اسالمى دودش ياست و هر لحظه وجود رژيبر زندگى مردم دارد؟ واضح است که هر س
کى بسط سلطه يستى که هدف يان تروريد در جدال دو جرياما چرا با ،روديبه چشم مردم م

کى دنبال سهم خود بعنوان ين منافع اقتصادى خود در جهان است و ينظامى و تام و قلدرى
به موضع " طان بزرگيش"کا و ياز موضع مخالفت با آمر ،گردديقدرت فائقه منطقه م

کائى يک ضد آمريد بدرد ين موضع شايسکوت در مقابل جمهورى اسالمى افتاد؟ ا
ما اهداف و . تواند باشديسم کارگرى نميست بخورد اما موضع کمونيا تروتسکيست يمائوئ
ن اهداف يم و ايشناسينش را ميکا و موئتلفيستى دولت آمريتاريلينى و مياستهاى نظم نويس

ف يز تعريم و خطوط مقابله با آن را نيح داده ايال طى قطعنامه ها و مقاالتى توضيرا تفص
ستى ين جدال تروريگر ايدان دار ديم ،جنگديکا با اشباح نمين حال آمريدر ع. ميکرده ا
ن جدال و منشا ترور و سازماندهى يک مرکز مهم ايجمهورى اسالمى . اسى استياسالم س

حزب  ،ميستين الملل نيو ما اداره ثبت خطاها و حقوق ب. ران و منطقه استيت در ايجنا
اهداف و منافع ما . ستىين جدال ترورير با هر دو طرف ايروى درگيک نيم و ياسى هستيس

استهاى يه اهداف و سيما هم عل. کننديندگى نمين کمپ ها نمايچکدام ازايمردم را هو 
ست در مقابل يقرار ن. استهاى جمهورى اسالمىيه اهداف و سيم و هم عليکا هستيآمر

ن و يف تريتا راست و دفاع از کثيماه" سمياليآنتى امپر"نى به موضع يارتجاع نظم نو
ن ين بحث معيا در قبال آن در ايم و يافتياسالمى ب م مانند جمهورىين رژيتکارتريجنا

  .  ميموضع مشخص و روشنى نداشته باش
     
ا يابد و يتواند گسترش يم کاالهاى نظامى مين تحريتواند باشد که اين ميک بحث معتبر اي

قتى است که من ين حقيا. شوديم به گرانى و اعمال فشار به مردم تجربه مين تحرينفس هم
تحريمها به تحريم کاالهاى مورد نياز چه خطر بسط . طلب به آن اشاره کردمدر همان م

اما اين مسئله . مردم و چه استفاده رژيم از اين فرصت براى اعمال فشار اقتصادى به مردم
ه داران مفت خور از هر فرصتى براى يم اسالمى و سرمايو چون رژ پاسخ خود را دارد
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م يم کاالهاى نظامى به رژيکند که تحريرا مجاب نم شما ،کننديدن مردم استفاده ميچاپ
م موافقت با احمدى نژاد يم مخالفت با تحرينکه ما نگفتيو باالخره ا. دياسالمى را محکوم کن

است پرو يک سيم اسالمى يم کاالهاى نظامى به رژيمن گفتم محکوم کردن تحر. است
ده تر يچياست پياى سيدن. دنده اش از احمدى نژاينه طرفدارى گو ،جمهورى اسالمى است

ن ياسى است که محکوم نکردن اين دو قطبى هاى خشک و استنتاجات خشک سياز ا
ا محکوم کردن آنرا به دفاع از احمدى نژاد تنزل يکا و ياست آمريقطعنامه را به دفاع از  س

ران ياسى در ايهمانطور که دعواى س. احمدى نژاد ندارد-ن دعوا دو جبهه بوشيا. داد
ن جدال سه جبهه دارد و ما از موضع جبهه يا. ستيخاتمى ن -ه تعارض خامنه اىصحن
ن جدال يخواه و از موضع کسانى که در ايت آزاديجبهه مستقل طبقه کارگر و بشر ،سوم
اگر قرار باشد . ميکنيم و عمل ميزنيگرى ببرند حرف ميخواهند اوضاع را به سمت ديم

سم دولتى و اسالمى باشد و تنها يو قطب تروران ديرى در ميکار ما انتخاب و موضعگ
از به حزب ين ،مين اجتماعى گوشزد کنين و مصلحينها را مانند واعظيطمات الخطرات و 

اما هدف . شود گوشه اى نشست و حداکثر حرفى زديم. ستيستى نياسى و مبارزه کمونيس
قب راندن ت متمدن و عين اوضاع به نفع کارگران و بشريو مسئله اصلى بهم زدن ا

م اسالمى و هر نوع يح رژيبا تسل ،ميم مخالفيما با تحر. اسى استيروهاى ارتجاع سين
م و موضع ما کامال يکنينده سومى را جستجو ميما آ. مياسى هم مخالفيمماشات با اسالم س

 . ستى استيخواهانه و کمونيآزاد
  
 

جمهورى اسالمى را . ستم را بيد سفارتخانه هاى رژيد بايگوئيشما م. آقاى دانشور سالم
استتان يد بکند؟ شما سينکار را بايچه کسى ا. ک منزوى کرديپلماتياسى و دياز لحاظ س

  د عملى کند؟ دولتها؟يخواهيرا  از چه کسى م
 

ست دولتهائى که در سرکار آوردن و يم و قرار نيستيسى به دولتها نيضه نويما اهل عر
ما . گوشه اى از اهداف ما را متحقق کنند ،ک بودنديسرپا نگهداشتن جمهورى اسالمى شر

. ديت نشناسيبرسم” رانيدولت ا“م را بعنوان ين رژيم ايگوئيم. مياست روشنى داريس
استهاى ما ين سياگر هم. ميکنيش براى مردم افشاگرى ميات و تعدى هايروزمره از جنا

اگر ما و امثال ما . ندپرداختين دولتها دسته جمعى و با فراغ بال به دفاع از خاتمى مينبود ا
ونها نفر از جمله برخى يليم کارگران شرکت واحد و صدها سازمان کارگرى و مينبود

ن و افسانه اعدام شده يم امروز نازنياگر ما نبود. کردنديت نميران حمايدولتها از کارگران ا
عقب ج افکار عمومى دولتها را هم ناچار به ياسى ما و بسيمبارزه ما و فشار س. بودند
اگر زورتان برسد هم . تا برسر زور و قدرت استيجدال اجتماعى نها. کندينى مينش
است دولتها را با موانع جدى روبرو يد و هم سيد قانون را به نفع مردم عوض کنيتوانيم
ج يبس ،تالش کردند. ل دولتها گره نزدنديد هم مبارزه شان را به تمايمردم ضد آپارتا. ديکن

چرا . زوله کردنديد نژادى را در سطح جهانى ايم آپارتايدند و رژيان کشديرو بمين ،کردند
م اسالمى و يان رژيد قربانيه جمهورى اسالمى کرد؟ چرا نباين اقدام را عليتوان همينم
ستى و برابرى طلب خود يستى و سکوالريا چهره مدرنيان خارج کشور نتوانند در دنيرانيا

مى معرفى کنند که با اتکا به يمردم بلکه رژ” ندهينما“ م اسالمى را نهيرا نشان دهند و رژ
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د که جمهورى اسالمى دولت يکنياگر قبول م. سرکوب و شالق و اعدام سرپا مانده است
رى از يمى ضد مردم و ضد جامعه و قاتل جمع کثيرژ ،ستيران نيمشروع جامعه ا

د روزى در يام بين رژيد که سران و کاربدستان ايريپذياگر م ،ن خود استيمخالف
د ين کار ما بايآنوقت اول ،دادگاههاى مردمى و عادالنه براى اعمالشان پاسخگو باشند

 ،ن المللىيندگانش در سازمانهاى بيرون انداختن نمايب ،منزوى کردنش در نهادهاى جهانى
زه يقاى جنوبيک کالم آفريو در  ،ستىيش به عنوان مراکز جاسوسى و تروريبستن سفارتها

  .  استکردن آن 
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  در ستون نامه ها
  نشريه يک دنيای بهتر 
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