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 سياوش دانشور
 

 

 !اسانلو هم دستگير شد  

 !عليه موج دستگيريها متحد شويم
 عص"ر    ٧ديروز سه شنبه حوالى س"اع"ت      

منصور اسانلو توسط چن"د ن"ف"ر ن"اش"ن"اس              
م""ورد ض""رب و ش""ت""م ق""رار گ""رف""ت و                 

اتحاديه کارگران اخراجى و     .   دستگير شد 
 ١٩بيکار خبر ميدهد که ديروز سه شنبه         

يازده نفر از آارگران ب"ازداش"ت   " تير ماه   
شده در مراسم اول ماه سنندج به ن"ام"ه"اى       

ي""داهللا   –اق""ب""ال ل""ط""ي""ف""ى        -خ""ال""د س""واری     
 -فارس گويليان      –طيب مالئی     –مرادى  

حبي"ب    -عباس اندرياری   –صديق امجدی   
ط"ي"ب     -محی الدي"ن رج"ب"ی           -اهللا کلکانی   

چتانی و صدي"ق ص"ب"ح"ان"ی را ب"ه ات"ه"ام                   
واهي اخالل در نظم عمومي به م"ح"اآ"م"ه       
کشيدند و ظرف ب"ي"س"ت روز آت"ى ح"ک"م                 

ه"م"چ"ن"ي"ن ط"ب"ق          .   شان را اعالم م"ي"ک"ن"ن"د         
ابالغيه اى آه به شي"ث ام"ان"ى و ص"دي"ق             
آريمى داده شده است، آنان نيز بايد روز          

 در دادگ""اه     23/4/1386ش""ن""ب""ه م""ورخ""ه     
شهر سنندج حاضر شده و مورد محاآ"م"ه         

به صديق آري"م"ى و ش"ي"ث           .   قرار بگيرند 
امان"ى ع"الوه ب"ر ات"ه"ام اخ"الل در ن"ظ"م                     
عمومى، اتهامات دي"گ"رى ن"ي"ز از ق"ب"ي"ل                
اقدام عليه امنيت ملى، ج"م"ع آورى آ"م"ك          
مالى ب"راى خ"ان"واده م"ح"م"ود ص"ال"ح"ى،                  
عضويت در اتحاديه سراسرى آ"ارگ"ران        
اخراجى و بيكار، سابقه همكارى با آميته       
پيگيري و ارتباط ب"ا اح"زاب اپ"وزس"ي"ون              

  ."نيز وارد آرده اند... و
 

فري"ب"ا   " سازمان آزادى زن خبر ميدهد که       
تعلي"ق"ی   ( داوودی مهاجر چهار سال حبس      

، نوشين احمدی خراسانی س"ه    ) و تعزيری 
، پ"روي"ن     ) تعليقی و ت"ع"زي"ری     (سال حبس  

ت""ع""ل""ي""ق""ی و      ( اردالن س""ه س""ال ح""ب""س              
، ش"ه"ال     ) تع"زي"ری  

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 يادداشت سردبير

.                       کارگران و تحزب کمونيستى، مقاالت ديگر ، نامه ها و ستون  آخردر صفحات ديگر؛
١٨صفحه   

 طنز -سياسى 
  اينهم باالی ،واّلشمس وُضحاها

 !اوناها
 ١٢صفحه سعيد مدانلو                             

 تسليت
!رحيم مسعودى در جنگ تامين نان به قتل رسيد  
 ياد عزيز اين کمونيست خوشنام هميشه گرامى است

٤صفحه   
هر کس که عضو حزب "

 "کمونيست کارگری نباشد
 

 على جوادى 
 

  ١٠صفحه 

 قتل عام سبرنيشکا
سندی ديگر در محکوميت 

  ٢صفحه !               ناسيوناليسم

مسجد سرخ در اسالم آباد از اشغال اسالميست ها 
  !خارج شد

 ١٤صفحهآذر ماجدى                                  

 تهران، اوضاع وخيم است
  جامعه ايران به ناجى و آزاد کننده نياز فورى دارد

   کاميار آزادمهر

 ١۵صفحه 

"ما شهروندان اين دنيا هستيم"   
١١صفحه   

٤صفحه  تير کانادا،      ١٨   گزارش   
 محمود احمدى

 سرآوب ضد اتحاديه اى ادامه دارد   : ايران*
  ILO به دبير کل ITUCنامه * 

 شکايت از جمهورى اسالمى
 

 عفو بين الملل، نگرانى پزشکى و جسمى * 
 نامه اتحاديه کارگران اخراجى و بيکار * 

 در باره بازداشت فعالين کارگرى
  ٩ تا ٦صفحات 

زيرميزی يا رشوه پولی که متخصصان 
 !!!جراحی در ايران طلب ميکنند 

 سيامک مرادی،  سنندج 
 ١٣صفحه 

 پاسخ به خامنه اى

!در جنگ با زنان شکست خورده اند  
۵صفحه   

ترور جنايتکارانه 
عبدالحسين صدام را محکوم 

 !ميکنيم
 ۵صفحه 



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 ژوئيه دوازدهمين       11سه شنبه        
سالگرد کشتار وحشيانه مردان و          
پسر بچه های بوسنيايی در                        
سبرنيشکا توسط سربازان صرب        

اين واقعه بعنوان وحشيانه           .  بود
ترين کشتار در اروپا پس از جنگ       

در .  جهانی دوم به ثبت رسيده است  
 سبرنيشکا  1995اين روز در سال     

که بعنوان پناهگاه مردم بوسنی              
برسميت شناخته شده بود و توسط         
نيروهای صلح هلندی سازمان ملل      
حفاظت ميشد مورد يورش                        

گفته .  سربازان صرب قرار گرفت    
 هزار  8ميشود در اين روز حدود        

مرد و پسر بوسنيايی کشته شدند و         
در گورهای دستجمعی مدفون                

طی چند سال اخير چندين     .  گرديدند
گور دستجمعی کشف شده و                      
قربانيان به خاک سپرده در آن                 

هفته گذشته يک    .  شناسايی شده اند   
گور دستجمعی ديگر کشف شد که        

 نفر در آن مدفون           400بيش از      
 .بودند

 

جنگ قومی در يوگسالوی که                 
عمال پاکسازی قومی را بعنوان              

سياسی در    –يک مقوله اجتماعی      
فرهنگ لغات عامه رايج کرد و به        
فرو پاشی يوگسالوی انجاميد،               
يکی از تاريک ترين لحظات                   

اين .  تاريخ بشريت مدرن است           
جنگ کراهت ناسيوناليسم را به             

کشتار کور و          .  نمايش گذاشت    
وحشيانه بر مبنای قوميت، تجاوز        
و خشونت عنان گسيخته در قلب            

 .بين المللی الهه بود

 

اين حرکت پرده ای ديگر در                
نمايش رياکاری طبقه حاکم                  

. بود"  اجرای عدالت "جهانی در    
رياکاری و بی عدالتی جهان                
تحت حکومت سرمايه در تالش        
برای محاکمه و مجازات مسببين      
پاکسازی قومی در يوگسالوی           

ميالسوويچ روبوده    .  نمايان شد   
. شد و در دادگاه الهه محاکمه شد    

بدنبال جنايتکاران جنگی صرب      
نيروهای نظامی اروپايی و                  
آمريکايی از يک ده به ده ديگر           

اما جنايتکاران ديگر            .  رفتند
بعنوان قهرمانان مدال بر سينه           

آيا ميالسوويچ نبايد   .  شان زده شد  
محاکمه ميشد؟ قطعا در يک                 
دنيای منصف و در نظامی که بر  
عدالت پايه گذاری شده است،              
ميالسوويچ و ژنرال های صرب      
در ميان متهمين رديف اول                   

اما .  فاجعه بالکان می نشستند          
ليست متهمين به همين تعداد ختم        

رهبران کرواسی،           .  نميشد
بخصوص توجمن، رهبران                
بوسنی و از همه مهمتر روسای         
دول آمريکا، آلمان و انگلستان            
نيز در کنار ميالسوويچ بر                    

 .صندلی اتهام می نشستند

جنگ و کشتار در يوگسالوی             
واقعه ای دردناک و لکه ننگی             

اين .  در تاريخ بشريت است             
جنگ عالوه بر کشتار و ويرانی       
شکافی عظيم ميان  مردم                        
. يوگسالوی سابق بوجود آورد          

مردمی که چندين دهه بطور                
صلح آميز در کنار هم زندگی و          

بلوک .  با هم وصلت کرده بودند       
های ساختمانی که مردم منتسب         

 قتل عام سبرنيشکا
 !سندی ديگر در محکوميت ناسيوناليسم

 آذر ماجدى

. اروپا دنيا را به وحشت انداخت             
مساله اينجاست که يوگسالوی                 
رواندا نبود تا رسانه ها و شکل                 
دهنده های افکار عمومی آن را به          
قبيله گرايی و عقب ماندگی                         

اين واقعه در   .  فرهنگی منتسب کنند  
 . قلب اروپا رخ ميداد

 

نقش دولت های غربی، بويژه آلمان      
و آمريکا در شعله ور کردن آتش            
. ناسيوناليسم کامال رو و عيان بود         
. اين دول هدف پليد خود را داشتند          

پس از فروپاشی شوروی،                          
بنظر .  يوگسالوی پابرجا مانده بود     

ميرسيد تا يوگسالوی فرو نمی                 
پاشيد، پايان پيروزمند جنگ سرد          

اين .  بنفع غرب را نميشد اعالم کرد     
هدف اصلی دولت های غربی،                

دولت آلمان     .  بويژه آمريکا بود        
عالوه بر اين نيت مشترک، هدف           
. خاص خود را نيز دنبال ميکرد              

و "  صرب ها "انتقام جنگ دوم از       
قدردانی از توجمن فاشيست                       

اين جنگ کثافات و                 .  کروات
رياکاری نظام سرمايه داری                     
جهانی، نظم نوين آمريکايی و                  
ناسيوناليسم کريه را يکجا و به نحو       

. شوک آوری به نمايش گذاشت               
بورژوازی حاکم در غرب و مديای     

را "  صرب ها    "غربی کوشيد          
بعنوان مقصر در اين پاکسازی                

آخرين پرده  .  قومی جلوه گر سازد     
انتقام جنگ سردی ربودن                           
ميالسوويچ رئيس جمهور وقت               
يوگسالوی و محاکمه او در دادگاه         

٧شماره   
به صرب، کروات و مسلمان در            
آن در کنار هم زندگی ميکردند،             
ازدواج های مختلط بدون در نظر         
گرفتن هويت قومی يکی از                       
واقعيات عادی جامعه يوگسالوی         

جنگ بالکان ظرفيت های           .  بود
کريه و بيکران ويروس                               
ناسيوناليسم و قابليت های                          
جنايتکارانه جنبش های                               
ناسيوناليستی و دولت های غربی         
در فعال کردن اين ويروس را به            

جنگ بالکان    .  بشريت نشان داد       
يکبار ديگر خاطر نشان کرد که             
طی تاريخ بيشترين انسان ها تحت        
نام مذهب و ناسيوناليسم بخاک                

امحای اين دو پديده ضد       .  افتاده اند 
بشری و شوم بايد در راس اهداف         
بشريت آزاديخواه و برابری طلب        

 . قرار گيرد

 

بالکان پرده ای سياه، دردناک و             
تلخ از تاريخ بشری است که                      

برای .  هيچگاه نبايد از يادها برود       
جنبش آزاديخواه و برابری طلب           
در ايران فاجعه بالکان بسيار                   

مبارزه با          .  آموزنده است         
ناسيوناليسم و قوم پرستی، با                    
فدراليسم و هر تحرک                                  
ناسيوناليستی ديگر بايد در راس            
برنامه اين جنبش و کمونيسم                    

 . کارگری قرار گيرد

 

در صورتيکه ويروس ناسيوناليسم     
در ايران فعال شود، اگر باند های          

تازه "قوم پرست و هم قطاران                
فدراليست آنها در    "  دموکرات شده 

عرصه سياست در ايران به                      
" ساريوو"نيرويی بدل شوند،                 

پايتخت بوسنيا، در مقابل تهران             
 . آتی بهشت خواهد بود

واحد انگلستان –حزب اتحاد کمونيسم گارگری   
Worker –communism Unity Party –UK Branch   

واحد انگلستان –تشکيل کميته موقت حزب اتحاد کمونيسم کارگری   

واحد انگلستان ، کميته موقت اين واحد  – ، طی جلسه ای با حضور اعضای حزب اتحاد کمونيسم کارگری 2007/ 09/07امروز يک شنبه  مورخ 
اين کميته موقت، وظيفه تشکيل ساختاری واحد، سازماندهی  و متشکل کردن اعضا تا مقطع برگزاری کنفرانس سراسری واحد . تشکيل شد

 ، دبير موقت و برنامه عمل اين دوره را تا 16/07/07انگلستان را عهده دار شده است ، همچنين اين کميته در اولين نشست خود در روز دو شنبه 
                  .                                                                                                                               مقطع کنفرانس تعيين خواهد کرد

.اصالن ديده کنان ، ناهيد نريمانی ، حميد رحيمی ، مريم کوشا، سيروان قادری: اسامی رفقای عضو اين کميته موقت  به قرار زير ميباشد   

.واحد انگلستان ضمن تبريک و تشکر از اين رفقا بخاطر قبول مسئوليت ، آرزوی موفقيت را برايشان دارد –حزب اتحاد کمونيسم کارگری   

واحد انگلستان –حزب اتحاد کمونيسم کارگری   

 09/07/07  



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

امروز نيروهاى امنيتى و گارد         
ضد شورش جمهورى اسالمى         
در ساعات اوليه صبح، به                    
تحصن اعضاى تحکيم وحدت          
يورش بردند و  شرکت کنندگان        
در اين تحصن را بازداشت                  

محمد هاشمی، علی        کردند و        
نيکونسبتی، مهدی عربشاهی،         
بهاره هدايت، حنيف يزدانی و           

. علی وفقی را بازداشت کردند         
بدنيال اين دستگيرى دانشجويان      
معترض تالش داشتند در                      
دانشگاه و خيابانهاى اطراف پلى    

در .  تکنيک اجتماع کنند                
در .  مواردى درگيرى پيش آمد      

ادامه بازداشت هاى صبح                    
امروز، محمد حسين مهرزاد،           
بهرام فياضی، مجتبی بيات،               
مرتضی اصالح چی، حبيب              
حاج حيدری، مسعود حبيبی،             
سعيد حسين نيا، عبداهللا مومنی و      
. عزت قلندری نيز دستگير شدند     

تعدادى از خانواده هاى دستگير       
 ١٠٧شدگان در مقابل کالنترى        

اجتماع کردند و خواهان آزادى        
 . فرزندانشان شدند

 

امروز جمعى از کارگران ايران     
خودرو طى بيانيه اى ضمن                
اعالم همبستگی با دانشجويان           
هر گونه  حمله و سرکوب و                
دستگيری دانشجويان را محکوم     
کرده و خواهان آزادی تمام                  
زندانيان در بند بخصوص                   

  تير در خارج کشور١٨ عکسهائى از 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تير را با ارعاب و دستگيرى گذراند١٨رژيم اسالمى 
 !آليه دستگير شدگان بايد بی قيد و شرط فورا آزاد شوند

دانشجويان دانشگانهای کشور و                  
 . محمود صالحی شدند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                       
کارگران و دانشجويان و زنان                       
برابرى طلب و آزاديخواه را به                     
همبستگى مبارزاتى و شكل دادن به            
صفى متحد براى آزادى آليه دستگير        

سياست رژيم    .  شدگان دعوت ميکند     
اسالمى تالش استيصال آميز بمنظور       
از سر گذراندن اجتماعات و                            

ميكوشد با سياست     .  اعتراضات است  
سرکوب و نظاميگرى و دستگيرى،          

 تير در ابعاد گسترده        ١٨که پيش از      
شروع شده بود، اعتراضات را مهار         

اين سياست تنها ميتواند با شکل          .  کند
دادن به يک همبستگى وسيع                            
اعتراضی راديكال و آزاديخواهانه به       

 تير گذشت     ١٨.  شکست کشانده شود    
اما ميتوان برمبناى اين سياست                      

 تير تبديل       ١٨روزهاى آتى را به             
سرنگونی رژيم اسالمی محتوم      .  کرد
رژيم اسالمی راه پس و پيش            .  است
 . ندارد

 

 !مرگ بر جمهورى اسالمى

 !آزادى، برابرى، حکومت کارگرى

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٦ تير ١٨ – ٢٠٠٧ ژوئيه ٩

٧شماره   

 دوستان و همکاران گرامی
تا کی دانشجويان اين فرزندان عزيز ما بايد تاوان حمايت ازما کارگران و زحمت کش"ان را  ب"پ"ردازن"د ت"ا ک"ی                       

 تير از ي"ادم"ان ن"رف"ت"ه          18دانشجو جلودار آزادی و پيشگام در مبارزه عليه آزادی خواهد بودهنوز ياد و خاطره       
 تير هزاران دانشجو در اعتراض به سرکوب آزاديها به خيابانها آمدند تا ب"ت"وان"ن"د ب"ا ش"ک"س"ت"ن ج"و                   18است در  

سرکوب به ما کارگران را در بدست آوردن خواسته  هايمان در ايجاد تشکلهايمان کم"ک ک"ن"ن"د واي"ن"ک ص"ده"ا                         
دانشجو در در دفاع از ما کارگران  دردفاع از سرکوب کارگران در دفاع از سنديکا در دف"اع از م"ح"ک"وم"ي"ت                  
کارگران دستگير شده در اول ماه مه و در دفاع از کارگر زحمت کش محمود صال"ح"ی و در دف"اع از ج"ن"ب"ش                         

م"ا ک"ارگ"ران اي"ران خ"ودرو ض"م"ن اع"الم ه"م"ب"س"ت"گ"ی ب"ا                              . کارگری و سلب آزاديهای مدنی به زندان افتاده ان"د        
دانشجويان هر گونه  حمله سرکوب و دستگيری دانشجويان را محکوم کرده و خواهان آزادی تمام زندان"ي"ان در          

 .بند بخصوص دانشجويان دانشگانهای کشور و محمود صالحی می باشيم

 زنده باد جنبش دانشجوئی، زنده باد اتحاد دانشجو وکارگر

 com.yahoo@ikcokar 86/4/18جمعی از کارگران ايران خودرو 

 تير ضمن اعالم همبستگی با دانشجويان خواهان آزادی فوری 18کارگران ايران خودرودر آستانه سالگرد 
 !زندانيان دربند شدند



٤صفحه  يک دنياى بهتر   

ديروز سه شنبه حوالى عصر، رحيم مس"ع"ودى عض"و ح"زب ک"م"ون"ي"س"ت                      
کارگرى ايران، در محل کارش در گوتنبرک سوئ"د،  ت"وس"ط دو ن"ف"ر ک"ه                        
پليس از آنها بعنوان سارق و تحت تعقيب نام ميبرد، مورد حمله با ضربات     

 .  چاقو قرار گرفت و متاسفانه در راه بيمارستان درگذشت

رفيق رحيم مسعودى از انسانهاى بسيار محترم و مب"ارزى ب"ود ک"ه م"ورد                    
درگذشت اين انسان .   احترام وافر دوستان و رفقايش در شهر گوتنبرک بود        

شريف و کمونيست مبارز در جنگ تامين نان شب براستى دردآور و تکان 
 ساله رفيق رحيم مس"ع"ودى ب"ع"د از ب"ه            17زندگى براى دختر . دهنده است 

 . قتل رسيدن پدرش حتما بسيار سخت خواهد بود

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ضمن اب"راز ت"اس"ف ع"م"ي"ق از اي"ن واق"ع"ه                         
دلخراش به خان"واده و ب"ازم"ان"دگ"ان رف"ي"ق رح"ي"م مس"ع"ودى، ب"ه رف"ق"ا و                                 
همسنگرانش و به مردمى که با ديده احترام به او مينگ"ريس"ت"ن"د ص"م"ي"م"ان"ه                      

 . ياد عزيز اين کمونيست خوشنام هميشه گرامى است. تسليت ميگويد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

  2007 جوالى 11

 جوالی و 8در روزهای يکشنبه 
 جوالی دو تظاهرات 9دوشنبه 

 تير و 18به مناسبت سالگرد 
دفاع از جنش سرنگونی مردم بر 
عليه رژيم جمهوری اسالمی در 
تورنتو و اوتاوا کانادا برگزار 

.                                    شد  

 

 تورنتو
به دعوت کميته برگزاری 

 تير و حزب 18تظاهرات 
کمونيست کارگری ايران، 
تظاهراتی درميدان مل لسمن 
در . نورت يورک برگزار شد

اين تظاهرات حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری نيز شرکت 

پالکاردهای مرک . فعال داشت
بر جمهوری اسالمی، آزادی 
زندانيان سياسی در دست 
تظاهر کنندگان به چشم می 

 -در اين تظاهرات. خورد
قطعنامه های و پيامهای 

محمود . مختلف قرائت شد
احمدی از دفتر سياسی حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری و 
سعيد صالحی نيا کادر حزب 
کمونيست کارگری در طی 
سخنرانيهای مختلف خود به 
زبان فارسی و انگليسی به 
شرايط سياسی امروز ايران 
اشاره کرده و به افشای 
. جمهوری اسالمی پرداختند

عضو کميته  –مينو هميلی 
 -مرکزی حزب حکمتيست

اطالعيه حزب حکمتيست را 
برای شرکت کنندگان قرائت 

سخنرانان مختلف پيامها . کرد
و قطعنامه های خود را برای 
حاضرين خواندند و از 

 تير  18سرکوب دانشحويان در 
.                          ياد کردند  

 

 اوتاوا
به فراخوان حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری، اتحاد برای 
دموکراسی در ايران و حزب 

 تسليت
 !رحيم مسعودى در جنگ تامين نان به قتل رسيد

٧شماره   

تظاهرات سالگرد  -حکمتيست 
 ظهرروز 12 تير در ساعت 18

 جوالی در مقابل 9دوشنبه 
سفارت جمهوری اسالمی در 

اين تظاهرات . اوتاوا برگزار شد
که به مدت يک ساعت و نيم 
ادامه داشت، با شعارهای کوبنده 
تظاهرکنندگان در محکوميت 
جمهوری اسالمی و سرکوب 

کارگران و دانشجويان  –زنان 
توجه مردم را به خود جلب می 

در طی اين تظاهرات  . کرد
محمود احمدی از کميته  مرکزی 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری با 
سخنرانی های مختلف به زبان 
انگليسی و فارسی از وضعيت 
زنان و کارگران و مردم در 
حکومت ننگين جمهوری 
اسالمی می گفت و از عابرين و 
مردم می خواست که از 
مبارزات مردم در ايران برای 
سرنگونی رژيم جمهوری 
اسالمی حمايت کرده و دولت 
کانادا را تحت فشار قرار دهند 
که سفارت جمهوری اسالمی را 

جليل بهروزی عضو . تعطيل کند
 تير 18دفتر سياسی حزب از 

 و مبارزات دانشجويی در 78
ايران گفت و از سرکوب 
دانشجويان ومردم توسط 
جمهوری اسالمی برای 

تظاهرات، . حاضرين سخن گفت
شعارهای تظاهر کنندگان و  
سخنرانی ها توجه مردم را جلب 
کرده بود و مسافرين ماشينها و  
عابرين حمايت خود را از اين 

بعد . تظاهرات ابراز می کردند
از يک ساعت و نيم  اين   
تظاهرات با شعارهای کوبنده 
.     تظاهر کنندگان به اتمام رسيد

         

سرنگون باد رژيم جمهوری 
 اسالمی

 زنده باد آزادی و برابری

دبير حزب  –محمود احمدی 
واحد  –اتحاد کمونيسم کارگری 

 کانادا

 !رحيم هم از ميان ما رفت
 شهال نورى

. انسانی دوست داشتنی که يادش همواره در قلب م�ا زن�ده خ�واه�د م�ان�د                     
انسانی مصصم با قلبی بزرگ که برای ساختن يک دنيای بهتر صمي�م�ان�ه     

لبخندها و تشويق های صميمانه رحيم فعال�ي�ت   .     همراه  و در کنار ما بود      
 . روزانه را برای ما آسانتر ميکرد

 سالگی از ميان 45چه کنيم که اين حادثه ناگوار رحيم عزيز را در سن 
 !ما برد

 بيهوده نمی گويم 

 دنيای وارونه ای داريم 

 جايی که تيغ ناهنجاريها 

 هنجار زندگی ترا به خون می کشد

 .....در يک قدمی ما

 دنيا بوی لجنزار ميدهد 

 گزارش برگزاری تظاهرات هيجده تير در کانادا

!کارگران، کمونيستها، مردم آزاده و پيشرو  

!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد  

. ب""ورژوازی ب""ه ي""غ""م""ا ب""رده م""ی ش""ود             
کارگر بويژه در کشورهائى مانند اي"ران        
بدون کمونيسم و اعتراض راديکال حتى نمي"ت"وان"د س"ن"دي"ک"ا و ه"ر تش"ک"ل                         

 . کارگرى پايدارى که بدرجه اى منفعت اش را نمايندگى کند برپا کند

 

کارگر کمونيست اين را ميداند که کمونيسم چي"زی ج"ز اع"ت"راض پ"ي"ش"رو                    
ترين بخش طبقه کارگر عليه سرمايه دارى نيست و ت"وان و ق"درت ح"زب           
کمونيستی يعنی توان متشکل کردن ظرفيت کمونيستی طبقه ک"ارگ"ر ب"رای            
نفی وضع موجود، براى نفى مالکيت خصوصی و ب"ردگ"ى م"زدى، ب"راى                 

پيش بسوى بسيج توان ک"م"ون"ي"س"ت"ى ط"ب"ق"ه            . برقراری حکومت شوراهاست 
 . *کارگر و استحکام تحزب کمونيستى طبقه کارگر

...کارگران و تحزب کمونيستى   



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

نيروهای ارتش  "  کنگره آزادی عراق  "بنا به اطالعيه صادر شده از جانب        
را مورد  "  کنگره آزادی عراق   "آمريکا محل سکونت نيروهای حفاظتی          

حمله قرار دادند و متاسفانه عبدالحسين صدام و دختر خرد سال ايشان در                 
از قرار اطالع اين چندمين بار است          .  اين حمله تروريستی مجروج شدند      

مورد حمله مسلحانه دستجات     "  کنگره آزادی عراق   "که دفاتر و امکانات       
 . تروريستی حاکم بر عراق قرار ميگيرد

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين حمالت تروريستی ارتش آمريکا و                       
کنگره آزادی   "دولت اسالمی عراق را قويا محکوم ميکند و از تالش                       

در دفاع از مدنيت، حقوق مدنی شهروندان، برابری زن و مرد،                 "  عراق
 . آزادی های بی قيد و شرط سياسی و سکوالريسم دفاع ميکند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
٢٠٠٧ ژوئيه ٧   

 اوباش اسالمی چيست؟ 

 

واقعيت اين است که رژيم                      
اسالمی در جنگ با زنان، براى        
حقنه کردن حجاب اسالمی و               
قوانين ارتجاعی خود، و برای            
زدن رنگ اسالمى به جامعه               

اين .  شکست خورده است              
شکست رژيم عريان تر از آنست     

خيل .  که بشود انکار کرد                 
عظيمى از چاقوکش ها، امنيتى          
ها و نظامى ها را روانه خيابان          

تالش کردند قوانين             .  کردند
جداسازى آپارتايد جنسی اسالمی     
را در هر گوشه جامعه اعمال             

با باطوم و لگد و خشونت          .  کنند
اسالمى به جان زنان و جوانان           

چند ماه اين     .  در خيابانها افتادند    
صحنه ها را همه مردم جهان               

نتيجه چه شد؟ آيا سر و             .  ديدند
آيا .  وضع مردم تغييرى کرد؟ نه      
آيا .  کسى محافطه کار شد؟ نه           

آيا زنان   .  کسی مرعوب شد؟ نه      
از خواستهايشان عقب نشستند؟         

" بدحجاب"ها و   "  مانکن"آيا  .  نه
صاف و ساده   .  ها کمتر شدند؟ نه   

کل دستگاه سرکوب و ارعاب             
اسالمى در اين جدال شکست              

 . خورد

 

خامنه ای لشگر اوباش زنان                
کنوانسيون "اسالم را به مقابله با       

اما .  فرا خوانده است  "  حقوق زن 
مبارزه برای آزادی زن در                   
جامعه ايران محدود به قوانين             

. نيست"  کنوانسيون حقوق زن     "
مبارزه .  بسيار فراتر از آن است      

برای آزادی و برابری زن در             
عين حال يک مبارزه آشکار و           

. همه جانبه ضد اسالمی است             
مشکل زنان در ايران برابرى             
ديه و برابرى در ارتجاع نيست،       
در هم شکستن آپارتايد اسالمى و      
. نفس ارتجاع ضد زن است                 

حجاب، اين سمبل زن ستيزی             
رژيم اسالمی سوژه تعرض                

 . است

 

به .  زنان تمام آزادی را ميخواهند    
يک ذره آزادی رضايت نخواهند      

به .  تمام آزادی را ميخواهند    .  داد
کل آزادی و     .  کم قناعت نميکنند   

برابری بی قيد و شرط زن و                
مرد را در تمامی شئون                           

حمله نيروهای آمريکايی و دولت عراق به کنگره آزادی 
 !عراق را قويا محکوم ميکنيم

٧شماره   
اقتصادی، سياسی، فرهنگی و                

 . خانواده ميخواهند

 

خامنه ای فراخوان تهاجم و مقابله         
اما .  جديدی با زنان را داده است          

بايد بداند که مانند جدالهای گذشته          
باز هم نتيجه معکوس خواهند                  

جنبش آزادى زن در ايران      .  گرفت
يک پديده اجتماعى، غيرقابل انکار     

در بطن جامعه ريشه    .  و قوی است  
نه سرکوب و چماقدارى            .  دارد

خيابانى و نه اصالح طلبى اسالمى      
و دريوزگى از مجلس رژيم  براى        
قالب زدن به آن، چاره ساز نيست          

ايران جامعه اى      .  و نخواهد بود     
نيست که بتوان لباس و قوانين                  

دارد اين   .  اسالمى به تن اش کرد        
. پوسته ارتجاعی را ميترکاند                  

جنبش آزادى زن هنوز در ابتداى          
اتفاقات بزرگتر و جشن     .  راه است 

خامنه .  حجاب سوزان در راه است    
زنان يک  .  اى آب در هاون ميکوبد    

رکن پايه ای تحوالت رهايی بخش       
شيشه عمر رژيم           .  آتی هستند     

دير .  اسالمی را در دست دارند           
نيست روزی که سران اين رژيم           
به جرم جنايت عليه مردم به                      

سرنگون .  محاکمه کشيده شوند         
آپارتايد جنسى   رژيم اسالمى و نظام        

 .محرز است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
برای برابری کامل و بدون قيد و            
شرط زن و مرد در کليه شئون                 

 . جامعه مبارزه ميکند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
زنان و مردان آزاديخواه و برابری      
طلب را به مبارزه همه جانبه عليه        

 . اين تهاجم جديد فرا ميخواند

 

زنده باد آزادی وبرابرى بي قيد 
و شرط زن و مرد در تمامی 

 !شئون اجتماعى
 !مرگ بر جمهورى اسالمى
آزادى، برابرى، حکومت 

 !کارگرى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠٠٧ ژوئيه ٦ –١٣ ٨٦ تير ١۵  

 !ترور جنايتکارانه عبدالحسين صدام را محکوم ميکنيم

عبدالحسين صدام، از مسئولين کنگره آزادى عراق، که                با کمال تاسف       
روز چهارشنبه چهارم ژوئيه مورد تهاجم تروريستى ارتش آمريکا و                        

عراق قرار گرفت و در اين واقعه خود          اسالمی  نيروهاى وابسته به دولت      
و دخترش زخمى شدند، روز پنجشنبه در بيمارستان يرموک عراق                            

 . درگذشت

تروريسم در عراق به يک جز الينفک زندگى مردم تبديل شده است و هر                
تروريسم پاگونى  .  روزه نزديک به صد تن از مردم بيگناه قربانى ميگيرد            

ارتش آمريکا و نيروهاى مسلح وابسته به دولت دست ساز عراق تفاوتى با          
هر دو، جامعه و     .  تروريسم دستجات ملى و اسالمى در اپوزيسيون ندارد          

آدم ربائى، شکنجه، تهاجم         .  زندگى مردم عراق را تروريزه کرده اند               
نظامى و کشتار جمعى خصوصيت مشترک تروريسم دولتى و غير دولتى             

 . در عراق است

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى حمله تروريستى به عبدالحسين صدام و                      
ارتش آمريکا و    .  خانواده اش و به قتل رساندن او را قويا محکوم ميکند                 

نيروهاى وابسته به دولت عراق مسبب مستقيم اين عمل جنايتکارانه                           
 . هستند

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگذشت عبدالحسين صدام را به اعضاى                
خانواده، دوستان و همسنگرانش در کنگره آزادى عراق و حزب کمونيست 

 . کارگرى عراق صميمانه تسليت ميگويد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠٠٧ ژوئيه ٧ -٨٦ تير  ١٧   

خامنه اى روز چهارشنبه براى گروههائى از زنان وابسته به رژيم                             
در اين سخنرانى خامنه اى ضمن تکرار بحثهاى            .  اسالمى سخنرانى کرد   

جايگاه و شان زن در اسالم و وظيفه زن در     "پوسيده و ارتجاعی در مورد  
کنوانسيون حقوق  "و ضمن حمله به طرفداران        "  خانه دارى و بچه دارى      

را "  مقابله با فمينيسم   "، فراخوان    "غرب زده هاى مرعوب    "بعنوان  "  زن
سخنان خامنه اى نه جديد  است و نه موضع رژيم اسالمى تاکنون                       .  داد

نتيجتا بايد پرسيد شان نزول اين فراخوان رهبر          .  چيزى جز اين بوده است     

 !در جنگ با زنان و نسل جديد جوان شکست خورده اند
 در حاشيه سخنان خامنه ای در روز اسالمی زن



٦صفحه  يک دنياى بهتر   

 آارگران، مردم آزاديخواه   
فردا نوزدهم تير ماه قرار است              

يازده نفر از آارگران بازداشت             
شده در مراسم اول ماه سنندج به             

اقبال لطيفي    -نامهاي خالد سواری     
 –طيب مالئی       –يداهللا مرادي       –

 –صديق امجدی      -فارس گويليان    
حبيب اهللا کلکانی     -عباس اندرياری 

طيب چتانی    -محی الدين رجبی       -
و صديق صبحانی را به اتهام                   
واهي اخالل در نظم عمومي به              

همچنين طبق     .  محاآمه بكشانند     
ابالغيه اي آه به شيث اماني و                 
صديق آريمي داده شده است، آنان       
نيز بايد روز شنبه مورخه                          

 در دادگاه شهر                   23/4/1386
سنندج حاضر شده و مورد محاآمه    

به صديق آريمي و       .  قرار بگيرند  
شيث اماني عالوه بر اتهام اخالل          
در نظم عمومي، اتهامات ديگري         
نيز از قبيل اقدام عليه امنيت ملي،          
جمع آوري آمك مالي براي                      
خانواده محمود صالحي، عضويت      
در اتحاديه سراسري آارگران               
اخراجي و بيكار، سابقه همكاري با  
آميته پيگيري و ارتباط با احزاب          

نيز وارد آرده       ...  اپوزوسيون و   
 .اند

قرار است رهبران آارگري را به       
جرم عضويت در تشكل آارگري         
و جمع آوري آمك مالي براي                  
انساني آه بدليل اقدام به برگزاري        
مراسم روزجهاني آارگر و در              
بدترين شرايط جسماني در زندان         

به )  مجمود صالحي (  بسر مي برد     
محاآمه بكشانند، با سياست فوق            
قرار است از اين پس، بعد از به              
زندان افكندن فعالين و رهبران               
آارگري هيچكس اجازه آمك به             
معيشت همسر و فرزندان آنان را          

  .نيز نداشته باشد

اين شرم آورترين و ضد انساني            
ترين شيوه برخورد به طبقه آارگر   

نبايد در مقابل چنين                    .  است
وضعيتي و واردآردن اتهاماتي از       

... قبيل اقدام عليه امنيت ملي و                
براي خانه نشين آردن فعالين و              
رهبران آارگري ساآت نشست،          
نبايد اجازه داد ابتدائي ترين حقوق        
انساني ما آارگران بيش از اين               

:   شاخص عفو بين المللۀشمار
MDE 13/082/2007  
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    محمود صالحی، فعال اتحاديه ای

محمود صالحی، فعال اتحاديه ای     
 آوريل در زندان ب"ه س"ر     9که از  

م"ی ب""رد ب""ه ش"دت ب""ي"م""ار و از                
م"راق""ب"ت  پ"زش""ک"ی ت""خ"ص""ص""ی            

ع"ف"و   .     مورد نياز م"ح"روم اس"ت        
بين الملل اعتقاد دارد که م"ح"م"ود         
صالحی زندانی عقي"دت"ی اس"ت و          
صرفَا به دل"ي"ل ِاع"م"ال مس"ال"م"ت             
آميز حق خود در آزادی ب"ي"ان و           
آزادی تش""ک"""ل در راب""ط"""ه ب"""ا               

 و   2004تظاهرات اول م"اه م"ه          
ف""ع""ال""ي""ت ه""ای مس""ال""م""ت آم""ي""ز            
اتحاديه ای در باز داشت ب"ه س"ر        

 .می برد

م""ح""م""ود ص""ال""ح""ی س""خ""ن""گ""وی           
 تشکيالت برای اس"ت"ق"رار       ۀکميت

 ۀاتحاديه ها، رئيس سابق اتحادی    
کارگران نانوای س"ق"ز، و عض"و          

 هماهنگی ب"رای   ۀبنيانگذار کميت 
او .     ايجاد تشکل ک"ارگ"ری اس"ت        

پس از تظاهرات مس"ال"م"ت آم"ي"ز         
ب""رای ب""زرگ""داش""ت اول م""اه م""ه          

 فع"ال ات"ح"ادي"ه       6 همراه با 2004
 آن"ان    ۀه"م .    ای ديگر دستگير شد 

بعدَا با سپردن وثيقه در همان ماه         
 2005در ن""وام""ب""ر     .     آزاد ش""دن""د  

 سال زن"دان     5محمود صالحی به    
و سه سال تبعيد داخلی در ش"ه"ر           
ق""روه در ش""م""ال غ""رب اس""ت""ان             

ط"ب"ق   .     کردستان محک"وم گ"ردي"د      
آنچه گ"زارش ش"ده دادس"ت"ان در             

 محمود صالحی، فعال"ي"ت      ۀمحاکم
های اتحاديه ای او را ه"م"چ"ون             
مدرک جرمی به ضدش ب"ه ک"ار          
برده و از م"الق"ات"ش ب"ا م"ق"ام"ات               
کنفدرانس ب"ي"ن ال"م"ل"ل"ی ات"ح"ادي"ه               

در )   ICFTU( های آزاد کارگری    
، اندک"ی پ"ي"ش از         2004آوريل  

] 2004[ تظاهرات اول م"اه م"ه           
م"ح"ک"وم"ي"ت      .       سخن گف"ت"ه اس"ت      

صالحی در دادگ"اه ت"ج"دي"د ن"ظ"ر              
 ۀتغيير کرد ام"ا پ"س از م"ح"اک"م              

 در   2006 ن"وام"ب"ر      11مجدد در   
 س"ال    4دادگاه ان"ق"الب س"ق"ز ب"ه              

به تداوم بازداشت محمود صالحي و محاآمه 
آارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه 

  سنندج اعتراض آنيم

 .لگدمال شود

اتحاديه سراسري آارگران                       
اخراجي و بيكار با محكوم آردن             
تداوم بازداشت محمود صالحي و           
محاآمه آارگران بازداشت شده در       
مراسم اول ماه مه سنندج، خواهان         
آزادي فوري و بي قيد و شرط                   
محمود صالحي از زندان و لغو                
محاآمه و تبرئه ي بدون قيد و                    
شرط آارگران بازداشت شده در            
مراسم اول ماه مه سنندج است و              
حق خود ميداند تا در صورت تداوم   
سياستهاي تاآنوني، آه بويژه از              
اوايل امسال زندگي آارگران را             
بيش از پيش به تباهي آشانده و                 
چيزي جز اعمال محدويت هر چه         
بيشتر بر رهبران و فعالين                           
آارگري اولويت آن نبوده است ،            

  .دست به اعتراض و تجمع بزند

 آارگران و مردم آزاديخواه  
آساني آه امروز ميخواهند فعالين        

و رهبران آارگري را به جرم                  
عضويت در تشكل آارگري و حمع      
آوري آمك مالي به خانواده يك                 
رهبر آارگري زنداني، به محاآمه        
بكشانند، در صورت سكوت ما، بي      
ترديد به ما آارگران حتي اجازه              
نفس آشيدن در خانه هايمان را نيز         
نخواهند داد، بايد متحدانه و متشكل        
در مقابل اين سياستها ايستاد، در              
اين راستا ما از عموم مردم                         
آزاديخواه، آارگران، تشكلها و                
نهادهاي آارگري در ايران و                    
سراسر جهان ميخواهيم تا به هر             
نحو ممكن دوشادوش هم و متحدانه       
به وضعيت موجود اعتراض آرده        

 نفر از فعالين و       13و اجازه ندهند     
رهبران آارگري مورد محاآمه             
قرار گرفته و محمود صالحي در            
بدترين شرايط جسماني همچنان در      

 .زندان بماند

 زنده باد اول ماه مه

 زنده باد همبستگي آارگري

اتحاديه سراسري آارگران  
 18/4/1386 اخراجي و بيكار 

 wwwwwwwwwwww....ettehadeettehadeettehadeettehade....comcomcomcom 
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٧شماره   

توطئه اقدام به ض"د  « زندان به جرم    
 قان"ون  610  ۀطبق ماد »   امنيت ملی 

ب"ه  .     مجازات اسالمی مح"ک"وم ش"د       
دنبال ت"ق"اض"ای ت"ج"دي"د ن"ظ"ر، ک"ه                  

[ م"ارس     11آخرين استماع آن در     
ص""""""ورت گ""""""رف""""""ت،         ]   2007

 س"ال زن"دان       1محک"وم"ي"ت او ب"ه           
و سه سال زندان ت"ع"ل"ي"ق"ی         ]   قطعی[ 

 . کاهش يافت

  

 آوري""ل    9م""ح""م""ود ص""ال""ح""ی در           
پسر محمود .      باز داشت شد 2007

 ۀص"""ال"""ح"""ی در س"""اي"""ت ش"""ب"""ک           
هم"ب"س"ت"گ"ی ک"ارگ"ران ب"از داش"ت                
 :پدرش را چنين توصيف می کند

 
يکی از مأموران نيروهای امنيت"ی     « 

سقز به محل کار محم"ود ص"ال"ح"ی        
رفت و ب"ه پ"درم گ"ف"ت ک"ه              )  پدرم( 

فرماندار و دادستان می خواهن"د ب"ا         
 م""راس""م اول م""اه م""ه          ۀاو در ب""ار    

ب"ا  . . . پ"در م"ن       .     امسال گفتگو کن"ن"د   
ب"ه  .     اين م"أم"ور ب"ه دادس"را رف"ت             

محض ورود به دادسرا پدرم فهميد      
که اين احضار هيچ ربط"ی ب"ه م"اه          

 ۀبلکه در ب"ار     !     ندارد]   امسال[ مه  
 و   2004بزرگداشت اول م"اه م"ه          

.   او اس""ت     ۀ س""ال  4م""ح""ک""وم""ي""ت     
دادگاه تجديد نظر اخي"رَا اي"ن ح"ک"م          
را به يک سال زندان قطعی و س"ه          
سال زندان تعليقی ت"ب"دي"ل ک"رد ک"ه             
م"ق"ام"ات ق""ان"ون"ی م"ی خ"واه"ن"د ب""ا                  
روش""ی غ""ي""ر ق""ان""ون""ی ب""ه اج""را                

مقامات قان"ون"ی ب"ه رغ"م         .    بگذارند
اعتراضات پدر و مادرم، و امتن"اع        
پدرم از امضای حکم و بدون توجه 
ب""ه ت""ق""اض""اه""ای ت""ج""دي""د ن""ظ""ر و               
اعت"راض"ات او ف"ورَا ب"ه اق"دام"ات               

چ"ن"د   .     شديد ام"ن"ي"ت"ی روی آوردن"د          
مأمور او را م"ح"اص"ره ک"ردن"د و                

م"اش"ي"ن    .     درون ماشي"ن"ی ان"داخ"ت"ن"د         
ح""ام""ل پ""در م""ن ک""ه ت""وس""ط چ""ن""د              
خودرو پ"ل"ي"س اس"ک"ورت م"ی ش"د               
شهر را به مقصد نامعل"وم"ی ت"رک          

پدر من نخستين کس"ی اس"ت         .     کرد
که محک"وم"ي"ت"ش ب"دي"ن ط"ري"ق ب"ه                 
اج""را در آم""ده و ف""ورَا ب""ه زن""دان              

اي"ن ح"ک"م م"ی         .     منتق"ل ش"ده اس"ت       
بايست قبَال به او ابالغ م"ی ش"د ت"ا               
 ».بتواند خود را برای آن آماده کند
   ٧صفحه 

 سازمان عفو بين الملل 
  نگرانی پزشکی//// زندانی عقيدتی



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

محمود صالحی تنها يک کليه دارد  
و ب""ن""ا ب""ه آن""چ""ه گ""زارش ش""ده از               
بيماری سنگ کليه رنج می ب"رد و          
گفته می شود به م"داوای دي"ال"ي"زی            

نامه ای از پ"زش"ک       .     نيازمند است 
او با اعالم اينکه محم"ود ص"ال"ح"ی           
بايد در بيرون از زندان مداوا ش"ود       

 م"اه م"ه ب"ه م"ق"ام"ات              15در ناريخ   
وکيل مدافع .       زندان داده شده است 

 ژوئ""ن اع""الم ک""رد ک""ه             8او در      
محمود صال"ح"ی در اع"ت"راض ب"ه             

 400زندانی شدنش در سنن"دج ک"ه        
کيلومتر از مح"ل زن"دگ"ی خ"ان"واده            

 ک"ي"ل"وم"ت"ر        170[ اش فاصل"ه دارد       
دس"ت ب"ه     ]   م"ت"رج"م     –صحيح است    

عفو ب"ي"ن     .     اعتصاب غذا زده است   
الملل نمی داند آيا او ب"ه اع"ت"ص"اب          
غذايش ادام"ه م"ی ده"د ي"ا ن"ه ام"ا                   
گ"زارش ش""ده ک""ه ص""ال""ح""ی دچ""ار          
.  مشکالت روده و ق"ل"ب ش"ده اس"ت           

 ژوئ"ن ب"ه       17گزارش شده که در       
بيمارستان توحيد انت"ق"ال ي"اف"ت"ه ام"ا             
پس از آن به زندان برگردانده ش"ده      

 . است

محمود صالحی از مالقات با وکي"ل     
و خ""ان""واده اش م""ح""روم اس""ت؛                

 تماس تلف"ن"ی   ۀ او تنها اجاز ۀخانواد
 .با او دارند

او قبَال نيز چند ب"ار دس"ت"گ"ي"ر ش"ده             
ع""ف"و ب"ي""ن ال""م"ل""ل در س""ال            .     اس"ت 

 به حمايت از او وارد ع"م"ل       2000
 Medicalن""گ""اه ک""ن""ي""د ب""ه         ( ش""د   

Writing Action: Ill-health 
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Index: MDE 13/30/00). 

 

 توصيه عمل
لطفَا برخی از پيشنهاد های زير را       
انتخاب کنيد و با کلمات خ"ود ن"ام"ه           
ای ب""ه ف""ارس""ی، ع""رب""ی، ک""ردی،           

 :انگليسی يا فرانسوی بنويسيد

 

اظهار نگرانی از گ"زارش ه"ا در            
 بيماری شديد محمود صالح"ی       ۀبار

ف""ع""ال ات""ح""ادي""ه ای ک""ه در زن""دان            
س""ن""ن""دج ب""ازداش""ت اس""ت و در                 

 م"راق"ب"ت ه"ای         ۀخواست اينکه ه"م   
 او ب"ه ع"م"ل        ۀپزشکی الزم در بار   

آي"""د و در ص"""ورت ل"""زوم از                      
تسهيالت پزشکی بيرون از زن"دان       

 : ايران
 سرآوب ضد اتحاديه اى 

 ادامه دارد   
httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....itucitucitucituc----csicsicsicsi....orgorgorgorg////
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: ٢٠٠٧ ج"""والى       ٥ب"""روس"""ل،    
نگرانى راجع ب"ه س"الم"ت"ى آق"اي            
محم"ود ص"ال"ح"ى، ازره"ب"ران و             
ب""ن""ي""ان گ""ذاران ان""ج""م""ن ص""ن""ف""ى         

 ٩آارگران خباز در سقز، آه از    
 در زندان ميباشد و ٢٠٠٧آوريل  

واز نظر وضع"ي"ت س"الم"ت"ى در            
معرض خطر مرگ ق"رار دارد،        

آق"""اي .   رو ب"""ه اف"""زاي"""ش اس"""ت          
صالحى تنها آلي"ه ب"اق"ي"م"ان"ده اش            
س""ن""گ دارد و ن""ي""از ب""ه دي""ال""ي""ز            
دائمى دارند، اما اين معالجات در  
دسترس ايش"ان در زن"دان ق"رار            

 . نگرفته اند

 

چندين گروه و سازمان در اي"ران       
ب""راى آزادى ف"""ورى م"""ح""م"""ود            

. صالحى در حال آمپين ميب"اش"ن"د        
آميته دفاع از دس"ت"گ"ي"ر ش"دگ"ان              
اول ماه م"ه در اي"ران ف"راخ"وان             
عم"ل اض"ط"رارى ب"راى ان"ت"ق"ال              
س""ري""ع م""ح""م""ود ص""ال""ح""ى ب""ه               
ب""ي""م""ارس""ت""ان ت""خ""ص""ص""ى ب""راى        

. معالجه فورى صالحى داده است  
 ITUCطبق اطالعاتى آه بدس"ت       

رسيده است آارگزاران مربوط"ه     
در س""ن""ن""دج ع""ام""دان""ه از ان""ت""ق""ال          
صالحى به بيمارستان جل"وگ"ي"رى       
ميكنند آه بدينوسيله س"الم"ت وى        
را ت"ا ح"د خ"ط"رن"اآ"ى تض"ع"ي"ف                 

 . نمايند

 
ITUC   در چندين نوبت به رئ"ي"س 

جمهورى اي"ران ن"ام"ه ن"وش"ت"ه و              
قويا ح"م"الت م"ق"ام"ات اي"ران ب"ه               
اتحاديه هاى مستقل آارگ"رى در        
ايران را محكوم ن"م"وده اس"ت، و          
نگرانى خود را راجع به ع"واق"ب      
خطرن"اك ع"دم اراي"ه م"ع"ال"ج"ات              
پ""زش""ك""ى م""ن""اس""ب ب""راى آق""اي             

 ...سازمان عفو بين الملل 

 استفاده شود

در خواست موافقت با مالقات منظم   
در  خانواده و وکيل ص"ال"ح"ی ب"ا او           

خواست آزادی فوری و ب"ی ق"ي"د و             
ش""رط م""ح""م""ود ص""ال""ح""ی چ""ون او          
زندانی عقيدتی اس"ت و ص"رف"َا ب"ه              
دليل ِاعمال مسالمت آميز ح"ق خ"ود       
در آزادی بيان و آزادی تش"ک"ل در          
رابط"ه ب"ا ت"ظ"اه"رات اول م"اه م"ه                  

 و فعاليت های مسالمت آمي"ز  2004
اتحاديه ای در باز داشت به سر می        

 .برد

    

 : خطاب به

 :رهبر جمهوری اسالمی

 آيت اهللا سيد علی خامنه ای

 دفتر رهبری، خيابان شهدا

 قم، جمهوری اسالمی ايران

Email : info@leader.ir 

 و يا

org.wilayah@istiftaa 
Fax : 011 98 251 774 

2228 

 

 : قضائيهۀرئيس قو

 آيت اهللا محمود هاشمی شاهرودی

 وزارت داد گستری

 پارک شهر

 تهران، جمهوری اسالمی ايران

 

 :رونوشت به

 آقای سيد مهدی محبی

کاردار سفارت جم"ه"وری اس"الم"ی         
 ايران

Chargé d’Affaires, 
Embassy for the Islamic 

Republic of Iran 

245 Metcalfe Street 

Ottawa, Ontario K2P 2K2 

Fax: (613) 232-5712 

*** 

٧شماره   

صالحي، تا زم"ان"ى آ"ه در زن"دان              
. ميباشند،  به وي يادآور شده اس"ت        

ITUC               هي"چ واآ"ن"ش"ي از م"ق"ام"ات 
اآ"ن"ون   .   ايران دريافت نكرده اس"ت     

از تمامى اتح"ادي"ه ه"اى م"رت"ب"ط و               
وابسته با اصرار ميخواهيم آه اي"ن       
درخواست ما از مقامات ح"ك"وم"ت         
ايران را مورد ح"م"اي"ت ق"رار داده            
آ""ه اط""م""ي""ن""ان ح""اص""ل ش""ود آق""اى          
ص"""ال"""ح"""ى ب"""رپ"""اي"""ه م"""وازي"""ن                
بشردوستانه آزاد شده و فورا م"داوا   

 .گردند

 
، اع"الم    ITUCگاى رايدر، دبيرآل    

در معرض خ"ط"ر     " آرده است آه  
مرگ قرار دادن شخصى آ"ه ت"ن"ه"ا         
بخاطردستيابى به ابتدايي"ت"ري"ن ح"ق         
ايجاد اتحاديه آ"ارگ"رى و ت"وس"ع"ه             
فعاليته"اى ب"رح"ق ات"ح"ادي"ه اى در               
زندان است، بخصوص وقتي"ك"ه از        
اقدام"ات قض"اي"ي خ"الف ق"اع"ده و               
نقض حقوق قضايى آ"ه م"ن"ج"ر ب"ه             
زندانى شدن صالحي شد مط"ل"ع"ي"م،         

 . بسيار هولناك است

 
ITUC      همچنين نگرانيهاى خ"ود را 

در نامه اى آه امروز ب"ه س"ازم"ان           
ج""ه""ان""ى آ""ار ارس""ال آ""رد اع""الم            

اي"ن آ"ام"ال روش"ن         .   "   نم"وده اس"ت    
است آه اين اقدامات بنماين"دگ"ى از         
سازمان امنيت اي"ران م"ي"ب"اش"د آ"ه              
آقاى صالحى را وادار ن"م"اي"ن"د از              
فعاليتهاى آ"ارگ"رى خ"وي"ش دس"ت           

 در ن"""ام"""ه اش            ITUC. "   ب"""ردارد
درخ""وس""ت ن""م""وده اس""ت آ""ه اي""ن            
مسئله به اطالع آميته آزادى تشكل      

 . برسد

 

اتحاد بين المللي : ترجمه و تكثير
 در حمايت از آارگران در ايران

 or org.iran-workers@info
-workers@alliance

.org.iran 

org.iran-workers.www 
://http

/com.etehadbinalmelali.www
htm.INDEXI 

اطالعيه آنفدراسيون جهانى 
اتحاديه هاى آارگرى راجع به 
 وضعيت محمود صالحى در زندان



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

 صدر  –شاران بورو  

 دبير کل  –گای رايدر 

 آقای خوان سوماويا
مدير کل سازمان بين الملل"ی ک"ار        

 )ILO   (     ۀخيابان موري"ون، ش"م"ار 
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جمهوری اسالم�ی   :   آزادی تشکل 
، 2323  ۀ ش"م"ار    ۀپ"رون"د  ( ايران   

 )  کميته آزادی تشکل

 

 آقای سوماويای عزيز
کنفدراسيون بين الم"ل"ل"ی ات"ح"ادي"ه           
ه""ای ک""ارگ""ری ب""ه دن""ب""ال ن""ام""ه            

 خ""ود   2006 دس""ام""ب""ر     4م""ورخ   
مايل است اطالع"ات دي"گ"ری ب"ه           
شکايت خود از دولت ج"م"ه"وری       

 ۀ ش"م"ار    ۀپ"رون"د  ( اسالمی اي"ران     
) ، ک""م""ي""ت""ه آزادی تش""ک""ل         2323
 .بيافزايد

 

َاعمال خالف قانون در محاکمه 
دادگاه تجديد نظر و زندانی کردن 

 مجدد محمود صالحی
پ""س از اع""الم ح""ک""م دادگ""اه در             

، وک""ي""ل م""داف""ع          2006ن""وام""ب""ر  
محمود صالحی ت"ق"اض"ای ت"ج"دي"د           
نظر کرد و آخرين محاکمه او در       

 در رون"""د        2007 م"""ارس        11
قضائ"ی ای ص"ورت گ"رف"ت ک"ه              
ناقض معيار های ابتدائی محاکمه     

آن"ان در دادگ"اه       :   ای عادالنه ب"ود    
تجديد نظربه وسيل"ه ه"م"ان کس"ی           
م""ح""اک""م""ه ش""دن""د ک""ه در زم""ان               
دستگيری نخستين شان در ماه مه  

 دادستان بود و ح"ک"م       2004سال  
 2006دادگاه دومشان درنوام"ب"ر       

 .را تأييد کرده بود

 

محمود صالحی، جالل حسين"ی و       
محسن حکيم"ی ه"م"راه ب"ا وک"ي"ل              
مدافع خود آقای م"ح"م"د ش"ري"ف،            
مطابق احضاريه دادگ"اه، س"اع"ت       

 2007 م"ارس      11 صبح روز     9
در دادگ""اه ت""ج""دي""د ن""ظ""ر اس""ت""ان            

پ"س از    .     کردستان حضور يافتن"د   

صالحی به دفتر رئيس دادگ"اه ب"ه         
او اط""الع داده ش""د ک""ه دادگ""اه                
تجديد نظر ک"ردس"ت"ان در م"ورد             

 او به نتيجه نهائی رس"ي"ده        ۀپروند
و او را ب""ه ي""ک س""ال زن""دان                   

و سه سال زندان تعليق"ی  ]   قطعی[ 
صالح"ی در    .     محکوم کرده است  

جا ب"از داش"ت ش"د و م"ان"ع اي"ن                   
ش""دن""د ک""ه از ح""ق خ""ود ب""رای                
اطالع دادن به وکيل و بستگان"ش       

 .استفاده کند

 

از اين رو صالحی ب"ه اي"ن ح"ک"م           
اع""ت""راض  و از امض""ای آن                  

پ"""""س از      .       ام"""""ت"""""ن"""""اع ک"""""رد     
هش""داره""م""ک""اران و بس""ت""گ""ان             
صالحی به مقامات مبنی براينک"ه       
ب""ه ش""ه""رون""دان س""ق""ز ف""راخ""وان         
اع""ت""راض داده خ""واه""د ش""د ب""ه             
صالحی اجازه دادن"د ب"ا خ"ان"واده            

از اي"ن    .     اش تماس تلفنی ب"گ"ي"رد      
طريق بود که بستگانش فه"م"ي"دن"د        
که او قرار است به سنندج مرک"ز   

 ک"ي"ل"و      140ک"ه    ( استان کردستان   
ان"ت"ق"ال    )   متر از سقز فاصله دارد     

صالحی اک"ن"ون در زن"دان          .     يابد
مرکزی شهر سنندج ب"ه س"ر م"ی         

 .برد

 

حمله به تجمع کارگران در 
 حمايت از صالحی

، نيرو ه"ای    2007 آوريل 16در  
ام""ن""ي""ت""ی ت""ج""م""ع ده ه""ا ت""ن از                  

 –کارگران و فعاالن کارگری را      
 –اکثرَا کارگران خباز شهر سقز      

ک""ه در م""ق""اب""ل م""ح""ل ک""ار آق""ای            
ت""ع""اون""ی مص"""رف       ( ص""ال""ح""ی       

برای ح"م"اي"ت از      )  کارگران سقز 
آزادی او گ""رد آم""ده ب""ودن""د ب""ا                

.  خش"""ون"""ت پ"""راک"""ن"""ده ک"""ردن"""د           
نيروهای امنيتی يونيفورم پوش و    
لباس ش"خ"ص"ی ه"ا ب"ا چ"م"اق و                   
اسپری گ"از ب"ه ک"ارگ"ران ح"مل"ه              
کردن"د؛ چ"ن"دي"ن ک"ارگ"ر زخ"م"ی               

ج"الل حس"ي"ن"ی و م"ح"م"د              .     شدند
عبديپور به دفتر دادستان احضار     
گرديدند تا از شرکت شان در اين   

عب"دی  .   گردهمائی جلوگيری شود  
 ۀ از هم2006پور که در نوامبر  

اتهامات تبرئه شده ب"ود ت"ا پ"اي"ان             
اين گردهمائی در دفت"ر دادس"ت"ان         
در حال بازداشت بود و به ج"الل        

 2006 نوامبر    11حسينی که در    
به دو سال زندان تعليقی م"ح"ک"وم       
شده بود هش"دار داده ش"د ک"ه ب"ه               

مدتی تأخير به آقای شريف گ"ف"ت"ه ش"د             
که آقای محمد مستوفی، رئي"س دادگ"اه         

آق"ای  .     ، در م"رخص"ی اس"ت         7بخش   
شريف طبق مقررات به منشی دادگ"اه        
حضور خود و م"وک"الن"ش را اط"الع             

ب""ه دل""ي""ل ع""دم حض""ور       [ داد و گ""ف""ت       
قص"د دارن"د دادگ"اه را          ]   رئيس دادگ"اه   

اما منش"ی دادگ"اه از آن"ان          .   ترک کنند 
خواست صبر ک"ن"ن"د ت"ا او ب"ه رئ"ي"س                   

پس از يک ساعت .    دادگاه اطالع دهد 
س"خ"ن"ان    [ به آنان گفته شد که اس"ت"م"اع           

ص""ورت خ""واه""د   ]   وک""ي""ل و م""ت""ه""م""ان     
 45 و     10گرفت و استماع در ساعت      

دقيقه با رياست قاضی صادق"ی ان"ج"ام          
 .شد

در زمان نخستين محاک"م"ه ه"ف"ت ن"ف"ر             
، آق""ای   2004در س""ق""ز در م""اه م""ه              

صادقی دادستان شهر س"ق"ز ب"ود و از           
 فعال اتحاديه 7اين رو حکم دستگيری 

ص""ال""ح""ی، حس""ي""ن""ی، ح""ک""ي""م""ی،        ( ای   
برهان دي"وارگ"ر، م"ح"م"د ادي"ب پ"ور،               

را )   هادی تنومند و اسماعيل خودک"ام        
 او   2004)   مت"رج"م  -مه( در ماه مارس    
 دوم ک"ه      ۀدر محاک"م .     امضا کرده بود 

 در دادگاه ان"ق"الب   2006در ماه اکتبر    
سقزبرگزار شد، قاضی صادقی رئيس    

ق"اض"ی ای ک"ه        .     دادگستری سقز ب"ود    
ص""ال""ح""ی و ه""م""ک""اران او را در آن              
دادرسی محاکمه کرد دادياری ب"ه ن"ام          
آقای شايق بود و حکم دادگاه تنها پ"س          
از تأييد آقای صادقی رسميت پيدا م"ی         

بنا بر اين، صالحی، حس"ي"ن"ی و      .     کرد
حکيمی در دادگاه تجديد نظر به وسيله   
همان کسی محاکمه شدن"د ک"ه دس"ت"ور            
باز داشت نخستين آنان را داده و حکم         

 2006دادگاه دومشان را در ن"وام"ب"ر           
 .تأييد کرده بود

 مارس هيچ حکم رسم"ی ای    11 روز  
 دادرس""ی ب""ه      ۀص""ادر نش""د و ن""ت""ي""ج         

محاکمه شوندگان و وکيل م"داف"ع آن"ه"ا            
 .اعالم نگرديد

 1، حدود س"اع"ت       ٢٠٠٧ آوريل 9در  
بعد از ظهر، يک مأمور امنيت"ی س"ق"ز          
به دفتر همبستگی ات"ح"ادي"ه ک"ارگ"ران            

آن .   نزد صالحی رف"ت   )   تعاونى( خباز  
مأمور از صالحی خ"واس"ت در دف"ت"ر             

 ۀدادس""ت""ان حض""ور ي""اب""د ت""ا در ب""ار              
م""وض""وع""ات م""رب""وط ب""ه ب""رگ""زاری         

ب"""ا )   2007( م"""راس"""م اول م"""اه م"""ه             
فرماندار و دادستان شهر سق"ز ب"ح"ث"ی           

ب""ه م""ح""ض ورود        .     ص""ورت گ""ي""رد    

٧شماره   
ع""ل""ت م""ح""ک""وم""ي""ت""ش ت""ح""ت ه""ي""چ          
شرايطی نمی تواند در گ"رده"م"ائ"ی         

گزارش داده ش"ده ک"ه       .     شرکت کند 
 س"ال"ه     17سام"رن"د ص"ال"ح"ی پس"ر             

محمود صالحی در اين گرده"م"ائ"ی        
ن"ي"روه"ای ام"ن"ي"ت"ی          .     دست"گ"ي"ر ش"د      

دفترهای تعاونی مصرف کارگران    
 .را بستند

 

 شرايط زندان صالحی
 کنف"دراس"ي"ون    2007 آوريل 18در  

بين المللی اتح"ادي"ه ه"ای ک"ارگ"ری            
در اع"ت"راض ب"ه        )   آی تی يو س"ی     ( 

ب""ازداش""ت ه""ای م""ت""ع""دد ف""ع""االن              
اتحاديه ای و نگرانی از اينکه آقای  
صالحی به خاطر زندانی ب"ودن از        
مراقبت های الزم پزش"ک"ی ک"ه ب"ه            
علت بيماری کليوی بدان نياز دارد    
م"ح"روم خ""واه"د ب""ود ن"ام""ه ای ب""ه               

ه"ي"چ   .     رئيس جمهور ايران نوش"ت    
پاسخی از جانب مقامات ايرانی ب"ه        

در اي"ن    .     آى تى يو س"ى داده نش"د          
 صالحی، وکيل مداف"ع     ۀحال خانواد 

او و پشتيب"ان"ان"ش در ت"الش ب"ودن"د               
آزادی م"وق"ت"ی ب"رای ص"ال"ح"ی ب"ه                
دست آورند تا او بتواند ب"ي"رون از           
زن""دان از ک""م""ک ه""ای پ""زش""ک""ی             

دفت"ر دادس"ت"ان"ی       .       برخوردار شود 
 22سقز با مرخصی موقت او در          

 م"واف"ق"ت ک"رد ام"ا            2007ماه م"ه      
رئ""ي""س زن""دان س""ن""ن""دج و دف""ت""ر                
دادستانی سنندج اين موافقت را رد       
کردند و تصميم در اين باره را ب"ه           

اين  –شورای زندان واگذار نمودند 
بدان معنی بود که دست کم ت"ا ي"ک          
ماه ديگر تصميمی گرفت"ه ن"خ"واه"د          

 صال"ح"ی   2007 ماه مه 28در .  شد
به همسرش خانم نجيبه صالح زاده       
اطالع داد که وضعيت س"الم"ت او         
رو به وخامت است و خطر م"رگ        

درد ف"وق ال"ع"اده        ( را در پ"ی دارد        
و )   شديد کليوی و افت فش"ار خ"ون         

خواهان پاسخی ف"وری ب"رای ح"ل           
 .مشکل سالمت خود شد

 

 کنف"دراس"ي"ون    2007 ماه مه 31در  
بين المللی اتح"ادي"ه ه"ای ک"ارگ"ری            

در ن"ام"ه ای ب"ه          )     آی تی يو س"ی     ( 
(مدير کل سازمان بين المللی ک"ار         

ILO   (   از او خواست در اين زمي"ن"ه
مدير عامل معيارها و   .   دخالت کند 

اصول و حقوق ب"ن"ي"ادی در ب"خ"ش             
کار فورا دخالت کرد و شخ"ص"ا ب"ا         

ه"""""""""""ي"""""""""""أت 
  ٩صفحه ن"""م"""اي"""ن"""دگ"""ی    

سی -يو-تی----آی(نامه کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری 
ITUCITUCITUCITUC (به دبير کل سازمان بين المللی کار 



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

دولت ايران در کنفرانس ب"ي"ن        
المللی کار وارد ت"م"اس ش"د و           
از آن""ان دع""وت ک""رد ه""م""ه               
اق""دام""ات م""م""ک""ن را ب""رای              
تض""م""ي""ن آزادی ص""ال""ح""ی ب""ه       

 .عمل آورند

 

 خانم نجيبه 2007 ژوئن  5در  
صالح زاده ب"ه ک"ن"ف"دراس"ي"ون             
ب""ي""ن ال""م""ل""ل""ی ات""ح""ادي""ه ه""ای           

نامه )   آی تی يو سی( کارگری  
ای نوشت که حاوی ج"زئ"ي"ات        

 وض"ع"ي"ت      ۀبيش"ت"ری در ب"ار       
.  آقای صالحی در زن"دان ب"ود         

در ح"ال"ی ک"ه وض"ع س"الم"ت              
صالحی پيوسته بد تر م"ی ش"د         

 او ب"رای      ۀتالش های خ"ان"واد    
ان""ت""ق""ال""ش ب""ه ب""ي""م""ارس""ت""ان ب""ه        
م""ن""ظ""ور م""داوای او ت""وس""ط           
پزشک م"ت"خ"ص"ص ب"ي"م"اری            
های کليوی با تعويق و امتن"اع       
م""ق""ام""ات روب""رو م""ی ش""د و            
چ""ن""دي""ن م""ق""ام ک""ه از آن""ان                 
درخواست شده ب"ود ص"ال"ح"ی         
را به زندان سقز منت"ق"ل ک"ن"ن"د            
گ"ق"ت""ن"د اخ""ت"ي"ار چ"ن"ي""ن ک""اری              

از نظر پزش"ک آق"ای     .    ندارند
در نامه ای ک"ه در        (   صالحی  

 ب"ا    2007 م"اه م"ه         31تاريخ   
دست به م"ق"ام"ات زن"دان داده            

آقای ص"ال"ح"ی را ن"م"ی            )   شده
.  توان در زندان مع"ال"ج"ه ک"رد         

ح"""ت"""ی پ"""زش"""ک زن"""دان ب"""ه           
صالحی اط"الع داد ک"ه ه"ي"ج             
کاری در مورد او ن"م"ی ت"وان          
کرد مگر اينکه او به پ"زش"ک        
متخ"ص"ص دس"ت"رس"ی داش"ت"ه            

 .باشد

 ژوئ"ن آق"ای ص"ال"ح"ی            17در  
تحت مراقبت شديد ن"ي"روه"ای        
امنيتی به بي"م"ارس"ت"ان ت"وح"ي"د            
سنندج انتقال ي"اف"ت و پ"س از            

 پزشکی به زندان ب"از       ۀمعاين
طب"ق اط"الع"ات      .     گردانده شد 

ک""ن""ف""دراس""ي""ون ب""ي""ن ال""م""ل""ل""ی          
آی ت"ی   ( اتحاديه های کارگری    

ه""ن""وز از ب""ه رغ""م        )   ي""و س""ی  
وضع وخيم سالمتش از کمک     
ه"""ای پ"""زش"""ک"""ی ش"""ايس"""ت"""ه           

آق"""ای :   ب"""رخ"""وردار ن"""ي"""س"""ت     
صالحی دچار مشکالت ق"ل"ب"ی        
و روده ای ش""ده و ق""ادر ب""ه               
 .ايستادن بر پاهای خود نيست

سيری که کمونيسم درايران طی کرد،      
از نقد پوپوليسم و عروج م"ارکس"ي"س"م           
انقالبی تا مباحث کمونيس"م ک"ارگ"ری،         
تالشى پيگ"ي"ر ب"راى ت"ام"ي"ن اس"ت"ق"الل                 
سياسى و حضور طبقه کارگ"ر و ن"ق"د            
روش""ه""ا و دي""دگ""اه""ه""ا و س""ب""ک ک""ار             
جنبشهاى غير کارگرى بوده است ک"ه        
اساسا نات"وان از س"ازم"ان"ده"ی ط"ب"ق"ه                 
کارگر برای م"ب"ارزه ع"ل"ي"ه س"رم"اي"ه                

 . داری بودند

چپ های پوپوليست و ناسيوناليست و       
خلقى از ق"ب"ي"ل س"ازم"ان رزم"ن"دگ"ان،                
پيکار، چريک فدايی و غيره در ايجاد       
س"ازم"ان"ی ب"رای ک"ارگ"ران و ت"وس""ط                
کارگران در محيط کار و زيست طبقه   

سبک کار پوپوليستی بن"ا  .   ناتوان بودند 
ب""ه م""اه""ي""ت ط""ب""ق""ات""ى اش در دوره                

، فقط می ت"وانس"ت ان"ق"الب"ی        ۵٧انقالب
گری خ"رده ب"ورژوازی را س"ازم"ان             

با نقد اين سبک کار، ک"م"ون"ي"س"م         .   بدهد
در ايران چند گام به جلو برداش"ت در          
ب""ح""ث ه""ای م""وس""وم ب""ه م""ارکس""ي""س""م           
انقالبی ضعف ه"ای اي"ن س"ب"ک ک"ار               

ام"ا زم"ان م"ه"م         .   بخشا نش"ان داده ش"د       
ن"ي"رو   :   ترين عامل از دست رفت"ه ب"ود        

های انقالبی سرکوب ش"دن"د، ارت"ج"اع          
! قهار و آدم کش ب"ه م"ي"دان آم"ده ب"ود                
. روندى که آغ"از ش"ده ب"ود ق"ط"ع ش"د                
 .کمونيسم و کارگر بخون کشيده شد

با افزايش شکاف ط"ب"ق"ات"ی و ب"ح"ران               
های پياپی رژي"م ک"ه ام"روز گ"ري"ب"ان               
ط"ب""ق""ه ک""ارگ""ر و م""ردم ب""ی دف""اع را               
گرفته، هر روز اعتصاب و اعت"راض     
های شه"ری، ب"ی اع"ت"ن"اي"ی م"ردم ب"ه                  
دستگاه سياسی و قدرت، مطرح ش"دن        
دعوا های حقوقی گسترش مى ي"اب"د و          
همه نشانه های جدال شديد طبقاتي"س"ت        

ف""رق""ی  .   ک""ه در اي""ران ج""ري""ان دارد            
نميکند که اين وضعيت چه تعريفی در    
بلند گوهای رسمی بورژوازی داش"ت"ه         

کمی عقل و ديد ط"ب"ق"ات"ی نش"ان             .   باشد
م""ي""ده""د ک""ه ج""ام""ع""ه اي""ران در چ""ه                 

اج"ت"م"اع"ی س"ي"ر         -من"اس"ب"ات س"ي"اس"ی           
اين مبارزه بايد به نف"ع ک"ارگ"ر          .   ميکند

. و جن"ب"ش اج"ت"م"اع"ى اش ت"م"ام ش"ود                  
سرنگونی رژيم اسالمی با تقويت اي"ن        
مبارزه و تقويت کارگر معنی روشن"ى       

 . ميگيرد

ما در نشريات مان اعالم کرديم به هر  
ش""ي""وه ای خ""واس""ت""ار س""رن""گ""ون""ی                  

جن"گ  .   جمهوری اسالمی نخواهيم بود   
. و تحريم اقتصادی الگوهای ما نيس"ت      

  آق"ای      2007 ژوئ"ن      19در  
وک"ي"ل آق"ای      ( محم"د ش"ري"ف        

نتوانس"ت ب"ا او در         )   صالحی
مق"ام"ات     –زندان مالقات کند   

.   مالق"ات ن"دادن"د      ۀبه او اجاز  
به آقای ش"ري"ف اط"الع داده           

 ۀشد از آنجا که حک"م پ"رون"د         
صالحی ح"ک"م ن"ه"ائ"ی اس"ت              
وکيل ديگرهيچ حق دخ"ال"ت"ی        

.   حب"س ن"دارد     ۀدر طول دور  
 ص""ال""ح""ی   ۀاعض""ای خ""ان""واد  

ن""ي""زح""ق م""الق""ات ب""ا او را             
ندارند و تنها می توانند ب"ا او         

 . تماس تلفنی داشته باشند

 

ک""ن""ف""دراس""ي""ون ب""ي""ن ال""م""ل""ل""ی       
آی ( اتحادي"ه ه"ای ک"ارگ"ری           

عميقَا نگران اي"ن  )   تی يو سی  
است که مم"ان"ع"ت از ک"م"ک            
های پزشکی شايسته به آق"ای      
محمود ص"ال"ح"ی ت"ال"ش"ی از            
ج""""ان""""ب س""""روي""""س ه""""ای          
اطالعاتی ايران براِی ِاعم"ال     
فشار بر او به منظور ت"وق"ف        
فعاليت ه"ای ات"ح"ادي"ه ای او            
است ونيز ب"ه خ"اط"ر اي"ن"ک"ه             

ب"ن"ا   .     جان او در خط"ر اس"ت      
ب""ر اي""ن ک""ن""ف""دراس""ي""ون ب""ي""ن         
المللی اتحاديه های ک"ارگ"ری      

از ش""م""ا    )   آی ت""ی ي""و س""ی        ( 
تقاضا دارد اي"ن ن"ام"ه را ب"ه             
ع"ن""وان اط"الع""ات ت""ک"م""ي""ل""ی        

از [ شکايت آی ت"ی ي"و س"ی             
دول""ت ج""م""ه""وری اس""الم""ی         

به کميته آزادی تشکل ]   ايران
 .منتقل نمائيد

 

 ارادتمند، دبير کل  
اتحاد بين : ترجمه و تكثير

المللي در حمايت از آارگران 
 در ايران

-workers@info
 or org.iran

-workers@alliance
.org.iran 

-workers.www
org.iran 

http://
www.etehadbinalm
elali.com/
INDEXI.htm 

٧شماره   

طبقه م"ا ب"اره"ا وب"اره"ا ع"واق"ب وخ"ي"م                    
اجتماعی اين م"ک"ان"ي"س"م ه"ای ج"اب"ج"اي"ی                 
قدرت در اقشار مختلف سرمايه داری را 

شکل مطلوب ما سرنگ"ون"ی      .   کشيده است 
جمهوری اس"الم"ی ت"وس"ط ي"ک ان"ق"الب                

 سال پ"ي"ش م"ارک"س       150. کارگرى است 
به روشنی نشان داد ک"ه چ"گ"ون"ه ط"ب"ق"ه                  
ک""ارگ""ر ب""ار آزادی انس""ان را از ش""ر                  
مناس"ب"ات س"رم"اي"ه داری ب"ه دوش م"ی                   

خوشبختانه نقطه ای که ک"م"ون"ي"س"م           .   کشد
در اي"""ران ب""ر آن ايس""ت"""اده ت""وان"""اي"""ی                   
سازماندهی ط"ب"ق"ه ک"ارگ"ر در راس"ت"ای                

ام"ا اي"ن     . مبارزه طبقاتی اش را داراس"ت       
سازمان دهی هم برای ما کم"ون"ي"س"ت ه"ا         
هم برای طبقه کارگر مستل"زم ش"راي"ط"ی           
است که من به اختصار به ان اشاره م"ی      

 :کنم

حزب اتحاد کمونيس"م ک"ارگ"رى ب"اي"د ب"ه               
حزب کارگران پيشرو و س"وس"ي"ال"ي"س"ت             

راب"ط"ه ک"ارگ"ران پ"ي"ش"رو ب"ا               .   بدل ش"ود   
حزب کمونيس"ت"ی ب"ه راب"ط"ه ک"ارگ"ر ب"ا                  

اين فرض ک"ه    .   طبقه اش گره خوده است    
کارگر پيشرو چه قدر با م"واض"ع ح"زب           
موافق است بيانگر جاي"گ"اه ض"رورى و           
واقعى اش در کل ط"ب"ق"ه و م"ب"ارزه ک"ل                 

ب""درج""ه اى ک""ه ک""ارگ""ر        .   ط""ب""ق""ه ن""ي""س""ت   
سوسياليست و کمونيست مکان مه"م"ت"رى      
در مب"ارزه اج"ت"م"اع"ى و ط"ب"ق"ات"ى دارد                   

. حزب کمونيستى اش قدرتم"ن"د ت"ر اس"ت           
 .عکس آن هم صادق است

کموني"س"م در اي"ران ب"ن"ا ب"ه خ"واس"ت"گ"اه                     
اجتماع"ی س"ي"اس"ی اش از درون ط"ب"ق"ه                  
ناراضى و مت"وس"ط ش"ک"ل گ"رف"ت و از                 

اي""ن .   اس""اس ک""م""ون""ي""س""م ک""ارگ""رى ن""ب""ود        
کمونيسم غير کارگرى ظ"رف اع"ت"راض         
اين ط"ب"ق"ات و اه"داف آن"ه"ا در ح"اش"ي"ه                     

کمونيسم محمل جريان  .   جامعه بوده است  
 . طبقاتی ديگری بود

تشخيص مکانيسم های متف"اوت ره"ب"ری         
مبارزه طبقاتی، ضعف ه"ا و ق"درت ه"ا              
بر دوش پيشرو ترين بخش طبقه ک"ارگ"ر         
اس""ت ک""ه ه""م""ان ک""م""ون""ي""س""ت ه""ا و                       

اي"ن م"ب"ارزه      .   سوسياليستهاى طبقه هستند  
تا جايی مطرح خواهد شد که در عرص"ه    
مبارزاتی و علنى ابراز وجود کند ه"م"ان         
طور که االن در اع"ت"ص"اب"ات م"خ"ت"ل"ف                  
. بخش های طبقه کارگر شاهد آن هس"ت"ي"م         

اما اگر اين اع"ت"راض"ات ت"وس"ط پ"ي"ش"رو                
ترين بخش طبقه کارگر يعنی کمون"ي"س"ت         
ها و ذينفع ترين س"ازم"ان ي"ع"ن"ی تش"ک"ل                 
کمونيستی سازمان ده"ی نش"ود ب"ا اب"زار             

ه"""""""ای ن"""""""ظ"""""""ام          

 کارگران و تحزب کمونيستى  ILO ILO ILO ILO به دبير کل ITUCITUCITUCITUCنامه 
 على طاهرى

٤صفحه   



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

 ژوئن که       ٧در سمينار پالتاکی           
پروژه اتحاد صفوف   "تحت عنوان   

جنبش کمونيسم کارگری و مخالفين 
نقدی بر نظرات کورش           :  اش    

صحبت "  مدرسی و حميد تقوايی       
ميکردم يکی از کادرهای حزب            
کمونيست کارگری در قسمت                 
پرسش و پاسخ نکته ای را که                   
مطرح کرد که دوست دارم                       
پيرامون آن باز هم چند کلمه ای              
بيشتر حرف بگويم و نتايج حاصله       
از آن را کمی توضيحی تر بيان              

 .کنم

 

اين نکته از آن رو حائز اهميت                
است چرا که مبانی فکری رهبری       
حزب کنونی حزب کمونيست                 
کارگری را به شکل خامی، بدون         
تالش برای پرده پوشی، بيان                   

اين رفيق در جلسه در پاسخ . ميکند
به خرواری از مباحث و استدالل          
که پيرامون شاخصهای تعلق به             
جنبش کمونيسم کارگری،                          
ضرورت و اهميت اتحاد صفوف         
جنبش کمونيسم کارگری، بطور           
خالصه و موجزی اعالم کرد که           

هر کس که در حزب کمونيست           "
کارگری نباشد، در جنبش کمونيسم     

 ! ؟"کارگری هم نيست

 

شايد فورمولبندی اين رفيق در                
مقايسه با نقطه نظرات رهبری               
کنونی حزب کمونيست کارگری          

" خشن تر "تر و يا     "  زمخت"کمی  
اما دارای جوهر يکسان     .  بنظر آيد 

اين جوهر تز      .  و مشترکی است     
رفيق حميد تقوايی است که در                 

 –انجمن مارکس          "سمينارهای     
ساعتها به توضيح آن               "  کانادا

از نقطه نظر           .  پرداخته است     
رهبری حزب کمونيست کارگری،     

جنبش هيچ   .  حزب همه چيز است     
در نگرش اين رهبری حزب      .  چيز

منشاء تاريخ و حرکت و تحول                
موتور محرکه تحوالت           .  است

در نگرش  .  سياسی و تاريخی است   
اين رهبری حزب کمونيست                    
کارگری منشاء هويت بخشی                  

کارت .  کمونيستی به فرد است           
عضويت و پرداخت حق عضويت      

هر چه    .  کارگری وجود ندارد      
خارج از حزب است، بورژوايی     

ضد .  مک کارتيستی است   .  است
ضرب المثل    .  کمونيستی است   

" هر آنکه با ما نيست بر ماست       "
بی .  بيان دقيق اين تفکر است            

دليل نيست که در مبارزه                        
اين اتهامات     "  ايدئولوژيکشان"

مثل ريگ به طرف ساير                        
نيروهای کمونيست کارگری              

در اين تفکر          .  پرتاب ميشود    
رابطه جنبش و حزب وارونه             

جنبش وجود دارد چون          .  است
حزب موخر   .  حزب وجود دارد    

حزب .  و مقدم بر جنبش است           
ظرف سازمانی و ابزاری در             
يک جنبش اجتماعی نيست، خود      

جنبش کمونيسم   .  آن جنبش است    
کارگری هست چون گويا حزب        

در .  کمونيست کارگری هست       
اين تفکر حزبيت ايده اليزه                     

به يک امر در خود تبديل . ميشود
حزب حکمتش را از            .  ميشود

حزب نقطه      .  خودش ميگيرد     
شروع تحرک سياسی و تعقل و          
شاخص و مالک ارزشهای                  

در نگرش      .  کمونيستی است     
رهبری حزب کمونيست                        
کارگری حزب کمونيست                     
کارگری بخشی از جنبش                      

تمام آن  .  کمونيسم کارگری نيست  
 . است

 

اما از نقطه نظر ما کمونيسم                 
. کارگری جنبشی اجتماعی است     

کمونيسم کارگری جنبش                       
جنبش اعتراضی  .  پرولتاريا است 

طبقه کارگر برای واژگونی نظام     
سرمايه داری و ايجاد يک جامعه 
نوين و بدون طبقه و بدون                      

تاريخی به قدمت     .  استثمار است  
اعتراض ضد سرمايه داری                

حرکتی قائم به . طبقه کارگر دارد
جنبشی .  ذات و عينی است               

يکی از گرايشات . اجتماعی است 
قوی و داده شده صف و اردوی          

برای ما     .  طبقه کارگر است         
حرکت اجتماعی و بالفعل و                  
عينی مقدم بر انديشه و تالشهای        
حزبی و سازمانی وجود داشته و       

تنزل و تقليل          .  خواهد داشت    
جنبش اجتماعی به حزب سياسی      
يک محصول تفکر فرقه ای چپ      

از نقطه نظر ما       .  راديکال است  
تاريخ جامعه نه به صورت لخت       
و عريان طبقات غير متعين به            

 "هر کس که عضو حزب کمونيست کارگری نباشد"
 على جوادى 

از قرار مرز ميان کمونيست و غير 
فرد با      .  کمونيست بودن است          

عضويت در حزب کمونيست                   
کارگری به هويت کمونيستی دست       

از قرار عضويت در        .  پيدا ميکند  
حزب کمونيست کارگری ايران              
آنهم به ليدری حميد تقوايی شرط             

خارج از    .  کمونيست بودن است       
کوتوله های    "حزب همگان فقط           

در اين  .  هيچ نيستند .  هستند"  سياسی
تفکر مبارزه طبقاتی شکل ايده                 
اليزه شده مبارزه کسانی است که            

حزب کمونيست کارگری           "در      
بنام طبقه و . گرد هم آمده اند"  ايران

جنبش کمونيسم کارگری جدال                
ميکنند و سخن ميگويند و از قرار           
هم جانشين جنبش کمونيسم                         

. کارگری هستند و هم طبقه کارگر        
اين يک نگرش فرقه ای و                            

دارای عواقب و    .  سکتاريستی است 
پی آمدهای بسيار مضری برای              

متاسفانه .  کمونيسم کارگری است      
دوری و مغايرت اين نگرش با                 
مفاهيم پايه ای جنبش کمونيسم                  
کارگری به حدی است که در                     
بررسی بايد با اشاره به مسائل پايه         

 . ای آغاز کرد

 

در تفکر چپ راديکال و فرقه ای            
معموال رابطه يک به يکی ميان               
طبقات اجتماعی و احزاب سياسی         

حزب کمونيستی       .  وجود دارد      
نماينده تام و تمام طبقه کارگر و                

هيچ تحزب        .  پرولتاريا است       
کمونيستی ديگری نميتواند حتی بنا       

تعدد .  به تعريف وجود داشته باشد        
احزاب کمونيستی کارگری امری         
. غير قابل قبول و پذيرش است                

ترکيب سازمانی جنبش همواره              
. يک حزب   –يک طبقه   .  ثابت است 

مبارزه طبقاتی در مبارزه حزب             
مبارزه .  خالصه و جاری ميشود         

طبقاتی و مبارزه کمونيستی،                     
انشقاقی از مبارزه حزب و ناشی            

حزب .  از سياست های حزب است      
خالق مبارزه طبقاتی و منشاء                    
مبارزه طبقاتی و جنبش کمونيسم            

در اين تفکر حزب     .  کارگری است 
و سياست حزب منشاء جنبش                    

در اين    .  کمونيسم کارگری است       
تفکر فرقه ای بدون حزب                            
کمونيستی جنبش کمونيستی                      

٧شماره   
پيش برده ميشود و نه به صورت           
مبارزه سازمانی و احزاب سياسی       

بستر اصلی پيشرفت مبارزه    .  با هم 
. طبقاتی جنبشهای اجتماعی هستند      

جنبشهای اجتماعی مجرای عمومی 
احزاب سياسی   .  و هميشگی است    

در درون اين جنبشهای اجتماعی          
اولويتها و تاکيدات    .  شکل ميگيرند 

متفاوت و متعددی را در درون               
. جنبش اجتماعی نمايندگی ميکنند        

واقعيت اين است که کمونيسم                   
کارگری بر خالف تصور فرقه ای     
حاکم بر حزب کمونيست کارگری       

. يک جنبش عظيم اجتماعی است         
احزاب کمونيست کارگری تنها             
گوشه های کوچکی از جنبش                  

. عظيم اجتماعی و کوه يخ هستند           
همانگونه که ليبراليسم بورژوايی        
دارای احزاب متعدد در يک                     

همانطور که         .  جامعه است        
ناسيوناليسم دارای احزاب متعدد           

امروز جنبش        .  سياسی است       
کمونيسم کارگری هم دارای همين        

دارای احزاب      .  وضعيت است     
تنوع احزاب   .  متعدد سياسی است    

سياسی در يک جنبش امری                     
طبيعی و بعضا اجتناب ناپذير                  

 . است

 

از نظر تاريخی جنبش کمونيسم             
کارگری حتی پيش از وجود                     
احزاب کمونيست کارگری موجود     

همواره يک سنت          .  بوده است    
مبارزاتی زنده در صفوف                        

. اعتراضی طبقه کارگر بوده است      
اين سنت در مقاطعی در تاريخ                
کشورهای مختلف احزاب                         
کمونيستی کارگری خود را شکل         
داده است و بوجود آورده است،              

انقالب کارگری   .  قيام کرده است     
اما در       .  سازمان داده است             

دورانهايی هم، برای مدتها پس از         
شکست انقالب کارگری اکتبر،             
احزاب سياسی جدی و جانداری را  

اما همواره به . بوجود نياورده است
عنوان يک سنت و جنبش                           
اعتراض وجود داشته است و نقش       

 . بازی کرده است

 

منصور حکمت در زمينه رابطه           
بنظر من  :  "حزب و جنبش ميگويد    

سه جنبش اصلی در صد جدالهای         
سياسی و اجتماعی دوره جديد                 

همينجا بايد روشن     .  قرار ميگيرند  
کنم که من      

١١صفحه   



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

اينجا از جنبشهای اجتماعی و                  
طبقاتی سخن ميگويم و نه احزاب         

احزاب سياسی در دل            .  سياسی
جنبشهای اجتماعی معينی پديدار          
ميشوند و برای بسيج نيروی اين            
جنبشها و هدايت آنها بر طبق                    
مجموعه سياسهتای و تاکتيکهای          

يک جنبش  .  ويژه ای تالش ميکنند    
اجتماعی خاص احزاب متعدد و            

. متنوعی از خود بيرون ميدهد               
جنبشها در پاسخ به مسائل مبرم              
اجتماعی و سياسی و بعنوان جزيی   
از مبارزه طبقاتی در دوره های             

. کمابيش طوالنی تر پديدار ميشود      
احزاب سياسی، اما بيانگر فعل و          
انفعالت سازمانی و مبارزاتی                
کنکرت تر و دوره ای تر و                        
معموال ناپايدارتری در درون اين         

يا جنبش      .  ....  جنبشها هستند     
سوسياليستی که با رشد طبقه                    
کارگر صنعتی و مزدبگير پا                    
ميگيرد، زمينه پيدايش احزاب                

اين .  گوناگونی را بوجود می آورد     
احزاب ميايند و ميروند و چهره              

اما جنبش          .  عوض ميکنند         
سوسياليستی بعنوان يک واقعيت          
پابرجا تر و اجتماعی سر جای                

منصور حکمت،    ."  (خود ميماند   
سه جنبش، سه آينده، ژوئن                        

اين سخنان در سنت                )  ٢٠٠٠
کنونی رهبری حزب کمونيست             
کارگری و خط حميد تقوايی کفر            

 . محض است

 

برای ما تحزب کمونيسم کارگری        
اما .  امری ضروری و حياتی است     

حزب اتحاد کمونيسم کارگری آن         
گرايشی در جنبش کمونيسم                      
کارگری است که به خود حزب از        
. زاويه جنبش اجتماعی نگاه ميکند      

معموال در اين روز سازمان ملل 
و سازمهانها مدافع حقوق 
پناهندگی از بحران پناهندگی ،   
از افزايش تعداد پناهندگان در 
دنيا و از شرايط اسف بار 

درمورد ! پناهندگان می گويند 
اينکه چه کسی پناهنده است و 

بحث و . چه کسی پناهنده نيست
در مورد اينکه . جدل می شود

کدام پناهنده قانونی است و کدام 
پناهنده غيرقانونی است، گفتگو   

هر سال بحث و گفتگو ! می شود
می شود، اما مشکل پناهندگان   
در دنيا نه تنها کاهش پيدا نکرده،   

.          بلکه کماکان پا برجاست  

 

اما سوال اينجاست، راه حل 
مشکل پناهندگی چيست؟ چگونه 
می توان بر پناهندگی ميليونها    
انسان در دنيا مهر پايان را زد؟    
ما با مقوله و پديده پناهندگی 

اين طنز تاريخ و طنز . مخالفيم
سيستم سرمايه داری است که به 
شهروندان  اين دنيا که بنا به 
تبعضات سياسی ، ملی و جنسی 

مجبور می شوند که به ... و 
نقطه ديگری از دنيا کوچ کنند. 
مهر  پناهندگی   زده شود. ما 
شهروندان اين کره خاکی هستيم  
و حق داريم که به هر جا 

در هر جا که . بخواهيم سفر کنيم
و در هر . بخواهيم زندگی کنيم 

اين . جا که بخواهيم کار کنيم
دنيايی است با معيارهای دوگانه  
که سيستم سرمايه داری برای ما 

مرز و مليت . رقم زده است
برای سرمايه و پول هيچ معنا و 

دالر، يورو و . ارزشی ندارد
پوند مليت و مرزی نمی شناسد و 
به هر جای اين دنيا سفر می 

مرز و مليت حصاری است . کنند
که برای انسانهای اين دنيا کشيده 

ما اين حصارها و سيستم . اند
بوجود آوردنده اين حصار را در 

ما . هم خواهيم شکست
شهروندان اين دنيا هستيم و به   
چيزی کمتر از حقوق کامل 
.شهروندی رضايت نخواهيم داد  

  

 23بنا به گزارش سازمان ملل 
 ميليون 13ميليون انسان آواره و 

طنز . پناهنده در دنيا وجود دارد
تاريخ اينجاست که اين تعداد 
وسيع انسانها نه در کشورهای 
ثروتمند بلکه اکثريت آنان در 

 "...هر کس که عضو حزب کمونيست کارگری نباشد"

برای ما حزبيت کمونيستی يک               
ابزار مبارزه اجتماعی و طبقاتی            

مهم اين است که اين ابزار به    .  است
چه ميزان و تا چه حدی در مبارزه         
و جدال عظيم کارگر و سرمايه در         
پيشبرد امر مبارزاتی کارگر موثر        

حزبيت ظرف برتری طلبی       .  است
ما به عنوان   .  و فخر فروشی نيست    

مارکسيست موظفيم که حزبيت و           
حتی حزب خود را بر مبنای چنين          
شاخصهايی مورد ارزيابی قرار            

تمام تالش ما اين است که              .  دهيم
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به            
ظرف ابراز وجود رهبران عملی و  
راديکال سوسياليست طبقه کارگر        

حزب در برگيرنده         .  تبديل شود    
رهبران کمونيست و برابری طلب        

 . جامعه شود

 

نگرش رهبری حزب کمونيست             
کارگری در مورد جنبش و حزب           
. نگرشی فرقه ای و وارونه است           

اين نگرش در عين حال بشدت به            
حال کمونيسم کارگری مخرب                

گسترش اين نگرش در               .  است
صفوف کمونيسم کارگری ضربات     
جدی ای به جنبش ما وارد خواهد            

از يک طرف موجب                   .  کرد
تخاصمات و مرزبنديهای کاذب و         
غير اجتماعی و فرقه ای در                       
صفوف جنبش کمونيسم کارگری           

از طرف ديگر باعث هرز       .  ميشود
رفتن بخشی از نيروهای کمونيسم         
کارگری در تقابل و خصومت با             
ساير بخشهای کمونيسم کارگری           

يکی از ملزومات پيشروی      .  ميشود
جنبش کمونيسم کارگری نقد همه            
جانبه اين نقطه نظرات فرقه ای در        

 . *صفوف جنبش ماست

٧شماره   
آفريقا، خاورميانه  و آسيا زندگی 

سرمايه باعث فقر، . می کنند
بدبختی، ديکتاتوری و پناهندگی  
انسانهاست و آنها را نيز به 
کشورهای فقير پرتاب می کند تا 

بگذاريد  . در فقر دست و پا بزنند
سفری به کشورهای خاورميانه 

:                                     کنيم  

 1.5 بيش از2005در سال  -عراق
ميليون عراقی آواره شده اند و بنا 
 -به گزارش سازمان ملل امسال

 هزار نفر مردم 50 تا  40هر ماه  
سعی می کنند که به کشورهای 
همسايه پناهنده شوند و اين   
کشورها نيز تهديد کرده اند که 
مرزهای خود را بر روی مردمی 
که از جنگ، خشونت، ترورو فقر 

.            گريخته اند خواهند بست  

 

 ميليون  3بيش از   – افغانستان
افغانی در پاکستان و ايران پناهنده    

و همه شما می دانيد که   . هستند
ايران کشوری است که بيش از 

 هزار زندانی سياسی را 100
و سنگسار زنان، . اعدام کرده است

در آوردن چشم و قطع کردن دست 
از برکات رايج رژيم اسالمی 

.                                    است  

 

 ميليون 4بيش از  –فلسطين 
فلسطينی در دنيا آواره هستند و 
همه شما از وضعيت مردم در 
فلسطين، کشتار و سرکوب 
فلسطينی ها توسط دولت اسرائيل 
و جنگ حماس و الفتح مطلع 

.                                   هستيد  

 

ما سازندگان . دنيا وارنه ای است
ثروت هستيم اما در فقر دست و پا 

ما شهروندان دنيا هستيم   . می زنيم
ولی امکان سفر و جابجايی 

زنان خالق زندگی اند ولی . نداريم 
سهم شان از زندگی خشونت و 

کودکان پر از شور و . تبعض است
شادی هستند اما با تنبيه و خشونت 
فيزيکی و جنسی کودکيشان تباه 

اين دنيای وارنه را بايد . می شود
تغيير داد و دنيايی شايسته انسان  

بيايد تا دنيای بهتری . ساخت
.                                  بسازيم  

 

Mahahmadi@yhoo.com 

"ما شهروندان اين دنيا هستيم"   
 محمود احمدى

خالصه ای از ترجمه سخنرانی محمود احمدی به فارسی به مناسبت روز 
 جهانی پناهندگی؛ 

روز  – ژوئن 20از اينکه به من اين فرصت داده شده است که به مناسبت 
سازمان " جهانی پناهندگی در مورد اين روز با شما صحبت کنم از  

و ساير برگزار کنندگان اين مراسم تشکر می  " هيچکس غير قانونی نيست
.                                                                                       کنم  



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 اينهم ،واّلشمس وُضحاها
 !باالی اوناها

 

تص""اوي""ر ج""ال""ب ازمس""اب""ق""ات            "   
لط"ف"ًا در     "   دوچرخه سواری بانوان  

سايت بازتاب روی اين تيتر کلي"ک       
درس""ت م""ی گ""وي""د واق""ع""ًا           ·   ک""ن""ي""د 

 · است" جالب"تصاويری  

اي"ن ط"ور ن"ي"س""ت ک"ه ف"ک"ر ک"ن"ي""د                    
جمهوری اسالمی به فکر زن"ان آن        

ب"رايش"ان مس"اب"ق"ه        !   مملکت ن"ي"س"ت     
ورزشی ترتيب داده تا دن"ي"ا ب"ب"ي"ن"د               
ه"ي""چ چ""ي""زی ب""راي""ش غ""ي""رم"م""ک""ن         

غ"ي"رم"م"ک"ن ن"ي"س"ت وس"ط              !   نيس"ت 
آفتاب  تيرماه تهران که ت"خ"م م"رغ         
روی آس""ف""ال""ت""ش ن""ي""م""رو م""ي""ش""ود           
تع"دادی زن را از س"رت"ا پ"ا ت"وی                  
کيسه ه"ای س"ي"اه و س"ف"ي"د ک"رد ت"ا                    
برون"د مس"اب"ق"ه دوچ"رخ"ه س"واری              

دق"ت زي""ادی روی ه""م"ي""ن         !   ب"ده"ن""د  
تعداد عکسهايی که به عنوان نمونه      
نشان داده اند الزم نيست تا آدم پ"ی          
ببرد که زنان دوچرخه ران واق"ع"ًا          

در ·   چ""ه زج""ری دارن""د م""ي""ک""ش""ن""د        
ح""ق""ي""ق""ت ب""ي""رح""م""ی و ش""ق""اوت                 
جمهوری اس"الم"ی را ب"ه ن"م"اي"ش               

از ي""ک ق""ه""رم""ان         ·   گ""ذاش""ت""ه ان""د     
دوچرخه س"واری ال"م"پ"ي"ک س"وال             

 اگر دس"ت خ"ودش ب"اش"د آي"ا               ،کنيد
حاضرهست دراينچن"ي"ن ل"ب"اس"ی و           
درچنين گ"رم"ای کش"ن"ده ای ح"ت"ی               
پانصد مترهم دوچرخه پا بزند؟ چه      
ب""رس""د ب""ا اي""ن وض""ع""ی ک""ه درش             

! آورده اند بخواهد مسابقه هم ب"ده"د       
چهره های دوچرخه ران"ان دراي"ن          
تصاوير گويای  ب"دن ه"ايس"ت ک"ه              
دارند توی گ"رم"ای س"وزان ک"ب"اب            

يکی ازف"رط ت"ّق"الي"ی ک"ه            ·     ميشوند
 ،توی گرما کرده خ"ون دم"اغ ش"ده           

يکی ديگر توی همان کيسه ازح"ال     
رف"ت"ه و کس"ی از ت"رس دگ"رگ""ون                
ش"دن اح"وال آي"ت اهللا پش"م"س"ت"ان""ی                
جرئت نميکند آن روس"ری ل"ع"ن"ت"ی            
که زيرگلويش ح"ل"ق"ه ش"ده و دارد               
خفه اش ميکند را از سرش بردارد       
تا بتواند کمی هوا بخورد و راح"ت         

 ·ترنفس بکشد

اين هم از تجّليات انطباق اس"الم ب"ا          
 ،خات"م"ی ن"ت"وانس"ت       !  مدرنيسم است 

االسالم پورمح"م"دی م"ي"رغض"ب         
س""اب""ق اوي""ن ک""ه اي""ن روزه""ا                 
درامورمربوط به ازدواج م"وق"ت      

اس""م م""درن و  وي""ت""ري""ن پس""ن""د             ( 
س"خ"ت مش"غ"ول       )   صيغه و م"ت"ع"ه     

 رياست اي"ن ک"ار را       ،تالش است 
چرا که نه؟ ·     به عهده داشته باشد   

ب"""ه ح"""ول ّق"""وه ال"""ه"""ی ه"""م"""ه                  
جورم"اف"ي"ای اق"ت"ص"ادی ت"أس"ي"س              

· مافي"ای ق"ّوادی ه"م روي"ش          ·   شده
واّلشمس و    " ،آيه شريفه ميفرمايد 

· "    اي"ن"ه"م ب"االی اون"اه"ا           ،ُضحاها
درآمدش به دالرسربه چ"ن"دي"ن و          

اق""ت""ص""اد ·   چ""ن""د م""ي""ل""ي""ارد م""ي""زن""د      
دان""انش""ان حس""اب ک""رده ان""د ک""ه           
عايديش از درآم"د ب"ن"زي"ِن گ"ران             
شده هم شش درجه باالتر خ"واه"د     

از آن""ج""اي""ی ک""ه ه""ي""چ دم و             !   زد
دس""ت""گ""اه""ی ب""ه ان""دازه ص""ن""ع""ت          
مذهب در ايران بواسط"ه ب"ودج"ه         
ه"ای ک"الن و مس"ت"م""ری ک"ه در                
اختيارش قرارگرفته تا اين درجه     
کامپيوتريزه و به لحاظ ت"ک"ن"ي"ک"ی       

 به نظرمی رس"د ک"ه        ،مدرن نشده 
اقتصاددانان ج"م"ه"وری اس"الم"ی         
در تضمين سود آوری ب"ي"زي"ن"س           
قّوادی اسالمی در م"ح"اس"ب"اتش"ان          

· به هيچوجه اشتباه نک"رده ب"اش"ن"د       
اي""ن""ج""ا ه""م ن""ان ح""ک""وم""ت ت""وی            

بدين ل"ح"اظ ب"ودج"ه       !   روغن است 
و ع"ل"م"ي"ه ای         "   فرهنگی" مراکز  

· شان سر به آسمان خواهد کش"ي"د        
حکومت ميتواند بخشی از آن را        
ب""ه گس""ت""رش ق""وای ان""ت""ظ""ام""ی و          
سرکوبهای خيابانيش اخ"ت"ص"اص      

سران جم"ه"وری اس"الم"ی       ·     بدهد
 ب"ج"ای     ،به اي"ن ف"ک"ر اف"ت"اده ان"د              

در پاکست"ان و    "   آبرويشان" اينکه  
 ميتوانند با الهام از   ،امارات برود 

وعده ای که اهللا صاحب قرآن در       
 ،بهشتش ب"ه م"وم"ن"ان داده اس"ت             

بهشت فوق العاده س"ود آوری را        
· تحت کنترل خودشان برپا بدارند  

مي"ت"وان"ن"د از       "   مومنان" در نتيجه   
سراسر ک"ره ارض ب"ه  ب"ه"ش"ت                
· سوپردولوکس آن"ه"ا س"ف"ر ک"ن"ن"د             

فرقش تنها يک تعداد آيه م"رب"وط      
به صيغه است که آن"ه"م م"ي"ت"وان"د              
تنها با يک فشاردکمه ک"ام"پ"ي"وت"ر           

 !به ملکوت اعلی مخابره شود

 طرح يک نظر و يک بحث

طنز -سياسى   
 سعيد مدانلو

! اي""ن""ه""ا از ع""ه""ده اش ب""ر آم""دن""د                 
قراراس"ت اي"ن َمس"ت"وره را ب"ب"رن"د                

البته خ"ي"ل"ی ه"م م"ت"واض"ع             !   المپيک
می گوي"ن"د ب"ه ف"ک"ر           !   تشريف دارند 

همينکه مض"ح"ک"ه     !   اول شدن نيستند  
· دن""ي""ا ش""ون""د ب""رايش""ان ک""اف""ي""س""ت             

م""ب"""ت"""ک"""ري"""ن ش""ان ک"""ي"""س"""ه ه"""ای            
مخصوص درست کردند ک"ه زن"ان         

! را ميکنند تويش برای مسابقه ش"ن"ا        
عکس"ه"اي"ش را ه"م گ"ذاش"ت"ن"د ت"وی                  

 · اينترنت

ت"ي"م ب"ال"ه       !     حاال ک"ج"اي"ش را دي"دي"د          
ب""ا ·   زن"ان را ه"م درس""ت ک"رده ان"د              

ف"ع"ًال دارن"د      !   همان پوشش اس"الم"ی    
باله درياچه قوقولی قوقو را تم"ري"ن        

رفسنجانی را هم گذاشته اند !   ميکنند
برای  مبارزات !   برايشان ُدهل بزند  

" مقام معظم  "   ·   انتخاباتيش خوبست 
گفته ايندفع"ه اي"ن"ط"وری م"ط"رح"ش             

قراراست اول ب"رون"د مس"ک"و         !   کنند
 ! توی تئاتربالشوی نمايش بدهند

 

 !مافيای قّوادی اسالمی
از يک طرف ممل"ک"ت را از زور            

 ،ستم و تحميل نکبِت نداری و ف"ق"ر          
· کرده اند تن فروش خ"ان"ه اس"الم"ی          

از يک طرف زن"ان را اي"ن"ط"وری             
حاج "   عفت عمومی " زجرميدهند تا   

آقا پشم الدين که خ"ودش دوازده ت"ا            
صيغه زيرسن قانونی دارد چ"ه"ارت"ا       

سالهاست !  جريحه دار نشود،عقدی
فرهنگ"ی  "   که تمام دم و دستگاههای    

اسالم ناب و تمام صنع"ت م"ذه"ب      "   
را بکار انداخته اند تا به ک"م"ک آي"ه          
های قرآن و فقه اسالم"ی ب"رای ت"ن            
فروش خانه های مجاور ح"رم ام"ام         
رضا و امامزاده معصومه و ح"وزه       

 قواعد و تنظي"م"ات ن"ان      ،های علميه 
ت"ن  ·   و آب دارتر جفت و جور کن"ن"د        

فروشی خيابانی را ه"م م"ي"خ"واه"ن"د             
بب"رن"د ت"وی ام"اک"ن م"وق"وف"ی و ي"ا                    
مساجد بی مش"ت"ری ک"ه م"دت"ه"اس"ت              
حکم توالت عم"وم"ی را پ"ي"دا ک"رده             

ف"ک"ر ک"ردي"د       !    س"ازم"ان ب"ده"ن"د        ،اند
شهرنو تهران را برای چه خ"راب"ش        
· کردند؟ چشم ديدن رقيب را نداشتند

ک""م ک""م دارن""د ب""ه م""راح""ل پ""اي""ان""ی             
تأسيس ف"احش"ه خ"ان"ه ه"ای رس"م"ی               

· اس""الم ن""اب ن""زدي""ک م""ي""ش""ون""د                
 ح""ج""ت    ،ق""راراس""ت وزي""ر کش""ور      

٧شماره   
هيچ حکومتی م"ج"از ن"ي"س"ت ت"ح"ت               
هيچ ب"ه"ان"ه ای انس"ان"ی را از ح"ق                  
مشارکت درامور فردی و اجتماعی      

ورزش و فع"ال"ي"ت"ه"ای        ·   محروم نمايد 
ورزش""ی از اه""م ام""ور ف""ردی و                

 · اجتماعی انسانهاست

 

مسابقات دوچرخه رانی درهرکجای 
 ع"م"وم"ًا در        ،دنيا که مع"م"ول اس"ت       

فصول غير بارانی و گ"رم ب"رگ"زار          
دوچرخ"ه ران"ان چ"ه زن و            ·  ميشود

چه مرد همواره س"ع"ی م"ي"ک"ن"ن"د از               
ب"ه  ·   حداقل پوشش بدنی استفاده کنن"د     

قسمی که م"ق"اوم"ت ه"وا ب"ه ح"داق"ل               
برسد و هم برای خنک ن"گ"ه"داش"ت"ن            

 تا شخص ق"ادر ش"ود ح"داک"ث"ر           ،بدن
ان""رژی را در ط""ول مس""اب""ق""ه ب""ه                

 ·پاهايش برساند

ممکن است يک زن يا دست"ه ای از       
زنان  با روسری و حجاب در ح"ال      
راندن دوچرخه در خيابانی و يا در         
کنار پارکی درهرکجای اي"ران دي"ده       

م"ي"ت"وان آن"ه"ا را ب"ه م"ث"اب"ه                  ·     شون"د 
زنانی که عالقه مند به اي"ن ورزش          

ت""ک""ل""ي""ف  ·    تص""ور ک""رد     ،م""ي""ب""اش""ن""د 
نش"ان"ه   ·   حجابش"ان ه"م روش"ن اس"ت          

تحميلی است که جمهوری اس"الم"ی        
به زندگيشان روا نموده که ب"ه زور          
· و از روی اجبار به آن تن داده ان"د       

دوچ""رخ""ه س""واری ب""ا ح""ج""اب و               
روسريی که دارد دوچرخه ران را        
· خفه ميکند با هم سازگ"اری ن"دارن"د         

ول"ی  ·   در حقيقت نقض غرض اس"ت     
زن ايرانی چه ک"ن"د؟ اي"ن را ب"ه او                 
تحميل کرده ان"د و ب"رای خ"ال"ص"ی              
يافتن ازآن خود را در م"ب"ارزه ای             

اي"ن را    ·     سخت درگي"ر ک"رده اس"ت        
اتفاقًا ميتوان به دني"ا نش"ان داد و ب"ا             
آن ستم وارد ب"ر زن را از ط"رف                
دستگاه حکومتی ب"ه ب"ه"ت"ري"ن وج"ه              

 ب"ب"ي"ن"ي"د اي"ن           ،ميت"وان گ"ف"ت     ·   نماياند
زنان به دوچرخه سواری عالقه مند  
هستند و حکومت نمي"گ"ذارد راح"ت         

زن""ی ک""ه در اي""ران        ·   ورزش ک""ن""ن""د  
زندگی ميکند امروزه روز خ"ودش        
را از يک زن اروپايی کمترنمي"دان"د        
و توقعش از مواهب زن"دگ"ی ک"م"ت"ر           

· از ي"""ک زن اروپ"""اي"""ی ن"""ي"""س"""ت             
· مطالباتش مت"م"دن"ان"ه و انس"ان"ي"س"ت             

ورزش دوچرخه سواری و ن"ظ"اي"ر         
آن م""ت""ع""ل""ق ب""ه دن""ي""ای م""ت""م""دن و                

هر ورزشی مل"زوم"ات   ·   امروزيست
شما ن"م"ي"ت"وان"ي"د ب"ا            ·   خودش را دارد  

· کت و شل"وار ف"وت"ب"ال ب"ازی ک"ن"ي"د                
مگر اي"ن"ک"ه      

١٣صفحه   



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

اخيرآ در ايران متخصصان جراحی مبلغ هنگف"ت"ی را ت"ح"ت ع"ن"وان زي"ر                     
اي"ن م"ب"ل"غ ي"ا          .   ميزی از بيماران خود قبل از شروع عمل جراحی ميگيرند        

 شخصآ دريافت کرده! در مطب و يا جلو در اتاق عمل متخصص محترم

اگ"ر م"ب"ل"غ ف"وق را            .   و سپس بيمار را در پيست اتاق عم"ل ق"رار م"ي"ده"ن"د             
پرداخت نکنيد به هيچ صورتی دستور بستری ب"ي"م"ار ت"وس"ط م"ت"خ"ص"ص                 

 زير ميزی به هيج وجه شامل حق عمل و هزينه بيمارستان. صادر نميشود

به ق"ول خ"ودش"ان اي"ن ج"ور ع"م"ل"ه"ا زح"م"ات و دق"ت ف"راوان"ی                                 .   نميشود
تا سبزی و سرخی اسکناسها  جلو چشمان اي"ن ع"زي"زان ن"ب"اش"د             .   ميخواهد

 درص"د اي"ن م"ب"ال"غ از ب"ي"م"اران س"رط"ان"ی                         80. دقت الزم را پيدا نميکنند 
چون بر داشتن غدد به قول خودشان وق"ت ب"ر       . درخواست و گرفته ميشود 

البته متخصصانی هم هستند که همچين مبلغی را اصآل درخواس"ت     .   ميباشد
ب"ه ط"وری ک"ه ط"ب"ق گ"ف"ت"گ"وی                  .   نميکنند ولی تعدادشان بسيار کم مي"ب"اش"د        

 نفر از بيماران سرطانی که تحت عمل ج"راح"ی ق"رار         30نزديک با تعداد    
.  نفرشان اين مبلغ يعنی زير ميزی را پرداخت کرده ان"د      27گرفته  بودند،    

 .البته مبلغ زير ميزی بستگی به خود متخصص دارد

 

 هزار تومان تا دو م"ي"ل"ي"ون و دويس"ت ه"زار ت"وم"ان                 400اين بيماران از    
البته دو نفر از آنها نه تنها زي"ر م"ي"زی را پ"رداخ"ت              . پرداخت کرده بودند 

نکرده بودند بلکه جراحشان در پرونده بيمارستانش"ان ن"وش"ت"ه ب"ودن"د ح"ق                     
يعنی نه تنها زير ميزی نگرفته بودند بلکه از حق . الزحمه او رايگان است

نفر سومی که زير ميزی ن"داده ب"ود       .   قانونی خود هم صرفنظر کرده بودند 
چ"ن"د ت"ا پس"ر         :   متخصص به م"ن گ"ف"ت     :   او اينچنين گفت  .   زن ميانسالی بود  

. فردا به پسرانت بگو ب"ي"ان اي"ن"ج"ا       :   بعد متخصص گفت.     تا3داری؟  گفتم  
همه اش ف"ک"ر م"ي"ک"ردم ک"ه ح"ت"م"آ                .   زن ادامه داد؛ گفت خيلی ترسيده بودم    

 .بيماريم العالجه و دکتر نميخواد به خودم چيزی بگويد

 

ادامه داد و گفت؛ وقتی فردای آن روز پسرانم از پ"ي"ش دک"ت"ر ب"ر گش"ت"ن"د                        
پرسيدم دکتر چی گفت؟ پسرانم گفتند چيز خاصی نگفت و قسم خوردند که           

 س"ال ب"ع"د        2.   بحث بيماری من نبوده و ربطی به ال عالجی بيماريم ن"ب"وده            
 تا سکه بهار آزادی خواسته ت"ا م"ن را ت"ح"ت             3فهميدم که دکتر از پسرانم  

عمل قرار بدهد و فهميدم که پسرانم ب"ه خ"اط"ر اي"ن"ک"ه م"ن ن"اراح"ت نش"م                            
چون هر سه آنها کارگ"ر  فص"ل"ی و          .   موضوع را از من پنهان کرده بودند    

هنوز ه"م ب"ه م"ن          .    روز بيکارند4ساختمانی هستند و يک روز کار دارند      
 . نگفتند آن پول را از کجا آوردند که برای آقای دکتر سکه خريدند

 

بله زير ميزی تنها شامل يک شهر و يک استان نيست و سرتاسر ايران را 
. مع"روف"ن"د   "   پنجه طال" حتی متخصصانی که در ايران به .  فرا گرفته است 

 . پنجه طال يعنی در کارشان بسيار وارد هستند

 

در اين قضيه م"ق"ص"ر ک"ي"س"ت؟         .  دوستان قضاوت را به عهده شما ميگذارم 
متخصصين؟ يا نظام سرمايه داری ايران يا نظام حاکم در ايران؟ آيا واقع"آ     
درآمد شان کفاف زندگيشان را نم"ي"ک"ن"د؟ در م"ط"ب ک"ه روزان"ه  ح"داق"ل                            

 هزار تومان درآمد دارند تازه در بيشتر در بيمارستانها هم ک"ار  800/900
 . بيمارى هم در ايران کابوسى شده است. ميکنند

 

 . *اينان زندگی ميکنند ولی ما ميخواهيم زنده بمانيم: ظريفی ميگفت

در يک گاردن پارتی بخواهي"د ب"ه         
· اين وسيله ع"ده ای را ب"خ"ن"دان"ي"د              

بسي"ار دي"ده م"ي"ش"ود ک"ه در ي"ک                  
برنامه تفريحی و يا در يک پ"ي"ک          
ن""ي""ک ع""ده ای پ""اه""ايش""ان را در            

· کيسه ميکنند و مسابقه دو ميده"ن"د     
ه"م""ه م""ي""دان"ن""د ک""ه ه"دف اي"ن""ک""ار             

 خ"ن"دي"دن و خ"وش ب"ودن              ،بيش"ت"ر  
اينکار صرفًا جنبه تفري"ح"ی     ·   است
حتی اگ"ر ج"واي"زی ه"م در             ·  دارد

 · کار باشد

 

آن دس""ت""ه از زن""ان ک""ه در ي""ک                
برنامه جمهوری اسالمی ف"رم"وده      
با آن وضع درمس"اب"ق"ه دوچ"رخ"ه            
سواريش شرکت ميکنند و ع"ک"س       
و ت"ف""ص"ي"الت""ش ب"ه دن"ي"ا م"خ"اب""ره                 

 ک"اری ب"ج"ز ش"رک"ت در              ،ميشود
· يک مضحکه ص"ورت ن"م"ي"ده"ن"د          
· حجاب در ايران ت"ح"م"ي"ل"ی اس"ت            

ولی حکومت نميتواند کسی را ب"ه        
زور ب""ه مض""ح""ک""ه ای ک""ه ب""ن""ام             
مسابقه دوچرخه س"واری ت"رت"ي"ب          

اگر اينکار ب"ه    ·    بکشاند ،داده است 
قصد خندان"دن م"ردم  ن"ي"س"ت ک"ه                

 ،اتفاقًا نيست و خيلی ه"م ج"ّديس"ت         
دي""گ""ر ش""رک""ت داوط""ل""ب""ان""ه درآن        
چيزی بجز تن دادن داوطلبان"ه ب"ه         
تحقير و تو س"ری خ"وری و آل"ت             

 ،دست ج"م"ه"وری اس"الم"ی ش"دن            
سياست حکومتهای غ"رب"ی     ·   نيست

در قبال مردم ايران و کشورهاي"ی       
نظير ايران بر اين مبتنی اس"ت ت"ا          
به مردم غرب نشان بدهند که اي"ن         

 ،م""ردم و ازج""مل""ه ه""م""ه زن""ان               
خ""ودش""ان دوس""ت دارن""د ح""ج""اب         

اي"ن ف"ره"ن"گ"ش""ان        !   س"رش"ان ک"ن"ن"د       
به فرهنگشان و ب"ه ح"ج"اب      !   است

وگرنه دل"ي"ل"ی ن"دارد       !   عالقه دارند 
که داوطلبانه و با حجاب در ي"ک          
مس""اب""ق""ه دوچ""رخ""ه س""واری ک""ه            

 ،حکوم"ت ب"رايش"ان ت"رت"ي"ب داده            
شرکت کنند و اينطوری دچارغش 

مض"ح"ک"ه اس"ت       !   و ضعف ش"ون"د    
ولی جمهوری اسالمی هم در اي"ن     

زيرميزی يا رشوه پولی که متخصصان جراحی در ايران طلب 
 !!!ميکنند 

 سيامک مرادی،  سنندج 

٧شماره   

مضحکه تأئيد ميشود و بدين وس"يل"ه       
سياست حکومته"ای غ"رب"ی ه"م در             

ب"ر  ·   نزد مردم غرب ت"أئ"ي"د م"ي"ش"ود            
اس""اس اي""ن س""ي""اس""ت ج""م""ه""وری              
اس""الم""ی الي""ق اي""ن م""ردم تص""وي""ر          

 ·ميشود

 

اگر اين دسته از زنان ج"زو اب"واب           
جمعی جمهوری اسالمی و از جنس    
خ""واه""ران زي""ن""ب ان""د ک""ه ان""ت""ظ""ار           

داس"ت"انش"ان    ·   ديگری ازشان نم"ي"رود    
آن"ه"ا س"ی س"ال آزگ"ار            ·   معلوم است 

است که دارند خفتی را که خ"ود ب"ه           
آن ت""ن داده ان""د را ب""ا زور و ب""ا                     
وقاحت به دي"گ"ران ن"ي"ز ت"ح"م"ي"ل"ش                 

اگ"ر زن"ان"ی در م"ي"انش"ان             ·   مي"ک"ن"ن"د    
از نوع  "   مبارزينی" هستند که دنبال    

شيرين عبادی و شهال اله"ي"ج"ی راه          
افتاده اند و فک"ر م"ي"ک"ن"ن"د دارن"د ب"ا                  
· جمهوری اسالمی مبارزه م"ي"ک"ن"ن"د         

ب"ه  ·   بهتراست بنشينند کمی فکرکن"ن"د     
ح""ق""ارت ت""ن دادن و آل""ت دس""ت                  
سياستهای کثيف جمهوری اس"الم"ی       

هيچ زن   ·   شدن اسمش مبارزه نيست   
آزاديخواه و براب"ری ط"ل"ب"ی ت"ن ب"ه              
اي""ن مض""ح""ک""ه و ب""ه اي""ن ح""ق""ارت             

او ش""ع""ور و ش""ن""اخ""ت""ش          ·   ن""م""ي""ده""د 
بم"رات"ب ب"ي"ش"ت"ر از اي"ن اس"ت ک"ه                    
خودش را َمنتر جم"ه"وری اس"الم"ی          

 · کند

 

ح""ک""وم""ت""ی ک""ه      :   س""وال اي""ن اس""ت      
خ""ي""اب""ان""ه""ای ش""ه""ررا ب""ه ب""ازارت""ن           

حکومت"ی  ·   فروشی مبدل نموده است   
که ميخواهد ب"ا س"ي"اس"ت و ب"رن"ام"ه                
ازدواج مّوقتش ف"احش"ه خ"ان"ه ه"ای             

ي""ک ·   اس""الم""ی را س""ازم""ان ب""ده""د          
حکومت وحشی که ب"ه م"ام"وران"ش           

 به گردن جوانی آف"ت"اب"ه     ،نقاب ميزند 
آوي""زان م""ي""ک""ن""د و در خ""ي""اب""ان                    

ميزند و اس"ت"خ"وان"ش را         ·   ميچرخاند
آيا بايد خود را درکيس"ه   ·   ُخرد ميکند 

مضحک"ه   " ای بنام حجاب کرد و در  
اش ک""ه الب""د ج""اي""زه ه""م         "   ورزش"ی 

!             برايش گذاشته است شرکت جست؟

 ...طنز -سياسى 

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.for-abetterworld.com  
http://for-abetterworld.blogfa.com 
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 ژوئيه ارتش      10سه شنبه شب          
 ساعت       15پاکستان پس از                   

) الل(درگيری شديد مسجد سرخ          
را از اشغال اسالميست ها در                  

 سرباز و     8طی اين حمله        .  آورد
 تن در مسجد، از جمله         50حداقل  

آخوند مسئول، کشته و تعداد بسيار       
اين مسجد   .  بيشتری مجروح شدند    

در ماه مارس توسط نيروهای                 
اسالمی که گفته ميشود وابسته به           

پاکستان و  .    طالبان اند، اشغال شد    
مدرسه های اسالمی يک پايگاه              
اصلی جذب نيرو و سرباز گيری          
اسالميست ها، از جمله طالبان               

فرزندان خانواده های فقير و     .  است
زحمتکشی که امکان فرستادن                
پسران خود به مدرسه را ندارند،           
. معموال طعمه اين مدارس ميشوند      

اخيرا مدارس اسالمی دختران نيز       
 . آغاز بکار کرده است

 

در ماه مارس شاگردان مدرسه               
وابسته به مسجد سرخ تعداد سه              
زن را که گفته ميشد مسئول فاحشه     
خانه بودند ربوده و مجبور به                   

نوار ويدئويی        .  ندامت کردند      
ندامت اين زنان در کشور پخش             

سپس به چندين مشروب          .  گرديد
فروشی و مغازه فروش نوارهای         
ويدئويی حمله شد و پس از آن                  
ضمن اشغال مسجد اين شاگردان          

زير ذره بين دولت های آمريکا          
. و متحدين اش قرار گرفته است       

اين مدارس که بعضا با کمک              
های مالی دولت عربستان                     
سعودی اداره ميشوند، با سوء             
استفاده از فقر وسيع در پاکستان،    
کودکان خانواده های فقير را به          

. پيوستن به مدارس جلب ميکند         
اين مدارس محل شستشوی                  

در .  مغزی هزاران کودک است     
اين مدارس اين کودکان فقط                 
خرافه نمی آموزند، بلکه برای           
عمليات های تروريستی و                    
انتخاری آموزش می بينند و                 

سرنوشت اين      .  آماده ميشوند     
مدارس به يکی از موضوعات           
بحث برانگيز در رسانه های               

وجود .  غربی بدل شده است             
همين مدارس بخوبی رابطه فقر        
و استيصال اقتصادی، اجتماعی       
و سياسی با رشد تروريسم                     

 .  اسالمی را نشان ميدهد

 

از تاکتيک های جديد اسالميست       
ها در پاکستان جذب دختران                

همان .  جوان به اين مدارس است     
تاکتيکی که رژيم اسالمی برای         
مقابله با جنبش آزادی زن در               

 300حدود    .  ايران اتخاذ کرد       
دانش آموز زن در اين حرکات           
اخير اسالميست ها شرکت                   

زنان برقع پوش خواهان     .  داشتند
اجرای قانون شريعه در پاکستان      

ظاهرا اين تاکتيک بايد      .  شده اند 
منقدين موقعيت زن در اسالم را        

گفته ميشود که         !  خاموش کند    

 مسجد سرخ در اسالم آباد
  ! از اشغال اسالميست ها خارج شد

 آذر ماجدى

خواهان اجرای قانون شريعه در            
يکی از نکات بحث      .  پاکستان شدند 

برانگيز در رسانه ها پديده جديد              
شرکت زنان مقنعه پوش چادر بسر       

طبق .  در تمام اين حمالت است            
گزارش های دولت پاکستان، طی          
چند ماهی که مسجد در اشغال بوده        
است چندين نفر توسط اسالميست          

 .ها به گروگان گرفته شده اند

در ميان اشغال کنندگان چند صد              
دولت .  شاگرد زن وجود دارد              

پاکستان برای مقابله با اسالميست          
های زن يک نيروی ويژه زنان                

. طی اين مدت آموزش داده است            
دولت پاکستان ظاهرا از درگير               
شدن با اسالميست ها نگران بود و         

اما .  برای مدتی از آن پرهيز کرد          
باالخره پس از يک هفته محاصره،      
ارتش پاکستان ديروز يک حمله              

 . شديد را به مسجد سازمان داد

 

 سپتامبر دولت         11از پس از              
مشرف بدنبال توافقات با دولت                
آمريکا و بريتانيا فشارهايی را بر           
نيروهای اسالمی که در پاکستان            

. بسيار فعال هستند آغاز کرده است      
مدارس اسالمی در پاکستان که                
محل جذب نيرو، نه تنها برای                   
طالبان، بلکه نيروهای تروريست         
اسالمی اند، بطور روز افزونی              

٧شماره   
تعداد زيادی کودک نيز در مسجد          

 . بوده اند

 

اسالميست ها در اين نبرد شکست        
خوردند، حال بايد ديد که اين                    
درگيری ميان اسالميست ها و                
دولت نظامی مشرف چه عواقبی          
برای جامعه پاکستان بدنبال خواهد      

کشور پاکستان زير سلطه       .  داشت
قوانين اسالم و ديکتاتوری نظامی        
قرار دارد و يکی از پايگاه های              

بطور .  مهم اسالميست هاست           
مشخص پايگاه اصلی جذب نيرو          
برای طالبان و پناهگاه رهبران              

 سپتامبر دولت    11تا  .  طالبان است 
. پاکستان حامی اصلی طالبان بود        

تنها پس از مذاکرات طوالنی و               
دريافت رشوه های مالی دولت               
پاکستان از حمايت طالبان دست             

پاکستان يکی از نقاط حساس . کشيد
بايد .  و تعيين کننده در منطقه است       

ديد که پس از اين حمله نظامی آيا           
دولت پاکستان در زمينه اجتماعی،      
فرهنگی و حقوقی با اسالميست ها       
دست به مماشات بيشتر خواهد زد؟   
آيا شاهد اسالميزه شدن بيشتر                  
جامعه خواهيم بود يا اينکه تالشی         
برای جمع کردن مدارس اسالمی         
آغاز خواهد شد؟ چند روز آتی اين        

اما .  روند را نشان خواهد داد                
باحتمال قوی آنچه شاهد خواهيم            
بود عقب نشينی در زمينه                           
اجتماعی در مقابل اسالميست ها با      
توجيه تالش برای آرام کردن خشم       

 .*تروريسم اسالمی خواهد بود

 

 گزارش هيات داير دفتر سياسی 
تاکنون کميته سازمانده، دبير خانه، روابط عمومی، کميت"ه آی ت"ی،       .   سازماندهی اندام حزبی يک وظيفه عاجل دفتر هيات داير دفتر سياسی حزب است          

اعضای کميته های حزبی که .   کميته خارج و کميته تامين مالی و واحدهای حزبی در سوئد، آلمان، کانادا و هلند اولين جلسات خود را برگزار کرده اند     
 :تاکنون مشخص شده اند به قرار زير است 

. سياوش دانشور، علی جوادی، شراره نوری، آذر ماجدی، نسرين رمضانعلی، سعيد مدانلو، جليل بهروزی و مهران باب"ائ"ى هس"ت"ن"د              :   کميته سازمانده 
 . در انتخابات اين کميته سياوش دانشور و نسرين رمضانعلی به عنوان مسئولين کميته سازمانده انتخاب شدند

 .  شهال نوری، نياز قاعدی : روابط عمومی.  مجيد پستنچی، سيروان قادری): تکنولوژی اطالعات (کميته آی تی

 . علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی: کميته تبليغات.  شراره نوری : دبير خانه

 .شهال نوری، سعيد مدانلو، کريم نوری، بهرام نظری نيا، ويدا براتی، علی جوادی، مريم کوشا : کميته تامين مالی

 هما ارجمند: روابط بين الملل

 . مريم کوشا، کريم نوری، محمود احمدی، سيروان قادری، سروش ابراهيمی، سعيد مدانلو و فريد حبيبيان فرد: کميته خارج کشور

 .سردبيرى نشريه کمونيسم کارگرى آذر ماجدى و سردبير نشريه يک دنياى بهتر سياوش دانشور: نشريات

 .    خطوط عمومى طرحها و پالتفرم کميته ها و نهادهاى ستادى حزب توسط هيئت دائر تهيه و مورد تصويب دفتر سياسى قرار گرفت



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

تابستان امس"ال در ش"راي"ط"ی ف"را              
رسيد که رژيم اسالمی با ب"ه اج"را           
گزاشتن طرح مبارزه با بد حج"اب"ی      

ج""م""ع آوری ارازل و         " و ط""رح      
ع""م""ًال ع""رص""ه را ب""رای        "   اوب""اش

جوانان مسدود و آن ها را م"ج"ب"ور       
ط"وری  .   به خانه نشينی کرده اس"ت     

که اي"ن وض"ع"ي"ت در ش"ه"ر ه"ای                  
شمالی دارای شدت بيشتری بوده و      
جوانان در ايران هم ک"ه اغ"ل"ب ب"ه             
خ""اط""ر ش""راي""ط م""ال""ی و م""وان""ع               
گوناگ"وِن دي"گ"ر ج"ای ب"ه"ت"ری را                
ندارند از يک مسافرت ع"ادی ن"ي"ز         

 . محروم شده اند

 

طبق اخباری ک"ه در ب"ازار ل"ب"اس              
های ت"ابس"ت"ان"ه پ"ي"چ"ي"ده، م"ام"وران                
اماکن اقدام به جم"ع آوری م"ان"ک"ن            
های لباس از درون ويت"ري"ن ه"ا و             
بستن مغازه ها به ب"ه"ان"ه ی واه"ی              
کرده اند و می خ"واه"ن"د ب"ه زودی             
ط"رح ج""دي""دی ب""رای ج""م""ع آوری          
لباس های ب"ه اص"ط"الح خ"ودش"ان            

ه""م .   زن""ن""ده را ب""ه اج""را ب""گ""ذارن""د         
اکنون ني"ز بس"ي"اری از م"غ"ازه ه"ا                
ل""ب""اس ه""ای خ""ود را ب""ه ص""ورت            
ق""اچ""اق""ی در ان""ب""اره""ای خ""ود ب""ه              
 . مشتری های آشنا عرضه می کنند

 

اطرافيان از جانب ش"خ"ص اق"دام         
کنن"ده ب"وده و اغ"ل"ب ب"ه خ"اط"ر                  
شرايط حاد روانی به وج"ود م"ی          
آمده، اک"ن"ون و م"ت"اس"ف"ان"ه ت"ن"ه"ا                   

از "   خ""ال""ص""ی  " وس""يل""ه ب""رای         
منجالبی است که جوان"ان را در         
ک""ام خ""ود کش""ان""ده اس""ت و ب""ه                 
طرزی انجام می گيرد ک"ه کس"ی         
امک"ان ب"ازگ"ردان"دن ق"رب"ان"ی را              

 . نداشته باشد

 

استفاده از قرص ب"رن"ج ي"ک"ی از            
مواردی است که به شدت در بين 
دخ""ت""ران ج""وان رو ب""ه اف""زاي""ش          
است تا جايی که ب"اع"ث ش"ک و             
گمان بس"ي"اری در ب"ي"ن م"ردم و               
مخصوصًا قش"ر درگ"ي"ر ب"ا اي"ن               
موارد گشته که ح"اک"ی از دس"ت            
داشتن نيروهای مخ"ف"ی از ق"ب"ي"ل            
وزارت اطالعات در کشته ش"دن       
قربان"ي"ان ت"وس"ط اي"ن ق"رص ه"ا                
بوده که به صورت تلقين و يا ب"ه          
 .زور صورت می گرفته است

 

مواردی ديگر از قبيل اع"ت"ي"اد و           
بزه نيز از عواقب ن"اش"ی از اي"ن           
گونه محدوديت ها ب"وده ک"ه ب"اي"د          
در روزهای آتی منتظر خبره"ای    
ت""ک""ان ده""ن""ده ای در اي""ن م""ورد            

چون ب"ا م"ح"دودي"ت ه"ای            .   باشيم
اعمال شده شرايط برای ج"وان"ان        
بسي"ار ب"ح"ران"ی گش"ت"ه و چ"ه"ار                 
ديواری خانه ها تنها می تواند ب"ا         
استعمال مخدرات روحيه م"اج"را       

 تهران، اوضاع وخيم است
 جامعه ايران به ناجى و آزاد کننده نياز فورى دارد

 کاميار آزادمهر

همچنين ماموران وزارت اطالعات    
با زنگ زدن و ته"دي"د ه"ای ت"ل"ف"ن"ی                
ک""ل""وپ ه""ا و م""راک""زی را ک""ه ب""ه               
احتمال آن ها به ف"روش ف"ي"ل"م ه"ای              

م""ی )   ب""دون س""انس""ور   ( غ""ي""ر م""ج""از   
پردازند مجبور به بست"ن م"غ"ازه ی            

البته در صورتی ک"ه    .   خود می کنند  
نتوانند از ف"رد م"ظ"ن"ون آت"وي"ی ب"ه                 
دست بياورند با اين تهديدها وی را         
مجب"ور ب"ه ع"ق"ب نش"ي"ن"ی و ت"رک                    

 . منبع درآمد خود می کنند

 

 تمام ش"ه"ر را م"وج"ی از ت"رس و                 
استرس فرا گرفته و طبق آنچه گفته   
می شود آمار خود  سوزی ج"وان"ان         
مخصوصًا دختران جوان ب"ه ش"دت         
رو به افزايش است ک"ه خ"ود نش"ان            
از افسردگی شديدی است که ن"اش"ی        
از م""ح""دودي""ت ه""ای ف""ره""ن""گ""ی،              
. اجتماعی، فقر و اعت"ي"اد م"ی ب"اش"د            

آمار خ"ودکش"ی در اف"راد دانش"ج"و              
بسيار زياد و باور نکردنی است ب"ه        

 3طوری که خود من تا کنون شاهد     
خ"""ود کش"""ی در ب"""ي"""ن دوس"""ت"""ان                
دانشجوی خود بوده ام که متاس"ف"ان"ه         
هر سه ب"ه م"رگ اي"ن دانش"ج"وي"ان                

زيرا طريقه ی خ"ود    .   انجاميده است 
کش""ی ب""ر خ""الف م""ع""م""ول آن ک""ه              
وسيله ای برای ته"دي"د و ت"رس"ان"دن             

٧شماره   
ج"""و و س"""رخ"""وش ج"""وان"""ان را              

 .مقداری تسکين دهد

 

از طرفی مسئله ب"ن"زي"ن ه"م فش"ار            
مضاعفی را از جه"ات اق"ت"ص"ادی          
ب"ه خ"ان"واده ه"ا و ج"وان"ان آورده                 

نرخ رشد تورم ناشی از آن       .   است
حتی باع"ث گ"ران ش"دن ب"ي"ج"ه"ت               
ک""االه""اي""ی ش""ده ک""ه در ت""ابس""ت""ان            
معموًال با کاهش قيمت همراه بوده      

به طور مثال گوشت قرمز در .   اند
چند روزه ی اخير بدون هيچگونه      
توجيهی با افزايش چ"ن"د درص"دی          
وارد بازار شده در حاليکه معموًال 
در تابستان با افت قيمت نه چ"ن"دان       

از .   محسوس"ی ه"م"راه ب"وده اس"ت           
طرفی بيکار شدن جوانانی ک"ه ب"ا          
ماشين های خود کار می کرده ان"د        
و محروم شدن قشر گسترده ای از 
جامعه که توان مسافرت با خطوط  
هوايی را ن"دارن"د را ب"اي"د ب"ه اي"ن                

 .موارد اضافه کرد

 

در کل تمام اين موارد در کنار ه"م   
با اع"م"ال ت"ح"ري"م ه"ای دول"ت"ه"اى                 
غربى می تواند به راحتی ش"ال"وده        
اجتماع ايران را از ه"م ب"پ"اش"د و               
خرابی های آن به ج"د از خ"راب"ی            
. يک جنگ هسته ای کم تر ني"س"ت        

جامعه ايران به ناجى و آزاد کنن"ده   
ک"م"ون"ي"س"م ب"اي"د          .   نياز ف"ورى دارد    

 . *کارى بکند

 

 !محکوميت فعال جنبش حقوق زن به زندان و شالق
دالرام علی، فعال جنبش حقوق زن، جنبش دانشجويی و از اعضای کمپين يک ميليون امضاء، به دليل شرکت                     

 خرداد سال گذشته در ميدان هفت تير تهران که در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانين                               22در تجمع    
پيش از اين، احکام ديگری برای ساير فعالين        .  اسالمی برگزار شده بود به دو سال و ده ماه حبس و ده ضربه شالق، بدون هيچگونه تعليق محکوم شد                    

 :جنبش حقوق زن صادر شده بود، که برخی از آنها به قرار زير است

 

، پروين اردالن سه سال حبس       )تعليقی و تعزيری  (، نوشين احمدی خراسانی سه سال حبس         )تعليقی و تعزيری  (فريبا داوودی مهاجر چهار سال حبس        
، آزاده فرقانی دو سال      )تعليقی و تعزيری  (، سوسن طهماسبی دو سال حبس         )تعليقی و تعزيری  (، شهال انتصاری سه سال حبس         )تعليقی و تعزيری  (

حکم مريم ضيا و عاليه اقدام دوست و زنانی که در سال               .  حبس تعليقی، بهاره هدايت دو سال حبس تعليقی و نسيم سلطان بيگی دو سال حبس تعليقی                   
 .جاری دستگير شده اند هنوز اعالم نشده است

سازمان آزادی زن اين احکام سرکوب گرانه و غير را شديدا محکوم ميکند و از همه زنان و مردان و نهادها و سازمانهای حقوق بشر در ايران و                                      
 . ساير نقاط دنيا ميخواهد که برای آزادی اين فعالين جنبش حقوق زن و ساير زندانيان سياسی در ايران به رژيم اسالمی اعتراض نمايند

 !زندانيان سياسی بايد آزاد شوند

 !ستم بر زن موقوف

 سازمان آزادی زن

    netnetnetnet....azadizanazadizanazadizanazadizan....wwwwwwwwwwww        comcomcomcom....azadizanazadizanazadizanazadizan....wwwwwwwwwwww 
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 سياوش دانشور

  

 سروش آزادى
در م��ورد اس��ت��ان ه��ای ج��داي��ی           *

 خواه ايران چه برنامه ايی داريد؟
است"ان"ه"اى ج"دائ"ى        "  اطالق   : جواب

يک آوانس به ج"ن"ب"ش       "   خواه ايران 
ملى و ناسيونالي"س"ت"ى و ج"ري"ان"ات              

ما با چني"ن پ"دي"ده      .   قوم پرست است  
اى روبرو نيستيم بطورى که مردم      
و س"اک"ن"ي"ن ت"ع"دادى از اس"ت"ان"ه"اى                  

ب"اي"د   .   ايران خواهان جدائ"ى ب"اش"ن"د        
بين دو پديده تفاوت گ"ذاش"ت؛ اول،         

و دوم، ج"ن"ب""ش       .   وج"ود س"ت"م م"ل"ى         
ناسيوناليستى که از اين ستم ت"غ"ذي"ه          
سياسى م"ي"ک"ن"د و اه"داف خ"ود را                
اهداف و خواست مردم منتس"ب ب"ه         

ي""ا "   ع"رب " ي""ا   "   ت"رک " ي""ا   "   ک"رد " 
در اي"ران    .   تصوير م"ي"ک"ن"د    "   بلوچ" 

ستم ملى يک واقعي"ت زش"ت اس"ت          
. که بدرجات مختلف اعمال مي"ش"ود      
. کردستان يک نمونه تاريخى اس"ت     

در ج""اه""اى دي""گ""ر اي""ران ن""ي""ز                   
بدرجات متفاوت س"ت"م و ت"ب"ع"ي"ض              
ي"""ک واق"""ع"""ي"""ت زش"""ت ج"""ام"""ع"""ه           
بورژوائى و عملکرد ناسيون"ال"ي"س"م        
عظمت ط"ل"ب اي"ران"ى و اس"الم"ى               

ستم مل"ى م"ادام ک"ه ب"ه ي"ک               .   است
مسئله ملى تبديل نشده است، ي"ع"ن"ى         
همزيستى مسالمت آميز شهرون"دان     
در يک جغرافياى فرضى ب"ا ب"ق"ي"ه            
مردم در کشور غ"ي"رم"م"ک"ن نش"ده             

مس"ئل"ه   است، ما با پديده اى به ن"ام            
ش"خ"ص"ا ف"ک"ر        .    مواجه نيس"ت"ي"م     ملى

ميکنم در اي"ران ام"روز ب"ا مس"ئل"ه              
ت"ردي"دى ن"ي"س"ت ک"ه           .  کرد مواجهيم 

جريانات فاشيست پان ترک"ي"س"ت و         
از ن""وع گ""رگ""ه""اى خ""اکس""ت""رى،              

القاعده اى در       –جريانات اسالمى   
بلوچستان، ج"ري"ان"ات ق"وم پ"رس"ت            
فاشيست در خوزستان و کردس"ت"ان       
تالش دارند شکاف قومى و ملى را  

اما اينها نه نماين"ده اي"ن     .   دامن بزنند 
مردم اند و نه سياستها و اه"دافش"ان         
با واقعيات زندگى اجتم"اع"ى م"ردم         

ب"ه ه"م"ي"ن       .   در ايران خوانائى دارد   
دليل جريانات حاشيه اى، فرق"ه اى       
و آوانتوريستى هستند که رسيدن به  
نان و نوائى را در حمله آمري"ک"ا و         
يا همراهى س"ي"اس"ى ب"ا اس"ت"رات"ژى             

در م""ورد     .   آم""ري""ک""ا ي""اف""ت""ه ان""د             
کردستان نيز با توجه ب"ه ت"ح"والت           

خ""ودش""ان و در ب""ه""ت""ري""ن ح""ال""ت           
جريانات"ى از گ"راي"ش اج"ت"م"اع"ى               
ناسي"ون"ال"ي"س"م در ج"ام"ع"ه ان"د ن"ه                   
نماينده کل م"ردم"ى ک"ه ب"رخ"الف             
ميل و اخ"ت"ي"ارش"ان در س"رزم"ي"ن              
. معينى چشم به جه"ان گش"وده ان"د          

چرا حاج فالنى و يا خان به"م"ان"ى          
نماينده من کارگر و ک"م"ون"ي"س"ت"ى              
است که دنيائى انس"ان"ى و ب"راب"ر              
ميخواهم؟ کى گفته فرهنگ عت"ي"ق       
ناسيونال"ي"س"ت"ى ف"ره"ن"گ م"ردم"ى              
است که در کردستان يا آذربايجان 
زن"""دگ"""ى م"""ي"""ک"""ن"""ن"""د؟ ج"""ن"""ب"""ش            
ناسيوناليستى ح"ت"ى ب"ه رف"ع س"ت"م              
ملى ربط ندارد چون واق"ع"ا قص"د           
حل آن را ندارد، بل"ک"ه م"ي"خ"واه"د             
ب""ر بس""ت""ر اي""ن واق""ع""ي""ت زش""ت،            
ق""درت س""ي""اس""ى و اق""ت""ص""ادى و            
مناسبات سياسى و ادارى م"ب"ت"ن"ى           
. بر مليت و ق"وم"ي"ت را ب"ن"ا ک"ن"د                  

بورژوازى کرد مس"ئل"ه اش رف"ع           
ستم ملى نيست، مسئله اش س"ه"ي"م           
شدن در اس"ت"ث"م"ار ط"ب"ق"ه ک"ارگ"ر                

ب"ازار  " خواهان کنت"رل ب"ر        .   است
و انباشت سرمايه از    "   داخلى خود 

 .گرده کارگر هم زبان خود است

  

ما بع"ن"وان ک"م"ون"ي"س"ت ک"ارگ"رى               
خواهان جوامع بزرگتر، خ"واه"ان      
زن""دگ""ى م""ردم در ج""غ""راف""ي""اى               
وسيع"ت"ر،  وح"دت داوط"ل"ب"ان"ه و                 
همزيستى مسالمت آم"ي"ز انس"ان"ه"ا           
ب""راس""اس م""ن""اف""ع واح""د و ب""راب""ر          

هويت ملى و قومى .   انسانى هستيم 
براى ما کمونيستها پشيزى ارزش     

اصالت براى ما نه خاک و      .   ندارد
خون و نژاد بلکه هويت انسانى و        

. آزادى انسان در کره خاکى اس"ت      
واضح است که در قلمرو سياس"ت     
و مبارزه طبقاتى سياستمان را در    
هر مقطع طورى ت"دوي"ن و اج"را            
م"ي""ک"ن""ي"م ک"ه ک""م"ت""ري"ن مش"ق""ت و                
. بيشترين آزادى محصول آن باشد    

ما همانقدر با ستم ملى مخالفيم ک"ه      
پ""اس""خ .   ب"ا ه"وي""ت م""ل"ى م"خ""ال"ف""ي"م            

ع"""ظ"""م"""ت ط"""ل"""ب"""ى اي"""ران"""ى و               
ن"اس"ي"ون"ال"ي"س"م آري"ائ"ى مس"ل"ک و                  
فاشيست را نميتوان ب"ا ق"وم"ي"ت و            

ما .   عشيره گرى و ناسيوناليسم داد  
در عين دادن پاسخ سياسى و س"ر        
راست به اين سوال واق"ع"ى ع"ل"ي"ه           
ناسيوناليسم چه در حکومت و چ"ه   

 . در اپوزيسيون مبارزه ميکنيم

 

برنامه ش�م�ا ب�رای م�ب�ارزه ب�ا              *   

ع""م""ي""ق در س""اخ""ت اق""ت""ص""ادى و               نامه ها
اج""ت""م""اع""ى آن، و ب""وي""ژه زن""دگ""ى             
شهرى و وجود يک ط"ب"ق"ه ک"ارگ"ر           
پيشرو و نفوذ قوى س"وس"ي"ال"ي"س"م و              
کمونيسم کارگرى، ناسيوناليسم کرد    
بع"ن"وان ي"ک ج"ن"ب"ش ام"روز ق"ادر                 
نيس"ت ب"ه ي"ک ج"ن"ب"ش م"ل"ى ق"وى                    

دالئل اين . طرفدار جدائى شکل دهد
امر متعدد اند؛ من صرفا به تناق"ض        
واق"ع"ي"ات اج"ت"م""اع"ى و س"ي"اس"ى و                  
طبقاتى جامعه کردستان با اهداف و      
فرهنگ و سياست ناسيوناليسم ک"رد       

مردم کردستان، ش"اي"د     .   اشاره ميکنم 
کسر بسيار باالئى از آنها، خ"واه"ان        
زندگى ب"راب"ر ه"م"راه ب"ا م"ردم در                

تجارب س"ي"اه   .   ايران و منطقه هستند 
جنبش ناسيوناليست"ى در م"ن"ط"ق"ه و             
بويژه وضعيت فالکت بار ع"راق و       
کردستان عراق اين جهت ع"م"وم"ى         

ب"ا اي"ن"ح"ال       .   را تحکيم بخشيده اس"ت    
يک حزب سياسى موظف اس"ت ب"ه         

. سواالت سياسى پاسخ سياسى بده"د     
پاسخ ما به مسئله کرد بع"ن"وان ي"ک           
م""ع""ض""ل ق""دي""م""ى، ب""رگ""زارى ي""ک         
رفراندم براى جدائ"ى ي"ا م"ان"دن در            
چهارچوب ايران بعنوان شهروندان    

نتيجه چ"ن"ي"ن     .   متساوى الحقوق است  
رفراندومى که ملزومات و ش"راي"ط        
آن در برنامه حزب و ادبيات ما ب"ه          
تفصيل بيان شده است، هر چه باشد       

ام"ا  .   از نظ"ر م"ا ق"اب"ل ق"ب"ول اس"ت                
ب"ع""ن""وان ح"زب ت""وص""ي"ه و راى و              
فراخوان ما در هر م"ق"ط"ع ک"ه اي"ن              
رفراندوم برگزار ش"ود، ت"اب"ع"ى از            
اينست که آيا اين جدائى به نفع ي"ک       

 . زندگى بهتر است يا نه

 

ن""ک""ت""ه دي""گ""ر ب""رخ""الف ت""ب""ل""ي""غ""ات          
ناسيوناليستها و قوم پرستها اي"ن"س"ت         
که پاسخ ستم ملى تشکيل دولت ملى    
و ي"ا ن"ظ"ام"ى ف"درال"ى م"ت"ش"ک"ل از                    

. و اقوام و م"ذاه"ب ن"ي"س"ت        "   مليتها" 
قرار نيست به هر کس که ستمى ب"ه       
او روا شده دولت و قطعه اى خ"اک      

پاسخ س"ت"م م"ل"ى         .   و تاج و تختى داد   
از نظر کمونيسم رفع ستم ملى است 
. نه تثب"ي"ت ش"ک"اف و ج"دائ"ى م"ل"ى                 

وانگهى ناسيوناليستها به ناحق خ"ود      
يا "   کرد" را نماينده مردم منتسب به     

و غيره ميدانند "   ترک"   يا "   فارس" 
و هدف سياسى خ"ود را ه"دف اي"ن             

ذره اى از     .   م""ردم اع""الم م""ي""ک""ن""ن""د     
. حقيقت در اي"ن ادع"ا وج"ود ن"دارد             

جنبش ناسيوناليستى و س"ازم"ان"ه"اى         
قوم پرست و همينطور ناسيونالي"س"م      
ع""ظ""م""ت ط""ل""ب اي""ران""ى ن""م""اي""ن""ده             

٧شماره   
تروريسم احتمال�ی ب�ع�د از ان�ق�الب              

 کارگری چيست؟ 
 هر ت"ح"ول اج"ت"م"اع"ى، ه"ر               جواب؛

حرکت اجتماعى مبت"ن"ى ب"ر ت"غ"ي"ي"ر              
اوض"""اع م"""وج"""ود، ب"""ا م"""ق"""اوم"""ت           
ن""ي""روه""اى ط""رف""دار ح""ف""ظ وض""ع            

در اي""ن   .   م""وج""ود روب""رو م""ي""ش""ود       
مس"ئل"ه اس"اس"ى       . ترديدى نبايد داشت 

اي""ن""س""ت ک""ه ب""درج""ه اى ان""ق""الب                
کارگرى همه ج"ان"ب"ه و پ"ي"روزم"ن"د               
باشد، به همان درجه ام"ک"ان س"اق"ط            
کردن آن با اتکا به تروريسم و خ"ط        

. مشى تروريستى منتفى ت"ر م"ي"ش"ود         
دولت و نظامى را م"ي"ت"وان ب"ا اي"ن                
خط مشى س"اق"ط ک"رد ک"ه م"ردم و                 
طبقه کارگر در ق"ب"ال آن ب"ي"ت"ف"اوت               

ان""ق""الب""ى ک""ه روى دوش           .   ب""اش""ن""د  
ني"روى م"ي"ل"ي"ون"ى و ح"م"اي"ت چ"ن"د                    
ميل"ي"ون"ى ط"ب"ق"ه ک"ارگ"ر و ج"ن"ب"ش                    
آزادى و برابرى پيروز ش"ده اس"ت،        
در مقابل تروريسم دولتى هم بدرجه      
زيادى واکسينه اس"ت چ"ه رس"د ب"ه              
تروريسم دستجات و گروههاى بان"د       

جامعه اى که به فاشيست و      .   سياهى
اسالميست و هر ب"ورژوائ"ى آزادى         
بيان و فعاليت سياسى ميده"د و ن"ان           
و زندگى اش را ب"خ"اط"ر ع"ق"اي"دش              
گرو نميگيرد، شرايط را براى رشد      
جريانات تروريست"ى بس"ي"ار س"خ"ت           

حکومت کارگرى براى   .   کرده است 
تمام شهروندانش امکانات و شراي"ط      
برابر و مش"اب"ه را در ق"ل"م"روه"اى                

. م""ادى و م""ع""ن""وى ف""راه""م م""ي""ک""ن""د           
تروريسم در چنين جامعه اى مقابل"ه        
ب"ا اي"ن وض"ع"ي"ت و ت"ال"ش"ى ب"راى                    
بازگشت ب"ه دوره ق"ب"ل از ان"ق"الب                

با اينحال جامعه بايد مکان"ي"زم     .   است
. دف""اع از خ""ود را داش""ت""ه ب""اش""د                  

حکومت کارگرى حت"م"ا م"ت"ک"ى ب"ه             
ميليشياى داوطلب چند م"ي"ل"ي"ون"ى و            
ارت""ش ک""ارگ""رى ب""راى دف""اع و                 
ح""راس""ت از ج""ام""ع""ه و ان""ق""الب و             

پ"اس"خ ه"ر      .   دست"اورده"اى آن اس"ت       
معضل را بايد در وق"ت خ"ودش ب"ا             

در ي"ک دي"د       .   توجه به ابع"اد آن داد       
کلى، انقالب کارگرى که سرمايه را 
بزي"ز کش"ي"ده اس"ت در م"ق"اب"ل ه"ر                   
تالشى براى اعاده وضعيت پ"ي"ش"ي"ن         

 .مقابله ميکند

 

لغو کار مزدی به چه م�ع�ن�اس�ت؟       *  
يعنی هر کس هر چه خ�واس�ت م�ی            

ت��ک��ل��ي��ف   ! !   ت��وان��د مص��رف ک��ن��د؟        
استفاده از کاال های لوکس چه م�ی        
شود؟ و يا اگر انگيزه سود از ب�ي�ن          

١٧صفحه   



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

ب��رود م��ردم ب��ه چ��ه ام��ي��دی ک��ار              
 خواهند کرد؟

 لغو کار م"زدى ب"ه م"ع"ن"اى              پاسخ؛
اي""ن""س""ت ک""ه ک""ار از ک""اال ب""ودن                 

ي""ع""ن""ى  .   ام""روزش خ""ارج م""ي""ش""ود      
نيروى کار، خ"الق"ي"ت بش"رى، در            
مقابل مزد در ب"ازار ب"ه ک"ارف"رم"ا              

راب"ط"ه م"زدى و        .   عرضه نمي"ش"ود   
کار مزدى بعنوان رک"ن م"ن"اس"ب"ات           
. توليد سرماي"ه دارى ل"غ"و م"ي"ش"ود             

ک""ار از ي""ک ام""ر مش""ق""ت ب""ار و                
اجبارى براى رفع مينيمم معي"ش"ت،       
به امرى خالق، داوطلبانه و مبتن"ى       
بر عالقه و اس"ت"ع"داده"اى ف"ردى و           
. نيازهاى اجتماعى م"ت"ک"ى م"ي"ش"ود          

کار و تالش انسانى از قيد بازار و         
سود خالص م"ي"ش"ود و ب"ه ع"م"ل"ى                
اج""ت""م""اع""ى در خ""دم""ت رف""اه و                  
. پيش"رف"ت ج"ام"ع"ه ت"ب"دي"ل م"ي"ش"ود                 

ب"رن"ام"ه    .   ک"م"ون"ي"س"م م"ا ف"از ن"دارد              
اقتصادى ما بروش"ن"ى و بص"ورت          
فش""رده اي""ن""س""ت؛ از ه""ر ک""س ب""ه              
اندازه توان و استعدادش و ب"ه ه"ر            

يع"ن"ى م"ن و        .  کس به اندازه نيازش 
شما بنا به توان جسمى و فک"رى و           

که اين مس"ئل"ه در          –علمى و غيره    
سوسياليسم امر ثابتى نيس"ت، چ"ون       
آموزش و دان"ش و رش"د از ي"ک                
امتياز به يک حق هم"گ"ان"ى ت"ب"دي"ل          

در توليد اجتم"اع"ى و رف"ع            -ميشود
نيازهاى جامعه شرکت ميکنيم و به   
ان""دازه ن""ي""ازى ک""ه داري""م از ک""ل               
ثروت اجتماعى تولي"د ش"ده ک"ه ب"ه             
همگان تع"ل"ق دارد ب"ه"ره ب"ردارى             

هر کس هر چ"ه خ"واس"ت      .   " ميکنيم
، شايد زي"اد    " می تواند مصرف کند   

اوال مصرف امرى رو . گويا نيست
به رشد است و ب"ه ن"ظ"ر م"ن ب"اي"د                  

آن""چ""ه ام""روز م""ن و ش""م""ا            .   ب""اش""د
مصرف مي"ک"ن"ي"م ت"اب"ع"ى اس"ت از                
ت""وان اق""ت""ص""ادى م""ا و ن""رم""ه""اى              
م"""وج"""ود س"""رم"""اي"""ه دارى ب"""راى          

در جامع"ه س"وس"ي"ال"ي"س"ت"ى            .   زندگى
مثال مس"ک"ن، آم"وزش، ب"ه"داش"ت،             
خدمات، تفريح، ورزش و غيره ب"ه       
همه تعلق دارد و از ماهيت طبقاتى     

مس"ک"ن   .   امروز آن خ"ارج م"ي"ش"ود         
. مناسب حق همه شه"رون"دان اس"ت       

سالمتى و بهداشت و آم"وزش ح"ق         
ق"ان"ون در     .   طبي"ع"ى ه"م"گ"ان اس"ت          

م""ق""اب""ل ه""م""ه ي""ک""س""ان اس""ت و                   
شهروندان جامعه سوسياليستى، چه   
بعنوان فرد و چه بعنوان اج"ت"م"اع،          

اي""ن ن""ظ""ام ع""ل""ي""ه جس""م و روان            
انسانها سازمان م"ي"ده"د، ب"ا ي"ک             
واقعه دلخراش درياى انسانيت و      
. ن""وع""دوس""ت""ى ب""خ""روش م""ى آي""د       

بشر است و ن"ه    "   ذات" رقابت نه   
هميشه انسانها براساس رقاب"ت و       

رق"اب"ت   .   قوانين بازار زيس"ت"ه ان"د       
نه منشا رشد است و نه پيش"رف"ت          
ت""اک""ن""ون""ى بش""ر م""دي""ون رق""اب""ت          

رقابت قانون عام .   اقتصادى است 
حال . سرمايه دارى و بازار است 

اگ""ر ف""رض ک""ن""ي""م پ""ي""ش""رف""ت""ه""اى         
ت"اک""ن"ون""ى و ث"روت و ام""ک"ان""ات             
اجتماعى تاکنونى، نتيج"ه رق"اب"ت        
اقليت"ى س"رم"اي"ه دار در ج"ام"ع"ه                
روى دوش کار اکثريتى استث"م"ار    
شده و محروم از ن"ت"اي"ج رق"اب"ت              
اس""ت، چ""را ج""ام""ع""ه بس""ادگ""ى              
نميتواند صدها برابر بيشتر روى     
دوش همبستگى و تعاون و انسان      
محورى و رفع نياز انسانى رش"د       
کند؟ اين بس"ي"ار بس"ي"ار ع"ق"الئ"ى               

تمام جوام"ع و ک"ل ت"اري"خ            .   است
بشرى روى دوش کار اجتم"اع"ى       
و سازمان اجتماعى و اق"ت"ص"ادى         

انس"ان  .   در هر دوره بنا شده است 
پديده اى اجتماعى است و جامع"ه       
ب""دون اي""ف""اى ن""ق""ش انس""ان""ه""ا در           
قلمروهاى متعدد و بظاهر پيچي"ده     

مسئله .  نميتواند روى پايش بايستد 
بسادگى اينست که کل اي"ن ت"الش         
اجتماعى بجاى هدف سود آورى       
و انباشت سرمايه و ق"درت روز         

در .   افزون سرمايه، انسانى ش"ود     
خدمت انسانهاى دخيل در ت"ول"ي"د          

همان کسان"ى ک"ه     .   آنها قرار گيرد  
خانه و بيمارست"ان و دانش"گ"اه و            
ک""ارخ""ان""ه و پ""ارک و ت""ئ""ات""ر و              
ديسکو و کودکستان را ميسازن"د،      
خودشان مالک آن باشند و از آن        
استفاده کنند و هر روز روشه"اى       
بهتر زيستن، علم"ى ت"ر زيس"ت"ن،          
مرفه تر و آزادتر زيستن، محترم   
تر و سالم تر زيستن، و روشهاى       
ارت""ق""ا م""ادى و م""ع""ن""وى خ""ود و            
همنوعانشان را بيابند و بالفاصله     

 . در خدمت بشر بکار بندند

 

تمام اميد مردم، اکثري"ت م"ردم"ى        
ک""ه از ب""وق س""گ ت""ا ش""ب ک""ار              
ميکنن"د، اي"ن"س"ت ک"ه ش"اي"د ف"ردا                 

. مشکالت امروز را نداشته باشند    
ش""اي""د امس""ال ب""ه""ت""ر از پ""ارس""ال          

شايد زندگى کم"ى راح"ت"ت"ر         .   باشد
شايد بشود س"ف"رى رف"ت و          .   شود

يک تفريح و اس"ت"راح"ت حس"اب"ى           

...نامه ها  از ح""ق""وق و آزادي""ه""اى مص""رح                
ن""ي""ازه""اى مص""رف""ى    .   ب""رخ""وردارن""د

جامعه آنهم در عص"ر اي"ن"ت"رن"ت و               
تکنولوژى اطالعاتى و انفورماتيک   
بس""ادگ""ى ق""اب""ل م""ح""اس""ب""ه و ق""اب""ل              
سازماندهى ب"راى ت"ول"ي"د و ت"وزي"ع              

س""وال اي""ن""س""ت ک""ه ن""ي""از              .   آنس""ت
مصرفى هر هرد يکى اس"ت؟ م"ث"ال          
آيا همانطور که من و شما در مقابل       
قانون و از م"ن"ظ"ر ج"ام"ع"ه داراى                 
حقوق يکسان هس"ت"ي"م در مص"رف             
غذا و وسائل مع"ي"ش"ت ه"م ي"ک"س"ان               
هستيم؟ اين روشن است که ن"ي"ازه"ا          
يکسان ني"س"ت"ن"د و ک"م"ون"ي"س"م ق"رار                  
نيست مثال کوپنى به ه"ر ک"س ي"ک            
کيلو برنج و يک ب"ط"رى ش"راب و             

ب"ل"ک"ه اف"راد       .   يک بسته سيگار بدهد   
جامعه در موقعيت مش"اب"ه"ى ب"راى           
اس""ت""ف""اده از ام""ک""ان""ات ج""ام""ع""ه                  

کمونيسم مص"رف را      .   برخوردارند
استاندارد و کوپنى ن"م"ي"ک"ن"د، چ"ون             
فرض براينست سازمان"ده"ى ت"ول"ي"د          
براساس نيازهاى جامعه رسيدن ب"ه       
وفور و رفع نيازها را به پ"دي"ده اى         

در س"ط"ح    .   بسيار عملى تبديل ميکند   
مصرف کاالها و غذا و غيره، ج"دا         
از حقوق و است"ان"دارده"اى زن"دگ"ى            
مط"اب"ق ب"ا پ"ي"ش"رف"ت و م"ق"دورات                  
ج""ام""ع""ه ک""ه ب""اي""د ه""م""گ""ان از آن                
برخوردار باشند، رفع ديگر ني"ازه"ا    
تابعى از تن"وع خ"واس"ت انس"ان"ى و             

ات""ف""اق""ا .   ت""ن""وع س""الي""ق ف""ردى اس""ت      
سوسياليسم و ک"م"ون"ي"س"م م"ي"خ"واه"د              

مسئله اي"ن"س"ت      .   همين را متحقق کند   
که اگر نياز م"ن و ش"م"ا در خ"ط"ر                 
ن""ب""اش""د و رف""ع ن""ي""از م""ن و ش""م""ا                  
م""ت""ض""م""ن اس""ارت و م""ح""روم""ي""ت           
دي""گ""ران از ن""ي""ازه""ايش""ان ن""ب""اش""د،          
تفاوت در مصرف نابرابرى ني"س"ت       
و در جامعه مص"رف ط"ب"ي"ع"ى ت"ر                

نبايد ب"ا دي"د و م"ف"روض"ات             .   ميشود
انس"ان ج""ام""ع""ه س"رم""اي""ه دارى ک""ه           
رقابت و خود پرستى و سود جوئ"ى        
وجه مشخصه ک"اراک"ت"ر آنس"ت، ي"ا             
اين جامع"ه م"ي"خ"واه"د ک"ه اي"ن"ط"ور                 
باشد، به ج"ام"ع"ه س"وس"ي"ال"ي"س"ت"ى و                 

. فرهنگ حاکم به جامعه ن"گ"اه ک"رد         
آن ج"ام"ع"ه انس"ان ن"وع خ"ودش را                

خص"وص"ي"ت ع"ام       .   بازتوليد مي"ک"ن"د    
انسانى، که حتى در جوام"ع ام"روز         
هرازچن"دگ"اه"ى ب"ورژوازى ب"ه آن            
چنگ م"ي"ان"دازد، ت"ع"اون و دوس"ت              
داش""ت""ن ه""م""ن""وع و ه""م""ب""س""ت""گ""ى و           
عدالتخواهى به سرعت رشد ميک"ن"د       

. و به ارزشهاى غالب تبديل مي"ش"ود       
همين ام"روز در ج"وام"ع س"رم"اي"ه               
دارى، با تمام مشقت و خشونتى ک"ه        

٧شماره   
شاي"د ف"رص"ت"ى ف"راه"م ش"د و                .   کرد

فارغ از بايد و نبايد ها ک"م"ى انس"ان            
اگ""ر درص""د     .   ب""ود و ح""ق داش""ت          

کوچکى از جامعه بعنى ب"ورژوازى    
را مستثنى کنيد، مردم به امي"د س"ود          

اک"ث"ري"ت ع"ظ"ي"م"ى ب"ه             .  کار نميکنند 
کارشان عالقه ندارند چ"ون از ک"ار          
و محصول کار و ه"م"ن"وع خ"وي"ش              

ن""ک""ت""ه اي""ن""ج""اس""ت ک""ه      .   ب""ي""گ""ان""ه ان""د  
ب""ورژوازى ب""ا ن""ظ""ام و س""ي""س""ت""م                
ناهنجارش زندگى ط"ب"ق"ه ک"ارگ"ر و            
اک""ث""ري""ت ج""ام""ع""ه را در م""ع""رض            

در م"ق"اب"ل      .   نابودى قرار داده اس"ت      
پ"""رول"""ت"""اري"""ا، انس"""ان"""ي"""ت را ب"""ه               

. ب"""ورژوازى ه"""م ب"""ازم"""ي"""گ"""ردان"""د      
ب""ورژوا وق""ت""ى اب""زار ت""ول""ي""د در                
اختيارش ن"ب"اش"د ک"ه اس"ت"ث"م"ار ک"ن"د                  

حتما بخ"ش"ا ب"ا       .   ديگر بورژوا نيست  
افتخارات و نستالژى دوره بربري"ت      
م""درن زن""دگ""ى م""ي""ک""ن""د ام""ا دي""گ""ر           

بورژواى س"اب"ق ه"م      . بورژوا نيست 
در س""وس""ي""ال""ي""س""م م""ي""ت""وان""د انس""ان""ى        

م""ي""ت""وان""د از زن""دگ""ى      .   زن""دگ""ى ک""ن""د  
طف"ي"ل"ى دس"ت ب"ک"ش"د و از ث"روت                   

. اجتماعى مثل ديگران س"ه"ي"م ش"ود          
سرمايه دارى ت"ن"ه"ا ک"ار و م"ح"م"ل                 
انس"ان""ى آن ي""ع""ن"ى ک""ارگ"ر را ک""اال              
نميکند، بلکه بورژوا ي"ع"ن"ى م"ح"م"ل          
انسانى سرمايه را نيز به يک اکتور       
اقتصادى در مناسبات غي"ر انس"ان"ى          

سرمايه .   و بيجان کاالها تبديل ميکند 
دارى کارگر و بورژوا را به محمل       
م""ن""اس""ب""ات ک""االه""ا ت""ب""دي""ل م""ي""ک""ن""د،         
. سوسياليسم انسانيت را اعاده ميکن"د     

رقابت و سودجوئى ويژه و خصل"ت       
ب"ا  .   و مشخصه جامعه طبقاتى اس"ت      

الغا طبقات و جامعه طبقاتى رق"اب"ت        
و انگيزه سود نيز جاى خ"ود را ب"ه          
تعاون و انگيزه رشد و تعالى م"ادى         

سوسياليسم جام"ع"ه    .   و معنوى ميدهد  
را انسانى مي"ک"ن"د و اخ"ت"ي"ار را ب"ه                  

 . انسان برميگرداند

 

 قابل توجه دوستان،
نامه هاى سروش اب"راه"ي"م"ى، داود           
قاسملوئى، بيژن، ف"ره"اد ف"ره"ادى،          
عبدى، و دوستان دي"گ"ر پ"اس"خ داده            
 . شد که بدليل حجم نشريه حذف شد

 

همينطور دو سه مطل"ب و گ"زارش          
از جمله مقاله رفيق کام"ران پ"اي"دار          
 .را به شماره بعدى واگذار کرديم

*** 



١٨صفحه  يک دنياى بهتر   

تعليقی و   ( انتصاری سه سال حبس     
، س"وس"ن ط"ه"م"اس"ب"ی دو             ) تعزيری

، ) تعل"ي"ق"ی و ت"ع"زي"ری          ( سال حبس   
آزاده فرقانی دو سال حبس تعليقی،      
بهاره هدايت دو سال حبس تعل"ي"ق"ی         
و نسيم سلطان بيگی دو سال ح"ب"س    

حکم م"ري"م ض"ي"ا و          .   تعليقی گرفتند 
عاليه اقدام دوست و زنان"ی ک"ه در           
سال جاری دستگير شده ان"د ه"ن"وز        

همينط"ور دالرام    .   اعالم نشده است  
ع""ل""ی، ف""ع""ال ج""ن""ب""ش ح""ق""وق زن،          
جن"ب"ش دانش"ج"وي"ی و از اعض"ای               
کمپين يک ميليون امضاء، به دل"ي"ل      

 خ"رداد س"ال       22شرکت در تجم"ع      
گذشته در ميدان هف"ت ت"ي"ر ت"ه"ران             
که در اعت"راض ب"ه ن"ق"ض ح"ق"وق               
زنان در قواني"ن اس"الم"ی ب"رگ"زار            
شده بود به دو سال و ده ماه ح"ب"س            

 . و ده ضربه شالق محکوم شد
 

م""ح""م""د  ت""ي""ر در ت""ه""ران          ١٨روز   
هاشمی، علی نيک"ونس"ب"ت"ی، م"ه"دی           

 ه"داي"ت، ح"ن"ي"ف          عربشاهی، بهاره 
يزدانی و ع"ل"ی وف"ق"ی از اعض"اى             
ت""ح""ک""ي""م وح""دت و دانش""ج""وي""ان               
مع"ت"رض دي"گ"ر از ج"مل"ه م"ح"م"د                  
حسي"ن م"ه"رزاد، ب"ه"رام ف"ي"اض"ی،               
م"ج"ت"ب""ی ب"ي"ات، م"رتض"ی اص""الح              
چی، حبيب حاج ح"ي"دری، مس"ع"ود          
حبيبی، سعي"د حس"ي"ن ن"ي"ا، ع"ب"داهللا               
م""وم""ن""ی و ع""زت ق""ل""ن""دری ن""ي""ز               

 . دستگير شدند
 

احکام اعدام براى بيست نفر ت"ح"ت         
ص""ادر "   اراذل و اوب""اش    " ع""ن""وان   

همي"ن"ط"ور اع"الم ک"رده          .   شده است 
بودند ک"ه ت"ع"دادى از م"ع"ت"رض"ي"ن                
دستگير شده در جريان اعتراضات     
به سهميه بندى بنزين اعدام ميشوند      
که اخيرا اين تصميم را معلق کرده       

در ت"اکس"ت"ان ق"زوي"ن دو روز              .   اند
پ""ي""ش ج""ع""ف""ر ک""ي""ان را س""ن""گ""س""ار           

مکرمه ابراهيمى ه"م ق"رار        .   کردند
بود سنگسار شود ک"ه ف"ع"ال م"ع"ل"ق              

اع""دام""ه""ا در اي""ران       .   م""ان""ده اس""ت   
ب"ه اي"ن"ه"ا ب"اي"د           .   بيوقف"ه ادام"ه دارد      

احض"""اره"""ا، دس"""ت"""گ"""ي"""ري"""ه"""ا در          
شهرستانها و ربودن هاى خي"اب"ان"ى        
و مواردى مانند کشته ش"دن ش"اه"و           
فات"ح"ى زي"ر ش"ک"ن"ج"ه و ان"داخ"ت"ن                   
جنازه اش در اطراف شهر  سنندج       

دستگي"ري"ه"ا در دو        .   را اضافه کرد  
در "   جاسوس" ماه گذشته به عنوان    

کرمانشاه و تهران، اتهام ن"خ ن"م"اى         

رژيم اسالمى حمل"ه م"ي"ک"ن"د ام"ا             
ن""ب""ض ان""ف""ج""ارى ج""ام""ع""ه ق""اب""ل        

م"ورد س"ه"م"ي"ه        .   تشخي"ص اس"ت    
بندى بنزين ک"ه ه"ن"وز ت"الش و              
اعت"راض ع"ل"ي"ه آن در ج"ري"ان               
است، و در جاهائى مانند ياسوج   
ش""ه""ر ب""ه ح""ال""ت اول""ي""ه اش                   
برنگشته، تست خوبى ه"م ب"راى       
. حکومت و هم براى م"ردم ب"ود         

م""ردم ب""رس""ر ي""ک دو راه""ى               
. سرنوشت ساز قرار گرف"ت"ه ان"د       

اپوزيسيون راس"ت پ"رو غ"رب"ى           
در سياستهاى جمهورى اسالم"ى     
اه""داف دراز م""دت ط""ب""ق""ات""ى و          
. ب""ورژوازى اي""ران را م""ي""ب""ي""ن""د       

مخالفتى با آن ن"دارد و در م"ت"ن             
بى افقى سياسى اش از يکطرف       
به رژيم اسالمى آوانس ميدهد و      
به کمونيستها حمله مي"ک"ن"د و از           
ط""رف دي""گ""ر ب""ا ج""ن""ب""ش م""ل""ى           
اس""الم""ى دن""ب""ال پ""روژه ه""اى              

جنب"ش م"ل"ى      .   سياسى ديگر است  
اس""الم""ى و ط""ي""ف رن""گ""ارن""گ          
جمهوريخواهان که مثل ج"ن از        
بسم اله از سرنگون"ى و دخ"ال"ت         
مردم در سياست ميترسند، ه"م"ه       
شان در ارکس"ت"رى واح"د س"از             

ن""اف""رم""ان""ى م""دن""ى و م""ب""ارزه           " 
را ک"وک ک"رده       "   مسالمت آم"ي"ز    

اي""ن ت""ح""رک""ات راس""ت در         .   ان""د
فقدان ره"ب"رى و س"ازم"ان"گ"رى            
گسترده و قابل اتکاى کمونيست"ى     

در .   کارگرى مم"ک"ن ش"ده اس"ت         
ج""ام""ع""ه ام""ا ام""ک""ان ان""ف""ج""ار و           
ظرفيتهاى اعتراض بيش از ه"ر      

م"ع"ض"ل م"ردم       .   دوره باال اس"ت    
ن""ي""س""ت، م""ردم    "   ه""زي""ن""ه دادن   " 

. دارند ه"ر روز ت"ل"ف م"ي"ش"ون"د              
معضل مردم نخواس"ت"ن ن"ي"س"ت،          
ب""خ""ش ع""ظ""ي""م""ى ج""انش""ان از              
جمهورى اسالمى به لب رس"ي"ده       

م""ع""ض""ل ف""ق""دان ن""ي""رو و        .   اس""ت
رهبرى س"ي"اس"ى ق"اب"ل ات"ک"ائ"ى                
است که بتوانند ح"ول آن بس"ي"ج            
شوند و اين نکبت اسالمى را از    

هنوز ک"ار   .   سر راهشان بردارند  
اول کمونيسم کارگرى پر ک"ردن      
اين خال، تامين رهبرى سياس"ى،      
سازم"ان"ده"ى و س"ازم"ان"ده"ى و              

ب""دون اي""ن    .   س""ازم""ان""ده""ى اس""ت   
راست در کليت خود جام"ع"ه را         
نابود مي"ک"ن"دو ه"ر اع"ت"راض و              

 .شورشى سرکوب ميشود
 

 امروز چه بايد کرد؟
ج""م""ه""ورى اس""الم""ى ب""ن""ا ب""ه                
مشخصات سياسى و اق"ت"ص"ادى         

...يادداشت سردبير  و "   ام""ن""ي""ت م""ل""ى       " اق""دام ع""ل""ي""ه           
و پ"رون"ده س"ازى        "   براندازى ن"رم   " 

براى هر نميچه مخ"ال"ف"ى ه"م ب"دون             
در .   وق"""ف"""ه ادام"""ه داش"""ت"""ه اس"""ت             

خيابانهاى شه"ره"اى ب"زرگ اي"ران          
در چند ماه اخير جنگى ت"م"ام ع"ي"ار          
عليه زنان و نسل ج"وان ب"ا ع"ن"وان             

در جريان ب"ود    "   مقابله با بدحجابى  " 
 . و هنوز با شدت کمترى ادامه دارد

 
جمهورى اسالمى ع"ل"ي"رغ"م ش"ع"ار            
دادن و ت""ب""ل""ي""غ""ات پ""وچ ه""م""زم""ان             
مشغول مذاکره و ب"ن"د و بس"ت در                
منطقه و عراق و مانور ديپلم"ات"ي"ک      
براى از سر گ"ذران"دن م"ع"ض"الت"ش          

ام""ا م""ع""ض""ل اس""اس""ى رژي""م        .   اس""ت
ج""م""ه""ورى .   اس""الم""ى داخ""ل""ى اس""ت    

اسالمى اگر با آمريکا و غ"رب ه"م            
کنار بيايد بايد فکرى براى بقا خ"ود         

ه"دف  .   و رفع خطر از داخ"ل ب"ک"ن"د          
اين موج بگير و ب"ب"ن"د و ارع"اب و            
آدم ربائى و پ"رون"ده س"ازى، ع"ق"ب             
راندن مردم و تحميل تن"اس"ب ق"واى          
جديدى ب"ه ج"ام"ع"ه در م"ت"ن ح"مل"ه                  
آگاهانه به سفره و معيشت کارگران      

ب"ن"زي"ن را      .   و م"ردم م"ح"روم اس"ت          
سهميه بندى کردند اما به وف"ور در          

زدن .   ب""ازار آزاد ب""ف""روش م""ي""رس""د      
سوبسي"د ه"ا و آزاد ک"ردن ن"رخ"ه"ا                 
البته يک هدف پايه اى تر س"رم"اي"ه           
دارى در ايران و جزو برنامه ه"اى        
اقتصادى ميان مدت رژي"م اس"الم"ى         

اين امر مستقل از دول"ت"ه"ا و            .   است
ج""ن""اح""ه""ا پ""ي""ش م""ي""رود و اس""اس""ا              
جناحهاى حکومتى در اي"ن زم"ي"ن"ه            

س"وال اي"ن"س"ت ک"ه          .   اختالفى ندارن"د  
سياست تحميل فقر و فالکت بي"ش"ت"ر         
و سرکوب شديدتر پاسخ ج"م"ه"ورى        
اسالمى را ميدهد؟ ت"ردي"دى ن"ي"س"ت           
که در هر موج سرکوب و ت"ع"رض          
ح""ک""وم""ت ج""ام""ع""ه ک""م""ى م""ح""ت""اط           
ميشود، سبک و س"ن"گ"ي"ن م"ي"ک"ن"د،                 
محدوديتها و ظ"رف"ي"ت"ه"اى رژي"م را             
ميسنجد، بعنوان داده مبارزه سياسى  
و مولفه شرايط در کار خود ملحوظ 
ميکند، و ن"ه"اي"ت"ا راه"ش را ادام"ه                  

ن""م""ي"ت""وان ي""ک ج""ام""ع""ه را        .   م"ي""ده""د 
طوالنى مدت به آتشبار گرسنگى و       

. فقر و گلوله و شالق و زندان بست       
در هيچ جاى دن"ي"ا     . اين عملى نيست 
اگ""ر اي""ن س""ي""اس""ت     .   ع""م""ل""ى ن""ي""س""ت  

پاسخگو بود بسيار زودتر از اي"ن"ه"ا          
رژيم اسالمى بارش را بسته ب"ود و         
امروز الاقل در وضعيت حکوم"ت"ى       

 . مانند عربستان يا ترکيه بود
 

 !اين اوضاع ميتواند برگردد

٧شماره   
اش، بنا به موقعيت نابسامان داخل"ى        
و بين المللى اش امک"ان دس"ت زدن         
. به يک سرکوب گس"ت"رده را ن"دارد         

اين را هم رژيم"ي"ه"ا م"ي"دان"ن"د و ه"م                  
اقدامات اخ"ي"ر رژي"م از س"ر           .   مردم

اس""ت""ي""ص""ال و ن""اش""ى از م""اه""ي""ت               
سرکوبگرانه اش اس"ت، ام"ا اس"اس"ا           
ت""ال""ش""ى ب""راى وق""ت خ""ري""دن و                 
جاانداختن قطره چکانى سي"اس"ت"ه"اى        
ارتج"اع"ى اق"ت"ص"ادى و زم"ي"ن"گ"ي"ر                 
کردن طبقه کارگر و اکثريت م"ردم         
در ب"ن"د ي"ک ل"ق"م"ه ن"ان و ت"ح"م"ي"ل                        
اخ""ت""ن""اق""ى اس""ت ک""ه دوام و ب""ق""اى              
حکومت را ب"راى دوره اى ت"ام"ي"ن             

اين سي"اس"ت ب"گ"ي"ر و ب"ب"ن"د ب"ا                  .   کند
موجى از اعتراض جه"ان"ى روب"رو         

بايد تالش وسي"ع"ر ص"ورت        .   ميشود
دهيم تا اين سياست را در نطفه خف"ه    

ي""ک ت""الش آگ""اه""ان""ه و ب""ي""ن          .   ک""ن""ي""م
ال""م""ل""ل""ى الزم اس""ت ک""ه ن""ف""س اي""ن             

در .   سياست به شکست کشانده ش"ود     
داخ""ل کش""ور ب""اي""د خ""ان""واده ه""اى             
زندانيان به م"ح"م"ل و ل"والى اول"ي"ه              
اعتراض عليه اين سي"اس"ت"ه"ا ت"ب"دي"ل             
ش""ون""د و خ""واس""ت آزادى ک""ل""ي""ه                  
زنداني"ان س"ي"اس"ى در م"ق"اب"ل م"وج                 
بگير و ببند حکومت در صدر قرار       

در عين حال اين اوضاع بيش . گيرد
از هر تحليلى سترون بودن سياس"ت       

اع"ت"راض مس"ال"م"ت        " و خ"ط مش"ى        
را ع"ي"ان     "   نافرمانى مدنى"و "  آميز
سياستى که يکبار تجربه ش"د    .   ميکند

و شکست خ"ورد و آزم"ودن م"ج"دد            
ط"رف"داران   .   آن خطاى بزرگى است   

و "   اع"""ت"""راض مس"""ال"""م"""ت آم"""ي"""ز      " 
ه""ن""وز ت""ل""ق""ى     "   ن""اف""رم""ان""ى م""دن""ى    " 

درستى از روانش"ن"اس"ى ج"ام"ع"ه و               
اي"ن ق"ال"ب در        .   نبض اوضاع ندارند  

عين حال آوان"س ب"ه رژي"م وحش"ى              
اس"الم"ى اس""ت و گ"رن""ه م"ب"ارزه و                
اعتصاب کارگرى، اعت"راض زن"ان       
به تبع"ي"ض و ب"ي"ح"ق"وق"ى، اج"ت"م"اع                   
دانشجويان آزاديخواه، اعت"راض ب"ه       
فقر، و تظاهرات و م"ت"ي"ن"گ ب"روز              

کس"ى  .   مدنيت باالى هر جامعه است    
ک""ه غ""ي""ر م""ت""م""دن و وحش""ى و                      
سرکوبگر و من"ش"ا خش"ون"ت اس"ت،            
قانون و نيروى امنيتى و اطالع"ات"ى        
و ان"ت""ظ"ام"ى و دول"ت و ح"اک""م"ي""ت                 

م"ردم ب"ا     .   جمهورى اس"الم"ى اس"ت       
اسلحه به خياب"ان ن"ي"ام"دن"د و م"ان"ن"د                 
اسالف رژيم اسالمى در پاکستان و       

هرچند .   عراق باريگاد بندى نکردند   
اين ح"ق ط"ب"ي"ع"ى م"ردم اس"ت، ک"ه                  
وقتى نيروى سرکوبگر و قوه قهريه 
ب""ه اع""ت""راض ط""ب""ي""ع""ى و مش""روع           

ک""ارگ""ران و   
١٩صفحه   



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

مردم حمله ميکند، پاسخ دهند و ب"ا          
 . قدرت از سر راهشان بردارند

 
سياست ما نبايد صرفا پس گ"رف"ت"ن          

رژي"م  .   آنچ"ه از دس"ت دادي"م ب"اش"د             
اس""الم""ى ت""ع""دادى از ف""ع""ال""ي""ن را             
دستگير ميکن"د و م"ع"ن"ى پ"ي"روزى              
براى م"ا م"ي"ش"ود آزادى دس"ت"گ"ي"ر                

در واقع ما مرتبا ميخ"وري"م   .   شدگان
و عقب نشينى ميکنيم و يا س"رج"اى      

بحث آزادى دستگير   .   اولمان هستيم 
ش""دگ""ان و زن""دان""ى س""ي""اس""ى ک""ه               
متاسفانه ي"ک داده ج"وام"ع"ى م"ث"ل               
ايران است، هميشه بايد در م"ح"ور         
ب""اش""د و ه""م""ي""ن ام""روز ف""ع""ال""ي""ت""ى           
گسترده و توده اى را در داخ"ل و             

ام"ا اي"ن     .   خارج براى آن آغاز کرد    
خواست بايد با سي"اس"ت"ى ت"ع"رض"ى            
براى عقب نشان"دن رژي"م اس"الم"ى           

در داخل کشور ع"ق"ب       .   همراه شود 
نشاندن رژيم برسر س"ه"م"ي"ه ب"ن"دى            
بنزين و مبارزه عليه فق"ر ک"ه دارد          
جامعه را مانند باتالقى در کام خود     
ف""رو م""ي""ب""رد، گس""ت""رش م""ب""ارزه             
جنبشها در قلمروهائى ک"ه پ"وش"ش          

علنى را ميدهد و مواجهه با     -قانونى
آن براى رژيم اسالم"ى س"خ"ت ت"ر             
است، زمينه ه"اى اص"ل"ى ت"ع"رض            
ج"ام""ع""ه ب""راى ش""ک""س""ت دادن اي""ن          

 . سياست رژيم اسالمى است
 

س"ازم""ان""ده""ى ج"ن""ب""ش ه""م"ب""س""ت""گ""ى         
سراسرى در داخل و خ"ارج ب"راى         
اعمال فشار به حکومت اسالمى و        
براى آزادى فورى کل"ي"ه زن"دان"ي"ان           
سياسى، طرح مطالب"ات رف"اه"ى و          
حقوقى و س"ي"اس"ى در ج"ن"ب"ش"ه"اى                 
مختلف اجتماعى، و در اي"ن م"ت"ن             
ب""""اال ب""""ردن ت""""وان تش""""ک""""ل و                 
سازماندهى اجتماعى، راه"ى اس"ت       
که ميتواند هم سياست رژي"م را ب"ه           
شکست بکشاند و هم جنب"ش آزادى      
و برابرى را يک گام ديگر به جل"و     

ام"روز ک"م"ون"ي"س"م اي"ران            .   بياندازد
وظايف سنگينى بر دوش دارد ک"ه         
بايد با شايستگى و با تکيه به مناف"ع         
پايه اى تر از اين آزمايش س"رب"ل"ن"د           

اي"ن ت"ن"ه"ا راه ت"ام"ي"ن              .   بيرون بياي"د  
اعتماد و جلب جام"ع"ه ب"ه راه ح"ل              

 . چپ و کارگرى است
 

 از سروش تا تونى بلر 
  "حوزه و دانشگاه"پيوند 

ج""ن""اب ب""ل""ر، اف""ت""خ""ار س""وس""ي""ال              

چند صد نفر مسافر ب"ي"گ"ن"اه در           
سالن فرودگاه گالسکو جزغال"ه     
نش""ون""د؟ ت""م""ام ت""ح""ل""ي""ل""گ""ران             
کانالهاى تلويزيونى ان"گ"ل"س"ت"ان         
از اي""ن""ک""ه ع""ام""الن م""دارک              
دانشگاهى دارند و اکث"را دک"ت"ر         
هستند سرگيجه گرفته بودند ک"ه      

ف"ان"دم"ن"ت"ال"ي"زم        " با ترمينولوژى    
چ""ک""ار ک""ن""ن""د؟ ام""ا         "   اس""الم""ى 

ظ""اه""را ب""ل""ر و ل""ي""ب""ريس""م راه             
اگ""ر ف""رم""ول     .   دي""گ""رى ن""دارد    

اينست ک"ه پ"اس"خ اس"الم اس"الم             
است، بايد جمهورى اسالم"ى و     
بويژه طيف دو خردادى س"اب"ق        
و ج""م""ه""ورى ت""م""ام ع""ي""ارى و          
غيره وضعشان حس"اب"ى خ"وب         

در دن"ي"اى ام"روز و از            .   ب"اش"د  
ن""ظ""ر دم""ک""راس""ى غ""رب""ى، ت""ا           
اطالع ثانوى اسالم دواى ه"م"ه        

از جمل"ه م"ق"ابل"ه ب"ا           .   دردهاست
اس""الم آل""ت""رن""ات""ي""و       .   ت""روريس""م 

اسالم مات"ري"ال    .   ديکتاتورهاست
دولت فدرالى و س"اخ"ت"ن ل"وي"ه              

اس""الم وس""يل""ه      .   ج""رگ""ه اس""ت     
س"""رک"""ار آوردن ج"""م"""ه"""ورى          
اسالمى در عراق و افغ"انس"ت"ان        

راس""ت""ى ب""ا اي"ن اوض""اع        .   اس"ت 
بوش و بلر ديوانه شدن"د ک"ه ب"ه          
جمهورى اسالمى حمل"ه ک"ن"ن"د؟         
ف""ع""ال ک""ه م""ن""اس""ب""ت""ري""ن م""دل             
ج""م""ه""ورى اس""الم""ى در اي""ران       
سرکار است و ط"ي"ف گس"ت"رده           

م""ي""ان""ه رو و اص""الح        " اى از     
ط"ل""ب و اص""ول""گ""راى اص""الح        

و ان"""واع و اقس"""ام              "   ط"""ل"""ب 
اسالم ميان"ه  " مارکهاى کارخانه  

کمونيستها از ت"ون"ى     .   دارد"   رو
بلر و ب"وش ان"ت"ظ"ار ب"ي"ش"ت"رى                

ام""ا ب""اي""د ش""ي""ف""ت""گ""ان          .   ن""دارن""د 
دم"""""ک"""""راس"""""ى غ"""""رب"""""ى و            
س"""ک"""والره"""اى آخ"""ون"""د زده            
اپوزيسيون ايران کمى به وع"ده    
هاى دمکراتيک و آن"ه"م ج"ه"ان          
سومى شان فکر ک"ن"ن"د ک"ه چ"ه              

مردم .   آش شله قلمکارى ميشود   
اي""ران اگ""ر ب""ه آزادى ف""ک""ر                
ميکنند تنها ميتوانند کمونيسم را     

چ""ون ام""روز    .   ان""ت""خ""اب ک""ن""ن""د    
بورژوازى همان ادعاى نيمب"ن"د      
سکوالر و ح"ق"وق ج"ه"انش"م"ول           
ليب"رال"ى را ه"م ک"ن"ار گ"ذاش"ت"ه                 

 . است
 خلع لباس خاتمى

از اخبار با مزه اينروزها، تقاضا 
و تظاهرات چند صد طلبه و تازه 
آخوند براى خلع لباس خاتمى 

و " تقريبا مماس"بجرم نشستن 

...يادداشت سردبير  دم"ک""راس""ى و ل"ي""ب""ريس""م ان"گ""ل""س""ت""ان            
س""ف""ارش ک""ردن""د ک""ه دانش""گ""اه""ه""اى         

مي"گ"وي"ن"د     .   انگلستان آخوند توليد کنند 
کارشناسان اسالمى فعلى توان علمى   
و زبانى کافى براى پاسخ به مس"ائ"ل          
را ندارند و الزم است دانشگاهها در     

ب"ري"ت"ان"ي"ا      "   س"ک"والر  " مملکت بسيار    
راس""ا اق""دام ب""ه ت""رب""ي""ت آخ""ون""د و                 

 !کارشناس اسالمى کنند
 

 اي""ران ان""ق""الب        ۵٧نس""ل ان""ق""الب        
فرهنگى به رياست جناب سروش را 

در آن س""ال""ه""ا       .   ف""رام""وش ن""ک""ردن""د    
دانشجويان چپ و کمونيست بسيارى   
قلع و قمع شدند تا حکومت اس"الم"ى          
موفق شد سازمانهائى مانن"د ت"ح"ک"ي"م           
وحدت و انجمنه"اى اس"الم"ى را در            

فعال س"رن"وش"ت      .   دانشگاهها برپا کند 
همين نهادها و وضعيت ام"روزش"ان        
که توسط همان حام"ي"ان دي"روزش"ان          

اين جنبه فعال . سرکوب ميشوند بماند
ت"رج"ي"ح ب"ن"د آن          .   مورد بحث ن"ي"س"ت     

انقالب فرهن"گ"ى در م"ق"اب"ل چ"پ و                
کموني"س"م آن"دوره ک"ه دانش"گ"اه ي"ک                

ح"وزه و    " سنگر مهمش بود، پ"ي"ون"د         
و اس""""الم""""ى ک""""ردن           "   دانش""""گ""""اه 

اين البته ضد انق"الب     .   دانشگاهها بود 
اس""الم""ى ب""ود ک""ه ب""راى س""رک""وب             
انقالب آمده بود و کار و وظيف"ه اش          
اينبود که از کشته پشته بسازد و قت"ل     
ع""ام""ى ک""ه س""ازم""ان دادن""د ه""ن""وز              

. خاطره اش مو برتن راست م"ي"ک"ن"د       
اينهم بماند که امروز مجددا به نق"ط"ه    

طورى ک"ه ب"رخ"ى      .   اول برگشته  اند  
انقالب ف"ره"ن"گ"ى      " از دانشجويان از    

 . صحبت ميکنند" دوم
 

ام"ا ج""ن"اب ب""ل""ر و دول""ت ف"خ""ي""م""ه              
انگلس"ت"ان چ"را ب"ه ف"ک"ر پ"رورش                
آخوند اورجينال از دانش"گ"اه"ه"اى           
انگلستان افتاده اس"ت؟ ت"خ"ص"ي"ص           

ي""ک   -ب""ودج""ه دو م""ي""ل""ي""ون دالرى       
گس"ت"رش   " ب"راى      –مي"ل"ي"ون پ"ون"د          

مطالعات و آموزش ه"ای اس"الم"ی         
دي"گ"ر   "   در دانشگاه های انگلس"ت"ان     

ج""زو ش""اه""ک""اره""اى دم""ک""راس""ى          
ب"""ل"""ر م"""ي"""گ"""وي"""د      .   غ"""رب"""ى اس"""ت    

افراطيون اسالمى اجازه نميده"ن"د      " 
که ميانه روها تعبي"ر خ"ودش"ان را           
از اسالم تسرى دهند و راه م"ق"ابل"ه          
با افراطيون اسالمى پرورش ام"ام       
و آخوند م"ي"ان"ه رو دانش"گ"اه"ى و                

" ! مسلط به زب"ان ان"گ"ل"ي"س"ى اس"ت             
مگر همين ديروز نبود که در لندن       
و گالسک"و ع"م"ل"ي"ات ان"ت"ح"ارى و                
بمب گذارى شده بود و شانس عمل 
نکردن چاشنى ه"ا ب"اع"ث ش"د ک"ه               

٧شماره   
نزديک کنار يک خانم در سفر 
ايتاليا و گرفتن بازوى ايشان بوده  

ميگويند زمين و زمان قاطى . است
. شده و آبروى اسالم رفته است
آخوند جماعت البته که شهره 
خاص و عام اند و اين داد و  
بيدادها که بيشتر مصرف دعواى 
جناحى و تصفيه حسابهاى جناحى 
. دارند زياد توجهى جلب نميکند 

الاقل مردم خوب ميدانند که زندگى 
سلطنتى آخوند جماعت و آقازاده 
هايشان و طيف سرمايه داران 
خارج تحصيل کرده امروز چگونه 

اما مسئله اساسى نشستن . است
خاتمى کنار فالن خانم و يا قهر 
کردن متکى بخاطر ويلن زدن 

اينها تظاهر . فالن خانم نيست
مسئله . خشکه مقدس اسالمى است

اينست که فردا، همين آينده نه  
چندان دور، خلع لباس کردن 
آخوندها به سوال اصلى مردم 

تصور اينکه آخوند . تبديل ميشود
ها يکشبه مکال شوند و نه فقط 
راسا خود را خلع لباس کنند بلکه 
ريش ها را سه تيغه  کنند خيلى   

روزهائى که لباس و . واقعى است
قيافه منحوس آخوندى کمتر و يا 

شايد اينجا خاتمى . اصال ديده نشود
در مقابل رفسنجانى که با عسا 
دست ميداد اين امتياز را دارد که 
زرنگ تر است و بلد است چگونه 
مستمع خود را به اسالم اهلى و 
ميانه رو مورد عالقه آقاى بلر 

اما اين موضوعى درون  . جذب کند
خانوادگى اسالميون و آخوندها و 

از نظر . دمکراسى اسالم زده ست
جامعه ايران و نسل جديد کل پديده 
روحانيت و آخوند و اين شغل 
طفيلى و قيافه نحس مورد سوال 

.                                    است  

سوال اينست که با خواست خلع 
لباس عمومى اين طيف و خود خلع 
لباسى آخوندها در آستانه پايان 
جمهورى اسالمى چه ميکنيد؟ 
راستى طرفداران دمکراسى و 
اسالم ميانه رو از دريچه بحث 
آزادى پوشش به وکالى آخوندها و 
دفاع بلر وار از شغل آخوندهاى 
دمکرات تبديل نميشوند؟ سابقه 
شان در موارد ديگر زياد روشن 
. *    نيست، بايد در اين مورد ديد



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر  ٧شماره    

 ستون آخر
 آذر ماجدی

 در سالگرد مرگ منصور حکمت

 ؟کيش شخصيت چه جايگاهی دارد
. کيش شخصيت پديده ای است                 

راستش هراس از متهم شدن به                 
يا به زبان         "  شخصيت پرستی    "

شيک تر کيش شخصيت نيز يکی            
از بروزات گناه پسا استالينيستی              

بورژوازی هر     .  نزد چپ است        
روزه گوش مردم را با تحسين                   
. رهبران و سخنگويانش کر ميکند         

کسی با بورژوازی بر سر کيش               
اما .  شخصيت وارد بحث نميشود        

نزد چپ کيش شخصيت يکی از               
 . گناهان نابخشودنی است

 

چرا کيش شخصيت چنين جايگاهی      
 نزد چپ پيدا کرده است؟

نقد کيش شخصيت يک وجه پيشرو       
کمونيست ها . و برابری طلبانه دارد

از مذهب و         .  برابری طلب اند        
خرافات مذهبی و کليه محصوالت         
جانبی مذهب بيزارند و با آن                       

به اين خاطر است       .  مبارزه ميکنند  
که اگر جريان کمونيست يا فرد                 
کمونيستی به کيش شخصيت متهم          
شود، به سرعت به دفاع از خود               

تا اينجای مساله مثبت       .  بلند ميشود  
کمونيست ها مذهب گونه به        .  است

تئوری يا رهبران خود برخورد               
. اما اين تمام مساله نيست     .  نمی کنند 

يکی از محصوالت جنگ سرد                
متهم کردن کمونيست ها علی                    
العموم به برخورد مذهبی به                       

. رهبران شان و کيش شخصيت بود      
گويی ناباوری به هر فرد و به                    
تئوری مارکسيسم يک فضيلت                 

بورژوازی با ارجاع به              .  است
برابری طلبی کمونيستی و جايگاه          
نقد در تئوری مارکسيسم تالش                 
ميکرد که چپ را خلع سالح کند و           

 . به ميزان زيادی موفق نيز شد

 

اما آيا کمونيست ها بايد جايگاه و              
اهميت تئوری و ارزش رهبران              
خود را ناديده بگيرند؟ پاسخ قطعا            

اتفاقا برای کمونيست ها    . منفی است 

تئوری جايگاه بسيار برجسته ای                
به همين خاطر يک قرن پس           .  دارد

از مانيفست کمونيست و کاپيتال،                
کمونيست ها به مارکس و علم                       

تغيير .  مارکسيسم رجوع ميکنند           
جهان، سرنگونی سرمايه، ساختن            
سوسياليسم بدون اتکاء و ارجاع به            
مارکس و مارکسيسم غيرممکن                  

سرمايه داری خود بخود               .  است
سرنگون نميشود، بايد آگاهانه آن را         

سوسياليسم خود بخود   .  سرنگون کرد 
 . پديد نمی آيد، بايد آگاهانه آنرا ساخت

 

سوسياليسم کارگری يا کمونيسم                  
 –کارگری يک جنبش اجتماعی                  

هر روزه در ميان           .  سياسی است   
اما .  طبقه کارگر بازتوليد ميشود            

بايد آن را   .  سوسياليسم يک علم است    
مارکسيسم علمی   .  خواند و آموخت     

است که جنبش کمونيستی برای                   
سرنگونی سرمايه و استقرار                        

به .  سوسياليسم بايد به آن مجهز شود       
همين خاطر مارکس نزد کمونيست          
ها جايگاه بسيار با ارزش و رفيعی            

آيا رجوع به مارکس، نقل از           .  دارد
مارکس، نقل از مانيفست کمونيست         
و کاپيتال حرکتی مذهبی است؟ آيا با         
اين کار مارکس را مسخ ميکنيم؟                 
پيغمبر گونه به آن برخورد ميکنيم؟           
اين کار کيش شخصيت است؟ پاسخ          

 .به تمام اين سواالت منفی است

 

آيا مارکس تنها شخصيتی است که             
در جنبش کمونيستی دارای چنين               
جايگاهی است؟ بنظر ما کمونيست           
های کارگری پاسخ به اين سوال نيز         

منصور حکمت         .  منفی است        
تئوريسين بزرگ مارکسيست، ليدر         
فکری، سياسی جنش کمونيسم                     
کارگری، بنيان گذار دو حزب                     
کمونيست کارگری در ايران و                    
عراق، مارکسيسم مارکسی را در             

. آخر قرن بيست احياء کرد                            
مارکسيسم را در بسياری جهات بسط    

درافزوده های او به مارکسيسم        .  داد
برای پيروزی کمونيسم در اين قرن          

و با همان منطق فوق         .  حياتی است  

اگر ما کمونيست های کارگری به منصور حکمت رجوع ميکنيم،                    
 . برخوردمان نه مذهبی است و نه اين کار کيش شخصيت

 

بويژه ما کسانی که او را از نزديک می شناختيم و با او از نزديک                      
کار کرده ايم، در جنبشی بوده ايم که عليرغم احترام عميق به فرد و                   
به تالش های فردی هر کمونيست، برابری طلبی را عميقا ارج                          

منصور حکمت خود نماينده برجسته اين برابری طلبی                .  ميگذاشت
يک رجوع ساده به تاريخ حزب کمونيست کارگری در زمان                  .  بود

حيات منصور حکمت جايگاه تشکيالتی برابر او با ساير کادرهای                  
 . حزب را کامال نشان ميدهد

در شرايط حاضر، در شرايط پراکندگی و انشقاقی که پس از در                         
گذشت او در جنبش کمونيسم کارگری پديد آمده است، بويژه در                          
شرايطی که در دو حزب کمونيست کارگری و حکمتيست، رهبری                
آن مدعی درافزوده های فراوان به کمونيسم کارگری حکمتی است،               
در شرايطی که مدعيان بسط منصور حکمت در هر دو حزب معتقدند   
متد او را دارند بکار می بندند، اگر به خود منصور حکمت رجوع                    

های چپ   "  درافزوده"نشود، کمونيسم کارگری حکمتی زير آوار               
از اين رو در اين شرايط تاکيد و ارجاع به                     .  سنتی مدفون ميشود    

 .منصور حکمت از اهميت صد چندانی برخوردار است

اما طنز مساله اينجاست که ما از جانب رفقايمان در حزب کمونيست              
کارگری به برخورد مذهبی به منصور حکمت و کيش شخصيت متهم       

اين حزب بطور روز افزونی دارد       .  اين ديگر مضحک است   .  ميشويم
به .  موقعيت ليدرش را منحصر بفرد تر و ممتاز تر تعريف ميکند                    

سايت روزنه و سايت رسمی حزب رجوع کنيد، يک ستون بلند باال                  
به صفحه کميته     .  به مقاالت قديمی ليدر اختصاص داده شده است                

مرکزی رجوع کنيد، برای اولين بار در تاريخ اين حزب، بعد از                        
، و بعد از جدايی افرادی از رهبری که خواهان رهبری                     6کنگره   

جمعی در حزب بودند، عکس ليدر در باالی بقيه کميته مرکزی                          
اين اتفاق هيچگاه در زمان ليدر شيپ منصور             .  صفحه را می آرايد     

و اين کار يک دليل روشن و مشخص                  .  حکمت در حزب نيافتاد       
جالب اينجاست  .  يکی از مخالفين آن خود منصور حکمت بود         .  داشت

 و  25که اين حرکت از جانب کسانی انجام گرفته است که در پلنوم                   
 قراری برای حذف عکس منصور حکمت از ارگان های حزبی با 26

اين قرار با مخالفت ما      .  اتکاء به استدالل کيش شخصيت آورده بودند        
 .روبرو شد

لذا جالب است که حزبی که با ليدر فعلی اش چنين ميکند، و در حزب      
کمونيست کارگری سنت شکنی ميکند و کادرهايی که به بهانه                             
گراميداشت منصور حکمت در سالگرد مرگ او، نصف متن را به                  
ستايش ليدر فعلی اختصاص ميدهند، ما کمونيست های کارگری که                
خواهان رهبری جمعی بوديم و تا زمانی که در حزب کمونيست                         
کارگری بوديم با اين تالش ها قاطعانه مقابله ميکرديم را بخاطر                        
ارجاع به منصور حکمت و نقل قول آوردن از او به کيش شخصيت                 

 .محکوم ميکنند

منصور حکمت را کسی با ستايش های اين چنينی و با بلند کردن                        
منصور حکمت اتوريته بالمنازع      .  عکس اش منصور حکمت نکرد       

تئوريک و سياسی خود را به يمن زحمات شبانه روزی، ذهن تيز و                  
حمله به کمونيست های         .  منقد و بصيرت ويژه اش بدست آورد                 

کارگری تحت لوای کيش شخصيت، تالشی برای کمرنگ کردن نقش         
.  هشدار داديم    26ما قبل از پلنوم         .  و جايگاه منصور حکمت است        

اکنون واقعيات سرسخت نشان ميدهد        .  جنگ سردی خطابمان کردند     
 .*که آن هشدار ها چقدر واقعی بود

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  


