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 سياوش دانشور
 

 تراژدى آفريقاى جنوبى
 و درسهاى آن براى طبقه کارگر

 

آيا در کشورى که نامش با جنبش ضد آپارتايد            
رقم خورده است راسيسم در اشکال غير                       
قانونى احيا ميشود؟ آنهم نه تحرک اکس                         

 بلکه عروج خارجى               ،"سفيد"نژادپرستان     
که نيروى خود را مانند فاشيسم      "  سياه"ستيزان  

و راسيسم در ادوار تاريخ از محروميت و                    
بيکارى و نابودى اجتماعى طبقات پائين جامعه      

 سال از پايان رسمى نظام              ١۴بعد   !  ميگيرد
 امروز آفريقاى جنوبى     ١٩٩۴آپارتايد در سال     

شاهد سوزاندن کارگر مهاجرى است که تنها             
اش اينست که متولد زيمبابوه و ماالوى         "جرم"

 !و موزامبيک و سومالى است

بيش از دو هفته است که در محالت حاشيه                   
 النگا و حلبى          ، کايه ليتشا      ،نشين آلکساندرا   

 صحنه هاى    ،آبادهاى دوربان و ژوهانسبورگ    
تفاوتها .  دهشتناک رواندا و کنيا تکرار ميشود         

شايد دراينست که در رواندا و کنيا و سومالى              
جنگ فرقه اى و قومى و مذهبى نظم نوينى                  
دريچه کشتار همسايه توسط همسايه بود و در           
آفريقاى جنوبى خارجى ستيزى و راسيسم                   

اما روشها و     .  کالسيک جوامع سرمايه دارى      
ديروز در رژيم   .  سبعيت اعمال شده يکى است     

 سياه پوستان   ،آپارتايد و دولت نژاد پرست سفيد     
 امروز در زير سايه      ،قرنطينه و کشتار ميشدند   

حکومت برآمده از کنگره          

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛ 
 
 
 
 

 ٨صفحه 

  ،در صفحات ديگر
 !شيث امانى آزاد شد* 

 !على کانتورى آزاد شد* 

 “امنيت اجتماعى و اخالقى”طرح * 

  زنان و کودکان،گزارش از ترکيه* 

 اخراج کارگران معترض* 

 .و نامه ها... 

 ! گرسنه ايم، گرسنه ايم،کارگر هفت تپه ايم
 

 رژيم مجددا به کارگران وحشيانه حمله کرد
  نفر از کارگران دستگير شدند١٢

 

 ٧صفحه 

 گزارشى از هفت تپه*
 اعتياد*
 خط فقر*

 

 على طاهرى
 ١٣صفحه 

 يادداشت سردبير

٢صفحه   

 در سالگرد تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  کادرها و فعالين حزب،با اعضاى کميته مرکزى

 سرمايه قاتل اين کارگران است
 "مبارزه عليه ناامنی محيط کار" خرداد روز ۵

گيرى رژيم اسالمى و پخش و نشر " اعتراف"قطعنامه حزب عليه سياست 
 سواطالعات براين اساس

 سپهراعتصاب             



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ملى آفريقا شاهد کشتار کارگران         
مهاجر هستيم و شعار شوم                        

را !"  خارجيان را بيرون کنيد         "
دراين تعرضات            .  ميشنويم

نژادپرستانه که تصوير                              
ژوهانسبورگ را به شهرى جنگ      

 نفر از    ۵٠زده تبديل کرد دستکم       
عده اى  .  مهاجرين به قتل رسيدند     

را بعد از تکه پاره کردن با                        
ضربات چاقو و چماق نيمه زنده          

. به سبک کوکلس کالنها سوزاندند    
هزاران نفر از کارگران مهاجر           
جانشان را برداشتند و فرار                     

تنها کشور موزامبيک           .  کردند
 شهروند فرارى آفريقاى       ٢٠٠٠٠

صليب .  جنوبى را پذيرفته است        

سرخ در مناطق مرزى                               
ايستگاههاى بحران و مراکز                  

يک .  پذيرش برپا کرده است              
 ساله موزامبيکى که         ۴۵مهاجر   

ساکن کمپ غير رسمى ديکاسوله       
درنزديکى جرميستون بوده در            
بيمارستان صحرائى صليب سرخ     
روز يکشنبه در مرز موزامبيک         

آنها پاى برادرم را       "چنين گفت؛     
سپس .  قطع کردند و او را کشتند         

آنها پسر کوچولويش را در آتش           
همسايه ها آمدند و به          .  سوزاندند

من گفتند که بايد فرار کنم چون              
آنها .  آنها خارجيان را ميکشند           

 تنها پنجره ها را          ،سوال نميکنند  
ميشکنند و منزل مردم را به آتش          

من .  من وحشت کردم      .  ميکشند
قبول ميکنم که آنها پسرم را                      

من .  امشب يا فردا صبح کشته اند       
نميتوانم برگردم چون آنها من را          

او ناچار شده است          ...  ميکشند    
همسرش که اهل آفريقاى جنوبى          
است و فرزند چهارساله اش را             

." در زيرزمين قايم و فرار کند             
 حمله به        ،آتش زدن آلونک ها          

 و  ، شليک به مهاجرين     ،مغازه ها 
حمله دسته جمعى با چماق و چاقو       

و خشم عده ای است که معتقدند         
حضور مهاجران در بازار کار        
باعث شده که کاريابی برای آنها      

نکته و       ."  مشکل تر شود            
استدالل آشنائى که همه جاى              
جهان پرچم تبليغات و حمالت           

. راسيستى به مهاجرين است             
خود گروههاى چماقدار ميگويند     

خواهران )  يعنى مهاجرين (آنها  "
 مواد مخدر            ،ما را ميبرند           

 کارهاى ما را                      ،ميفروشند
و شعار ميدهند                "!  گرفتند

ادله !"  خارجيان را بيرون کنيد   "
ها و شعارى که در همه جاى              
جهان قطبنماى راسيستها و                 
فاشيستها است و جنايتات و                  
آدمکشى هاى هولناک زير اين         

مانند .  پرچم صورت گرفته است   
 بورژوازى راسيست و       ،هميشه
 نيرويش را از                        ،فاشيست

قربانيان سرمايه دارى ميگيرد؛      
محرومان و لگدمال شدگانى که       
در فقدان يک افق مستقل و                    
انسانى و کارگرى براى مقابله          

 مقابله با    ،با تبعيض و نابرابرى    
فقر و بيکارى و زندگى لجنى             
که بورژوازى برايشان درست        
کرده است را زير پرچم وارونه       
و ارتجاعى و ضد کارگرى و             
ضد بشرى بخشى ديگر از                   

 .بورژوازى صورت ميدهند

 

درسهاى آفريقاى جنوبى براى 
 جنبش کارگرى 

  
 تابو امبکی رئيس جمهور        ،اول

آفريقای جنوبی و حزب حاکم که  
تاريخ مبارزات شکوهمند ضد         

 حق  ،آپارتايد را پشت سر دارد       
شرم "دارند اين رويدادها را               

بخوانند و براستى شرم           "  آور
" شرم آور  "اما اطالق      .  آوراند

به بحران اخير حق مطلب را              
شرم آورتر        .  بيان نميکند       

اوضاعى است که بيکارى و              
فقر و گرسنگى و زندگى در                
حلبى آبادها و حاشيه شهرها به         
تعداد زيادى انسان محروم                   

 تراژدى آفريقاى جنوبى
 ...و درسهاى آن براى طبقه کارگر

و تبر و اعمال خشونت باال صحنه          
هاى دهشتناک اينروزها در محالت     

. حاشيه نشين ژوهانسبورگ است         
تعداد زيادى از مهاجرين به                        
کليساها و مساجد و ادارات دولتى           
و مراکز پاسگاههاى پليس پناه برده      
اند که در مواردى در همين امکان          
مورد حمله قرار گرفتند و به قتل              

گزارشى از نورد هوک          .  رسيدند
اشاره ميکند که از روز جمعه                    
گذشته مهاجرين سوماليائى در                 

مورد هدف   "  ماسى فوملله  "محله   
مغازه ها و       .  اوباش قرار گرفتند      

اماکن شان داغان شد و مورد حمله         
بنا به گزارش    .  سبعانه قرار گرفتند   

روز شنبه صليب سرخ در                           
 ٢۵٠٠٠ بيش از            ،ژوهانسبورگ

نفر در اثر حمال ضد خارجى دو              
فرار از هر    .  هفته اخير آواره شدند    

سو به طرف مرزهاى آفريقاى                 
جنوبى نتيجه اين اوضاع بوده                   

برخى گزارشها با احتساب         .  است
ميزان آوارگان در مرزهاى                       
بوتسوانا و موزامبيک و زيميابوه و      
پناه بردن به مناطقى که ممکن است   

آوارگى " از   ،امنيت اش بيشتر باشد   
از نلسون ماندال   .  اسم ميبرند "  وسيع

رئيس جمهور سابق تا تابو امبکی           
رئيس جمهور فعلى آفريقای جنوبی      
و سران کنگره ملى آفريقا، موج               
حمالت هفته های اخير عليه                       
کارگران مهاجر در اين کشور را           

" اقدامی شرم آور  "محکوم و آن را      
 . توصيف کرده اند

آنچه در آفريقاى جنوبى امروز رخ       
داده است ربط چندانى به سنت ضد        
آپارتايد دراين کشور ندارد بلکه              
نتيجه عملکرد نظام سرمايه دارى          

نظامى که     .  دراين کشور است         
مستقل از اينکه سردمدارانش                    

 قوم پرست   ،"سياه"باشند يا   "  سفيد"
 مذهبى باشند يا           ،باشند يا ليبرال      

 دمکرات باشند يا               ،مونارشيست
 نميتواند بنا به ماهيت               ،ديکتاتور

نابرابر خود راسيسم و خارجى                
ستيزى و تبعيض و خشونت را                 

ايران اسالم زده و        .  بازتوليد نکند  
موقعيت مهاجرين افغانى يک نمونه     

استداللها هم از    .  آشناى ديگر است   
عده اى      .  هرسو کالسيک اند           

دليل خشونت ها، بيکاری    "ميگويند  

۵٢شماره   
شرم آورتر    .  تحميل کرده است       

حاکميت سرمايه و سياستهاى نظام     
آپارتايد طبقاتى و حکومت                        
سرمايه است که جنايات راسيستى      
اخير گروههاى اوباش تنها يک            

اينکه کليد  .  نتيجه جانبى اش است    
دار اين نظم شرم آور و تبعيض             
گر و استثمارگر چه کسى است              

تا به نتايج مشقت بار      .  ثانوى است 
اين نظام براى توده وسيع کارگر          

 ،و مردم محروم مربوط است                
اينجا تفاوت بورژواى ديروز نژاد     
پرست و بورژواى ميراثدار                   

 . جنبش ضد آپارتايد محو ميشود
 

 سنت هاى اعتراضى و                   ،دوم
تجارت تاريخى پس انداز                          

اگر رويدادهاى اخير در     .  نميشوند
اذهان زيادى يک تراژدى                         
محسوب ميشود تنها دليلش اينست      
که اين جنايات در کشورى رخ              
ميدهد که حکومت آن کارنامه يک     
مبارزه طوالنى و جهانى برعليه          
شناخته شده ترين و معروف ترين       
حکومت آپارتايد نژادى را پشت          

اما همزمان اين        .  سرخود دارد   
حقيقت برجسته ميشود که نبايد به        
جامعه و تاريخ و تجارب تاريخى        
نستالژيک و غير پراتيک                         

اگر يک سنت          .  برخورد کرد    
سياسى و مبارزاتى در يک جامعه      
و در متن جنبشهاى مادى و                       

 خيلى     ،اجتماعى بازتوليد نشود         
ساده نيروهاى واقعى ضد تبعيض      

 ميتوانند  ،و يا الاقل بخشى از آنان      
 ،در متن بى افقى و بى آلترناتيوى       

ارتجاعى ترين عقايد ضد                          
" اعتراض"کارگرى را پرچم               

مذهب و       .  خود قرار دهند             
ناسيوناليسم و نژادپرستى تاريخا         
پرچمهائى بودند که در دوره هاى       
متفاوت نيروى خود را از ميان             
طبقات محروم گرفته اند و                        
اعتراض برحق آنها به وضعيت          

. موجود را به بيراهه برده اند                 
وجود مستمر و بازتوليد شونده              
يک تمايل قوى ضد تبعيض و                 
ضد نابرابرى در يک جامعه                   
سرمايه دارى بدون وجود يک               
جنبش انتقادى و پراتيکى                           
سوسياليستى و کارگرى غير                  

 . ممکن است
    

 اين رويدادها براى                           ،سوم
هزارمين بار نشان داد که براى             

طبقه کارگر و     
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مردم محروم آسمان سرمايه همه         
اساس تبعيض  .  جا يک رنگ است   

و نابرابرى و استثمار و فقر و                
فالکت و گرسنگى و ندارى و                 
بيمارى و دهها مشقت ديگر                     

. فرض و داده اين نظام است                   
کارگر و سوسياليسم در جائى که         
نفس هويت و حرمت انسانى اش          

 ناچار و ملزم     ،لگد مال شده است    
است براى گشودن راهش پرچم           
الغى اين بى حرمتى و بى هويتى          
را برفرازد تا بتواند با نفى آن                  

نفى .  مبارزه طبقاتى را بسط دهد       
حکومت آپارتايد يا حل يک مسئله      

 اگرچه  ،ملى و يک تبعيض معين      
در خود براى کمونيسم مهم و                  

 اما به پايه هاى                 ،حياتى است    
نظامى که شالوده اش تبعيض و            

. نابرابرى است دست نميبرد                 
درعين حال براى هزارمين بار            
ثابت شد که رهائى از مشقات                 
آپارتايد و تبعيض خشن نژادى با          
رهائى از نظامى که اساس آن                
تبعيض و نابرابرى است يکى               
نيست و اتفاقا در مهد همين نظام           
که سکه ضد آپارتايد به نامش زده       
شده است ميتواند چه جناياتى                  

کارگران براى رهائى   .  سربرآورد
خود و آزادى کل جامعه از هر               
نوع ستم و تبعيض و استثمار و              
نابرابرى تنها و تنها به راه حل               

. سوسياليستى خود نياز دارند                
بدون اين راه حل و جنبشى                        
اجتماعى و مادى و قدرتمند در              
مقابل کل نظم سرمايه                                   
دستاوردهاى پيشين بسادگى                   

 . ميتوانند به تاريخ ملحق شوند

منصور حکمت در يادداشت              
کوتاهى در ستون اول نشريه              
انترناسيونال بدنبال انتخابات            

 ١٩٩۴آفريقاى جنوبى در سال        
 نوشت؛ 

 
انتخابات آفريقاى جنوبى يکى        "

از وقايع مهم دوران معاصر               
شايد براى بعضى چنين        .  است

ارزيابى اى نه فقط غلوآميز،              
بلکه از يک قلم کمونيستى و                
آنهم در نشريه اى که                                 
دموکراسى را به ريشخند                     
ميگيرد غير منتظره بنظر                    

انتخابات آفريقاى جنوبى     .  برسد
به انتظارات عدالت خواهانه              
توده وسيع مردم سياه پوست               

. جامه عمل نخواهند پوشاند                
شکاف طبقاتى با اين انتخابات          

اوضاع .  کاهش نخواهد يافت        
رفاهى و معيشتى توده کارگر و       
زحمتکش نه فقط بهبود نخواهد        
يافت، بلکه چه بسا براى دوره           
اى، با احساس ناامنى سرمايه            
داران و فرار سرمايه ها، حتى          

تا .  ابعاد محروميت بيشتر شود       
آنجا که به طبقه کارگر                            
برميگردد محتمل ترين حالت            
بمباران شدن توسط                                   
درخواستهاى فداکارى از جانب      

و رئيس جمهور   "  خودى"دولت  
شکنجه شده و زندانى کشيده               

دوران ماه عسل   .  است"  خودى"

توده هاى مردم با کنگره ملى              
. آفريقا طوالنى نخواهد بود                

مبارزه و کشمکش طبقات،                  
مواجهه منافع و انتظارات                    

آفريقاى "متقابل و متفاوت از             
را به       ANC  ،"جنوبى جديد  

يک تعيين تکليف سريع با خود         
و البته با سازمانهاى کارگرى           

از پيش  .  راديکال خواهد کشانيد   
معلوم است که کدام بخش جامعه      
در آفريقاى جنوبى جديد خود را       
با چماق نظم و منفعت ملى                    

 . مواجه خواهد يافت
 

آنچه به  .  اينها همه فرض ماست    
اين انتخابات ارزش ميدهد                   

 تراژدى آفريقاى جنوبى
 ...و درسهاى آن براى طبقه کارگر

 چند ميليون کارگر مهاجر         ،چهارم
در آفريقاى جنوبى نميتوانند با اين          
تحرکات راسيستى و انتشار عکس        
هولناک جسد سوخته شده يک                   
قربانى در صفحات اول روزنامه           

حکومت آفريقاى     .  ها فرار کنند        
جنوبى نيز نميتواند سياستش را بر         

بنا کند و به            "  خارجى ستيزى   "
. پاکسازى قومى و قانونى برگردد         

امنيت "ارتش که امروز ناجى                  
شده است و همينطور دولت         "  ملى

حزب حاکم کنگره ملى کماکان با            
سواالت واقعى و حل نشده مانند               
فقر و بيکارى و بيسوادى و حاشيه         
نشينى و گانگستريسم و جنايت                  
روبرو است که تاکنون پاسخى                 

راه حل واقعى    .  براى آن نداشته اند    
تراژدى آفريقاى جنوبى را بايد در         
جنبش کارگرى و کمونيستى اين              
کشور و آزاديخواهان ضد                            
نژادپرست جستجو کرد که در                  
همين روزها طى تظاهراتها و                  

هرچند .  اجتماعاتى واکنش نشان داد   
اين واکنش ابدا در مقياس اهميت             

کنگره ملى آفريقا   .  اين تراژدى نبود  
با نفى حکومت آپارتايد يک                         
پيروزى درخشان بدست آورد و              
نقطه پايانى بر يک دولت و                          

. حکومت رسما نژادپرست گذاشت      
زمينه اجتماعى پايان حکومت                  
آپارتايد تنها جنبش جهانى ضد                  

خود حکومت آپارتايد   .  آپارتايد نبود 
و ادامه آن براى بورژوازى مقرون      

را "  خطر چپ  "به صرفه نبود و         
بيش از پيش در سالهاى آخر خاطر        

سازشى در متن پايان     .  نشان ميکرد 
حکومت آپارتايد صورت گرفت که      
دولت پيشين رسما ملغى شد و                    
سرمايه دارى جديد آفريقاى جنوبى       
پايه هايش را روى سابقه و شهرت         
جنبش ضد آپارتايد و نلسون ماندال         

 . بنا نهاد
 

در همان روز شيرين پيروزى                  
معلوم بود که از اين تاريخ به بعد              

نيستند که مورد      "  سياهان"عموما   
سرکوب دولت نژاد پرست قرار              
ميگيرند بلکه طبقه کارگر است که        
بايد تاوان بازسازى آفريقاى جنوبى      
جديد را بپردازد و براى دولت                   

 . جانفشانى کند" خودى"

۵٢شماره   
اينست که حرمت فردى و مدنى            
اکثريت محروم يک جامعه را به          

کارگر تنها   .  آنها باز پس ميدهد        
بعنوان انسان آزاد، انسان                          
برسميت شناخته شده، ميتواند                

. براى رهايى کل جامعه برخيزد         
مادام که در نظامى هويت انسانى         
اوليه توده کارگر و زحمتکش                
قانونا زير سوال است، که در                 
آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى،           
عربستان سعودى و اسرائيل و              
کليه رژيمهاى قومى، نژادى و              

مذهبى؛ آشکارا چنين است، امر          
سوسياليسم به امر اعاده شخصيت      
و حرمت حقوقى و مدنى انسانها           

پايان رسمى آپارتايد   .  گره ميخورد 
و راسيسم قانونى در آفريقاى                  
جنوبى يک نقطه روشن در دنياى       

 ".واپسگراى امروز است
 

 سال از           ١۴امروز بعد از                 
سرمايه "  دولت خودى  "حکومت   

بار ديگر معلوم شده است که                   
سرمايه دارى و معضالت                        
اجتماعى ناگزير اين نظام                         
قربانيانش را از طبقه کارگر و              
محرومترين بخشهاى جامعه                  

در فقدان يک آلترناتيو          .  ميگيرد
کارگرى و وجود يک جنبش قوى        
عدالتخواهانه که باالنس انسانى            

 بورژوازى    ،جامعه را نگهدارد       
حتى در مفتخرترين سنگرهايش          
تنها ارتجاع و کثافت و جنايت                

تراژدى آفريقاى      .  توليد ميکند     
جنوبى همين را تاکيد ميکند و بر          
ضرورت پاسخ واقعى و                            
سوسياليستى طبقه کارگر دراين          

 .کشور تاکيد دارد
 

*** 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 روز     ١٣٨٧ خرداد         ۵يکشنبه     
جنايتی ديگر عليه طبقه کارگر در      

در اين روز در اثر         .  ايران است  
ناامنی محيط کار و در اثر آتش              
سوزی و انفجار مخازن حاوی              
مواد اشتعال زا در کارخانه کيميا        
گستر و کيميا گران اراک بيش از        

 تن از کارگران اين                                ٢١
. کارخانجات در دم جان باختند             

 تن در بيمارستانها با       ۴٠بيش از    
درجات مختلف سوختگی بسر              

حال برخی بسيار وخيم          .  ميبرند
هنوز آمار دقيق مجروحين      .  است

و کشته شدگان تماما روشن                      
 . نيست

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
جانباختن اين کارگران را به                   
خانواده اين عزيزان و همکاران          
و طبقه کارگر عميقا تسليت                      

ما خود را عميقا در درد        .  ميگويد
از دست دادن اين عزيزان شريک      

ما در عين حال آرزومند        .  ميدانيم
سالمتی و بهبود برای کليه                       
مجروحين اين حادثه ناگوار را             

 . داريم

 

. يک اتفاق نيست   "  سوانح کاری "

شريک جرم جنايت عليه                       
کارگران بايد    .  کارگران هستند   

هيات های بازرسی مستقل خود       
اين هيات ها      .  را تشکيل دهند     

بايد منتخب مجمع عمومی                    
 . کارگران باشند

 

هيچ اقدامی جای اين                     -٢
عزيزان از دست رفته را پر                

اما کارگران بايد      .  نخواهد کرد  
بمنظور تامين معاش خانواده             
کارگران جانباخته خواهان                 
پرداخت غرامت به خانواده و            

. بازماندگان اين کارگران شوند       
ميزان و چگونگی پرداخت                 
غرامت بايد توسط نمايندگان              
منتخب مجامع عمومی کارگران     

اين غرامت بايد به      .  تعيين شود 
کارگرانی که دارای نقص                    
عضو و يا سوختگی هستند نيز         

زندگی کليه       .  پرداخت شود      
کارگران مجروح بايد بدون                

 . وقفه تماما تامين شود

 

کارفرما و مسئولين اين                -٣
کارخانجات در صورت مسجل       
شدن ناامنی محيط کار توسط             
هيات های بازرسی کارگران که     
منجر به اين فاجعه شده است،            

 . بايد محاکمه شوند

 

حزب اتحاد کمونيسم                  -۴
 خرداد را به        ۵کارگری روز      

 سرمايه قاتل اين کارگران است
 "مبارزه عليه ناامنی محيط کار" خرداد روز ۵

اتفاقی که هر روز صورت                          
نتيجه .  ميگيرد، تصادف نيست           

محتوم و گريز ناپذير ناامنی و                   
اين .  ناايمن بودن محيط کار است         

يک جنگ و جنايت جاری در متن          
جامعه سرمايه داری عليه طبقه                

قربانيانش از نظر        .  کارگر است   
تعداد کمتر از جنگهای برجسته                

همانقدر "اين جنگ      .  تاريخ نيستند  
همانقدر .  آدم روانه گورستان ميکند    

آدم روانه بيمارستان ميکند،                        
همانقدر خانه را از هم ميپاشد،                  
همانقدر شادی ها را به غصه و غم         
تبديل ميکند که هر کدام از اين                   
دوره های ننگ آور تاريخ                            

قربانيان )  منصور حکمت  ."  (بشر
. اين جنايت معلوم و مشخص اند             
. اين جنايتی عليه طبقه کارگر است       

اين جنگ هر ساله صدها هزار                
قربانی در جهان از طبقه کارگر              

 . ميگيرد

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                  
خواهان اقدامات زير در اين زمينه        

 :است

  

طبقه کارگر بايد خواهان                   -١
رسيدگی فوری و مستقل از دولت           

هيات .  به اين جنايت و فاجعه شود        
های بازرسی وزارت کار خود                

۵٢شماره   

ياد اين عزيزان جانباخته روز               
" مبارزه عليه ناامنی محيط کار        "

حزب همه کارگران    .  اعالم ميکند 

را به مبارزای گسترده عليه نا                
 . امنی در محيط کار فرا ميخواند

 

کارفرما و ارگانهای دولتی از هم        
اکنون به تکاپو افتاده اند تا خود              
کارگران را مسبب اين انفجار و           

ما .  کشتار کارگران معرفی کنند       
طبقه کارگر و کليه مردم                            
آزاديخواه را به مقابله با اين                     
اقدامات کريه دولت آدمکشان                
اسالمی و نظام سرمايه داری                 

 . فراميخوانيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٨ مه ٢۶ -١٣٨٧ خرداد ۶

  على طاهرى،گزارش

 آسيب های اجتماعی
 سال  29 تا   25 درصد بين    23  ، سال 24 تا   20 درصد معتادان بين  17 ، هزار نفر از معتادان6بر اساس نتايج آخرين تحقيقات موسسه داريوش در بين  

بر اساس آمارهای موجود حدود     .  در سال های اخير سن اعتياد حدود يک سال و نيم کاهش يافته است  .  سال هستند34 تا 20و گروه کثيری از آنها بين  
 به نظر می رسد تعداد معتادان زن از اين رقم بيشتر باشد و برخی مسائل و انگ های اجتماعی                     ،هفت درصد معتادان کشور را  زنان تشکيل می دهند         

همچنين .   درصد کارگران ماهر سابقه مصرف مواد مخدر را دارند          17 درصد کارگران ساده و      15.  که مانع مراجعه زنان به مراکز درمانی می شود         
 درصد افراد خانه دار      3 درصد مغازه داران و       8  ، درصد دارندگان مشاغل تخصصی     7  ، درصد کشاورزان  4 کمتر از    ، درصد رانندگان  10بيش از   

 درصد دانش آموزان معتاد هستند که بر اين اساس جمعيت دانش آموزی                   2 درصد دانشجويان و       3حدود  .  بر اساس تحقيقات انجام شده اعتياد دارند         
 . درصد افراد بيکار سابقه مصرف مواد مخدر دارند20همچنين .  هزار نفر است35معتاد در کشور حدود 

 

 و نيم ميليون ايرانی زير خط فقر  7
 يک ميليون و ششصد هزار       ، نفری شهری  6-4 خط فقر مطلق را برای خانواده          ،معاون هدفمندی يارانه ها و فقرزدايی وزير رفاه و تامين اجتماعی             

 درصد جمعيت روستايی زير خط      11 درصد جمعيت شهری و      5.10تقريبا  .   هزار ريال اعالم کرد    130ريال و برای خانوار روستايی يک ميليون و          
 7 هزار نفر جمعيت روستايی و در کل             530 ميليون و     2 هزار نفر جمعيت شهری و          935 ميليون و     4فقر مطلق هستند که از نظر جمعيتی حدود             

 . هزار نفر از جمعيت کشور زير خط فقر مطلق هستند465ميليون و 
 

 هزار کيلو کالری در روز و خط فقر مطلق را حداقل درآمد مورد نياز برای تامين نيازهای اساسی                                2تعريف خط فقر شديد را ناتوانی در تامين              
 *.خوراکی و غير خوراکی عنوان شده است



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما اصول کلى و نکات زير را                 
بعنوان اصولى غيرقابل تخطى و        
پرنسيپى پايه اى در قبال سياستها        
و تاکتيکهاى وزارت اطالعات            
رژيم عليه زندانيان سياسى اعالم        

دعوت ما از جريانات            .  ميکنيم
اپوزيسيون ايران اينست که                     

 در  ،پايبندى خود را به اين اصول      
 ،هر قالبى که مناسب ميدانند                   
 ،مستقال و يا بصورت جمعى                 

اعالم کنند و در مقابل سياستهاى          
ضد انسانى و ارتجاعى رژيم                 
اسالمى عليه زندانيان سياسى و           
فضاى سياسى اپوزيسيون                        

  .پيشاپيش سدى بگذارند

 

شکنجه و اذيت و آزار زندانى         .1
هر نوع   .  را قويا محکوم ميکنيم       

شکنجه، ارعاب، تحقير و اعمال         
فشار فکرى و روانى بر افراد                
بازداشتى، متهمين و محکومين            
مطلقا ممنوع است و مبادرت به            

 .آن جرم جنايى محسوب ميشود

 

افشاى "شکنجه دريچه                   .2
 وادار کردن             ،نيست"  حقيقت

زندانى به شهادت عليه وجدان               
هر نوع اعتراف و          .  خود است   

سند سازى و امضاى زندانى زير        
فاقد "  اعترافات"يک سند                 

هر نوع  .  کوچکترين اعتبار است   
" اسناد"ارجاع به شايعات و                   

بازجويان و پليس سياسى عليه               
  .زندانى تائيد مستقيم شکنجه است

علی کانتوری از زندان 
!آزادی شد  

 
لی کانتوری يکی         آزادی ع    

ديگر از فعاالن جنبش                       
آزاديخواهی و برابری طلبی       
را از زندان مخوف قزل                 
حصار، به همه انسانهای               
آزاديخواه و برابری طلب و         
به خانواده و عزيزان علی             

 .تبريک ميگوييم
 

 !مردم
حمايت وسيع شما و                            
همبستگی بين المللی با                     
دانشجويان دربند آزاديخواه و     

 ماه  6برابری طلب، در طول     
گذشته تحمل شکنجه های               
جسمی و روانی را برای اين        

فشار .  عزيزان آسانتر کرد       
اعتراضات شما جمهوری            
اسالمی را وادار به عقب                
نشينی کرد و آزادی اين                   
عزيزان در بند را از زندان           

 .امکان پذير ساخت
 

بايد اين جنبش حمايت و                   
همبستگی را برای آزادی              
کليه زندانيان سياسی،                       
کارگران و فعالين جنبش                
حقوق زن زنده و فعال نگاه           

سازمان آزادی زن با       .  داريم
تمام قوا برای تداوم و تحکيم         

 . اين جنبش تالش ميکند
 

 زنده باد آزادی  
 زنده باد برابری

 
 سازمان آزادی زن

 87 خرداد 5

 نشريات و رسانه هاى          ، شخصيتها  ، سازمانها  ،خطاب به احزاب    
 اپوزيسيون ايران

 

 گيرى رژيم اسالمى" اعتراف"عليه سياست 
 و پخش و نشر سواطالعات براين اساس

از نظر ما حرف و موضع                  .3
افراد تنها در يک شرايط آزاد و              
بدور از اعمال فشار و فضاى                  

هر نوع   .  پيشداورى اعتبار دارد     
شوى تلويزيونى و مراسم شنيع              
اعتراف قويا محکوم و فاقد                        

  .کوچکترين اعتبار است

 

" افشاگرى"هر نوع تبليغات و         .4
در اپوزيسيون مبنى و متکى بر              
سيستم شکنجه و ارعاب رژيم قويا       

يک مبارزه سياسى    .  محکوم است 
سالم و متمدنانه در اپوزيسيون و            
نقد ديدگاهها و سياستهاى يکديگر         
نميتواند متکى بر اطالعات و سند        

. سازى بازجويان  رژيم باشد                  
مخدوش کردن اين مرز تائيد                    

" اعتراف"عملى شکنجه و                       
   .براساس آنست

 

ما از حرمت زندانيان سياسى           .5
ما سياستى که قربانى    .  دفاع ميکنيم 

شکنجه را بجاى دستگاه و                          
حکومت شکنجه مورد تعرض               

 سياستى ضد انسانى و ،قرار ميدهد 
بدور از هر نوع آزاديخواهى                   

زندانى شکنجه شده    .  قلمداد ميکنيم 
 .يک قربانى است و نه مجرم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ مه ٢٧ – ١٣٨٧ خرداد ٧

 

۵٢شماره   

 رفيق علی کانتوری
  آزاد شد

 

 ٥رفيق علی کانتوری امروز                 
خرداد ماه ساعاتی پيش از زندان         

رفيق .  قزل حصار کرج آزاد شد        
علی کانتوری يکی از فعاالن                  
خستگی ناپذير جنبش آزاديخواهی     

آزادی علی  .  و برابری طلبی است   
پيروزی ديگر برای جنبش ما                

آزادی رفيق علی را به               .  است
خانواده گرامی اش، به همه                      
فعاالن آزاديخواه شهر قزوين و به      
همه کودکان و زنانی که علی                  
مدافع حقوقشان بوده است، و                  
بخصوص به خود علی عزيز                 

 .يمئتبريک ميگو
 

 ! زنده باد برابری!زنده باد آزادی
 !زنده باد علی کانتوری

 

دانشجويان آزاديخواه و برابری 
 !طلب

 ١٣٨٧ خرداد ۵

 
آزادى على کانتورى را تبريک 

 !ميگوئيم
 

نشريه يک دنياى بهتر آزادى على      
 مبارز آرمان و        ،کانتورى عزيز  

جنبش آزادى و برابرى را به                  
 همرزمانش در اردوى           ،خانواده

 و دانشجويان       ،آزادى و برابرى      
آزاديخواه و برابرى طلب تبريک       

اميدواريم على عزيز           .  ميگويد
سالمتى اش را که در دوره زندان        

براى .  به وخامت گذاشت بازيابد       
على کانتورى آرزوى موفقيت و          

 .*تندرستى داريم

!آزادى على کانتورى عزيز را تبريک ميگوئيم  

 مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده کارگران عليه 

!سرمايه است  
 

در مبارزات جارى به مجمع عمومى متکى      ! کارگران
جنبش مجمع عمومى را به يک سنت قوى جنبش        ! شويد

!                                                                   کارگرى تبديل کنيد    



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 قسمت دوم

 بستراعتصاب

بستر اعتصاب جامعه است که بنا       
به توازن قوا و شرايط پيش                       
برندهء انقالبی اعتصاب اشکال           
متفاوتی به خود می گيرد؛ گاه                

 که در طول    ،سياسی گاه اقتصادی  
تاريخ مبارزات کارگران بنا به             

 ظرفهای           ،شرايط اجتماعی          
تشکيالتی متفاوتی برای پاسخ به         
خواستهای کارگران که منطبق بر      
توازن قوای اجتماعی ميباشد                 
شکل گرفته و به سنتهای                            
تشکيالتی متفاوتی تبديل گشته              

 -از آنجمله شوراها            .    است
سنديکاها و اتحاديه ها می باشند           
که اعتصابها را رهبری و                        

اين تشکلها با    .  سازماندهی ميکنند 
توجه به افقی که برای اهداف                 
اعتصاب ترسيم ميکنند اعتصابها      
 .را سازماندهی و رهبری ميکنند

 

سنتها و برخوردهای متفاوت به        
 اعتصاب و اهداف آن 

با تکوين و پيشرفت انقالب در               
جامعه اعتصاب در هر منطقه با          
انرژی و پتانسيل حرکتی جديدی         
به ميدان ميايد و برای سازماندهی      
آن اشکال جديد و افق تازه ای را           
ترسيم ميکند که نيروهای سياسی        
و احزاب پاسخهای متفاوتی را به        

 .آن خواهند داد
 

 :مارکسيستها

 اينان همواره در جهت متشکل و        
بسيج کردن کارگران در                            
مبارزات اقتصادی و سياسی                  
هستند و ميدانند تنها از ميان اين            
رهگذر طبقه متشکل و صاحب            
قدرت اجتماعی جهت تسخير                 

اين احزاب در    .  قدرت خواهد شد   
عين پيشبرد مبارزه برای انجام            
انقالب اجتماعی ميکوشند در                
وضع زندگی اقتصادی و حقوق           
سياسی و اجتماعى کارگران                  

دارا .  تحوالت ملموسی ايجاد کنند     
بودن اين افق باعث نفوذ هر چه            
بيشتر اين احزاب در تشکلهای              

 .توده ای خواهد شد

هدفى نيست که بايد فرجام اين              
تصوير اينها از        .  مبارزه باشد   

اعتصاب و انقالب تصويرى               
غير زمينى و غير اجتماعى                  

اينان سطوح مختلف                .است
مبارزه را به فراموشی ميسپارند       
و وجود آگاهی طبقاتی کارگران        
در مراحل مختلف انقالب را                

اينان .  ناديده می انگارند                 
کارگران را به مبارزه ای دعوت      
ميکنند که هنوز انرژی آن تامين        

ناديده گرفتن سطوح     .  نشده است  
مختلف مبارزه از طرف اينان             
منجر به شکست و سر خوردگی        
طبقه خواهد شد که وظيفهء                    
اپوزيسيون انقالبی است تا                     
کارگران را از نتيجهء اقدامات           
عجوالنه و بررسی نشده آگاه                

 .کند
 

 

 رفتار در اعتصاب

با پسشرفت اعتراضات                           
واعتصابات جزئی و تبديل آن به       

 برای    ،اعتصابات طويل المدت      
هدايت اعتصاب تدابير و اشکال        
سازماندهی جديدی را می طلبد          

و اين امر در کشورهای با دولت         
عريان سرکوبگر و فاشيست دو         

 . چندان ميشود

 

اعتصاب در کشورهای با نظام           
 سرکوبگر

در کشورهايی که دولت                           
سرکوبگر بر آن حکومت ميکند        
اعتصابات و اعتراضات اغلب          

اين .  خود به خودی رخ ميدهد           
نشان ميدهد که در اين کشورها           
ميتوان کارگران را در تشکلهای       

. انقالبی بسيج و متشکل کرد                
البته اين امر با پيشرفت فزايندهء        
امر انقالب در جامعه هرچه                 
بيشتر فزونی ميگيرد و برجسته        

در اين کشورها که         .  تر ميشود  
خواستهای صرفا صنفی                         

 و هر    ،محسوب ميشود "  جنايت"
حرکت اقتصادی کارگران تبديل      

  بسيج    ،به حرکت سياسی ميشود    
کارگران به دور اين نوع                         

. خواستها نقش مهمی بازی ميکند    
خواستهای کارگران بايد با دقت         

اين .  مطالعه و تنظيم و بيان شود       
خواستها بايد با اوضاع و احوال         
هر کشور و منطقه و هر                           
کارخانه مطابقت داشته باشد و با       

 اعتصاب
 سپهر

 :سنديکاليستها

اينان همواره در جهت مبارزهء                  
تشکلهای .  صرف اقتصادی هستند      

سنديکايی را در چهارچوب نظام              
سرمايه داری همراه با اصالح                    

هدف .  طلبان سازماندهی ميکنند          
. نهايی آنها رفرم اقتصادی ميباشد           

اغلب با اوج گيری انقالب و دخالت         
 ،کارگران در مبارزهء سياسی                   

سنديکای رفرميستی تبديل به يک            
سد در مقابل حرکت انقالبی                          

مارکسيستها در  .  کارگران خوهد شد   
اين تشکلها بايد بصورت گرايش               
انقالبی در عمل بصورت مداوم و            
پيگير و با به ميدان کشيدن هرچه              
بيشتر جمعيت متشکل و دخالت دادن  

 افق     ،کارگران در امر خودشان             
سازشکارانهء  سنديکاليستها و                   
رهبری رفرميست آن را بعنوان                
يک سنت و يک پاسخ به مبارزهء             
کارگران در پروسهء انقالب                        

مبارزهء .  اجتماعی افشا و طرد کنند     
اقتصادی کارگران را بموقع رهبرى     
و سازماندهى  کنند و تشکلها را                  
بموقع آمادهء ايفای نقش سياسی خود      

 .در جامعه کنند
 

 :آنارشيستها

منظور اينجا سنت تاريخى آنارشيسم     
 بلکه سياست آنارشيستى در         ،نيست

. قبال مبارزه جارى کارگرى است         
اينان وارونه سنديکاليسم هستند و به       
اعتصاب از دريچهء صرف سياسی      
و ابزاری برای قدرت گيری حزب          

ما مخالف    .  سياسيشان نگاه ميکنند     
حرکت بسوى قدرت نيستيم اما خط          
مشى حزب کارگرى و مارکسيستى        
دراين زمينه را جدا از حرکت                     

. عمومى تر طبقه و توانش نميدانيم          
انقالب کارگرى نميتواند انقالبى               

. باشد که کارگران از آن بيخبرند              
هرجا حزب و طبقه دچار جدائى                

 منافع ديگرى در هر دو مسلط     ،شدند
به اين معنا سياست                 .  شده اند     

آنارشيستى برخوردى يکجانبه و              
غير مسئول به مبارزه اقتصادی                

کال به کارگران نه       .  کارگران دارد  
از دريچهء انسانی آن بلکه صرفا               
ابزاری برای به قدرت رسيدن نگاه         

 ،مبارزه کارگر ثانوى است       .  ميکند

۵٢شماره   
اوج گيری انقالب اجتماعی سطوح     
مختلف خواستها را مطرح کرد نه         

معموال نمايندگان     .  کم نه بيش         
کارگری بطور مداوم و پيگير                  
توسط پليس تهديد و دستگير                      
ميشوند که برای جلو گيری از اين         
امر بايد رهبران اعتصاب شناخته        
نشوند وطرح خواستها به اشکال            

ولی با اوج    .  جمعی صورت پذيرد   
گيری اعتراضات اجتماعی اين             
امر بی رنگ ميشود و رهبران                
توانايی مستقيم رهبری را خواهند         

بايد سعی کرد که برای              .  داشت
کوچکترين مسائل و خواستهای             
کارگری از طريق آرای جمعی               
عمل کرد و جمع هر چه بيشتر                 
کارگران را با مبارز برای                         

مسئلهء .  خواستهايشان درگير کرد    
مهم ديگر مقابله با گروههای                    
فاشيستی در هنگام حمله به                         
اعتصاب ميباشد که در اين موقع            
بهترين راه بيرون آمدن از سايه و          
تبديل امر اعتصاب به يک امر                

بايد به آن ابعاد          .  توده ای است      
اجتماعی و در صورت امکان                 
ابعادی جهانی داد و توده ها و                    
سازمانهای خارج از کشور را به           

 .حمايت از اعتصاب فراخواند

 

بايد بصورت مداوم سازمانهای              
وابسته به دولت را در       "  کارگری"

ميان کارگران افشاء و در عمل               
نشان داد که در سرکوب کارگران         

. با سرمايه داران هم پيمان هستند          
بايد ازعملکردهای آنارشيستی و           
افقهای آن دوری جست و تنها                   
زمانی خواست و عملی را در پيش       
گرفت که مطمئنا بدانند انرژی و            
امکان دست يابی به آن ميسر                     

در اين مواقع به لحاظ                   .  است
سرکوب گرايش به تدابير                            
سازشکارانه و رفرميستی جهت            
بدست آوردن خواستها عمده                     

اپوزيسيون انقالبی وظيفه      .  ميشود
دارد اين گرايش را افشا و گرايش          
انقالبی که همان عمل متکی به                
قدرت توده کارگران ميباشد را                

اين گرايش          .  جايگزين کند         
سازشکارانه بعلت سرکوب سريعا      
رنگ ميبازد و تودهء کارگر عمل         

وظيفه .  انقالبی را ميطلبد                  
اپوزيسيون انقالبی است که هر چه      
بيشتر حرکت سازشکارانه را                  
همراه با رهبران آن افشاء کند و              
نفوذ خود را در طبقه گسترش                  

 .*دهد
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امروز "  فعالين حقوق بشر و دمکراسى در ايران                "بنا به گزارش         
دوشنبه ششم خرداد کارگران هفت تپه مجددا اعتراض خود را در                         

در روزهاى قبل اعتراض         .  مقابل فرماندارى شوش از سر گرفتند             
در اجتماع  .  کارگران در اشکال تجمع در محوطه شرکت جريان داشت         

 ،امروز که تعداد کارگران و مردم حامى آنها هر لحظه بيشتر ميشد                      
 . کارگران شعار ميدادند و عليه وعده هاى متحقق نشده اعتراض داشتند

 

فرماندا بی کفايت     :  "کارگران معترض با سر دادن شعارهائی مانند              
حقوق ماهيانه حق     "،"نيروی انتظامی خجالت خجالت     "،"استعفا استعفا 
کارگر می ميرد     "،"معيشت و زندگی حق مسلم ماست        "،"مسلم ماست 

 به    ،"فرماندار مرگت باد، فرماندار ننگت باد                 "،"ذلت نمی پذيرد      
 اعتراض کارگران طولى نکشيد      .حرکتهای اعتراضی خود ادامه دادند     

و نيروهای امنيتی و گارد ويژه به کارگران معترض در مقابل                                 
 نفر از کارگران معترض را             ١٢فرمانداری شوش يورش بردند و             

بنا به اين گزارش رفتار اين       .  دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل کردند       
 . نيروها با کارگران هنگام دستگيری وحشيانه بوده است

 

نيروهای گارد ويژه و امنيتی و انتظامی مجددا با خودروهای خود در                
سطح شهر به حرکت در آمده اند و به ايجاد فضاى رعب و وحشت در                 

کارگران اعتصابى نيشکر هفت تپه خواهان پرداخت             .  شهر پرداختند  
 پايان دادن به پرونده سازيها و احضار          ،حقوقهاى معوقه سه ماه گذشته     

 برکناری مدير عامل شرکت يعقوب شفيعی و همچنين          ،فعالين کارگری 
 برکناری زيوداری رئيس حراست         ،اعضای هيئت مديره اين شرکت        

شرکت که در سرکوب و جاسوسی و پرونده سازی عليه کارگران نقش             
 . مستقيم دارد

 

همينطور صبح امروز معاون مدير کل کار استان خوزستان به نماينده              
کارگران هفت تپه که برای بحث جهت بررسی مشکالت شرکتشان به               

. شما را به عنوان کارگر نمی شناسيم          :  "اداره کل کار رفته بود گفت        
کارگران هفت تپه مشکالت     :  "وی گفت !"  فقط عده ای اخال گر هستيد       

. هر جا می رويم بحث شماهاست           .  امنيتی برای نظام بوجود آوردند        
بايد .  وزارت اطالعات از شما شاکی شده شما حق اعتراض نداريد                    

 ". شرکت شما را تعطيل کنيم

 

معترضين به  "  شاکى"وزارت اطالعات و رژيم سرمايه دارى همواره         
اين نظام بوده است و شکايت اش را با پرونده سازى و کشتار و                                

پاسخ کارگران اعتراضات    .  زندانى و ترور کارگران پاسخ داده است          
مکررى است که ترس و وحشت را در کل اين سيستم ايجاد کرده است               

حزب اتحاد کمونيسم   ".  هر جا ميروند بحث کارگران هفت تپه است        "و  
کارگرى سرکوب کارگران و دستگيرى کارگران معترض را محکوم             
ميکند و مجددا طبقه کارگر ايران و کارگران جهان را به حمايت                            
فورى از کارگران نيشکر و اعمال فشار به جمهورى اسالمى                                  

 . فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ مه ٢۶ – ٨٧ خرداد ۶

 !شيث امانی آزاد شد
 !تعدادی از فعالين و نزديکان با دسته گل از او استقبال کردند

 

 بعد از ظهر شيث امانی از فعالين کارگری از زندان                        ٢امروز ساعت     
حدود بيست نفر از فعالين           .  مرکزی سنندج در خيابان اکباتان آزاد شد               

کارگری و همچنين اعضای خانواده شيث  امانی با دسته گل از آزادی او                     
 . شيث امانی پيش از اول ماه مه بازداشت شده بود. استقبال کردند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری آزادی شيث امانی را به طبقه کارگر و مردم               
آزادی شيث امانی مديون     .  آزاديخواه و خانواده شيث امانی تبريک ميگويد         

اين يک پيروزی برای طبقه کارگر و مردم        .  مبارزه و تالشی همگانی است    
 . آزاديخواه است

 

آزادی شيث امانی را بايد پشتوانه مبارزه ای گسترده برای آزادی تمام                          
عليه کارگران  "  انضباطی"کارگران زندانی و بازداشت شده و لغو احکام             

منصور اسانلو، بختيار رحيمی، کليه کارگران بازداشت شده               .  تبديل کرد  
کليه احکام امنيتی و قضايی عليه فريدون             .  پارس خودرو بايد آزاد شوند        

نيکوفرد، محمد حيدی مهر، رمضان عليپور، علی نجاتی، جليل احمدی و                
 !ابوالفضل عابدينی، و ساير کارگران بايد بدون قيد و شرط لغو شود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٨ مه ٢۵ – ١٣٨٧ خرداد ۵

نيروى انتظامى مجددا به اجتماع کارگران هفت 
 تپه حمله کرد

  نفر از کارگران دستگير شدند١٢

۵٢شماره   

يک دنياى بهتر  
با ! را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد

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

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

.غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net/ 

     www.m-hekmat.com/ 
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مردم سنندج     :  يک دنيای بهتر        
مراسم سخنرانی شاهرودی را به        
صحنه اعتراض عليه رژيم                     

در اين     .  اسالمی تبديل کردند         
شرايط اتحاديه کارگران آزاد در         
طی اقدامی از پيش کوشيدند تا با          
شاهرودی مالقات کنند و خواست      
آزادی شيث امانی و لغو احکام              
شالق و زندان کارگران توسط              
نماينده خود را از شاهرودی طلب      

در پس اين مالقات اعالم شد     .  کنند
که احکام زندان و شالق کارگران      
سازمانده مراسم اول ماه مه لغو            

اين اقدام اتحاديه           .  خواهد شد     
موجب ارزيابی های متفاوتی در         

 –سطح جنبش کارگری                              
آيا ما با يک    .  کمونيستی شده است  

سياست راست و سازشکارانه               
توسط اين تشکل مواجه ايم؟ آيا              
اين از جمله اقدامی اصولی برای        
تثبيت اتحاديه بمثابه يک تشکل             
قانونی است که به سراغ مسئولين       
و سران کشوری ميرود؟ اين اقدام      
چه تشابهی با سياستهای راست و        
سازشکارانه در جنبش کارگری و     
سياست توده ايستی دارد؟ کال                 
راست روی ها در چهارچوب               

قانونی   –تالش برای کار علنی          
کدام است؟ در همين رابطه                      
اقداماتی مبنی بر همکاری با                  

در برخی       "  خانه کارگريها      "
چه .  شهرها صورت گرفته است       

 ارزيابی ای از اين سياست داريد؟ 

 

اقدام مردم      :  سياوش دانشور      
اين .  سنندج عالى و هوشيارانه بود  

موضوع ربط مستقيمى به بحث            
مردم .  مالقات با شاهرودى دارد      

سنندج در مقابل سفر شاهرودى           
. کارهاى متفاوتى ميتوانستند بکنند   

اما تصميم گرفتند که جلسه                       
شاهرودى را به صحنه اعتراض        

. عليه رژيم اسالمى تبديل کنند              
. بارها سخنرانى او قطع شد                    

خانواده برخى از زندانيان سياسى      
عکسهاى فرزندانشان را دستشان       

. گرفته بودند و اعتراض ميکردند     
اين جلسه به اقرار روزنامه هاى          
حکومت متشنج و اعتراضى بود         

پيام اينکار  .  و عمال نيمه تمام ماند     
مردم سنندج اينبود که جمهورى           

خواست مشروعشان و لغو اين         
احکام شنيع هيچ اعتراضى در         
اينروزهاى معين سازمان                    

حتى در متن اعتراض         .  ندادند
مردم عليه شاهرودى براى                 

بلکه قبلتر  .  اينکار تالش نکردند   
از طريق نهادهاى ديگرى رسما     
دنبال گرفتن مالقات با                             

وارد .  شاهرودى بودند             
چهارچوبى شدند که وقتى                    
شاهرودى حکم آزادى صديق           
کريمى و شيث امانى و لغو                   
احکام بيدادگاهشان را امضا               

ستودنى " از تالش                        ،کرد
براى گرفتن مالقات با     "  اتحاديه

شاهرودى با افتخار حرف                   
برخى ديگر مانند خانه          !  زدند

عفو و  "کارگريها و دسترنج از       
. کارگران حرف زدند     "  بخشش

اين سياست چند فرض پذيرفته          
 و درجاهائى              ،شده آگاهانه      

 درخود  ،خودبخودى پذيرفته شده  
دارد که تداوم آن به نفع                            
پيشروى کارگران و هر  تشکل        

 مستقل کارگرى نيست؛ 

 

 تنها کسى که پذيرفته است        ،اول
مرتکب "  جرمى"کارگران        

عفو و       "شدند ميتواند از                    
اين .  صحبت کند    "  بخشودگى

يک موضع سياسى راست                   
تمام کشمکش برسر اول       .  است

مه در کردستان و ايران اينست         
 حق  ،که اول مه اجازه نميخواهد    

مسلم کارگران است که                           
 بايد   ،روزشان را جشن بگيرند      

از اول مه رفع ممنوعيت شود و       
سياست جمهورى اسالمى مبنى       
بر جنائى کردن اول مه را                     

اين بطور  .  کارگران قبول ندارند  
خالصه داستان اول مه در تمام         
اين سالها و کشمکشهاى بعدى           

اگر شما قبول کنيد و              .  آنست
" عفو و بخشوده   "اعالم کنيد که     

را "  ارتکاب جرم " تلويحا   ،شديد
پذيرفتيد و سياست باالئى ها را         

پاسخ هر کارگر       .  تائيد ميکنيد   
مبارزى به اين سياستها و احکام      

کارگران جرمى  شالق اينست که    
مرتکب نشدند تا حاال بخشوده         

 قاضى و دادستان و وکيل   !شوند
مدافع و زندانبان و شکنجه گر           

خودش وحشيانه به     .  يکى است  
 ،صف کارگران يورش برده             
 ،خودش دستگير و زندانى کرده     

خودش حکم شالق و جريمه                

 هيات داير حزب 
 پاسخ ميدهد

اسالمى را نميخواهيم و مخالف                
امرى که  .  سياستها و سرانش هستيم   

هزاران بار با حرف و عمل شان             
اينجا ما با مطالبه در     .  نشان داده اند  

اين .  متن اعتراض مواجه هستيم          
تفاوت دارد با سياست توکل به                   
نهادها و مقامات حکومتى بدون               
اعتراضى در پشتوانه آن و به                    

اين دو سياست و       .  نمايندگى از آن    
دو سنت اعتراضى است که هر                
کدام مشخصه گرايشات اجتماعى          

 . معينى هستند

 

يک سياست اصولى کارگرى چه           
ميبايد ميبود و دوستان اتحاديه آزاد        
کارگران چه ايرادى به کارشان               
وارد است؟ اگر کارگران جمع                  
ميشدند و يا همراه با مردم معترض       
از آزادى رفقاى زندانيشان حرف           
ميزدند و خواهان لغو احکام شنيع           

 و نماينده اى از اين         ،شالق ميشدند 
کارگران براى طرح خواستهاى             

 ،کارگران با شاهرودى حرف ميزد     
هيچ ايرادى نه تنها به اينکار نبود            
بلکه يک تالش مشروع و طبيعى            
کارگران براى رفع اتهام نهادهاى          

اين .  دولتى از روى سرشان بود           
نکته و فرض بديهى را بايد بدوا               
تصريح کرد که تمام کسانى که در          

 سر و    ،فضاى علنى فعاليت ميکنند     
کارشان با نهادها و ارگانهاى                     

هر روز کارگران در    .  دولتى ميافتد 
 اداره  ، مجلس ،مقابل ادارات دولتى   

 فرماندارى و استاندارى و               ،کار
زندان جمع ميشوند و خواستى را            

مثال .  از نهاد مربوطه ميخواهند          
 ،ميخواهند حقوق شان پرداخت شود   

 باال کشيدن      ،همکارشان آزاد شود     
 در  ،بيمه و درمانشان پيگيرى شود      
 و     ،فالن حکم تجديد نظر شود                

بحث برسر مذاکره با يک           .  غيره
مقام دولتى و يا نفس مراجعه به                 

 بحث برسر    ،يک نهاد دولتى نيست    
شيوه اعتراض و فعاليت کارگران         
مبارز و راديکال در چهاچوب هاى      

و تفاوت آن با سنت     "  قانونى"-علنى
و سياست گرايش راست در جنبش         

 . کارگرى است

 

اتحاديه آزاد کارگران اما براى                 

۵٢شماره   

 و    ،صادر و بخشا اجرا کرده               
 ،ميکند"  عفو ملوکانه "خودش هم    

! و البد ما بايد اين را بپذيريم                    
کارگران کمونيست و مبارز اين          

 .را نميپذيرند

 

 سياستى که متکى به                          ،دوم
اعتراض کارگر نباشد و پشتش را      
به قدرت و اعتراض کارگر در             

 ادبياتش هم        ،مذاکره نداده باشد       
در جائى  .  بالفاصله عوض ميشود  

که دو خرداديها شاهرودى را                 
 ،خطاب ميکنند "  آقاى شاهرودى "

اتحاديه بارها در اطالعيه هايش          
جناب "و  "  آيت اهللا شاهرودى  "از  

! نام ميبرد   "  آيت اهللا شاهرودى       
سوال من اينست که به روش                   
جنبش ملى اسالمى و مانور در              

دگر "ميان جناحها و آيت اهللا هاى        
و سنت  "  طرفدار زن "و  "  انديش

توده ايستى نامه نوشتن براى                  
" رهبر معظم انقالب  "خامنه اى و    

چه ايرادى داريد؟ اينها اما چپ و         
 اگر  ،راست زدنهاى معمول نيست   

اينبود قابل ديدن و فهم بود و بحث        
نکته .  عجيبى را هم الزم نداشت        

اينست که اين سياست اين ادبيات          
 . را نيز با خود مى آورد

 

 سياست رجوع به سران                ،سوم
دولتى و نهادهايش اگر منسجم               
باشد بناچار خط ايجاد و رسميت           
تشکل توسط يکى از جناحهاى              
رژيم اسالمى را دنبال خواهد                 

اين خط توهمى قديمى در           .  کرد
طيف راست جنبش کارگرى است      
که عمال يا ميدان را براى خانه               
کارگر و شوراهاى اسالمى خالى        
ميکنند و يا همراه با آنها فعاليت             

وقتى تقاضاى      .  موسمى دارند     
مالقات با شاهرودى را با تقاضا           
از محجوب براى راه دادن در                

 و يا در      ،جلسه کنار هم ميگذاريد     
همين رابطه اقداماتی مبنی بر                

که "  خانه کارگريها  "همکاری با     
در برخی شهرها صورت گرفته          

 ،است را کنار هم قرار ميدهيد               
کمابيش اجزاى  

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يک سياست قديمى و راست و                
آشنا را ميبينيد که با سنت                            
راديکال کارگرى و مبارزه                     
مستقل کارگران تفاوت ماهوى             

 . دارد

 

 اين توهم بنظر ميرسد               ،چهارم
وجود داشته باشد که با اين                        
اقدامات ميتوان مجوز رسميت             

کارگران تشکل  .  اتحاديه را گرفت  
شان را خودشان ايجاد ميکنند و            

. نياز به هيچ مجوزى ندارند                   
همانطور که فعاليت هر تشکل              
کارگرى در گرو رسميت داشتن          
يا نداشتن آن از طرف قانون و                

عرض حال و           .  دولت نيست     
روشهاى مختلف تاکنون کم                     
نداشتيم و البته هيچکدام به هيچ              

تکرار اين سياستها   .  جائى نرسيدند 
در هر شکل آن تنها درجا زدن               

کارگران تنها زمانى               .  است
ميتوانند تشکل شان را به دولت             
تحميل کنند و دولت ناچار از                   
پذيرش دوفاکتو و يا رسمى آن                

 که نيروى اجتماعى و                    ،باشد
قدرت پشت تشکل کارگرى است        

روشن .  و غير قابل نديدن است          
است کارگران خواهان اين هستند       
که دولت تشکل مستقل شان را               
بعنوان تشکل کارگران برسميت         
بشناسد اما هر راهى به اين                       

. برسميت شناسى منجر نميشود           
توهم را جاى واقعيت اجتماعى             

 .       نميتوان گذاشت

  

ما ضمن ابراز خوشحالى از لغو          
احکام ضد کارگرى شالق و                   

 اين روشهاى     ،آزادى شيث امانى    
دوستان اتحاديه آزاد کارگران را        
غير اصولى و سياستى راست               

. روانه در قالب کار علنى ميدانيم        
سياستى که سنتا جريانات فعال در      
شوراهاى اسالمى کار و توده ايها       

تداوم اين سياستها     .  پيش برده اند    
همين تعداد کارگران دور اتحاديه       

نفعى به حال      .  را پراکنده ميکند     
. تشکل و آگاهى کارگر ندارد                 

اتحاديه را تقويت و تثبيت نميکند         
اتحاديه .  بلکه آن را به عقب ميبرد     

و "  جبهه رفته      "و       "  شهيد
و "  طرفدار نظام و کشور             "

کارگر را     !  غيره در مياورد        
بعنوان يک موجوديت اجتماعى      
و طبقاتى متمايز با طبقات دارا         
و اهداف سياسى شان نميشناسد        

" امت"و در بهترين حالت جزو       
ايران "  ملت غيور  "مسلمان يا      

کارگر را فدائى سرمايه      .  ميداند
در مقابل منفعت مستقل کارگرى     

از سياستهاى                 .  ميکند
دفاع از       "پروتکشنيستى و              

و حمايت از       "  توليدات داخلى   
بخشى از سرمايه ها حرف                  

همان بخشى از سرمايه       .  ميزند
که قرار است به لطف آنها                    

چراغ تشکل کارگرى روشن         "
اين خط سياستها و                "!  شود

روشهايش در کار علنى هم                  
 بى   ، مماشات گر    ،تقليل گرايانه  

 ،ربط به توده کارگران معترض     
 -با ادبياتى اسالمى                                    

ناسيوناليستى و غير کارگرى            
 . است

 

گرايش راديکال هم در مبارزه          
علنى برسر تشکل و خواستهاى       
کارگرى و مبارزات جارى                

نقطه عزيمت اين    .  حضور دارد 
گرايش منافع مستقل و متمايز            
کارگران در مقابل سرمايه و              

تامين استقالل      .  دولتش است     
 تشکل مستقل        ،طبقاتى کارگر   

 سياستهاى مستقل                ،کارگرى
 و منافع عمومى طبقه       ،کارگرى

راديکالها .  راهنماى کارش است  
و سوسياليستها هر روزه براى         
متشکل کردن و متشکل نگاه              

. داشتن کارگران تالش ميکنند         
در مبارزات جارى کارگران و        

بعنوان .  سازماندهى آن دخيل اند   
نماينده کارگران اعتصابى هم با      

. مقامات دولتى مذاکره ميکنند          
اما پشت شان به يک قدرت و              
يک اجتماع و يک اعتصاب و           
يک حرکت مادى فى الحال در          

جائى که الزم و        .  جريان است  
مناسب تشخيص دهند هم عقب          
مينشينند و مشروعيت تصميم و       
هر سياست شان را از کارگران       

کارگر راديکال نه          .  ميگيرند
شعارى و صورى و غير زمينى      
کار ميکنند و نه مجيز سرمايه و       
نمايندگان دولت اسالمى اش را        

از حق مشروع                 .  ميگويد
کارگران دفاع ميکنند و در هر          

 هيات داير حزب 
 ...پاسخ ميدهد

را به ابزارى تبديل ميکند که مرتب       
در داالنهاى خانه کارگر و ادارات         
با روشهاى رايج سنتى پرسه ميزند       
و دل به وعده اين و آن خوش                       

عمال رابطه اش با کارگران      .  ميکند
حاشيه اى ميشود و مناسبات درونى     
اتحاديه رنگ همين سياست را                  

رفع نقاط ضعف        .  خواهد گرفت   
اتحاديه را دراين مسير کنونى                   

 به نظر من تغيير           ،جستجو کردن  
. صورت مسئله خود اتحاديه است         

کسى از اتحاديه نخواسته و اين                 
انتظار بيجا را ندارد که يک تشکل         
علنى در مقابل شاهرودى شعار               
مرگ بر جمهورى اسالمى دهد و           
يا سياستهائى را در دستور بگذارد         
که با فلسفه وجودى تشکلى که در            
چهارچوب علنى فعاليت ميکند                 

ما همواره در مورد         .  مغاير باشد  
اشکال و هر نوع سياست                              
آوانتوريستى و غير مسئوالنه                    

در عين حال در             .  هشدار داديم    
مورد راست روى تحت عنوان                 

مرزبندى با سياستهاى                                 "
و يا مجيز گوئى             "  آوانتوريستى

 . رژيم و مقامات آن حرف زديم

 

اساس مسئله اينست که تشکلهاى             
متفاوتى با اهداف و گرايشات                    
سياسى متفاوتى کار علنى ميکنند و       
يا برداشت مشخصى از کار علنى          

طيف راست عموما                  .  دارند
 و چشم به باال      ، امکانگرا ،قانونگرا

دارد و نقطه اتکا و تضمين تداوم             
حرکتش را در حمايت و تائيد                     

مرز معينى با        .  باالئى ها ميبيند       
نهادهاى دولتى و غير کارگرى در        
ميان کارگران ندارد و چه بسا با               

براى خامنه   .  آنها همکارى ميکند     
اى و سران رژيم نامه فدايت شوم            
مينويسد و حقوق و اعتراض                      
کارگر و اصال موجوديتش را به              
الطاف و اشاره امثال او وصل                   

خودش يک پا مخالف                .  ميکند
 و سنت        ، سوسياليستها   ،راديکالها

حتى .  عمل مستقيم کارگرى است        
وقتى پيام حمايت از کارگران                    

 خدا و وطن و             ،اعتصابى ميدهد   
کارگر را کنار هم ميگذارد و از               

خانواده "کارگر معجونى هويتى از      

۵٢شماره   
شرايطى ميتوانند از کارشان دفاع      

مضمون فعاليت يک کارگر      .  کنند
سوسياليست ضد سرمايه و در               

. جهت تامين منافع کارگران است      
فعاليتى است که کارگر قدرت و            
حقانيت مبارزه اش و الجرم                    
ارزش تشکل اش را بيشتر ميبيند         

گرايش .  و به آن اتکا ميکند                  
راديکال تناسب قوا و مقدورات را      

 روى توان و ظرفيت                    ،ميبيند
واقعى کارگران دقيق ميشود و              

نه به    .  سياستش را پيش ميبرد          
راديکاليسم صورى و تالش فرقه        
اى و آوانتوريستى رو مياورد و            
نه با رو آورى به دولت و نهادها           

روش "و مقامات دولتى بعنوان            
منافع متمايز کارگران و      "  مبارزه

. سرمايه داران را مخدوش ميکند       
 نگرش به امر       ، سبک کار   ،بينش

 فعاليت در                              ،سازماندهى
چهارچوب علنى و قابل دفاع و              
موارد ظريف و حساس زيادى بر       
کار فعالين علنى تاثير ميگذارد و         
حتى در موارد زيادى دامنه عمل         
فعال علنى را محدود و مشروط            

کارگر راديکال و                  .  ميکند
سوسياليست و کمونيست از                     
اوضاع واقعى انتزاع نميکند و در      
عين حال تسليم چهارچوبهاى                 
 . اسارتبار قانونى و دولتى نميشود

 

سياست هاى اخير دوستان اتحاديه      
آزاد کارگران در مواردى تمايزى      
با سنتهاى قديمى راست و توده               

يک بخش اين راست    .  ايستى ندارد 
رويها از موقعيت عينى و توان              

. واقعى اتحاديه ناشى ميشود                   
معضل امروز اتحاديه اينست که         
تشکل مستقيم کارگر در مرکز               
کار نيست و قدرتش را از اجتماع        
طبيعى کارگران و اراده واحدشان      

بلکه کماکان تشکل             .  نميگيرد
فعالين کارگرى مبارز و تعدادى          
کارگر منفرد شاغل است که هر           

. کدام در گوشه اى کار ميکنند                
اتحاديه امروز نه اهرم اقتصادى         
دارد که اساس قدرت کارگر است       
و نه تشکلى در يک مرکز                         
صنعتى است که قدرتش را از                

اتحاديه امروز    .  کارگران بگيرد   
يکى از جمعهاى کارگرى و بويژه      
فعالين است که شرافتمندانه تالش       
ميکنند که کارگران را متشکل               

نيروئى که منابع قدرت و            .  کنند
 عليرغم    ،اهرمهاى قدرت ندارد       

هر نيت خير و     
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ناچار است     ،تالش فداکارانه اش    
براى پيشروى و ادامه کارى به             

اين نقطه اتکا   .  جاى ديگر اتکا کند   
و منبع قدرت اگر قدرت کارگران       

 تنها   ،و اعتراض متحدشان نباشد      
ميتواند تائيد و تضمين نهادهاى            

لذا اتحاديه براى         .  دولتى باشد    
 ،برون رفت از موقعيت امروز           

که ما صميمانه ميخواهيم و به                
سهم خود تالش ميکنيم که به يکى        
از تشکلهاى ارزشمند طبقه کارگر     

 بايد پايگاه و سلول             ،تبديل شود  
واحدش را تشکلهاى محيط کار و        
محل زندگى کارگران تشکيل دهد      
که مجموعه آنها به اتحاديه هويتى      

مثال .  اجتماعى و واقعى ميدهد          
کارگران نيشکر هفت تپه                          
نميتوانند به ايجاد تشکل در محل          
کارشان بعنوان تنها سالح واقعى        
شان بيتوجه باشند و دسته جمعى          

! به اتحاديه آزاد کارگران بپيوندند     
يا کارگران هر مرکز ديگر                      
نميتوانند چنين اقدامى را صورت       

اين نوع تصورات بغايت          .  دهند
کارگر بايد بدوا در    .  کودکانه است 

. محيط طبيعى اش متشکل باشد            
اينکه تشکل يا سازمانهاى منطقه         
اى و سراسرى کارگرى چه                    

 موضوعى  ،اشکالى بخود ميگيرد   
در مرحله باالترى از ايجاد تشکل      

اتحاديه اگر   .  پايه کارگران است     
پايه اش را بر تشکل مراکز کار            
و محيط زيست کارگران متکى            

.  هيچ راه پيشروى ندارد              ،نکند
تنها ميتواند بر اهداف برحق                   
کارگرى در اجتماعات کوچکى           
در گل گشت ها و در ميان کوه و            
تپه و بدور از سوخت و ساز                    
طبيعى کارگر و مبارزه کارگرى        

همه اينها هم به نوبت         .  تاکيد کند  
خود ارزشمند است اما به                          
معضالت تشکل توده اى کارگرى     
عموما و معضالت اتحاديه                      

اگر .  خصوصا جواب نميدهد           
کسى ميخواهد گاى رايدر ايران           
بشود الاقل بايد در همان مقياس            

اتحاديه بايد بينش و            .  کار کند   
سبک کار و سياست سازماندهى          
اش را تغيير دهد تا بتواند در متن         
يک اعتراض در جريان و جارى        
به سنتهاى واقعى کارگرى هم                

اما اين   .  سنديکا انجام ميگرفت    
اطالعيه هيچ فراخوانی برای            
مجمع عمومی تشکيل سنديکا            

بلکه خطاب به      .  مطرح نميکند  
کارگران اعالم ميشود که                     
مطالبات صنفی تان را از اين             

 . طريق به پيش ببريد

 

چنين اطالعيه بی نام و نشانی            
را حتی ميتوان مشکوک قلمداد         

ممکن است از ترفند های        .  کرد
رژيم يا مزدوران کارفرما                   
بمنظور ايجاد تفرقه درون                   
صفوف کارگران و متفرق                  

اما .  کردن اعتراض شان باشد        
حتی اگر اين اطالعيه واقعی و          
از جانب عده ای از کارگران             
منتشر شده باشد، تنها نتيجه ای         
که ميتوان گرفت، اينست که اين      
کارگران قصد تشکيل يک                   

اين .  سنديکای مخفی دارند            
حرکت بنظر من، نه تنها به امر        
اتحاد و تشکل کارگران کمک           
نميکند، بلکه تفرقه افکنانه                   

ضمنا حرکتی بسيار ذهنی    .  است
است که بنظر ميرسد تحت فشار      

 .استيصال گرفته شده است

 

سنديکا يا اتحاديه از زمره                    
تشکالت توده ای کارگری                   

يعنی تشکالتی که                 .  است
کارگران در انتخاب رهبران يا        

. نمايندگان آن نقش داشته اند               
حرکتی است که عليرغم ضعف      
هايش کارگر خود را به نوعی           
در آن سهيم ميداند، حق                           
عضويت می پردازد و اگر                  
سرنوشت آن برايش مهم باشد،         
در مجامع عمومی آن شرکت             

درست است که تصميم        .  ميکند
گيری در سنديکا بر مجمع                   
عمومی کارگری استوار نيست        
و نمايندگان يا هيات رئيسه                   

. تصميم ميگيرند و انجام ميدهند      
اما برای انتخابات حداقل بايد             

. مجمع عمومی تشکيل شود               
بعالوه نمايندگان يا رهبران                 
سنديکا افراد با نام و نشان و                 

 . شناخته شده اند

 

. سنديکای مخفی بی معنا است         
يک تشکل توده ای نميتواند                 

اين نقض غرض       .  مخفی باشد  
اين تشکل را شايد بتوان         .  است

 هيات داير حزب 
 ...پاسخ ميدهد

ايجاد تشکلى بيرون اين       .  تکيه کند  
واقعيت و موجوديت اجتماعى                  
کارگر و فرضا تالش براى تثبيت           
آن از طرق مجارى قانونى و                      

. روشهاى سنتى راه بجائى نميبرد         
اميد من اينست که دوستان اتحاديه          

 .  در اين سياستها تجديد نظر کنند

 

اخيرا اطالعيه ای   :  يک دنيای بهتر  
فراخوان برای بازگشايی   "با عنوان   
از طرف جمعی با امضای     "  سنديکا

هيات بازگشايی سنديکای                         "
منتشر "  کارگران نيشکر هفت تپه       

 :شده که طی آن اعالم شده است               
ما جمعی از کارگران طرح                     "

نيشکر هفت تپه بعد از سالها                       
اعتراض برای پيگيری مطالبات            
خود تصميم به بازگشايی سنديکای        
کارگران شرکت طرح نيشکر هفت      

ما از تمامی کارگران  . تپه گرفته ايم 
اين شرکت دعوت ميکنيم که                      
مطالبات صنفی خود را از طريق           

ما از   .  اين سنديکا پيگيری نمايند        
کليه سازمانها و نهادهای جهانی              
همچنين فعالين کارگری و کارگران     
ايران و جهان نيز انتظار کمک و            

در اين اطالعيه       ."  همياری داريم   
اسامی هيچ جمعی از کارگران قيد         

ارزيابی شما از اين          .  نشده است   
اقدام چيست؟ آيا اين يک سنديکای          
مخفی است؟ نواقص و ضعفهای             
چنين حرکتی کدامند؟ سياست حزب     
در قبال تشکيل يک تشکل                            
سنديکايی چيست؟ آيا اين اقدام                  
منجر به تشکل توده ای کارگران             
خواهد شد؟ به عنوان يک فعال                  
جبنش شورايی و مجمع عمومی چه      
توصيه ای به فعالين کارگری در             

 اين رابطه داريد؟ 

 

از اين اطالعيه چنين     :    آذر ماجدی 
بر می آيد که عده ای قصد تشکيل            

اگر .  يک سنديکای مخفی دارند           
قصد نگارندگان اين اطالعيه تالش      
برای بازگشايی سنديکا ميبود، بايد        
قبل از هر چيز اطالعيه را امضاء         
ميکردند و فراخوان يک مجمع                

در آن مجمع           .  عمومی ميدادند     
عمومی انتخابات برای فعالين                   

۵٢شماره   

تشکل کارگری ناميد، چرا که                
توسط تعدادی کارگر تشکيل شده         
و برای مطالبات کارگران مبارزه      

اما تشکل کارگری بمعنای     .  ميکند
شناخته شده آن نيست و قطعا                   
تشکل کارگری بمعنای تشکل                
خود کارگران يا تشکل توه ای                

 . کارگران نيست

 

در اين حرکت، عده ای از                         
کارگران، زير فشار سرکوب                
رژيم، تصميم گرفته اند به                         
نمايندگی از کارگران مبارزه                 

اين .  کارگری را به پيش ببرند            
حرکت در بهترين حالت توده                 
کارگران را از شرکت فعال در             
مبارزه معاف ميکند، بجای آنها            
تصميم ميگيرد و بجای آنها عمل          

اين حرکت نقشی تفرقه           .  ميکند
اندازانه در مبارزه کارگران ايفاء       

بويژه در شرايطی که    .  خواهد کرد 
توده کارگران، بطور جمعی به             
مبارزه با کارفرما و رژيم بلند                
شده اند، اگر اين سنديکای مخفی          
را بپذيرند و تصميم بگيرند که               
مطالبات خود را از طريق آن به           
پيش ببرند، بايد بروند در خانه               
بنشينند و منتظر تصميمات اين              

اين .  جمع بی نام و نشان شوند              
اقدام، عليرغم نيت کارگران                   
مبتکر، نميتواند نقش پيش برنده           
در مبارزه کارگران داشته باشد،          
بلکه برعکس نقش منفی در آن              

اين حرکت پاسخی       .  ايفاء ميکند   
مستاصالنه به سرکوب و فشار             
رژيم است و نه تنها جوابگو                    
نيست، بلکه ذهنی، غيرعملی و            

 .مضر است

 

کارگران برای پيشبرد مبارزه               
 –خود نياز به تشکالت توده ای             

مهمترين ضعف      .  علنی دارند     
جنبش کارگری در ايران و از                
موانع اصلی مبارزه طبقه کارگر         

عدم وجود              
١١صفحه   
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. تشکالت توده ای است                              
بورژوازی با محروم کردن طبقه       
کارگر ايران از تشکالت توده ای        
بهترين سالح برای سرکوب                   
کارگران و تحميل استثمار شديد           

پاسخ به  .  را به آن در دست دارد        
اين معضل مهم و به سرکوب                  
دولت، تشکيل تشکالت مخفی               

تالش برای ايجاد   .  کارگری نيست 
اتحاد هر چه گسترده تر در ميان          
کارگران و ايجاد شرايطی که کليه      
کارگران بتوانند در سرنوشت               
شان در محيط کار شرکت کنند،           

. تنها راه پاسخ به اين معضل است      
لذا تشکيل مجامع عمومی منظم            

. تنها راه تامين اين شرايط است            
بويژه در شرايط کنونی گرد                    
آوردن کارگران در مجمع                        
عمومی و اتخاذ تصميم در مورد          
چگونگی پيشبرد مبارزه ميتواند         
اتحاد و دخالت مستمر و مستقيم            
کارگران را به بهترين شکل                    

 .تامين کند

  

تشکيل مجامع عمومی منظم                   
کارگری بهترين روش استحکام          
اتحاد و دخالت مستقيم کارگران            

در .  در مبارزه کارگری است            
کشوری مثل ايران که کارگران           
از تشکالت توده ای خود                           
محرومند، رژيم ضد کارگر با               
سرکوب منظم از تشکيل تشکالت      
توده ای کارگران ممانعت بعمل           
مياورد و رهبران کارگری را به         
زندان مياندازد، مجمع عمومی             
بهترين و موثرترين پاسخ به امر         

. تشکالت توده ای کارگری است        
بعالوه تشکيل مجمع عمومی                  
بهترين راه تضمين امينت                         

زمانی که    .  کارگران نيز هست       
تصميمات در مجمع عمومی اتخاذ     
ميشود، رژيم با کل کارگران                  

 . روبرو است

 

مدتی است که      :  يک دنيای بهتر     
در برخی از دانشگاههای کشور          
و طى اطالعيه هائى جريانی به            

" دانشجويان سوسياليست       "نام        
در .  اعالم موجوديت کرده اند           

جايگاهی در فعل و انفعاالت در       
دانشگاهها دارد؟ به لحاظ سبک       
کاری چه انتقادی به اين نگرش        
داريد؟ حزب بيانيه وظايف                 
دانشجويان کمونيست را مطرح      
کرده است، رئوس اساسی اين          
بيانيه چه تفاوتهايی به خط مشی       
حاکم بر اين تحرکات دارد؟ اين        

چپ "  بازسازی"جريان مدعی     
کدام :  در دانشگاه شده است             

پرچم و خط سياسی بر اين                    
حرکت غالب است؟ چرا يک             
چهره علنی در اين صف                       
موجود نيست؟ آيا ما با يک                   

و بازگشت به     "  شکست طلبی  "
" مخفی کاری دانشجويی  "سنگر  

 مواجه هستيم؟ 

 

يک ويژگی اين      :  علی جوادی  
دانشجويان "بيانيه کوتاه                        

سوسياليست دانشگاه آزاد خليج        
اين است که موجز و            "  فارس

نکاتی را در خود      .  فشرده است 
دارد که اجازه ميدهد به جوهر           

از اين  .  اين حرکت برخورد کرد   
بابت بايد از نويسنده اين بيانيه           

نکات متعددی      !  متشکر بود     
 :مطرح اند

 

جريانات سياسی را نميتوان        -١
بر مبنای گفته های خودشان                
الزاما قضاوت کرد، بايد بر                 
مبنای آنچه که هستند، بر مبنای        
نقش و جايگاهی که دارند،                   

از اين  .  مورد قضاوت قرار داد    
رو هر تحليل و ارزيابی از يک        

 چنانچه در       ،موجوديت سياسی   
سطح و بر مبنای ادعاهای                    
اعالم شده صورت گيرد، نتيجتا      
ناقص و به عمق و جوهر                      
واقعی پديده مورد بررسى دست      

اما ويژگی اين       .  نخواهد يافت   
جريان اين است که حتی در                 
بررسی ادعاهای آن ميتوان به          
جوهر حقيقت وجودی آن و                 

. رسالت واقعی شان پی برد                
 چرا؟ 

 

در نگاه اول آنچه از بيانيه اعالم 
موجوديت اين جريان بر می               
آيد، کينه توزی آشکار با                        
دانشجويان آزاديخواه و برابری      
طلب در سطح دانشگاههای                

اين بيانيه چيزی       .  کشور است   

 هيات داير حزب 
 ...پاسخ ميدهد

اطالعيه اخير جمعی از اين                        
دانشجويان اعالم شده است که                  

بازسازی چپ در جنبش       "هدفشان   
دانشجويی بر مبانی صحيح و حول       
يک استراتژی سوسياليستی می              

راهبردی که با هدف ارتقاء         .  باشد
دادن جنبشهای دموکراتيکی نظير         
جنبش دانشجويی به جنبشهای ضد         
سرمايه داری و تبديل آنها به متحد          
استراتژيک طبقه کارگر طرح و            

مراکز ثقل اصلی     .  تبليغ می گردد    
چنين تحرکی اکنون به مراکز و               
محافل دانشجويی در شهرستانها             
منتقل شده اند که زمانی نقش                       
چندانی در فعاليتهای جنبش                         
دانشجويی نداشته اند اما امروزه با         
سردر گمی و ضعفی که فعالين                 
چپ جنبش دانشجويی در تهران به        
آن دچار شده اند، پرچم بازسازی            

بی ترديد در   .  چپ را برافراشته اند   
پيش گرفتن اين مسير جز با نقد بی          
تخفيف و همه جانبه خطوط  و                    
سبک کار ماجراجويانه و                             
آوانتوريستی و غير سوسياليستی           
ای که بر بخش عمده ای از چپ                

دانشجويان ("  دانشجويی تهران          
) تهران"  آزاديخواه و برابری طلب    
اگر ما   .  حاکم بود ميسر نمی باشد        

از منظر سوسياليستی به نقد همه             
جانبه اين خطوط دست نزنيم ،                   
آنگاه اين اشتباهات می تواند به                 
مستمسکی در دست جريانات دست      
راستی برای وارد کردن ضربه ای       
ديگر بر کل موجوديت و اعتبار               

. چپ در جنبش دانشجويی بدل شود      
اين امر واکنش فرقه های فرصت           
طلبی که تا کنون با سرمايه و                      
اعتبار چپ دانشجويی به قماری              
ابلهانه مشغول بوده اند را به دنبال          
داشته و خواهد داشت اما اين های           
و هوی و برچسب زنيها، خللی در          
عزم ما، مبنی بر نقد و افشای بدون         
تخفيف اين جريانات ايجاد نخواهد         
کرد چرا که تثبيت راهبرد                            
سوسياليستی در جنبش دانشجويی          
جز از اين مسير ميسر نخواهد                   

 ."بود

  

شما چه ارزيابی ای از اين                            
تحرکات داريد؟ اين جريان چه                 

۵٢شماره   

بيشتر از يک نقد اصولی و                       
مسلما هر جريانی      .  منطقی است  

ميتواند منتقد هر حرکت سياسی            
اما .  در هر سطی در جامعه باشد        

. اين بيانيه يک تقابل آشکار است        
رو در رويی با حرکت و پرچم               

تاکنون کمتر بيانيه      .  معينی است  
اين چنين      "  اعالم موجوديتی     "

زمخت و آشکار تقابل خود را با            
آزاديخواهی و برابری        "حرکت    
و اين   .  اعالم کرده است     "  طلبی

مساله ما را به نقش واقعی اين                 
 !حرکت ميرساند

 

رژيم اسالمی حرکت آزاديخواهی     
و برابری طلبی ای را که در طی         
سالهای کنونی در دانشگاههای             
کشور شکل گرفته است به                        
وحشيانه ترين شکل سرکوب                 

کوشيده است اين          .  کرده است    
دهها تن  .  حرکت را ريشه کن کند     

از فعالين و سازماندهندگان آن را        
ماهها .  به زير شکنجه برده است       

زندانی، ماهها شکنجه جسمی و           
روحی و سپس اجبار به آزادی               
اين فعالين در متن يک اعتراض          

در چنين شرايطی جريانی    .  جهانی
اعالم موجوديت کرده است که              
هدف نامقدس اش اعالم پايان اين         
حرکت آزاديخواهی و برابری              
طلبی در دانشگاههای کشور                  

به کمونيسم و آزاديخواهی       !  است
کرده است و با          "  جنگ"اعالم    

جسارتی غير قابل فهم، از                         
! هم نمی هراسد                 "  هياهو"

خوشبينانه ترين اذهان هم نميتواند      
خواسته يا نا     "نسبت به همسويی       

اين حرکت با اهداف            "  خواسته
اعالم شده  و جاری جهت                          
برچيدن يک حرکت واقعی را                

 . مشاهده نکند

 

يک رکن ديگر اين حرکت                        
ضديت با نقش و حضور سياسی          
کمونيسم کارگری در اعتراضات       

و تحرک                 
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نقش و جايگاه       .  دانشجويی است   
اين حرکت به درجات زيادی                  
مشابه حرکت ضد کمونيستی                 
محسن حکيمی در جنبش کارگری     

مانند آن جريان حاشيه ای،       .  است
يک رسالت خود را ستيز با                      
حضور سياسی کمونيسم کارگری     

. در اعتراضات قرار داده است            
در يک کالم، اين مجموعه                       
اقدامات مهر و نشان حرکتی را            
بر خود دارد که چندان سرنوشت         
خوش آيندی را نميتوان برای آن          

 !متصور شد

 

تعجب آور است، اين جريان           -٢
در بيانيه های اوليه اش خود را              

و جزيی از حرکت       "  فراکسيون"
دانشجويان آزاديخواه و برابری           

هنوز چند     .  طلب معرفی کرد         
ماهی از صدور اين بيانيه ها                   
نگذشته است که نيات و اهداف              

چه .  واقعی خود را نمايان کرد           
واقعياتی چنين چرخش آشکار و          
تقابلی را توضيح ميدهد؟ اين                  
سئوال بطور جدی در مقابل اين            
جريان قرار دارد؟ در اين مدت             
آنچه بود، زندان و شکنجه و                    
تالش برای آزادی دانشجويان               

 !دستگير شده بود

 

مساله ديگر واقعيت وجودی و       -٣
. وزن اجتماعی اين حرکت است         

هيچ نشان و اثر جدی و قابل                     
مالحظه ای از اين حرکت تاکنون       
در اعتراضات دانشجويی مشاهده     

اعالم موجوديت در      .  نشده است  
دانشگاههايی که تاکنون مرکز              
اعتراض خاصی نبوده اند، اعتبار     
چندانی به قابليت و توان سياسی           

بعالوه نفس   !  اين حرکت نميدهد     
اعالم موجوديت در فضای                      
اينترنت به يک حرکت موجوديت      

مساله تحرک   .  خاصی نمی بخشد   
. واقعی بر زمين داغ سياسی است      

مساله بر سر سازماندهی و ايفای         
نقش در حرکت اعتراضی در                

هر .  متن کشمکشهای جامعه است    
انتقادی به حرکت دانشجويان                 
آزاديخواه و برابری طلب متصور     

اما اجازه دهيد که صورت                   
ظاهر چنين ادعايی را هم                      
بمنظور خالی نبودن عريضه            

بايد .  مورد ارزيابی قرار دهيم       
پرسيد مختصات پرچمی که               
قرار است برافراشته شود                    
چيست؟ ويژگی ها و مختصات        
آن کدام است؟ شايد گفته شود،            

جنبش "ما ميکوشيم که                           
را که از قرار               "  دانشجويی
است به    "  دمکراتيک"جنبشی    

جنبش ضد سرمايه داری و                  
به .  متحد طبقه کارگر تبديل کنيم     

چند نکته در اين زمينه بايد                   
چنين تقسيم بندی       .  اشاره کرد   

سوسياليستی،   –ای، دمکراتيک   
نشان يک گرايش قوی                            
پوپوليستی در ارزيابی از                    
گرايشات و جنبشهای اجتماعی        

بعالوه نگرشی که                .  است
اعتراضات دانشجويی را مستقل    
از محتوای سياسی و اجتماعی          
گرايشات سياسی موجود در آن        

ارزيابی ميکند،     "  دمکراتيک"
يک نگرش سنتی و پوپوليستی         

تصور اينکه يک چنين          .  است
جنبشی، که دمکراتيک ارزيابی     
ميشود، ميتواند بطور يکپارچه        
به جنبشی ضد سرمايه داری              
تبديل شود، وجه ديگر چنين                

جنبشها .  نگرش پوپوليستی است   
دگرگون .  تغيير ماهيت نميدهند     

جنبشهای .  نميشوند
با چنين تقاليی         "  دمکراتيک"
 .نميشوند" سوسياليستی"

  

واقعيت اين است که آنچه با                  
جنبش "اغماض ميتواند                        

نام گيرد به هيچ            "  دانشجويی
وجه پديده يکدست و واحدی               

در صفوف اعتراضی        .  نيست
در دانشگاه ما شاهد حضور                

 –گرايشات مختلف اجتماعی            
از گرايش ملی      .  طبقاتی هستيم  

اسالمی و دوم خردادی گرفته تا       
گرايش راست و ناسيوناليست           
پرو غربی و همچنين گرايشات        
چپ و سنتی گرايشاتی هستند که    
در تحرکات دانشجويی حضور       

تصور اينکه اين                  .  دارند
مجموعه متناقض را ميتوان به         

ضد "يک پديده يکدست و                     
متحد طبقه   "و   "  سرمايه داری  

تبديل کرد اگر نشان           "  کارگر
عوامفريبی نباشد بدون ترديد             
نشان ساده انگاری سياسی                   

 هيات داير حزب 
 ...پاسخ ميدهد

باشد، مساله اين است که اين                       
حرکت توانست پرچمدار                              
آزاديخواهی و برابری طلبی را در        
تقابل با حرکت راست دفتر تحکيم          
وحدت در متن سرکوبگری رژيم           

توانست .  اسالمی برافرازد            
آزاديخواهی و برابری طلبی را در        

اين .  سطح دانشگاه نمايندگی کند          
صفت مميزه اين حرکت در دوران        

 .        اخير است

 

يک ويژگی دانشجويان                    -۴
آزاديخواه و برابری طلب فعاليت           
علنی و چهره های شناخته شده اين         

اين ويژگی کمونيسم     .  حرکت است  
حاصل نقد  .  کارگری معاصر است   

عميق سبک کار و سنت غير                      
برای .  اجتماعی و پوپوليستی است     

خشت خشت اين حرکت هزينه                 
. پرداخت شده و تالش شده است              

اين ويژگی حرکت کمونيسم                       
کارگری در جامعه همواره مورد           
نقد جريانات حاشيه ای و                               

چرا که     .  پوپوليستی بوده است         
موجوديت حاشيه ای اين جريانات         
را در تحوالت اجتماعی زير نور           

اما جرياناتی  .  آفتاب قرار داده است    
که در فضای حاشيه نشينی خو                  
کرده اند همواره اين جو را برای             

حال در     .  خود سنگين يافته اند            
شرايطی که رژيم اسالمی بخش              
عظيمی از چهره های شناخته شده         
اين جنبش را زندانی و دستگير                 
کرده است اين جريانات حاشيه ای         
فرصت را مغتنم شمرده و تعرض          
خود را به اين صفت تشديد بخشيده         

در تبليغاتشان نقطه قدرت اين        .  اند
اين .  جنبش را نشان گرفته اند                

ويژگی و نه تعرض پليسی رژيم را       
عامل ضربات وارده به اين جنبش         

 . قلمداد ميکنند

 

" باز سازی "اين حرکت ادعای       -۵
سوسياليستی جنبش دانشجويی را           

اين ادعا برای جريانی که            !  دارد
حرکت خود را با تقابل با صف                  
آزاديخواهی و برابری طلبی فی              
الحال موجود آغاز کرده است،                 

. چندان برازنده و قابل قبول نيست         

۵٢شماره   
مساله در غياب چنين                .  است

امکانی به تالش برای حاکم کردن       
هژمونی سياسی يک گرايش معين     
بر فضای سياسی دانشگاههای              

در عرصه دانشگاهها         .  ميگردد
تقابل اصلی ميان گرايش                            
کمونيستی کارگری از يک طرف      
و گرايش دوم خردادی تحکيم                 

. وحدتی از طرف ديگر است                 
واقعيت اين است که در اين تقابل          
سياسی سرکوبگری سياسی رژيم       
اسالمی يک عامل بقاء و جان                 

اسالمی و     –سختی گرايش ملی        
. دوم خردادی تحکيم وحدت است       

اين جريانات در پناه سرکوب                 
حکومت اسالم تا همينجا دوام                 

دو روز اين سرکوب        .  آورده اند  
نباشد توازن قوا به نحو فاحشی به        
نفع جريان کمونيسم کارگری                 

 . تغيير خواهد کرد

 

خط مشی سياسی که از طرف         -۶
بيان "  دانشجويان سوسياليست     "

شده است تفاوت فاحش و کيفی با          
خط مشی دارد که حزب اتحاد                
کمونيسم کارگری در جزوه                     

" وظايف دانشجويان کمونيست        "
دانشجويان .  "مطرح کرده است       

در بهترين حالت         "  سوسياليست
نه حرکت  .  يک پديده معوج است     

توده ای دانشجويان است و نه                 
. حزب و يا سازمان سياسی است         

به .  هر دو هست، هيچکدام نيست      
اين اعتبار تا آنجا که مقايسه با                 
يک سازمان سياسی مطرح است        
اين جريان عمال يک حرکت                   

فقط .  راست را بيان ميکند                   
تا آنجا  .  معطوف به دانشگاه است     

که به يک سازمان توده ای در                
اعتراضات دانشجويی برميگردد       
اين جريان يک حرکت حاشيه ای        

به .  و فرقه ای را نمايندگی ميکند        
نه پرواز ميکند و نه             "عبارتی    

بيانيه حزب دچار     "!  باری ميبرد  
. چنين تناقض مهلکی نيست                    

وظايف دانشجويان کمونيست را         
اينکه چگونه      .  برشمرده است     

دانشجويان کمونيست ميتوانند               
حرکت اعتراضی دانشجويان را         

. به گرد پرچم خود متحد کنند                  
چگونه حرکت توده های دانشجو         

من مطالعه دقيق   .  را سازمان دهند  
اين سند را به همه دانشجويان                 
کمونيست و راديکال توصيه                  

 *.ميکنم
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 هزار کارگر نيشکر         5بيش از      
 ٢٠٠٠شامل حدود           ،هفت تپه    

کارگر کارخانه و کارگران                     
کشاورز و ديگر بخشها که بيکار         

 تاکنون   86از آغاز سال           ،شدند
دستمزد نگرفته و در اعتصاب به        

کارگران اعالم     .  سر می برند        
کردند که تا دريافت مطالباتشان           

.  به اين اعتصاب ادامه خواهند داد      
در جريان اين اعتراضات                        
کارکنان بخش اداری نيز به                     

کارگران .  اعتصاب پيوستند         
اعتصابى جاده فرعی بازار هفت        

مسدود شدن اين       .  تپه را بستند      
جاده موجب مشکالتی برای تردد       
کارخانه هايی مانند حرير پارس          

 .و کاغذ پارس شد

 

کارخانه نيشکر هفت تپه زير               
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی     
است و بسيار باسابقه می باشد که         

 تاسيس شد و             1341در سال         
تاکنون توانسته نقش بسيار بااليی       
در توليد شکر ايران و انتقال                   
تکنولوژی به ساير کشت و                      

اين کارخانه  .  صنعت ها ايفا نمايد    
با ظرفيتی بيش از صد هزار تن            

 درصد شکر مورد         10در سال      
طی  .نياز کشور را توليد می کند        

سال های شکل گيری طرح های          
 با  ،نيشکر و صنايع جانبی اهواز       

توجه به بودجه های کالن                          
مصرف شده برای نصب و راه             
اندازی آن کارخانه ها از مجموع        
درآمد ساالنه کشت و صنعت                  

 45 چيزی بالغ بر                 ،هفت تپه    
ميليارد تومان جهت ترميم بودجه        
صنايع مذکور به حساب  خزانه            

طبق .  دولت واريز گرديد                 
محاسبات انجام شده اين صنعت تا       

 بار خود را           12کنون توانسته       
مستهلک نموده و کليه هزينه های       

و  .متحمل شده را نيز جبران نمايد     
اگر کشت و صنعت هفت تپه                   
توانسته خود را به يک مجتمع                
بزرگ و زنده توليدی به صنعت          

 چيزی      ،توليد کشور بشناساند           
نبوده است جز تالش کارگران              
زحمتکشی که در گرمای طاقت           
فرسای جنوب جان خود را مايه            

تپه توانست  تمام بودجه شرکت        
های توليدی مانند طرح جنبيه و       

 اميرکبير خرم  ،  سعييه،ميان آب 
شهر و کارون را نيز تامين                  

عدم پرداخت حقوق              .نمايد
کارگران از دو سال پيش شروع      

رقابت باندهاى       :  شده است      
سرمايه برسر بازار شکر و                

 نتيجه اش اينبوده        ،کنترل برآن  
که از يک واحد توليدی مطرح          
کشور که يک تنه قسمتی از                 
بودجه کل کشور را تامين می            

  امروز با وجود توليدات           ،کرد
جو و   -گندم-ديگری مانند مالس    

خوراک دام و پرورش ماهی و         
دامداری و گاوداری و حتی                
مرکبات به روزی دچار شود که      

 هزار کارگر        5نتواند حقوق        
خود را بدهد و آن ها را به                      

آن . اعتصاب و اعتراض بکشاند 
هم در جامعه ای که حقوق                    
بگيران قادر به اداره زندگی               

 چه برسد به اينکه         ،خود نيستند 
فقط يک روز حقوقی به خانه              

 آن هم با کارگرانی      ،آورده نشود 
که ساليان جوانی خود را در               
مزارع و کارخانه گذارنده و               
امروزه با داشتن فرزندان                     
دانشگاهی از پس مخارج                     

 .روزانه نيز بر نمی آيند

 

چندی پيش چند تريلر شکر از           
طرف مسئوالن و مديران                     
شرکت بدون هماهنگی و                      
بارنامه به خارج از کشت و                 

. صنعت برده شده است                          
کارگران شکايت های بسياری         
به رياست جمهور و نهاد های            

ولی تاکنون   .  مختلف داشته اند     
هيچ اقدامی صورت نگرفته               

کارگرانی که خود شاهد        .  است
از بين رفتن يک مجموعه عظيم      
توليدی بودند مجبور به                           

. اعتصاب  طوالنی مدت شدند         
کارگران خواهان بازگرداندن          

 ميليارد کمک کشت و                     40
صنعت به ديگر شرکت ها شدند       
که متاسفانه هيچ عکس العملی          
را از سوی مديران در پی                     

در پايان سال به                    .نداشت
کارگران اعالم نمودند که تمامی     
حقوق و مزايای معوقه با بن                

" هديه رهبری     "کارگری و            
پرداخت می شود که هنوز بعد           

 خبری از آن    ،از گذشت سه ماه     
معلوم نيست که اين پول       .  نيست

 گزارش 

 !کشت و صنعت هفت تپه
 على طاهرى

گذاشته اند تا بتوانند از اين راه بر             
رونق زندگی خود و خانواده شان            

 .نيز بيافزايند

 

کشت و صنعت هفت تپه در طی               
 50سه چهار سال اخير به زير                  

درصد ظرفيت اسمی رسيده و                  
مقدار زيادی شکر توليد شده به                 
دليل نداشتن بازار فروش در                      

در .  انبارها انباشت گرديده است          
همين راستا عدم حمايت دولت و              

 ميدان   ،حذف تعرفه واردات شکر       
را برای سرازير شدن سودهای               
کالن به جيب بازرگانان و واسطه          
های کالن داخلی فراهم نموده است       
که عمال اين شرکت را ورشکسته           
کرده است و پيامدهاى آن را يک             
شهر کارگرى ميدهد که در آستانه          

سياست دامپينگ      .  نابودى است     
کشورهای اروپايی توليد    )  سوبسيد(

کننده شکر همگام با استفاده                         
بورژوازی اسالمی از بازار                     

 صنعت قند کشور                            ،جهانى
خصوصا هفت تپه را دچار بحران         

 50بدهی باالی     .  جدی کرده است    
ميليارد تومانی باعث شده تا                        
فشارهای مضاعفی بر زندگی                  
کارگران و کارکنان زحمتکش اين        

در سالهاى قبل     .صنعت وارد بيايد   
با طرح های زود هنگام                                 

 حدود دو هزار نفر از       ،بازنشستگی
کارگران را بازنشست و بازخريد          

 نفر  ٢٠٠٠وضعيت امروز    .  کردند
کارگر اين کارخانه و بيشتر از                 
هميت تعداد کارگران مراتع و                   
بخشهاى کشت و غيره را در ابهام          

اين مساله و نياز       .  فرو برده است    
شديد مالی جهت بازسازی و                       

 چشم    ،تعميرات مجموعه کارخانه      
 . انداز تغييرى را کور کرده است

 

 هزار  13کشت و صنعت هفت تپه        
هکتار زمين زير کشت و زمين                

. های بسيار زياد کشت نشده دارد           
 هزار نفر بوده و       8تعداد کارگران    

 هزار تن نيشکر      120-100ساالنه  
هيچ مشکلی نيز    .  برداشت می کرد   

برای پرداخت حقوق کارگر نداشته      
 حتی کشت و صنعت هفت             ،است

۵٢شماره   

 به کجا رفته است؟

 

 انبار بسيار        4هفت تپه دارای           
بزرگ با ظرفيت بسيار باالست           

 هزار تن   660که حاال نزديک به      
شکر دست نخورده در هر کدام             

. از اين انبارها خاک می خورد             
هزاران تن شکر انبار کارخانه ها       
راه به بازار ندارد  و کارگران                
مزارع و کارخانه های توليد                   
نيشکر با بيکاری و عدم پرداخت         

شکرهای .  حقوق روبرويند          
وارداتی نيز در انبارهای فروش         

توليد شکر در      .خاک می خورند    
 ميليون تن و نياز       1.4  ،  85سال  

 ميليون تن       1.9مصرف داخلی       
بوده است که ساالنه فقط نيار به             

 هزار تن شکر           600 الی       500
در صورتی که در    .  وارداتی است 
 هزار تن شکر     2300سال گذشته    

وارد کشور شد که بيش از نيمی            
از آن توسط بخش خصوصی                 
انجام گرفت و بخش دولتی نير دو        
برابر نياز داخلی شکر وارد کرده       

دولت هم زمان با کاهش            .  است
نرخ شکر در سطح جهانی تعرفه        
های واردات شکر را  نيز کاهش         

کاهش هزينه تعرفه        .  داده است   
های گمرکی به شکر ختم نمی                
شود بلکه حذف تعرفه واردات              
کنجاله که عجوالنه نيز اثرات                
منفی فراوانی  بر روی کارخانه           

 .های روغن کشی داشته است             
البته تا آنجايی که روشن است                 
بازار محصوالت کشاورزی در          
دنيا از حمايت شديد دولتی                         
برخوردار است و در دور اخير            

 ،مذاکرات سازمان تجارت جهانی     
حذف تعرفه گمرکی شکر و ساير        
محصوالت کشاورزی با مخالفت       
شديد اکثر کشورهای توليد کننده          
اين محصالت از جمله اتحاديه              

 .اروپا روبرو شد

١۴صفحه    



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در پيش گرفتن خط مشی بر عکس           
از سوی سرمايه داری در ايران هم         
در زمره نبوغ اقتصادی مسوالن              

. اين نظام است که هر تاکتيکشان مشکالت را دو صد چندان کرده است                         
 هزار کارگر و نابودى خانواده هاى آنها              5هرچند که از کار بيکار شدن            

برای مسئوالن نظامی که ارزشی برای انسان قائل نيستند و حاضر به هر                    
 . *جنايتی براى بقای نظام کثيفشان نيستند از فرعيات است

 ايتکو ٢اخراج جمعی از کارگران معترض سا يت 
 !پرس ايران خودرو

 

 نفر از کارگران    ۵بنا به گزارش ارسالی به حزب، در چند روز اخير            
بهانه کار  .   شرکت پرس ايران خودرو از کار اخراج شدند               ٢سايت  

اما واقعيت چيز ديگری     .  فرما ظاهرا عدم نياز به اين کارگران است           
به گفته يکی از اين کارگران اخراجی، بلور چی مدير توليد اين              .  است

واحد به دنبال در گيری و مناقشاتی که با اين کارگران بر سر مسئله                    
کاهش ساعت و فشار کار و افزايش دستمزدها داشته اقدام به اخراج                   

يکی از کارگران اخراجی می           .  اين کارگران معترض نموده است          
هزار تومان در   ٣٠٠من با کل اضافه کاری که می کنم دستمزدم          :  گفت

 هزار تومان   ١٠٠هزار تومان برای قسط ،       ١٠٠ماه است از اين مبلغ       
 ١٠٠ متری در قلعه حسن خان و            ۴٠برای اجاره يک خانه مخروبه        

. هزار تومان برای گذران زندگی من و همسرو فرزندم باقی می ماند               
و حاال به جای رسيدگی     !  حرف ما اينه با اين پول نمی شه زندگی کرد          
 ايتکو پرس از      ٢سايت  !  به خواستهايمان از کار هم اخراج شده ايم             

زير مجموعه های شرکت پرس ايران خودرو واقع در جاده                                     
 نفر کارگر       ٩٠مخصوص کرج است که در اين واحد توليدی                            
 .قراردادی با فشار سرسام آور مشغول به کارهستند

   

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اخراج اين کارگران را معترض را                      
اين اقدامی برای سرکوب هر گونه اعتراض حق طلبانه    . محکوم ميکند 

اخراج کارگران به هر بهانه       .  ای توسط کارگران ايران خودرو است        
اين کارگران بايد بتوانند به سر کارهای خود                .  ای بايد ممنوع شود      

حزب از تمامی کارگران ايران خودرو ميخواهد که مبارزه           .  بازگردند
برای بازگشت به کار اين کارگران معترض را در دستور خود قرار                 

 . دهند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ مه ٢۶ – ١٣٨٧ خرداد ۶

اعالم همدردی کارگران ايران خودرو ايران با همکاران و 
 خانواده های کارگران جان باخته 

شرکتهای کيميا گستر سپهر و کيان ارژنگ شهرک 
 صنعتی شهيد بابائی شهرستان شازند

 

 دوستان وهمکاران گرامی

روز پنجم خرداد ماه آتش سوزی مهيبی کارخانه کيميا گستران سپهر در                   
در .  شهرستان شازند را در برگرفت     )  شهيد بابايي (شهرک صنعتي باز مه      

 کارخانه مواد شيميائی در شهرستان شازند         2فاجعه انفجار و آتش سوزی        
.  نفر کارگر جان باخته و يا به شدت دچار سوختگی شدند                64اراک تعداد   

در اين آتش سوزی که بر اساس گفته يکی از متخصصين خيلی به سادگی                 
 نفر از کارگران اسير در دست سرمايه           25می شد از آن جلوگيری کرد،          

 نفر هم دچار آسيب ديدگی           35سوختند و قربانی درگاه سرمايه شدند و               
بر اساس گفته ی پزشک متخصص شوختگی از مرگ                    .  شديد گرديدند  

بنا برهمين گفته ها وضعيت       .   درصد می باشد     80 تا    20نجات يافته گان      
تعدادی از کارگران صدمه ديده خيلی وخيم است و احتمال افزايش قربانيان           

 شرکت مزبور هم که                2.  سوداندوزی کارفرمايان خيلی زياد است               
درصد %  80کيمياگران و کيمياگستر نام دارند تقريبا از شدت آتش سوزی             

 .سوخته و ويران شده اند
 

ماجمعی از کارگران ايران خودرو جان باختن اين کارگران را به خانواده               
ها و کارگران کارخانه های کيميا گستران سپهر و کيان ارژنگ تسليت                      
گفته و ضمن ابراز همدردی عميق با آنان خواهان رسيدگی فوری به اين                   

 .  فاجعه دردناک می باشيم
 

 جمعی از کارگران ايران خودرو

 87هفتم خرداد 

۵٢شماره   

!از کارگران هفت تپه حمايت کنيد  تلويزيون   

 برای يک دنيای بهتر
 

ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه
 در کانال يک  ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠

  

اسی است             ست،         .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سي ي طرف ن ي ب
اه و                       .   جانبدار است    ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي ع حق داف م

ارزه        .   سعادت انسانها است   ب ی م ما برای يک جمهوری سوسياليست
ه                 .   ميکنيم ه اطالع هم ا را ب لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ه

 . دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

 ...کشت و صنعت هفت تپه



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 رژيم اسالمی       :يک دنيای بهتر      
طرح امنيت       "بار ديگر با                    

به جدال با جامعه و            "  اجتماعی
چه اهداف و   .  زنان برخاسته است  

سياستهايی را در پس اين طرح             
دنبال ميکنند؟ چه ارزيابی از                 
کارنامه تاکنونی رژيم اسالمی در      
 اين زمينه در سالهای اخير داريد؟ 

 

 اين کار هميشگی           :آذر ماجدی   
رژيم سرکوب و ضد زن اسالمی        

بد "حمله به زنان بخاطر           .  است
عدم رعايت شئونات         "  حجابی،

اسالمی و آپارتايد جنسی يک جز        
جدايی ناپذير و دائمی سياست اين       

بخصوص در آغاز      .  رژيم است  
فصل گرما رژيم با تمام قوا به                
زنان و به کل جامعه يورش                      

با اين يورش رژيم                 .  مياورد
سرکوب :  "اسالمی اعالم ميکند      

بدون يک     !"  ميکنم پس هستم         
سرکوب سيستماتيک رژيم                      

. اسالمی دو روز هم دوام نمياورد      
لذا بايد هر يورشی را با کب کبه            

و ارازل و    .  و دب دبه اعالم کند       
اوباش خود را به جان مردم                     

 . بياندازد

 

سرکوب زنان، حجاب و آپارتايد         
جنسی از ارکان پايه ای و اساسی        

حجاب عمال به      .  اين رژيم است     
لذا .  بيرق اين نظام بدل شده است        

يورش به زنان برای رعايت                  
حجاب و آپارتايد جنسی بطور               
اجتناب ناپذيری به يک رکن مهم         

رژيم .  سرکوب بدل ميشود               
اسالمی از بدو حياتش بر اين                  
مولفه و سرکوب زنان تکيه کرده        

با سرکوب خشن و                     .  است
اسالميزه کردن جامعه کوشيده             

 . رژيم خود را سر پا نگاه دارد

 

اما از طرف ديگر يک جنبش                 
مقاومت وسيع و گسترده نيز در            

زنان، .  جامعه شکل گرفته است        
بخصوص نسل جوان، بطور                 
فردی و جمعی در مقابل سرکوب        
رژيم مقاومت ميکنند و زير بار            

 مردم عمال خود           :آذر ماجدی   
ما روز به   .  راه را نشان داده اند     

روز بيشتر با ضد حمله مردم به       
بطور .  مزدوران رژيم روبرويم   

روز افزونی شاهد اين امريم که       
هنگام دستگيری زنان بخاطر           

مردم به نيروهای       "  بدحجابی"
بسيج و عفاف و غيره حمله ور          

آنها را استيضاح              .  ميشوند
ميکنند، با آنها درگير ميشوند و         
عمال زن مورد تعرض را از              

چنين .  دست آنها نجات ميدهند        
صحنه ای را بيشتر و بيشتر در         

سال .  خيابان ها مشاهده ميکنيم      
گذشته شاهد حرکت های جمعی       
و وسيع جوانان به نيروهای                

حرکت های        .  بسيج بوديم       
خودانگيخته ای که بسيار شکل        

اين مساله   .  سازمان يافته داشت    
به اين خاطر بود که يک توافق          
اعالم نشده و ضمنی ميان                     
جوانان برای مقابله با نيروهای        

. بسيج و مزدور وجود دارد                
روانشناسی جامعه چنين ديکته         

زمان سکوت و تسليم به       .  ميکند
اکنون زمان     .  سر آمده است        

اين را   .  مقابله و تعرض است        
حتی اگر با صدای بلند اعالم               

به .  نشود، همه احساس ميکنند       
اين خاطر حمالت رژيم به زنان      
بسياری اوقات بی جواب نمی            

خود دختران نيز شجاعت      .  ماند
زائدالوصفی از خود نشان                   

با دست و پا زدن،                 .  ميدهند
مقاومت در مقابل دستگيری و          
فرياد کشيدن عمال سوت تعرض     

 . را به صدا در مياورند

 

بنظر من بايد به اين روحيه و              
حرکت شکل سازمان داده شده          

. تر و از پيش آماده شده تری داد     
بايد، بويژه در محالت جمع                 
هايی را از جوانان، دختر و                 
پسر، سازمان داد که در مقابل           
نيروهای بسيج و مزدور                       

هر زمان که       .  مقاومت ميکنند   
تعرض اين مزدوران به زن يا           
جوانی را شاهد باشند به شکل            

 را " امينت اجتماعی"طرح 
 !به تعرض اجتماعی بدل کنيم

. زور گويی های آن نمی روند                  
مقاومت زنان جوان در مقابل                     
نيروهای مزدور سرکوب در                    
خيابان ها در بسياری موارد به                 
شکل گيری يک حرکت اعتراضی       
خودبخودی از طرف مردم منجر           

بسيار اتفاق ميافتد که                .  ميشود

مزدوران قصد بازداشت دختر                 
جوانی را دارند، مقاومت و فرياد            
های او عمال به فراخوانی به                       

مردم .  اعتراض جمعی بدل ميشود      
از گوشه و کنار جمع ميشوند و به            
نيروهای سرکوب حمله ميکنند و            
در موارد بسياری باعث آزادی                
دختر مربوطه ميگردند و مزدوران     
دست از پا دراز تر مجبور به ترک        

 .محل ميشوند

 

اما اين مساله که رژيم طرح                        
طرح امنيت     "سرکوب زنان را            

ناميده است، خود نشان       "  اجتماعی
دهنده اين امر است که تا چه ميزان         
اسالميزه کردن جامعه و کشيدن              
حجاب اختناق بر سر جامعه برای          

. رژيم اسالمی حائز اهميت است           
مبارزه با حجاب اسالمی و آپارتايد       
جنسی دو رکن مهم مبارزه با رژيم        

رژيم اين را ميداند و     .  اسالمی است 
ميکوشد تا يک يورش عظيم را                

اين به امر و     .  عليه آن سازمان دهد    
مشغوليت دائمی رژيم بدل شده                 

 .است

 

 

 برای مقابله با اين     :يک دنيای بهتر  
وضعيت چه بايد کرد؟ چگونه                   
ميتوان مقاومت توده ای و گسترده          

 ای را در اين زمينه سازمان داد؟ 

۵٢شماره   

. سازمان يافته با آن مقابله ميکنند        
به اين ترتيب اين نيروها پيش از           
حمله به هر کسی مجبور اند دو              

جمهوری اسالمی   .  بار فکر کنند     
نيز جرئت نميکند که اين چنين               
انگيزه و امکان حمله و اعتراض         

به اين    .  برای جوانان ايجاد کند         
امنيت "ترتيب عمال طرح                        

را به عدم امنيت             "    اجتماعی
اجتماعی برای رژيم بدل خواهيم         

 .کرد

 

 سازمان آزادی     :يک دنيای بهتر    
زن برای مقابله با اين تعرض                 
رژيم چه برنامه هايی را در                     

 دستور دارد؟ 

 

  سازمان آزادی زن        :آذر ماجدی 
همواره کوشيده است که در سطح        
بين المللی رژيم اسالمی را افشاء        
کند و حمايت بين المللی از                        
مبارزات مردم و زنان در ايران           

اين يک رکن اساسی         .  جلب کند  
اکنون نيز بطور    .  مبارزه ما است   

فشرده و متمرکز به اين کار ادامه        
ميدهيم و ميکوشيم که بويژه                     
محکوميت رژيم اسالمی را در             
کنفرانس های بين المللی به                      

عالوه بر اين       .  تصويب برسانيم   
تالش خواهيم کرد که با استفاده از       
کليه امکانات مان به سازماندهی          
جمع های آزادی زن برای مقابله          
با سرکوب رژيم و سازماندهی              

همينجا از تمام    .  مقاومت بپردازيم 
خوانندگان نشريه برای يک دنيای      
بهتر دعوت ميکنم که به سازمان          
آزادی زن بپيوندند و جمع های              
آزادی زن را تشکيل دهند و                     
بطور سازمان يافته با تعرضات           

 .*رژيم مقابله کنند

به سازمان آزادى 
!زن بپيونديد  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از اواخر ارديبهشت ماه سال                  
 سلسله عمليات پليسی در           1386

سرتاسر کشور خصوصا تهران          
از طريق نهاد های انتظامی و                

ارتقای امنيت      "امنيتی با نام                
در چند مرحله شروع       "  اجتماعی

شده است که به موجی از                           
اعتراضات در ابعاد گستره در              
داخل و خارج کشور دامن زده               

 .است
 
 نخست اين طرح،               در مرحله    

تطهير سيمای جامعه از    "تحت نام   
عوامل دارای پوشش                                    

زنان موسوم به                        "نابهنجار
، مورد          بدحجاب شناسايی شده        

طی .  بازخواست قرار گرفته اند       
اين مدت به يک ميليون و سيصد          

حجاب تذکر    دهزار نفر از زنان ب      
 نفر دستگير شده     482داده شده و     

 .اند
 

ی دوم، مأموران رژيم        در مرحله 
مراکز فروش پوشاک خارجی را       
مورد بازديد قرار دادند و بسياری      
از فروشگاه هايی را که اقدام به            

" مدل غربی     "فروش پوشاک            
های   نموده بودند و همچنين مغازه      

ها را      نت   دی و کافی       فروش سی  
تعطيل کردند و از صاحبان آنها            

 اول    تنها در سه ماهه   .  تعهد گرفتند 
 واحد    800، حدأقل       1386سال    

احمد ذوالقدر فرمانده           .  دادند
: عمليات بسيج گفته است                      

برقراری گشت های امنيت              "
 نقطه شهری       ١٠٠٠بسيج در       

کشور با هماهنگی نيروی                    
انتظامی جمهوری اسالمی                 
ايران و قوه قضاييه اجرا می              

وی در عين حال گفت           ."  شود
که به تناسب ماموريت،                         
تجهيزات انفرادی مناسبی در            
اختيار گشت های امنيتی بسيج          
قرار گرفته که در صورت نياز        
و تشخيص فرمانده بسيج ممکن       
است سالح خاصی نيز در                    
 . اختيار اين گروه ها قرار گيرد

 
 سال گذشته  30حکومتی که طی  

خود بطور سيستماتيک امنيت          
مردم را با استفاده از انواع                   
ابزارهای پليسی سلب کرده و            
هزاران نفر را به قتل رسانده              
است، ادعای حفظ امنيت مردم         

اين طنز تلخ ماجرا          !  را دارد   
اما مردم خوب ميدانند که      .  است

هرگاه رژيم اسالمی از امنيت           
حرف ميزند، قرار است بساط          
سرکوب خشن در جامعه پهن             

محصول اين رژيم برای        .  شود
مردم جز فقر وسيع، تحقير در           
کنار خيابان يا گوشه پارکها،              
زندگی در انتظار طناب دار در        
زندان، سرآوب هرگونه آزادى       
سياسى، تشكل، اعتصاب و                 
تظاهرات، سرآوب خوشى و            
شادى،  تجاوز اسالمى به                      

 ساله، آپارتايد جنسی،    ٩دختران  
 .  تبعيض و کشتار نبوده است

 
اکثريت قريب به اتفاق افرادی           
که طی اين مدت زندانی و اعدام       
شدند، قربانيان مستقيم رژيم               

! جنايتکار اسالمی بودند                      

سرکوب سيستمايک مردم تحت نام طرح 

!امنيتی، انتظامی و اخالقی  

 پوشاک خارجی،            کننده    عرضه    
دی و         فروش سی           مغازه   1800

 .نت تعطيل شد  کافی620
 

 اکنون نيز با      که هم ( سوم     در مرحله 
شدت هرچه تمامتر در حال                         

صدها تن از جوانانی که      )  اجراست
طبق معيارهای رژيم اسالمی                   

محسوب می     "  اراذل و اوباش        "
شوند، دستگير و ده ها تن اعدام                

بر اساس گزارش سازمان     .  شده اند 
الملل، تنها در فاصله  اکتبر        عفو بين 
، حکم     2007 تا سپتامبر             2006
 نفر در ايران اجرا شده        265اعدام  

 نفر از آنان          16است که حدأقل          
تحت عنوان اراذل و اوباش در                 

 .زندان يا در مأل عام اعدام شدند
 

ء امنيت اجتماعی با                  طرح ارتقا  
کمک به برقراری امنيت       "  هدف   
 " پايدار

: معاون عمليات نيروی بسيج                    
سرتيپ پاسدار احمد ذوالقدر روز          

 ارديبهشت، از آغاز      ٣١سه شنبه،    
فعاليت گشت های اين نيرو در                  
نواحی شهری ايران از سوم                       

طبق گفته وی،    .  خردادماه خبر داد   
قرار است نيروی بسيج با هدف                

کمک به برقراری امنيت پايدار            "
در گروه های پنج نفره     "  در محالت 

گشت .  فعاليت خود را آغاز کنند           
های بسيج با لباس های متحدالشکل       

 .انجام می شود
 

 اجرای دو طرح موازی
فرمانده کل نيروی انتظامی و                    
دادستان کل کشور نيز روز سه                 

همايش "شنبه در جريان برگزاری       
بررسی ابعاد روان شناختی و                   
جامعه شناختی طرح امنيت                        

از تداوم جدی    "  اجتماعی و اخالقی  
تر اين طرح در سال جاری خبر               

۵٢شماره   

جمهوری اسالمی قصد دارد در           
مقابله با جنبشهای وسيعی که عليه      
تماميت رژيم شکل گرفته و قصد         
سرنگونی آن را دارند، خود را              

اين ثبات و امنيت        .  سازمان دهد  
رژيم است که به مخاطره افتاده             
است و عامالن، آمران رژيم را            

قدرت .  به جنگ مردم فرستاده اند     
گيری جنبش اعتراضی مردم                 
رژيم اسالمی را وادار کرده تا               
برای حفظ توازن قوا هم که شده،          
بعد از سالها از نيروی ذخيره                  

اما اين     .  استفاده کند    "  بسيجی"
جنگ با تمام تلفاتی که خواهد داد         

! فقط يک طرف پيروز دارد                   
جنگ نسل سوم با اين رژيم به                

اين را  .  سود رژيم تمام نخواهد شد    
 .خودشان هم خوب می دانند

 
سازمان آزادی زن در اين جدال           

سازمان آزادی   .  عظيم سهيم است   
زن برای آزادی و برابری زنان و      

. عليه آپارتايد جنسی مبارزه ميکند    
حکومت آپارتايد جنسی ننگ                  

بايد متحد و   .  بشريت معاصر است  
متشکل عليه يورش و تعرض                

جمع های   .  رژيم اسالمی بايسيتم     
آزادی زن را در محالت تشکيل           

متشکل در مقابل نيروهای       .  دهيم
اجازه .  انتظامی و بسيج بايستيم         

ندهيم که باسم برقراری امنيت،            
بيش از اين به حرمت، آزادی و             

به سازمان   .  جان ما تعرض کنند      
آزادی زن بپيونديد تا با هم                         

تا .  آپارتايد جنسی را بزير کشيم         
دست در دست هم برای آزادی و          

 .برابری زن و مرد مبارزه کنيم
 

 مرگ بر آپارتايد جنسی
 ستم بر زن موقوف
 زنده باد آزادی زن

 87 خرداد 3

! کمونيستها،کارگران  
اين حزبى براى سرنگونى سرمايه دارى و      ! به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد    

 بدون  ، بدون طبقات  ، بدون استثمار ،حکومت مرتجع اسالمى و برپائى جهانى بدون فقر      
!                                                         اين حزب شماست. خرافه و ايدئولوژى است    



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يک سال از تشکيل حزب اتحاد             
حزب .  کمونيسم کارگری ميگذرد   

در اين يک سال نه تنها قاطعانه             
کوشيد تا آرمان ها و اهداف                      
کمونيسم کارگری را پيگيری کند،     
بلکه تالش بسياری مصروف                
زنده کردن سبک کار و اصول              
سازمانی و انسانی کمونيسم                    

 . منصور حکمت نمود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       
شرايطی تشکيل شد که ضربات           
بسياری بر پيکر کمونيسم                         

اختالفات .  کارگری وارد آمده بود    
درون حزب کمونيست کارگری          

 ٢٠٠۴که به انشعاب سال                         
انجاميد، و ادامه مناسبات                          
خصمانه ميان دو حزب پس از              
انشعاب، جنبش کمونيسم کارگری     
را در شرايط بسيار دشواری                  
قرار داد، پايه های اعتماد را در           
اين جنبش تضعيف کرد و                         
موجبات دلسردی و پراکندگی               
فزاينده را در ميان صفوف آن                

دو حزبی که خود را      .  فراهم آورد 
به کمونيسم کارگری و منصور            
حکمت منتسب ميکردند، الگوی         
مناسبی از حزبيت کمونيستی                 

سياست .  کارگری ارائه نميدادند      
های متناقض و زيگزاگ زدن               
های چپ و راست آنها باعث                   
تضعيف هر چه بيشتر کمونيسم            
کارگری حکمتی در عرصه                   
سياست و سازمانيابی و اصولی           

گرايانه کمونيستی، حزب موفق      
شده است تا ميزان بسيار زيادی       
ديوار آهنين نفرت و سکتاريسم        
درون جنبش کمونيسم کارگری       

مبارزه پيگير عليه   .  را ذوب کند  
سکتاريسم، تالش فشرده و                  
متمرکز برای ايجاد اتحاد و                 
رفاقت کمونيستی درون صفوف     
اين جنبش، اعتماد های بسياری       
را بازسازی کرده و دلسردی ها      
را به اميد به آينده کمونيسم بدل          

در اين راه حزب با      .  کرده است 
موانع و سنگ انداری های                  

عليرغم .  بسيار روبرو بود            
فضای مسموم و زهر آلودی که        
حککا عليه حزب و رهبری آن         
ايجاد کرده بود، حزب از هدف         
خود منحرف نشد و با                               
هوشياری، درايت، و صبور در      
جهت بازسازی فضای                           

. کمونيستی و رفيقانه کوشيد              
فعاليت و پيگيری حزب در اين         
جهت فضای اعتماد و اميد را تا        
حدود زيادی به صفوف                          
کمونيسم کارگری بازگردانده           

 .است
 

ما هنوز راه بسياری تا نائل                  
آمدن به اهداف و آرمان های               

راه پر     .  ارزشمند خود داريم       
نشيب و فراز و پر سنگالخ                  

اما .  به اين امر واقفيم          .  است
اکنون اطمينان داريم که قادريم         
اين مسير را با قاطعيت، از خود    
گذشتگی و با اتکاء هميشگی به        
گنجينه تئوريک و سياسی                    

. منصور حکمت پی گيريم                  
برقراری يک ارتباط تنگاتنگ         
با اعتراض سوسياليستی طبقه          
کارگر و جنبش کارگری، تامين      

به مناسبت اولين سالگرد حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 .گری کمونيستی شد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                  
بدنبال اوجگيری اختالفات سياسی،     
سازمانی، سبک کاری و اصولی            
در حزب کمونيست کارگری که به        
ايجاد فراکسيون و جدايی بخشی از        
کادرهای رهبری حزب انجاميد،            

حزب اتحاد کمونيسم       .  تشکيل شد   
کارگری از بدو تشکيل بر اصولی         
گری کمونيستی، بر پيگيری                      
سياست های کمونيستی، راديکاليسم    
اجتماعی و زمينی کمونيسم                         
کارگری و سبک کار اصولی و               

اکنون يک    .  انسانی تاکيد گذاشت      
سال پس از تشکيل حزب، ميتوان           
با افتخار اعالم کرد که حزب در              
پيگيری اهداف و سياست هايی که          
در مقابل خود گذارده بود تا حد                  

حزب .  زيادی موفق شده است              
کوشيده است جای خود را تا حدود          
زيادی در ميان طبقه کارگر و                    
جنبش کارگری باز کند، توانسته             
است با پيگيری راديکاليسم                         
اجتماعی و کمونيستی در ميان                  
جنبش های اجتماعی پای خود را تا       

ارتباطات وسيع  .  حدودی محکم کند  
حزب، محبوبيت آن، عليرغم مدت        
کوتاهی که از تشکيل آن ميگذرد،          

 . گواه اين مساله است
 

عالوه بر تالش بر تحکيم حزبيت و       
دنبال کردن سياست های سازمان           

۵٢شماره   
رهبری کمونيستی بر جنبش های        
اجتماعی راديکال اعتراضی،              
راديکاليزه کردن جنبش سرنگونی    
مردم، تعيين سياست های راهگشا      
و عقب نشاندن نقاط توقفی که                 
بورژوازی در مقابل اين جنبش            
قرار ميدهد کاری است که ما در           

افق مان  .  مقابل خود قرار داده ايم     
برنامه مبارزاتی     .  روشن است    

مان بسيار روشن، راديکال و                 
و با تمام قوا جهت       .  راهگشا است 

رفع ضعف ها و کاستی هايمان              
بعنوان يک حزب سياسی                          
کمونيستی که بايد به حزب سياسی     

. کارگران بدل شود تالش ميکنيم         
اين حزب بايد به تمام معنا به                    
حزب سياسی کارگران بدل شود،       
حزب سياسی وسيعی که مردم               
برای تحقق اميدهای خود برای             
يک دنيای بهتر و يک جامعه آزاد        

حزب .  و برابر به آن می پيوندند         
اتحاد کمونيسم کارگری پرچم                
کمونيسم مارکس و منصور                     
حکمت را برافراشته نگاه داشته           

ما همه فعالين کمونيست را       .  است
به پيوستن به حزب اتحاد کمونيسم      

 !کارگری فراميخوانيم
 

! کارگران به حزب خود بپيونديد        
مردم آزاديخواه و برابری طلب            
حزب خود را تقويت کنيد تا                      
بتوانيم با هم رژيم اسالمی را به            
زير کشيم و بر ويرانه های آن                
جمهوری سوسياليستی، نظام                 
رفاه، سعادت، آزادی و برابری            

 .را بنا کنيم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٨ مه ٢٣-١٣٨٧ خرداد ٣

پروژه اتحاد صفوف متفرق کمونيسم کارگری، يکی ديگر از قدمهای بغايت مثبت              .  اولين قدم در اين راستا بود      
در جهت فراهم آوردن ملزومات پيشروی کمونيسم کارگری و پرچمدار شدن کمونيسم در اعتراضات جامعه                       

ادامه تالش برای شکستن ديوار نفرت  و سکتاريسم در دو حزب ديگر کمونيسم کارگری نيز به گونه                       .  ميباشد
ای مستقيم در اعتماد عمومی جامعه به کمونيسم کارگری و همچنين استحکام و قوت بخشيدن به صفوف                                    

 .متحزب اين جنبش، مهم و ضروری ميباشد

   

نيروهای کمونيسم کارگری عالوه بر پيشبرد امر انقالب کارگرى، بايد به عنوان جرياناتی دخيل در اعتراضات هر روزه مردم برای کسب حقوق                                  
کمونيسم کارگری بايد با مبارزه ای پيگير تر و دخيلتر در افشای تحرکات ناسيوناليستی و جريانات و                   .  انسانيشان، حضور و نقشی ملموس داشته باشند      

 سازمانهای باند سياهی در مناطق مختلف ايران، خود را به عنوان آلترناتيو و گزينه مطلوب به جامعه معرفی کند و هدايت اعتراضات را در دست                                  
طبقاتی، ميتواند و بايد نماينده فرياد مطالبات جامعه و نيروهای معترض، انقالبی و سرنگونی طلب                     -کمونيسم، به عنوان يک جنبش اجتماعی      .  بگيرد
کمونيسم .  کمونيسم کارگری بايد اين سازماندهی وسيع و وظيفه تاريخی را ببيند و از تمام اهرمها و مکانيسمهای موجود در اين مسير بهره ببرد                         .  باشد

برابری کارگری بايد بتواند، سلبا، خود را در تقابل مستقيم با حکومت اسالمی قرار دهد و اعتراضات عامه جامعه را به فقر، نابسامانی اقتصادی، نا                              
 .*حقوقی و جنسی، ستم ملی و غيره هدايت کند

 در سالروز حزب

...سيروان قادرى  



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بعنوان عضو    :  يک دنياى بهتر      
رهبرى حزب چه ارزيابى سياسى     
از فعاليت يکسال گذشته حزب              

 داريد؟ 

 

اجازه بدهيد ابتدا     :سيروان قادرى 
اولين سالگرد تشکيل حزب اتحاد       
کمونيسم کارگری را به  کادرها،         
اعضا، فعالين و دوستداران حزب      
در داخل و خارج از ايران                        

 .تبريک بگويم

 

واضح است که مهمترين رخداد           
يکسال گذشته جنبش کمونيسم                
کارگری، تشکيل حزب اتحاد                

مهم از اين   .  کمونيسم کارگری بود  
بابت که جوهره کمونيسم کارگری     
به مثابه نيرويی سوسياليستی،               
سازمانده، انقالبی و کارگری، از       
زير خروارها القاب، جهت گيری      
و استراتژی نامانوس با کمونيسم        

. منصور حکمت بيرون کشيده شد     
بار ديگر اين جوهره مارکسيستی       
تبديل به مبنای استراتژی و                      
حرکت حزبی و معيار و مولفه              
رشد و پيشروی کمونيسم کارگری     

اين اولين و به اعتباری              .    شد
مهمترين تاثير تشکيل حزب اتحاد      
کمونيسم کارگری بر بستر                       
تحوالت جنبش و جامعه در داخل        

به بيان   .  و خارج از ايران بود           
واضح تر، جايگزينی سازماندهی     
اجتماعی طبقه کارگر در تقابل با         
مونيتور اخبار و ناظر بودن                    
تحوالت اجتماعی، اتخاذ                           
سياستهای انسانی و مسئوالنه در         
قبال جنبشهای اعتراضی جامعه،       
مصلحت انديشی جنبشی در تقابل       
با منافع فرقه ای و حزبی، نقد                 
سياسی و قاطع سکتاريسم موجود       
در احزاب کمونيسم کارگری و             
تالش برای اتحاد نيروهای اين             
جنبش، اتخاذ مواضع اصولی و           
کمونيستی در مقابل وضعيت                 
جمهوری اسالمی و رخدادهای و       
پيامدهای منطقه ای، واقع بينی و         
دوری از تهييج و آژيتاسيون بی           
پايه درون حزبی، از ارکان                     
اصلی سياستگذاری يکسال گذشته     

يک رکن اساسی ديگری که در        
ارزيابی از فعاليتهای تاکنونی           
حزب حائز اهميت ميباشد و بايد      
مورد توجه قرار گيرد، تالش            
حزب در سازماندهی فعالين               
کارگری در قالب مجامع                       
عمومی است که هم کارگران را      
در مبارزات جارى و روزمره         
بطور واقعی سازماندهی و                  
بميدان بکشد و هم پاسخ فورى           
تشکل مقدور طبقه کارگر را              

امری که مدتها بود در             .  بدهد
درون جنبش کمونيسم کارگری       

ما در اين     .  حاشيه ای شده بود      
تالش موفقيتهائی داشتيم و دائما       
مسئله اساسی و دستور کار هر         
روزه حزب و کميته سازمانده           

 .حزب بوده و خواهد بود

 

حزب توانست ، با توجه به تمام        
محدوديتهای کمی که داشت، به        
مثايه يک جريان اثر گذار بر              
عرصه های متفاوت اجتماعی،       
همچون دانشجويی، زنان،                  
حقوق کودک، مبارزه عليه فقر        
و عرصه پناهندگی تاثيرات                
مثبتی داشته باشد که ديگر رفقا         
به وضوح در مورد آنها صحبت      

برگزاری و شرکت       .  کرده اند   
در ده ها آکسيون اعتراضی در         
خارج از ايران در دفاع از                   
مبارزات کارگران، دانشجويان،    
زندانيان سياسی و در                               
محکوميت جنايات حکومت               
اسالمی، گوشه ديگری از                    

 .فعاليتهای حزب بود

 

از نظر شما      :  يک دنياى بهتر     
ملزومات پيشروى حزب ما و           
تبديل کمونيسم به پرچم                           

 اعتراض جامعه کدامند؟ 

 
روشن است که    :سيروان قادرى 

پيشروی و موفقيت حزب،                   
تابعی از ادامه روند سياستها و          
فعاليتهای تاکنونی حزب خواهد       

اما ميتوان از چند فاکتور          .  بود
بحث :  اساسی اسم برد                   

سازماندهی فعالين کمونيست و        
 تالش      ،کارگران سوسياليست     

براى گسترش تشکيل مجامع             
عمومی کارگران و تبديل سنت         
سوسياليسم کارگری مارکس به       

 و    ،پرچم اعتراضات کارگری      

 در سالروز تشکيل حزب
 با اعضاى کميته مرکزى 

ارگانهای رهبرى حزب اتحاد                   
 .کمونيسم کارگری بودند

 

ما توانستيم، عليرغم تمام تبليغات و       
اتهامات ناشايست و غير اصولی،          
بيشترين تاثيرات تئوريک و عملی        
را بر جنبش کمونيسم کارگری در          

. داخل و خارج از ايران بگذاريم             
اين فقط يک ادعا نيست، واقعيت             
مکتوب گذشته و حيات هر روزه            
اين حزب و ادبيات سياسی آن                    

تالش بی وقفه و وجود              .    است
کادرهايی ارزشمند و محبوب،                
حزب و آرمانهای اومانيستی مان           
را سريعا به مرکز توجه و حيطه             
فعاليت  کمونيسم کارگری سوق               
داد، به گونه ای که باور کردن                   
اينکه فقط يکسال از تشکيل اين                 
حزب ميگذرد، برای بسياری                    

 .دشوار ميباشد

 

سال گذشته در کنفرانس اول حزب        
و در عرصه ايجاد ساختمان                       
حزبی، ساختار حزبی و رهبری             
جديدی تعريف کرديم که الگوی               
شايسته و تمام عيار يک حزب                   

ساختاری .  کمونيستی کارگری شد     
که اساس آن بر امکان ابراز وجود         
خالقيتهای فردی و بيشترين تاثير           
گذاری اعضا و کادرها بر روند               

 و توام با         ،سوخت و ساز حزبی        
حفظ اهميت حزبيت و هماهنگی              

برخورد .  حزبی پايه ريزی شد            
سياسی، مسئوالنه و کمونيستی با            
ديگر احزاب کمونيسم کارگری،            
پيشبرد پروژه اتحاد کمونيسم                     
کارگری و نقد بی پرده سکتاريسم          
و نفرت پراکنی درون جنبشی،                 
فراهم ساختن زمينه ايجاد حزب              
رهبر و سازمانده و ايجاد ساختار            
حزبی متشکل و امن در داخل                    
کشور جهت پيشبرد امر طبقاتی               
طبقه کارگردر ايران و ديگر                     
اقدامات مشابه، ميتواند ارزيابی              
صحيحی از فعاليتهای حزب در              
سال گذشته در مقابل هر ناظری              

 . بگذارد

 

۵٢شماره   

همچنين تالش وسيع برای رهبری     
و هدايت اين اعتراضات توسط             
فعالين کمونيسم کارگری در جهت     
منافع کل طبقه کارگر، از                          
مهمترين ملزومات پيشروی حزب    

از .  در داخل کشور ميباشد                 
طرفی، اين حزب روز به روز              
وسيع تر شده و خواهد شد که اين          
مسئله نيازمند برنامه ريزی دقيق        
و هدفمند بر پايه تحکيم حزبيت و         

تقويت فعاليت   .  کادرسازی ميباشد  
درعرصه های ديگری همچون           
زنان، کودکان و ايرانيان متقاضی      
پناهندگی در خارج از کشور نيز          

ما در  .  حائز اهميت فراوان هستند    
پلنومی که در پيش داريم، که به             
اعتقاد من بسيار مهم و سرنوشت         
ساز خواهد بود، اين موارد را به          
دقت مورد برسی قرار خواهيم داد      
و موارد الزم را در دستور کار             
ارگانها و کميته های حزب قرار           

 .خواهيم داد

 

به اعتقاد من، تبديل شدن کمونيسم       
 در    ،به پرچم اعتراضی جامعه          

گرو شناخت ملزومات پيشروی           
کل جنبش کمونيسم کارگری، علی     

. الخصوص بدنه متحزب آن است      
اين موضوع، پيش شرط فعاليتها         
و تالشهای ما از زمان تشکيل                
فراکسيون و بعد از آن، تشکيل              
حزب و تا اکنون بوده است، و                
اتفاقا درک اين ملزومات و تالش         
برای فراهم آوردن آنها پايه و                 
اساس تشکيل فراکسيون و حزب         

. اتحاد کمونيسم کارگری بود                  
مباحث تبديل شدن به حزب                      
رهبر، حزب سازمانده، اصولی          
گری در فائق آمدن بر مشکالت            
درون جنبشی و اتخاذ مواضع و           
جهت گيری کمونيستی و صحيح         

 .از جمله مهمترين آنها بودند

 

اما فقط شناخت اين ملزومات                  
بايد اقدامات عملی در      .  کافی نبود 

دستور کار قرار ميگرفت که                  
تشکيل حزب،    

١٧صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بعنوان عضو       :يک دنياى بهتر      
رهبرى حزب چه ارزيابى سياسى     
از فعاليت يکسال گذشته حزب              
داريد؟ از نظر شما ملزومات                  
پيشروى حزب ما و تبديل                          
کمونيسم به پرچم اعتراض جامعه      
کدامند؟ چه موانعى را بايد از سر        

 راه برداشت؟

 

 ، قبل از هر چيز       :محمود احمدی 
سالگرد تشكيل حزب اتحاد                      
آمونيسم آارگری را به همه                   

 آمونيستها و فعالين               ،آارگران
. انقالب آارگری تبريك ميگويم          

برای ارزيابی از فعاليت سياسی          
حزب بهتر است نگاهی آوتاه به          
يك سال گذشته و در موقعيتی آه           

 ،حزب اعالم موجوديت آرد                 
ما در زمانی حزب             .  بياندازيم

اتحاد کمونيسم کارگری را تشكيل      
داديم و در زمانی مجبور به ترك          

 حزبی   ،حزب آمونيست آارگری    
آه ما بدرجات مختلف در ساختن         

 شديم  ، نقش داشتيم،و پيشروی اش 
 نه تنها      ،آه فضای جدل َآنالينی        

آوچكترين نقدی را برای پيشروی     
آمونيسم و سازماندهی انقالب              

 بلكه با        ،آارگری تاب نميَاورد       
هتك حرمت و فحاشی از                            

 ،سرشناسترين آمونيستهای ايران    
تصوير بسيار منفی را از                          
آمونيسم آارگری به جامعه ارائه       

با سرعت بسيار زيادی            .  ميداد
 مصاحبه ها و نوشته های              ،َاثار

رهبران گذشته حزب آمونيست           
آارگری ورهبران فعلی حزب             
اتحاد کمونيسم کارگری را از                

و به     .  سايتهايشان جمع آردند        
آسانی آه در محبوب و اجتماعی        
آردن آمونيسم آارگری و حزب         
آمونيسم آارگری نقش اساسی ايفا     

 مهر راست و نماينده                   ،آردند
بورژوازی بزرگ زدند و در                 

در .  خروجی حزب را نشان دادند     
 جامعه به تغيير و       ،چنين موقعيتی 

تحوالت سياسی در حزب                         
آمونيست آارگری نگاه                             

َاثار منفی انشعاب سال                .ميكرد
  در حزب آمونيست                     ٢٠٠٤
 هنوز بر جنبش                         ،آارگری

زيادی جای خود را در جنبش            
سياسی ايران در اين مدت آوتاه       

 حزبی  ،اين حزب . بازآرده است 
است آه بر خالف حزب                        
حكمتيست به منشور سرنگونی        

. و مراحل انقالب متعقد نيست          
حزبی است  .  ماآزيماليست است 

آه بر خالف حزب آمونيست            
 اآس مسلم نيست و             ،آارگری

 ،در جنگ دو قطب تروريستی        
به قطب تروريسم دولتی غرب         
تخفيف نميدهد و از منصور                

ويژه گی   .  حكمت عبور نميكند     
اين حزب تالش بر بستر                        
 .آمونيسم منصور حكمت است

 

 ،ما در اين مدت آوتاه فعاليتمان       
تالش آرديم تا تمدن و فرهنگ          
باالی سياسی منصور حكمت را      
آه بر اثر نفوذ پوپوليسم و چپ          

 به عقب رانده شده بود              ،سنتی
بار ديگر در صفوف جنبش                 

.  احيا آنيم       ،آمونيسم آارگری   
فرهنگ باالی سياسی ما نه                  
ناشی از اخالق و منش خوبمان        
بلكه ناشی از دوری ما از سنت         
و فرهنگ پوپوليستی و اتكا به           
سنت و روشهای آمونيسم                    

در مقابل  .  منصور حكمت است   
برخورد نادرست حككا به حزب     
حكمتيست و باند زحمتكشانی            

 ايستاديم واجازه          ،خواندن َان    
نداديم تا فضای سياسی                            

. اپوزيسيون آلوده شود                           
 و آينه        ، سكتاريسم   ،خصومت

در بين دو حزب ديگر جنبش              
آمونيسم آارگری را تا حد                   
زيادی به عقب رانديم و تالش            
آرديم آه اين فضای خصمانه            
را آه ناشی از مقدم ندانستن                 
منفعت جنبشمان و از پيامد های       

 بوده است، تغير     ٢٠٠٤انشعاب  
برای اولين بار موفق             .  دهيم

شديم تا منشعبين را از ادبيات             
حككا پاك آنيم و حزب                             

. حكمتيست را وارد آن آنيم                 
حزب ما بعنوان يك حزب                     

 ،راديكا ل و با نظرات روشن            
حزبی منصف و با فرهنگ                  

 حزبی غير              ،باالی سياسی      
سكتاريست و بيانگر منفعت                
عمومی جنبش آمونيسم                         

 در سال گذشته حرآت    ،آارگری
 .آرده است

 

 در سالروز تشکيل حزب
 با اعضاى کميته مرکزى 

. آمونيسم آارگری سنگينی ميكرد        
تناقض ما در چنين فضايی و با يك          

.  شروع به فعاليت آرديم         ،ظاهری
از يكطرف برای جلو گيری از                 
ضربات بيشتر گرايش چپ سنتی و      
پوپوليستی غالب در حزب                           
آمونيست آارگری به چهره انسانی      

 مجبور    ،آمونيسم منصور حكمت      
بوديم آه با فرهنگ باالی سياسی            
از َان حزب آناره بگيريم و از                   
طرف ديگر  برای تبديل دوباره               
آمونيسم آارگری به مرآز ثقل                
آمونيسم در ايران و هر چه                         

 ،قدرتمند و اجتماعی آردن َان                  
صفوف جنبش آمونيسم   اتحاد  پرچم  

 . آارگری را بلند آنيم

 

مولفه بسيار مهم ديگری آه راه                
َاينده ما را سخت و دشوار ميكرد              
فقدان منصور حكمت رهبر جنبش         

منصور .   بود    ،آمونيسم آارگری    
 تيز  ،حكمتی نبود آه با روشن بينی       

 ، قاطعيت و درايت آمونيستی     ،بينی
راه پيشروی آمونيسم و هر چه                 
اجتماعی شدن َآنرا نشان دهد                      
وحزب و آمونيسم را ازگره                       

 قدرتمند وسر    ،گاههای مهم سياسی   
در چنين موقعيت    .  بلند بيرون َآورد   

 حزب    ،سياسی آمونيسم آارگری       
. اتحاد آمونيسم آارگری متولد شد        

 با برخورد منفی     ،اگرتولد حزب ما   
از جانب دو جريان متشكل                           
آمونيسم آارگری روبرو شد اما با        
استقبال افراد و جريانات مختلف             
جنبش آمونيسم آارگری آه با دو            
حزب آمونيسم آارگری و                           

 روبرو  ، اختالف داشتند   ،حكمتيست
ما با پرچم وحدت صفوف               .  شد

 و مقدم بودن منفعت                  ،جنبشمان
 ،جنبشمان در مقابل منفعت سكتی          

گروهی و سازمانی اعالم                             
رفقای اآس مسلم   .  موجوديت آرديم 

مان در حزب آمونيست آارگری           
ما را جريان راست و شكست طلب        
خواندند و رفقای حكمتيست ما را            
بعنوان محفل ناسيوليستی چپ بی           

اما امروز بعد    .   مفتخر آردند   ،َاينده
 اين  ،از يكسال و در سالگرد حزب       

 و   ، بعنوان يك حزب چپ           ،حزب
راديكال آمونيسم آارگری تا حد             

۵٢شماره   

 ،حزب در دوره يك سال گذشته            
 و نبضش      ،تالش آرد تا مشغله        

معطوف به سازماندهی اعتراض       
. سوسياليستی طبقه آارگر باشد           

طبعا با توجه به جوانی حزب و             
امكانات محدود تشكيالتی و                     
آادری مان اين دخالت هنوز                   
محدود است و با تصوير مطلوب         

اما هر    .  ما بسيار فاصله دارد           
ناظر بيرونی با توجه به حجم                  
ادبيات ما و مقايسه آن با دو حزب        

 و نظرات   ،ديگرآمونيسم آارگری 
روشن ما در مورد جنبش                          
شورايی و اعتراض سوسياليستی       
آارگری به جهت گيری و                         
حساسيت ما در اين مورد شهادت        

 .خواهد داد

 

در مورد ملزومات تبديل حزب و        
آمونيسم به پرچم اعتراض                      

 بايد گفت آه حزب بايد               ،جامعه
بتواند بعنوان حزب سازمانده                 
انقالب آارگری و حزب رهبردر       

آمونيسم .  جامعه ظاهر شود             
 آمونيسم تغير دهنده و          ،آارگری

اما اگر به    .  آمونيسم پراتيك است   
جريانات متشكل در جنبش                       
آمونيسم آارگری نگاه آنيم از اين      

. تصوير بسيار فاصله دارند                   
آمونيسم  حزب آمونيست                         

 اساسا آمونيسم افشاگر        ،آارگری
اين !  است و نه آمونيسم سازمانده     

آمونيسمی است آه برنامه                       
در !  نشريه دارد !  تلويزيونی دارد 

مورد مسائل آارگری اطالعيه             
اما !  ميدهد و نشريه منتشر ميكند        

مشغله و سوخت و ساز فكری و            
سازماندهی اش سازمان دهی                
انقالب آارگری و تبديل حزبشان        
به حزب سازمانده و حزب رهبر         

واخير نيز در پالتفرم              !  نيست
 وظيفه خود را       ،خارج آشورشان  

افشا گری از رژيم اسالمی                       
تعريف آرده        

٢٠صفحه   



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آمونيسم افشا گر و نه       !  اند
آمونيسم سازمانده مشخصه   
اين جريان آمونيسم                      

 .آارگری است

 

در مورد حكمتيستها، ديگر     
جريان متشكل آمونيسم              

 مسئله متفاوت           ،آارگری
اين جريانی است آه     .  است

به امر سازماندهی و                     
آمونيسم دخالت گر واقف         

اما مشغله و سوخت      .  است
 ،و ساز فكری و سازمانيش     

چندان معطوف به جنبش           
حزبی آه   !  آارگری نيست  

در مورد جنبش و                            
 ،اعتراضات آارگری                
. ساآت و يا بی تحرك است      

بنظرم يكی از موانع                      
پيشروی جنبش آمونيسم           
آارگری و تبديل اين                     
آمونيسم بعنوان پرچم                 

 جا         ،اعتراضی جامعه        
انداختن اين مسئله در بين          
صفوف جنبشمان است آه        

 سازماندهی عملی   ما بايد       
انقالب سوسياليستی را در       

و !    دستور آارمان بگذاريم  
اعتراض رهبر        بعنوان        

 ،سوسياليستی آارگران            
 ،وحزب سياسی آارگران       

ظاهر شويم و نه حزبی آه        
صرفا به اعالم حمايت و            

 و اطالعيه   ،قطعنامه گرفتن 
دادن و اآسيون گذاشتن               
بسنده ميكند واز                                
سازماندهی آارگران در           

بايد با  !  حزبش ناتوان است   
تمام نيرو برای  بر طرف          
آردن موانع ساختن يك               

 ،حزب سياسی آارگری            
 !تالش آرد

 

ما همه آمونيستها و                       
آارگران را به پيوستن به          
حزب اتحاد آمونيسم                    

به !  آارگری فرا ميخوانيم     
 !*حزب خود بپيونديد

با اعضاى کميته 
 مرکزى 

 ...محمود احمدى 

 با اعضا و فعالين حزب
 مهران ميالدى

ارزيابى شما از نقاط قوت و ضعف حزب در يکسال گذشته کدامند؟              .   يکسال از تشکيل حزب گذشت      :يک دنياى بهتر  
يک هدف اساسى حزب تبديل شدن به ظرف اعتراض کارگر عليه وضع موجود و بسيج و سازماندهى طيف راديکال                      

دراين زمينه فکر ميکنيد چه اقداماتى اولويت دارند؟ بطور کلى فکر                   .  و سوسياليست طبقه کارگر حول حزب است          
   پيشنهاد مشخص تان چيست؟،ميکنيد بايد حزب روى چه مسائلى تمرکز بيشتر داشته باشد

 

 با سالم و خسته نباشيد برای يکسال فعاليت و تالش بی وقفه و مستمر در امر عمل کمونيستی                                         :مهران ميالدى  
به سهم خودم فرا رسيدن اولين سالگرد تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری را به تمامی کادرها، فعالين و                       .  کارگری

 .اميد دارم که سالهای آتی سالهای پرباری برای حزب و جنبش کمونيسم کارگری باشد. اعضا حزب تبريک می گويم

 

در اين يکسالی که گذشت يکی از نقاط قوت های حزب جا انداختن سنت بر پايی مجامع عمومی کارگران در کارخانه                        
و نقطه قوت ديگر حزب نقدهای بجا و کوبنده و باپرنسيب در             .  ها و کارگاهها است و بايد اين حرکت تداوم داشته باشد           

عيان .  برخورد با گرايشات خرده بورژوازی، پوپوليسم و سکتاريسم دو حزب ديگر جنبش کمونيسم کارگری است                         
ساختن و شناساندن اهداف و مقاصد ضد بشری و ضد کارگری رژيم آدمکشان اسالمی و تروريسم اسالمی و                                          

و ديگر بر   .  تروريسم دولتی غرب و ناسيوناليسم در هر رنگ و لعابی چه در سطح منطقه و چه در سطح جهانی است                     
يعنی مساله رهبری جمعی و باال بودن سطح فرهنگ نقد و انتقاد و ميزان باال بودن                         :  اين نکته می خواهم تاکيد کنم        

در اين چند مورد حزب از دو حزب ديگر جنبش کمونيسم کارگری                     .  روحيه رفقا و درک يکديگر در حزب است             
 .پيشرفته تر و مدرن تر است

 

در مورد نقاط ضعف بايد بگويم ضعف مهم وعمده حزب در امر سازماندهی طبقه کارگر حول پرچم کمونيستی                                    
يعنی جنبش دانشجويان سوسياليست،    .  ما بايد جنبشهای اجتماعی ديگر را هم حول اين پرچم متحد کنيم             .  کارگری است 

من فکر ميکنم بيشتر در اينجا بحث بر            .  جنبش زنان و کارگران راديکال سوسياليست وجنبش دفاع از حقوق کودک               
 ،اگر بدونيم که در کجا بايد سلبی کار کنيم و در کجا اثباتی               .سر سازماندهی مربوط به سلبی و اثباتی بودن کار ماست           

 .من به همين نکات بسنده ميکنم چون اين بحث احتياج به تبادل نظر بسيار دارد. اين ميتونه ما را خيلی پيش ببره
 

 .با آرزوی يکسال پر بار برای حزب و جنبش کمونيسم کارگری 

۵٢شماره   

 گراميداشت سالگرد حزب اتحاد کمونيسم کارگری در انگلستان
 ، سالروز تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری در لندن گرامی داشته شد ، اين مراسم با                     27.05.08امروز سه شنبه    

حضور برخی از اعضا و کادرهای تشکيالت انگلستان حزب و همچنين آذر ماجدی دبير تشکيالت خارخ از کشور و                      
اعضا و کادرهای حزب با      .  در محل يادبود منصور حکمت برگزار شد        "  های گيت   "از رهبری حزب در گورستان        

قرار دادن گل بر پايه تنديس منصور حکمت و مقبره مارکس ، ضمن گرامی داشت ياد عزيز اين رهبران مارکسيست                       
، اولين سالگرد تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری را گرامی داشتند ، سپس و در ادامه ، اعضای حزب ، در جلسه                        
کوتاهی با آذر ماجدی، در رابطه با سازماندهی تشکيالت، مشکالت و موانع کار و برنامه های حزب در انگلستان                             

اين مراسم در ساعت    .  منجمله کالسها و کارگاه آموزشی و کنفرانس تشکيالت انگلستان، به بحث و تبادل نظر پرداختند              
 .  به پايان رسيد16.00
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حزب اتحاد کمونيسم کارگری از        
دل جريانی متولد شد که مبنای               
انديشه های کمونيستی منصور             

انديشه های    .  حکمت بوده است      
کمونيستی کارگری منصور                   

 نقد سوسياليسمهاى غير         ،حکمت
کارگرى و تاکيد بر کمونيسم                   
اجتماعى و کارگرى مارکس                  

اين ديدگاه در ايران نقطه          .  است
پايانی بود بر سيستم فکرى و                  
عملى چپ سنتی و خلقی و                        

متاسفانه پس از          .  ناسيوناليستى
مرگ منصور حکمت و به دنبال         

 فضای     ،  ٢٠٠۴انشعاب سال         
دوستانه و کمونيستی سابق جای          
خود را به روشها و ديدگاهها و              
سياستهاى سکتاريستی و اتهامهای    
غير رفيقانه و کمرنگ شدن                    
ويژگى انتقادى در تمام سطوح              

فضاى خالق و باز حزبى             .  داد
 که فضای    ،دوره منصور حکمت   

نقد و ابراز وجود را همواره                    
 عمال کنار گذاشته        ،تامين ميکرد  

شد و به سنتهاى قديمى و جهان              
سومى مناسبات احزاب رجعت            

با تشکيل حزب حکمتيست و       .  شد
باقی ماندن تعدادی ديگر در                    

 و      ،حزب کمونيست کارگرى           
تداوم فضاى نامانوس در جنبش           

 عمال مبارزه      ،کمونيسم کارگرى  
عليه رژيم اسالمى و براى                       
سوسياليسم دچار يک نوع رکود و   

يک .  در جا زدن و پسرفت شد             
نيروى مهم در صحنه سياسى                
دچار تفرقه شد و تاثيرات بسيار           

تداوم اين       .  منفى ببار آورد            
وضعيت و سياستهاى بعدى دراين     

 کم و بيش نتيجه اش             ،دو حزب  
سر برون آوردن سنتهاى قديمى و       
نقد شده تشکيالتی شد که متاسفانه       
ديگر سنخيتى با کمونيسم                          
کارگرى منصور حکمت و آن               
 .  تصوير بزرگ و انسانى نداشت

 

ايجاد حزب اتحاد کمونيسم                       
کارگری عمال پاسخى به اين                  

تشکيل اين حزب        .  اوضاع بود   
برافراشتن پرچمى بود عليه                    

 ،حکومت سرمايه داری اسالمی        
 ،براى بميدان آوردن طبقه کارگر      

 بلکه در سطح      ،سوسياليسم نبود 
 ،جدال برسر کمونيسم کارگرى      

پاسخی بود براى دفاع از                       
منصور حکمت و سنگربندى            
در مقابل ديدگاهها و سياستها و         
تاکتيکهائى که با نام منصور               
حکمت و کمونيسم کارگری                

 .مروج آن هستند

 

پروسه يک سال گذشته               -
حزب اتحاد کمونيسم کارگری    
و نوع فعاليتش همينطور                 
پاسخى بود به  تالش های                
روشنفکران بورژوا و خود           
حکومت سرمايه داران                    
اسالمی و قلم بدستان جيره             

بن "خوارش که در سرناى            
پايان "و          "  بست چپ         

دميدند و هنوز           "  کمونيسم
! مشغول اين شغل شريف اند       
 ،اين حزب؛ برنامه اش                    

 سياست و                           ،پراتيکش
 و تالش کادرها و          ،تبليغاتش

فعالينش  پاسخی است برای           
تامين سازمان و رهبری                  

اين .  جنبش کمونيسم کارگری   
حزب حاصل جنبش کمونيسم      

. کارگری تاکنونی است                  
حکومت سرمايه داران                    
اسالمی بار ديگر حزبی                  
دخالت گر در عرصه های             
اجتماعی سياسی مقابل خود          
ميبيند که تالشش به دست                
گرفتن رهبری مبارزه طبقاتی    
و پيروزى انقالب کارگرى           

اين حزب نشان داده           .  است
است که  اسير توهمات                      
ناسيوناليستی نشده و نخواهد        

هدفش سرنگونی             .  شد
حکومت سرمايه داری                     
اسالمی و کسب قدرت سياسی   
و استقرار حکومت کارگرى        

پای اين حزب روی           .  است
در جدال    .  زمين سفت است      

های اجتماعی طبقه کارگر            
حضور دارد و حضور                     

سازمان دهی    .  خواهد داشت   
مبارزات طبقه کارگر ايران         
را امر فورى خود ميداند و             

 . براى آن تالش ميکند

 

حزب طی يک سال گذشته          -
به خوبی نشان داده است که           
چيزی برای پرده پوشی                   

آنچه را که می انديشد        .  ندارد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری در يک نگاه
 

 پدرام نو انديش 

براى بدست گرفتن نقد کمونيستى و       
مارکسى منصور حکمت به وضع         

اين حزب تالشى بود براى      .  موجود
احيا اميد و راديکاليسم افراطى و             

تداوم .  اجتماعى در متن جامعه            
تکاپوی سياستها و منافع                                
سکتاريستی و بعضا غير                              

 ،کمونيستی در دو حزب ديگر                  
حقانيت وجود و سياست متفاوت و         
متمايز حزب اتحاد کمونيسم                       

اين .  کارگری را به اثبات ميرساند       
واقعيت که مبارزه را ميبايست در          
ظرفی ديگر که بايسته سنت انسانى       
و راديکال و کارگرى منصور                  
حکمت باشد با شدت و توان                         

 .بيشتری ادامه داد

 

پروسه يک سال گذشته حزب اتحاد       
کمونيسم کارگری به خوبی حاکی          
از چند نقطه قوت و گاه ضعف                   
هايی است که اشاره به آنها ما را              
در شناخت جايگاه اين حزب در               
مبازه اجتماعی طبقه کارگر ياری          

 ميرساند؛ 

 

نقد بی رحمانه سياستها و                        -
ديدگاههاى غير کمونيستى کارگری    
در دو حزب حکمتيست و حککا به        
رهبرىحميد تقوايی و کورش                   

چپ و راست زدنهای اين       .  مدرسی
دو حزب که به نام سياستها و                       
نگرش منصور حکمت مطرح                 

 اکنون به وضوح ديده ميشود       ،ميشد
که نتايجى نداشتند و نه فقط ضامن          
پيشروى نبودند بلکه منشا ريزش و       
کناره گيريهاى متعددی از جمله از        
جانب کادرهای قديمى و باالى                  

مستقل از نظر ما در        .  حزبی شدند 
 بطور     ،مورد ديدگاه هر رفيقى             

 کادرهايی که انديشه های                 ،کلى
کمونيستی منصور حکمت را                    

 دير يا زود متوجه           ،دريافته باشند  
اين درجا زدن ها که گاها تا سطح            
چپ سنتی تنزل ميابند در دو حزب        
کمونيست کارگرى و حکمتيست             

تشکيل حزب اتحاد        .  خواهند شد   
 تنها پاسخى به        ،کمونيسم کارگرى  

مبارزات طبقه کارگر و                                 
آزاديخواهان براى آزادى و رفاه و         

۵٢شماره   
 در   ،و ميخواهد تصميمش کند       

رسانه های خود منعکس                      
به نظرات و نقدهای          .  ميسازد

کادرهای خارج و داخل کشور        
به ديده احترام مينگرد و در                
تصميم گيريهايش مستمرا                   

هيات دائر   .  دخالت خواهد داد     
دفتر سياسى نقطه قوت حزب           

. اتحاد کمونيسم کارگری است        
شفافيت و علنيت و سياستهاى           
هيات دائر حزب در رسانه های    

در .  حزبی منعکس است              
معرض قضاوت عموم قرار             

روش کار حزب بيانى از      .  دارد
مناسبات مدرن و انسانى و باز         

در واقع تالشى براى احيا     .  است
سنتهاى کمونيستى کارگری              
منصور حکمت در قالب يک            

 . حزب سياسى است

 

اين حزب تصميم بر آن دارد           -
تا در صفوف جنبش کمونيسم            
کارگری اتحاد و وحدت عمل           
در برابر حکومت سرمايه                  

هرچند .  داران به وجود آورد         
بيمارى قديمى سکتاريسم و                
منافع غير کارگرى تاکنون                 

. موانع متعددى دراينراه بوده اند 
اما دستکم تثبيت شده که اين                
حزب منافع بزرگترى را مقابل       

 .همگان ميگيرد

 

حزب ما عليرغم ضعفها و                  
کمبودهايش در يکسال عمر              

البته .  خود موفق بوده است            
اعضا و کادرهاى حزب عمدتا        
تاريخى از تجارب پشت سر              

تالش های تاکنونی    .  خود دارند 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری         
بدون شک با از خود گذشتگی          
کادرهای داخل و خارج از                  

. کشور است که نتيجه داده است     
آينده ما هم به همين منش و                   
نگرش انقالبى و دخالتگرى در       
قلب اعتراض کارگرى و                     

راه .  آزاديخواهانه روشن است     
مبارزه طبقاتی راهی صاف و         
هموار و بدون سنگالخ نيست و      
مطمئنا با تالش های ما                          
کمونيست های کارگری برای         
سازمان دادن طبقه کارگر برای     
انقالب کارگری و محو تمامی          
اشکال ستم و استثمار به ثمر              

 .* خواهد رسيد



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

 يکسال از          :يک دنياى بهتر           
ارزيابى .  تشکيل حزب گذشت         

شما از نقاط قوت و ضعف حزب         
در يکسال گذشته کدامند؟ يک                
هدف اساسى حزب تبديل شدن به         
ظرف اعتراض کارگر عليه                   
وضع موجود و بسيج و                               
سازماندهى طيف راديکال و                  
سوسياليست طبقه کارگر حول              

دراين زمينه فکر        .  حزب است   
ميکنيد چه اقداماتى اولويت دارند؟     
بطور کلى فکر ميکنيد بايد حزب         
روى چه مسائلى تمرکز بيشتر              

  پيشنهاد مشخص تان      ،داشته باشد 
 چيست؟  

 

 من قبل از هر              :کامران پايدار   
چيز يکمين سالگرد تشکيل حزب       
اتحاد کمونيسم کارگری را به                 
کارگران و زحمتکشان، به زنان         
و جوانان آزاديخواه و برابری               
طلب و به همه انسانهای آزاده ای         
که قلبشان برای يک دنيای بهتر            
ميطپد، کسانى که براى يک دنيای      
آزاد و برابر و شاد و مدرن و                   
مرفه، يک دنيای عاری از ستم و         
بهره کشی، يک دنيای شايسته               
انسان که در آن خبری از فقر و              

 ،بی حقوقی و تحقير انسان نباشد         
. مبارزه ميکنند تبريک می گويم         

من سالروز تشکيل حزب را به             
 پارس   ،کارگران مبارز هفت تپه      

و ...  خودرو تهران، کيان تاير           
طبقه کارگر ايران تبريک                        

 . ميگويم

 

اکنون پس از يکسال اگر نظری           
گذرا به پشت سر خود در اين                  
مدت بياندازيم اتفاقات زيادی                 

بسياری مسائل را        .  افتاده است   
بسياری .  پشت سر گذاشته ايم            

رابطه ها و موقعيتهای جديد و               
حاال .  ارزشمند را بدست آورده ايم    

مکث و تامل و همچنين جمعبندی        
منطقی و منصفانه آنچه که طی             
اين يکسال گذشته می تواند چراغ        
راهنمای بسيار خوب و موثری            

نه تنها برای ما در حزب            .  باشد
اتحاد کمونيسم کارگرى بلکه می         

حکمت موجبات انحرافات                  
فاحشی را فراهم آورده بود نقد          

نقد فراکسيون به     .  واقعی داشت  
 به  ،روش و سبک کار رهبرى       

 و به       ،ديدگاه سنتى از تحزب         
 به          ،نقشه نداشتن حزب                  

ديدگاههاى پوپوليستى در باره          
 و به تبليغات        ،تحوالت سياسى  

در نهايت خط          .فرمايشى بود   
غالب راست و پوپوليستی با               
همه احساس خطری که از                   
ناحيه فراکسيون ميکرد با                     
دستپاچگی و فراخوان به کنگره      
ای عجوالنه برای تعيين تکليف       

 راه خروج    ،نهايی با فراکسيون   
اجباری را به کمونيستهاى                   
هميشه در صف اول اين حزب          

کامال طبيعی است     .  نشان دادند  
که هيچ انسان عاقلی با پای                   
خودش، خودش را به درون                
چاهی که برايش از قبل کنده اند        

 !پرتاب نخواهد کرد

 

اما با وجود تمام اين فضاى غير       
رفيقانه و غير سياسى حزب                
اتحاد کمونيسم کارگرى متولد           

با هيچ امکانی و با دست             .  شد
خالی و با وجود تمام فشاری که        
رهبری ح ک ک در جهت                    
سنگ اندازی و گذاشتن فشار             
در جهت اضمحالل و بی اعتبار      
نشان دادن حزب اتحاد کمونيسم       

 امروز اين     ،کارگری بکار برد    
جريانى .  حزب حضور دارد         

قابل .  معتبر و با اتوريته است          
سکتاريست .  اعتماد و اتکا است    

همراه .  و خود محوربين نيست      
مبارزات و اعتراضات کارگری    
و هر اعتراض برابرى طلبانه          

هماهنگ با           .  اى است          
اعتراضات کارگری نبضش می    

 حضور دارد و راه می                ،زند
رود و پا برجا حقانيت و                         
هشياری سياسی و عزم مصمم         
خود را برای رهبری و                          
سازماندهی جنبش سرنگونی            

به گواه بسياری    .  نشان می دهد   
حاال ديگر حزب ما آنقدر                       
بزرگ شده که نه می شود پاره          
اش کرد و نه می شو د ناديده                

و همه اينها در            .  اش گرفت   
شرايطی اتفاق می افتد که                     
دوستان ما در حزب ک ک و               
حزب حکمتيست مانده اند که             

عبور بيشتر از         .  چکار کنند    
منصورحکمت از چه راههايی        

 در سالروز تشکيل حزب
 با کادرهاى حزب 

تواند حاوی درسها و تجارب                      
ارزشمند برای همه نيروهای                    
کمونيسم کارگری در طيفهای                   

نکته اول اينکه    .  متمايز از ما باشد     
نه فراکسيون اتحاد کمونيسم                       
کارگری و نه رفقای حزب اتحاد             
کمونيسم کارگرى هيچ يک خواهان     
جدايی از حزب کمونيست کارگری      

. نبودند و به استقبال انشعاب نرفتند       
امروز ديگر حتی هر ذهنيت منفی         
انديشی حقانيت رفقای فراکسيون           
در داخل ح ک ک را در يافته                      

فراکسيون  برخالف سمپاشی    .  است
و تبليغات مذموم و واهی رهبری            
ح ک ک نتنها جريانی برای                        

و "  توطئه و ياس پراکنی     "تجزيه،  
هزار و يک دروغ ساختگی ديگر          

بلکه فراکسيون يک جريان         .  نبود
فکری بالنده و منصف و پايبند به             
اصول و ارزشهای کمونيستى                  

. کارگری منصور حکمت بود                  
فراکسيون نقد واقعی، اصولی و              
مارکسيستی خودش را به رهبری و    
جريانی در ح ک ک داشت که                    
ميرفت تا خرخره در پوپوليسم و             
انواع گرايشات غير کارگری غرق      

نقد فراکسيون به جريانی بود       .  شود
که بواسطه انحرافات سنتی و                     
راستش می رفت تا هرچه بيشتر ح        
ک ک را به جريانی نا مربوط به              

نگرانى .  مسائل کارگری بدل سازد    
و هشدار فراکسيون نه تالش برای         
به چنگ آوردن پستهای حقير                    
تشکيالتی بلکه دقيقا از سر احساس       
مسئوليت عميق و همه جانبه در               
مورد مبارزه امروز و چگونگی             
زندگی کارگران و زحمتکشان در         
فردای سرنگونی جمهوری اسالمی     

تمام نگرانى خاطر و                      .  بود
هشدارهای فراکسيون از خط و                
جريانی بود که حاال ديگر                             
مدتهاست از منصور حکمت هم              

تصوير حزبی که      !  گذر کرده اند     
رهبرانش در البالی روابط ضعيف     
و غير اجتماعی خودشان خزيده اند       

را برای خود       "  امتيازات"و اين       
مايملک مادام العمر تعريف کرده           

ساخته اند از        "  حکومتی"اند و        
! حوصله فراکسيون خارج بود                

فراکسيون به طرح ليدر شيپی و               
رهبری فردی که پس از منصور            

۵٢شماره   
بهتر و مناسب تر است؟ آيا                        
جمهور ی اسالمی با همه گند و             

 با همه قتل و جنون و                 ،کثافتش
آيا !  جنايتش متعارف ميشود             

جنبشی که وجود دارد جنبش                   
انقالبی و دمکراتيک است؟ با اين       
ديدگاهها عمال به دوران قديم                  
رجعت کردند و ما همچنان                       
موظفيم که پرچم و سياست و                   
روش کارگرى و مارکسيستى               
کمونيسم کارگرى را برافراشته           

حزب ما حزب اين             .  نگهداريم
پرچم و حزب اين اهداف                            

دوستان ما در       .  کمونيستى است   
احزاب ديگر روى تناقضات                  
سياستهايشان و نگرش شان به               
حزب و تشکيالت و کوهی از                 
اختالفات و تضادهای ناشى از              

مانده اند با طرح        .  آنها مانده اند     
حکومت فردی و ليدر شيپيشان             

يا در جايی آنچنان          .  چکار کنند   
شده اند    "  اکس مسلم   "غرق در       

مانده اند که جنبش کمونيستی و              
با !  کارگری جايگاهش کجاست       

موج استعفاها و خانه نشينيها                   
چکار کنند و معضالت ديگر که           

 . ناشى از همين سياستهاست

 

فکر می کنم با تحرکات و                           
پيشرفتی که تاکنون حزب اتحاد            
کمونيسم کارگری در زمينه                    
تئوريکی، تشکيالتی و رابطه با           
جنبش کارگری و تاثير گذاری بر        

 حزب بايد    ،آن از خود نشان داده       
دارای گسترش و نفوذی بيش از           

اين مسئله بايد       .  امروز می بود      
مورد جمعبندی و رسيدگی قرار           

تحرکات حزب در زمينه       !    گيرد
های مختلف بدرستی گواه بر اين         
است که پتانسيل و انرژی مناسبی       
برای رشد و شکوفايی و گسترش        

من فکر می      .  بيشتر وجود دارد     
کنم دريايی از امکانات در برابر          

آنها که اين     !  حزب موج می زند      
امکانات را نمی بينند قطعا به                  
جنبش کارگری و قدرت عظيم آن        

بزرگترين و         .  باور ندارند        
ارزشمند ترين امکانات ما در                
جنبش کارگری و در بين ميليونها        
انسانی است که به شدت از                       
وضعيت موجود منزجرند و به             
شدت تشنه آزادی و برابری و                

تکيه و تاکيد بر             .  رفاه هستند    
 انتخاب      ،رابطه های کارگری          

کادرهای ورزيده و مجرب                      
کمونيست از        

٢٣صفحه   



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بين همين جنبش،          
شناسايی و                         
برقراری ارتباط با      
فعالين و رهبران           
کارگری و نفوذ بر       
جنبش جارى و               
روزمره و هدايت         

. آن، وظيفه ماست       
به يقين اگر ما                  
بتوانيم رو به جامعه    
و در عين حال در         
جهت ايجاد وسيع          
ترين ارتباطات              
بخصوص در                  
جنبش کارگری              

 بی      ،حرکت کنيم     
گمان راز رويين           

تنی خودمان را هم        
حزبى .  پيدا کرده ايم  

که بنيادهايش را از      
يک جنبش وسيع           
طبقاتى ميگيرد              

. هميشه زنده است       
اين حزب نبايد                
حزب اينترنت و            

اين .  تفسير باشد      
حزب بايستی حزب    

. تاثير و تغيير باشد      
حزب سازمان و            

حزب .  رهبرى باشد 
آمال مردم محروم        
و مبارزه                             

 . امروزشان باشد

 

در خاتمه سالروز         
تشکيل حزب را به       
همه رفقا صميمانه       

. شادباش ميگويم          
 برای   ،برای آزادی  

رفاه و برابری،              
برای نابودی                    
سرمايه داری و             

 برای                   ،مذهب
سوسياليسم فورا به      
حزب اتحاد                       
کمونيسم کارگری        

 . *بپيونديد

 

مورد بودجه خود، نحوه مصرف آن، آمار           
جهت اطالع افکار عمومی    ...قبول شدگان و  
 و پناهجويان 

استخدام وکال، مصاحبه کنندگان و                  .4
مترجمان بيطرف، متخصص و دارای                   
اطالعات کافی از فضای  مذهبی، اجتماعی       
و سياسی ايران و سعی در جلوگيری از                  

 ،آوردن و يا استخدام  وکالی  ايدئولوژيک          
مغرض و دارا نبودن شرايط  الزمه                          

 ٠وکالت

رسيدگی سريع به پرونده ها و سعی                   .5
 در جواب دادن در حداقل زمان ممکن

ايجاد مرکز يا مراکز و يا تعين                          .6
شخص و يا اشخاصی به منظور آمادگی،              
همکاری و رفتار انسانی با استانداردهای             
متمدنانه باهر پناهجو در هرمورد                              
اضطراری و پيشبينی نشده ای که ممکن               
است برای پناهجويان پيش آيد، به دليل عدم         

 ٠کارايی مکانيسم موجود

ارائه داليل کافی و منطقی برای عدم                 .7
قبولی پرونده پناهجويان غير از برگه                      
عمومی کپی شده ای که به همه تحويل داده           
ميشود به منظور تالش پناهجويان در                      
اصالح خطاها و تاکيد بيشتر بر نقاط  قوت           

 ٠در بازنگری مجدد به پرونده

ارائه کمک مالی بدون قيد و شرط به                  .8
تمامی پناهندگان و حذف کلی هزينه اقامت           

 ٠هماهنگی  با وزارت کشور ترکيه

تحت پوشش بهداشتی و پزشکی و                     .9
درمانی قراردادن همه پناهجويان در مرکز        
و يا مراکزبهداشتی و يا تخصيص چند                    

 ٠پزشک برای پناهجويان

به رسميت شناختن حق کار برای                   .10
 ٠پناهجويان

ايجاد مرکزی برای تحت پوشش قرار         .11
دادن زنان بی سرپرست وارائه همکاری به        
آنها در مورد تهيه مسکن، خوراک، پوشاک       
و نيازهای روزمره و بررسی سريعتر                   

 ٠پرونده های زنان در سازمان ملل

 ،فراهم کردن امکانات تحصيلی                  .12
آموزشی و زبان آموزی  برای کودکان در           

  ٠بدو ورود به کشور ترکيه

 

 با تشکر فراوان 

 ويكتوريا و امير: نويسنده گان

 از ترکيه   
 

 دفتردفاع از حقوق پناهندگی واحد ترکيه

٢١/۵/٢٠٠٨ 

در سالروز 
 حزب

 کامران پايدار 
مواجه گشته و در جواب زن در حال مرگ و            

به ما   :  شوهر درمانده اش به او گفته اند که               
 .ربطی ندارد

پناهنده ای باپای شکسته به سازمان                •
مراجعه کرده و تقاضای کمک و يا معرفی                 
پزشک يا بيمارستانی کرده و در جواب گفته             

 روز طا   3امروز تعطيل است و برو        «اند که   
قت بياور  برگرد و همچنين بدان که اين                        

 .«مسئله شما  به ما مربوط نيست
پناهنده ای که ناراحتی قلبی دارد در                •

مراجعات مکرر او به دفتر سازمان با بی                    
 .توجهی تام و تمام مقامات روبرو گشته است

پناهنده ای که در کمال ناباوری با                   •
حکم پرونده بسته روبرو گشته است، در حالی        
که به شدت مضطرب و عصبانی بوده و                      
وضعيت روحی طبيعی نداشته است،                            

 UNHCRناخودآگاه اتومبيلی را جلوی در              
زير مشت و لگد گرفته  و غافل از آنکه آن                   
اتومبيل متعلق به يکی از کارمندان سازمان              

ما شاهد آن بوده ايم که گاردينها و                       ٠است
چگونه بر سر پناهجوی         UNHCRنگهبانان   

بيچاره ريخته و او را آنقدر کتک زدند که                    
غرق در خون گشته بود و سپس وی را                          

 .تحويل مقامات امنيتی دادند
کودکی وقتی شادی کودک قبول شده               •

همسايه اش را ديده با گريه و داد و فرياد به                 
 بابا جون نميتونی تو هم بری         «پدرش گفته که    

اسم خودمون رو روی يه کاغذ بنويسی و                     
بزنی تا ما هم قبول بشيم              UNHCRجلوی   

 «...و

 

به گمانمان همين پنج مورد کافيست تا اوج بی          
برايتان آشکار شود اما ما          UNHCRعدالتی   

 .از اين موارد بسيار بسيار ديده ايم

پس از ذکر همه اين موارد ما به عنوان                          
نمايندگان  پناهجويان شهر محل کار و                           
اقامتمان برای حل اين معضالت پيشنهادهايی         

 .داريم که اهم آنها را در زير بيان ميشود

لغو کامل و بدون قيد و شرط ديپورت                     .1
 پناهندگان از جانب دولت ترکيه

ايجاد مرکز و يا مراکزی از طرف                       .2
سازمانهای دفاع از حقوق بشر، عفو بين                     
الملل، پليس و غيره به منظور اطالع رسانی،          
مشاوره و آشنا کردن پناهجويان تازه وارد با             
شرايط تقاضای پناهندگی، گرفتن اقامت،                   

و دولت   UNHCRحقوق و وظايف در برابر        
ترکيه و بالعکس، از طريق تهيه بروشورهای         

 مربوط به قوانين پناهندگی و مانند آن 
در  UNHCRگزارش شفاف و ساليانه               .3

۵٢شماره   
آدرس تماس با مسئولين 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی (هيات داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، آذر 

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

آذر (مسئول خارج کشور 
 )ماجدى

mahahmadi@yahoo.com 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

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 

کارگر 
 ،زندانى
زندانى 

سياسى آزاد 
!بايد گردد  

 

 ...مشکالت مربوط به زنان و کودکان



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر   

نظر حزب در مورد خسرو                      
 گلسرخى چيست؟

ميشه لطفا کمى در مورد خسرو           
گلسرخى براى من توضيح دهيد و      
نظر حزب را در موردش                         

چون .  بگوئيد؟ خيلى برايم مهمه        
هيچ جا از خسرو گلسرخى شما            

با تشکر حميد از      .  حرفى نميزنيد 
 . ايران

 

 ،حميد عزيز

حزب در مورد خسرو گلسرخى          
اصوال احزاب  .  نظر رسمى ندارد   

سياسى کمونيستى و حزب ما در          
مورد افراد نظر نميدهند بلکه در         
باره جنبشى که به آن تعلق داشته          

 اهداف و سياستهاى       ،اند يا دارند    
 و مربوط و نامربوط          ،آن جنبش  

بودنش با آرمانهاى سوسياليستى و     
خسرو .  کارگرى نظر ميدهند           

گلسرخى از انقالبيون دوره شاه           
بود که طرفدار مشى چريکى بود        
و توسط رژيم جنايتکار شاه                     

. همراه با دوستانش دستگير شد            
ساواک گلسرخى و دانشيان و                
مرتبطين اين پرونده را وحشيانه         
شکنجه کرد و نهايتا در بيدادگاهى      
فرمايشى محاکمه و محکوم به               

خسرو گلسرخى و        .  اعدام کرد   
کرامت دانشيان کسانى بودند که          
در اين بيدادگاه از عقايدشان دفاع        

برسر جانشان  "کردند و به قولى        
آنها با سرى افراشته    ".  چانه نزدند 

 ۵٢ بهمن سال         ٢٩در سحرگاه      
 . تيرباران شدند

 

گلسرخى در دادگاه خود را                       
مارکسيست لنينيست ميداند و                 
اعالم ميکند که بدوا عدالتخواهى        
را در اسالم يافته و سپس به                      

بسيارى .  مارکسيسم رسيده است      
اين نکته را امروز با وضعيتى که       
رژيم اسالمى ايجاد کرده است              

. بررسى ميکنند   "  از ته تاريخ      "
برخى ميگويند گلسرخى را بايد           
در زمانش مورد بررسى قرار داد      
و برخى ميگويند اين بخشهاى               
دفاعيات که از امام حسين و                     

گلسرخى يکى از فعاالن اين               
اين تاکيد الزم است      .  جنبش بود 

که حساب کسانى که توسط                  
بيدادگاههاى رژيمهاى شاه و              
اسالمى اعدام شدند با نظريات          

ديدگاه گلسرخى  .  آنها يکى نيست  
و جنبشى که او نمايندگى                        

 ديدگاهى به بن بست               ،ميکرد
رسيده و شکست خورده در                 

بويژه با  .  اقصى نقاط جهان است   
فروپاشى سرمايه دارى دولتى          
چپ راديکال افق بازسازى                 

بهترين نمايندگان اين          .  ندارد
چپ امروز چاوز و مورالس              

 ۵٧در همان انقالب             .  هستند
اجتماعا اثبات شد که چپ                      
ناسيوناليست و خلقى منفعت               
سوسياليسم و طبقه کارگر را نه        
فقط نمايندگى نميکند بلکه اساسا      

امروز .    به آن نامربوط است        
 ،اگر بحثى از سوسياليسم باشد         

بطريق اولى تنها ميتواند                        
سوسياليسمى کارگرى و                       
مارکسى باشد که کمونيسم                   
منصور حکمت از انقالب ايران     

 سال آن را حدادى و             ٢۵طى   
گلسرخى يک       .  تثبيت کرد      

انقالبى شريف بود که توسط               
او .  رژيمى جنايتکار اعدام شد       

يکى از قهرمانان چپ راديکال        
ديدگاههاى .  و خلقى است              

جنبشى که گلسرخى به آن تعلق         
 نه فقط در ايران بلکه در       ،داشت

 همواره   ،بعد جهانى و تاريخى       
مورد نقد طبقاتى کمونيسم طبقه       

اميدوارم اين  .  کارگر بوده است   
نکات مختصر پاسخ نکته تان            

 . را داده باشد

 

  ،باسالم

پيامتان بدستم    .  ممنون از شما      
رسيد، البته من خيلی معتقد به            

. مبارزه توام با ايدئولوژی نيستم     
من آزادی را دوست دارم و                 
برای بدست آوردنش هر کاری        
ميکنم اما تجربه مرا به اين باور      
رسانده که ايدئولوژی دست و پا       

. و حتی صداقت آدم رو ميگره          
/ايران.  پاينده و سر فراز باشيد       

 احمدپور /الف/قم

  

 ،آقاى احمد پور عزيز

آزادى و تالش براى آن قدمتى           
. بطول تاريخ جوامع بشرى دارد    

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

اسالم و فالن آخوند دفاع ميکند                 
من فکر ميکنم    .  درست نبوده است   

هيچ کدام ازاين استداللها به خال              
واضح است که رويدادها        .  نميزنند

را هر مارکسيست و مورخ منصفى      
بايد در چهارچوب تاريخى و                     

اما همان زمان     .  اجتماعى آن ببيند    
که گلسرخى و امثال او چنين                      

 مانيفست کمونيست    ،افکارى داشتند 
مارکس و انقالب روسيه و دهها               
تجربه و نبرد سوسياليسم کارگرى         

نقد کمونيستى به         .  وجود داشتند    
جهان وجود داشت اما چپ ايران             
اسالم زده و ناسيوناليست و خلقى و       

چپى ضد سرمايه    .  ضد آمريکا بود   
اينکه .  و ضد نظم کاپيتاليستى نبود       

چپ ايران در آندوران ضد                          
کاپيتاليست و کارگرى و                                

. مارکسيست نبود دليل تاريخى دارد    
نکته اساسى اينست که منشا چپ              
راديکال ايران زوال جبهه ملى و            
عدم حمايت حزب توده از مصدق           

 ٣٢ مرداد سال           ٢٨در کودتاى        
دوره اى که نقد ناسيوناليستى     .  است

از موضع جبهه ملى به حزب توده          
حزب توده    .  "همه جا رايج است        

انتقاد جبهه ملى به حزب             "  خائن
توده است که بعدها به اساس تمايز          
چپ راديکال و حزب توده تبديل              

چپ راديکال در ايران که        .  ميشود
يک نتيجه سياسى سنت جبهه ملى           

 محصول اين نقد    ،حزب توده بود    –
. ناسيوناليستى حزب توده است               

يعنى چپ راديکال از حزب توده            
فاصله گرفت تا خود راسا سنت                
ناسيوناليستى را گيرم در شکلى               

چپ راديکال    .  راديکال احيا کند       
جريانات مختلفى مانند مائوئيسم و          
چريک شهرى و جريانات موسوم         
به سياسى تشکيالتى بيرون داد که          
درونمايه فکرى و انتقادى آنها                  

 ،خلقى گرى    .  اساسا يکى بودند        
 ،ضديت با غرب و فرهنگ غربى         

 ،"تضاد خلق و امپرياليسم                        "
خودکفائى اقتصادى و رفع                           

 حمايت از بخشى از                 ،وابستگى
بورژوازى و قرار دادنش در                     

 و   ، دمکراسى خلقى    ،صفوف خلق  
مبارزه مسلحانه در سنت چريکى و      

 از جمله ارکان اصلى            ،مائويستى
. ديدگاههاى رايج اين چپ بود                  

۵٢شماره   
آزادى در فرهنگ سياسى مردم            

اما تبئين  .  است"  مقدس"واژه اى    
از آزادى و افق دستيابى به آزادى        
در طول تاريخ همواره توسط                 
جنبشهاى اجتماعى تعريف شده و        
قالب فکرى جريانات مختلف                 

کمونيسم بعنوان  .  سياسى شده است  
جنبش عينى کارگران در متن                
جوامع سرمايه دارى براى آزادى       

اما آزادى در قاموس            .  ميجنگد
 برعکس جنبشهاى                 ،کمونيسم

ناسيوناليستى و قومى و اسالمى و       
محافظه کار و ليبرال و سوسيال           

 به هاله اى نورانى و              ،دمکرات
تبديل "  ايدئولوژيک"دور دست و     

نميشود بلکه معنى اثباتى و مادى         
اساس مسئله    .  و اجتماعى دارد       

اينست که آزادى در نظام طبقاتى         
 ،حق.  تابعى از مالکيت است             

 اگرچه      ،بعنوان اجازه قانونى           
 اما ماديت    ،ضرورى و مهم است     

آن در زندگى انسان امروز تابعى        
جامعه اى که    .  از توان مالى است    

در بنياد اقتصادى نابرابر است و         
بر تداوم نابرابرى و شکاف                     

 نميتواند آزاد    ،طبقاتى مبتنى است   
آزادى امرى سياسى و               .  باشد

اقتصادى و اجتماعى و فکرى و           
کمونيسم براى يک   .  فرهنگى است 

رهائى همه جانبه انسان از قيود و        
اسارت در قالبهاى محدود و                    
تبعيض و بنياد اين ارکان دست و         
پاگير يعنى استثمار کار مزدى و          
مالکيت خصوصى بورژوائى و          

اگر براى    .  جامعه طبقاتى است      
 بهترين   ،آزادى هر کارى ميکنيد      

و اولين کار پيوستن به جنبش                  
 . کمونيستى طبقه کارگر است

 

 جنبشهاى طبقه   ،برخالف کمونيسم 
 ناسيوناليسم و ليبراليسم و           ،حاکم

فاشيسم و اسالم سياسى و غيره به        
منحط ترين ايدئولوژيها استوار            

ايدئولوژى يک رکن جامعه     .  است
طبقاتى است که مرتبا توليد و                  

از منظر کمونيسم   .  بازتوليد ميشود 
شکل غلط آگاهى      "    ايدئولوژى"

مارکسيسم تئورى و نقد            .  است
نقدى پراتيکى  .  وضع موجود است  

که امر تغيير را به عمل جمعى و          
فردى انسانها و انتخاب آگاهانه و         

. اراده براى تغيير گره ميزند                  
مارکسيسم  و کمونيسم وعده هيچ         

را "  بهشتى"و     "  آخر زمانى    "
حرف ما اينست که اين           .  نميدهد

زندگى و اين        
٢۵صفحه   



٢۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 مناسبات و اين نظام شايسته بشر        
امکانات شگرف انسان         .  نيست

امروز برپائى يک جامعه آزاد و          
خوشبخت براى همگان را مقدور       

 نه   ، نه دين     ،نه خدا  .  کرده است  
 نه سکوالريسم ارتشى     ،دمکراسى

 نه سلطنت و                        ،و پاگونى       
امام " نه شاه و نه                    ،قوميگرى

 اين وضع را نه ميخواهند       ،"زمان
هر کدام  .  و نه ميتوانند تغيير دهند     

با يک ايدئولوژى منحط و                         
سياستهاى منحط تر تنها جاده                 

کمونيسم .  قهقرا را درازتر ميکنند    
جنبشى براى نفى همه مصائب              

لذا .  بشر و تحقق تمام آزادى است      
 پيشرو و       ،انتقادى و زنده است         

 ،صداى زمان خويش است                      
 مدرن  ،پراتيکى و انسانگرا است     

 ،و سکوالر و ضد خرافه است              
اين .  سازش ناپذير و انقالبى است     

جوهر اجتماعى کمونيسم کارگرى    
تحقق اين آرمان و هدف            .  است

انسانى و ضرورى و ممکن و                
 درگرو قدرت جنبش                    ،عملى

اجتماعى طبقه کارگر و بسيج                
جامعه حول راه حل کارگرى                 

آزادى و تحقق مادى و               .  است
 تنها   ،واقعى آن در دنياى امروز         

ميتواند محصول انقالب                             
کمونيستى طبقه کارگر عليه                   

موفق و     .  سرمايه دارى باشد         
 . پيروز باشيد

 

 مطلب عميق بود

علی عزيز، همين االن مطلبت را        
پيرامون تحوالت اخير در حزب       (

در يک دنيای بهتر          )  حکمتيست
خيلی .  فوق االده است  .   خواندم 51

عميق و مارکسيستی، علمی و               
منطقی و همه جانبه نگر و تيز               

برای دقايقی احساس کردم       .  است
خودم را بدست نوشته های                        
منصور حکمت سپرده ام که در            
بدترين و بغرنج ترين شرايطها             

. مسايل را خيلی ساده حل می کرد      
آنی که به خود آمدم خيلی متاثر              

شايد دوست داشتم بچه های       .  شدم
هم مثل   !  حميد و کورش    !!  حزب

اما .  خودمان فکر می کردند               
واقعيت چيز ديگريست و ما فقط          

  ،اميد عزيز

لطفا براى پاسخ مشروح تر                 
چرائى جدائى ما به نشريات                

اينجا .  حزب مراجعه کنيد              
مختصرا اشاره ميکنم که ما نه          
خواهان جدائى بوديم و نه از               

اساس بحث ما   .  جدائى خوشحال 
ضرورت تغيير ريل در                         
سياستهاى رهبرى حزب در               
برخورد به تحوالت ايران و               
جنبش کارگرى و ضرورت               

. تامين سازمان و رهبرى بود            
در قلمروهائى مانند نگرش به           

 ،حزبيت و تحزب کمونيستى             
تبئين از اوضاع سياسى و روند        

 وظايف عاجل حزب در                ،آن
قبال جنبشهاى اعتراضى و                 
تامين ملزومات پيروزى                       

 سبک کار      ،کمونيسم در ايران     
. رهبرى و غيره اختالف داشتيم      

اين اختالفات طى پالتفرمها و           
مباحث ما در فراکسيون اتحاد           
کمونيسم کارگرى مطرح شدند         
که نشريات آن نيز در سايت                

همينطور در    .  حزب موجوداند   
همين دوره ما برسر بازبينى              

 بحث کرديم   ٢٠٠۴انشعاب سال   
و جمعبندى و طرح معينى را             

. دراين زمينه ارائه داديم                       
رهبرى حزب نه تنها در                        
صورت مسئله با ما شريک نشد       
و يا براى خود مسئله را طرح            

 بلکه مسيرى را رفت که        ،نکرد
هر لحظه انتظار رفتن ما را                

حتى بارها گفتند چرا        .  ميکشيد
نميرويد؟ عليرغم همه اينها ما           
تالش کرديم اما نهايتا ناچار                
شديم براى خروج از بن بستى           
که ايجاد شده بود و اجتناب از             
تعميق اين وضعيت جدا شويم و        
در قالب حزب اتحاد کمونيسم            

اما در    .  کارگرى فعاليت کنيم      
همان روز جدائى و در اولين              
کنفرانسمان قرارى صادر و              
تصويب کرديم که خواهان                   
داشتن رابطه اى سياسى و                    

و .  نزديک با دو حزب ديگر بود     
باالخره اينکه پروژه اتحاد نه             
زمان طرحش و نه امروز                    
هويت و هدف حزب ما را                     

اين تنها   .  تشکيل نداد و نميدهد       
يک پروژه   .  يک تمايز ما بود       

است که هدفى فراتر از بخش             
متحزب کمونيسم کارگرى                  
داشت و دارد و منافع کل اين               

. جنبش را هدف قرار داده است        

 ... نامه ها
 

حرکت .  يک راه در پيش داريم             
تخلف ناپذير به جلو و پافشاری                 
سرسختانه و منصفانه و منطقی بر         

ايکاش امثال کورش   .  انديشه هايمان 
و حميد سرگذشتی غير ازاين                     

 کامران. داشتند

 

  ،کامران عزيز

خوشحاليم که اين مطلب مورد                  
متاسفيم .  توجه تان قرار گرفته است    

که به دالئل سياسى و غير سياسى           
هنوز نميتوانيم در قالب يک حزب         
بزرگ با خط کمونيستى کارگرى           

ما ايرادى نداريم که            .  کار کنيم   
. دوستان ديگر نظر ديگرى دارند          

 مادام  ،اساسا جدالى برسر ديدگاهها    
که سياست و پراتيک متفاوتى را             

 از   ،در مقابل جنبش ما نميگذارد           
اختالف .  نظر من موضوعيت ندارد   

ما آنجا شروع ميشود که استنتاجات      
 ،سياسى و عملى يک تبئين معين            

جنبش ما را به عقب ميبرد و يا به             
کار ما اينست که       .  جائى نميرساند  

هوشيارانه و با سرعت و اشتهاى            
 ٧٠کافى و دقت باال دراين درياى           

مشغله هايمان    .  ميليونى کار کنيم      
مقياس سواالت اين جامعه عموما و       

نه .  جنبش طبقه مان خصوصا باشد     
گردن کج کنيم و به نوعى خويشتن         
دارى صوفيانه دربغلتيم و نه به                
تبليغات خود خشنود کن و غير                  

. واقعى و تشريفاتى رو بياوريم                
بگذار .  هدف ما روشن است                 

اميدوار باشيم که روزى الزامات            
مبارزه سياسى و تالش براى                      
سوسياليسم ما را در کنار                               

. همسنگران ديروز قرار بدهد                  
 . موفق و پيروز باشى

 

 چرا جدا شديد؟ 

 ميخواستم بپرسم شما که          ،با سالم  
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را            

 اگر به اتحاد عالقه           ،تشکيل داديد  
داشتيد پس چرا از حزب کمونيست        
کارگرى جدا شديد؟ يعنى چرا اين           
اتحاد را در حزبى که قبال در آن               

 . بوديد ادامه نداديد؟ با تشکر اميد

 

۵٢شماره   
ما بعنوان يک حزب سياسى با               
اهداف و سياستهاى روشن و                   

ترجيح .  معلوم کارمان را ميکنيم       
 عليرغم هر اختالف          ،ما اينست   

 بجاى باال   ،سياسى با احزاب ديگر   
بردن و مرمت ديوار دشمنى و               
سکتاريسم رابطه نزديک و                     
سياسى و همکارى در سطوحى            
داشته باشيم و تا سطح پيوستن به          
حزب حکمتيست بحث از جانب           

دراين زمينه موانع     .  ما جلو رفت   
اما .  معينى وجود داشتند و دارند        

هيچوقت اين موانع و رفتارها                
تعيين کننده سياست ما نبوده و                 

ما نقدمان را بدون         .  نخواهد بود  
ذره اى تخفيف و صريح و متمدن         
به هر سياستى که قبول نداشته                
باشيم مطرح ميکنيم و در کنار               
جدال فکرى و سياسى برسر                   
کمونيسم کارگرى همواره منافع          

. کل اين جنبش را در نظر داريم           
 .  موفق و پيروز باشيد

 

 از نام خليج دفاع کنيد

همانطور که       .  درود هموطن      
اطالع داريد امارات عربى ادعا          
ميکند که خليج فارس خليج عربى       

 خرداد      ١٣روز      .  ناميده شود     
مسابقه فوتبال بين ايران و امارات      
در ورزشگاه آزادى برگزار                   

لطفا از دوستانتان در             .  ميشود
ايران خواهش کنيد که اعتراض           

-خود را با نوشتن پرشين گلف              
خليج فارس بر تى شرت خود                 

لطفا اين اى ميل را به       .  اعالم کنند 
اين .  دوستانتان در ايران بفرستيد      

وظيفه ملى ماست که از حقانيت            
. خليج هميشه فارس دفاع کنيم               

 . اتحاد. درود و به اميد پيروزى

 

  ،آقاى اتحاد

دعوا برسر نام خليج دعوائى                  
اين .  پوشالى و غير واقعى است         

موضوع را در شماره هاى قبلى           
همين نشريه در مقاالت و                          
ميزگردها و ستون نامه ها از                  

تمام .  جوانب مختلف توضيح داديم   
مسئله اينست که جمهورى                        
اسالمى و ناسيوناليستها و پان                
ايرانيست ها فرصتى پيدا کردند تا      
با دميدن در خرافات ملى و                       

 ،تزريق سم ملى گرائى به جامعه         
مبارزه آزاديخواهانه مردم را                

منحرف کنند و   
٢۶صفحه   



٢۶صفحه   يک دنياى بهتر   

.  نهايتا به شکست بکشانند                       
جمهورى اسالمى دارد شما را              
پشت بسيج ناسيوناليستى ميبرد تا        
پايه هاى خودش را محکم کند و            
به نفع اسالم سياسى در منطقه                

يک رکن تالش        .  امتياز بگيرد   
رژيم پوشش دادن به تبليغات                  

. ناسيوناليستى و ضد عرب است        
نفس اينکه اجتماع در مقابل                     
سفارت امارات را تمام روزنامه         
هاى حکومت در صفحه اول                  
منتشر ميکنند بايد براى شما                    

به نظر شما   .  موضوع روشن شود  
چرا کل سيستم رسانه اى رژيم              
دراين موضوع درگير ميشود اما        
اعتراض کارگران گرسنه را                 
سرکوب و سانسور ميکند؟ شما            
ناسيوناليستها هم فکر ميکنيد                  
فرصتى يافتيد که تبليغات کنيد و           
پشت تان را به فضاى تبليغاتى               

اما يک    .  رژيم اسالمى داده ايد         
نکته را متوجه نيستيد؛ جمهورى         

 دقيقا مانند            ،اسالمى از شما           
طرفداران دو خرداد و خاتمى در        

 سوارى ميگيرد و هر     ،اپوزيسيون
وقت نفعش را به اندازه کافى برد         

نه رژيم     .  مرخص تان ميکند         
اسالمى به فکر مردم ايران است         
و نه اين تبليغات ربطى به منافع            

. واقعى اکثريت مردم محروم دارد    
 گرسنگى    ،درد مردم نان است           

 بيکارى و بى مسکنى                    ،است
 ، بيمارى و بهداشت است           ،است

 پايان دادن    ،سواد و آموزش است     
رژيم .  به سرکوب و تبعيض است     

اسالمى و ناسيوناليستهاى متفرقه       
تالش ميکنند صورت مسئله را             

" وظيفه ملى "عوض کنند و ورد        
يک "  وظيفه ملى     !  "ميخوانند

چنين چيزى   .  دروغ بزرگ است    
منافعى که   .  وجود خارجى ندارد     

 ،خوابيده است "  وظيفه ملى "پشت  
منافع سرمايه داران و رژيم                     

سودى است که        .  اسالمى است   
قرار است به اعتبار حيطه                        
نفوذشان از استثمار کارگران                

اين جنگ لفظى تنها                  .  ببرند
خصومت و نفرت ملى را در                  

. منطقه و در ايران دامن ميزند              
بجاى اينکه امثال شما از حق و              
آزادى و برابرى و سعادت                       

عده اى بدور رژيم است تا با               
اين چماق برسر مردم مخالف            
بکوبند و نان و معيشت شان را          

ناسيوناليستها با     .  گرو بگيرند    
اين سياستهايشان دارد از اين             

براى .  سفره نان ميخورند             
مردمى که در مقابل اين رژيم            
اند و تحرکاتش را بدقت زير               

 ناسيوناليسم در            ،نظر دارند     
 هر  ،اپوزيسيون و رژيم اسالمى   

 عليه منافع مبارزه خود         ،دو را  
 . موفق باشيد. ميبينند

 

اصالح ساعت پخش برنامه               
 های کانال يک

امروز بدجوری    .  سالم عزيزم   
پيش رفقام خيط کردم از ساعت        

 منتظر مانديم تا            3 تا        12.5
برنامه آقای جوادی پخش شود          

بدجوری حالم   .  که نشد که نشد      
سعی کنيد حداقل هر    .  گرفته شده 

هفته ساعت برنامه ها رو تو               
 دادا کمون . نشريه اطالع دهيد

 

  ،دادا کمون عزيز

شايد رفيق جوادى دقيقتر بتواند        
اما .  اين نکته را توضيح دهد            

 ،تاجائى که من اطالع دارم                 
تغيير ساعت و يا پخش با تاخير        

 از جانب   ،و يا عدم پخش برنامه    
بلکه از جانب کانالى      .  ما نيست 

است که بايد برنامه را روى                
در مواردى اين       .  آنتن بفرستد   

معضل در گذشته هم پيش آمده           
در نتيجه تغييرى در              .  است

ساعت پخش برنامه داده نشده            
که در نشريه هرهفته اعالم                  

بايد تذکر داد به مسئولين         .  کنيم
مربوطه در آن شرکت که                     
برنامه پخش نشده يا با تاخير               
پخش ده که جلوى تکرار آن                

موفق و پيروز         .  گرفته شود    
 . باشيد

  

 سجاد خسروی هم اعدام شد

 16سجاد خسروی که در سن             
سالگی در يک نزاع خيابانی در      
اثر يک اشتباه  يک  جوان                     

. ديگر  را به قتل رسانده  بود               
حدود دو سال در زندان بود و             
در اين مدت خانواده او برای              
آزادی او و جلب رضايت                      

خانواده مقتول تالش های زيادی      

 ... نامه ها
 

همگان دفاع کنيد به سرباز لشکرى       
تبديل ميشويد که فرمانده اش                       

 . احمدى نژاد و رفسنجانى است

 

جوانان و مردم اگر در مسابقه                   
فوتبال کارى بايد بکنند اينست که            
بگويند دشمنى با مردم اين کشورها       

مگر بازيکنان تيم ملى              .  ندارند
نمايندگان و سخنگويان رژيم اند که       
شما در مقابل بازيگران تيم امارات       
آکسيون سياسى ميخواهيد بگذاريد؟      
اين هدف ناسيوناليسم است که هر           
فعاليت اجتماعى و جزئيات زندگى       
و رابطه بخشهاى مختلف مردم و            
خالقيت و ورزش را با داغ لعنت            

ورزش و فوتبال      .  ملى مزين کند     
ربطى به ديپلماسى ارتجاع منطقه          
اى و جدالهاى شان و جنبشهاى                 

. ناسيوناليستى و ارتجاعى ندارد            
دراينروز اتفاقا سياست درست                 
خنثى کردن تبليغات جمهورى                  

کوبيدن کينه         .  اسالمى است        
. ناسيوناليستى از هر دو سو است           

اعالم اين موضوع است که تبليغات      
جنگى در منطقه از هر سو                           

زنده باد آزادى و برابرى       !  موقوف
زنده صلح و همزيستى            !  انسانها

زنده باد        !  پايدار در منطقه              
همبستگى کارگران و مردم در                 

نه به هر نوع تبعيض و              !  منطقه
 ! نفرت ملى

 

 از نستالژى و مذهب      ،دوست عزيز 
نام خليج هرچه     .  ملى دست بکشيد    

هست در اسنادى موجود است و              
هر ادعائى البد جائى بررسى                    
ميشود و طرفين دعوا حرفشان را          

هر ادعا از هر سوئى اين          .  ميزنند
همه جار و جنجال و نمايش تعصب       

نفس اينکه   .  کور ملى الزم ندارد        
ناسيوناليسم به اين روز افتاده که              
در باد رژيم تبليغات ضد عرب راه        

 نشان ميدهد تفاوتهايش تاچه      ،اندازد
حد با جمهورى اسالمى بيرنگ                

مسئله اساسى امروز نه               .  است
 ، نه لشکر کشى معينى    ،جنگى است 

و نه تغييرى قانونى در قراردادهاى      
مسئله يک  .  منطقه اى و بين المللى      

موج تبليغاتى ضد بشرى و بسيج             

۵٢شماره   
اما به نتيجه ای  نرسيدند و       .  کردند

بالفاصله  بعد از  اينکه سجاد به            
 سالگی رسيد در صبح            18سن   

روز  پنجشنبه  طناب های اين                 
عدالت بی  عدل گردن او را                     
فشرد و نگاه جوان اورا از زندگی       
گرفت و شمع وجودش را خاموش      

 .کرد

 

اما سجاد خسروی اولين نفر                    
نيست و آخرين نفر هم نخواهد                

شايد در   .  بود که اعدام می شود         
روز  چندين نفر در  ايران و                     
ساير کشور های اسالمی اعدام             
می شوند و ما هم برای حمايت از         
انسان ها و حق آنها از زندگی و             

 برای جبران اشتباهت            ،فرصت
آنها عمل اعدام را شديدا محکوم           

جمعی از جوانان           .  (می کنيم     
 )کرمانشاه

 

  ،دوستان عزيز

خبر متاثر کننده اى بود که تنها               
نفرت از رژيم صد هزار اعدام را       

رژيم اعدام را      .  عميق تر ميکند     
اين ماشين جنايت   .  بايد بزير کشيد  

و خون ريختن را بايد متوقف                  
بايد پرچم لغو مجازات اعدام     .  کرد

را "  اعدام قتل عمد دولتى است    "و  
اين مبارزه اى   .  برافراشته تر کرد  

است که بايد در فرداى پيروزى            
کارگر و کمونيسم از جمله به لغو         

. فورى مجازات اعدام منجر شود       
لغو مجازات اعدام در ايران به              
يک چرخه معيوب و باطل د ضد         
انسانى خونريزى و انتقام چند صد      

ما بايد جامعه      .  ساله پايان ميدهد     
اى و نظامى بسازيم که منطق                 
انتقام و آدمکشى و تعرض به                  

ما .  حيات انسان جائى نداشته باشد     
اعدام سجاد خسروى را محکوم            

 .*موفق و پيروز باشيد. ميکنيم

از سايت و وبالگ 
 حزب ديدن کنيد؛ 
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٢٧صفحه   يک دنياى بهتر   

بنظر من شما حزب               
نميسازيد، به اين دليل           

سازى   ساده که حزب       
ايجاب ميکند که شما              

ها و                       "بنيانگذار"
هاى گرانقدر، به    "سيما"

راى ديگران و به اصل       
انتخابات براى تعيين            
رهبرى يک حزب                  
احترام بگذاريد و به               
عضويت در يک مجمع      
با راى برابر با                           
جوانترها و چه بسا                 

اما .  تواناترها تن بدهيد     
اگر به اين حاضر                    

کانون "بوديد، پايان              
پايان "  کمونيسم کارگرى 

با )  تان(  همراهى"
منصور حکمت براى          
ايجاد يک حزب                        

از "  کمونيست کارگرى  
شما .  آب در نميامد           

حزب نميسازيد، چون         
سازى ايجاب          حزب

ميکند تفاوتهايتان را              
بگوئيد، ايجاب ميکند           
شهامت داشته باشيد               

تان را       نظرات اثباتى    
صريح و روشن ابراز         
کنيد، به قضاوت                      
ديگران بسپاريد،                     
مسئوليت عواقبش را            

اما اگر به       .  قبول کنيد   
اين قادر بوديد، نيازى          

طرق "به پناه بردن به          
خدمت به  "براى  "  ديگر

. ديديد  نمى"  سوسياليسم
شما حزب نميسازيد،            
چون نه براى تحزب             
بلکه عليه آن به ميدان           

شما حزب      .  ايد  آمده
نميسازيد، چون اينکاره      

 .نيستيد

 

ايرج عزيز، توجيهاتت       
را خواندم، انتخابت را         

 .متاسفم. متوجه شدم
 

 )ح. م(نادر 

 ١٩٩٩ ژوئيه ٢

 

 "...ناقهرمانان"

۵٢شماره   

 مشکالت مربوط به زنان و کودکان
 زنان: الف

هم مورد ظلم حاکميت و هم مورد ظلم خانواده و             زنان يکی از بزرگترين گروههای اجتماعی در ايران هستند که آشکارا 
مردساالری جامعه ايران، آداب و سنن غلط، تبعيض جنسی، عدم تساوی حقوقی، ازدواجهای                     .  پيرامون قرار ميگيرند   

ز وجود  تنها موارد بسيار کوچکی هستند که  زنان در ايران ا             ...  اجباری، قتلهای ناموسی، سنگسار وحجاب اجباری و          
در اثر همين موارد ساالنه صدها و حتی هزاران زن  به اميد رها شدن از اين رنجها خود                    .  آنها در زندگيشان رنج ميبرند    

را به خارج از کشور و دنيای آزاد رسانده و با فرار از اين حاکميتهای ارتجاعی سعی در تداوم مبارزات برابری                                        
 .خواهانه اشان دارند 

 . زنان در رسيدن به کشور دوم نيز مصايب فراوانی را متحمل ميشوند که به شرح خالصه ای از آنها خواهيم پرداخت

از همان آغاز راه و در هنگام فرارشان از ايران تعداد متعددی از آنان مورد تعرض جنسی قاچاقچيان انسان قرار می                             
فقر .  گيرند و به محض رسيدن به داخل کشور ترکيه نيز آماده ميشوند تا با  مشکالت عديده ای دست و پنجه نرم می کنند                        

اقتصادی، عدم وجود کار مناسب و آنهم در صورت اجازه داشتن در ترکيه، نگاه سنگين و تحقيرآميز صاحبان کار و                              
تن فروشی اگر چه در ابعاد       .  جامعه اسالمی اين کشور به زنان پناهجو شرايط زندگی را بسيار مشقت بارتر کرده است                  

. دانست UNHCRمسبب اصلی همه اين موارد را تنها وتنها بايد متوجه            .  کم اما در ميان پناهجويان زنِ  تنها وجود دارد          
آزارها، کتک کاريها و ظلم برخی از شوهران در اينجا هم ادامه دارد و چه بسيارند زنانی که به ناچار مجبور به ترک                            
کشور خود شده اند اما با توجه به درگيريشان با روابط سياسی و سازمانی شوهران و خانواده هايشان ديگر قادر به                                   
بازگشت به کشور خود نبوده و در صورت ديپورت شدن نيز با طرد و دشمنی از طرف خانواده و شالق و سنگسار و                              

 .انواع آزار از طرف دولت روبرو خواهند گشت
 و ساير مقامات، زايمان خود را نيز بايد به شيوه            UNHCR  بايد بر اثر فقر و عدم توجه           21زنان باردارپناهجو در قرن     

سنتی و در خانه های کاهگلی و با حضور ماماهای سنتی انجام دهند و خطر مرگ را به جان بخرند و اين در حالی است         
که تختهای خالی بيمارستانها در کشوری که در آستانه پيوستن به اتحاديه اروپا می باشد در چند متری خانه پناهجوی بی                      

 مراجعه کرده و از ايشان       UNHCRزنی را می شناسيم که بر اثر فقر و آزار و اذيتهای خانواده به                  .  پناه فوق قرار دارد   
تقاضای همکاری می کند اما پس از مشاهده بی تفاوتی مسئولين تصميم به خودسوزی ميگيرد و پس ازچند دقيقه اصرار                      

خب خانم اگرمی خواهيد خودسوزی کنيد       "آبکی مامورين بی تفاوت سازمان ملل، در کمال ناباوری به او می گويند که                   
سخنانی که حتی باور کردنشان      ".  يک ذره آنطرفتر برويد تا ديوارهای سازمان دودی نشود و تقصير به گردن ما نيافتد                  

 ٠برای هر آدمی با ذره ای عواطف انسانی دشوار است

 کودکان: ب

کودکان که برای رشد جسمی و فکری خود به شرايطی           .  در اين ميان بزرگترين آسيبها و صدمات نصيب کودکان ميشود          
سالم، آرام، بدور از اضطراب و تشويش نياز دارند و شکل گيری شخصيت اجتماعی آينده اشان در اين سنين صورت                            

د و نابهنجاری بسر می      نمی گيرد متاسفانه در دوران پناهندگی مدام در شرايط زيست محيطی و سايکولوژيک بسيار ت                    
 ٠ به دليل عدم تعادل فکری والدين قربانی خشونت در خانواده ها ميشوند            ٠اکثريت آنان از سوء تغذيه رنج می برند       .  برند

 به شدت منزوی شده و       ٠به دليل عدم يادگيری زبان فرصت دوست يابی و شرکت در گروه همساالن خود را نمی يابند                     
از آنجا که در دو تا سه محيط و جامعه متفاوت بزرگ می شوند از لحاظ هنجارهای اجتماعی و عملکرد و واکنش به                                 
محرکها عمومًا ناتوان مانده و يا دچار چند گانگی ميشوند و از همه مهمتراکثريتشان از تحصيالت مداوم که ضامن                                  

 .ساخت زندگيشان در آينده است  محروم شده و آينده اشان به شيوه ای مبهم باقی می ماند

کودکان معصومی که قربانيان نداری و استيصال روحی و مادی پدران و مادران خود هستند و هيچ اختياری از خود                              
. پناهندگان سازمان ملل نيز آنها را به کلی فراموش کرده است           گفتن به اين اوضاع ندارند و کميساريای عالی         "  نه"برای  

کودکانی که ما خود شاهد آن بوده ايم به خاطر فقر خانواده همرا با بزرگترهايشان مجبور بوده اند روزهای پياپی روزه                         
کودکانی که هر لحظه منتظر بازگشت پدر يا مادرنشان           .  روياهايشان را فراموش کرده و از خود بيگانه شده اند           .  بگيرند

آنها ديگرعروسک و اسباب بازی نمی خواهند بلکه می دانند و ياد گرفته اند که                         .  هستند که با خبری خوش برگردند        
 .دريافت پذيرش از همه چيز مهمتر و واجب تر است

از آن تعداد اندکی نيز که به مدرسه ميروند، در مدارس از طرفی مورد تحقير همساالن آموزش نديدۀ ترک خود و از                               
طرف ديگردر موارد بسياری مورد تهديد و کتک کاری  و اذيت معلمان قرار ميگيرند و به همين دليل اکثريت والدين و                        

 . خود کودکان نرفتن به اين مدارس را به حضور در آن ترجيح می دهند

حال توجه شما را به مواردی از نقض قوانين حقوق پناهجويان توسط خود اين سازمان جلب ميکنيم و در پايان راه                                     
 .حلهای پيشنهادی خود را برای رفع اين موارد ارائه می دهيم

 :ما شاهد بوده ايم که

بانويی باردار که در حال وضع حمل بوده و نياز به عمل جراحی داشته تا بتواند فرزندش را به دنيا بياورد و                                          ·
گرنه جان هردو به خطر می افتاد به دليل اينکه پول نداشته و توانايی پرداخت مبلغ درخواستی را نداشته، درهيچ                                        

 مراجعه کرده با بی تفاوتی کامل مسئولين           UNHCRبيمارستانی پذيرفته نشده و در آن شرايط که به              
٢٣صفحه   



٢٨صفحه   يک دنياى بهتر   

ايرج آذرين در اسکاندال سياسى اخيرش در                 
" تريبون مارکسيسم  "مطلب مندرج در وبالگ         

 و همينطور در      ،عليه دانشجويان منتظر دادگاه     
توجيه نامه اخيرش در پاسخ به اعتراضات عليه        

 يک    ،اين کار غير اخالقى و غير مسئوالنه                  
هدف محورى و چه بسا شخصى را هم دنبال                 

هنوز شبح منصور حکمت روى سر               .  ميکند
گويا درخود و بعنوان          .  ايشان سنگينى ميکند     

نفى منصور     "،ايرج آذرين قابل تبئين نيست           
ميگويد .  ظاهرا اثبات ايشان است            "  حکمت

کرد و هر مصيبتى        "  اشتباه"منصور حکمت      
حزب و قدرت      "و تئورى      "  اشتباه او  "نتيجه   
وقتى هم منصور حکمت را              .  است"  سياسى

 حتى از کمترين وجدان      ، متاسفانه ،ميکنند"  نقد"
و امانتدارى ژورناليسم بازارى برخوردار                   

کورسوئى "  انتقاداتشان"حال که تشعشع     .  نيستند
 ظاهرا قرار است توجه دادن به خطر              ،نداشت

 و  ،منصور حکمت و تئورى قدرت سياسى اش         
بازهم ربطش به دانشجويان و احزاب غير                      

اطالعات فاش شده      " و تکيه دادن به             ،قانونى
ايشان "  پيشرفت و تعالى    " جاده     ،"زير شکنجه  

اما اين راه رهبر شدن و تحقق             .  را فراهم کند    
کسى که   .  هم نيست  "  بقاالنه"همان محاسبات      

سياست را به کينه شخصى و محاسبات خرد و             
عليه "  اعتراف"حتى تکيه به سيستم شنيع                    

 سياسى  ،وجدان زندانى زير شکنجه تنزل ميدهد      
غير قابل   .  حتى اپورتونيست هم نيست       .  نيست

ادله هاى شبه تئوريک آقاى آذرين       .  اعتماد است 
اين "  توجيه"تالشى ناموفق براى پوشاندن و              

با اينحال اينها بايد جائى      .  اسکاندال سياسى است  
 و دراين    ،اما اينجا .  ديگر و مستقال پاسخ بگيرد      

 بايد نورافکن را روى قبح اين             ،بحث مشخص  
. عمل و ماهيت سياسى اين افتضاح انداخت                   

دراين زمينه توجه خوانندگان را به بيانيه حزب          
عليه سيستم اعتراف گيرى رژيم و دفاع از                     
حرمت زندانيان سياسى در همين شماره نشريه          

 . جلب ميکنم
  

 سال پيش که ايرج آذرين پس از                     ١٠حدود   
سالهاى طوالنى سکوت يادداشتى نوشت و                    
تعلقش را به مستعفيون آندوره حزب کمونيست           

 منصور حکمت جواب           ،کارگرى اعالم کرد      
نکات اين جواب هنوز و           .  کوتاهى به او داد       

. متاسفانه وصف حال آقاى آذرين است                             
همينطور مقايسه برخورد منصور حکمت با                
ادبيات و منش و روش عميقا فرقه اى و مخرب            

 .  سردبير. محفل ايشان درس آموز است

 "ناقهرمانان"
 منصور حکمت

 "ناقهرمانان"
 

قول بده، که اگر من توانستم قهرمان باشم، تو دستکم چون انسانى باوجدان "
 جان لوکاره، خانه روسيه"                                                  رفتار کنى

 

کوتاه براى   "  ستون آخر  "ايرج آذرين در حزب کمونيست کارگرى ايران دو مقاله نوشت، دو                        
، در يادداشتى با عنوان       ١٣٧٢ها در مرداد        در دومين و آخرين اين نوشته        .  نشريه انترناسيونال 

. ، از اين شکوه کرد که گويا عصر قهرمانى در صفوف چپ سر آمده است                       "دوران ناقهرمانى "
از سر   "  فعاليت متشکل سياسى    "از   "  جوان تحصيلکرده طبقه متوسط ايران        "گفت رويگردانى     

متناسب با ارج طبقه اش      "است، تالشى است براى بازيابى مکانى سزاوار و            "  بقاالنه"محاسباتى  
تصور وقوع انقالب    "ايرج آذرين در مقابل اصرار داشت که              ".  در سلسله مراتب همين جامعه       

هاى   کارگرى، حتى تصور پيشروى کارگران در چهارچوب همين نظام مسلط، بدون قهرمانى                      
 ".جمعى و فردى تنها نشانه خوشباورى احمقانه ميتواند باشد

 

 .و رفت... ايرج آذرين اين را گفت

 ٭ ٭ ٭ ٭

 ايرج عزيز،
ات در حزب منطقا نميبايست خطاب به من نوشته            پاسخت به نامه مربوط به ختم يا محو عضويت         

ام که بتوانم به نفعت شهادت           تر از آن بوده      من به حقيقت مسائلى که طرح ميکنى نزديک           .  شود
منى که ميدانم چرا رفتى، چگونه رفتى،         .  بدهم يا داورى باشم که قرار است حکم به برائتت بدهد              

ايد، چند نفر هستيد، چکار ميتوانيد و                به چه مشغول شدى، منى که ميدانم چرا گرد هم آمده                       
 هايتان کدام است، حب و بغض           هايتان چيست، سياست     نميتوانيد بکنيد، منى که ميدانم ظرفيت         

و چه جز آن، از چه قماش است، من قاعدتا                    "  بقاالنه"هايتان از کجاست، و محاسباتتان، چه              
نامه تو براى پوشاندن و رنگ آميزى حقايق براى کسانى است که             .  مخاطب نامه تو نميبايست باشم    

خطاب به اصغر کريمى و من است، اما رو به          .  اند و بغضى از ما در دل دارند         نامى از شما شنيده   
 .آنهاست

 

لحن حکيمانه است، اما حقيقت      .  که پشت دروغ غالبا خود فريبى نهفته است         "  ام  آموخته"ميگويى  
 درصد دروغهاى جهان امروز از سر منافع روشن سياسى و                    ٩٩.  چندانى در اين درس نيست       
اى دروغ پراکنى ساخته و پرداخته ميشود که            هاى متخصص و حرفه      اقتصادى، و توسط دستگاه    

مشکل اينجاست که اين حکمت عاريه      .  اند بخوبى ميشناسند    خود حقايقى را که به قلب آن کمر بسته        
 .اشکال کار تو، اينجا، خودفريبى نيست. بيان حال خودت هم نيست

 

اى براى ارائه به حزب          تو باشد، اعتبارنامه   "  مانيفست"حقيقت اين است که اين هم قرار است               
قرار است جايى، به نحوى، براى ثبت در پرونده، تو هم برخاسته باشى و چيزى گفته                             .  استعفا
ها   و نميشد و نميتوانستم   "  مصلحت جنبش "گيرى از سر      اين قرار است آن سکوت و کناره       .  باشى

 وگرنه چرا بايد راه باز کنند و فرش پهن کنند و باالى مجلس بنشانند؟. را يکشبه جبران کند
 

 .است" دوران ناقهرمانى"از قرار هنوز هم 
 

. من هنوز نميکنم  .  ميشد آن را معامله نکرد     .  اين دوستى ارزش داشت    .  ما دوست ديرين هم بوديم     
. اما از نظر سياسى احترامى براى خط مشى و کار و روش و اميال و روياهايتان قائل نيستم                                 

اين پالتفرم  .  پالتفرم سياسى شما يک پالتفرم راست است       .  تان ندارم   شخصا اميدى به آينده سياسى     
" بقاالنه"قرار بود با محاسبات          "  جوان تحصيل کرده طبقه متوسط         "در دوران رکود و وقتى            

سياست را به نفع جايگاه طبقاتى اش کنار بگذارد، شايد ميتوانست از اقبالى برخوردار شود، اما به                  
سختى بتواند پالتفرمى براى بازگشت به سياست و جذب نيرو در محيط سياسى متالطم امروز                          

 .ها قبال کرده بودند خسروى اگر ميشد، کشتگرها و امير. باشد

۵٢شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  
٢٧صفحه   


