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 خونين" انتخابات"
جمهورى اسالمى رژيم کشتن و استاد               

کل عمر منحوس اين     .  خون ريختن است   
. نظام روى همين رکن استوار بوده است        
 ،و اين در پايه اى ترين سطح                                   

ضروريات بقاى سرمايه دارى در ايران        
است که اعتارض به فقر و اسثتمار و                 

مشت "تبعيض شديد را با اختناق شديد و          
نمايش مضحک     .  مهار ميکند    "  آهنين

رژيم ازاين قاعده مستثنى           "  انتخابات"
هر دور به کرسى نشستن و تکيه         .  نيست

دادن سران ارتجاع به صندليهاى وزارت      
و وکالت روى دوش قتل عام و سرکوب           

مجلس نهم  "  انتخابات.  "خونين بوده است  
جمهورى .  هم ازاين قاعده پيروى ميکند       

اسالمى در ايندوره تا توانست خون                    
 تا توانست   ، تا توانست اعدام کرد    ،ريخت

 تا توانست مردم را         ،زير شکنجه کشت    
 تا توانست     ،در سرما و گرسنگى کشت        

فقر و فحشا و فساد و بيکارى و اعتياد را          
 تا توانست سم خودپرستى و      ،گسترش داد 

ناسيوناليسم و مذهب را به جامعه تزريق        
 تا توانست عليه کارگر و کمونيسم           ،کرد

و آزاديخواهى و برابرى طلبى شمشير             
و روى اين درياى جنايت و             ....  ،کشيد

مجلس "  انتخابات"قصاوت به استقبال          
ارتجاع زمانه و اداره حقوقى دزدى                    
رسمى و قانونى از جيب طبقه کارگر                

 . ميرود

 

 ،"اصالحات"نتيجه مذاکرات سران                 
 ،يعنى اسم رمز سهمگيرى از لفت و ليس       

" رهبر"اين شد که حرف حرف حاج آقا          
تعدادى جان  !  است و غلط زيادى موقوف    

 که خودشان          ،برکف اسالم و نظام              
" رهبر"ميگويند که در اينراه از خود                

 به   ،جان برکف ترند    

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

  ، حمايت اتحاديه هاى کارگرى، فوريه١۶ و ١۵ تظاهراتها و اجتماعات : در صفحات ديگر
  ١۵صفحه  . لغو حکم شهال جاهد ... ، اقدام ليبر استارت،کمپين جهانى در دفاع از کارگران ايران

  فوريه؛ ١٦
روز اعتراض سراسری به جمهوری اسالمی برای آزادی همه 

 ٢صفحه دانشجويان زندانى                                                 

 گفتگو با مهرداد کوشا

 در باره اوضاع سياسى 
 و وضعيت مردم

 ۶صفحه 

جايگاه اعتراض دانشجويان 
 آزاديخواه و برابری طلب 

 در تحوالت سياسی حاضر

 ٣صفحه على جوادى                                

 کنفرانس بين المللی در 

 گراميداشت
 مارس 8 

 و همبستگی با زندانيان سياسی

 تعطيلی صنايع در ايران
 على طاهرى

 ١٠صفحه 

 يادداشت سردبير

 در باره برخى مسائل 
 گرهى کمونيسم کارگرى

 قسمت سوم

١٨صفحه آذر ماجدى                                 
       يك شكست بزرگ 

  به مدافعين اسالم سياسی 
         در انگلستان

 ١۴صفحه هما ارجمند                                

 قدم به قدم
  شعارها و تاکتيک ، سازماندهى،حزب کمونيستى

 ١٢صفحه رضا تابان                                

 آزادى سعيد حبيبی 
 روز   ٧٢سعيد حبيبى پس از        

د                 ي ه ق ه ب ب ن حبس روز سه ش
ی از              ١٥٠وثيقه سنگين    ان وم ون ت ي ل ي  م

ى    .   زندان اوين آزاد شد    ب ي آزادى سعيد حب
خواه و            را به خانواده و دانشجويان آزادي

 . برابری طلب تبريک ميگوئيم



٢صفحه   يک دنياى بهتر   

همه دانشجويان زندانی 
 !بايد فورا آزاد شوند 

 

 !آزاديخواهان جهان

زندانی، شکنجه و فشار و                         
دستگيری و تعقيب دانشجويان              
آزاديخواه و برابری طلب همچنان     

 .ادامه دارد
 

 نفر از      ٤٠درحالی که بيش از           
دانشجويان آزاديخواه و برابری           
طلب در زندان ها بسر ميبردند،           
نيروهای امنيتی حکومت اسالمی      

 تن ديگر از ياران ما          ١٠ايران     
را در تهران در حالی که جمع                
شده بودند  تا درباره اقدامات                   
بعدی برای آزادی رفقايشان بحث       
کنند، دستگير و روانه زندان اوين      

درمشهد، سنندج، مريوان و      .  کرد
قزوين و اصفهان به خانه های               
دانشجويان حمله کرده اند و تعداد        
ديگری را ربوده اند و روانه                   

 .  زندان کرده اند
 

حکومت اسالمی ياران ما را در           
حالی که بشدت شکنجه شده اند،            
به ديگر زندانيان نشان ميدهد تا            

پيمان پيران در     .  آنها را بترساند    
حالی که پا و کتف راستش را                  
شکسته اند، بهروز کريمی زاده           

ترس و وحشت را به مبارزه ای       
که امروز ديگر در سراسر                  
جهان برای آزادی دانشجويان           

. جاری است، تحميل کند                      
خانواده های زندانيان را زير             
 .  شديدترين فشارها قرار داده اند

 

 !مردم آزاديخواه

ما، دانشجويان زندانی، خانواده       
های زندانيان و کل جنبش                     
آزاديخواهی و برابری طلبی              
امروز بيش از هرزمان ديگری       
به حمايت های شما محتاج                    

 دسامبر ما      ٢٢فراخوان   .  است
برای آزادی دانشجويان زندانی       
با حمايت های بی نظير شما                

ما دانشجويان     .    روبرو شد    
آزاديخواه و برابری طلب                    
صميمانه از تالش های تاکنونی       

. شما سپاسگذاری ميکنيم                     
 ٢٨آکسيونهای سراسری                     

دسامبر يک پيروزی بزرگ و          
فراموش نشدنی بود که صدای          
آزادی خواهان و برابری طلبان       

. ايران را به مردم جهان رساند         
اين تالش و مبارزه اما هنوز               

ياران ما،          .  کافی نيست         
دانشجويان آزاديخواه و برابری      
طلب هنوز در شکنجه گاه ها              
بسر ميبرند، جنبش آزاديخواهی     
و برابری طلبی هنوز زير فشار      

. دستگاه های امنيتی قرار دارند      

  فوريه١٦
 روز اعتراض سراسری به جمهوری اسالمی برای آزادی همه دانشجويان زندانى

در حالی که بر بدنش جای زخم                 
های عميق ديده ميشده است را                  
بخصوص بارها به نمايش گذاشته          

نيروهای امنيتی ياران ما را            .  اند
زير شديدترين شکنجه ها قرار داده       
اند تا اتهامات واهی را که به آن ها          
نسبت ميدهند را قبول کنند و در                
شوهای تلويزيونی کثيف سازمان          
داده شده از طرف خودشان شرکت        

کسانی که جرمی جز دفاع از       .  کنند
آزادی و برابری و انسانيت ندارند         
را ميخواهند وادار به قبول اتهامات       
پوچ رابطه با احزاب اپوزسيون              

 .  بکنند
 

ما دانشجويان آزاديخواه و برابری        
طلب سخنگو و پرچمدار انسانيت و      

. آزادی و برابری در ايران هستيم          
حکومت اسالمی تالش دارد با                  
سرکوب ما، کل جنبش آزادی و                
 .برابری را در ايران سرکوب کند

 

حکومت تحت فشارهايی که تاکنون      
بر او آمده است، وادار به آزادی               
تعداد کمی از ياران ما با قيد وثيقه            

. های بسيار سنگين شده است                    
حکومت اسالمی پيش از آزادی اين      
عزيزان آنها را زير شديدترين                  

حکومت .  فشارها گذاشته است           
تالش دارد تا بخشی از موفقيت                 
اعتراض ما و شما را با ترساندن و         
فشار روحی پس بگيرد تا فضای             

٣٧شماره   

اين سرکوب را بايد شکست داد و         
ما در اين تالش به ياری شما                    

 .محتاجيم
 

 فوريه  ١٦ما به اين مناسبت روز        
را روز اعتراض سراسری به               
جمهوری اسالمی برای آزادی              
همه دانشجويان زندانی اعالم                

همه شما را در هر کجا            .  ميکنيم
که هستيد فراميخوانيم که در اين           
روز از هر طريقی که مناسب                
ميدانيد، خواهان آزادی فوری همه     
دستگير شدگان و توقف فوری               
سرکوب آزاديخواهان و برابری          

 .  طلبان شويد
 

 !آينده از آن ماست
 !زنده باد آزادی
 !زنده باد برابری

  

دانشجويان آزاديخواه و 
برابری طلب دانشگاه های 

 سراسر کشور
  ١٣٨۶  دی٧ – ٢٠٠٨ ژانويه ٢٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  فوريه شرکت کنيد١۶همراه با دوستان و خانواده تان در اجتماعات   



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

مدتی است که از تظاهرات                      
دانشجويان آزاديخواه و برابری           

 آذر و روزهای پس       ١٣طلب در    
برای اولين بار در    .  از آن ميگذرد  

بيش از بيست دانشگاه ما شاهد              
ابراز وجود گسترده صفی از                 
دانشجويان آزاديخواه و برابری           
طلب بوديم که در نوع خود در               
تاريخ معاصر کمونيسم کارگری        

پرداختن به اين   .  بيسابقه بوده است  
اعتراض يک مساله محوری در          
اوضاع سياسی حاضر در جامعه        

رژيم اسالمی دهها تن از          .  است
اين دانشجويان را تاکنون دستگير      

دستگيريها گسترده و    .  کرده است 
. در شهرهای مختلف بوده است           

رکن اصلی سياست رژيم در                  
مواجهه با اين اعتراض تالش                
برای نابودی ستون اصلی و                    

اما در   .  سازماندهندگان آن است     
مقابل ما شاهد شکل گيری و                    
اعالم موجوديت واحدهای مختلف     
دانشجويان آزاديخواه و برابری           
طلب در دانشگاههای مختلف                

نه اين اعتراضات                 .  هستيم
تصادفی و غرشی در آسمان بی           
ابر بوده است و نه اين عرصه از         

. مبارزه فرعی و حاشيه ای است        
پيروزی در اين عرصه يک حلقه       
اصلی پيشروی کمونيسم کارگری     
در جامعه و کسب هژمونی                      
سياسی در جنبش سرنگونی                    

 .طلبانه توده های مردم است

به چند مساله اساسی در زمينه اين  
ابراز وجود دانشجويان آزاديخواه      

. و برابری طلب بايد پرداخت                
نقش و جايگاه اين اعتراضات در        
جامعه و جنبش کمونيسم کارگری      
کدام است؟ برای پيشروی اين                
اعتراضات چه بايد کرد؟ ضعف         
مخالفت خوانيها در چيست؟ بر             
چه ضعفها و کاستی هايی در اين         
اعتراض بايد غلبه کرد؟ مسائل و        
مشغله های سبک کاری در اين             

 چهارچوب کدامند؟ 

 

جايگاه اين حرکت در تحوالت               
 سياسی جامعه

 . است

اين صف در شرايط ويژه و                 
بسيار پيچيده سياسی ابراز                   
وجود کرده است که اهميت                 

. بيشتری به اين اقدام می بخشد         
اين اعتراض در شرايطی                    
صورت گرفت که رژيم حلقه             
های سرکوب را در عرصه                
های مختلف در تقابل با زنان و         

چوبه .  جوانان تشديد کرده بود        
های اعدام را در هر کجا بر                 
افراشته بود و بر متن اين                       
سرکوب وحشيانه ميکوشيد تا           
سلطه سرکوب و ارعاب خود            
را نيز در دانشگاهها هم حاکم             

به اعتباری برای اوباش          .  کند
حاکم اسالمی دانشگاه در نقشه          

! سنگر بود "  آخرين"تهاجمشان  
بايد در اين سنگر هم پيشروی            

بايد اردوی                .  ميکردند
آزاديخواهی و انسانيت را                    

اما اعتراضات   .  شکست ميدادند 
در دانشگاه هيچگاه محدود به            
خواستهای دانشجويی و                         

اتخاد نام   .  نبوده است  "  صنفی"
دانشگاه سنگر آزادی است،                

دانشجويان .  تصادفی نيست        
آزاديخواه و برابری طلب نوک        
کوه يخ اعتراض اردوی آزادی        

حساسيت مساله  .  در جامعه است  
 .هم در همينجاست

 

شرايط را نيز خط و نشان                      
کشيدنهای دفتر تحکيم وحدتی و       
تالش اين جريان برای ايزوله           
کردن کمونيسم و آزاديخواهی          

رژيم .  به نوعی هموار کرده بود    
نيروی سرکوب خود را در                  
سنگر دانشگاه متمرکز کرده              

دفتر تحکيم وحدت هم به          .  بود
دنبال ايزوله کردن اين اردوی          

به طرف راست و     .  انسانيت بود 
تالش .  ارتجاع حاکم خم شده بود    

داشتند تا اجازه ندهند نيروی               
آزاديخواهی و برابری طلبی در      

موقعيت .  دانشگاهها قد علم کند      
را برای عقب راندن و                             
جلوگيری از گسترش اين اردو         

در پناه تهاجم   .  را مساعد ميديدند  

جايگاه اعتراض دانشجويان آزاديخواه و 
 برابری طلب در تحوالت سياسی حاضر

 على جوادى

 آذر    ١٣اعتراض دانشجويان در          
 يا يک      ”خود جوش  “يک حرکت      

در تقابل با           "  عصبی"حرکت      
اقدامات وحشيانه و هميشگی رژيم        

گوشه ای از ابراز         .  اسالمی نبود  
وجود علنی جنبش ما در جامعه                

اين تحرک سياسی محصول      .  است
سازماندهی و تالش سازمانگرايانه      

هيچ اقدام  .  ميان مدت جنبش ماست     
سياسی سازمانيافته ای بدون نقشه          
از پيش و بدون حضور عنصر                 
سازمانده و هدايت کننده قابل تحقق        

راه اندازی يک تشکل توده       .  نيست
. ای با تبليغ و ترويج ميسر نميشود         

برای تحقق آن تنها ميتوان دست به         
کار عملی ايجاد آن بر مبنای يک             

. نقشه آگاهانه و از پيش شد                          
سازماندهی توده ای مستلزم دخالت      
مستمر و سازمانيافته و برخورد              

. زنده به موانع کار روزمره است          
اين ابراز وجود حاصل شکل                     
گرفتن و انسجام سازمانی ماتريال         
جنبشی است که برای آزادی و                  
برابری و رفاه و انسانيت مبارزه            

توانسته است در يک                  .  ميکند
عرصه مهم سياسی خود را متشکل       
کند و در سخت ترين شرايط                        
سياسی و در اوج تهاجم وحشيانه             
رژيم اسالمی به سنگرهای                         
اعتراضی مردم در جامعه خود را         

 . بيان کند

اين کشمکش يک عرصه حاشيه ای      
. در مقابله با رژيم اسالمی نيست            

يک شاخص مهم موقعيت رژيم                
های سلطنتی و اسالمی همواره               
موقعيت اين رژيم ها در سنگر                  

به چه ميزان      .  دانشگاه بوده است     
قادر شده اند که دانشجويان را به              
تسليم و شکست بکشانند؟ به چه                
ميزانی قادر شده اند استبداد                         
سلطنتی و خفقان اسالمی را در                
دانشگاه حاکم کنند؟ به چه ميزانی           
توانسته اند شکل گيری هر گونه              
عنصر سازمانگرايانه در اين اين           
عرصه را نابود کنند؟ ابراز وجود         
گسترده اردوی آزاديخواهی و                  
برابری طلبی و انسانيت در                        
دانشگاهها يک شکست سياسی مهم      
برای رژيم اسالمی در دوره اخير          

٣٧شماره   
وحشيانه رژيم به دنبال حفظ                    

و رو به زوال       "  ممتاز"موقعيت   
تمام مباحٽی که تحت      .  خود بودند 

مستقل ظاهر شويد تا قد و      "عنوان  
تالشی در اين    "  قامتتان بيان شود   

از اينرو صف شان را      .  راستا بود 
سياستشان اين بود که      .  جدا کردند 

صف آزاديخواهی و برابری                  
در مقابل  "  لخت و عور  "طلبی را   

. دستگاه سرکوب رژيم قرار دهند      
اما در کمال تعجب با صفی از                
اعتراض روبرو شدند که برايشان     

برای سپاه و   .  غير قابل تصور بود   
ارگانهای امنيتی و سرکوب رژيم       
که بدون ترديد ابعاد چنين حرکتی       

 . قابل تصور نبود

 

 آذر و پس از آن          ١٣اعتراضات  
 آذر و        ١٦در تاريخ مبارزات           

. روز دانشجو بی سابقه بوده است      
پرچم و   .  گسترده و هماهنگ بود      

افق واحدی را در مقابل جامعه              
پرچم انسانيت را     .  قرار داده بود    

اين .  به اهتزاز در آورده بود                
صف قادر شد در دانشگاه                          
نيروهای متعدد آزاديخواه و                    
برابری طلب را در صف واحدی        

شکل گيری گسترده     .  متشکل کند  
واحدهای اين صف حتی در امتداد      

 آذر نشان ديناميسم   ١٣اعتراضات  
 . و قدرت اين جنبش است

 

اين جنبش توانسته است سر                     
نخهايی معين و روشنی در غلبه           
بر يکی از معضالت پيچيده                     

يک عرصه  .  جنبش ما بدست دهد    
پيشروی کمونيسم کارگری مساله       
ايجاد تشکل های توده ای و علنی         
در جامعه اختناق زده و اسالم زده       

اين اعتراضات پاسخ عملی     .  است
به اين معضل سياسی و تئوريک          

جنبش .  جنبش در اين عرصه بود      
ما همواره به اين سئوال که آيا در         
شرايط اختناق ميتوان يک جنبش         
توده ای و سياسی را سازمان داد،        

ما همواره  .  پاسخ مٽبت داده است     
گفته ايم که کمونيستها فقط در                  
شرايط اعتالی انقالبی و سياسی          
نيست که ميتوانند عنصر                           
سازمانده تشکل های توده ای و             

طرح .  علنی در جامعه باشند              
مجامع عمومی کارگری و راه               
اندازی اين جنبش پاسخ سياسی و         
تئوريک مٽبت ما به اين مساله                

. حياتی است        
  ۴صفحه 



  ۴صفحه   يک دنياى بهتر 

مسلما وجود آزاديهای سياسی                
عامل تعيين کننده ای در گسترش         
ابعاد و دامنه تشکل های سياسی و       

اما پيش  .  اجتماعی در جامعه است   
شرط وجودی شکل حرکت و                 

. سازماندهی توده ای نيست                    
مبارزه علنی و قانونی برای                    
جنبش ما يک عرصه هميشگی و        
دائمی مبارزه و نه يک عرصه             
فعاليت در شرايط انقالبی و يا                

به اين   .  فضای باز سياسی است       
 آذر    ١٣اعتبار جنبشی که در               

ابراز وجود کرد پاسخ عملی به             
يک معضل گريبانگير جنبش ما          

اينکه کمونيسم کارگری            .  بود
ميتواند به صفی شکل دهد که                 
تحت سخت ترين شرايط قادر به          

. عمل سياسی و فعاليت است                  
ميتواند متشکل کند، ميتواند                     
سازمان دهد، ميتواند سنگرهای          

ميتوانند .  علنی مبارزه را حفظ کند    
سنگرهای اعتراض علنی را                 

 .گسترش دهد

اين اعتراضات تاٽير ويژه ای بر         
فضای سياسی جامعه بجا گذاشته        

بر .  ورق را برگردانده است.  است
اين متن ميتوان و بايد فصل های          

يکی از اين پی         .  جديدی نوشت  
آمدها چرخش در لحن و صدای            
کسانی است که اميدشان را در               
شکست و ضربه خوردن اين                  

شرايط تغيير يافته    .  جنبش ميديدند 
حتی دفتر تحکيمی ها را وادار به        

آنهايی که امروز         .  کرنش کرد    
ناچار شده اند، اطالعيه های بی           
بو و خاصيت در دفاع از آزادی            
دانشجويان آزاديخواه و برابری           
طلب دستگير شده صادر کنند،              
ديروز در نقش جاده صاف کن              

اين .  اين تعرض عمل کردند              
سياست ارتجاعی در پرونده شان        

 . ٽبت شده است

اين جنبش به کل جنبش سرنگونی       
طلبی توده های مردم قدرت و                
پيروزی معينی در اين دوره                   

دستگيری و        .  بخشيده است       
ضربات همواره بخشی از يک             
مبارزه واقعی و سرنوشت ساز            

اما اين ضربات پايدار              .  است

قادر به جبران آن به سادگی                 
شکستی که دست       .    نمی بود   

باالی سياسی به رژيم اسالمی و      
زائده های دوم خردادی آن در           

از طرف ديگر      .  دانشگاه ميداد  
اين ارزيابی ها تهاجم از پيش             
سازمان داده شده رژيم را بنظر        

. در سياست خود ملحوظ نميکند      
اين واقعيت که دستگيری ها از         

بسياری .  پيش در نقشه رژيم بود    
از فعالين و رهبران اعتراضات      
دانشجويی از پيش در ليست                
دستگيريهای رژيم اسالمی قرار    
داشتند، يک واقعيت انکار                   
ناپذير و برای خود اين فعالين            

رژيم از روی           .  روشن بود     
ليستی از پيش آماده شده دستگير     

بسياری از کسانی که              .  کرد
دستگير شدند در زمره فعالين            
علنی اعتراضات در دانشگاهها      

بارها در ميتينگها و         .  بوده اند  
تجمعات اعتراضی حضور پيدا      

سازمان داده بودند     .  کرده بودند  
اشتباه .  و هدايت کرده بودند            

سياسی بارزی است چنانچه               
صحت تاکتيکی اين مبارزه را          
بر مبنای نقشه عمل رژيم مبنی         
بر دستگيری فعالين اين                         

واقعيت اين     .  اعتراض سنجيد    
است که حتی اگر اعتراضی هم       

 آذر و يا پس از آن از               ١٣در   
جانب اردوی آزاديخواهی و              
برابری طلبی شکل نميگرفت ما     

. شاهد اين دستگيريها ميبوديم           
رژيم منتظر و نيازمند بهانه                

. تا کنون هم نبوده است        .  نيست
يورشی را آغاز کرده بود                     

 آذر  ١٣دستگيری ها از پيش از      
برگزاری .  آغاز شده بود               

 آذر به يک دفعه     ١٣اعتراضات  
رژيم را به صفوف اين      "  توجه"

" جلب"جنبش در حيطه دانشگاه     
واقعيات مادی اين جنبش     .  نکرد

برای رژيم در بسياری جهات           
مساله اين    .  شناخته شده است       

جاست که توازن قوای سياسی          
امکان مانورهايی را از رژيم            

بعالوه مساله اصلی   .  سلب ميکند 
تر چگونگی حفظ اين نيرو                  

 آذر  ١٣اتفاقا اعتراضات    .  است
به اعتباری خود عاملی در                   
جهت حفظ اين نيرو در عرصه        

. مبارزاتی است و نه بر عکس         
فعالين اين عرصه يا بايد                        
عرصه درگيری را خالی                     
ميکردند و منتظر زمان                         
دستگيری ميشدند يا تالش                    

جايگاه اعتراض دانشجويان آزاديخواه 
و برابری طلب در تحوالت سياسی 

 ...حاضر
جنبش ما ميتواند اين                   .  نيست

عزيزان را از چنگال شکنجه گران       
اميد و روشنی     .  رژيم خالص کند    

راهی که بايد طی شود، نقطه                      
مهمی در تحرک سياسی حاضر              

. صف ما ضربه خورده است    .  است
دهها تن از عزيزتران ما در                        
زندانها تحت انواع شکنجه ها قرار       

برخی آزاد شده اند، مابقی          .  دارند
را بايد با اعتراضات گسترده خود          

مساله اما اين است که          .  آزاد کنيم  
اردوی ما     .  ورق برگشته است         

پيشرويهای بسياری در اين مبارزه       
 . کرده است

  

 ارزيابی از حرکت

اما ارزيابی ها از اقدام دانشجويان         
 ١٣آزاديخواه و برابری طلب در            

يک .  آذر و پس از آن يکسان نيست       
ارزيابی از اين اعتراضات بر                  

اين اقدام   .  تاکيد دارد  "  حفظ نيرو  "
با "  نامتناسب"و    "  زودرس"را    

توازن قوای سياسی حاضر در                 
ارزيابی .  جامعه ارزيابی ميکند         

تاکيد "  عقب نشينی   "ديگری بر        
 خرداد را مد نظر      ٣٠شرايط  .  دارد
واقعيت چيست؟ چنين                .  دارد

ارزيابی هايی عليرغم عنصر                   
مستتر در آن واقعی           "  دلسوزی"

به اهداف مورد نظر خود           .  نيست
که حتی حفظ نيرو و کادرهای اين          

. جنبش است هم منجر نخواهد شد           
 چرا؟ 

اين جنبش دو انتخاب در مقابل خود       
يا بايد از اعتراض و ابراز         .  داشت

يا با  .  وجود مستقل دست می کشيد       
سازماندهی گسترده و همه جانبه             
پرچم آزاديخواهی و برابری طلبی        

راه .  را برافراشته نگاه ميداشت           
پی آمدهای    .  سومی وجود نداشت      

هر انتخابی هم کم و بيش روشن               
اگر انتخاب اول را                      .  بودند

برميگزيدند، بر خالف تصور                  
نيروهايی که ارزيابی شان از اين           
رويداد بر ميزان دستگيريهای داده        
شده استوار است، يک شکست                 

. سياسی بزرگی را متحمل ميشديم         
هم "  حفظ نيرو "شکستی که سياست  

٣٧شماره   
ميکردند با سازمان دادن اعتراض     
و بسيج نيروی سياسی جامعه در          

راه سازمان    .  حفظ خود بکوشند      
دادن اعتراضات گسترده در عين        
حال راه واقعی و اصولی حفظ               

به اين اعتبار تنها        .  نيرو هم بود    
يک انتخاب در مقابل اين صف             

انتخاب ديگر راهی     .  قرار داشت  
جز پذيرش شکست و حاشيه ای            

اين .  شدن و دستگير شدن نبود            
صف چگونگی پيشبرد مبارزه را       

. بطور واقعی انتخاب نکرد                     
شرايط ويژه ای نيز به اين                         

 . اعتراض تحميل شده بود

  

تمام کسانيکه دلسوزانه به سرمايه      
های جنبش ما در اين عرصه نگاه       

و "  عقب نشينی "ميکنند و سياست    
را در دستور قرار    "  حفظ نيرو "يا  

ميدهند سياستشان عمال منجر به           
حفظ اين نيرو و جلوگيری از                  

تغيير توازن  .  ضربات رژيم نميشد  
قوای سياسی و به شکست کشاندن       

. تهاجم رژيم تنها راه چاره بود              
بعالوه بسياری از اين ارزيابی ها       
بر يک توازن قوای سياسی                      

. نادرست از جامعه استوار است         
اوضاع جامعه و موقعيت نيروها         
را به نوعی مشابه شرايط استقرار      
حاکميت اسالمی و سرکوبهای              

.  خرداد می بينند               ٣٠خونين      
واقعيت اين است که نه رژيم                    
اسالمی عليرغم سرکوبگری                 
هايش در آن شرايط قرار دارد و           
نه جامعه و نيروهای اجتماعی در       

.  خرداد قرار دارند        ٣٠موقعيت   
اوضاع سياسی جامعه به شدت              

توازن قوا تغيير   .  تغيير کرده است  
وزن و قدرت جنبش       .  کرده است  

سياست حفظ  .  ما تغيير کرده است    
نيرو تنها در سطح اجتماعی تنها          
با عقب زدن رژيم اسالمی و                    
تغيير توازن قوای سياسی جامعه         

. در هر عرصه ای ممکن است             
بعالوه هر مبارزه علنی به دفعات        
مورد تهاجم و يورش رژيم قرار          

اين يک فرض و واقعيت      .  ميگيرد
جزيی از   .  غير قابل انکار است       

مساله .  واقعيت مبارزه علنی است    
اما اين است که چگونه ميتوان               
اين وجه از اعتراض را با                         
کمترين صدمات به پيش برد؟                
چهره های اين جنبش امنيت و                
سالمت خود را با ايجاد حلقه                    
حفاظتی و گسترش محبوبيتشان           

  ۵صفحه در عرصه             



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

فعاليت خود و جامعه ميتوانند                 
 .  بطور اصولی حفظ کنند

 

 برخی مسائل سبک کاری 

اما اگر چه سازماندهی اعتراض         
 آذر يک اقدام اصولی و            ١٣در   

تنها راه پيشروی بود اما مسائل             
سبک کاری معينی در چگونگی          
پيشبرد و حفظ اين عرصه از                  

و اين ما   .  مبارزه مهم و حياتی اند     
را به مساله چگونگی سازماندهی       
و پيشبرد يک مبارزه علنی و                  
توده ای در شرايط اختناق و                    
تهاجم وحشيانه رژيم اسالمی                 

 . ميرساند

بايد اذعان کرد که در اين عرصه        
يک ضعف جدی در ابعاد مختلف        

يک .  کار جنبش ما مشاهده ميشود     
مساله پيش روی ما همواره اين             
بوده است که چگونه ميتوان در            
شرايط سرکوب سياسی مبارزه و       
تشکلهای مبارزاتی معين را به             
حاکميت سياسی و بورژوازی               
تحميل کرد؟ چگونه ميتوان                     
مجامع عمومی توده ای کارگری         
را در شرايط اختناق برپا و داير           
کرد و داير نگاه داشت؟ چگونه             
ميتوان سازمانهای توده ای و                 
علنی از خود در شرايط اختناق             
بجا گذاشت؟ چگونه ميتوان يک          
مبارزه علنی و قانونی را در                   

 . عرصه های مختلف پيش برد

دو پاسخ همواره در برابر ما                   
برای ابراز     .  قرار داشته است        

وجود علنی بايد از راديکاليسم              
آب در سياست ريخت و      .  خود زد 

سياست رقيق سازی را به پيش              
اين برخورد راست و توده          .  برد

ايستی به مساله سازماندهی توده          
ای در شرايط ديکتاتوری و                     

برخورد ديگر با        .  اختناق است   
توسل به سختی های مبارزه علنی       

زير "و سرکوبگری رژيم همواره     
را "  مخفی"و کار     "  زمينی شدن  

در دستور کار خود قرار داده                 
هيچکدام از اين دو پاسخ           .  است

راه حل جنبش کمونيسم کارگری         
بهانه .  راه حل ما نيست         .  نيست

بدون .  اشاره مختصری کرد         
ترديد پيش شرط هر نوع                       
مبارزه علنی توده ای وجود                
صفی از رهبران عملی و                     

. حاضر در آن عرصه است               
رهبران عملی شخصيتهای                 
مورد اعتمادی هستند که حد و           
مرز فعاليت خود در متن يک             

. مبارزه علنی ميشناسند                        
تشخيص دامنه معقول اعتراض      
و فعاليت يک ويژگی پيشروی          
در چنين شرايط پيچيده ای                    

پيشبرد اين مبارزه توده         .  است
ای در عرصه دانشگاه هم از              
اين قاعده عمومی مستٽنی                    

تالش برای حفظ و                .  نيست
پايداری سنگر علنی مبارزه در        
دانشگاه يک ويژگی مهم و                   
تعيين کننده پيروزی در اين                 

جنبش ما در          .  عرصه است    
صحنه دانشگاه نيازمند حفظ و          
گسترش تشکل و سازمانی است      
که هم اکنون پايه های آن ايجاد           

دانشجويان "تشکل    .  شده است   
آزاديخواه و برابری طلب                    

در "  دانشگاههای سراسر کشور   
حفظ و  .  اساس چنين ظرفی است   

گسترش اين تشکل مستلزم تاکيد      
. بر ويژگی علنی بودن آن است        

زير زمينی   "برای اين جريان         
به لحاظ  .  حکم مرگ است  "  شدن

شرايط، پيشبرد اين مبارزه                 
بعضا مترادف با شرايطی است       
که اتحاديه های کارگری در               
کشورهای ديکتاتور زده                       
آمريکای التين در دوره هايی            
از حيات خود با آن مواجه بوده          

نفس حفظ علنی    .  اند و يا هستند     
سنگر ايجاد شده يک رکن پايه           

زير .  ای اين مبارزه است                
زمينی شدن راه را برای                        

دست .  سرکوب آن هموار ميکند    
رژيم اسالمی را در ضربه زدن      

 . به اين جنبش باز تر ميکند

به اين اعتبار ادبيات اين جنبش         
بايد بيانی متناسب با اين شرايط        

در "  کوتاه نيامدن .  "بخود بگيرد 
و "  لحن"مبارزه معموال به             

اين .  تند ترجمه شده است   "  بيان"
يک ويژگی پوپوليسم و چپ                

چنين .  راديکال است                
. تو خالی است     "  راديکاليسمی"

بدون پشتوانه        .  پوچ است       
يک رهبر      .  مبارزاتی است      

عملی بايد بتواند تشخيص دهد           
که چه بيان آژيتاسيونی و در چه    

جايگاه اعتراض دانشجويان آزاديخواه 
و برابری طلب در تحوالت سياسی 

 ...حاضر
سرکوب "،          "رژيم نميگذارد         "

بهانه بسيار ضعيفی برای        "  ميکند
کم رنگ کردن تالش برای                          
سازمانگری علنی و يا توسل به                

. پاسخهای جنبشهای ديگر است              
جنبش ما بدون اينکه دست به کار            
جدی سازماندهی مبارزه علنی و            
قانونی شود نميتواند در راس يک           

اين .  جنبش توده ای قرار گيرد              
" قانونی"تصور پوچ که مبارزه             

مستلزم مبارزه در محدوده قوانين و   
تقليل خواستها و مطالبات و ابعاد             
مبارزه به قوانين مدون و حاکم بر           
جامعه است، يک سياست راست             

هدف ما   .  سازشکاری است  .  است
سازماندهی مبارزه و شکل دادن به       
تشکل های مبارزاتی توده ای در            
شرايط سرکوب سياسی و يا حتی            

شرايطی که   .  است"  غير انقالبی  "
ميتوان بر حسب توازن قوای                     
سياسی ابعادی از مبارزه را به                  

معموال اين  .  رژيم حاکم تحميل کرد    
وجه از مبارزه برای تغيير توازن          
قوای سياسی در جامعه نقش                       
اساسی و تعيين کننده ای را در                   
کنار مبارزه مخفی و زير زمينی             

 . ايفا ميکند

بهرحال پاسخ جنبش ما به لحاظ                
. تئوريک به اين مساله روشن است      

ما حتی در سخت ترين شرايط                   
سياسی برای سازماندهی مبارزه            

اين .  علنی و قانونی تالش ميکنيم          
. يک رکن دائمی فعاليت ماست                

تالش و سازماندهی علنی و قانونی       
يک رکن هويت کمونيستی ما در             

. مساله ای حياتی است   .  جامعه است 
کمونيستی که تن   .  سبک کاری است  

از .  خود را به اين عرصه نميزند          
آن به بهانه سختی شرايط سرباز              
ميزند، يک رکن فعاليت هويتی و            
کمونيستی خود را کنار گذاشته                 

يک ويژگی و وجه تمايز              .  است
کمونيسم کارگری با سنت طبقات و       
جنبش های غير کمونيستی                          
کارگری در همين تالش و سبک             

 . کار مستتر است
 

مبارزه علنی ويژگی ها و                             
قانونمنديهای دارد که بايد به آن                

٣٧شماره   
تناسب .  شرايطی بايد بخود بگيرد     

لحن و بيان مبارزاتی و نيروی              
بسيج شده به گرد مبارزه يکی از          
اصلی ترين مسائل پيشبرد هر               

اين .  مبارزه علنی و توده ای است      
مساله يک پايه قانونمندی مبارزه        
در پيشبرد يک مبارزه علنی و               

 .توده ای است

بايد تاکيد کرد که الگوهای عملی          
پيشروی چنين اعتراضی نميتواند      
متکی بر فعاليت و مناسبات                     

اشکال .  حزبی استوار گردد             
فعاليت علنی اتحاديه های                          
کارگری در آمريکای التين شايد         

شيوه .  الگوی مناسب تری باشد         
فعاليت اتحاديه های کارگری در          
آفريقای جنوبی در دوران                         
حاکميت آپارتايد نژادی به شرايط       
کاری ما در اين عرصه نزديک           

به اين اعتبار تالش            .  تر است   
برای گسترش پايه های اجتماعی        
اين مبارزه حلقه اصلی پيشروی          

متکی کردن اين حرکت به        .  است
مجامع عمومی و گسترده توده               
دانشجو، تبديل اين جريان به                   
ظرف علنی اعتراض تمامی                  
دانشجويان راديکال و آزاديخواه         
در تقابل با دفتر تحکيم وحدت                 
اصلی ترين مساله ای است که در        
مقابل رهبری اين جريان به لحاظ        
چشم انداز سبک کاری قرار                   

 .  دارد

 

 آزادی دانشجويان

تالش برای آزادی دانشجويان               
دستگير شده و زندانی به يک امر        
گرهی در جامعه در شرايط                     

در اين   .  حاضر تبديل شده است        
تالشهای .  مبارزه بايد پيروز شد       

گسترده اعتراضی تاکنونی بايد به      
گسترش حلقه های        .  ٽمر بنشيند   

اعتراضی، به ميدان کشيدن                    
گسترده خانواده های دستگير                 
شدگان، سازماندهی اعتراض در       
دانشگاهها برای آزادی دانشجويان    
از جمله اقداماتی است که بايد در         

 . دستور کار ما قرار گيرد

جنبش ما بايد با تمام قوا از                         
موقعيت و دستاوردهای سازمانی       

. و سياسی کنونی اش دفاع کند               
پيروزی در اين عرصه يک گام           
موٽر در تامين هژمونی جنبش ما        
بر اعتراضات جاری در جامعه           

 .  *         است



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

المی    :يــک دنيــای بهــتر    م اس  رژي
ت از رو              ير سياس در دوره اخ
بستن شمشير خونين اسالم را در         

رار داد   تور ق دام را بطور   .  دس اع
رار داد        . گسترده در دستور خود ق

دان و          تگيری و زن ت دس سياس
سترده ای           ور گ رکوب را بط س

ارزيابی شما از    .   دنبال کرده است  
ر         ست؟ تاثي م چي ن سياست رژي اي
اين سياست را در موقعيت سياسی     

 جامعه چگونه می بينيد؟

  

ه اساسی     :مهــرداد کوشــا   يک وج
ازعملکرد رژيم اسالمی در طول      
ياه آن،             ت س ال حاکمي ی س س
ش       شيانه جنب رکوب وح س
بی و         ری طل ی و براب آزاديخواه
اختن        اموش س ی خ ور کل بط
وده         تی ب هرگونه اعتراض و حرک
که به هرشکل و اندازه موجوديت      

برد      سياست  .   نظام را زير سئوال ب
ت و در            ه هرقيم ام ب ظ نظ حف
ی سياست هر        هرشرايط، بطورکل
ن راه          وده و دراي م ب اح رژي دوجن
کنجه و             دان و ش واره از زن هم

د         ه ان ره گرفت دام به دت و   .  اع ش
شيگری در دوره         ن وح ضعف اي
های مختلف تابع شرايط سياسی و      
شروی ياعقب        اجتماعی داخلی، پي
ز         ی، و ني ش مردم شينی جنب ن

ت        وده اس ی ب ن الملل رايط بي . ش
ن           ار اي ال و درکن ن ح درعي
ی         ش مل شی از جنب ت، بخ سياس
ل             ت ح ی پنداش ه م المی ک اس
بحران سياسی جمهوری اسالمی،     
ه            آنهم پس از گذشت حدود دو ده
تفاده از           ستلزم اس دايش آن، م از پي
ست،          يز ه ری ن ای ديگ ابزاره
ا        بی دوم خردادی را ب اصالح طل
ميمه       اط ض ل احتي ت کام رعاي

ن سياست    .  سياست خود ساخت     اي
 ساله دولت    8که مشخصًا با دوره    

خاتمی تعريف و تداعی می شود،        

ود      شجويی، خ شبردجنبش دان پي
ش         ازماندهی جنب رای س را ب
شگاه     ستی دردان ستقل کموني م
المی          م اس رد، رژي ی ک اده م آم
ن مخمصه         راهکار خروج از اي
دی از             روع دور جدي را در ش
ه          دام ب رور و اع رکوب و ت س
شت         ب و وح اد رع منظورايج
ده دولت           يافت و رسالت آن بعه

رار گرفت        ژاد ق ر  .   احمدی ن تاثي
ن             رب اي ی و مخ امال منف ک
رنگونی        ش س ر جنب ت ب سياس
سی         ی برک بی و آزاديخواه طل

ترس و نااميدی و   .   پوشيده نيست 
ن         ار اي ارزترين آث سم از ب پاسيفي
ر            م اخي سياست طی يکسال و ني
ن           ه اي بوده، اما بنظر می رسد ک
دوره ای موقت است، بطوريکه      
ه عوامل            ا وجود هم هم اکنون ب
ارگران و      ارزات ک سرکوب، مب
ه           ازه ای گرفت شجويان جان ت دان

اين مبارزات بايد گسترش   .   است
ود          ری ش ه و سراس . يافت

ال حاضر         ه در ح بخصوص ک
ران سخت        ا بح م اسالمی ب رژي
ن         وده و از اي اقتصادی مواجه ب
رين موقعيت را          لحاظ ضعيف ت
ی        ن الملل ی و بي درعرصه داخل

 . داراست

 

ه       : يک دنيای بهتر   ق ب  شما متعل
ای         ٣٠نسلی هستيد که قتل عامه

رداد        ١١ و           ١٣۶٠خ
ال    ر      ١٣۶٧شهريورس  را از س
اوت شرايط آن     .   گذرانده است  تف

دوره را با شرايط دوره حاضر،     
سل             ا ن سل آن دوره را ب تفاوت ن
ی          ر در ارزياب وان حاض ج
ی          نت مبارزات اعی و س اجتم

 چگونه می بينيد؟ 

 

ادی     : مهرداد کوشـا   ای زي  تفاوته
ود دارد و          ن دو دوره وج ن اي بي

ادی رخ داده است       يرات زي . تغي
ت         م در موقعي يرات ه ن تغي اي
م در            ت، ه المی اس م اس رژي
سيون و      وضعيت نيروهای اپوزي

 .سنتهای مبارزاتی آنها

 گفتگو با مهرداد کوشا

 در باره اوضاع سياسى و وضعيت مردم

اگرچه منجر به تغييرات اساسی در      
ات          اد ثب ساختار نظام اسالمی و ايج
ود            سی ب ی دوره تنف شد، ول درآن ن
ی و            شار و تنش داخل برای کاهش ف

المی          وری اس ر جمه ارجی ب . خ
ه جنبش اعتراضی       طبيعی است ک
ن            م تاحدودی توانست از اي مردم ه
تفاده         سوپاپ اطمينان به نفع خود اس

د افع و      .  کن شخيص من ن، ت ن بي دراي
المی در         وری اس صالح جمه م

ه      ط ده ک آن از        70اواس  و تفکي
اعی و       صادی، اجتم ات اقت مطالب
ا         سيار ب وع ب ردم موض ی م سياس
فانه        اهميت و حساسی است که متاس
سيون         ای اپوزي شی از نيروه بخ
ده،          اجز مان حيح آن ع ازدرک ص
ا            ترادف ب بی را م بعضًا اصالح طل
سهيم شدن در قدرت سياسی دانستند     
بی دوم           ب، اصالح طل و با اين ترتي
ه        ی، روب تی مترق ردادی را حرک خ
وق            اع ازحق تای دف و و در راس جل
ه روی            رده و دنبال ابی ک مردم ارزي

 . آن شدند

  

رداد  ودر           ش دوم خ ست جنب باشک
سوعدم             ه از يک رايطی ک ش
ام          ان نظ ی در ارک تمرکزسياس
ای         ن جناحه شتت دربي المی و ت اس
وی            ود و از س ه ب زايش يافت آن اف
ی        شهای اعتراض ر، جنب ديگ
ا       ان، ب تاران و معلم ارگران، پرس ک
اتکاء به تجربه عملی چندساله، تنها      
وق صنفی         ه حق راه برای دستيابی ب
ن            سترش اي ود را گ صادی خ و اقت
ور وادار         ه منظ ات، ب اعتراض
ه           خگويی ب م در پاس اختن رژي س
رده و بخش        ابی ک شان ارزي مطالبات
شجويی         ش دان ی از جنب ل توجه قاب
ک و           انون تئوري وان ک ه عن نيزب
اتمی و        ی، خ ش مردم ری جنب نظ
ا           امًال دور زده و ب رداد را ک دوم خ
وان             ه عن م وحدت ب تر تحکي نفی دف
رای           شکيالتی ب رف و ت ظ

٣٧شماره   
ال    30 ل      1360 خردادس ا قت ه ب ک

سلی از           کنجه ن دان و ش ام و زن ع
مردم ايران آغازشد، نقطه عطف        

الب    دن     57شکست انق اکم ش  و ح
المی است    م اس در آن دوره   .  رژي

آگاهيهای سياسی و اجتماعی مردم   
وری          ان از جمه ناخت ش و ش
اسالمی به مراتب کمتر از امروز     

ود ت       .  ب ه حکوم سبت ب سياری ن ب
دچار توهم بودند و البته برخی از        
ن        ه اي يز ب ی ن ازمانهای سياس س

د         ی زدن ن م وهم دام ن   .  ت در چني
ر        ست ه ی توان م م ضايی رژي ف
ستها و           ر از کموني ا نف روز دهه
ای        ه ه ه جوخ ان را ب آزاديخواه
ان را از         امی ش سپارد؛ اس دام ب اع
ا            د و ب ون اعالم کن راديو و تلويزي

دان را       ام زن شرمی تم شگاه "بي دان
ازی   د"  آدم س رداد  .  بنام ی خ س

خ          ياه در تاري سرآغاز يک دوره س
بشريت است که جمهوری اسالمی    
شدت           ران را ب ه اي ست جامع توان
ايه آن           اخته و درس وب س مرع
ت        ود را تثبي ی خ ت سياس حاکمي

د ی  .  نماي ن    30ط ته اي ال گذش س
ور         ددی عب رژيم از بحرانهای متع
ادی در            ارب زي رده و تج ک
ه و             رور آموخت رکوب و ت س
وده          ی را آزم های مختلف روش
است؛حوزه عمل اسالم سياسی را      
شور           ای ک ارج از مرزه در خ
گسترش داده و با تشکيل و تقويت      
سازمانها و دسته های تروريستی،     
ه              ود را در منطق ت خ موقعي
ا روشهای        محکمتر نموده است؛ ب
دا          شتری پي نايی بي ی آش ديپلماس
ی           دهای سياس رده و در زد و بن ک
ضور          ی ح ن الملل ه بي درعرص

ا      .   فعالتری يافته است   م ام ن رژي اي
ران      هيچگاه مطلوبيتی نزد مردم اي
ته         ان نداش و کل بشريت متمدن جه
ای           ی ازحکومته وان يک ه عن و ب
ر         صر حاض شدت منفورع ب

 .محسوب می شود

 

نتهای            شين و س سل پي ورد ن در م
ا             ا ب سه آنه ارزاتی آن و مقاي مب
ه        د نگاهی ب دا باي دوره حاضر ابت

داخت   ته ان ل از     .  گذش  30دوره قب
رداد    ارزه       1360خ ه مب  اگرچ

ا حضور            ام و ب سياسی با شدت تم
ستها و            يعی از کموني وده وس ت
ت،اما     ان داش ان جري آزاديخواه
ود و        مرزبنديهای سياسی شفاف نب
کل         ارزات بيشترش ن مب اي

ستی    ٧صفحه پوپولي

 برنامه حزب را بخوانيد و ،يک دنياى بهتر
!تکثير و توزيع کنيد  



  ٧صفحه   يک دنياى بهتر 

نيروهای اين . داشت، تا کمونيستی 
جنبش عمدتا فاقد مدرنيسم  فکری       
و دچار رسوبات مذهبی، تابوها و      

د     ديمی بودن سفه،    .   سنن ق اريخ، فل ت
ات کالسيک         جامعه شناسی و ادبي
ا         ن نيروه زد اي ستی ن مارکسي
ود        ع موج سير وض شترعلوم تف بي

ير آن       ا تغي ود ت ف   .  ب ه عط نقط
ن دوره،           ير اي صی در تغي مشخ
د         ستی و نق ات کموني ظهورادبي
شار           ا انت ه ب سياسی مدرنی است ک

شريات         االت و ن هسته  "کتابها، مق
هند پس    "  س اد  "و س ازمان اتح س

تحت رهبری  "  مبارزان کمونيست 
منصورحکمت به سرعت رشد و        
ه             شی ک ه جنب ت و ب سترش ياف گ
عمًال فلج و متوقف شده بود، جان         

شيد    ازه بخ ن دوره      .  ت فانه اي متاس
د و در شرايطی           ادی نپايي مدت زي
ته       که هنوز سنتهای مبارزاتی گذش
غالب و جنبش کمونيستی در آغاز    
ت،          رار داش ذار ق ک دوره گ ي
ستها و         يع کموني تگيری وس دس
آزاديخواهان و قتل عام آنها توسط     
ک دوره          روع ي المی ش م اس رژي
ستی و          ش کموني ترت در جنب ف

م زد       ب را رق رنگونی طل طی .  س
اين دوره هزاران نفر از نيروهای     
سانی       د و ک ان باختن سيون ج اپوزي
د،            در بردن که ازاين مهلکه جان ب
ک          دگان ي ع بازمان درواق
ه          د ک ی بودن ت واقع هولوکاس

 از  1367اکثرآنها در اواخر سال       
دند   دانها آزادش ه   .  زن ن فاجع اي

ات آن،        وارض و تبع سانی وع ان
ه پس ازآزادی           سانی را ک بيشتر ک
ی          شور باق ل ک دان در داخ اززن
شين       ماندند، ازلحاظ سياسی خانه ن

 .کرد

 

تاوردهای        ر، دس وی ديگ ازس
يزم      ارزنده سياسی وتئوريک کمون

ن دوره       ارگری طی اي ه    –ک ه ب ک
ی        تقرارکانون آن، يعن بب اس س
شور از           ارج ازک ا، درخ حکک
حمالت وحشيانه رژيم اسالمی در     

ود        ده ب ان مان پری       –ام يز س و ن
ی از            ترت ناش دن دوره ف ش
وروی     اد جماهيرش ی اتح فروپاش
ارآن،          ی و درکن در سطح بين الملل
شرفتهای           يری از پي ره گ به

بينشی، بدرستی تمامی مشکالت    
ود را         اعی خ صادی و اجتم اقت
م اسالمی         ناشی از حاکميت رژي
را آرزو        می دانند و سرنگونی آن

شاء       .   می کنند  ده ای من اگرچه ع
ت را         رد حکوم ار و عملک رفت
قوانين دينی ارزيابی کرده و اين      

م                             ک از ه دو را الينف
ن       می دانند و عده ای برخالف اي
د           د ان نظر و البته به اشتباه، معتق
برا از                ک و م ن منف ه دي ک
وده و        رد آن ب ت وعملک حکوم
تنها ابزار و وسيله ای در دست         
ر          ی جملگی ب حاکميت است، ول
ضرورت جدايی دين از سياست   
د         اعی تاکي و دولت و شئون اجتم
ه           ه ای را ب ًال جامع ته وعم داش
وری         اتيو جمه وان آلترن عن
ه          د ک ی گيرن ر م المی درنظ اس
سم       خصيصه اصلی آن سکوالري
ش         سلمًا پي ه م ری ک ت؛ ام اس
ی        ايرتحوالت اجتماع رط س ش

ود   ردم      .   خواهد ب رآن، م عالوه ب
صادی، شادی،         اه اقت خواهان رف
سانی، برخورداری از        روابط ان
اعی و سياسی و       ای اجتم آزاديه
ان       ه، خواه بطورخالص
ه در        ستند ک امی ه راری نظ برق
آن خود حاکم بر مقدرات خويش       

ند وع،    .  باش ن موض يرغم اي عل
ه از             ئوال ک ن س ه اي خ ب درپاس
و        ردم آلترناتي وم م نظرعم
يوناليزم     المی ناس وری اس جمه
يزم        ا کمون ت ي رب اس پروغ
ه انتخاب        کارگری، بايد بگويم ک
ه       ورت نگرفت وز ص ی هن قطع

ن گفت   .   است اگر  :  می توان چني
ن         بالفاصله و همين امروز دراي
ت        ود، اکثري يری ش اره رای گ ب
يوناليزم پروغرب        ع ناس آراء بنف
ًال       است و چنانچه در فضايی کام
اه          دود شش م دت ح ه م آزاد و ب
غ دو       رای تبلي ات يکسان ب امکان
ردد و        راهم گ ده ف اتيو يادش آلترن
سپس رای گيری صورت گيرد،     
يزم        ع کمون ت آراء بنف اکثري

ود     د ب ارگری خواه ت و   .  ک دق
سئله توسط          ن م ه اي توجه کافی ب
ش          ای جنب زاب و نيروه اح

ارگری     درشرايطی    -کمونيسم ک
که فراهم شدن چنين فضای آزاد       
دت         اه م داقل در کوت ی، ح سياس

موضوع   -ممکن بنظر نمی رسد   
ه اوًال          تی است ک ا اهمي سيار ب ب
سترده         ی گ ار تبليغ رورت ک ض
ه             ه ب ًا، توج ردم و ثاني ن م بي
پتانسيل جنبش کمونيسم کارگری    
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ات،     تکنولوژيک درعرصه ارتباط
مهمترين عواملی بود که توانست به   
ی و          ارزه سياس ترت مب دوران ف
ان داده        اجتماعی در داخل کشور پاي
دی را           سل جدي ال، ن ن ح و درعي
ه             سلی ک د؛ ن رورش ده پ
ستی       ستقل و کموني ت م امروزهوي
شجويی اعالم          خود را در جنبش دان
ه راه              وز در نيم ی هن ته، ول داش

رژی       .   است سرزنده و سرشار از ان
ه         ی ب ديهای سياس ت؛ مرزبن اس
سل         ه ن سبت ب فافتری ن ب ش مرات
ا و          پيشين دارد؛ خودش را از تابوه
د             اخته و پايبن ا س ته ره نن گذش س
سکوالريسم است؛ دنيا را در جلوی      
ه از              د ک ی نمی بين خود دارد و دليل

د      ره باش ی به دن ب تاوردهای تم . دس
م            ت وعليرغ ی پرواس سيار ب ب
ش            ر راه ت س ه حکوم ی ک موانع
ا نظام           د و ب قرار داده، کوتاه نمی آي
ته و          زی پيوس گ و گري اکم جن ح

 .مستمردارد

 

ا درنظر داشتن            سل، ب مبارزه اين ن
ای آن،        ه نيروه ل مالحظ ت قاب کمي
اء            ش را در ارتق رين نق سته ت برج
آگاهيهای سياسی واجتماعی مردم و     
ته و          ا داش ارزات آنه شبرد مب پي

 .     خواهد داشت

 

تر      ای به ک دني ش     :ي  دو جنب
اجتماعی، ناسيوناليسم پرو غربی و      
الهای        کمونيسم کارگری در طول س
ان           گذشته تالش کرده اند افق و آرم
ود را از وضعيت           داز خ شم ان و چ

د         اکم کنن ه ح کال  .  بر تحوالت جامع
ان          شها را در اذه ن جنب ت اي موقعي
وم         د؟ عم ی بيني ه م ه چگون جامع
د،         مردم زمانيکه به آينده فکر ميکنن
سته        شان برج صاوير در ذهن دام ت ک

 ميشود؟ 

 

ه     : مهرداد کوشا   عموم مردم وقتی ب
ن تصويری         د، اولي آينده فکرمی کنن
که در ذهنشان مجسم       می شود،     
وری         دون جمه دگی آرام، ب يک زن

ن     .  اسالمی است  بيزاری مردم از اي
ه دارد        ه جانب ادی هم ت ابع . حکوم

ده و           ارغ از هرعقي ران، ف ردم اي م

٣٧شماره   
ای           ک ه اذ تاکتي ت اتخ را جه
ار        ارزاتی در دستور ک صحيح مب

 .   آنها قرار می دهد

 

 گرانی و افزايش  :يک دنيای بهتر 
عودی ای را در           ير ص ا س قيمته

در .   چند سال اخير طی کرده است     
ی         زايش ناگهان سال گذشته تورم اف

عوامل اقتصادی و سياسی     .   داشت
ا را در چه می              زايش قيمته اين اف
ن             ا اي ه ب ردم چگون د؟ م بيني

 وضعيت سر ميکنند؟ 

 

م       : مهرداد کوشا   ی حاک ده کنون  پدي
وان           ی ت ران را م صاد اي ر اقت ب

سرمايه  .  نام  نهاد  "   رکود تورمی " 
ور         د بط ش تولي ذاری در بخ گ
ه،            اهش يافت احش ک ستمر و ف م
احبان         ضی از ص ه بع وی ک بنح
ی           دی را نوع ار تولي رمايه ک س

د       ی دانن صادی م ت اقت ن .  حماق اي
دان             ی از فق ی ناش ور کل ر بط ام
ارف         ت متع ودآوری و انباش س
ران         ی اي رايط فعل رمايه در ش س
ی          ران ذات ر بح الوه ب ه ع است ک
ل و            رمايه داری، عوام س
ددی را شامل می          فاکتورهای متع

ود ررات        .  ش وانين و مق دان ق فق
مشخص و باثبات در تمامی زمينه      
صميم          دد ت ز متع ود مراک ا، وج ه
گيری، سلطه سازمانها و نهادهای      
ای         ه ه امی عرص ر تم تی ب دول
ا و            ود نهاده صادی، وج اقت
ا       ه ب صادی خاص ک ای اقت بنگاهه
ی            استفاده کامل از رانت های مال
ا           د ي ومالياتی وغيره دربخش تولي
ه         ان هرگون اال امک واردات ک
ران           ازار را از ديگ ت درب رقاب
ودن          ار نب سلب می نمايند، در اختي
دکاال،         رای تولي ه الزم ب واد اولي م
دهای       ثر واح ودن اک وردار نب برخ
ا،       وژی روزدني دی از تکنول تولي
سام           واع و اق ی ان انع تراش م
ای          تی و نهاده ازمانهای دول س
د و در             ر راه تولي ی برس عموم
تراتژی و          دان اس وع، فق مجم
ا        ق ب صادی منطب ای اقت تاکتيکه
ده         رمايه عم انی س تهای جه سياس
د              ه در بع ت ک ی اس رين عوامل ت
اجتماعی، کارتوليدی را از صرفه   

ت      ته اس از داش صادی ب ن .  اقت اي
زون         زايش روزاف عوامل باعث اف
ردم         وده م بيکاری و فقر معيشتی ت
ده         صادی ش ه، رکوداقت و در نتيج

د     ن رون واي
  ٨صفحه 



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

ت         سترش اس ه گ ان رو ب . همچن
د       دين واح ه چن ه روزان بطوريک
ال متوقف می شوند و             توليدی فع
ل بيکاران می        کارکنان آنها به خي

د ن      .  پيوندن ساجی اولي نعت ن ص
ف و            ه توق ود ک نعتی ب ص

ه         ل ده  70ورشکستگی آن از اوائ
روز صنايع مختلف       آغازشد و ام
ده          ه ش ن عارض ار اي دچ
واره واردات       اند؛عارضه ايکه هم
رمايه          ط س شابه توس االی م ک
ا          ه ب تجاری رانتی و مافيايی و البت
ی          د داخل ر از تولي ايی ارزان ت به

ت       ته اس راه داش ه .  را، بهم نمون
بارز اين پديده در شرايط حاضر،       
کر       اديرهنگفتی ش واردات مق

رف    ه        2ظ ت ک ال اخيراس  س
موجب شده بخش اعظم توليد سال    

ال              85 د س ل تولي  86 و ک
کارخانجات شکر به فروش نرسد       

ود        ار ش ا تلمب در .  و درانباره
وضعيت کنونی، بجزصنعت نفت      
و گاز که در انحصار کامل دولت        
و سازمانهای نظامی و اطالعاتی       
د و              ی ح شتوانه ب وده و از پ ب
ت،     صرمالی برخورداراس ح
ف       ات مختل ه درج نايع ب سايرص
ه          ستند ک ی ه ود و بحران دچار رک

ت از         ارت اس نی آن عب ود عي : نم
رد،         ی عملک ان ده زي
رای        الی ب ابع م دراختيارنداشتن من
ن              ه و تامي واد اولي د م خري
نگين        دهيهای س ا، ب ايرهزينه ه س
وق و            ه، حق ات، حق بيم بابت مالي
مزايای کارکنان و وامهای بانکی،     
ودن           اال ب د، ب ستمر تولي اهش م ک
ودن          ايين ب بهای تمام شده توليد و پ
کيفيت آن وعدم توانايی به حضور      
ای           ا کااله ت ب ازار و رقاب در ب

ی   نی (واردات دتًا چي ا  ).  عم ا اينج ت
ود اقتصادی         مربوط می شد به رک

 .و ويژگيهای آن

 

شوری         ران ک ر، اي وی ديگ ازس
ا            واره ب ا هم است که بودجه دولته
ی         ده و م سته ش تی ب دهای نف درآم

ود ود      .  ش اکتور ضربدر رک ن ف اي
ذاری در بخش        د و سرمايه گ تولي
ا افزايش           صنعت، مساوی است ب
بيش ازحد و غيرطبيعی نقدينگی         

ورم   دی      .  و ت ل ازاحم ای قب دولته

م         شان ه ستند و حقوق بکاره
ا         ود، ب ی ش ت م ع پرداخ بموق
وًال         ه معم ار دوم ک ه ک تغال ب اش
ه هرترتيب      مسافرکشی است، ب

د            ان   می برن ده  .  ماه را به پاي ع
شتر در          ان بي ه کارش م ک ای ه
ردم و           ه م ارتباط با امور روزان
ن       ا گرفت ت، ب ات آنهاس مراجع

ساب         ق ح وه و ح ول   (رش ه ق ب
سريع      ق الت وم، ح ای ق ) زعم

د     ی گذرانن ار م ن .  روزگ بنظرم
ی           طح نم ن س س را دراي هيچک

ود         . توان متهم به عمل خالف نم
ن         ی، اي ده کل ک قاع وان ي بعن
ه        تی است ک د حکوم ستم فاس سي
صادی        ای اقت کارکرده
راز اراده        اعی اش فرات واجتم
را             ه و آن رار گرفت ه ق آحاد جامع
به امورعادی و روزمره زندگی    

رای    .   مردم تبديل می سازد     ا ب ام
ار و           روم ازک ه مح رادی ک اف
ی        تی راه ستند، براس د ه درآم
غلهای         ه ش ز روی آوردن ب بج
ن         در، ت روش موادمخ اذب، ف ک
ا دزدی           ال آن و ي ی و امث فروش

د    ی مان اقی نم ر    .  ب اری و فق بيک
وارض و        ار ع صادی، درکن اقت
ايه           اعی آن و در س ات اجتم تبع
اعی و        شدت ارتج تی ب حکوم
سانی          ه ان ده، فاجع ب مان عق
ه گوشه        غريبی را موجب شده ک
ه روزه در              ايی از آن هم ه
ا          ه ه وادث روزنام فحه ح ص

 .بچشم می خورد

 

تر     ای به ک دني ه   :ي  روحي
ت        ه باالس ی در جامع . اعتراض

ان و       ارگران و جوان اعتراض ک
ر           ا کمت ا م زنان گسترده است ام
وده ای در        ات ت اهد اعتراض ش

ستيم    ه ه طح جامع ن   .  س ت اي عل
 مساله را در چه می بينيد؟ 

 

ا   رداد کوش ه     :مه انطور ک  هم
سترده است،       گفتيد اعتراضات گ
ه         ست و منجر ب ه ني ا يکپارچ ام
ی           المی نم ام اس ردن نظ ج ک فل

ود ر و        .  ش ن تنف ردم درعي م
وری          ه از جمه اری ک انزج
ن حقيقت            ه اي ته و ب اسالمی داش
پی برده اند که هرحق و خواسته   
م             ن رژي ا زور از اي ای را فقط ب
د         ی نيازمن ت، ول وان گرف ی ت م
رای        ايی ب ه اتک ت و نقط مرجعي
وز       ه هن ستند ک ود ه ارزات خ مب
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ی          ن موضوع پ ه اي ا حدی ب ژاد ت ن
ای                ه ه ه بودج ا تهي رده و ب ب
يره         ندوق ذخ شکيل ص ی، ت انقباض
ر          تهای ديگ ی سياس ارزی و برخ
دينگی و             م نق اهش حج عی در ک س

تند   ورم داش ار ت ه   .  مه سلم است ک م
ستر        اه ب در جمهوری اسالمی هيچگ
ران          ل بح رای ح ی ب ب سياس مناس
ن           ته و اي ود نداش صادی وج اقت
م          واره جزء الينفک رژي بحران هم

ود          د ب وده و خواه المی ب ا .  اس ب
دی         ت احم تهای دول ال سياس اينح
ن             رعت اي ه س دان ب ژاد دو چن ن
د             ا رش راه ب زود و هم ران اف بح
فزاينده حجم نقدينگی، نرخ تورم را      
ول،         ی پ طبق آمار صندوق بين الملل

دود     ا ح رد    20ت اال ب ن .   درصد ب اي
ه         انده ک ايی رس ار را بج تها ک سياس
ی      ات دولت سروصدای بعضی مقام

ده است    م درآم يرًا طهماسب   .  ه اخ
زی        ک مرک س بان اهری، رئي مظ

دينگى در     "آه  اعالم کرد     يزان نق م
ه   پايان مهرماه امسال       هزار   148ب

ان  100و يد ر     ميليارد توم ا   "  هس و ب
اين ترتيب، رشد نقدينگی طی مدت       

دود        ال ح وده      90دو س د ب  درص
ت ه         .اس تناد ب ا اس ن ب  وی همچني

صادی و        ل اقت های اداره ک گزارش
دارايی استان قم و گزارش وزارت        

اره      ات در ب ای زود  "اطالع طرحه
ازده    ور،      "  ب س جمه اری رئي ابتک

الم           ا را اع ن طرحه ست اي شک
 .داشت

 

ل        ه اضافه عوام ن موضوعات ب اي
ديگری همچون بودجه های کالن        
ت            می حکوم ير رس می و غ رس
برای پيشبرد ميليتاريسم و تروريسم     
م در            ات رژي س مقام ت ولي ا لف و ي
ازمانهای       رکتها و س سات، ش موس
دولتی و بنيادهای رنگ و وارنگ          
ست،           ام بودجه اي که خود درحد ارق
شور      صادی ک اختارهای اقت ًال س عم

 .را نابود ساخته است

 

ن          ا اي ه ب ردم چگون يد م ی پرس م
طبيعی است   .   وضعيت سر می کنند   

ير           د س نه ای باي سان گرس ه هران ک
رآورده          ايش ب داقل نيازه ود و ح ش

ردد شغول     .  گ سانيکه م ثر ک اک

٣٧شماره   
ا             ه و ي شخص نيافت ور م را بط آن

د   ود از   .  انتخاب نکرده ان ن کمب اي
ناختی موجد نوعی          لحاظ روان ش
شار        منع و ترديد، بخصوص در اق
ه         ميانی جامعه، می شود و گاهی ب
ايد           ه ش د ک ی انجام صور م ن ت اي
وری         ار جمه ردن ک سره ک يک

ار آمريکاست        ده  . اسالمی فقط ک ع
دی سطحی        ع بن ا يک جم ای نيزب
ت         رنگونی حکوم ه س از تجرب
ا               ايگزينی آن ب وی و ج پهل
ن نتيجه            ا اي جمهوری اسالمی و ب
گيری که انقالب باعث پس رفت          
جامعه و وضع معيشتی مردم شد،       
ی          ت انقالب ه حرک از هرگون
صلحت را در         وده و م راس ب دره

د       ه می بينن ا  .   رفتارمحافظه کاران ب
ه         رايطی ک عيت و درش ن وض اي
ی          سی و امنيت تگاههای پلي دس
دای          ر ص المی ه وری اس جمه
د،           ی کنن رکوب م الفی را س مخ
اهد اعتراضات صريح      اکمتر ش م
وده و                ی ب فاف سياس و ش
شتر در           ردم بي ات م اعتراض
نفی و           صادی و ص ای اقت قالبه
روز          ده ب صورت پراکن وًال ب معم

 . کرده است

 

تر    ای به ک دني نيده    :ي ضا ش  بع
داری         ت پاي ردم عل ه م شود ک مي
ساله           ود م المی را در نب م اس رژي
سيون       فوف اپوزي بری در ص ره

د   ی .  سرنگونی طلب ميدانن ارزياب
ارگری          سم ک ست؟ کموني ما چي ش
د           ن خالء چه باي برای پر کردن اي

 . بکند

 

 

ه  .   درست است    : مهرداد کوشا  هم
کسانيکه پيش شرط رفع معضالت     
ران را          اعی اي صادی و اجتم اقت
وری           ی از جمه د سياس ع ي خل
ی         ردم م ود م ط خ المی توس اس
لی             ل اص ی از دالي د، يک دانن
بری          دان ره م را فق داری رژي پاي
رنگونی       سيون س سجم در اپوزي من

د       ی کنن ابی م ب ارزي ک .  طل ش
المی در           وری اس ه جمه ست ک ني

امی    ر         30تم ته از ه ال گذش  س
وسيله، ابزار و سياستی، در داخل    
رای حفظ خود             و خارج کشور، ب
ه باعث             ا آنچه ک رده، اٌم استفاده ک
ه شده،           ن زمين موفقيت رژيم در اي

ع       در واق
  ٩صفحه 



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

ضعف اپوزيسيون در سازماندهی     
ه و         سترده، يکپارچ ش گ ک جنب ي
ه فعل               وه ب پيگير و در نتيجه از ق
ردم        ی م سيل انقالب دن پتان در نيام

ا      .   بوده است   م اسالمی نيروه رژي
به         امی و ش دد نظ شکيالت متع و ت
نظامی برای بقاء خود تدارک ديده 
رده      و تاکنون بهره زيادی از آنها ب

ت ش    .  اس شيانه جنب رکوب وح س
ال       اه س شجويی تيرم ه 1378دان ک

ی         ه يک جنبش انقالب ت ب ی رف م
ط         ود، توس ديل ش سترده تب گ
تی و در         امی وامني ای انتظ نيروه
ه و             ترل کوچ ار آن، کن کن
ای        ط نيروه هر توس ای ش خيابانه

ن واقعيت است       . بسيج، مصداق اي
يرو            زار و ن ن اب اما تدارک همه اي
ا صرف            و يگان و گشت وغيره ب
سيار هنگفت       سيار ب ای ب ه ه هزين
ان  وآب و              ردم، از ن سه م ازکي
ور            ا و بط سکن آنه ان و م درم
مشخص، از ثروت بيکران نفت و     

اتم بخشی می شود           . گاز کشور ح
م           ن رژي ه اي حال درنظر بگيريد ک
ارگران       ه ک صاب يکپارچ ا اعت ب

ود       ه ش ت مواج نعت نف اه .  ص آنگ
ه             ود ک د ب اهد خواهن ه ش هم
د       سرعت کن م ب شيرهای رژي شم
ارگران       ه ک شار ب ده، سايراق ش
ای        ته و ابزاره صابی پيوس اعت
د       ی ازکارخواهن ی درپ رکوب پ س

 .   افتاد

    

رنگونی         ب، س ن ترتي ا اي ب
ک            ه ي از ب المی ني وری اس جمه
ازماندهی       الب س الب دارد؛ انق انق
د و                     ی خواه بری       م و ره
رهبرکسی است و سازمانی است        

ان در                  دگ ن ن ت ک رک ا ش م
ه،       ١۶اعتراضات    وري روز "  ف

ه             ری ب راس راض س ت اع
رای آزادی        جمهوری اسالمی ب

ی            دان ان زن وي ج ه دانش م " ه
 :جمهوری اسالمی را بخاطر 

 

ری و            -١ ي گ ت وب و دس رک س
 شکنجه، سنگسار،

يش از           -٢  هزار    ١٠٠اعدام ب
 تن از مخالفين،

ه آزادی           -٣ ون رگ وب ه رک س
اعات و             م سياسی، عقيده و اجت

  ،تظاهرات

ه       -۴ تحميل موقعيت فرودست ب
 زنان،

 اعمال حجاب اسالمی، -۵

ه               -۶ ان ي طع وحش سنگسار و ق
 اندام انسانها،

 ٩تجاوز اسالمی به دختران      -٧
 ساله،

الکت و              -٨ ر و ف ق ل ف ي م ح ت
 بيکاری و گرسنگی بر جامعه،

سرکوب خوشی و شادی و          -٩
 فراغت،  

برپا کردن چوبه های دار،    -١٠
ان و              ری زن گي سرکوب و دست

 . جوانان محکوم ميکنيم

 

ن              ان در اي دگ ن ن ت ک رک ا ش م
ه         م ک ي ن ک ي رات اعالم م اه ظ ت

 : خواهان

 

آزادی بی قيد و شرط آزادی      -١
ری      دانشجويان آزاديخواه و براب
ی و               دان ران زن ارگ ب، ک ل ط

م        ي ت . تمامی زندانيان سياسی هس
خواه و       " ما از    دانشجويان آزادي

ای          ه اه گ ب دانش ل ری ط راب ب
 . دفاع ميکنيم" سراسر کشور

 

د و شرط             -٢ ي ی ق ای ب ه آزادي
ات،          وع ب ط ی، آزادی م اس ي س
تشکل، تحزب و اعتصاب، در        

 در باره اوضاع سياسى 
 ...و وضعيت مردم 

ردم           اد م ورد اعتم که تا آن درجه م
وان           ک فراخ ا ي ه ب ه ک رار گرفت ق
صابات         د اعت ی توان ی م عموم
را         ه و آن راه انداخت ری ب سراس

 . سازماندهی و اداره کند

 

رنگونی          ش س ت جنب ر قراراس اگ
ارگری        يزم ک زاب کمون ط اح توس
ه           ود، ک بری ش ازماندهی و ره س
رمن در          ه نظ ت، ب ن اس ا چني قطع
ده            ريم، عم سر می ب شرايطی که ب
زاب          ن اح ار اي انع در ک رين م ت

ت    سم آنهاس ات .  سکتاري اعتراض
شار          اير اق ارگران و س ی ک کنون
ه           م ب ی وه اظ کم ه لح م ب ردم، ه م
د               ی توان د و م ی، باي اظ کيف لح

د   اء ياب سرعت ارتق م   .  ب ن مه ا اي ام
ناخت           رو ش يز در گ ر چ ل از ه قب
سم و          ادی سکتاري ای م ه ه زمين
م           زاب، ه ا آن دراح دی ب مرزبن

م در پراتيک است          . درتئوری و ه
ال    ی       1386س د کيف اهد رش  ش

شجويی،       ش دان شمگيری در جنب چ
ش            تقالل بخ الم اس طه اع ه واس ب

وديم        ال آن، ب پ و راديک ت .  چ تح
وده         ش، اعتراضات ت تاثير اين جنب
ده ای را           يرات عم ای می تواند تغي

سم دراحزاب    .   تجربه نمايد  سکتاري
ش         ارگری جنب يزم ک کمون
القوه          م از حرکت ب دانشجويی را ه

ه،    .  آن باز خواهد داشت    و در خاتم
اريخی و خاطره         ه ت يادآوری تجرب
ا          ه ج شيرين کنفرانس برلين که هم
ست         زب کموني ا ح واره ب و هم
کارگری منصورحکمت تعريف و      

ا احزاب    .  تداعی می شود  امروز آي
ه             شی ب ای نق ه ايف اين جنبش قادر ب

 *همان برجستگی خواهند بود؟  

٣٧شماره   

 . جامعه هستيم

 

جدايی دين از دولت و آموزش        -٣
ظام               رار يک ن ق ت و پرورش و اس

 . سکوالر هستيم

 

دام و             -۴ ازات اع ج د م ي و اک غ ل
 . حبس ابد هستيم

 

ی و                 -۵ وق ق ل ح ام ری ک راب ب
اجتماعی زنان و مردان در تمامی     
د         اي ارت شئون اجتماعی و نابودی آپ

 . جنسی و حجاب اسالمی هستيم

 

پايان دادن به هرگونه تبعيض         -۶
اعی و          و نابرابری سياسی و اجتم
ت، محل              سي حقوقی بر حسب جن
لف           تولد و يا تکلم به زبانهای مخت

 . هستيم

 

وق و             -٧ ق وری ح ت ف رداخ پ
ران،          ارگ ده ک مزايای پرداخت نش
ه               کاری مکفی ب پرداخت بيمه بي

 . همه افراد آماده به کار هستيم

 

زشکی               -٨ ی و پ داشت ه خدمات ب
اسب و در دسترس                ن رايگان، م

 .همگان هستيم

 

ار انسان از انسان را                -٩ م ث ت اس
م و           ي دان دون شان جامعه بشری مي

 .برای نابودی آن مبارزه ميکنيم

 

برای جامعه ای آزاد، برابر،       -١٠
رای                   ی ب ان ه و انس رف اد و م ش

 . همگان مبارزه ميکنيم

 

ق                  ق ح ه ت م ک ي ن ک ي الم م ا اع م
ی        گون خواستهای ما منوط به سرن
وری              ه م م ج ال رژي م ام و ک م ت

 . اسالمی است
 

*** 

  نشريه
 يک دنياى بهتر 

! را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

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

 قطعنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

  فوريه١۶در اعتراضات 



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

يکی از ادعاهای مسئولين رژيم           
اسالمی و بالخص دولت احمدی         
نژاد جنايتکار ايجاد راه کارهايی        
برای پيشرفت اقتصادی بوده                 

شوهای تلويزيونی وزيری     .  است
که در بين چندين مهندس راه می          
رود و طرح های به اصطالح                
عمرانی را افتتاح می کند را همه         

اما چشم مردم ايران       .  ما ديده ايم    
در اين سی سال از اين تبليغات              

اما در آن     .  عوام فريب پر است       
پيشرفت "طرف واقعيت                           

  ، بيکار سازيهای انبوه    ،"اقتصادی
قيمت رو به تصاعد مواد مصرفی      
خوراکی که در شش ماه دوم                    

 درصدی را هم      400امسال مرز    
اين را ما نمی گوييم               (شکست    

به .  مسئولين خود رژيم می گويند      
تصوير ديگری از     )  نقل از ايسنا    

. می دهد "  پيشرفت اقتصادی "اين  
مفسرين جمهوری اسالمی البته           
پر کردن حساب های بانکيشان را      

می "  پيشرفت اقتصاد   "شاخص    
مدل خزانه اسالمی که در         .  دانند

بانکهای سوييس برپاست نمونه           
ای برای پيشرفت اقتصادی با                
همان شاخص های بانک جهانی          
پول و سازمان تجارت جهانی                
است که با تناقضات جمهورى               
اسالمى يک ورشکستگی کامل را     
برای سرمايه داران در ايران رقم       

صنايع بی شماری که       .  زده است  
به تعطيلی کشيده ميشوند تا                       
سرمايه دار بتواند بخشی از                     
سرمايه خود را حفظ کند از اين             

جالب آن    .  جمله شاخص هاست      
جاست همين حضراتی که به                  
پيشرفت اقتصادی می بالند کشتی       
سرمايه و پول خود را به مناطق           
آزاد سرمايه چون دوبی و کانادا           

اما سرمايه داری در      .  می فرستند 
ايران با قانون و زندان پشتيبانی           

هيچ نهادی نيست که در      .  می شود 
پس ورشکستگی کارخانه از                  

بسته شدن     .  کارگر حمايت کند       
کارخانه مساويست با نابودی                 
کارگری که ساليان سال از پس             

بيمه !  انداز ناچيزی هم عاجز بوده    
بيکاری که اسما وجود دارد و                

 درصد کارگران     ٩٠رسما براى     

سال اخير به بهانه عدم افزايش          
 درصدی قيمت محصول     5حتی  
 دستمزد کارگران                      ،نهايی

بهانه ی    .  افزايش نداشته است      
ديگر اين است که سهميه پی               
وی سی که دولت برای توليد به        
کارخانه ها می دهد جواب گوی       
نياز آنها نيست و آنها مجبورند          

 .دست به واردات بزنند

 

 کارخانه های کود سازی

 هزار نفر کارگر در اين                 15
واحدهای توليد در حال کار                 
هستند که به دليل عدم حمايت             
وزارت کشاورزی در آستانه             

استفاده از       .  تعطيلی هستند      
کودهای تک عنصری بدون              
شناسايی و تجزيه خاک های               
زراعی کشور برای تشخيص           

 ،نوع خاک و نوع کود مناسب           
بزرگ ترين صدمه را به خاک         

. های زراعی وارد می کند                  
انجمن توليد کنندگان کود                       
شيميايی در نامه ی خود نوشته         

 :اند

 

 سال قبل          50طبق روال          ...
کودهای تک عنصری از خارج      
کشور خريداری شده است و با          
يارانه ای که دولت آن را می               

در اين  .  پردازد توزيع شده است   
مدت تنها حدود ده درصد از                

 ميليون تن کود شيميايی               4/4
تبديل به کود کامل دارای مواد           

 آن هم برای        ،مغذی شده است     
کل خاک های ايران با يک                   
فرمول که به هبچ وجه متناسب         
و تامين کننده نيازهای متنوع             

استفاده از  .  کل کشور نمی باشد     
اين کودها عالوه بر مضراتی            
چون فرسايش خاک و آلودگی           

 اگر تغييری در         ،محيط زيست  
 سياست    ،اين زمينه رخ ندهد           

واردات بی رويه گريبان                       
هزاران کارگر واحدهای توليدی    
را خواهد گرفت و به زودی                
شاهد تعطيلی و بيکاری هزاران     
کارگر ديگر خواهيم بود و در            

 تعطيلی صنايع در ايران
 على طاهرى

اعتراضات کارگران   .  وجود ندارد  
در اين وضعيت با سرکوب شديد و        

بدون .  سردواندن روبرو ميشود         
يک اتحاد وسيع کارگرى و يک               
تالش سازمانگرانه وسيع نميتوان با     

 . اين وضعيت فالکتبار مقابله کرد

 

مختصرا نگاهی به تعطيلی صنايع        
در ايران و بيکارسازيهاى متعاقب        

پيشرفت "آن ميندازيم تا بيشتر با             
سران رژيم اسالمی آشنا    "  اقتصادی

 :شويم

 

 عسلويه

بسياری از پروژه های نفتی                       
عسلويه تعطيل است و کار در آن            

با تعطيلی هر يک     .  انجام نمی شود   
از پروژه ها هزاران کارگر بيکار         

 .می شوند

 

 صنعت چرم

بيش از يک ميليون نفر در اين                   
صنعت مشغول به کار هستند که به        

عدم .  بيکاری تهديد می شوند                
حمايت از اين صنعت و عقب                     
ماندگی تکنولوژيکی آن باعث                  

در حالی  .  نابودی اين صنعت است     
که تبديل پوست خام به ساالمبور با        
تکنولوژی قديم باعث استفاده بی             
رويه از مواد شميايی سمی شده                

هيچ تالشی جهت به                     .  است
کارگيری تکنولوژی پيشرفته در            
اين زمينه صورت نگرفته است و          
اين صنعت محيط زيست را تخريب   
کرده و رودخانه ها و فاضالب ها           

زيرا در تبديل      .  را آلوده می کند        
پوست به ساالمبور از سيانور که            
يک ماده سمی قوی است استفاده              

به اين ترتيب کارگران        .  می شود  
اين صنعت در معرض خطرهای           

در حال حاضر   .  فراوان قرار دارند  
 کارخانه مشغول توليد      50بيش از    

چرم مصنوعی هستند اما واردات          
از چين با تعرفه های پايين باعث             
شده است تا اين صنعت از باز                    

در دو   .  توليد داخلی از نفس بيفتد         

٣٧شماره   
پی آن نابودی زمين های                            
کشاورزی و بيکاری و گرسنگی        

 ....کشاورزان

 

انجمن توليد کنندگان کود شيميايی       
در انتهای نامه خود خواستار                  
حذف يارانه کود واراداتی شده              

زيرا پرداخت اين يارانه که        .    اند
قاچاق کود شيميايی به کشورهای        
همسايه را به دنبال دارد را مسبب       
وضعيت نا بسامان واحدهای                  

 . توليدی داخلی عنوان کرده اند

 

 صنعت آلومينيوم

 300 تا        250در حال حاضر            
هزار نفر در صنعت آلومينيوم               

رئيس اتحاديه       .  اشتغال دارند      
تعاونی های سراسری صنايع                
آلومينيوم کشور با اشاره به اين              
که تکنولوژی صنعت آلومينيوم به     

توليد اين بخش    :   گفت ،روز است 
 هزار تن در سال است در              200

صورتی که اين ميزان بايد دو                
با .  برابر وضعيت فعلی باشد             

اشاره به اين که دو سال است                   
صادرات آلومينيوم و وارادات              
مواد اوليه اين صنعت قطع شده             
است و دولت هم حمايتی از                      

 .صنعتگران نمی کند

 

خطر بی کاری کارگران و                          
 کشاورزان دانه های روغنی

 سال اخير توليد دانه       40در طول    
 برابر شده است     5/5های روغنی   

اما واردات اين محصول به دليل          
 برابر شده       100افزايش سرانه       

ضريب خودکفايی دانه های    .  است
  درصد اعالم        14/3روغنی را      

 85کرده اند که قطعا واردات                 
درصدی روغن  می تواند                         
صدمات جبران نا پذيری را برای       
ساير محصوالت مانند کنجاله و           

در .  صنايع دام و طيور ايجاد کند        
 تعرفه ی وضع         85 و      84سال   

 15شده برای دانه های روغنی             
درصد و برای کنجاله های سويا           

 درصد بود که پس از                            25
فشارهای بسيار به اسم دفاع از              
صنعت مرغ داری تعرفه ی                    

 درصد     4وارادات کنجاله به               
 .رسيد

 
  ١١صفحه 



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

تعرفه ی واردات نخ از پنبه کم              
 تر است

در طی سال های گذشته چندين              
کارخانه توليد نخ ظريف به بهره          
برداری رسيد و بالفاصله وزارت     
صنايع پيشنهاد افزايش تعرفه                

. واردات نخ ظريف را ارائه کرد        
هم اکنون يک سال است که                      
اعضای کميسيون ماده يک                     
درباره تصويب پيشنهاد وزارت          

. صنايع و معادن تعلل کرده است        
در حال حاضر هم اين کارخانه             
ها نمی توانند با وجود اين تعرفه           

. ها با رقبای خارجی رقابت کنند         
هم اکنون واردان نخ به صرفه               
شده و توليد داخلی به مشکل                    

و حجم    .  فروش برخورده است       
بااليی از توليد داخلی در انبار ها         

در حال حاضر     .  باقی مانده است    
تعرفه نخ ده درصد و تعرفه پنبه            

و اين باعث شده    .   درصد است  15
است به جای اين که پنبه از خارج      
وارد شود و نخ توليد شود نخ با               

در حالی که         .  صرفه تر شود        
 هزار تن پنبه وجود         300زمانی   

داشت ولی اکنون اين ميزان به              
در .   هزار تن رسيده است             75

حالی که مصرف کشور در حدود       
 . هزار تن است150

 

 حرير قائم شهر 

يک فعال کارگرى شرکت کاغذ           
اين :  حرير قائم شهر گفت                   

کارخانه هنگامی که به بخش                  
خصوصی واگذار شد از واحد              
های فعال و نمونه استان                             

اين واحدها   .  واگذار شده است    
 کارگر دارد که        150بيش از     

کارفرمای جديد آنها را به امور      
بيمه بيکاری معرفی کرده است     
و قول داده که پس از تعميرات         
کارگران دوباره مشغول به کار     

 .خواهند بود

 

صنايع خوزستان در آستانه ی       
 بحران 

در مجلس      "  نماينده شوش     "
رژيم گفت توليدات گروه ملی          
به علت واردات بی رويه آهن          
االت از کشور چين در                          
انبارهای شرکت باقی مانده و          

. هنوز به فروش نرفته است             
کشت و صنعت هفت تپه در               
خوزساتن و کارون و شوشتر          
از جمله صنايع مشکل دار                 

 .استان هستند

 ....و 
 

در پايان يک نکته را بايد                     
اشاره کرد و آن اينست که                   
خيلى ها وضعيت فعلى صنايع        

عدم "ايران را حاصل                           
عدم حمايت از            "،"مديريت

واردات   "،"محصوالت داخلى  
و غيره ميدانند و          "  بى رويه   

حمايت از بازار      "نسخه شان      
اين سياستى است   . است"  داخلى

که از دولتيها و مجلسيها تا                  
اپوزيسيون و حتى فعالين                    
کارگرى بکرات تکرار شده             

اين سياست آينده ندارد و      .  است
البته سياست کارگران                           

. کمونيست نميتواند باشد                     
سرمايه امروز يک پديده                     

از کارکرد بازار    .  جهانى است 
در يک   .  جهانى استفاده ميکند    

حالت ساده ميتوان اينگونه                 
فرض کرد که همانطور شما            

 تعطيلی 
 ...صنايع در ايران

مازنداران بود که حتی بيشتر مواد         
اوليه کارخانه های صنايع کاغذ               
سازی سراسر ايران را نيز تامين           

اين کارخانه با داشتن بيش از        .  کرد
 کارگر پس از واگذاری به               900

بخش خصوصی دچار بحران و              
 .تعطيل شود

 

 تهران کيمی کال

شرکت توليدی نمک طعام تهران            
کيمی کال از اسفند ماه گذشته                      
تعطيل بوده و کارگران اين واحد به       
اجبار کارفرما مجبور به تسويه               
حساب و ترک محل کار خود شده           

برخی از کارگران اين شرکت       .  اند
.  سال هستند   25دارای سابقه باالی     

اين کارگران با شکايت جمعی به             
مراجع قانونی و قانون گذار                        
خواهان رسيدگی به مشکل خود               

 .شده اند

 

 مهر ايران 

شرکت توليدی بخاری مهر ايران           
 ،به دليل اختالف شرکت و بدهی             

 کارگر شاغل در اين     400تعطيل و   
 30حدود     .  شرکت اخراج شدند        

 ماه   6کارگر اين شرکت بيش از             
 .حقوق طلبکارند

 

 شيشه سازی اليگودرز

اين واحد سال گذشته به دليل کمبود        
نقدينگی و فرسوده شدن ماشين                 
االت خطوط توليد با بحران مواجه        
شده بود که اخيرا به شخص جديدی       

٣٧شماره   
کفش يا پيراهن را نميخواهيد با              

 سرمايه دار   ،نرخ گرانترى بخريد  
هم مواد مصرفى جامعه را تالش         
ميکند ارزانتر از بازار جهانى              

در نتيجه ورشکستگى و    .  تهيه کند 
تعطيلى صنايع سنتى و يا صنايع          
با تکنولوژى پائين و سرمايه کم            

ما بعنوان    .  اجتناب ناپذير است       
جنبش کارگرى و سوسياليستى             
نميتوانيم مشاور اقتصادى سرمايه     
داران و چگونگى اداره سرمايه           

مسئله تا آنجا به ما          .  دارى شويم  
مربوط است که رقابت باغ وحش        
بازار دامن ما و کار ما و زندگى            

در مقابل کل اين        .  ما را ميگيرد    
وضعيت بايد کارگران آلترناتيو           

يا کار يا بيمه    .  "خود را ارائه کنند   
يک پاسخ در         "  بيکارى مکفى    

اينکه زندگى  .  وضعيت فعلى است  
ما نميتواند تابع سود و زيان                      

 ،و پاسخ اساسى تر     .  سرمايه باشد 
اينست که نميتوان اميد داشت که           
جمهورى اسالمى اين وضعيت را      

حتى بدون      .  سرو سامان دهد          
 سرمايه     ،جمهورى اسالمى هم         

دارى در ايران کمابيش همين                 
راه حل واقعى کارگران           .  است

. عبور از کل اين وضعيت است           
يعنى واژگونى سرمايه دارى و             
خارج کردن ابزار معيشت و تهيه        
وسائل زندگى و خوشبختى از                
انحصار دولت و سرمايه داران و        
برقرارى مالکيت اشتراکى و نظام     
سوسياليستى بعنوان راه حل پايان       

 . کل اين بدبختيها
 

ناسيوناليسم اقتصادى و حمايت از      
 سياستى عليه               ،بازار داخلى       

 بلکه        ،سرمايه دارى نيست               
سياستى واپسگرا است که حمايت       

را "  خودى"از ارتجاع و سرمايه       
در مقابل ديگر سرمايه ها تجويز         

و اين در دنياى امروز مثل      .  ميکند
همان صنايع ورشکسته نفس سرپا     

 . *ايستادن ندارد

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

                .                                      گنجينه غنی آموزش است 
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 تلويزيون  برای يک دنيای بهتر
ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠
 

ست،       .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است      ي بيطرف ن
اه و                   .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي مدافع حق

ستی                      .   سعادت انسانها است    ي ال ي رای يک جمهوری سوس ا ب م
ه                       .   مبارزه ميکنيم  ا را ب ه ه ام رن ن ب لطفا روز و زمان پخش اي

 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

 تفاوتها

ابتدای کار و هدف بالفصل هر             
حزب سياسی گرفتن قدرت                      
سياسی است در جهت تغيير برای       
جنبشی که به آن تعلق دارد و از             

البته ما    .  آنجا بر خواسته است          
کمونيستها مانند احزاب                              
بورژوازی نه توان و نه هدف                
ورود به پارلمان را داريم و نه               

. قدرت و هدف کودتای نظامی را       
اصوالً  يک بورژوا با انتخابات           
پارلمانی و يک حکومت                            
دمکراتيک و يک نظامی با کودتا       
بر سريره قدرت می نشيند، چون         
پايگاه و حوزه فعاليتش پادگان و           
منطقه نظامی و اهرم به حرکت            

 اسلحه و گلوله و        ،در آورنده اش   
امرى که چپ   .  خفقان نظامی است  

سنتی و اردوگاهى روی هر دو             
اين موارد به حد کافی کار کرده و    
نتيجه ای جز شکست برای طبقه          

تفاوت .  کارگر نداشته است              
کمونيسم کارگرى منصور حکمت    
ً با چپ سنتی بر سر يک تمايز                

يعنی .  اجتماعى و طبقاتى است         
کمونيسم را تنها بر سر جای                    

 يعنی جايی که کارگر     ،اصلی خود 
روزمره حال چه آشکار و چه                
پنهان مشغول کشمکش با سرمايه       

.  برسميت ميشناسد          ،دار است     
يعنى جنبش سوسياليستى کارگران    
نميتواند هدفى جز الغاى مالکيت         

 لغو     ،خصوصى سرمايه دارى         
 و برپائى جامعه اى             ،کارمزدى

انسان محور و بدون طبقات و                
اين .  تضادهاى طبقاتى داشته باشد    

کمونيسم در عين حال که براى              
نابودى سرمايه دارى تالش                     

 درعين حال در صف اول        ،ميکند
هر مبارزه کارگر و جنبش                       
اجتماعى براى بهبود و تحميل               
بخشى از حقوق و خواسته هاى             

. کارگران به سرمايه داران دارد         
کمونيسم کارگرى يعنى جنبش و          
حزبى در دل جامعه، در مرکز              

 ، عليه تبعيض        ،جنبش کارگرى    
. عليه ارتجاع جمهورى اسالمى         

يعنى حضور در کنار کارگران و        
زنان و جوانانى که هر روزه                  

شعارهای جنبش سلبی موجود          
با .  در جامعه را نمايندگى کرد        

بعبارت ديگر نخواستن مردم را      
نه .  بيان سلبيت کمونيستى داد         

 بلکه حزب پيشرو بايد       ،تنها اين 
شعار پيشرو را ارائه بدهد و               
قادر باشد با درک شرايط و                  
تناسب قوا افق جلو رفتن کل                

.   جنبش و طبقه را ترسيم کند               
ً  در دوره ای که جنبش                   مثال
سرنگونی زنده است و مردم              
حتی با ترس و واهمه پشت آن            

 شعار اصالحات    ،حاضر هستند 
دادن يک شعار پاسيفيستی و               

يعنی ما  .  يک گام به عقب است      
پشت جنبش توده ای قرار می             

يعنی ما جنبش زنده              .  گيريم
وقتی .  جامعه را نمی شناسيم          

خطر جمهوری اسالمی را مردم     
بيشتر از خطر جنگ احساس            

 ما بايد نماينده                     ،می کنند      
اعتراض مردم به نفى جمهوری      

در حال حاضر     .  اسالمی باشيم  
کماکان اين وضعيت برقرار              

و گرنه با شعار نه به                .  است
 در زمانی که جنگی در          ،جنگ

 شايد انجمن اسالمی      ،کار نيست 
و بسيج هم پشت آن حاضر                   

همانطور که در وقايع           .  شوند
اخير پشت شعار دانشگاه پادگان      
نيست طيف وسيعی از بدنه                 

البته بايد  .  انجمن اسالمی هم آمد    
ديگر شعارها را هم به پيش برد        

حجاب نه ، جنگ نه ،       :  از جمله 
 دانشگاه پادگان نيست          ،فقر نه   

اما اين امر هم چگونگی         ...  و   
 .خود را دارد

 

 جايگاه شعار سلبی 

همانطور که گفته شد ما بايد                 
نماينده و رهبری کننده جنبش و        
شعار سلبی جامعه باشيم اما                 
اينکه چه شعاری را بايد بدهيم           
به نظر من مکان و زمان خاص        

همانگونه که  .  خود را می طلبد     
 حزب در     ،در باال اشاره کردم      

شرايط موجود و با توجه به                  
خاصيت مکانی آن بايد پرچمدار     
شعار مرگ بر جمهوری                      

اما ارگان ها،        .  اسالمی باشد   
انجمن ها، کميته ها و نهادهائى         

  بايد    ،که در داخل کار می کنند       
شعار متناسب با شرايط و                     
تناسب قواى محيط فعاليت شان        

ً  يک جمع               .  را بدهند     مثال

 قدم به قدم
  شعارها و تاکتيک ، سازماندهى،حزب کمونيستى

 رضا تابان 

درگير مبارزه با جمهوری اسالمی       
يعنی سازماندهی حول            .  هستند

   .شعار مرگ بر جمهوری اسالمی

 

 خم شدن روی کدام شعار ها؟

اما حزب مدعی کمونيسم کارگری        
برای به قدرت رسيدن نيازمند                   
سازماندهى يک انقالب کارگری            

اين غير محتمل       .  کمونيستی است  
نيست که بتوان رژيم اسالمى را در     
اشکال و شرايطهاى ديگر ساقط              

 اما به قدرت رسيدن                              ،کرد
کمونيستها در اساس از استراتژى         

بنابراين .  انقالب کارگرى ميگذرد     
حزب مدعی کمونيسم کارگری بايد      
حزب رهبری کننده مبارزه                         
روزمره کارگران عليه سرمايه               

 اشکال و تجارب                ،داری باشد     
 و متناسب با     ،گذشته را ارتقاء داده    

شرايط و مقدورات آلترناتيو جديد و      
عملى تر سازماندهى و رهبرى و           
اتحاد و تقويت مبارزه طبقه کارگر        

  .را ارائه و جارى کند

 

هدف :  به قول منصور حکمت              
زمانى که   (حزب کمونيست ايران        

منصور حکمت در آن حزب از                
) کمونيسم کارگری سخن ميگفت           

ً  نمايندگی کردن و سازمان             صرفا
دادن سياست راديکال در درون               
اپوزيسيون نيست، بلکه بنياد                      
گذاشتن يک کمونيسم کارگری و             
اصيل در ايران و به ميدان کشيدن          
طبقه کارگر به عنوان نيروی فعال         

از (انقالب سوسياليستی است                    
سياست سازماندهی ما در ميان                

  (کارگران

 

در دو پاراگراف باال مسئله ای که           
ً  به ميدان                به آن اشاره شده مسلما
کشيدن کارگر به عنوان يک نيروی      
فعال و اکتيو در جهت انقالب                     

اما برای به ميدان     .  کمونيستی است 
کشيدن کارگر به عنوان يک نيروی      
فعال انقالب سوسياليستی بايد                    

برای .  سازماندهی و رهبری کرد       
اين رهبری و سازماندهی بايد                   

٣٧شماره   
دانشجوئی يا کارگرى که تحت              

 و با توجه به           ،نفوذ حزب است     
اينکه با جو خفقان داخلی بايد کار         

ً  به صورت علنی در           ،کند  مسلما
شرايط زمانی امروز برای                      
سرنگونی نمی تواند کاری از                

 .پيش ببرد

  

پس اينجا بايد برود سراغ                           
شعارهاى سلبى و نميخواهيم ها و        

دانشگاه پادگان نيست       .  نميشودها
به اين معنا براى دانشجويان شعار      

اما در همين شرايط    .  درستى است 
سازمان جوانان حزب در داخل به      
صورت غير علنی با کارهايی               
مانند شعار نويسی و پخش تراکت       
باز هم می تواند شعارهای پيشرو        
تر و تند تر حزب را در جامعه به          
عنوان پراتيک حزبی در جامعه           

نکته من اينست که          .  نمايان کند   
تفاوت شعارها در جايگاه خاص          

يعنى مثال   .  خودشان اهميت دارد    
يک شعار سلبى در دانشگاه يا                
جنبش کارگرى منجر به آوردن            
طيف وسيعی حتى غير                               
سوسياليست حول خود ميشود و           
اين موفقيت بزرگی برای                          

 ،کمونيسم کارگری می تواند باشد      
ولی سازماندهی حول اين شعار           

بردن اين  .  کار اصلی حزب نيست   
شعارهاى سلبى در هر محيط کار        
تشکل و جمع حزب در محل                    

اما حزب بايد نيروی                 .  است
 .سرنگونی و کسب قدرت باشد

 

 تشکل برای شعار سلبی 

: اما بردن شعارهائی از جمله                
اعتياد نه، فقر نه، جنگ نه،                      

... حجاب نه، کودک آزاری نه و          
شعارها و اهدافى اند که تشکيالت       
حزب در داخل ميتواند روى آن            

حتی جاهائی به عنوان        .  کار کند  
کانون ها می توان برای جنبش              
زنان هم که زير شالق کور                      
استبداد قرار دارد کارهائی را به          

از جمله کارهای ديگر      .  پيش برد 
 ،برای مطرح کردن اين شعارها         

انتشار نشريات، ايجاد نهادهاى            
مختلف ورزشى و فر هنگى از              
تيم کوهنوردی و غيره تا ايجاد               

NGO                ها را می توان مد نظر
اين فعاليتها را ميتوان        .  قرار داد  

زير نظر تشکيالت و کميته                      
کمونيستی 

  ١٣صفحه 



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

به نظر من          .  حزب پيش برد        
کميته کمونيستى در اساس تشکل        
از رهبران کمونيست است که هر       
کدام در يک عرصه اجتماعی                

. چهره معتبر و سرشناس هستند          
چنين افرادى ميتوانند روى اتحاد        
وسيع در جنبشهاى اجتماعى و              
زنده جامعه کار جدى بکنند و                 
جامعه را در مقابل سختی های              
ناشی از جو سرکوب قدرت                    

يک حزب کمونيستی در      .  ببخشند
اما .  کمونيستها را متشکل ميکند       

بايد يادمان باشد که سبک کارمان        
روش سازمانهاى غيرکارگرى را     

اساس تشکيالت کمونيستى   .  نگيرد
. ما در درون طبقه کارگر است            

استراتژى فعاليت تشکيالت                    
کمونيستى در هرجا اينست که با          
فعاليت محورى حزب در ميان              
کارگران همجهت شود و انقالب          

  .اين طبقه و حزب را تقويت کند

 

 موانع حزب اجتماعی 

يکی از بزرگترين موانع برای             
ايجاد يک حزب کارگری                           
اجتماعی در کنار دستگاه سرکوب     
به نظر من سکتاريسم و پوپوليسم        

اينکه امروز می     .  می تواند باشد    
گوئيم سکتاريسم، حرفی نيست که      
سوسيال دموکراسی به سازمانهای    
چريکی به خاطر پا فشاری به                

اينکه می گوئيم     .  عقايد  می زند      
پوپوليسم منظور ما حزب                         
رنجبران و اتحاد با جمهوری                 
اسالمی برای مبارزه عليه                       
امپرياليسم و حضور به عنوان              
يک نيروی فعال در سياستهاى             

بلکه منظور   .  جنگ طلبانه نيست    
فالن فراکسيون در فدائيان است           
که امروز فکر می کنيم به خطر            
کمونيستی کارگری دارد نزديک        

مفهوم اين نزديکی،         .  می شود    
رهائی آنها از معضل پوپوليسم             
نيست بلکه نتيجه در جا زدن ما             

يا مثال خط حميد تقوايی با          .  است
توهماتش يک وزنه پوپوليسم و            

اين يک خط چپ    .  سکتاريسم است 
سنتی نو است و به اين معنا هيچ            
نزديکی با کمونيسم کارگری                  

آنها به دست      .  برای اتحاد ندارد     
آورد تازه ای نرسيده اند که                      

ما کارگران دستگيری دانشجويان آزاديخواه و 
 !برابری طلب را محکوم ميکنيم

 

 :اتحاديه های کارگری آمريکا

، اتحاديه کارکنان حرفه      )٢۶٢٠لوکال  (اتحاديه کارگران شهرداری      (
، اتحاديه بين     )٢٠٩لوکال   (ای و مهندسی، اتحاديه کارگران نجاری             

، فدراسيون شوراهای کارگران     )۶۶٠لوکال  (المللی کارگران خدمات     
، اتحاديه   )۵٠٢لوکال   (لس آنجلس، اتحاديه کارگان حمل و نقل و                     

، کنگره سازمانهای صنعتی و          )٣٣٨لوکال   (کارگران فوالد آمريکا        
، فدراسيون معلمين آمريکا       )شعبه لس آنجلس    (فدراسيون کار آمريکا       

، اتحاديه  )٧٢٨لوکال  (، اتحاديه کارکنان سينما و تئاتر        )١٠٢١لوکال  (
، اتحاديه کارگران مواد غذايی           )٩۴لوکال   (کارگران ماشين سازی        

، اتحاديه   )٩٠٠٠لوکال   (، اتحاديه کارگران مخابرات          )٧٧٠لوکال   (
، )٢٢٩٧لوکال  (، اتحاديه کارگران نساجی      )١٠٨لوکال  (کارگان متال   

، اتحاديه کارگران ماشين سازی       )۴٠٩لوکال  (اتحاديه کارگران نجار      
، )١١٨۴لوکال   (، اتحاديه کارکنان هتل و رستوران              )١١٨۶لوکال   (

، اتحاديه کارگران شستشو       )١٧١٠لوکال   (اتحاديه کارگران بارانداز       
 ، ))١١٧٠لوکال (، اتحاديه کارگران ساختمانی )۵٢لوکال (

 

خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط فعالين دانشجويی و کارگری                    
 : در اين قطعنامه آمده است. شدند

 

 !دانشجويان و کارگران زندانی را آزاد کنيد

ما اتحاديه های کارگری رژيم جمهوری اسالمی را به خاطر نقض              -١
حقوق پايه ای و شناخته شده شهروندی و دستگيری و زندان و                                 
سرکوب فعالين دانشجويی، کارگری و همچنين فعالين حقوق زنان قويا           

 .  محکوم ميکنيم

ما اتحاديه های کارگری رژيم جمهوری اسالمی را بخاطر                              -٢
ما .  سرکوب زنان و جوانان و تحميل حجاب اسالمی محکوم ميکنيم                 

دستگيری و شکنجه و اذيت و آزار دهها تن از دانشجويان آزاديخواه و              
 . برابری طلب را محکوم ميکنيم

 

 : در اين قطعنامه اين اتحاديه های کارگری اعالم کرده اند که

ما خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه دانشجويان و                               -١
ماخواهان .  کارگران و فعالين حقوق زن دستگير شده در ايران هستيم              

 .آزادی فوری تمامی زندانيان سياسی هستيم

. ما نگران جان و سالمت محمود صالحی و منصور اسانلو هستيم                 -٢
 . ما خواستار معالجه و آزادی فوری اين رهبران کارگری هستيم

ما خواهان آزادی بی قيد و شرط سياسی، بيان، عقيده، مطبوعات،                -٣
 . تجمع و تحزب در ايران هستيم

ما از اعتراضات مردم ايران برای آزادی دانشجويان و کارگران و              -۴
 . ساير زندانيان سياسی قويا حمايت ميکنيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٦ بهمن ١٥ – ٢٠٠٨ فوريه ٥

  ، سازماندهى،حزب کمونيستى
 ...شعارها و تاکتيک

از .  بخواهند تغيير موقعيت بدهند         
اساس همين بودند و سبک کار                  
جديد شان در روياروئی  با جنبش           
واقعيت شان  را به خوبی نمايان               

  .کرد

 

نمونه های ديگر اين سکتاريسم در        
تروتسکيست ها و نوادگان جديد              
حزب توده درون دانشگاه تحت                
عنوان مارکسيسم انقالبی قابل                  

تمام سعی آنها بر سر     .  مشاهده است 
تئوری های شان با جنبش        "  پيوند"

اما چرا اينهائی که      .  کارگری است 
تالش می کنند تا کارگری باشند                
گرفتار سکتاريسم هستند و نمی                
تواند با طبقه کارگر رابطه برقرار        

 انقالب  57کنند؟ اينها که مانند چپ       
را در سازمان پيشرو به عنوان                 
مهدی موعود برای نجات کارگران      

اما اين گرايشات هنوز       !  نمی بينند  
مفهوم حزب طبقه کارگر را                        

فکر می کنند  حزب           .  نفهميده اند  
طبقه کارگر متشکل از کارگران با        
دستهای پينه بسته و لباس های ساده       
در اعتراضات کارخانه خالصه             

 يا شايد         ،اما نميبينند    .  می شوند   
درست تر است بگويم بنا به                         
خواستگاه جنبشی که به آن تعلق               

 باعث می شود که نفهمند               ،دارند
مبارزه طبقه کارگر عالوه بر                    
کارگر حاضر در کارخانه، مسائل        
همسرانشان در منزل، کودکان در         
محيط تحصيل، جوان بيکار، معتاد       

و در يک کالم کارگر بعنوان       ...  و  
يک موجوديت اجتماعى را درک           

لذا اين تلقى تا تحزبشان           .  نميکنند
به عنوان يک تشکل                  .  ميرود

پوپوليست و سکتاريست اساس                
رابطه خود با بافت های اجتماعی           
زندگی طبقه کارگر را قطع می                

هر تشکل پوپوليستى همين          .  کنند
 . است

 

در صورتى که يک تشکل                            
 نه گروه فشار است و            ،کمونيستى

 ،نه سازمان مصلحين اجتماعى               
بلکه منشاء اثر در همه جنبه های            
زندگی روزمره کارگران و مردم           
محروم برای تغيير از يک رفرم              
کوچک تا انقالب کمونيستی براى          

  *.الغاى سرمايه دارى است

٣٧شماره   



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

اسقف اعظم آانتربری، روان ويليامز،      
رهبر آليسای انگلستان پس از يك                   
تهاجم وسيع به مواضع حمايتگرايانه            
ايشان نسبت به اجرای قوانين اسالمی          
در انگلستان، مجبور به يك عقب نشيی        

 ٧او آه در سخنرانی         .  مفتضحانه شد  
فوريه به صراحت گفته بود آه                           
مسلمانان انگليس برای رفع منازعات         
خانوادگی و مالی بايد بتوانند به مراجع        
قضايی اسالمی رجوع  آنند پس از يك        
اعتراض وسيع در سطح جامعه و                   
واآنش جهانی عليه او، مجبور به                    

ظاهرا ايشان   .  انكار مواضع خود شد       
آاربرد قوانين  شريعه را صرفا                         
بعنوان نمونه ای از دادن آزادی عمل            
به گروههای مذهبی در چهارچوب يك        

دروغ .  جامعه سكوالر طرح آرده بود      
آشكاری آه دستگاه آليسا انگلستان هم         
نتوانست آن را بپوشاند و بخشا خواهان    

 .استعفای او شدند

 

احزاب و جريانات راست و مذهبی در        
غرب هميشه مابين دفاع از اسالم                    
سياسی و يا ضديت با آن بنا به مصالح          

اين .  عمومی خود در نوسان بوده اند           
اولين بار نيست آه دستگاه آليسا و يا             
احزاب راست در قدرت به چنين                      

سال پيش پاپ        .  سياستی درغلطيدند   
بنديكت پس از يك انتقاد شديدالحن به             

و يا  .  اسالم سريعا به عذرخواهی افتاد      
در استان انتاريو آانادا رهبر حزب               
محافظه آار پس از حمله وسيع                          
نيروههای مترقی و سكوالر به پالتفرم       
او مبنی بر حمايت از مدارس مذهبی و        
بطور مشخص مدارس اسالمی مجبور      

 .  به پس گرفتن آن شد

  

بخشی از جريانات مذهبی در غرب              
حمايت از اسالم سياسی را جزئی از             
يك حرآت عمومی در دفاع از آليت              

اينها .  دستگاه ارتجاع مذهبی ميبينند          
تحت پوشش دفاع از گروههای اقليت           
مذهبی در اساس برای خود                                  

بخشی ديگر برای    .  بازارگرمی ميكنند 
دهنه زدن به اسالم سياسی هر گذشتی          
در شرايط آنونی بخصوص در                        
جوامعه غربی را يك عقب نشينی                    

اما جرايانات    .  عموميتر تلقی ميكنند       
مترقی و سكوالر هيچ گونه منفعتی از          

وخامت وضعيت جسمانی محمود صالحی          
محمود صالحی در آستانه    .  شدت گرفته است  
 .مرگ قرار دارد

 

عليرغم توصيه پزشکان متخصص                           
بيمارستان توحيد مبنی بر مداوای سريع و فوری محمود                         
صالحی، مسئولين زندان مرکزی شهر سنندج، محمود صالحی        

 . و مانع از مداوای او ميشوند را همچنان در بند نگه داشته

 

 آقای محمد شريف وکيل         ١٣٨۶ بهمن ماه       ١٨روز پنجشنبه     
محمود صالحی به همراه نجيبه صالحزاده، وضعيت جسمانی            
محمود صالحی را پيگيری کردند و همچنين موفق شدند که با              

 .محمود صالحی مالقات کنند

 

کميته دفاع از محمود         "آقای محمد شريف در گفتگوئی با                 
، وضعيت جسمانی محمود صالحی، تصميم پزشک            "صالحی

 :قانونی و برخورد مسئولين زندان را اين چنين توصيف کرد

 

 بهمن، به اتفاق خانم نجيبه صالحزاده          ١٨من روز پنج شنبه       "
همسر محمود صالحی، برای پيگيری وضعيت جسمی محمود          

معاون دادسرا ديداری داشتم و در          "  اميری"صالحی با آقای      
مورد وضعيت محمود صالحی از ايشان توضيح خواستم، که             

". اين مسئله به من ربطی ندارد    : "در پاسخ گفتند) آقای اميری (
به بيانی ديگر تلقی من اين بود که می خواست بگويد که از                     

البته برخورد ايشان با ما محترمانه            !  دست وی خارج است      
بود، اما خانم نجيبه صالح زاده به برخوردهای قبلی ايشان با                

خانم صالحزاده خطاب به    .  وی در مراجعاتش اعتراض داشتند    
برخورد شما در غياب وکيل محمود کامال با          :  "ايشان گفت که  

آالن متفاوت است، چرا در مراجعات من، شما رفتاری غير                 
محترمانه داريد؟ شما اصال در غياب آقای شريف حاضر به                 

 ".روبرو شدن با من هم نيستيد

 

من الزم می دانم در مورد وضعيت وخيم محمود توضيح دهم،           
ايشان به غير از مشکل اساسی کليه که در زندان به حد کافی                 
تشديد شده، به نحوی که آقای صالحی تاکنون دردهای شديد و              
طاقت فرسايی را تحمل کرده است، ايشان دچار گرفتگی                        
عروق در ناحيه گردن، و هم چنين بيماری پروستات نيز دارد            
که هر کدام از اين بيماری ها نياز به معالجه اساسی توسط                      

آقای صالحی به غير از نوسانات            .  پزشکان متخصص دارد    
فشار خون، اگر چنانچه به مدت ده دقيقه بلند صحبت کند،                       

شود که اين از نظر              بالفاصله به حالت بيهوشی دچار می             
 .پزشکان بسيار خطرناک توصيف شده است

سه پزشک متخصص در بيمارستان توحيد وضعيت محمود را         
به صورت مکتوب خطاب به پزشکی قانونی، وخيم گزارش               

 اند، اين گزارش ها حاکی از اين است  کرده

 يك شكست بزرگ به مدافعين 
 اسالم سياسی در انگلستان

 هما ارجمند

امتياز دادن به گروههای مذهبی و                    
اين .  بخصوص اسالم سياسی ندارند          

صف همانطور آه در فرانسه عليه                  
حجاب و حمل سمبولهای مذهبی در                
مدارس، عليه حجاب آودآان در سوئد          
و قتلهای ناموسی در آلمان و يا                            
دادگاههای مذهبی و در راس آن                         
دادگاههای شرعی در آانادا و يا در                 
سال گذشته عليه پالتفرم حزب محافظه        
آار انتاريو در حمايت از مدارس                      
مذهبی  و بطور مشخص مدارس                       
اسالمی ايستادگی آرد، آنچنان سريع             
در قبال هجويات آقای ويليامز واآنش            
نشان داد آه هنوز هم اسقف اعظم از               

 . شوك وارده خارج نشده است

 

مماشات با اسالم سياسی و دخالت                     
مذهب در امور جامعه و دولت بايد با              

اين .  آمترين تالرنس مواجهه گردد             
دستگاه مخوف، ضد ترقی و ضد                      
سعادت انسان همچنان بايد از سيستم               
قضايی، آموزش و پرورش و دولت به          
دور نگهداشته شود تا زنان، آودآان و          
مردم بطور عموم از گزند آن در امان            

حقوق زنان و حقوق آودآان در        .  باشند
جوامع به اصطالح اسالمی مورد                    

. بيشترين تعدی و تجاوز قرار ميگيرد          
تقالی گروههای ارتجاع اسالمی جهت        
ايجاد آاميونيتى های اسالمی در قلب             
آشورهای غربی و حمايت بخشی از             
آليسا و احزاب راست از اين جريانات          
خطر جدی است آه جنبش برابری                   
زنان و جنبش ترقی خواهی و حقوق               

بخشی از     .  آودآان را تهديد ميكند             
جريانات فمينيست و احزاب چپ و                  
ليبرال زير پوشش نسبيت فرهنگی در          
اين جدال تعيين آننده  يا سكوت آرده و          
يا به حمايت آشكار از اسالم سياسی بر          

اين شرايط را بايد با هوشياری       .  آمده اند 
و دخالتگری همه فعالين آزاديخواه،                
جنبش برابری زنان و سكوالر تغيير              
داد و همچنان آه اسقف آانتربری را              
مجبور به عقب نشينی واداشتند بايد سد         
محكمی در مقابل تمام جبهه ارتجاع                

 .مذهبی ايجاد آرد
 

com.nosharia.www    
com.nosharia@homawpi 

416-737-9500 

٣٧شماره   

 وضعيت تکان دهنده محمود صالحی 
 " محمد شريف"ای با  در مصاحبه

 وکيل محمود صالحى

  ٢٣صفحه 



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

ليست اضافه ميشوند و افق                       
در مجلس   "  اقليتى اصالح طلب    "

ناگهان نيش  !  ممکن است باز باشد   
 احساس رضايت          ،ها باز شد         

بعنوان خط مشى عمومى تزريق         
 بازار شايعات و اظهار                     ،شد

" اصالح طلبان !  "نظرها گرم شد   
 در     ، در چلو کبابى             ،همه جا    

 در اندرونى هاى    ،راهروى توالت 
 در قصر     ،حوزه علميه و مساجد      

 پشت ميز حجره در بازار         ،سران
 و يا در       ،يا دفتر روزى نامه ها        

حشر و نشر با هواداران هميشه            
 پچ پچ     ،سر بى کاله مانده خارج        

ميکند؛ موئى از خرس غنيمت              
 از هر تک صدائى بايد                 ،است

 خبرهائى خوش           ،استفاده کرد     
 باالخره بايد شرايط را              ،ميرسد

 مواظب باشيم مردم را    ،درک کنيم 
به دو بيراهه تمايل به سرنگونى           
و انقالب و يا اميد به حمله                          

 هوشيار      ،خارجى سوق ندهيم          
باشيم و جنبش اصالح طلبى را             

افق !  در صحنه نگاه داريم                  
 . کمابيش ترسيم شده است

 

اين آن لقمه بود که پاره هاى تن              
نظام قرار بود بگيرند و اين آن               
دامنه آزاديخواهى است که                       
اپوزيسيون مجاز و غير مجاز               
ملى اسالمى براى هزارمين بار           

 مهرشان را به           ،اسالمى کنند   
آنها و کينه شان را از اين                       

“ کمونيستهاى ضد انقالب               ”
آنها حتى وقتى          !  اعالم کنند    

 ، پايدار بودند  ،شکست ميخوردند 
ميرفتند در گوشه عزلت سياسى      
و براى دور بعد سرودها                       

آنها وقتى از آزادى       .  ميخواندند
و حقوق بشر و غيره حرف                  
ميزدند اصال کارى به اين                    

آنها فقط با        !  آخوندها نداشتند   
ديدرو و روسو و مولير و کانت        

مارکس "و برخى هايشان با               
و غيره حشر و نشر              "  جوان
به کمتر از گاندى و              .  داشتند

ماندال رضايت نميدادند و حتى         
نام آخوند مورد عالقه شان را            

ولى اينها   !  همين گذاشته بودند     
براى اينبود که به اين چپهاى              
افراطى بفهمانند که مصداق               
اينها که آنها ميگويند؛ حجاريان        
و خاتمى و خامنه اى و                             
رفسنجانى و قبلتر خمينى و                 
خلخالى و گيالنى و خالصه                
ليست طويلى از جنايتکاران بنام     

آنها در سياست خبره             !  است
تنها يک مشکل وجود           .  بودند
دولتى که اين داالئى             .  داشت

الماهاى ايران از آن حمايت               
حتى .   بسيار بيشرم بود      ،ميکرد

اجازه چاپ يک پوستر اينها را         
و يا ثبت نام اينها را در اين                    

آنها خيلى   !  سيرک مسخره نداد    
بودند و اينها      "  انحصار طلب  "

اما ".  ضد انحصار طلبى  "خيلى  
معمائى که هميشه بى پاسخ ماند       

 ...يادداشت سردبير
 . نشان داد

 

عزيز جنبش ملى    "  دگر انديشان "
 ! اسالمى

برويد با راى تان يا با زدن                            
 يا حتى پيشاپيش با ارسال         ،انگشت

بسمى تعالى و دعا       –پيام و تهنيت     
اعالم   -يادتان نرود "  رهبر"به جان   

کنيد که به تمام اين جنايات مهر                 
برويد به ارتجاع       !  تائيد ميگذاريد   

 ضد     ، ضد کمونيست         ،ضد زن    
 ضد  ، ضد کودک  ،آزادى و برابرى  

! بدهيد"  راى" ضد جامعه       ،کارگر
 نه    ،شما بسيار مهم است         "  راى"

براى امروز و جيفه دنيايتان بلکه            
! براى آخرت و ثبت در تاريخ                   

براى آنکه نسلهاى آتى بخوانند که؛        
در ايران و در سرزمين عجايب               
جرياناتى به نام اپوزيسيون بودند            
که زمانى طرفدار چين و شوروى          
و مصدق و بعد خمينى بودند و با              
اينکه دنيا زير و رو شد آنها                          
طرفدار حکومت اسالمى باقى                 

آنها بحدى در ايده هايشان          .  ماندند
استوار بودند که حاضر بودند روى      
سنگفرش جنايت و خونريزى                    

 قدم بردارند و به طريق             ،اسالمى
بسيار دمکرات و نازک طبع و در          
عين حال ساده لوحى به اين                          

 به برادارن      ،حکومت لبخند بزنند     
سفارتى شان سالم و عليکى                        

٣٧شماره   
اينبود که اين معادله هميشه در               
دفاع از انحصارطلبان متفرقه حل      
ميشد و آنها هم هيچ غلطى                         

بطرز عجيبى هميشه       !  نميکردند
دشمنان ديروز دوست امروز                 
ميشدند و سجاياى آنها بيرون مى         

گفتم که در سياست خيلى            !  افتاد
بعد از مدتها تکرار       !  خبره بودند  

اين داستان مالل آور و پير شدن            
بجز !   ديگر همين شد عادت    ،افراد

اين برايشان نه ممکن بود و نه                
تبليغات اين کمونيستهاى   !  متصور

افراطى و اين مردمى که هر روز       
ميگفتند نميخواهيم هم به خرجشان     

 ! نرفت

 

دار  ،برويد  اپوزيسيون هميشه طرف
ه دارى       اي رم اع س ج د    ،ارت روي  ب

به جنايت و شکنجه    !   بدهيد"   راى" 
ه             زام ب ت و اعدام و واليت فقيه و ال

" راى" نظام جمهورى اسالمى             
ر راى    !   بدهيد به تداوم جنايت و فق
ن     "   راى" شما با هر      !   بدهيد ه اي ک

د                   زن ال خود از گ ي ه خ نظام را ب
رى               ارگ الب ک ق ر و ان ارگ ک

 هزاران راى در      ،مصمون ميکنيد 
محکوميت سياست ضد بشرى تان     
در دفاع از مرتجعترين حکومت         
کان                  ه و سکوت و دست ت ان زم
ان             راى سرکوب دانشجوي دادن ب
ب و                ل رى ط راب واه و ب خ آزادي
کارگران پيشرو و مبارزه دريافت      

ان              !   ميکنيد ه حکومت ت د ب روي ب
د  "   راى"  ي ده ن         !   ب د در اي روي ب
 ! *شرکت کنيد" انتخابات خونين"

!آارگران زندانى را آزاد آنيد! اقدام فورى: ايران  
Iran: Release jailed workers, respect rights 
The ITUC and the ITF are organising a global action day on 6 March 2008 
to express our solidarity with Iranian workers once again. We want Man-
sour Osanloo and Mahmoud Salehi released immediately and uncondition-
ally from prison. Their health conditions are deteriorating. 

 
We also demand that fundamental workers' rights be respected in Iran, in accordance with the ILO 
core conventions. The imprisonment of Osanloo and Salehi are not isolated cases in Iran. Nine edu-
cation workers were sentenced to 91 days in prison recently. The Iranian authorities claim they are 
"threats to the national security" although in reality, it is genuine trade union activities they want to 
crush. 

Oppression of the independent workers' movement in Iran is escalating. That is why the global un-
ions, together with human rights activists, wish to send a strong message to the Iranian govern-
ment. 6 March falls two weeks prior to the Iranian New Year and the parliamentary elections. 
Send your message! Spread the word and take part in the 6 March Action Day! 

Click here to send your message  http://www.labourstart.org/iran 



  ١۶صفحه   يک دنياى بهتر 

 2اطالعيه 
 8سازمان آزادی زن صدمين سالگرد                  

مارس، روز جهانی زن را با اجرای يک           
. کنفرانس بزرگ بين المللی گرامی ميدارد     

اين کنفرانس تالشی در جهت گسترده تر           
ساختن جنبش آزادی زن، جنبش عليه                   
اسالمی سياسی و برای سکوالريزه کردن       

تحرکات و  .  جوامع تحت سلطه اسالم است    
حمالت جنبش اسالمی به حيات و حقوق            
زنان نه تنها در کشورهای تحت سلطه                 
اسالم، بلکه در کشورهای غربی رشد                 

قتل زنان و          .  چشمگيری داشته است         
خشونت عليه زنان تحت نام ناموس هر               

محروم .  روز قربانيان بسياری ميگيرد          
کردن زنان و دختر بچه ها از ابتدايی                    
ترين حقوق و يک زندگی شاد و نرمال،              
تحميل حجاب به زنان و استقرار آپارتايد           
جنسی از مبانی پايه ای اسالم و                                 

اخيرا .  ايدئولوژی اسالم سياسی است             
تالش برای استقرار قوانين شرعيه به                  

 . کشورهای غربی نيز نفوذ يافته است
 

سازمان آزادی زن بر اين نظر است که               
ساختن يک جنبش عظيم بين المللی                        
سکوالر و آزاديخواه در دفاع از حقوق و           
آزادی زنان و حفظ جان و امنيت آنان                    

از اين رو    .  بسيار مبرم و ضروری است      
 مارس در شهر گونتبرگ،         7روز جمعه     

سوئد، کنفرانسی با شرکت فعالين و چهره         
های شناخته شده بين المللی جنبش آزادی           
زن، مبارز عليه اسالم سياسی،                                 
سکوالريست و مدافع زنان و کودکان در           

اين .  مقابل خشونت  برگزار ميشود                   
کنفرانس تالشی در جهت شکل دادن به               

 . اين جنبش عظيم بين المللی است
  

 مارس امسال در شرايطی برگزار                     8
ميشود که بسياری از فعالين آزاديخواهی          
و برابری طلبی در اسارت رژيم اسالمی          

کنفرانس در همبستگی با اين       .  قرار دارند 
عزيزان در بند، ياد زندانيان سياسی در              
ايران، فعالين حقوق زن، دانشجويان                    
آزاديخواه و برابری طلب و رهبران                     
کارگری در بند را گرامی ميدارد و جامعه        
بين المللی را به تالش برای آزادی آنها                

بخشی از کنفرانس به اجرای     .  فرا ميخواند 
مراسم هنری توسط هنرمند و شاعر                      
برجسته مدرن ايران، ايرج جنتی عطايی          

همچنين هنرمند جوان       .  اختصاص دارد   
ميترا رقصی بنام آزادی را طراحی کرده          

سارا محمد   
انجمن پيال و فاديمه را رئيس 

 فراموش نکن
 
  

 
 
مدد کار اجتماعی ماريا هايبری   

مسئول خانه های امن برای 
 دخترانی

 

 ميترا 
 رقصنده و طراح رقص 

 
 

 
 گوتنبرگ، سوئد: مکان

 
Lundby centrum, 
Wieselgrensplatse
n ovanpå Coop 
Forum 

 
  شب11 بعد از ظهر تا 7: زمان

 
ان    : وروديه ـگ ـمک         .     راـي ه ـک ا ـب اـم

 .های مالی شما نيازمنديم
 

ل                   ـح ی در ـم دـن ـي وـش رد و ـن شام ـس
 .کنفرانس قابل تهيه است

 
ا                ر ـب ـت ـش ـي ات ـب برای کسب اطـالـع

  شهال نوری
 

  +46 737 26 26 22   :تلفن
 

 : آدرس ايميل
com.yahoo@azarmajedi   

 
 . تماس بگيريد 
 

 سازمان آزادی زن
 

 2008 فوريه 

 ! مارس را گرامی بداريم8صدمين سالگرد 
و   مارس8کنفرانس بين المللی در گراميداشت 

 همبستگی با زندانيان سياسی
 . که در اين کنفرانس اجرا خواهد کرد

 
کنفرانس به سه زبان فارسی، سوئدی و انگليسی خواهد            

 .بود
 

 :سخنرانان و ميهمانان
 

سخنگوی کمپن نه به  هما ارجمند     
 قوانين شريعه

 

 روانکاو و فعال نهاد مردان رسول آوال     
 عليه خشونتهای ناموسی

 

  شاعر و نمايشنامه نويسايرج جنتی عطايی      
 
 

فعال جنبش آزادی زن و از سازمان  ديبا عليخانی
   مارس در سنندج8دهندگان 

 
 

 رئيس سازمان آزادی زن آذر ماجدی  
 

  هوزان محمود  
 

 نماينده خارج کشور سازمان آزادی زن عراق
 

٣٧شماره   



١٧صفحه   يک دنياى بهتر   

 !مردم آزاديخواه
در دفاع و براى آزادى                                 
دانشجويان زندانى و همه زندانيان     
سياسى و محکوميت جمهورى             
اسالمى از شما دعوت ميكنيم با            
شرآت در اين تظاهراتها به                    
فراخوان دانشجويان آزاديخواه و        

 .برابرى طلب پاسخ دهيد
 

بنا   ( فوريه  15 روز      الهه؛  ،هلند
) فوريه16به علت تعطيلی روز           

 مقابل پارلمان هلند در      12ساعت  
-تلفن تماس                  .  دنهاخ

 جهانگير          0031617310904
هاشمی 

jahangir@filternet.nl 

 

 کنفرانس  تورنتو؛،کانادا
مطبوعاتی در دفاع از آزادی همه 

دانشجويان و زندانيان سياسی 
 . ايران در شهر تورنتو

 

 ، ساعت   ٢٠٠٨   فوريه 15جمعه  
مقابل :      مکان                 13 تا       12

  کوئينز پارک( پارلمان اونتاريو

کميته هماهنگی حرکت اعتراضی     
 مينو  ،کانادا  – فوريه تورنتو      15

 رحمان      ، نياز سليمی           ،هميلی
 بهزاد    ، محمود  احمدی          ،نجات

  ، مهدی حسينی،پيله ور

              

سازمان :  حمايت کنندگان            
_ سراسری پناهندگان ايرانی               

 ، سازمان رهايی زن                   ،بيمرز
 مارس ، ايرانی       8سازمان زنان     

 حزب کمونيست     ،کانادا_  افغانی   
حکمتيست _  کارگری ايران             

 حزب کمونيست ايران           ،)کانادا(
 حزب اتحاد کمونيسم              ،)کانادا(

 کانون انديشه ،     ،)کانادا(کارگری  
 مرکز      ،گفتگو و حقوق بشر               

 ،پيگرد سران جمهوری اسالمی        
هواداران حزب کمونيست ايران         

 -لنينست_مارکسيست                            (
 چريکهای        ،کانادا)  مائوئيست

 امير حسن پور    ،فدائی خلق ايران  
 عزيز يوسفی        ، )استاد دانشگاه   (

 ،فدراسيون پناهندگان عراقى          
 يک   ، رهائى  ،راديوهاى همراه  

 . هاوپشتى،دنياى بهتر

 

 فوريه   ١٦ شنبه      لولئو؛  ،سوئد
ميدان مرآزى  :   محل ١٤ساعت  

 Smadjanشهر 

واحد سازمان سراسرى                       
پناهندگان ايرانى  در شهر                   

 حزب سوسياليست                   ،لولئو
 تشكيالت شهرى             ،عدالتخواه

غفور عباس   .  حزب حكمتيست  
 نژاد، فرزاد صميمى راسخ

 

 16 شنبه             لندن؛     ،انگلستان
 تا   12 از ساعت       2008فوريه   

 : بعد ازظهر2
in front of National 
gallery. Trafalgar 
Square, London WC2,    

کميته برگزاری تظاهرات در             
 دفاع  از دانشجويان زندانی 

 

 شب                لندن؛              ،انگلستان
 فوريه      ١۶همبستگى شنبه           

 ٣٠ و    ١٠ عصر الى      ۶ساعت  
 ، نمايش فيلم       ،سخنراني.  شب

 نمايشگاه عکس در؛
Weston Rise 
Community Center 187 
Pentonville Road, 

London, N1 

کميته مبارزه براى آزادى                   
زندانيان سياسى تلفن                             

07950924434 

 

 يکشنبه     لس آنجلس؛      ،آمريکا
 بعد از    ٢ از ساعت     ، فوريه ١٧

ظهر در مقابل ساحتمان فدرال         
 وست وود

حمايت کننده احزاب و                            
شخصيتهاى سياسى و رسانه          

 . هاى فارسى زبان

 

  فوريه١۶ و ١۵تظاهراتها و اجتماعات 
 در دفاع از آزادى دانشجويان و کليه زندانيان سياسى

 سازمان همجنسگرايان      ،)هنرمند(
 ايرانی

 

  فوريه   15 جمعه        ليون؛   ،فرانسه
 شب  ، بعد از ظهر    6 ساعت    2008

. همبستگى با دانشجويان زندانى          
دانشگاه ليون    -شهر ليون    :  مکان

2        4  bis rue de 
l'Université 

 

 ،نمايشگاه عکس   :  برنامه شامل   
سخنرانی و اظهار نظر شرکت                 

حزب کمونيست کارگرى      .  کنندگان
فدراسيون :  به همت و ياری   .  ايران

اتحاد برای     -سنديکای دانشجوئی  
کمونيست و کميته کمونيست                    

 )تروتسکيست(انترناسيونال 

 

 فوريه   ١٦ شنبه      استکهلم؛  ،سوئد
 Norrmalmstorg در ١٣ساعت 

 بهنام آرانى ـ               ،تلفنهاى تماس     
   رعنا آريم زاده ـ       0736431739
0739286842 

واحدهاى تشكليالتى شهر استكهلم      
 حزب اتحاد     ،حزب  حكمتيست    :  از

 سازمان            ،آمونيسم آارگرى           
 سراسرى پناهندگان ايرانى

 

 ، فوريه 16 شنبه    گوتنبرگ؛ ،سوئد
پرنس :   مکان ،  14 تا    12:  ساعت
 پارکن

 ١۶گروه تدارک حرکت اعتراضى       
 .تظاهرات و شب همبستگى. فوريه

 

حمايت کنندگان؛ واحدهاى                          
 حزب   ،گوتنبرک حزب حکمتيست     
 حزب      ،اتحاد کمونيسم کارگرى          

 سازمان اتحاد         ،کمونيست ايران    
 سازمان            ،فدائيان کمونيست           

 ،راه کارگر  -کارگران انقالبى ايران    
 ،کانون همبستگى با کارگران ايران 

سازمان سراسرى پناهندگان                    
 ، سازمان آزادى زن     ،ايرانى بيمرز 

 حزب          ،سازمان رهائى زن                  
 ،کمونيست کارگرى عراق                         

٣٧شماره   

 فوريه       ١۶   آمستردام؛      ،هلند
 در ميدان دام     ١۵ الى    ١٢ساعت  
 . آمستردام

Dam Amsterdam 

 ،تشکيالت هلند حزب حکمتيست      
تشکيالت هلند حزب کمونيست            
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شهر زوريخ                                                        
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: شماره تماس با محمود رهبری        
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زندانى سياسى 
 آزاد 
!بايد گردد  



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

 يک مساله          :يک دنيای بهتر          
محورى و اساسى کمونيسم                      
کارگری تالش بيوقفه براى                     
انسجام و تقويت قدرت عمل                    

سوسياليست   –گرايش راديکال        
. در صفوف طبقه کارگر است              

 ١۴منصور حکمت در پلنوم                  
بحثهای عميق قبلی مان     ":  ميگويد

راجع به کارگران که کامال صدق       
. می کند، مورد کاربست نيست            

بحثهای سياست سازماندهی ما             
آن .  تازه االن عملی شده است             

موقع که اختناق بود و نميشد تکان       
ما يک بحثهايی راجع به           خورد،

آژيتاتورعملی، رهبر عملی                   
-کارخانه، طيف راديکال                        

سوسياليست انجام داديم که االن            
االن ميشود  .  قابل پياده شدن است     

 -برويد طيف کارگران راديکال          
سوسياليست داخل کارخانه ها را         
گير بياوريد و بحث های مان را            

کدام بحثهای ما    .  درون آنها ببريد   
مگر چاپ شده است؟ کدام                         
مجموعه مباحث ما راجع به                    
جنبش کارگری چه بايد بکند،                 
بطور قابل مصرفی، مثل جزوه           
فالن محفل فلسفی داده شده است           
در کانونهای کارگری؟ اين کار            

سبک کاری در کار       .  را نميکنيم  
بينشی در کار داخل وجود      .  نيست
بنظر من ارتباطات مان را      .  ندارد

داريم تقويت ميکنيم، اما باز به               
شيوه اتمی داريم به آدمها خط                  

در حالی که االن                     .  ميدهيم
جنبش کارگری مشغول               بايد

بحثهای کارگری ما باشد و                       
."  ... برسرش قطبی شده باشد           

نگرشی انتقادی    منصور حکمت       
به شيوه رهبرى و نگرش و                      
پراتيک حزب کمونيست کارگری     

برای تغيير   .  در آن زمان داشت       
اين واقعيت چه بايد کرد؟                           

 گرايشات باز دارنده کدامند؟ 

 

 اولين باری   14پلنوم  :  آذر ماجدی 
نبود که منصور حکمت به سبک         
کار و پراتيک حزب، بويژه در             

. رابطه با طبقه کارگر، نقد ميکرد      
اين نقد از ابتدای تشکيل حزب در       

کارگری در پراتيک و تفوق               
بينش و جنبش پوپوليستی در              

 .ميان صفوف مان است

اين را منصور حکمت نيز                   
مساله اينجاست    .  اعالم ميکرد   

که سنت ها جان سخت تر از آن         
هستند که با مطالعه کتب و                    

. خواندن تئوری تغيير يابند                 
تغيير بايد، ابتدا تحولی جنبشی          

بايد از ديد کمونيسم                 .  باشد
کارگری، يعنی کارگر                            
سوسياليست ضد سرمايه به دنيا       

البته .  نگريست و آن را نقد کرد       
روشن است کارگر سوسياليست     

نقد خرده               .  مارکسيست
بورژوايی از مناسبات، پاسخی       
در خور همان نقد را در پی                  

 . خواهد داشت

 

تا آنجا که به برنامه حزب                      
کمونيست کارگری برميگردد،       
اين برنامه کمونيسم کارگری،          

 -بيانگر نقد سوسياليستی                      
مارکسيستی کارگر مزدی به             

لذا .  مناسبات جامعه است              
سوسياليسم بعنوان تنها پاسخ              

. دائمی و فوری مطرح ميشود          
تک تک کادرهای اين حزب و          
جنبش اين برنامه را پذيرفته اند        

ليکن .  و برای تحقق آن ميکوشند 
آنجا که به ساختن ابزار برای             
تحقق اين برنامه ميرسد،                       
مشکالت بروز ميکند، سنت              
های غير کمونيسم کارگری                
عرض اندام ميکنند و جان                    
سخت در مقابل گرايش کمونيسم     

 .کارگری مقاومت ميکنند

 

برنامه از سازماندهی انقالب            
اجتماعی طبقه کارگر سخن                

يک :  "ميگويد و اعالم ميکند که     
شرط حياتی شکل گيری و                   
پيروزی انقالب اجتماعی طبقه        
کارگر، پيدايش احزاب                          
کمونيستی کارگری است که               
چنين افقی را پيشاروی طبقه              
کارگر بگذارند و نيروی طبقه           
را در اين مبارزه بسيج و                       

در باره برخى مسائل گرهى کمونيسم 
قسمت سومکارگرى     

 آذر ماجدى                                 

فی الواقع بايد اذعان        .  جريان بود  
کرد که نقدی که منصور حکمت به        
سبک کار پوپوليستی در کنگره               
اول اتحاد مبارزان کمونيست در             

 مطرح ميکند، در زمان    1361سال  
 نيز به قوت خود باقی               14پلنوم   
مساله اينجاست که بايد توجه      .  است

داشت پراتيک نکردن آن مقوالت و      
روش هايی که بارها مطرح شده،           
تئوريزه شده و حتی در طرح های          
کنکرت با اقالم ريز طرح شده                  
است، نتيجه عدم درک اين مقوالت        
بخاطر فرضا پيچيدگيشان نيست،          

اين فاصله   .  اشکال معرفتی نيست     
آنگونه که در       "  (حرف و عمل      "

مواردی توسط منصور حکمت               
ناشی از تقابل دو          )  فرموله ميشد   

جنبش متمايز و دو سنت مجزا                   
 .است

 

بحث های مربوط به نقد سبک کار         
پوپوليستی، بسط سبک کار                         
کمونيستی در سطوح تئوريک و             
در اجزای ريز و دقيق بمدت بيست        
و پنج سال توسط منصور حکمت            

در تمام اين    .  طرح و بسط داده شد      
موارد اين مباحث با اشتياق و                     
هياهوی بسيار توسط کادرهای                
حزب و جنبش مورد استقبال قرار          

سمينارهای متعددی در اين      .  گرفت
به نسبت اين       .  زمينه برگزار شد      

ميزان فعاليت تئوريک، توضيحی،      
ترويحی و غيره تاثير عملی بسيار         

هر انسان       .  ناچيز بوده است            
کمونيستی که به عدم پيشروی                   
جنبش اش می انديشد، از خود                    

مشکل کجاست؟      :  خواهد پرسيد     
: کمی تعمق پاسخ را روشن ميکند          

ما با دو جنبش کامال متمايز و با دو         
. انقالبيگری متفاوت روبرويم                 

فاصله حرف با عمل از اينجا ناشی        
هر چقدر هم که کادر                  .  ميشود

ضد "جنبش پوپوليست، يا انقالبی          
ما اين مباحث را از بر             "  رژيمی

کند، و از بر تکرار کند، باز زمانی        
که به پراتيک ميرسد، بطور                       
خودبخودی، يک پراتيک ديگر و          

. يک سنت ديگر عرض اندام ميکند      
مشکل ما ضعف سنت کمونيسم                

٣٧شماره   
اين احزاب که بايد        .  هدايت کنند  

قبل از هر چيز تشکل متحد کننده          
آگاه ترين و فعالترين رهبران                 
مبارزات کارگری باشند، بايد در        

." کشورهای مختلف شکل بگيرند     
همين پاراگراف ماهيت حزب               
کمونيست کارگری، تمرکز اصلی     

لذا .  و اولويت آن را بيان ميکند            
بسيج .  الزم نيست زياد دور برويم     

نيروی طبقه کارگر و هدايت آن،         
تبديل شدن به ظرف تشکل متحد           
کننده آگاه ترين و فعالترين                        
رهبران مبارزات کارگری،                   
وظيفه و هدف اصلی يک حزب           

حزب .  کمونيست کارگری است      
کمونيست کارگری در زمان                  
حيات منصور حکمت، عليرغم           
پيشروی هايی در اين عرصه                 

. نتوانست به چنين حزبی بدل شود     
پس از مرگ منصور حکمت                  
مباحث حاکم و سبک کاری که               
رفته رفته حاکم شد حزب را هر            
چه بيشتر از اين جهت گيری دور        

پس از انشعاب حزب             .  ساخت
کمونيست کارگری کامال از اين           
جهت گيری گسست و به حزبی             
برای سازماندهی يک انقالب                

و ابزاری برای بيان و      "  عمومی"
عرض اندام يک انقالبيگری ضد        

اين دگرديسی   .  رژيمی تبديل شد     
کامل به انقالبيگری ضد رژيمی،       
البته زير هياهو ها و شعارهای              
سوسياليستی از انظار برخی                  

بنظر من      .  پنهان مانده است           
پراتيک کمونيسم کارگری کامال         
در مقابل سبک کار جنبش                         
پوپوليستی در اين حزب شکست          

 .خورد

 

تالش های ما برای توقف و                      
بازگرداندن اين چرخش که در نقد       
سبک کار حزب، در نقد کميته               
سازمانده حزب و در نقد سياست          
های رهبری بروز يافت و                        
باالخره بشکل ارائه پالتفرم حزب     
سازمانده، حزب رهبر به پلنوم             

 حزب منتج شد، در ابتدا با                 26
شانه باال انداختن بخش ديگر                   
رهبری و باالخره با سازماندهی          
يک ضد حمله وسيع به ما در                   

شاه .  همين پلنوم عمال سقط شد            
کليد مخالفت با نقدهای ما و تالش         

" شرايط تغيير کرده است   "های ما   
" زمان اين مباحث گذشته است       "  
" ما از اين شرايط عبور کرديم           "

  ١٩صفحه حتی در     .  بود



١٩صفحه   يک دنياى بهتر   

 رفيق حميد تقوايی                25پلنوم      
مطرح کرد که زمان مباحث                   

محافل کارگران       "مربوط به             
و تالش     "  راديکال سوسياليست    

برای جلب و متحد کردن آنها                  
گذشته است و ما از اين شرايط               

به اين اعتبار از      .  عبور کرده ايم   
نظر حميد تقوايی حزب با موفقيت      
از نقد منصور حکمت در پلنوم             

 ! عبور کرده بود14

 

تا آنجا که به حزب حکمتيست                 
برميگردد، اين رفقا تاکيد بيشتری      
بر نقد سبک کار پوپوليستی و                
تالش برای يافتن راه کارهای                

اين مساله   .  سازماندهی داشته اند    
را از مباحث علنی اين حزب                  

ميتوان در   .  ميتوان نتيجه گرفت     
فعاليت های اين رفقا پيشروی                

اما .  هايی را مشاهده کرد                    
اطالعات ما نسبت به اين پروسه         
و نتايج عملی آن بسيار کم و لذا              

 .قضاوت سخت است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
کوشيده است که تالش خود را                

. مصروف نقد اين پراتيک کند              
کوشيده است که بر مباحث اصلی       
سازماندهی کمونيسم کارگری              

نقد سبک کار             .  متکی شود      
پوپوليستی در حزب ما جريان              

اما ما نيز از شرايط ايده ال        .  دارد
 . فاصله بسيار داريم

 

مساله اينجاست که اگر ما هدف            
خود را سازماندهی انقالب                      
اجتماعی طبقه کارگر قرار داده           
ايم، اگر هدف مان سازماندهی              
انقالبی است که به لغو کار مزدی       
و مالکيت خصوصى بر وسايل            
توليد و مبادله منجر ميشود، بايد           
حزب مان ابزاری برای اين عمل       
و ظرفی برای سازماندهی،                    
اتحاد، تشکل و هدايت رهبران              
عملی و راديکال سوسياليست                

لذا نقد گرايشات غير       .  طبقه باشد  
کمونيسم کارگری بايد در راس             

. فعاليت های نظری ما قرار گيرد       

گسست کامل از سبک کار و               
بينش پوپوليستی و حاکم کردن          

. سبک کار کمونيسم کارگری           
در اين رابطه جنبش ما دارای            
ادبيات بسيار مهم و يک گنجينه        

بايد اين    .  وسيع تئوريک است      
ادبيات را وسيعا در ميان محافل       
کارگران راديکال سوسياليست        

بايد جنبش کارگری   .  توزيع کرد 
را بر سر اين مباحث قطبی                  

نقد گرايشات ديگر درون       .  کرد
طبقه کارگر بايد به يکی از                   
عرصه های اصلی فعاليت ما            

بايد جنبش کمونيسم      .  بدل شود  
کارگری را قاطعانه به اين                   

يک امر مبرم     .  سمت سوق داد    
 . است

 

 منصور       :يک دنيای بهتر             
 اشاره ای     ١۴حکمت در پلنوم       

به موقعيت حزب کمونيست                
من ":  ميگويد.  کارگری ميکند   

من :  در جلسه دفتر سياسی گفتم      
مشکل سر خط بودن حزب                  
کمونيست کارگری بعد از خودم      
را ندارم، االن هم سر خط                     

. نيست و آن موقع هم نيست                 
کمونيسم کارگری االن هم حاکم       

مهم .  نيست، آن موقع هم نباشد        
 ."وحدت و ادامه کاريش است          

در صورتيکه کليه بخشهای                
موجود کمونيسم کارگری بر             
تفرقه اين صفوف پای فشاری           
ميکنند پروژه حزب اتحاد                    
کمونيسم کارگری تنها پروژه            

اما پروژه اتحاد        .  مقابل است   
صفوف کمونيسم کارگری با              

. واکنش های متفاوتی مواجه شد     
اميد و بی اعتمادی و نقد                         

عکس العمل هايی       "  نستالژی"
تالش ما   .  به اين پروژه بودند        

برای در هم شکستن اين                         
روحيات و واقعيات اعتراضی         

 آذر و تحوالت پس از آن               ١٣
. تلنگری به اين سخت سری زد       

بطوريکه حميد تقوايی در                    
برخورد به مطلب سپاه اشاره            

ما در سرنگونی رژيم     "کرد که    
و استقرار آزادی و برابری و             

؟ با اين ارزيابی    !مشترکيم"  رفاه
چگونه بايد برخورد کرد؟ برای      
تقويت انسجام صفوف کمونيسم       
کارگری چه بايد کرد؟ چه                    
اهدافی قابل حصول اند؟ موانع         

 کدامند؟  

در باره برخى مسائل گرهى 
...کمونيسم کارگرى  

نقد رفرميسم و سنديکاليسم و تقويت      
گرايش شورايی و مجمع عمومی            
بايد از اولويت های فعاليت ما                    

بايد مباحث سبک کاری               .  باشد
کمونيسم کارگری را وسيعا ميان            
اين پيشروان و رهبران عملی پخش      

بايد فعاالنه به اين مباحث در         .  کنيم
ممکن است  .  ميان طبقه دامن بزنيم     

ادعا شود که اين عمل موجب تفرقه       
خير، .  در ميان طبقه کارگر ميشود      

ما تشکل و اتحاد و           .  چنين نيست  
سازماندهی رهبران راديکال                    
سوسياليست طبقه و گسترش نفوذ           
آنها در ميان کل طبقه هدف مان                

طبقه کارگر تنها در اين                .  است
شرايط است که به اتحاد واقعی و             

 . به پيروزی دست می يابد

 

متاسفانه پراتيک ح ک ک در اين            
عرصه عکس اين حرکت بوده                 

بطور مثال تا پيش از اوج             .  است
گيری مبارزه کارگران شرکت                
واحد، آن بخش از رهبری که                     
اکنون به رهبری بالمنازع حزب           
بدل شده است، با سکتاريسم محض       

. به رهبران سنديکا حمله ميکرد             
حتی قيد کردن اسم سنديکای                       
شرکت واحد در سازماندهی                       
اعتراض توسط خود من با نقد شديد       

اما با      .  اين رفقا روبرو شد                 
اوجگيری مبارزه  شرکت واحد از        
طرف ليدرشيپ قرار صادر شد که       
نبايد در تبليغات حزبی به                              

سپس منصور  .  سنديکاليسم نقد شود   
اسانلو که يک سال پيش آن چنان              
مورد نقد بود، تبديل به رهبر                      

اين !  انقالب سوسياليستی ميشود        
پشت واروها و زيکزاگ زدن ها             
خود بيانگر حاکميت بينش                           
پوپوليستی انقالبيگری ضد رژيمی      

 . است

 

جنبش کمونيسم کارگری بايد بتواند       
در عرصه پراتيک و سبک کار               

در .  نيز تفوق خود را تثبيت کند             
غير اين صورت پيروزی کمونيسم       

. کارگری موکول به محال ميشود          
اين آن مانع و وظيفه مهمی است               

نقد و   .  که در مقابل ما قرار دارد           

٣٧شماره   
 منصور حکمت در        :آذر ماجدی  

موارد مختلفی اين ارزيابی را                
بنظر من در       .  مطرح کرده بود      

ميان رهبری حزب اين ارزيابی           
چندان جدی گرفته نميشد و                       

. بحساب بدبينی او گذاشته ميشد            
تصور ميکنم که بخش اصلی                  
رهبری حزب در آن مقطع با                   
چنين ارزيابی که کمونيسم                        
کارگری درحزب حاکم نيست و           
در زمان فقدان منصور حکمت             
هم حاکم نخواهد بود، توافق                     

منصور حکمت پس از         .  نداشتند
بيماری با شدت بيشتری بر اين              

نگرانيش .  مساله تاکيد ميگذاشت      
نبود "از وضعيت حزب در زمان       

حتی .  کامال مشهود بود        "  نادر
برای دوره ای از فعاليت مستقيم           
تشکيالتی کنار کشيد و کارها را           
به هيات دائر واگذار کرد و فقط             
در شرايطی که کار باصطالح              
بيخ پيدا ميکرد عمال دخالت                     

اين تالشی از جانب او            .  ميکرد
بود تا رهبری حزب شايد با عمل          

و مشترک و متمرکز      "  مستقالنه"
بتواند به برخی از مسائل و                       
معضالتی که ميتوانست حزب را        
در صورت فقدان او ضربه پذير          

متاسفانه تمام اين    .  کند، آماده شود   
 .تالش ها عمال بی حاصل بود

 

حتی چند روز پس از عمل                        
جراحی ، يک سال پيش از                        
مرگش، در يک جلسه دفتر                       
سياسی که تقريبا کليه اعضای               
دفتر سياسی شرکت داشتند،                    
شرکت کرد و وصيتنامه سياسی          

بنظرم حتی   .  خود را مطرح کرد      
. اين وصيت نيز جدی گرفته نشد         

او خطاب به دفترسياسی گفت که         
اگر حزب ضربه بخورد از                      

طرح .  رهبريش ضربه ميخورد      
 نيز   14رهبری جمعی در پلنوم          

حفظ .  تالشی برای حفظ حزب بود    
وحدت حزب مهمترين هدف بود          
و وحدت حزب ايجاب ميکرد که          
رهبری متحد و متمرکز و با حفظ        
اعتماد نسبت به يکديگر فعاليت            

 . کند

 

متاسفانه خيلی سريع پس از مرگ       
او نطفه های افتراق با طرح بحث        
رهبری فردی و باالخره پياده                 

 در حزب     17کردن آن در پلنوم         
از .  پاشيده شد   

  ٢٠صفحه 



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

ابتدا روشن بود که سياست ها و             
تاکتيک ها موضوع بحث و                     

سياسی خواهد    –اختالفات فکری    
اين يک بخش اجتناب ناپذير        .  شد

فعاليت سياسی و يک حزب                     
مساله اينجاست که     .  سياسی است  

اتوريته فکری، سياسی و تئوريک   
منصور حکمت آنچنان قوی و               
گسترده بود که کادرهای حزب به       
فعاليت در چنين شرايطی تا                     

اختالفات .  حدودی ناآشنا بودند        
سياسی در جدال بر سر رهبری            
فردی به شکل گيری جناح های،         

. بنظر من، غيرواقعی شکل داد           
. مباحث بيش از حد قطبی شد                 

سياسی تا حد     –اختالفات تاکتيکی   
مسائل هويتی، برنامه ای ارتقاء           

و .  اعتماد کامال سلب شد        .  يافت
اين .  باالخره به انشعاب انجاميد        

آن آينده ای بود که بنظر من                      
منصور حکمت پيش بينی کرده            
بود و تمام تالشش برای نزديک           
تر کردن رهبری به هم، طرح               
رهبری جمعی و اين توصيه ها             
برای اجتناب از چنين شرايطی            

 .بود

 

انشعاب به شدت به جنبش                         
يک .  کمونيسم کارگری ضربه زد    

حزب قوی، با اتوريته، ميليتانت          
که عمال رهبری مبارزه عليه                 
جمهوری اسالمی در خارج را             
بدست گرفته بود و بر روند جدل          
های فکری اصلی جامعه، از                 
جمله ناسيوناليسم، آزادی زن،              
فدراليسم، سرنگونی طلبی،                    
دموکراسی و غيره تاثيرات                     
عميقی گذاشته بود، در اثر                        
انشعاب و بخصوص در جو                    
پرخاشگرانه ای که بوجود آمد،            

انشعاب ضمنا  .  بشدت تضعيف شد  
سياست هايی که به اختالف                     
انجاميده بود را بشکل قطبی تری        

لذا هر   .  بر دو حزب حاکم کرد          
يک از احزاب پس از انشعاب                
مواضعی بسيار انحرافی تر از             
مواضع حزب قبل از انشعاب                 

اکنون که به گذشته       .  اتخاذ کردند  
می انديشم، بنظرم القاب چپ و             
راست به شکل بسيار نادقيق و               

تمام .  داريم"  کنفرانس وحدت  "
اين اظهار فضل ها خيلی سريع        
رنگ باخت و پوچی خود را به         

ما سربلند تر از        .  اثبات رساند  
اين .  اين پروسه بيرون آمديم          

حرکت ما اشتياق و اميد در دل          
بسياری از کادرهای کمونيسم           

از .  کارگری بوجود آورده است    
. اين حرکت ما استقبال شده است

روابط ما با رفقای حزب                        
حکمتيست بسيار نزديک تر شده    
و فی الحال ظرفيت و قدرت                
بيشتر کمونيسم کارگری عيان          

همين تالش ما در         .  شده است  
جنبش سرنگونی طلب و جنبش        
کمونيسم کارگری اميد و در دل        
دشمنان کمونيسم ترس ايجاد              

 . کرده است

 

بنظر من بايد همين پروسه را             
متمرکز تر و با شتاب بيشتری           

. ما تا ابد وقت نداريم      .  ادامه داد 
بايد .  بايد کمی بيشتر بجنبيم             

تالش کنيم نزديکی بيشتر عملی       
در صفوف کمونيسم کارگری           

اتحاد عمل در        .  بوجود آوريم   
ميان جنبش کمونيسم کارگری          
کامال ممکن است و بايد آن را            

اعتماد های سلب      .  تسريع کنيم  
سمينارها و  .  شده را بايد ساخت    

کنفرانس های مشترک ميتواند          
يکی از  .  در اين جهت مفيد باشد     

موانع سنگ اندازی های ح ک          
اميدواريم که اين رفقا     .  ک است 

نيز به اهميت اين مساله واقف            
شوند و روش خود را تغيير                 

اتحاد کمونيسم کارگری       .  دهند
يکی از ملزومات پيروزی                  

 .کمونيسم کارگری است

 

 انشقاق در        :يک دنيای بهتر       
صفوف کمونيسم کارگری از            
قدرت عمل اين جنبش به طور           

جنبش ما    .  بارزی کاسته است      
قابليت بسيج اجتماعی خود را            
در سطح خارج از کشور به                 

. درجاتی از دست داده است               
اذعان به اين واقعيت خود حتی         
با سرسختی های معينی در                  
بخشهای مختلف کمونيسم                    

برخی .  کارگری مواجه ميشود     
معتقدند با هر انشقاقی تقويت              

چه عواملی موجب          !  ميشوند
چنين ارزيابی های هستند؟ آيا           
توقعات هم در اين جنبش افت             

در باره برخى مسائل گرهى 
...کمونيسم کارگرى  

سطحی به مواضع هر يک از                    
در رقابت با       .  احزاب الصاق شد     

يکديگر هر يک از احزاب در                   
. موضع نادرست خود محکم تر شد      

در نقد يکديگر انحرافات نادرستی         
اينها همه نتايج ناگوار       .  بروز کرد  

 .انشعاب و تفرقه بود

 

حزب کمونيست کارگری پس از             
 عمال گسست از کمونيسم       5کنگره  

کارگری منصور حکمت را آغاز           
در سياست ها و مواضع و در       .  کرد

اين روند را    .  پراتيک و سبک کار     
ابتدا تصور ميکرديم که      .  ميشد ديد 

اين روند اصالح پذير است، نقد               
اما خيلی سريع متوجه       .  پذير است  

هر يک از ما    .  شديم که چنين نيست   
خود در تعمق در شرايط و                            
وضعيت حزب و در بازبينی روند         
گذشته به نقد انشعاب و اشتباهات            

به همين    .  عظيم رهبری رسيديم       
خاطر فراکسيون خود را فراکسيون     

. اتحاد کمونيسم کارگری ناميديم             
تالش برای نقد روندی که به                       
انشعاب انجاميد، به پروسه بعد از           
انشعاب، به سياست ها و مواضع و        
سبک کار نادرست هر دو حزب              
موجود و تالش برای ايجاد اتحاد             
در صفوف کمونيسم کارگری به             

 .يک هدف مهم ما بدل شد

 

بنظر من، ما ظرف اين مدت به                 
درک عميق و مهمی از حزب                    
سياسی کمونيستی، جايگاه تاکتيک،     
مساله وحدت کمونيسم کارگری، و        
نقد روش های مخرب رهبری قبل         
از انشعاب، جايگاه پراتيک                        
اجتماعی و نقد سکتاريسم دست                

تالش يک سال و خورده       .  يافته ايم 
ای اخير، از زمان تشکيل                             
فراکسيون تا االن تجارب                              

ما .  گرانبهايی دربر داشته است           
بيش از هر زمان بر پروژه اتحاد             
صفوف کمونيسم کارگری پای                 

اهميت آن را اکنون بيش      .  ميفشاريم
برخی آن   .  از گذشته درک ميکنيم      

را نوستالژی خواندند، برخی ديگر       
ما را نادم ناميدند، برخی گفتند که            
ما قصد اتحاد گرايشات را در يک          

٣٧شماره   
کرده اند؟ براى تغيير اين                           
وضعيت چه راههائى را پيشنهاد         

 ميکنيد؟ 

 

من کامال با اين             :  آذر ماجدی    
ارزيابی موافقم که قدرت بسيج و         
تاثير گذاری کمونيسم کارگری             

در مقابل چپ     .  کاهش يافته است    
در نتيجه  .  سنتی فعال تر شده است    

اين شرايط شاهديم که نقد منصور       
حکمت در ميان چپ سنتی باب             

اين خود يکی از نتايج       .  شده است 
. تضعيف کمونيسم کارگری است      

کمونيسم کارگری بعنوان يک               
جنبش خواهان اتحاد و وحدت                

لذا .  طبقه کارگر و کمونيسم است       
اعالم اين مساله که هر انشعاب و         
جدايی، حزب باقيمانده را تقويت         
کرده است، کمی نقض غرض               

اين مواضع بعضا صرفا          .  است
. ارزش مصرف تبليغاتی دارند           

دارند با سيلی صورت را سرخ             
بعضا نيز اشاره به      .  نگاه ميدارند 

خلوص و يکپارچگی صفوف                 
اين دومی خاصيت يک            .  است

حزب سياسی از         .  سکت است    
. انشعاب ابراز شادمانی نميکند            

يک سکت اما به خلوص                            
 . ايدئولوژيک خود می نازد

 

ضمنا بايد توجه داشت حزبی که           
هدف سازماندهی ندارد، تالشش         
مصروف به تبليغ و ترويج است،        

. احتياج چندانی هم به نيرو ندارد         
با صدور اعالميه و تبليغات                     

. تلويزيونی به هدفش نائل ميايد            
حزبی که تمام فلسفه وجوديش را         

ميسازد، "  راديکال"اعالم مواضع   
ميتواند در خلوت چند نفره خود             
نيز اعالم موضع کند و اطالعيه           

حزبی که ميخواهد        .  صادر کند   
مبارزات طبقه کارگر را                           
سازماندهی و هدايت کند، حزبی          
که قصدش تامين رهبری راديکال      
و کمونيستی بر جنبش های                       
اجتماعی است، حزبی که ميکوشد     
محاقل کارگران راديکال                          
سوسياليست را متحد کند، شيوه             
برخورد و بينش اش به مبارزه              
حزبی، به اختالفات سياسی، و به        

 . کار سياسی متفاوت است

 

به اين معنا بايد گفت که يک تقليل         
 گرايی بر 

  ٢٢صفحه 



٢١صفحه   يک دنياى بهتر   

 !حکم اعدام شهال جاهد لغو شد
 که      ،حکم اعدام شهال جاهد                 

جنجالى "مطبوعات ايران آنرا             
" ترين پرونده سالهاى اخير                    

 و مبارزات و تالشهاى            ،مينامند
وسيعى براى جلوگيرى از اجراى      
اين حکم ضد بشرى صورت                  

 نهايتا امروز توسط                      ،گرفت
شاهرودى لغو اعالم شد و به                   

تا .  مسير ديگرى از تحقيقات افتاد     
اينجا ايم يگ پيروزى براى                     
طرفداران الغاى مجازات اعدام           

ما خود را در شادى اين              .  است
اردو و خانواده و دوستان شهال             
شريک ميدانيم و اين پيروزى را          
به همه فعالينى که در اين راه                   

 . تالش کردند تبريک ميگوئيم
 يک دنياى بهتر

 
مطلب زير توسط شهال نورى در        

 ژانويه حطاب به خانواده                  ٢٠
. سحرخيزان نوشته شده است                

هرچند امروز اين حکم لغو شده            
است اما همين سخنان را بايد                   
خطاب به هر کسى گفت و نوشت         

از "  اجراى عدالت "که فکر ميکند  
مسير تکرار جنايت آنهم توسط             

 . جنايتکارترين دولت ميگذرد
 
 

دولت مرتکب قتل عمد می 
شود تا مردم بدانند که فتل 

 !!!عملی غير انسانی است
 

 شهال نوری
 

ان  , به گزارش     ل از          ,   جه ق ه ن و ب
ام          ج ر ورزشى سران ده       خب رون    پ

ان        جنايت   جنجالى م ارت اره        آپ    شم
ى     نبى    گل    خيابان 46 دان        حوال ي    م

دام      ييد حکم       با تأ    کتابى  شهال         اع

 سخن با خانواده 
 الله سحر خيزان

 
قاتل اصلى الله، شهال جاهد                

قاتل واقعى الله عزيز          .  نيست
شما و صدها انسان ديگر که در        
جامعه ايران به قتل می رسند،           
حکومتی است که کشتن انسانها       

حکومتی است  .  را جايز مى داند   
که طی سی سال گذشته، خود             
نماينده فتل عام زندانيان سياسی       

جکومتی است که       .  بوده است   
خود بيش از صدهزار انسان را        

 .اعدام کرده است
 
چه کسانى قرار است شهال                 

جاهد را محاکمه می کنند؟                    
کسانی که دستشان تا آرنج به              
خون صد هزار انسان ديگر                

 !!آلوده است؟
 

خواهر (سحرخيزان        نيلوفر        
می گويد که به هيچ وجه           )  الله

: او می گويد   .  رضايت نمی دهد   
ما برای   .  شهال بايد اعدام شود       

روز اعدام شهال لحظه شماری         
وی بايد به سزای عمل     .  می آنيم 

خودم .  جنايتكارانه خود برسد       
طناب دار را به گردنش خواهم         

 .انداخت
 

اگر شهال   :  دايی الله می گويد       
جاهد اين عمل شنيع را مرتکب        
شده باشد و يا به احتمال قريب            
به يقين از روی عشق و عالقه           
شخصی به ناصر محمد خانی            

 ،اين قتل را به گردن گرفته باشد      
در ماهيت قضيه تفاوتی ايجاد            

در هر حال ما خانواده         .  نميکند
الله نبايد خواهان قصاص شهال       

 .جاهد باشيم
 

با اعدام شهال جاهد مشکل چه            
کسى حل ميشود، جز اينکه يک       

 و    بقتل برسد   انسان ديگر هم          
خانواده ديگرى هم داغدار می          

 !شوند
 

ما به نمايندگی از طرف همه              
مخالفين اعدام در سراسر جهان       

  ،آخرين خبر
 

 !حکم اعدام شهال جاهد لغو شد

ه        " جاهد،   غ اصر      " اى   همسر صي ن
ى ان دخ م ح ه         م ت د          بس  .  ش

 
 81       سال     مهر ماه  17     که   اى  پرونده

ل   ت ا ق ه  32 همسر        ب ال اصر       س  ن
ه    ي، الل ان دخ م ح زان،       م ي رخ ح  س

وح    ت ف اعث        م روز حرف          و ب  و       ب
ود      شده    بسيارى   ها و اتفاقات    حديث  ب

م         مدت      اين   و در تمام   ه ت ى        م    اصل
رد     سر مى  به    در بازداشت    پرونده  . ب

 شهال        عبدالصمد خرمشاهي، وکيل  
:  گفت     خبرورزشى   جاهد، ديروز به  

م      به,  ي ده         طور غيرمستق ي ن ه      ام    ش    ک
   است ييد شده  تأ  من   موکل    اعدام   حکم

ه  (     اما در روز گذشته    ب در )   چهارشن
 ما     احکام، به     اجراى    با دايره    تماسى
ه       هنوز حکمى      شد که    اعالم ن       ب    اي
 . است  نشده  ابالغ دايره

 
اهى زود     خرمش ق, :    اف ون     طب ان    ق

ه   اعدام ييد حکم   تأ    ندارد که    لزومى    ب
رى               ابالغ   بنده گي ي ا پ م      شود ام اي   ه
ه       مى    نشان ن        داد ک ي ه        چن   اى    قضي
ام    همه  هرحال به.  دارد  صحت    احک

د روزى        و پرونده  اي ى        ها ب اي ه  و       ن
ن  .    شود   قطعى ق          وضع      با اي    و طب

ه      قوه   نظر دفتر نظارت   ي ن       قضاي    اي
 . است  شده  نيز نهايى حکم

 
  

ل ي اره            وک ا اش د ب اه ه      شهال ج    ب
راضات    عددش        اعت ت ه       م ام       ب    احک

زود        ادره، اف ام       , :   ص م   از ت
ه    راهکارهايى ون          ک ان  وجود        در ق

د از        و البته     کرديم    استفاده   داشت اي  ب
م      مى   آنها استفاده  ردي ه .   ک    هرحال       ب

راى          که    است    حقى   اين گذار ب ون    قان
ان   م ل       مته ائ ده       ق ه       است       ش  در       ک

ون       چارچوب  ان وان     مى       ق    از آن       ت
 . برد بهره

 
  

 از صدور          شهال جاهد پس       پرونده
ى           از دادسراى    حکم اي ن ا        امور ج  ب

ه      وى    تجديد نظر وکيل     درخواست    ب
ى  26    شعبه    کشور ارجاع          ديوانعال

 از       پس     شعبه  اين  قاضى شد اما سه 
 را      بدوى    دادگاه    بسيار حکم    بررسى

 . ييد کردند تأ
 

٣٧شماره   
ضمن درک احساسات انسانی               
شما، از شما خانواده محترم الله           
سحرخيزان تقاضا داريم که با                
حکم قصاص و شرط چشم در                

اگر .  مقابل چشم مخالفت کنيد             
شهال جاهد از روی اجبار به قتل          
الله اعتراف کرده باشد، شما                  
نخواهيد توانست خودتان را                    

 !ببخشيد
 

دولت مرتکب قتل عمد می شود تا       
ر                  ی غي ل ل عم ت ه ف مردم بدانند ک

ن    ! ! !   انسانی است  اجرای اين قواني
ا          انش ادع نتيجه عکس آنچه مجري

داستان چشم در  ! ! !   ميکنند را دارد  
مقابل چشم متعلق به قرون وسطی      

 .است
ی                ان راضات جه ه اعت ما بارها ب
ا، دالرا،          برای نجات جان شهال ه
م و            نازنينها و کبراها دامن زده اي

م    !   موفق هم بوده ايم    اما اينبار رژي
ه عواقب              م د ه اسالمی می خواه
ا                م ردن ش ه گ ت را ب اي ن ن ج اي

ه          .   بياندازد اجع ن ف شما زير بار اي
ی         ! نرويد شما با اين حرکت انسان

خود در کنار ميليونها انسانى قرار      
دام             ميگيريد که از آدمکشى و اع

د  رن ف ن ت ه       .   م م د ه ي اش ن ب ئ م ط م
ر      10انسانهايی که در کمپين   ب ت  اک

ا              ه ان اب ي ه خ عيله قتل عمد دولتی ب
د                  ن واه ا درود خ م ه ش د ب دن آم

 ! فرستاد
 

با اين ابتکار نه تنها خدمت                        
بزرگى به يک انسان و خانواده             
اش می کنيد، بلکه سنتی انسانی            

من !  را در جامعه نهادينه می کنيد      
به شما اطمينان ميدهم که با اين              
اقدام، شما نهالی را در زمين می           
کاريد که هر روز شاخ و برگ و          
ميوه ای تازه ميدهد و خوشنامى            
بزرگى را نصيب شما خواهد                 

 . کرد
 

اين نهال را به نام الله                                    
سحرخيزان در حيات خانه بکاريم      
و نام اين عزيز را برای هميشه              

 !زنده نگه داريم
 

 2008 ژانويه 20
Shahla.n@bredband.net 

 

“!نه”اعدام   



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

متهم به قتلى آه اجراى حكم                     
قصاص او طبق رأى ديوان عالى        

 بهمن ماه      23آشور صبح روز        
 در زندان مرآزى اصفهان             86

مقرر شده بود از سوى اولياى دم          
به طور موقت و مشروط به                     
ساخت مدرسه اى به نام مقتول              

 .بخشيده شد

 

به گزارش فارس، خانواده مقتول        
پاى چوبه دار به متهم دو هفته                 
فرصت دادند آه در ازاى ساخت         

اى با هزينه يكصد ميليون          مدرسه
تومان به نام مقتول، از قصاص            
 .قاتل فرزند خود صرف نظر آنند

 

 ساله متهم         31افشين داورى         "
است آه با همدستى همسر مقتول         

 11 ساله در ساعت   27  »د  -منيژه«
 1383شب سوم دى ماه سال                   

وارد منزل مسكونى مقتول به نام         
 ساله     29  »حميدرضا نصيرى    «

 شده و با پنهان شدن       »على«فرزند  
در آمد، پس از ورود مقتول به              
خانه، او را غافلگير آرده و با                

، با وى درگير         »منيژه«همكارى   
مى شود، سپس فشردن گلوى وى        
او را به حالت نيمه جان در آورده        

پس از آن به منظور                    .  است
اطمينان يافتن از مرگ او قرص          
سيانورى را آه قبال تهيه آرده               
بود به مقتول مى خوراند و منتظر       
مرگ حتمى او مى شود، متهم در        

 مى خواهد، لباس    »منيژه«ادامه از   
هاى او را آه در اثر درگيرى با            
مقتول به خون آغشته شده بود،              

 .بسوزاند

 

متهم طى اعترافات خود در                     
 12مراحل اوليه بازجويى آه                

روز پس از ارتكاب جرم صورت      
 13:  گرفت، اظهار داشته است         

 آشنا و به     »د  –منيژه  «سال قبل با     
او عالقمند شدم، به طورى آه                
قصد ازدواج با او را داشتم، اين            
ازدواج به داليلى صورت نگرفت      
تا اين آه يك سال پيش اطالع                   

 ماه قبل    6 يكبار    »منيژه«يافتم آه    

جنبش کمونيسم کارگری حاکم        
از يک طرف ح ک      .  شده است 

ک به يک راديکاليسم صوری        
مواضعی .  دچار شده است           

بظاهر راديکال ميگيرد ولی            
در عمل گرايش های غير                   
کمونيستی در حزب حاکم                   

فقدان پراتيک             .  ميشوند
کمونيستی در ح ک ک با                     
مواضع ظاهرا راديکال و                  
شعارهای کمونيستی پوشيده            

از طرف ديگر                 .  ميشود
درحزب حکمتيست پا روی              
زمين داشتن در تبيين و                         
پراتيک سياسی به يک تقليل             
گرايی در افق و مطالبات و                
بصورت تقليل گرايی در                    

اين .  تاکتيک منجر شده است         
روش را در تاکتيک های                    
سياسی ای که پيش از انشعاب         
در حزب مورد اختالف بود و          
سپس بعضا در حزب                             
حکمتيست حاکم شد، شاهد بوده     

تالش در اجتناب از                  .  ايم
درغلطيدن به يک راديکاليسم         
صوری و صرفا ضد رژيمی           
اين رفقا را به تقليل گرايی از            

 .جهت ديگر سوق داده است

 

اما مساله اينست که ما بايد                  
. راديکاليسمان را توده ای کنيم      

بايد پا بر زمين داشته باشيم،              
اما ذره ای در اهداف و                          

بايد .  اميالمان کوتاه نياييم             
ماکزيماليست باشيم اما راه                
عملی دست يابی به آن را                     

اين کمونيسم کارگری        .  بيابيم
منصور .  منصور حکمت است    

حکمت در تمام طول ده سال             

 !!!عفو قاتل در ازاى ساخت مدرسه
 کاميار آزادمهر

به عقد آسى درآمده و از او جدا                 
شده و پس از آن نيز با مردى به نام  

 آه فروشنده       »حميدرضا نصيرى   «
پوشاك است، ازدواج آرده است،           

 با   »منيژه«چهار ماه پيش از قتل،           
من تماس تلفنى گرفت و تا زمان               
اجراى نقشه به مدت چهار ماه                   

 ادامه   »منيژه«رابطه پنهانى من و         
داشت، او هر بار در اين تماس ها            
پيشنهاد قتل شوهرس را با من در            
ميان مى گذاشت، تا اين آه در سوم        

 با نقشه قبلى دو نفره،           83دى ماه    
وارد منزل مسكونى مقتول شده و           

 شوهرش را به      »منيژه«با همدستى    
قتل رسانديم، سپس من بالفاصله از      

 در    »منيژه«منزل خارج شدم و               
حالى آه با دست و پاى بسته وارد            
آوچه شد با داد و فرياد خود                         
همسايه ها را خبر آرد و به آنان               
گفت آه دو نفر سارق در حالى آه           
صورت هاى خود را پوشانده                    
بودند، وارد منزلش شدند، طالهاى       
او را به سرقت برده و شوهرش را         

 .نيز به قتل رسانده اند

 

پس از مراجعه زن به اداره آگاهى،       
هاى    مأمورين متوجه تناقض گويى      

وى شده و موفق به اعتراف گرفتن         
اعترافات وى آه       .از او مى شوند     

مطابقت آامل با گفته هاى افشين،           
متهم اصلى پرونده، داشت در                    
پرونده ثبت و به صدور حكم                       
قصاص توسط ديوان عالى آشور          

 .منجر شد

 

قصاصى آه قرار بود صبح امروز       
اجرا شود به شرط ساختن                             

اى با نام مقتول از سوى                  مدرسه
 ".اولياء دم بخشيده شد

 

نشريه يک دنياى بهتر به خانواده         
نصيرى بخاطر اقدام انسانى شان          

 . صميمانه تبريک ميگويد
ماشين اعدام و آدمکشى را بايد از         

نقش خانواده    .  پائين متوقف کرد      
هاى مقتولين دراين امر بسيار مهم      

تاثيرات اينگونه اقدامات          .  است
 .*بيشمار است

٣٧شماره   

فعاليت حزب و بخصوص از               
کنگره دوم به بعد بر اين مساله             

رابطه .  تاکيد بسيار داشت               
اصالحات و انقالب که يکی از           
وجوه و مبانی کمونيسم کارگری        
است و يک فصل مهم در برنامه         
يک دنيای بهتر عمال از همين              

اين روشی    .  بينش ناشی ميشود      
است که ما را قادر ميکند                          
رهبری راديکال کمونيستی را            
برجنبش های اجتماعی حاکم                

رهبران کمونيست را به           .  کنيم
رهبران قابل اعتماد جامعه بدل           

کمونيسم و حزب کمونيسم       .  کنيم
کارگری را به يک حزب معتبر          
و قابل انتخاب برای بخش مهمی        

کمونيسم و    .  از مردم بدل کنيم         
اجتماعی آن    –جدل های سياسی     

را به مباحث بستر اصلی جامعه         
حزب و جامعه بحثی        .  بدل کنيم  

 .در اين باب است

 

بنظر من، فی الحال شرايط بهبود      
مبارزات دانشجويان   .  يافته است  

آزاديخواه و برابری طلب                       
تاثيرات چشمگيری بر اين روند        

بايد با بوجود آوردن               .  داشت
نزديکی فکری و عملی بيشتر، با       
تبادل نظر روتين تر، با بلند                    
کردن پرچم کمونيسم کارگری            
منصور حکمت و ضمنا با نقد              
قاطعانه انحرافات غير                              
کمونيستی، پوپوليستی کمونيسم         
کارگری راديکال و رزمنده و              
دخالت گر را به راس جنبش                  

. سرنگونی طلبی رهنمون شويم        
تالش سخت و پيگير و خستگی           

خوشبختانه .  ناپذير تنها راه است     
 .* گذشته روشن و مايه اميد است

در باره برخى مسائل گرهى 
...کمونيسم کارگرى  

آزادى زن معيار آزادى جامعه 
!است  

برابرى بيقيد و شرط  زن و مرد 
!همين امروز  



٢٣صفحه   يک دنياى بهتر  ٣٧شماره    

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

علی جوادی، (هيات داير دفتر سياسی 
 )سياوش دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.co
m 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

mahahmadi@yahoo.com 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – 
N. America 

Routing Number : 121 000 
248 

Account Number: 36 48 46 
88 52 

 .ايران می باشند، فشار می گذارد و به کسب آزادی منصور اسالو و محمود صالحی کمک می کند

 

ی ما همه اعضاء را فرا می خوانيم تا ادارات مربوطه در دولت و سياستمدارانی که قصد ديدار رسمی از ايران را دارند، به پشتيبانی از موردها                                         
همچنين با هر هيئت نمايندگی ايرانی که به داليل يا ديپلماتيک يا تجاری             .  منصور اسالو و محمود صالحی و ارتقاء و ترويج حقوق کارگران، جلب کنند       

 .   در حال بازديد از کشور شما هستند، بايد برخورد شود و درباره اين موارد و حقوق کارگران در ايران مذاکره و بحث شود

 

ميتواند برای پيش بردن    "  آزادی خواهد آمد ـ داستان منصور اسالو      "فيلم کوتاه   .  در اطالعيه قبلی، ما نمونه مطالب و مواد کارزار را برايتان فرستاديم             
لطفًا با  .  در دسترس است  )  انگليسی، فارسی، عربی، فرانسه، آلمانی، اسپانيائی و ژاپنی       (چند زبانه   .  دی.وی.اين فيلم بر روی دی    .  کارزار استفاده شود  

 .استفاده از فرم ضميمه، به ما اطالع دهيد که چه مطالب و موادی را احتياج داريد

 

 در زمانی نزديک به روز تعيين شده، ما خالصه ای از پيشنهادات و مطالب و مواد ترويجی و تبليغی برای حمايت از فعاليتهای شما را، برايتان                                         
 www.freeosanloo.org    .لطفًا از تارنمای کارزار برای دانلود کردن اطالعات مربوط به روز کارزار استفاده کنيد. خواهيم فرستاد

جهت هماهنگی های    "لطفا.  در ضمن، لطفًا مسئول تماس اتحاديه تان را معرفی کنيد و ما را از برنامه فعاليتهای تان برای اين روز با خبر کنيد                                       
 . در ارتباط باشيدurata_mac@itf.org.ukتکميلی با آقای مک اوراتا 

 برادر شما

  دبيرکل،ديويد کاکرافت

... مارس۶ - اسفند١۶  

 ...وکيل محمود صالح" محمد شريف"ای با  وضعيت تکان دهنده محمود صالحی در مصاحبه
جانشين مدير کل پزشکی قانونی برای      "  بابايی"اما آقای دکتر    .  که محمود صالحی توانايی تحمل کيفر را ندارد       

دومين بار تمامی اين گزارشات را رد کرده و گفته است که ايشان در وضعيتی هستند که می توانند کيفر در                           
ام   ضمنًا آقای بابايی به جهت اين که من در مصاحبه هايم نام ايشان را برده                      .  نظر گرفته شده را تحمل کنند        

ای شدن مسائل محمود در سطح جهان، تذکر            ديگر مسئولين محلی قضايی نيز از بابت رسانه         .  ناراحت هستند 
به نماينده دائمی ايران در سازمان ملل متحد، آمدن نمايندگانی از مجامع جهانی کارگری و هم چنين هيئتی از                      

 .اتحاديه اروپا و پيگيری مشکالت محمود بسيار عصبانی و ناراحت هستند

 

ايشان در ابتدا تحکم آميز با من برخورد داشتند و گفتند             .  در ادامه ما به نزد آقای امجدی دادستان سنندج رفتيم          
من نيز به ايشان گفتم که آيا قوانين قضايی که در                  .  من شما را به عنوان وکيل محمود صالحی قبول ندارم                

شما اگر  .  سنندج جدا از قوانين ديگر مناطق ايران می باشد؟ طبق قانون من وکيل آقای محمود صالحی هستم                     
اين چنين بود   .  به هر دليلی وکالت مرا قبول نداريد، که من  بروم پيش آقای صالحی و وکالت جديدی تنظيم کنم      

که من متقابًال با صدای بلندتری با ايشان صحبت کردم و وی نيز به ناچار با آرام کردن من، مرا به اتاقش                                 
من وضعيت جسمانی محمود را به وی متذکر شدم و گفتم بنا به داليل مستند پزشکان                                      .  راهنمايی کرد  

. متخصص، محمود توانايی تحمل کيفر را ندارد، اما پزشکی قانونی گزارشات فوق را تاکنون رد کرده است                    
گذشته از اين، ايشان قرار است در         .  ترتيبی دهيد که مشکالت پزشکی ايشان در بيرون از زندان مرتفع شود              

تاکنون با   ( آزاد شود، با توجه به اين که آقای صالحی تاکنون به مرخصی نرفته اند                                   ۴/١/١٣٨٧تاريخ   
من از شما خواهش می کنم با در نظر گرفتن وضعيت جسمی وی با                             )  مرخصی وی مخالفت شده است        

به طوری که ايشان در شب سال نو بتواند در کنار خانواده اش               .  مرخصی ملحق به آزادی ايشان موافقت شود       
آقای امجدی با درخواست من موافقت نمودند و قول دادند، نهايت همکاری در اين خصوص اعمال                             .  باشد
 .هم چنين با درخواست مالقات من با محمود صالحی به عنوان وکيل قانونی وی نيز موافقت کردند. گردد

 

خود او نيز از من خواست که            .  من در مالقات با محمود صالحی وضعيت او را بسيار نگران کننده ديدم                       
من اليحه ای را در خصوص موارد فوق نوشتم و تحويل                 .  وضعيت جسمانی خطرناک وی را پيگيری کنم          

اما بعد از مراجعت من به تهران ايشان با من تماس گرفتند که اين اليحه توسط                           .  همسر آقای صالحی دادم     
مجددًا وکالت مرا در قبال آقای صالحی به زير سؤال برده                "  امجدی"دادستانی رد شده است، هم چنين آقای           

الزم می دانم متذکر شوم که رسانه       .  من فکر می کنم چنين تصميمی توسط نهادهای ديگر گرفته شده است            .  اند
اخيرًا خبرگزاری  .  ها از انعکاس خبری مشکالت محمود صالحی خودداری می کنند            های داخلی و خبرگزاری   

آن ها در پاسخ من که چرا اين مصاحبه           .  ای با من انجام دادند، اما از انعکاس جلوگيری کردند             ايسنا مصاحبه 
 ."منتشر نمی شود؟ گفتند که اين يک تصميم داخلی است

 ١٣٨۶بهمن  ٢٣ 



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر   

فدراسيون جهانی حمل و نقل      
)ITF ( اعالم کرد: 
 

  اسفند١۶ - مارس ۶
روز همبستگی جهانی با 

 کارگران ايرانی
 

فدراسيون جهانی حمل و نقل                  :  از 
)ITF(  

 تمامی سازمان های عضو: به 

روز اقدام جهانی در                :  موضوع 
 همبستگی با کارگران ايرانی

 

 ياران گرامی 
 روز از زمانيکه            ٢٠٠بيشتر از         

 ربوده  ٢٠٠٧منصور اسالو در ژوئن      
و به زندان اوين فرستاده شد، می                   

فدراسيون جهانی کارگران           .  گذرد
و )  اف.تی.آی(حمل و نقل                          

وابستگانش، کنفدراسيون بين المللی          
) سی.يو.تی.آی(اتحاديه های کارگری    

و اعضايش، و همکاران در                              
فدراسيون اتحاديه های جهانی،                      
کارزاری را به همراه يکديگر برای          
آزادی وی و پيشبرد و ارتقاء حقوق             

. کارگران در ايران به راه انداخته اند        
همچنين محمود صالحی، يکی از                 
رهبران برجسته اتحاديه کارگری در        

 ٢٠٠٧کردستان، از ماه مارس                      
 .تاکنون در زندان بسر می برد

 

، يک ماه بعد از        ٢٠٠٧در ماه اوت      
ربودن و بازداشت منصور اسالو،               

يک .  سی.يو.تی.اف و آی           .تی.آی
در پاسخ به دستگيری         "  روز اقدام  "

غيرقانونی او برای بار سوم توسط              
از .  مقامات ايرانی، سازماندهی کردند   

آن زمان تا کنون، کارزار فعاليتها و            
اين .  قطعنامه ها ادامه پيدا کرده است       

اقدامات بر روی تارنمای کارزار                
. شرح داده شده است                                              

 ۶ديويد کاکرافت دبير فدراسيون جهانی حمل و نقل روز                        
روز همبستگی جهانی با           " اسفند را           ١۶مارس برابر با           

و آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی               "  کارگران ايران  
 .اعالم کرده است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از اين فراخوان ارزشمند                           
فدراسيون جهانی حمل و نقل استقبال ميکند و به نوبه خود در                

گسترش همبستگی بين المللی کارگری          .  گسترش آن ميکوشد    
کارگران ميهن  .  يکی از ارکان سياست انترناسيوناليستی ماست      

ما در مقابل توحش     .  اين حکم مانيفست کمونيست است     .  ندارند
سرمايه و تمامی بنيانهای فکری و سياسی اش، چهارچوب و                
مبانی فکری و سياسی طبقه خود و ارزشهای انسانی و                              

ما درمقال  .  رهايبخش جنبش کمونيسم کارگری را قرار ميدهيم        
سياست ايجاد مرز و هويتهای کاذب ملی و ميهنی، هويت                        

ما درمقابل اتحاد       .  انسانی و طبقاتی خود را قرار ميدهيم                  
سودجويانه سرمايه، اتحاد انسانی و طبقاتی خود را قرار                         

ما در مقابل سياست تفرقه افکنانه و کور ناسيوناليسم،            .  ميدهيم
 .سياست همبستگی بين المللی کارگری را قرار ميدهيم

 

منصور اسانلو، محمود صالحی و تمامی فعالين کارگری بدون           
اين يکی از اهداف اين اعتراض          .  قيد و شرط بايد آزاد شوند         

اما حرکتی که سوت آغاز آن زده شده است مسلما به                     .  است
مبارزه برای ساير      .  تحقق همين اهداف بسنده نخواهد کرد              

خواستهای پايه ای کارگران از جمله مبارزه برای پرداخت                   
فوری دستمزدهای معوقه، مبارزه برای افزايش دستمزد،                      
مبارزه برای دريافت بيمه بيکاری مکفی، مبارزه برای                            
برخورداری از حق تشکل و اعتصاب گوشه ديگری از                           

. مطالباتی است که امروز طبقه کارگر برای آن مبارزه ميکند             
اين مبارزه بايد اين اهداف را هم در دستور کار خود قرار                        

 .دهد

 

 رفقای کارگر 
اين اقدام فدراسيون حمل ونقل يکبار ديگر نشان ميدهد که شما             

در مبارزه برای تحقق اهداف عادالنه و انسانی خود تنها                          
. متشکل شويد .  متحد شويد .  دنيای کارگران با شماست    .    نيستيد

 .مجامع عمومی خود را تشکيل دهيد

 

 !زنده باد همبستگی بين المللی کارگری

 !زنده باد سوسياليسم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ بهمن ١٩ – ٢٠٠٨ فوريه ٨

٣٧شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

  مارس ۶ – اسفند ١۶زنده باد 
 "روز همبستگی جهانی با کارگران ايران"

www.freeosanloo.org 

  

مردم درگوشه و کنار دنيا، در حال                  
برپاکردن کارزار برای منصور اسالو         

، رهبران   ٢٠٠٧هستند؛ در ماه اکتبر           
اتحاديه کارکنان کشتيرانی اندونزی به         
تهران رفتند تا همبستگی شان را با                   
منصور اسالو و محمود صالحی و                    
خانواده هايشان اعالم کنند؛ بخش                      

، کارزار   .اف.تی.کارگران بارانداز آی    
را تماماًً مورد تأئيد قرار داد، از شرکت        
کنندگان در اجالس اخيرحمل و نقل                 
هوائی داخلی در قاهره خواسته شد تا              
دولتهای مربوطه شان را به حمايت از           
کارزار جلب کنند؛ و کميته حمل و نقل           

 ٢٠٠٨شهری در اجالس ژانويه                       
فراخوانی برای اقدامات بيشتر داده                 

 .   است

  

با اين حال، هنوز اينطور بنظر ميرسد           
که گويا در تهران گوش کسی به حرف          

هيچ اقدام مثبتی از        .  ما بدهکار نيست    
طرف حکومت ايران صورت نگرفته          

از اين هم بدتر، هم محمود                     .  است
صالحی و هم منصور اسالو از نظر                 
سالمتی مشکالتی دارند که نياز به                   
درمان در خارج از زندان دارند که                  

 .مقامات ايرانی دائمًا طفره ميروند

 

. سی.يو.تی.اف به همراه آی             .تی.آی 
روز "همه اعضاء را برای پيوستن به           

اقدام جهانی در همبستگی با کارگران            
 ماه مارس فرامی        ۶در روز     "  ايرانی
همانطور که اعضاء ما در بخش      .  خواند

ميدانند، .  اف.تی.کارگران راه آهن آی       
که اين روز سالگرد باال بردن ايمنی                
خطوط راه آهن است که تظاهرات ها،           
گردهمائی ها و جلسات همگانی در دنيا        

 .برپا می شود

 

. سی.يو.تی.اف به همراه آی             .تی.آی 
روز "همه اعضاء را برای پيوستن به           

اقدام جهانی در همبستگی با کارگران            
بر پايه        .  فرامی خواند       "  ايرانی

، .سی.يو.تی.صحبتهای انجام شده با آی      
ما احساس کرديم که يک اقدام در سطح         
جهانی قبل از انتخابات پارلمان و سال           
نو ايرانی پيام قدرتمندی را می رساند و        
بر روی آنها که مانع فعاليتهای جنبش             

اصيل کارگری در         
  ٢٣صفحه 


