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  ٢صفحه                                                                 يک دنياى بهتر 

انفجار در      :  يک دنيای بهتر           
کارخانجات اراک گوشه ای از             
يک جنايت همه جانبه عليه طبقه          

بنا .  کارگر در سطح جهان است         
" سازمان جهانی کار       "به آمار        

 هزار نفر و     ۶٠٠٠روزانه حدود    
 ميليون نفر جان        ٢ساالنه حدود      

خود را در سوانح کاری از دست         
مبانی اساسی پيشبرد            .  ميدهند

مبارزه ای همه جانبه عليه اين               
وضعيت چيست؟ چه اقداماتی در        
قبال مساله انفجار در اراک                     
کارگران بايد در دستور کار خود        
بگذارند؟ از کجا بايد آغاز کرد؟           

 چگونه بايد سازماندهی کرد؟ 

 

اين نظام سرمايه       :  علی جوادی   
اين آمار تکان دهنده      .  داری است 

قلب هر انسانی را به درد           .  است
 نفر فقط يک          ۶٠٠٠.  می آورد   

 قلبی است که      ۶٠٠٠.  عدد نيست 
ديگر نمی طپند و در کنار ما                    

 خانواده که هر            ۶٠٠٠.  نيستند
روزه يک عزيز خود را از دست        

برای .  ميدهند و عزادار ميشوند        
عزيزانشان بايد پس از          "  ديدن"

! اين به گورستانها مراجعه کنند           
اين انسانها جرمی مرتکب نشده           

در جبهه جنگی کشته نشده            .  اند
در بمباران و موشک باران و      .  اند

انفجار سالحهای کشتار دسته                
جمعی جان خود را از دست نداده        

اين تعداد هر ساله کشته                 .  اند
چرا که  .  ميشوند، چرا که کارگرند   

ناچارند نيروی کار خودشان را            
بفروشند و برای بقاء و تامين                  
معاش خود ناچار به کار در                     
شرايطی هستند که ايمنی در آن             
همواره دستخوش تالش سرمايه          
برای افزايش سود آوری و                       

اين انسانها قربانيان   .  انباشت است 
جنگ سرمايه عليه کارگران                  

نظامی که ادعا ميکند،            .  هستند
منفعت همگان را مد نظر دارد،            

کار آمد   "نظامی که ادعا ميکند،         
هر روز در     "  بهترين"و   "  ترين

 نفر را به    ۶٠٠٠کار کرد نظامش    
تازه اگر  .  گورستانها روانه ميکند   

آمار را تاريخا بررسی کنيم شاهد        
سيری که  .  يک سير نزولی هستيم    

کارگران توانسته اند با تالش خود       

 !   خواهند شد

 

. از فاجعه اراک کمی دور شديم         
يک ثاتير جانبی قرار دادن                    
فاجعه ای مانند کشتار و                            
سوزاندن کارگران در اراک در        
متن جنايت عظيمی که هر روز         
عليه طبقه کارگر در سطح جهان       
در جريان است، اين است که                
ابعاد چنين فاجعه ای بطور                    

بنوعی .  ناخواسته کوچک ميشود   
ابعاد اين جنايت مشخص تحت            
الشعاع جنايت هميشگی و دائم            

. نظام سرمايه داری قرار ميگيرد    
اما هيچ دردی را نميتوان با درد         

هيچ دردی،   .  ديگری تخفيف داد    
. درد ديگری را تخفيف نميدهد           

هيچ فاجعه ای بعلت اينکه هر              
روز فاجعه ديگری در گوشه و           
کناری در جريان است درد                   
انسانهايی را که عزيز خود را             
 . از دست داده اند، تخفيف نميدهد

 

در اراک يک جنايت عظيم                    
 نفر    ٢۶.  صورت گرفته است       

. جان خود را از دست داده اند              
مسبب چنين  .  دهها نفر سوخته اند   

. جنايتی را بايد به محاکمه کشيد         
عاملين کشتار اين کارگران بايد         

اولين اقدام       !  مجازات شوند      
همانطور که اطالعيه حزب قيد         
کرده است بايد علل و عاملين                

. چنين فاجعه ای را شناسايی کرد     
بايد مجموعه عواملی را منجر به      
وقوع چنين واقعه ای شده است           
را شناسايی و به کارگران و                  

هيات های    .  جامعه اعالم کرد       
بازرسی کارگری بايد وظيفه               

. چنين بررسی را عهده دار شوند     
اين هيات ها بايد منتخب مجامع          

. عمومى کارگران باشند                         
بازماندگان کارگران کارخانجات    
کيميا گستر و کيميا گران بايد                
مجامع عمومی خود را تشکيل            

يک اقدام اوليه اين مجامع       .  دهند
عمومی بايد تعيين هيات های               

تنها .  بازرسی چنين جنايتی باشد     
و تنها نمايندگان منتخب کارگران     
دارای صالحيت بررسی                        
مستقالنه چنين فاجعه ای را                   

وزارت کار، نمايندگان        .  دارند
دولت، کارفرما و عواملش تماما       
در زمره متهمان چنين فاجعه ای       

هر گونه تالش اين                 .  هستند
جريانات برای پرده پوشی و                

 :هيات داير حزب پاسخ ميدهد
  سياوش دانشور،علی جوادی

برای ايمن کردن محيط کار به اين            
به خاطر اين      .  شرايط تحميل کنند     

. جنايت عظيم کسی محاکمه نميشود       
انگشت اتهام به طرف حاکمان نظام        

قاتلين خود در    .  نشانه گرفته نميشود   
اين "  شخصيتهای محترم    "زمره     

صاحبان اين جامعه      .  جامعه هستند  
سرنوشت و مقدرات جامعه را         .  اند

 . تعيين ميکنند

 

در يک نگاه ميتوان به اين نتيجه                 
رسيد که چرا اين نظام و جهان                     

. سرمايه داری جهانی وارونه است        
آنها که کار ميکنند، محصوالت                 
مورد نياز بشريت را توليد ميکنند،          
خود در زمره محرومترين انسانها          

به مسلخ   .  قتل عام ميشوند     .  هستند
در اين نظام انگيزه       .  کشيده ميشوند  

فعاليت اقتصادی توليد و رفع                        
علم و    .  نيازمنديهای انسانها نيست      

دانش و تکنولوژی در خدمت رفاه و       
در اين نظام     .  سعادت انسانها نيست   

 .  رقابت و سود و بازار خدايی ميکند

 

معموال سخنگويان و مبلغين                         
بورژوا، مارکسيستها و کمونيسم              
کارگری را متهم ميکنند که مبلغ                
اعمال قهر و خشونت برای                           

. واژگونی نظام سرمايه داری هستند     
اين تبليغات عوامفريبانه را در کنار        
عملکرد روزمره سرمايه قرار                  
دهيد، به چه نتيجه ای جز نفرت و             
انزجار از اين بزرگترين جعل و                

اين !  عوامفريبی تاريخی ميرسيد         
نظامی است که بخاطر باالبردن                

.  نفر را ميکشد     ۶٠٠٠سود روزانه    
جمعيت بسيار ديگری را ناقص و             

نتيجتا بايد گفت اگر        .  معلول ميکند  
در دفاع از منافع و مصالح روزمره        
بورژوازی و سود چنين کشتاری را       
سازمان ميدهند، برای نفس دفاع از         
موجوديت سرمايه داری و مالکيت         
بورژوايی بر ابزار توليد و توزيع            
اجتماعی دست به چه جنايات                       

ميتوان به      .  عظيمی خواهند زد          
سادگی تصور کرد که کارگر و                  
مردم زحمتکش برای انسانی کردن        
نظام اقتصادی با چه موانع و چه                
جنايتی از سوی سرمايه و                               
سيستمهای سياسی مدافعش مواجه           

۵٣شماره   

 . عوامفريبی را بايد خنثی کرد

 

مساله ديگر اعمال فشار بر دولت          
و کارفرما برای پرداخت غرامت         
به خانواده بازماندگان و تامين                  
زندگی خانوادگان جانباخته و                   

اين تالشی  .  کارگران قربانی است   
. نيست"  صدقه"برای دريافت           

مسلما هيچ ميزان خسارت و                      
غرامتی نميتواند جبران جان عزيز     

اما اين    .  از دست رفته ای باشد            
اقدامی برای تامين زندگی                           
خانوادگانی است که قربانيان چنين      

پرداخت غرامت،  .  فاجعه ای هستند  
پرداخت بيمه سوانح کاری به                   
خانواده کارگران يک حق برسميت     

ما .  شناخته شده کارگری است            
خواهان آن هستيم که کارگران در         
مقابل صدمات و خسارات ناشی از      
کار، اعم از اينکه در محيط کار و          
يا خارج از محيط کار رخ دهد                  
بدون اينکه کارگر نيازی به اثبات         
قصور کارفرما و يا مديريت داشته      

پرداخت حقوق   .  باشد، بيمه باشند     
کامل بازنشستگی به کارگرانی که       
در نتيجه صدمات ناشی از کار                
توانايی کار کردن را از دست                   

 . ميدهند، يک حق کارگری است

 

از طرف ديگر حزب اتحاد                        
 خرداد   ۵کمونيسم کارگری روز         

را روز مبارزه برای ايمن کردن           
محيط کار و تقليل مخاطرات ناشی       

محيط .  از کار اعالم کرده است           
. کار نبايد قتلگاه کارگران باشد               

مجامع عمومی کارگری بايد                     
بکوشند تا ايمن کردن محيط کار             
را به يک وظيفه عمومی خود                   

نبايد اجازه داد تا چنين       .  تبديل کنند 
گام اول      .  فجايعی تکرار شود          

سازماندهی چنين تالشی، تشکيل          
 . مجامع عمومی کارگری است

 

٣صفحه    



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مقابله با سياست     :يک دنيای بهتر  
رژيم اسالمی و    "  اعتراف گيری "

توسل برخی جريانات حاشيه ای         
بمنظور تسويه  "  اعترافات"به اين   

حساب سياسی با کمونيسم                         
کارگری به يک مساله مورد                   

سايت .  مشاجره تبديل شده است         
با عذر خواهی اين      "  اخبار روز "

مطلب را از روی سايت خود                  
اما سازمان کومه له        .  حذف کرد  

نه تنها بدون هيچگونه توضيحی          
اين مطلب پليسی را از روی                   
سايتهای خود برداشت، بلکه يک        

را هم سازمان        "  حمله سياسی   "
چه ارزيابی ای از            !  داده اند؟   

روش سياسی اين حزب داريد؟ آيا       
انتظار ذره ای تمدن سياسی                     
توهمی باطل است؟ چگونه                      
ميتوان اپوزيسيون را به يک                  

 سری قواعد ملزم کرد؟ 

 

اخبار " سايت       :سياوش دانشور   
. برخورد متمدنانه اى کرد      "  روز

بدنبال آن نيز مطالبى از                              
دانشجويان آزاديخواه و برابرى           
طلب منتشر کرد تا اين تصوير              
القا شود که مسئله سهو بوده و                 

. هدف سياسى از پيش نداشته است   
همين درجه تمدن و مسئوليت هم          

سايت .  از کومله انتظار ميرفت         
کومله مطلب را برداشت اما                   

متاسفانه سياست     .  سکوت کرد    
کومله در هر موردى که                            
مالحظات و محاسباتى اظهار               

 سکوت  ،نظرش را مشروط ميکند   
اما بهرام رحمانى عضو          .  است

کميته مرکزى حزب کمونيست             
 به بهانه پاسخ به رحمان             ،ايران

 در مطلبى با تيتر             ،حسين زاده   
افتضاح سياسی حکمتيست ها در     "

موضع چند     "  جنبش دانشجويی    
از يکطرف   .  پهلوئى گرفته است    

کومله و سايتش را به خاطر                     
چون .  اينکار محکوم کرده است       

جدا از درستی و نادرستی       "گفتند  
مطلب مندرج در وبالگ تريبون         
مارکسيسم، آنچه که مورد انتقاد           
است پاراگرافی از آن درباره                 
مساله امنيتی دانشجويان دربند و         

اصوال رعايت  .  يا آزاد شده است     
موازين امنيتی و فعاليت در                     

. کند"  افشاگرى"و جريانى ديگر     
اين ديگر بازى در چهارچوبهاى      

هيچ تمايز سياسى يا     .  کثيف است 
انقالبيگرى را در اين چهارچوب     

اين .  نميتوان ترسيم کرد                 
چهارچوب ارتجاع است که عده        
اى را آگاهانه يا ناآگاهانه بازى           

بهرام رحمانى اين        .  داده است   
بخش از مقاله را محکوم ميکند           
اما تيتر مقاله اش را شاه بيت                 

افتضاح "همين مطلب يعنى                  
گذاشته "  سياسى حکمتيست ها       

" خرابکارى"در مورد         .  است
واژه "  خرابکار  "-سخن ميگويد  

مقدس تمام سازمانهاى امنيتى             
اتهام .  عليه مخالفينشان است           

سخيفى که رژيم اسالمى هزاران      
بار به جريانات اپوزيسيون ايران     
و از جمله کومله پرتاب کرده               

البته ايشان تا به آخر يک       .    است
افتضاح "کلمه در مورد اين                  
حرف "  سياسى و خرابکارى         

به نظر ميرسد اگر        .  نزده است  
بخواهد حرف بزند ناچار است           

تريبون "همان استداللهاى                     
و مشابه آنرا بياورد      "  مارکسيسم

که اخير در شاهکار دومشان               
مندرج در سايت کارگر امروز           

 از بحث شان دفاع           ،رضا مقدم  
کردند و زحمت کشيدند موارد             

! دادند"  بسط"را کمى   "  افتضاح"
روز روشن دارند دانشجويان را       
به عمليات مسلحانه و گردنه                 

. بگيرى و راهزنى متهم ميکنند         
اينهم گوشه ديگرى از همان                  

 . سياست سکوت است

 

نکته ديگر تاکيد بر اعالم                        
دانشجويان "موجوديت هاى                

عمدتا در نقد    "آنهم  "  سوسياليست
دانشجويان آزادی خواه و                    "

نکته اى که   .  است"  برابری طلب 
" وبالگ تريبون مارکسيسم    "هم   

و هم ايرج آذرين و هم بهرام                  
رحمانى مشترکا بر آن تاکيد                  

اينجا تفاوت بهرام                 .  دارند
رحمانى با توجيه نامه ايرج                   
آذرين اينست که ارج و قرب                 
کدام محفل و سازمان در ميان              

. دانشجويان بيشتر است                          
همينطور تاکيد کردند که نزديکى     
خط آنها و ايرج آذرين                                

اينجا ديگر     .  است"  مضحک"
انصافا بد شانسى ايرج آذرين               

جنبش اصالحات   "است که ترم       
اش و تحليل متکى برآن     "  سياسى

 ...هيات داير حزب پاسخ ميدهد

شرايط پليسی و خفقان امری                        
بر اين اساس، به         .  ضروری است  

خطر انداختن موقعيت امنيتی توسط       
هر کس و هر جريانی محکوم                      

اين حکم شامل کومله و               ".  است
کسانى هم ميشود که اين مطلب را             

ايشان سازمان        .  منتشر کردند       
متبوعش کومله را محکوم ميکند اما       
صاف و ساده در يک مورد                           

انتشار اين مطلب   "مشخص نميگويد   
بدليل نکاتى که امنيت دانشجويان را       

" در خطر مى انداخت نادرست بود        
و دراين مورد هشدار دهد و                           

اينهم نوعى   .  مسئوليت بعهده بگيرد    
 ! از کومله است" دفاع"

 

 ١٣واقعيت اما اينست که از قبل از          
آذر روزنامه سپاه و شهروند امروز        
و تحکيمى ها و ديگران عليه                        
کمونيستها و حضورشان هشدار               

درخواست جمع کردنشان       .  ميدادند
جناحها هر دردى   .  را طرح ميکردند  

باهم داشتند در اينمورد معين همه به       
درگاه اطالعات و دولت احمدى                 

نسبت دادن  .  نژاد دست دراز کردند     
دانشجويان را به جريانات سياسى            

بعد از هجوم و       .  مختلف قيد کردند    
دستگيرى رهبران دانشجويان در            

. زندان نيز همين خط پيش رفت                 
رژيم با حدس و گمانها و تحليل ها و     

 تالش کرد با        ،اطالعاتى که داشت    
اعمال فشار در زندان تعدادى را               
وادار به حرف زدن عليه وجدان                

مراسم اعترافگيرى    .  خودشان کند   
راه انداخت و اتفاقا بحث اش اينبود           

با ضد  "يا  "  دانشجو نبودند "که اينها   
. و غيره   "  انقالب در تماس بودند         

تنها به اين شکل ميتوانست سرکوب        
. و دستگيرى گسترده را توجيه کند          

بر "  دانشجويان سوسياليست "مطلب  
نقد "همين اساس نوشته شده و به                

اى کاش نقد   .  نشسته است"  انحرافات
سياسى و سبک کارى و استراتژيک      

حتما همه ميشنيديم و راجع        .  ميکرد
به آن فکر ميکرديم و با عالقه وارد          

مسئله ابدا نقد سياسى      .  بحث ميشديم 
دانشجويان آزاديخواه و برابرى                

. طلب يا هر حزب و جريانى نيست         
معضل اينجاست که کسى و جريانى       
براساس اطالعات و ادعاهاى پليس        

کسى "  افتضاح سياسى "سياسى عليه   

۵٣شماره   

را تنها چند نفر از رهبران کومله           
و حزب کمونيست ايران در دهها           
مقاله تکرار کردند و حاال                            

! از آب درآمده است        "  مضحک"
 مسئله     ،ازاين دعوا که بگذريد             

مشترک هر سه برسر                                    
حزب "  افتضاح"و   "  خرابکارى"

واقعا اگر جريانى   .  حکمتيست است 
 ميتواند دانشجويان       ،مسئول است   

آزاديخواه و برابرى طلب را به               
اعتبار خودشان و بعنوان يک                  

توصيه کند و    .  جنبش علنى نقد کند    
ميتواند حزب حکمتيست   .  خط بدهد 

يا هر جريان ديگر را به اعتبار                
هيچ درجه       .  خودش نقد کند             

خصومت و اختالف با حزب و                
سازمان و افراد ديگرى اجازه                 
نميدهد که در بحث سياسى و نقد              

 به چنين شيوه هاى       ،آرا و سياستها   
پاراگراف "اين  .  موهنى دست برد   

 يک شيوه         ،نيست"  مورد انتقاد    
خطرناک و دست راستى است که         
براى جريانى که چند بار دراين              
مسير راه برود يک سر سوزن                

نميتوان هم   .  اعتبار باقى نميگذارد    
عليه "  دانشجويان سوسياليست "از  

دانشجويان آزاديخواه و برابرى             
طلب دفاع کرد و هم محکومشان            

که تولدش را   "  سوسياليسمى.  "کرد
" ادعاهاى وزارت اطالعات       "با    

 موجودى ناميمون       ،جشن ميگيرد   
ازاين بگذريم که اين                   .  است

هيچ جا   "  دانشجويان سوسياليست  "
دراين اعتراضات وسيع                              

 جلو    ، حتى يکنفرشان      ،دانشجوئى
صحنه نيست و کسى از وجودشان        

دنيا وارونه است؛ اينها     .  خبر ندارد 
هستند و بقيه                    "  اجتماعى"
 "! کاغذى"

 

روش سياسى کومله جدا از                        
مضراتش براى دانشجويان به                 

کومله هر  .  خودش هم ضربه ميزند   
موضع و سياست و فعاليتى داشته          

 مجبور نبود و    ،باشد يا نداشته باشد   
نيست در کنار اين روشها قرار               

حداقل . گيرد يا به آن بى توجه باشد
احساس مسئوليت حکم ميکرد                 

دراين مورد              
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مشخص و براى پايبندى به                      
نرمهاى حداقل در اپوزيسيون               

اين .  سرنگونى طلب صريح باشد     
عدم صراحت و سکوت همان                
ناگفته ها را ميگويد که بهرام                   
رحمانى همراه با مقدار زيادى بد         

اين موضعگيرى  .  دهنى گفته است  
نه پاسخى به مسئله انتشار اين                

افتضاح و  " نه شمه اى     ،مطلب داد 
را "  خرابکارى حزب حکمتيست    

سياست " و نه          ،نشان کسى داد      
را به دانشجويان      "  مسئوالنه اى  
موضع خاکسترى و    .  پيشنهاد کرد 

نه سيخ بسوزد و      "محاسبه گر و      
هيچوقت منشا اثبات        "  نه کباب   

اين خط  .  هيچ حقانيتى نبوده است     
حتى قدرت اين را ندارد که جواب 
ناسيوناليستهاى درون خودشان را     
بدهد تا چه رسد به دانشجو                        
رهنمودى سياسى و کمونيستى              

 . بدهد

 

چگونه ميتوان اپوزيسيون را به           
يک سری قواعد ملزم کرد؟ به               
نظر من در اساس بايد جمهورى          

بر .  اسالمى و روشهايش را کوبيد    
دفاع از آن   .  تحرکاتش متمرکز شد  

 ،بايد نقد سياسى   .  را قبيح تر کرد     
 و باال      ،نقد افکار و آراى سنتى          

بردن استانداردها را هدف قرار           
اينها امکان اينگونه تحرکات      .  داد

. را بشدت حاشيه اى ميکنند                    
اپوزيسيون ايران نه امروز از               
خيلى وقت پيش اين فرهنگ و                
فرض عمومى را داشت که در              
تقابل با جمهورى اسالمى خود را       
در قبال امنيت هر فعال سياسى و         

در .  فعال اپوزيسيون مسئول بداند    
موارد زيادى اطالعات و شنيده            
ها توسط افراد و جرياناتى به                  
افراد و جريانات ديگر منتقل                   

اينها ربط مستقيمى به               .  شدند
ماهيت و دامنه اختالفات سياسى          
جريانات اپوزيسيون ايران نداشته     

امروز هم ميتواند همين            .  است
گونه باشد و در پرتو تجارب سى         
ساله از روشهاى شنيع جمهورى         

 به حداقل اصولى پايبند          ،اسالمى
ما ناچاريم که پيشاپيش به          .  شود

سياستهاى جمهورى اسالمى                  
جواب دهيم و نقشه هايش را نقش         

مساله از چند لحاظ    :  علی جوادی 
حساس تر و استراتژيک تر از            
يک مبارزه جاری بر سر                       
دريافت حقوق و مزايای                          

سرنوشت زندگی  .  کارگری است 
و کار چند هزار خانواده                           
کارگری به اين مبارزه گره                   

اگر کارگران       .  خورده است      
پيروز شوند، اگر قادر شوند تا             
کارفرما را وادار به پرداخت               
دستمزدهای معوقه کنند، بتوانند        
احکام انضباطی عليه فعالين                
کارگری را لغو کنند، بتوانند                
حراست کارخانه را اخراج کنند،      
بتوانند تشکل مستقل خود را                 
شکل دهند، آنگاه ميتوان اميد               
داشت که شرايط کار و زندگی            

 .خود را حفظ کنند

 

ميگويم ميتوان اميد داشت، چرا         
که مساله در عين حال بر سر                
موقعيت و سرنوشت صنعت قند        

اين .  و شکر در ايران است                
صنايع قابليت رقابت درسطح             

تالش برای    .  جهانی را ندارند       
برپا نگهداشتن کارخانه و واحد          
توليدی يک تالش محتوم به                   

اين .  شکست در نهايت است             
صنايع دير يا زود از محدوده               

توليد جهانی  .  توليد خارج ميشوند  
جايگزين توليدات داخلی خواهد        

در سالهای اخير بيش از دو        .  شد
هزار تن از کارگران نيشکر                
هفت تپه کار خود را از دست                

اين روندی ادامه دار         .  داده اند  
مساله اما اين است که               .  است

کارگران نبايد سرنوشت خود را       
به سرنوشت اين واحد توليدی              

کارگران آماده به         .  گره بزنند    
کارند، اگر واحد توليدی به هر            
دليلی قادر به ادامه کاری و توليد       
نيست، چنين عاملی نبايد باعث           

. خانه خرابی کارگران شود                 
. زندگی کارگر بايد تامين شود            

يا کار با دستمزد مکفی يا بيمه           "
، اين سياستی          "بيکاری مکفی    

است که کارگران بايد در دستور       
اما کارگران در    .  خود قرار دهند   

شرايطی ميتوانند به چنين مطالبه      
ای صورت تحقق بخشند که                  
توانسته باشند، در مبارزه برای         
دريافت دستمزدهای معوقه خود       

 . موفق شده باشند

 

واقعيت اين است که کارفرما و           

 ...هيات داير حزب پاسخ ميدهد

حزب ما در قبال سياست     . برآب کنيم 
اعتراف گيرى رژيم و اتکا به اين             

 سندى را در        ،اطالعات و شايعات    
هفته گذشته اعالم کرد و از                            
جريانات اپوزيسيون ايران دعوت           
کرد که پايبندى خود را به اين                       

 در هر قالبى که مناسب                  ،اصول
 مستقال و يا بصورت                       ،ميدانند
 اعالم کنند و در مقابل                      ،جمعى

سياستهاى ضد انسانى و ارتجاعى           
رژيم اسالمى عليه زندانيان سياسى        
و فضاى سياسى اپوزيسيون                         

بدرجه اى   .  پيشاپيش سدى بگذارند     
که اين نکات يعنى؛ محکوميت و               

 بى اعتبار      ،ممنوعيت نفس شکنجه     
مبتنى به    "  اطالعات"دانستن هر        

 اتکا نکردن به اين                            ،شکنجه
در مراودات  "  اطالعات و شايعات   "

  محکوم کردن سياست                  ،سياسى
شنيع اعتراف گيرى و شوهاى                    

 اعتبار قائل شدن براى          ،تلويزيونى
 ،حرفهاى افراد در شرايط متعارف        

و دفاع از حرمت زندانيان سياسى            
در مقابل شکنجه گر و حکومت                  

 فرض و مبناى برخورد               ،شکنجه
 احساس      ،جريانات بيشترى شود          

مسئوليت در قبال فضاى اپوزيسيون      
 . تقويت خواهد شد

 

اساس مسئله اينست که رژيم ميکوبد      
و شکنجه ميکند و پرونده سازى و            

همين را بايد        .  سند سازى ميکند       
کوبيد و همين سالح را بايد از                      

هر کسى هر نقدى به      .  دستش گرفت 
 لطف کند مستدل و        ،هر کسى دارد   

مسئوالنه بنويسد و ربطى به اين                
ما به سهم خود براى         .  مسئله ندارد  

 . ايجاد اين فضا تالش ميکنيم

 

مبارزات کارگران  :  يک دنيای بهتر  
نيشکر هفت تپه، چهارمين هفته خود     

اين يکی از          .  را سپری ميکند         
حساسترين مبارزات کارگری در            

برای پيروزی   .  سالهای اخير است     
کارگری در اين مبارزه چه بايد                  

 –کرد؟ کارگران راديکال                              
سوسياليست چگونه بايد تبليغات               
ناسيوناليستی و راست روانه را در         

 اين زمينه خنثی کنند؟ 

۵٣شماره   
رژيم کارگران را در يک جنگ             

ميکوشند .  فرسايشی قرار داده اند       
تا با معطل نگهداشتن کارگران، با        
وعده و وعيدهای دروغين                         
کارگران را سر بدوانند، توان                  

در .  مبارزاتی شان را تحليل ببرند      
مقابل فشار اقتصادی و سياسی و           
تهديد و سرکوب و ارعاب وادار            
به عقب نشينی و پذيرش شرايط              
جديد و رو در رويی با سرنوشت           

رژيم و    .  اين واحد توليدی کنند          
کارفرما در اين مبارزه دو دستور         

از زاويه  .  مشخص را دنبال ميکنند   
کارفرما و رژيم اسالمی مساله فقط     
بر سر پرداخت دستمزدهای معوقه      

مساله شکست کارگران در      .  نيست
اين مبارزه و همچنين تعيين                       
سرنوشت اقتصادی اين واحدهای         

 . توليدی نيز در کار است

 

برای پيروزی بايد دارای                            
حفظ .  استراتژی پيروزی بود            

کارخانه و صنعت قند وشکر و                
حمايت از سياستهای اقتصادی                
بازرگانی پروتکشنيستی چاره کار      

چنين سياستی کارگران را       .  نيست
به سياهی لشکر کارفرما و سرمايه      

استراتژی برای       .  تبديل ميکند      
اگر کارگران نتوانند   .  شکست است 

پيروزی در اين مبارزه مشخص            
را به سکويی برای پيروزی در              
مبارزه برای جلوگيری از اخراج         
تبديل کنند، قادر به پيشروی                       

اگر کارگران نتوانند    .  نخواهند بود 
پرچم يا کار يا بيمه بيکاری را                  
برافرازند، قادر نخواهند شد به               
پيروزی نهايی در اين مبارزه                  

کارگران بايد دولت   .  دست پيدا کنند  
را وادار به پيدا کردن مشاغل                   
مشابه برای کارگرانی که به دليل          
تعطيلی بنگاه ها بيکار ميشوند،              

 . کنند

 

يک رکن تالش برای پيروزی                 
کارگران خنثی کردن سياستهای            
سازشکارانه و راست توسط                     
کارگران و گرايش راديکال                      

. سوسياليستی کارگران است                   
گرايش راست در صفوف                           
کارگران مبلغ سياست پروتکشنيسم    
اقتصادی و حمايت کارگران از              

اين .  بخشی از سرمايه است                 
سياست ميکوشد کارگران را به              

زمانی که  .  زائده سرمايه تبديل کند    
کارگران خسته      

۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و فرسوده شده اند، اين گرايش               
. ميتواند موفق به پيشروی شود            

اين گرايش با برافراشتن پرچم              
خواهان "  حفظ صنعت خودی        "

حمايت کارگران از يک سياست          
 . راست و ناسيوناليستی است

 

از طرف ديگر مسائل عديده ای            
برای پيروزی اين مبارزه مطرح        

اين مبارزه نيازمند حمايت    .  هستند
هيچ مبارزه کارگری     .  مالی است  

بدون حمايت مالی نميتواند به                 
. تداوم خود اميدی داشته باشد                 

تشکيل صندوقهای کمک مالی به        
اعتصاب کارگران يک شرط مهم      

بعالوه .  پايداری اين مبارزه است     
کارگران هفت تپه نيازمند کمک و    
حمايت بخشهای مختلف طبقه                

کارگران نبايد      .  کارگر هستند     
اجازه دهند تا کارگران هفت تپه            
را گرسنگی دهند، وادار به عقب         
نشينی و تحميل شرايط کارفرما           

کارگران صنايع کليدی،           .  کنند
مردم شوش، بايد به کمک                         

اين .  کارگران هفت تپه بشتابند          
اعتراض در شرايط حساس و                

چندين هفته    .  سختی بسر ميبرد       
تالش، چندين هفته مبارزه، بايد به      

 .پيروزی برسد

 

دانشجويان :  "يک دنيای بهتر          
با پرچم نقد                  "  سوسياليست

آزاديخواهی و برابری طلبی واقعا     
از .  موجود به ميدان آمده اند                

ادعای انقالب کارگری تا باد زدن       
به هويتهای مذهبی و قومی بنظر         
راهی است که اين جريان طی               

در بيانيه خود             .  کرده است      
 : ميگويند

تجربه ی دانشگاه سهند نشان داد       "
تنها همبستگی تمامی دانشجويان         
با تمام تعلقات فکری                                     

سوسياليست، ليبرال، مذهبی               (
ها   ها و خلق    و تمامی قوميت  ...)  و  
از ...)  ترک، فارس، کرد و               (

تواند باعث      ها می     تمامی دانشگاه  
 ." پيروزی دانشجويان گردد

اين تبليغات و ارزيابی ها چه                  
 قرابتی با انقالب کارگری دارد؟ 

 اين بيانيه              :سياوش دانشور      

 مقابله با تالش برای 
 افزايش ساعات کار پرستاران کرمانشاه

 

بنا به گزارشات رسيده به حزب، از اول خرداد ماه يک روز کاری به                 
 سال سابقه کار اضافه شده        ١٨ساعت کاری پرستاران دارای بيش از          

 سال پيش تاکنون بخاطر سختی و فشار کار پرستاران يک              ٩از  .  است
روز کاری در هفته بعنوان تعطيل برای پرستاران دارای بيش از                          

اما در آغاز سال جديد و بدنبال         .  سال سابقه اعالم و اجرا شده است        ١٨
يورش هرچه بيشتر حکومت اسالمی به سطح دستمزدها و زندگی و                   
معيشت کارگران و زحمتکشان، پرستاران زحمتکش نيز از مواهب                  

در ابتدای سال جديد برای     !  الهی حکومت سرمايه بی نصيب نمانده اند؟      
مدت چند روز ناهار و سرويس اياب و ذهاب پرستاران بيمارستاهای                

اين اقدام با     .  کرمانشاه از جمله بيمارستان امام رضا را قطع کردند                  
اعتراض شديد پرستاران روبرو شد و حکومت در يک عقب نشينی                    
آشکار در وحشت از اعتراضات پرستاران  بالفاصله ناهار و سرويس             

 . پرستاران را برقرار کرد

 

با توجه به لغو      .  اما تعرض ديگری را به زندگی پرستاران آغاز کرد             
طرح تقليل کاری پرستاران در سطح ايران و با توجه به سختی کار                      
پرستاران و شيفتهای شبانه روزی و فرساينده، پرسنل بخش درمان،                  
اکثر پرستاران در طول کار خود، به انواع بيماريها از جمله ديسک                     
کمر و آرتروز و بيماريهای عصبی و در مواقعی بدليل آلودگی محيط                 

اين در   !  کار به بيماريهای خطرناک مسری و خونی مبتال می شوند                 
شرايطی است که پزشکان و مديران ارشد که سهامداران بسياری از                   
بيمارستانهای خصوصی نيز هستند هر ماه مبالغ ميليونی و هنگفتی                     

پرستاران زحمتکش  !  تحت عنوان انواع پاداش و کارانه به جيب ميزنند        
بيمارستانهای کرمانشاه در اعتراض به دستمزدهای ناچيز و کار                          
سنگين و طاقت فرسا و همچنين افزايش ساعت کاری و لغو طرح تقليل             
کاريشان از جانب حکومت طوماری تهيه کرده و دست به دست در                      
بيمارستانهای خمينی، طالقانی و امام رضا به امضای پرسنل رسيده و               

اين طومار برای ايزدی      .  خواهان رسيدگی به خواسته هايشان شده اند          
رئيس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و روشنی رييس بيمارستان امام            

 پرسنل دارد ارسال شده اما تاکنون پرستاران جز           ٢٠٠٠رضا که بيش    
 .جوابهای سر باال و وعده های دروغ چيزی نشنيده اند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از خواست پرستاران کرمانشاه برای                   
نه تنها بايد با افزايش ساعات       .  مقابله با افزايش ساعات کار دفاع ميکند       

 ساعت  ٣٠کار بايد مقابله کرد بلکه بايد برای برقراری فوری حداکثر              
 ساعت در کارهای سخت و          ٢۵،  ) روز شش ساعته     ۵(کار در هفته      

زمان صرف غذا،    .   ساله، مبارزه کرد     ۵کاهش منظم آن در فواصل          
فرصت معينی برای رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کالسهای                
سواد آموزی و آموزش فنی و زمان تشکيل مجمع عمومی بايد جزو                     

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمامی          .  ساعات کار احتساب گردند     
پرستاران ميخواهد تا با برپايی مجامع عمومی خود در بيمارستانها                      

حزب از   .  متشکل شده و خواستهای خود را متحدانه به پيش ببرند                      
 !پرستاران ساير شهرها ميخواهد تا پرستاران کرمانشاه را تنها نگذارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ١٣٨٧ خرداد ١٣ – ٢٠٠٨ جون ٣

 

 ...هيات داير حزب پاسخ ميدهد
" دانشجويان سوسياليست تبريز            "

است که اين نکات را مطرح کرده            
دانشگاه "  تجربه"است و ظاهرا            

. سهند را خط مشى خود قرار دادند          
اين زبان مرسوم تبليغات                                 
ناسيوناليسم چپ و بقاياى پست                   
مدرنيست هاست که ربطش به                    
انقالب کارگرى تنها بى ربطى اش          

کسى که از پيش دانشجو را           .  است
" کرد و فارس و ترک و مذهبى               "

مينامد و هويت کاذب برايشان                     
ميتراشد و لطف ميکند تقاضاى                  

 ،را ميکند        "  همبستگى شان        "
سوسياليست نيست بلکه يک مرتجع       

اين شعارها آلترناتيو همان           .  است
 هويت     ،فقط يک هويت          "شعار      
دانشجويان آزاديخواه و          "  انسانى

اين افکار کهنه    .  برابرى طلب است   
و شکست خورده را در دوره هاى            
مختلف از ناسيوناليستهاى خلقى و           
مائويست ديرور تا نئوکانها و                      
دمکراتهاى نظم نوينى و فدراليستها        
و پست مدرنيست هاى امروز                      

اينکه کسى  .  تکرار کردند و ميکنند     
بنامد در     "  سوسياليسم"اينها را          

. دنياى امروز جزو عجايب است             
سوسياليسم امروز تيترى براى جدا         
کردن يک جنبش متمايز طبقاتى و           
کارگرى در مقابل جنبشهاى طبقات        

نه امروز بلکه به قدمت      .  دارا نيست 
 طبقه کارگر و    ،جامعه سرمايه دارى  
سوسياليستهاى "مارکسيسم با اين            

" خرده بورژوا و ناسيوناليست                  
زمانى کمونيسم و   .  روبرو بوده است  

مارکسيسم وجه تمايز اجتماعى و             
آرمانى سوسياليسم کارگرى قرار            

 در دوره ما بويژه بعد از                 ،گرفت
پايان جنگ سرد و فروپاشى بلوک           

 کمونيسم کارگرى منصور            ،شرق
حکمت عنوانى است که تمايز                     
اهداف و منافع سياسى و طبقاتى                
کارگر در مقابل بورژوازى و                     
سوسياليستهاى بورژوائى را ترسيم       

" سوسياليسم"اگر زير نام          .  ميکند
اسالميون "معجون هائى مانند                    

ناسيونال "و يا                "  سوسياليست
سوسياليست قوم  "و يا   "  سوسياليست

و غيره   "  پرست و مشروطه خواه        
سوسياليسم .   تعجب نکنيد          ،ميبيند

غيرکارگرى امروز مثل دوران                
حکيم "مانيفست کمونيست جنبش             

 . *  است" باشى ها

۵٣شماره   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 شما اخيرا در        :يک دنيای بهتر     
کنفرانس فمينيست های سکوالر         
اروپا در رم شرکت داشتيد، کمی         
راجع به ترکيب نيروها و اهداف         
سياسی مجموعه نيروهای درگير       

 .در اين کنفرانس بگوئيد
 

 قبل از هر چيز بايد          :آذر ماجدی 
بگويم که اين يک کنفرانس بسيار        

 100بيش از     .  مهم و جالب بود       
نفر فعال جنبش حقوق زن                         
سکوالر از کشورهای مختلف              
اروپا و همچنين از اردن، لبنان،          
فلسطين و سوريه گرد هم آمده                
بودند تا بر ضرورت و مبرميت           
سکوالريزه کردن جامعه و دفاع         
از حقوق زنان و ساختن يک                   
جامعه بهتر و انسانی تر تاکيد                 
گذارند و جنبشی متحد در راستای      

 . اين هدف بسازند
 

بنابراين تمام نيروهای شرکت               
کننده هم سکوالر ميليتانت بودند و  

اين نقطه  .  هم مدافع برابری زنان     
ضمنا .  اشتراک کليه نيروها بود       

اکثريت وسيع شرکت کنندگان               
. وابسته به نيروهای چپ بودند             

اين را کامال از سخنرانی ها،                  
صحبت ها چه در کنفرانس و چه         
در حاشيه کنفرانس ميشد تشخيص     

پيش نويس مانيفستی که برای     .  داد
ارائه به کنفرانس تهيه شده بود و          
بحث هايی که حول آن در گرفت          
نيز گواه بر حاکميت گرايش چپ         
سازمان دهندگان و شرکت                       

دخيل کردن مطالبات   . کنندگان بود 
اقتصادی بنفع مردم، عليه                         
راسيسم، در دفاع از حقوق                       
مهاجرين و پناهندگان بيانگر يک       
جريان انسان دوست، برابری               
طلب و با آگاهی باالی اجتماعی           

برخی از شرکت کنندگان           .  بود
وابسته به احزاب کمونيست                    
کشورشان بودند، برخی از                      
اعضای سابق احزاب چپ و                   

در رم برای بسياری سخت و                
مشکل ساز بود، با اين وجود                
سختی ها را به تن خريده بودند            
و با انرژی و اشتياق فراوان در          

اگر .  کنفرانس شرکت کرده بودند   
اين مشکالت را از سر راه                     
برداريم و امکانات بيشتری را            
برای اين جنبش بدست آوريم                

 نفر را        1000براحتی ميتوان        
ضمنا .    زير يک سقف جمع کرد     

بايد توجه داشت که بخاطر                     
راديکال و چپ بودن اين جنبش          

. رسانه ها آن را انعکاس نميدهند      
خيلی  روشن بود و همه                            
ميدانستند که بخاطر نفوذ واتيکان   
در ايتاليا تلويزيون های ايتاليا از       

. کنفرانس گزارش تهيه نکردند         
چند نشريه و روزنامه فرانسوی        
برای تهيه گزارش در کنفرانس         

 . حضور داشتند
 

موانع مادی و عينی بسياری در          
اما .  مقابل اين جنبش وجود دارد      

اشتياق و تعهد آن بسيار باال                   
سازمان آزادی زن بعنوان     .  است

يکی از نيروهای فعال و دخيل            
در اين جنبش فعاليت خواهد                  

ما خواهيم کوشيد که در            .  کرد
افق دادن به آن دخالت داشته                  

صحبت های من در                .  باشيم
کنفرانس با استقبال بسيار زياد و       

خود همين    .  گرمی مواجه شد       
نشان ميدهد که چگونه مباحث و        
سياست های کمونيسم کارگری          
ميتواند برای اين جنبش راهگشا        

 . باشد
 
 اين کنفرانس     :يک دنيای بهتر     

يکی از مجموعه کنفرانس هايی        
است که شما در ماههای اخير              

در بررسی  .  در آن شرکت داشتيد   
اين فعاليتها چه روندی را                        
مشاهده ميکنيد؟ اين تالشها کدام         
روندهای سياسی در اروپا را               

 نشان ميدهند؟ 
 
 من اخيرا در دو            :آذر ماجدی   

. دسته کنفرانس شرکت کرده ام         
سکوالريسم يا الئيسيته و دفاع از      
حقوق زن و اومانيسم در کليه               

 شکل گيری جنبش راديکال آزادی زن سکوالريست
 !کنفرانس رم يک دستاورد مهم

 گفتگو با آذر ماجدی

کمونيستی بودند که بخاطر برخورد       
های مردساالرانه حزب متبوع شان       

اما .  از آنها استعفاء داده بودند                 
روشن بود که دنبال يک حزب چپ         

گرايش عليه      .  آلترناتيو ميگشتند     
جنگ و سياست های ميليتاريستی و        
 . امپرياليستی آمريکا کامال حاکم بود

اين فاکتورها بنظر من بسيار مهم              
جمع شدن کليه اين نيروها             .  است

زير يک سقف با توافق و اشتراک            
نظر بسيار باال و همبستگی و                       
فضای رفيقانه و صميمی حاکم،                 
بنظر من اين کنفرانس را به يک                
واقعه تاريخی نه فقط برای جنبش             
آزادی زن و جنبش سکوالريستی،          
بلکه همچنين برای جنبش چپ بدل          

بايد با اين جنبش از نزديک         .  ميکند
. فعاليت کرد و آن را گسترش داد              

بايد آن را به يک جنبش بين المللی             
بدل کرد و برای جلب حمايت و                   
شرکت وسيع انسان های آزاديخواه،       
برابری طلب و انسان دوست دنيا              

اين جريان بنظر من      .  در آن کوشيد   
نطفه آن بشريت متمدنی است که               

دنيا پس از       "منصور حکمت در           
. به آن اشاره ميکند      "  يازده سپتامبر  

اين بشريت نه تنها بيدار شده است،          
. بلکه دارد خود را سازمان ميدهد            

اکثريت خاموش بعضا دلسرد، نااميد     
مبارزه عليه  .  و مستاصل شده است     

جنگ عراق و بی نتيجه ماندن آن،            
عده بسياری را به نااميدی و                          

اما فعالين    .  خاموشی کشانده است      
اين جنبش مشغول سازماندهی و               

 .گردآوری نيرو هستند
 

اين واقعيت که سازمان دهندگان                
کنفرانس توانستند با امکانات بسيار        
ناچيز طی مدت کوتاهی بيش از                 

 فعال را از گوشه و کنار دنيا             100
در يک محل جمع کنند بنظر من                 
گواه قدرت و پتانسيل اين جنبش                 

بويژه بايد توجه داشت که اين       .  است
افراد همه با مشکالت مالی روبرو           

پرداخت هزينه سفر و اقامت      .  هستند

۵٣شماره   

اما يک   .  آنها مشترک بوده است        

دسته توسط فعالين کمپينی،                        
باگرايش چپ و با تاکيد بر                           
سازماندهی کمپينی و ساختن                    
جنبش برای يک فعاليت سياسی              
تمرکز داشته اند، نظير کنفرانس            

دسته ديگر تمرکزش    .  اخير در رم   
بر سکوالريسم است و بيشتر جنبه        
آکادميک دارد، دو کنفرانس در              
شهر اوتريکت در هلند و در لندن،        
انگلستان در زمره اين دسته اخير          

 . بود
 

اين فعاليت ها عليرغم اختالفاتشان       
بيانگر رشد جنبش سکوالريستی           

در مقابله با رشد وسيع                 .  است
جنبش های مذهبی در دو دهه اخير   
و دست باال پيدا کردن نهاد های               
مذهبی در دولت نه تنها در                          
کشورهای باصطالح جهان سوم،         
بلکه در قلب اروپا، بويژه                            
کشورهای سابق بلوک شرق،                  
جنبش سکوالريستی به تکاپو افتاده     
است و دارد سعی ميکند خود را              

ارتجاع مذهبی که بر    .  سازمان دهد 
دنيا حاکم شده است، همه را به                  

اما بايد توجه    .  هراس انداخته است   
داشت که سکوالريسم دو گرايش           
راست و چپ را در خود نمايندگی         

 سال پيش اين تفاوت          6-5.  ميکند
اما اکنون کامال    .  چندان بارز نبود   

بويژه در    .  روشن و عيان است          
مبارزه عليه اسالم سياسی و جنبش      
اسالميستی ما با دو گرايش کامال           

. بارز راست و چپ روبرو هستيم        
يک گرايش که توسط دولت                       
آمريکا و اسرائيل هدايت و حمايت       

گرايش ديگر عليه هر دو،       .  ميشود
هم اسالم سياسی و هم سياست های       

 . آمريکا و اسرائيل می ايستد
 

بطور مثال آيان هرسی علی،                    
چهره سرشناس     

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

منقد اسالم که نماينده پارلمان هلند       
بود و اکنون با انستيتوی آمريکن         
انترپرايز فعاليت ميکند يک نمونه     

. بارز سکوالريسم راست است            
فعاليت های آيان، بخصوص از           
اين رو که در پارلمان هلند بود               

حضور .  سر و صدای زيادی کرد     
 بادی گارد در کنفرانس     10آيان با   

ها و مجامع توجه رسانه ها را                
. حتی بيشتر به او معطوف ميکرد      

اما پيوست او به راست ترين                   
بين المللی،         "  تينک تنک        "

سازمانی که سياست های دولت            
بوش و ميليتاريسم و تروريسم               
دولتی را تئوريزه ميکند فعاليت            
های او را نزد مردمی که از                    
سياست های ميليتاريستی و                     
تروريستی آمريکا و اسرائيل                 

در .  بيزار اند، بی اعتبار ميکند          
مبارزه عليه اسالم سياسی و برای      
سکوالريزه کردن جوامع تحت            
اسالم، فعاليت های اين چنينی نه          
تنها کمک کننده نيست، بلکه نقش        

چهره ديگر از اين       .  مخرب دارد  
نوع وفا سلطان، روانشناس                     

. سوريايی االصل آمريکايی است      
در ابتدا وی سر و صدای زيادی           
کرد و تحسين بسياری را در ميان       
مخالفين اسالم سياسی، اسالم و            

اما او به عيان      .  مذهب برانگيخت 
. با دولت آمريکا فعاليت ميکند              

اخيرا وی در کنفرانسی شرکت            
داشت که توسط دستگاه ضد                    
تروريسم دولت آمريکا سازمان           
يافته بود و کارشناسان سازمان             
سيا و ضد تروريسم دولت آمريکا       

اينها به    .  در آن شرکت داشتند          
چهره های ضد اسالم آمريکايی           

فعاليت اينها بنظر      .  بدل شده اند     
ما .  من برای جنبش ما مضر است     

بايد بتوانيم يک خط روشن ميان           
خود و اين دسته فعالين ترسيم                 

 .کنيم
 

در کنفرانس های لندن و                             

من تجربه خوبی در اين زمينه             
. گوش ها باز است          .  داشته ام   

هراس از هجوم جنبش های                   
مذهبی، از تروريسم، از بی                  
امنيتی و از ارتجاعی که بر دنيا          
حاکم شده است انسان های                      

بايد .  بسياری را بيدار کرده است     
در اين شرايط فعال بود و آگاهی         

 . داد
 

يک مساله ديگر، وجه برجسته          
آکادميستی بخشی از اين فعاليت         

اين فعاليت ها بسيار         .  ها است  
اليتيستی است و در سطح جامعه        

يک .  آن چنان منعکس نميشود         
تالش ديگر من در اين دو                        
کنفرانس اخير تالش برای توجه       
شرکت کنندگان به اهميت                       
سازماندهی توده ای و جنبشی در      

اين .  عرصه سکوالريسم بود         
فراخوان نيز با گرمی بسيار                 

در مجموع من نسبت    .  روبرو شد 
به اين فعاليت ها بسيار خوش               

ما بعنوان کمونيسم       .  بين هستم   
کارگری افق بسيار روشنی                  

دسترسی به يک گنجينه         .  داريم
مهم از ادبيات مارکسيستی که             
سياست های روشن و عملی را           
تبين کرده است بما ظرفيت                    
بسياری برای فعاليت و رهبری         

بايد ظرفيت  .  اين جنبش ها ميدهد   
گوش ها  .  خود را بکار بياندازيم     

برای حرف های روشن و                      
من اين   .  راهگشای ما باز است      

بسيار .  را بسيار تجربه کرده ام        
اتفاق افتاده است که نقل قول                  
هايی در اين زمينه ها از                          
منصور حکمت آورده ام و                     
شرکت کنندگان هورا کشيده اند          

گفته "  براو"و با کف زدن ها              
اين قدرت عظيم و بيکران          .  اند

کمونيسم کارگری منصور                    
بايد آن را پراتيک     .  حکمت است 

بايد راديکاليسم کمونيسم        .  کنيم
کامال .  کارگری را توده ای کنيم       

ما ميتوانيم اين   .  امکان پذير است  
 .کار را انجام دهيم

  
 شما عضو         :يک دنيای بهتر        

رهبری حزب اتحاد کمونيسم               

 شکل گيری جنبش راديکال 
 ...آزادی زن سکوالريست

اوتريکت ميشد نمايندگان هر دو                
گرايش را ديد، يا کسانی را که                     
تمايزی بين اين دو گرايش قائل                   
نيستند و اهميتی نيز به آن نميدهند،           

من .  عمدتا بعلت آکادميک بودن شان    
در هر دو اين کنفرانس ها کوشيدم            
توجه کنفرانس را به اين مساله جلب       

به اين واقعيت که اگر بخواهيم        .  کنم
بطور واقعی با اسالم سياسى بجنگيم      
و آن را حاشيه ای کنيم بايد با                         
سياست های ميليتاريستی و                           
امپرياليستی آمريکا، بريتانيا و                   

به اين نکته   .  اسرائيل نيز مقابله کنيم    
اشاره کردم که اسالم توانسته است          
يک چهره دروغين رهايی بخش از         
خود ارائه دهد و مردم در خالء                   
وجود يک نيروی مترقی و انسانی           
ميان دو شيطان يکی را انتخاب                  

به اين نکته نيز اشاره             .  کرده اند   
کردم که اکنون حجاب بيشتر يک              
اعالم موضع سياسی است تا                        

اين مباحث با استقبال                 .  مذهبی
بحث های بسياری          .  روبرو شد    

بخصوص در حاشيه کنفرانس در            
عده ای پس    .  مورد آن انجام گرفت     

از شنيدن اين مباحث کتاب من،                  
" حقوق زن در مقابل اسالم سياسی      "

 . را خريداری کردند
 

" سی اف آی    "برخی از نمايندگان        
سازمانی که اين کنفرانس ها را                  
سازمان داده بود، با عالقه                              
ميخواستند در اين مورد بيشتر                    

از اين رو شرکت       .  بشنوند و بدانند    
در اين نوع مجامع و شرکت در                  
مباحث در اين عرصه در سطح بين        

به .  المللی بسيار مهم و موثر است          
اين ترتيب ميتوان توجه آن عده ای           
که صرفا بعلت تمايالت                                   
سکوالريستی، ضد اسالمی و                     
فمينيستی به اين عرصه جلب                       
ميشوند را به مخاطراتی که در                   
عرصه فعاليت وجود دارد جلب                

و آنها را به گرايش چپ                    .  کرد
در همين مدت کوتاه     .  معطوف نمود 

۵٣شماره   

با کمونيسم شما       .  کارگری هستيد   
در اين مجامع چگونه برخورد                
ميشود؟ عکس العملهای متفاوت            

 چه بودند؟ 
 

 برخورد ها بسيار            :آذر ماجدی   
راستش برای خود من     .  مثبت است 

. هم اين مساله جالب توجه بود                 
بخاطر پروپاگاند های آنتی                         
کمونيستی، انتظار داشتم که                      

. برخورد ها سردتر يا مردد باشد           
اما درست برعکس متوجه شدم که       
برخوردها بسيار گرم و مثبت                  

در هر دو دسته تجمع با                .  است

دنيا .  چنين برخوردی مواجه شدم       
تبليغات جنگ    .  تغيير کرده است      

. سردی کامال ته نشين شده است             
افتضاحاتی که پس از سقوط ديوار       
برلين در بلوک شرق سابق رخ               
داده است، فقر وسيع، اختناق و                
سرکوب، رشد مذهب،                                  
ناسيوناليسم، راسيسم و بعضا                   

. فاشيسم همه را تکان داده است              
سياست های تروريستی و                           
سرکوبگرانه آمريکا و غرب نيز           
هر وجدان آگاهی را بدرد آورده             

در اين شرايط تبليغات جنگ     .  است
بنظر .  سردی جای چندانی ندارد        

من فضا کامال برای يک تعرض            
سازماندهی کمونيستی     –تبليغاتی   
بايد اين شرايط را درک     . مهيا است 

 .  کرد و وارد معرکه شد
 

بطور مثال ده بيست سال پيش                  
بحث با فمينيست ها در مورد                     
سوسياليسم، کاپيتاليسم و کمونيسم         

بالفاصله جبهه   .  بسيار سخت بود     
ميگرفتند و به سختی به مباحث               

در رم شرايط کامال     .  گوش ميدادند 
عليرغم نقد شديدشان    .  متفاوت بود 

به چپ بخاطر عدم نقد جنبش های         
مذهبی و آوانس دادن به مذهب و            

اسالم سياسی،        
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زمانی که من در يک بحث کوتاه          
علت تداوم موقعيت پايين تر زن           
را سرمايه داری اعالم کردم، يک    

. توافق عمومی را مشاهده کردم          
زمانی که اعالم کردم عضو                   
رهبری حزب اتحاد کمونيسم                 
کارگری هستم، توجه به بحث                

از تحليل    .  هايم حتی بيشتر شد         
کوتاهی که از داليل برخود چپ           
به مذهب و جنبش های مذهبی و           
اسالم سياسی ارائه دادم، استقبال         
زيادی شد و بسياری گفتند که                 
بنظرشان تحليل بسيار خوب و              

 .واقع بينانه ای است
عده ای در حاشيه کنفرانس از من       
خواستند که ادبيات حزب را                    

از منصور       .  برايشان بفرستم      
حکمت و نظراتش با عده ای                   
صحبت کردم و مشتاق بودند که           

به .  مباحث او را مطالعه کنند              
تعدادی که در جستجوی يک                   
جريان چپ بقول خودشان                        

يعنی حزبی که به    (فمينيست بودند   
مساله زن حساس است و برخورد      

پيشنهاد کردم  )  مردساالرانه ندارد 
که به حزب ما بپيوندند، گفتند                 
ادبيات تان را برايمان بفرست تا           

اين برخوردها بسيار   .  مطالعه کنيم 
همان کسانی که بعد از     .  جالب بود 

سقوط ديوار برلين اسم خود را از        
کمونيست به دموکرات و فمينيست 
تغيير داده بودند و از احزاب چپ        
رفته رفته استعفاء داده بودند،                
اکنون دوباره دنبال يک حزب               

زمانی که اعالم       .  چپ ميگشتند   
ميکردم که اين چپ سنتی است             
که چنين برخوردی به جنبش                  
آزادی زن يا جنبش های اجتماعی       
ديگر دارد و کمونيسم کارگری             
اين نگرش را زير و رو کرده                 

. است با عالقه گوش فرا ميدادند          
نزد آنها، خود من، نگرش ام و               
فعاليت هايم گواهی بر اين مدعا            

 . بود
 

به تمام اين داليل من تالش ميکنم       
فعاالنه در اين جنبش ها شرکت          

سازمان آزادی زن اکنون به     .  کنم
يک سازمان بسيار سرشناس و          
معتبر در سطح بين المللی بدل             

در تمام اين مجامع از      .  شده است 
ما با احترام بسياری استقبال                 

به حرف هايمان گوش         .  ميکنند
خواهان ارتباط با ما             .  ميدهند
در همين کنفرانس رم من      .  هستند

تعدادی از کتاب حقوق زن در             
مقابل اسالم سياسی را همراه               
داشتم، کليه آنها در همان روز             

آخرين شماره   .  اول فروش رفت    
نشريه آزادی زن به انگليسی، به       
سردبيری مريم کوشا، را که                 
برای برگزار کنندگان ارسال              
کرده بودم، خود شان چاپ کردند      
و در عرض چند ساعت همه آنها       

 . را از روی ميز برداشتند
 

دو قطعنامه پيشنهادی از جانب           
سازمان آزادی زن و يک                        
قطعنامه پيشنهادی توسط من و با      
حمايت ماريا هاگبری از فعالين         
چپ جنبش حقوق زن و عليه قتل       
ناموسی در سوئد، به اتفاق آراء         
و در ميان استقبال گرم به                        

يک .  تصويب کنفرانس رسيد         
قطعنامه در محکوميت جمهوری     
اسالمی در سرکوب زنان بخاطر     
حجاب و دستگيری فعالين حقوق      
زن و در حمايت جنبش زنان در         
ايران، يکی ديگر از دولت های         
اروپايی مطالبه ميکرد که به هر        
زنی که از تهديد و يا خشونت               
جنسی فرار ميکند، بالفاصله               

و سومی   .  پناهندگی اعطاء شود    
در محکوميت آپارتايد جنسی               
بعنوان نظامی که نصف بشريت       
را سرکوب ميکند نگاشته شده             
بود و مطالبه ميکرد که آپارتايد          
جنسی همچون آپارتايد نژادی در      

 . سطح بين المللی محکوم شود
در مجموع من کامال از شرکت          

. در اين کنفرانس راضی هستم           
بنظرم توانستيم در اين جنبش               

توانستيم همبستگی  .  تاثير بگذاريم 
و ارتباط محکمی با آن برقرار            

. کنيم، اعتمادشان را جلب کنيم           

 شکل گيری جنبش راديکال 
 ...آزادی زن سکوالريست

 شما چه اهدافی را      :يک دنيای بهتر  
در اين کنفرانس دنبال ميکرديد؟ به          

 کدام نتايجی دست يافتيد؟ 
 
 من همانگونه که در            :ذر ماجدی  آ

باال اشاره کردم اين جنبش را نطفه           
آن بشريت متمدن ميدانم که منصور        

من .  حکمت به آن اشاره کرده است        
کال اهميت بسياری برای جنبش                 

بنظر من اين      .  های اجتماعی قائلم     
درافزوده منصور حکمت بسيار مهم     
و در پيروزی کمونيسم تعيين کننده          

اينکه بعنوان کمونيست تالش      :  است
کنيم که بر اين جنبش ها تاثير                        
بگذاريم و بکوشيم مهر کمونيسم               

هر چه  .  کارگری را بر آنها بکوبيم       
اين جنبش های قوی تر و                                 
سازمانيافته تر باشد، توازن قدرت           
سياسی بيشتر بنفع کمونيسم و طبقه          

 . کارگر خواهد بود
 

برای من برابری زن و مرد از                    
اهميت بسيار بااليی برخوردار                  

جنبش آزادی زن در ايران            .  است
ميتواند در پيشاپيش يک حرکت                 

در .  انقالبی برای تغيير قرار گيرد        
اروپا نيز ميتوان يک چنين پتانسيلی       

بايد اين جنبش را با     .  را مشاهده کرد  
الئيسيته يا    .  تمام قوا تقويت کرد           

سکوالريسم نيز از اهميت بسياری          
بنظر من الئيسيته     .  برخوردار است  

يکی از ارکان مهم يک دنيای آزاد و      
در شرايط    .  برابر و انسانی است         

کنونی اين جنش جايگاه مهمی در             
اجتماعی   –ميان تحرکات سياسی         

ما بايد در راس اين جنبش               .  دارد
 .قرار گيريم

۵٣شماره   

اکنون سازمان آزادی زن يکی از          
. بخش های موثر اين جنبش است          

در همان جا برای شرکت در                     
کنفرانس ها يا سخنرانی های                    
مختلفی دعوت مان کردند و                       
خواهان دريافت نشريات مان                   

حاصل اين دو سه روز                .  شدند
فعاليت بسيار خوب و رضايت                

 .بخش بود
 

 گرايش ديگری      :يک دنيای بهتر     
هم بر سر مسائل اسالم و                              

در غرب در               "  سکوالريسم"
فعال "  اکس مسلم     "چهارچوب      

تفاوت اين دو حرکت را در        .  است
 چه می بينيد؟ 

 
 من بيشتر و بيشتر             :آذر ماجدی   

دارم متقاعد ميشوم که اين يک                 
حرکت کامال راست و در خدمت           

در ابتدای   .  تروريسم دولتی است     
تشکيل اين جريان من به آن نقد                 

بويژه نام اکس مسلم بنظرم       .  داشتم
اما .  بسيار مخرب و نادرست بود        

اکنون که مدتی از تشکيل و فعاليت       
آن ميگذرد، ديگرهيچ ترديدی                 
برايم نمانده است که اين جريان               
کامال به يک جريان راست تبديل           

اين سازمان دقيقا            .  شده است     
محصول همان گرايش                                  
سکوالريستی و ضد اسالمی                    
راستی است که در باال به آن                      

يکی از محصوالت      .  اشاره کردم  
جنبی سياست های دولت آمريکا و        

 . اسرائيل است
 

من واقعا متاسفم که مشاهده ميکنم         
حزب کمونيست کارگری، که                  
روزی سمبل افتخار و غرور                   
کمونيستی، آزاديخواهی، برابری        
طلبی و انسان دوستی و                                 
راديکاليسم بود تبديل به سازمان            

ابتدا از     .  اکس مسلم شده است            
طرف عده ای اين اميد مطرح                   
ميشد که اين سازمان شايد بتواند             
مشوق عده ای مسلمانی باشد که              
ميترسند علنا از اسالم روی                       

. برگردانند، اين روند اتفاق نيافتاد        
آنچه برعکس ما شاهدش بوديم،             

تبديل بخش                
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مهمی از رهبری حککا و کميته           
های تشکيالتی آن به اکس مسلم و        
دنبالچه های جريان اکس مسلم              

واقعا جای شرم دارد که يک       .  بود
عده کمونيستی که يک عمر                     
بعنوان کمونيست و آته ئيست                 
شناخته ميشدند و فعاليت ميکردند، 

از .  به يکباره اکس مسلم شده اند         
رياکاری عيانی که در اين                        
نامگذاری وجود دارد که بگذريم،      
اين حرکت يک بازگشت مهم از           

 . کمونيسم است
 

اکنون فقط رهبری و کادرهای              
حککا هستند که اين جريان را                
اداره ميکنند، و در آن فعال                       

زمانی که در کنفرانس            .  هستند
اومانيستی در       –سکوالريستی     

هلند شرکت داشتم، عده ای از                
شرکت کنندگان در کنفرانس به             
جريان اکس مسلم اشاره کردند، و       
اعالم تاسف کردند که جريانی که       
ابتدا در آنها اميد ببار آورده بود،          

 –آنچنان افتضاح سياسی                           
اجتماعی ای باال آورده است که            

منظور در  .  (بکلی ملغی شده است   
 .)هلند است

 
بنظر من اکس مسلم در کنار                    
سکوالريسم راست قرار گرفته            
است، مانند آيان هرسی علی و               

. وفا سلطان که به آن اشاره کردم         
اگر يک مسلمان ناآگاه که به                    
آگاهی ميرسد و مذهب را کنار               
ميگذارد ميتواند به اکس مسلم                
بودن خود افتخار کند، يک عده             
کمونيست بعد از بيست سی سال          
مبارزه کمونيستی و آته ئيستی               
بايد از اکس مسلم ناميدن خود                 

 .شرم کنند
 

بويژه وقتی دو کنفرانس کلن                   
متعلق به اکس مسلم با کنفرانس             
رم متعلق به جنبش سکوالريست         

فمينيست را با يکديگر مقايسه           –

 .های اين حزب بدل شده است
 
هر تجمع     :  يک دنيای بهتر          

سياسی فعالين معموال شناختهای       
اين .  متعددی بهمراه دارد               

کنفرانس چه ويژگی هايی برای         
 شما داشت؟ 

 
 در البالی پاسخ ها        :آذر ماجدی 

اين .  به اين مساله اشاره کردم           
کنفرانس پيش از هر چيز به من          
نشان داد که در ارزيابی خود                
نسبت به اين جنبش خطا نکرده           

اين واقعيت که جنبش               .  بودم
سکوالريستی آزادی زن ميتواند       
يک اهرم مهم سازماندهی و                 

. پيشبرد بشريت متمدن باشد                 
ميتواند قالبی برای سازمانيابی           

اين کنفرانس به  . اين بشريت باشد 
من نشان داد که خودآگاهی                     

سياسی بسيار بااليی         -اجتماعی
در اين جنبش موجود است و                 
نسبت به اهداف و سازمانيابی             

مساله دوم  .  خود بسيار آگاه است    
استقبال گرمشان از کمونيسم                
عليرغم نقد جدی شان به                          

اين نيز  .  جريانات چپ حاکم بود     
نشان داد  .  اميد بسياری به من داد    

که دنيا تغيير کرده است و فرياد          
کامال در   "  کمونيسم مرد  "های   

دور دست گم و خاموش شده                  
کمونيسم زنده است و پويا       .  است
اين را ميتوان تشخيص داد     .  است

و بايد برای فعال تر کردن آن و           
. سازماندهی آن به حرکت آمد             

اين کنفرانس اميد و انرژی صد          
 .چندانی برای فعاليت به من داد

 
 گام بعدی         :يک دنيای بهتر          

 شکل گيری جنبش راديکال 
 ...آزادی زن سکوالريست

کنيد، بيشتر به ماهيت راست و آلت          
. دست بودن اکس مسلم پی ميبريد             

يکی از مفاد در دستور کنفرانس                
کلن، سخنرانی در مورد ماهيت آنتی    
سميتيستی و ضد اسرائيلی اسالم               

اگر در اين کنفرانس يک نفر           .  بود
نيز درباره سرکوب و کشتار و                   
تحقير تاريخی فلسطينی ها توسط             
دولت اسرائيل صحبت ميکرد، اين         

اما در ميان        .  بند قابل قبول بود          
دستور جلسات ديگر همين بند                     
جايگاه اکس مسلم را در قطب بندی         

دم .  های بين المللی نشان ميدهد              
 . خروس کامال بيرون زده شد

 
اين رفقا فکر ميکنند که تاکتيک                  

با راه     .  خيلی درخشانی زده اند            
انداختن اکس مسلم به رسانه ها                   

به احتمال زياد به        .  دست يافته اند     
. امکانات ديگری نيز دست يافته اند       

اما به چه قيمت؟ به قيمت پشت                     
. کردن به اصول کمونيسم کارگری        

دقيقا همان اتفاقی که منصور حکمت     
در کنگره دوم به آن اشاره ميکرد              

جريانات چپی  .  سر حککا آمده است    
که وقتی ميخواهند اجتماعی شوند،         
راديکاليسم خود را کنار ميگذارند و       
حداکثر تا حد يک جريان سوسيال            

اين اتفاق   .  دموکرات نزول ميکنند     

اشاره به   .  (برای حککا افتاده است      
سوسيال دموکراسی بعنوان يک                

اين حزب نه تنها     .)  نمونه آمده است   
در اين عرصه و در خارج به اين               
چنين راست روی درغلطيده است،         
در ايران هم همين گرايش را                        

دفاع از جريانات کارگری       .  شاهديم
زرد بطور نمونه به يکی از سياست        

۵٣شماره   

 چيست؟ 
 

 گسترش فعاليت در          :آذر ماجدی   
ايجاد پيوندهای بسيار    .  اين عرصه 

نزديک تر و محکم تر با اين                       
شرکت فعال در مباحثات         .  جنبش
سازمان آزادی زن اکنون يک     .  آنها

ما بايد  .  بخش مهم اين جنبش است      
. اين موقعيت خود را تحکيم کنيم            

من را بعنوان يکی از اصالح                   
کنندگان مانيفست کنفرانس تعيين          

در اين عرصه                .  کرده اند       
پيشنهادات متعددی به کنفرانس               
دادم که بايد تا اجالس بعدی آن را           

بسياری از سازمان     .  پيگيری کنيم  
های شرکت کننده خواسته اند که            
ادبيات مان را در اختيارشان                     

ارسال ادبيات انگليسی يا     .  بگذاريم
فرانسه مان به آنها و تالش برای             
ترجمه بخش ديگری از ادبياتمان          
يکی از فعاليت های مهم ديگر                  

 .است
من به کنفرانس پيشنهاد کردم که             

 مارس    8کنفرانس بعدی را در              
و بکوشيم    .   برگزار کنيم       2009
.  فعال را دور هم گرد آوريم      1000

از اين پيشنهاد استقبال شد و قرار           
شد که در اين مورد با يکديگر                  
تبادل نظر بيشتر داشته باشيم و از         
هم اکنون فعاليت فشرده و متمرکز        

. کار بسيار است     .  را شروع کنيم     
پتانسيل بسياری در جامعه موجود        

بايد آستين ها را باال زد و با         .  است
تمرکز و تالش صد چندان در اين          

کمونيسم .  عرصه دست بکار شد        
کارگری ميتواند مهر خود را                    
بطور جدی بر اين جنبش بکوبد و          

 .*تاثيرات جدی در دنيا بگذارد
 

!به سازمان آزادى زن بپيونديد  



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 با سالم

ديروز وقتی خانم سومرز به من           
پيشنهاد شرکت کردن در اين                  

!  به اميد فکر کردم    ،جلسه را دادند 
به اميد بودن نفسهائی که برای               
پيشبرد امر انسانی معنای واقعی         
کودک و برقراری جامعه ای شاد        
و سالم هنوز در دنيای بی رحم               

من برای اين جمع     .  امروز ميدمند 
و همه انسانهائی که به شرايط                
موجود و آنچه برخالف لياقت                

 سر تعظيم        ،انسان امروز است       
 احترام ميگذارم   ،فرود نياورده اند  

 .و دست تک تک شان را ميفشارم

 

وقتی ما ميخواهيم از روان                       
شناختی کودک على العموم حرفی     
بميان آوريم از چه سخن ميگوئيم؟      
مالک ما برای تعريف کودک                
چيست؟ برای واضح شدن سوالم         

در !  آنرا بازتر مطرح ميکنم              
سيستم کنونی برای تعريف اجزای    
تشکيل دهنده يک جامعه و درک         
ساده آن چندی است از واژه                     

و اين   !  استفاده ميشود  "  فرهنگ"
 در واقع     ،"فرهنگ" يعنی     ،واژه

از ديد من تفسير ساده آنچه بايد               
به اين  !  باشد است نه آنچه هست       

معنا که وقتی ما از فرهنگ در               
مورد يکی از بنيادی ترين اجزاء         

 ،انسان يعنی کودک حرف ميزنيم      
در واقع ميخوايم آنرا در يک                   

و يا   !  معنای مفهوم دار جا دهيم         
ساده تر بگويم موقعيت آن جزء            
را با موقعيت موجود که در                      

و در   !  جريان است گره ميزنيم        
بهترين حالت آن سعی ميکنيم آن          
را از يک وادی با مقايسه هم                    
جنس آن به وادی ديگری                           

به اين منظور سوال من     !  بچسبانيم
کلی است و برای پاسخ به آن                   
سعی ميکنم زياد حاشيه نروم تا             
بحثم از حوصله جمع خارج                    

 .نشود

 

شما نماينده سالمتی روحی برای         
آينده اين جامعه هستيد و تالشتان          
به اندازه درکتان از محيط اطراف      

 به اين مقايسه؛ يعنی            ،اگر باشد  

امروز بخاطر اين تقسيم بنديها          
متفاوت تعريف ميشود و اين               

در .  تعريف واقعی نيست               
کشورهايی که در حال حاضر           

 و يا موجودی    ،کودک ادامه نسل  
است که فقط در يک رابطه                  

 و يا وسيله      ،جنسی بوجود ميايد   
ای ارزان برای کار معنی                    

 چيزی به نام حقوق                  ،ميشود
و اين      .  کودک معنی ندارد          

بزرگساالن و حاکمان آن جامعه      
هستند که بايد ها و نبايد ها را               
بجای خواسته های کودک بزور      

به همين       .  جايگزين ميکنند      
خاطر کمتر شاهد شکوفا شدن           
استعداد طبيعی کودکان                          

 در     ،و بدتر از اين             .هستيم     
جوامعی که مذهب برای کودک       

 نه تنها اين     ،تکليف معلوم ميکند  
استعدادها کاناليزه ميشود بلکه          
کودک از همان اول تفکيک                

سرکوب .  جنسی هم ميشود            
در چنين     .  جنسی هم ميشود         

تفکراتى کودک از جنس ماده با        
جنس نرش فرق دارد و بنا به              
موقعيت خانواده ای که در آن             

از .    پديد آمده با او رفتار ميشود      
خود "  فرق"همان اوان کودکی      

را که در آن جامعه معنی شده             
به او     .  به او گوشزد ميکنند           

ميآموزند که او قبل از اينکه                
کودک باشد يک جنس قابل                  
دسترسی برای خواسته های نر        

بجای احترام به         .    ها است    
خواسته ها و شادی هايش به او          

و .  خود سانسوری را ميآموزند      
بيچاره کودک اين جوامع هنوز        
بارور نشده مجبور است به                 
چيزهائی بيانديشد که معنی                 
عينی آن برايش به عنوان يک           

به .  کودک هيچ موجوديتی ندارد    
نظر من برای يک کودک در              
اين شرايط بهترين اطمينان                 
نشان دادن حقوق اوست و                    
اطمينان خاطر دادن به اينکه              

" کودکان بر هر چيز مقدمند            "
 ! است

 

به نظر من اولين وظيفه شما به          
عنوان دکتر در برخورد با                   

 در نظر گرفتن همين             ،کودک

 متن سخنرانی مجيد پستنچی
  آمستردام45در جمع روانپزشکان سنترم 

سنجش اين فرهنگ تعريف شده در         
هلند و آن فرهنگی که بيمار و يا                  

 بسنده    ،مراجعه کننده از آن آمده              
و تعريفتان از کودک        .  خواهد کرد  

علل العموم نميتواند باشد و افق                   
کودک سالم از ديد اين                ديددتان    
آيا اين درست و  !  خواهد بود فرهنگ

کامل است؟ آيا اين مالک برای                   
تعريف اين جزء مهم تشکيل دهنده           
جامعه آينده کافی است؟ جواب من            

نه تنها کافی   :  به اين سوال اين است     
 بلکه فقط اين مقايسه باعث            ،نيست

ميشود درد ناشی از ناماليمات                    
و مقايسه آن با آنچه      "  فرهنگ بدتر "

 مراجعه کننده   ،در اينجا جاری است    
را اوال بخاطر نفس قياس به اطاعت       

از فرمانهای فرهنگی اين محيط                 
منطقا مجبور کند و دوما اليه ای از          
اين فرهنگ جديد که خود دارای                
تعاريف متناقض بسياری با تعريف        
واقعی کودک دارد را به نام آنچه               

 .بايد باشد به مراجعه کننده القا کند

 

 بگداريد من هم تعريف غير                         
. فرهنگی خود از کودک را بگويم           

شايد به اين ترتيب بتوانم ساده تر               
 .منظورم را برسانم

 

: تعريف من از کودک اين است                  
کودک انسانی است کامل دارای                

اما .  حقوقی برابر با همه انسانها             
بخاطر ناتوانی جسمی اش مورد               
ستم قرار ميگيرد و مجبور به                       
اطاعت ميشود؛ کودک نيازش با               
تعاريف فرهنگی و اجباری هيچ                

او .  جامعه ای هم خونی ندارد                  
نيازش واقعی است؛ درکش از بايد          

او به   .  ها و نبايد ها غريبه است              
او خواسته  .  زيان و ضرر نميانديشد    
او توانمند   .  اش را بررسی نميکند        

براحتی زندگی شاد را از              .  است
زندگی غمگين با خنده و گريه ابراز        

او بهنگام ديدن هر عملی در        .  ميکند
هر نقطه ای عکس العملی مناسب            
را می گزيند و باالخره او زندگی               
واقعی را بدون تعليم ديدن و بايد ها           

! و نبايدها برای ما بنمايش ميگزارد       
اين کودک را ما نبايد در تقسيمات             

اين کودک  .  جغرافيائی جستجو کنيم   
انسان واقعی است که در دنيای                   

۵٣شماره   
نکته مهم يعنی تعريف انسان از              

اگر اين تعريف     .  کودک بايد باشد    
 شما  ،مبنا و در صدر قرار بگيرد         

ميتوانيد معضالت ناشی از                        
 ،تعريفات جوامع عقب افتاده را             

مدل بهتر و   "بجای مقايسه کردن با     
 با گوشزد کردن معنی          ،آن"  بدتر

انسانی کودک وی را از آسيب                 
شما فرض   .  های موجود برهانيد     

کنيد کودکی از عراق و يا ايران و          
 که  ،يا از آفريقا و يا هرجای ديگر        

کودک معنی انسانی در آنجا                      
 را پس از ديدن ضربات             ،نميدهد

روحی فراوان که به وی وارد شده        
چندمين سوال شما    .  مالقات ميکنيد 

از وی اين خواهد بود که احساست        
از موجود بودنت چيست؟ و يا                  
چندمين سوال شما اين خواهد بود          

 که االن چه ميخواهی؟

*** 

اين سخنرانی اينجا تمام شد و با                
تشويق حضار به جای خود بدرقه          

در قسمت سوال و جواب چند      .  شدم
از جمله اين   .  سوال جالب طرح شد   

که به نظر شما آيا اين علم                             
بايد از سياست جدا    )  روانپزشکی  (

 باشد؟

 

به :  و من بدين گونه جواب دادم             
نظر من اين روانپزشکی يا هيچ              
علمی نيست که در سياست و                     
اوضاع خود را داخل ميکند بلکه           
دقيقا برعکس اين سيستم حاکم                 
سرمايه داری است که از اين علوم       
به عنوان وسائل حرفه ای برای              
ايجاد جوی شبيه خرافات قرون              

به نظر من      .  قبلی استفاده ميجويد     
يک انسان آگاه با وجود دانائی اين         
علوم ميتواند انسانها را آگاه کند به         
شرايطی که اين مشکالت به آنها            
تحميل شده است و از آنها بخواهد          
 .شرايط را به نفع خود تغيير دهند

 

آيا :  و در سوالی ديگر پرسيده شد         
شما معتقديد که ما بايد در نقش يک  

 آگاه گر عمل کنيم؟

 

اگر اين کار را        :  من جواب دادم     
بکنيد که خوب است ولی انتظار             
من اين است که القل تخريب گر             

 .نباشيد

 *** 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 شرکت ILOکسانی که در اجالس 
کرده اند نماينده وزارت کار ايران 

 هستند نه کارگران

 

 کارگران ايران خودرو: از

دبيرکل محترم سازمان جهانی    :  به
 کار

 

 با سالم و سپاس! جناب دبير کل

 

 جناب رئيس
 ILOبه مناسبت اجالس ساليانه           

فرصت را مناسب دانستيم تا                   
مطالبي هرچند تكراري را با شما        

 .درميان گذاريم

ما طی سالهای گذشته بارها                     
اعتراض خود را به نقض ابتدايي        
ترين حقوق آارگران ايران توسط      
دولت ايران به حضورتان ارائه           

زيرا ما بعنوان بخشي از       .  نموديم
جامعه آارگري حق داريم که مثل       
همه انسانها از حقوق انسانی خود       

ما کارگران     .  دار باشيم    ربرخو
ايران هر روز شاهد و درگير                 
تمامي اين بيحقوقي ها بوده و                  
هستيم و اينک به عنوان يک                    
کارگر وظيفه خود ميدانيم آه                  
حقوق پايمان شده مان را به                      
جهانيان جهت آسب حمايت از              

ازآنجايي آه  .  آنان يادآوري نمائيم   
سازمان تحت رياست شما                        
رسالتش بررسي حقوق قانوني و         
تعيين شده آارگران و آارفرمايان      

 متاسفانه شاهد آم توجهي           ،است
به بخش آارگري اين رسالت                 

همانگونه آه اطالع            .  ميباشيم
داريد جمهوري اسالمي ايران               
سالهاست آه حقوق آارگران                 
ايران را نقض آرده و هر                          
اعتراضي را به وحشيانه ترين             
شيوه ممكن سرآوب مينمايد و اين      

ميباشد  ILO  در حاليست آه عضو    
و هرسال در همين زمان دوهيئت       
انتصابي را به جلسات ساليانه                
اعزام ميدارد آه هيچگونه                        
مشروعيتي درميان آارگران                

ما از شما انتظار         .  ايران ندارند  

مورد اعتماد دولت در آن                        
عضويت دارند می باشند که                 
مغاير با تمام کنوانسيونهای                   
جهانی کار و حقوق بشر در                   
مورد عضويت کارگران در                

ما .  تشکلهای خود می باشند             
توجه جنابعالی را به  آيين نامه             
تشکيل شوراهای اسالمی کار            
مصوبه هئيت دولت ايران جلب         
می کنيم که حتی يک مورد آن              
طبق موازين جهانی کار و حقوق      
بشر نمی باشد چون طبق آيين              
نامه انتخابات شوراهای اسالمی       
کار نفرات انتخابی در شوراهای      
اسالمی کار ابتدا بايد توسط                   

و )  نماينده دولت   (وزارت کار       
کارفرما تشخيص صالحيت                
شوند و اگر شرايط الزم که در            
اساسنامه آن آمده است را داشته          
باشند می توانند نماينده کارگران       
شوند و در نتيجه تمام نمايندگان          
شوراهای اسالمی کار جزء                 
نفرات تائيد شده دولت و کار                 
فرما می باشند و در نهايت                      
کانون شوراها به عنوان تشکل           
اصلی شوراهای اسالمی کار              
يک تشکل صدرصد دولتی بوده       
و نفرات آن نيز مورد تائيد دولت       
می باشند و هيچ منافع مشترک با       

نمونه .  ما کارگران ندارند              
عملکرد اين تشکل حضور در            
شورای عالی کار و قبول                        
تصويب دستمزدهای به نفع                  
دولت و کارفرمايان می باشند که      
مورد قبول ما کارگران نبوده و           
اعتراض تمام کارگران ايران به       

در نتيجه ما         .  آن ادامه دارد        
کارگران ايران خودرو که يکی         
از بزرگترين واحدهای توليدی          
ايران هستيم اين تشکل را نماينده       
خود ندانسته و خواهان اخراج             
آنان از اين مجامع جهانی کار              

 .می باشيم

 

نمايندگان  بعدی نمايندگان دولت       
می باشند وزارت    )  وزارت کار (

کار به نظر ما يک نهاد ضد                   
کارگری و مخالف ايجاد                          
تشکلهای کارگری بوده و نمونه         
آن جلوگيری از برگزاری هر             
گونه انتخابات تشکلهای کارگری    
توسط ما کارگران ايران خودرو       
و اخراج دهها نفر از دوستان ما         

 عدم به      ،به جرم تشکل خواهی       
رسميت شناختن سنديکای                      
کارگران شرکت واحد و حمله به       

عتراض کارگران شرکت ايران خودرو به هيات ا
 ايرانی شرکت کننده در اجالس سازمان جهانی کار

داريم آه اعضاء خود را ملتزم به              
قوانين مصوب آن سازمان نموده و          

 .آنها را به پاسخگويي فرابخوانيد

 

 جناب رئيس

بر اساس اعالم رسانه ها در اجالس       
آن سازمان آه در      )  مجمع عمومي (

 متاسفانه باز    ،ژنو برگزار مي شود     
هم آساني به عنوان نمايندگان طبقه         
آارگر ايران شرآت مي آنند آه در         
هيچ انتخابات دموآراتيكي به عنوان      
 .نماينده  کارگران برگزيده نشده اند

 

بدين وسيله، ما کارگران شرکت                
خودرو سازی ايران خودرو يکی از      
بزرگترين واحدهای توليدی با بيش         
از سی هزار کارگر اعالم مي آنيم           
اين شرآت آنندگان نمايندگان واقعي      
آارگران ايران نبوده و اعتراض              
شديد خود را نسبت به پذيرش اين              
افراد براي حضور در جلسات                    
سازمان بين المللي آار اعالم مي              

 .آنيم

 

 جناب آقای دبير کل

همانگنه که می دانيد ما کارگران               
شرکت اتومبيل سازی ايران خودرو      
با بيش از سی هزار کارگر شاغل             
در اين مجموعه بزرگ توليدی به            
علت ممنوعيت ايجاد هر گونه                     
تشکل های کارگری از داشتن هر            
گونه نماينده کارگری محروم هستيم       
و هيچ کسی را به عنوان نماينده                  

در نتيجه هيات شرکت    .  خود  نداريم  
کننده ايرانی نماينده ما کارگران                 
نبوده بلکه انتصابی از طرف دولت        

می باشند که نه تنها        )  وزارت کار (
نماينده ما کارگران نيستنند بلکه                 

کانون .  هويت کارگری نيز ندارند        
شوراهای اسالمی کار يک تشکل            
دولتی و کار فرمائی می باشد چون          
در اساسنامه آن  شرايطی وجود                 
دارد که همه کارگران نمی توانند              

. در آن شرکت و يا عضوء  شوند              
يکی از شرايط انتخابات تشکيل                 
شوراهای اسالمی کار ابتدا تشکيل          
هيئتهای تشخيص صالحيت که                  
نماينده کارفرما و چند نفر از افراد            

۵٣شماره   
نمايندگان کارگران شرکت واحد و       

 دستگيری و زندانی     ،سنديکای آنها 
 عدم قبول          ،کردن آقای اسانلو          

خواستهای  کارگران نيشکر هفت         
 ،تپه  و دستگيری نمايندگان آنها             

حمله به سنديکای خبازان و                        
 حمله و     ،دستگيری نمايندگان آنها    

دستگيری کارگران نساجی                       
کردستان و عدم پذيرش خواستهای      
کارگران الستيک سازی البرز و          
عدم پذيرش خواستهای کارگران           

 و دهها نمونه     ،ايران خودرو ديزل   
ديگر از زير پاگذشتن حقوق تشکل      
يابی کارگران و خواستهای آنان             

نمونه بعدی جلوگيری     .  می  باشد    
از برگزاری آزادانه روز جهانی           
کارگر و حمله به کارگران شرکت        
کننده و دستگيری دهها کارگر به           
جرم شرکت در مراسم روز                      
جهانی کارگر که خواستار خواسته      
های مشخص خود از جمله حق               

 حق اعتراض و اجتماع       ،اعتصاب
و ايجاد تشکل های کارگری جدا            

 خواستار انحالل                 ،از دولت        
 لغو قرار         ،شرکتهای پيمانکاری    

 و خواهان دستمزد      ،دادهای موقت 
عادالنه باالی خط فقر که شصت و       
 .پنجاه  هزار تومان بودند می باشند

 

برای همين ما کارگران ايران                  
خودرو به علت زير پا گذاشتن                 
ابتدائی ترين حقو ق انسانها و                    
کارگران توسط وزارت کار                     
نماينده دولت به علت جلوگيری از        
ايجاد هر گونه تشکل کارگری و            

 ،به علت نداشتن آزادی بيان آزادی      
 نداشتن   ، حق اعتصاب    ،اجتماعات

امنيت شغلی با وجود شرکتهای               
 ،پيمانکاری و قرار دادهای موقت       

نداشتن امنيت جانی به علت                       
رعايت نکردن استانداردهای                  

  ، نداشتن رفاه اجتماعی                 ،ايمنی
نبودن بيمه های بيکاری با                          

 پايين بودن      ،اخراجهای بی رويه     
دستمزدهای خود و بی توجهی                 
وزارت کار در مقابل اين                             

 و همراهی     ،خواستهای انسانی ما    
 ،وزارت کار با کار فرمايان                     

خواهان لغو کرسی وزارت کار             
ايران در سازمان جهانی کار می           

 . باشيم

 

ما خواهان پايان دادن به کار                      
شرکت های ضد کارگری و ضد            

انسانی در ايران    
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 می باشيم

 

ما خواهان احترام به                   
امنيت شغلی کارگران و          
لغو قراردادهای موقت می    

 باشيم

 

ما خواهان بازگشت به              
کار کارگران اخراجی              
ايران خودرو و ديگر                 
شرکتهای وابسته به                    

 سرکار می باشيم

 

ما خواهان رسيدگی فوری     
به عدم پرداخت دستمزدها     
از طرف کارفرمايان به           

 کارگران می باشيم

 

ما خواهان حمايت جامعه        
کارگری از خواستهای             
کارگران نيشکر هفت تپه        
و غيره که با بحران                     
بيکاری مواجهه هستند می    

 باشيم

 

ما خواهان آزادی فوری          
دستگير شدگان روز اول        
ماه می روز جهانی کارگر     
و پايان دادن به تهديد                   

 ارعاب پليسی می باشيم

 

ما به عنوان جامعه                       
کارگری از کارگران                 
ترکيه حمايت کرده و                 
اقدامات دولت ترکيه را            
محکوم  و از سازمان                 
جهانی کار می خواهيم  از      
ورود نمايندگان ترکيه به         
علت نقض حقوق                          
کارگران به  اجالس                    
 .جهانی کار جلوکيری کند

  

جمعی از کارگران  خودرو 
سازی شرکت ايران 

 خودرو

شغلی و کمبود حقوق خود مقابل      
ساختمان دانشگاه علوم پزشکی       

 .مشهد تجمع کردند

 

قانون پيمانی کردن نيروهای             
پزشکی در تمام استان های                 

اما پس   .  کشور اجرا شده است      
از گذشت حدود ده ماه از                        

 در  ،اجرای اين قانون در کشور     
مشهد به آنان می گويند با حقوق        

 15 هزار تومان و قرارداد      150
روزه اگر می خواهيد مشغول           
به کار شويد و اگر نه اخراج                

يکی از ممدکاران     .  خواهيد شد  
بيمارستان قائم مشهد با اشاره به      
عدم وجود امنيت شغلی                          
پرستاران در مشهد خطاب به            

حال سوال  :  "سران ارتجاع گفت  
ما اين است که آيا با حقوق                     

 هزار تومان و             150ماهيانه    
 روزه و وضعيت         15قرارداد   

قيمت کاال و تورم در کشور می        
توان يک زندگی کم دغدغه                 

" داشت و يا حتی زندگی کرد؟          
وی با بيان اين که ما تمامی                   
مراحل رسمی اعتراض                        
خودمان به اين موضوع را از           
راه های رسمی و قانونی و طی        
مکاتباتی با مسئوالن و حتی                

 ،احمدی نژاد انجام داده ايم                  
تجمع اعتراض آميز را تنها راه        
باقی مانده برای احقاق حقوقشان     

اين مددکار در مورد          .  دانست
: نتايج اين تجمع اظهار کرد                

نمايندگان معترضان با مراجعه       
به استان داری خراسان قدس             
رضوی و انجام يک سری                   
مذاکرات به نتايج مطلوبی                    
رسيدند و قرار شد مسئوالن                
استان داری با هماهنگی                        
دانشگاه علوم پزشکی مشهد               

 .موضوع را پی گيری کنند

 عتراض کارگران ا

 ...ايران خودرو 

 تنظيم؛ على طاهرى

 

اعتصاب کارکنان بيمارستان پاستور نو            
 تهران

جمعی از کارکنان بيمارستان پاستورنو               
تهران در اعتراض به نحوه دريافت                        
مطالبات خود در محل کار اعتصاب و                  

 سال پيش طبق گفته           2از   .  تجمع کردند  
 ، اضافه کاری     ، دستمزد  ،کارگران حقوق  

لباس کار و ساير مطالبات قانونی کارکنان         
بيمارستان پاستورنو تهران به داليل                       
نامعلومی با تاخير طوالنی پرداخت می               

به طوری که کارکنان بيمارستان              .  شود
عادت کرده اند حقوق ماهيانه خود را با                

 روز تاخير و اضافه کاری خود را با              15
اين در حالی    .  يک ماه تاخير دريافت کنند       

است که مديران بيمارستان حقوق های دو          
ميليون تومانی دريافت کرده و سپس جای           

 .خود را به مديران جديد تر می دهند

 

يکی ديگر از اعتراضات کارکنان                           
بيمارستان در مورد فعاليت شرکت های              
پيمانکاری تامين خدمات و نيروی انسانی          
در بيمارستان پاستور نو و اخراج حدود               

 نفر ار همکاران خود طی چند ماه                     20
 .اخير است

 

 نفر در بيمارستان پاستورنو            280حدود   
تهران مشغول به کار هستند که به دنبال                
آغاز به کار شرکت های پيمانکاری در                

 کارگر       26  ،اين مراکز بيمارستانی            
 10قراردادی اين شرکت با سوابق بيش از        

سال در حال حاضر به صورت پيمانی                  
 .مشغول به کار هستند

 

تجمع اعتراضی پرستاران و مددکاران               
 دولتی مشهد

جمعی از پرستاران و مددکاران بيمارستان       
های دولتی مشهد در اعتراض به نبود                    

۵٣شماره   
در جواب اين رفيق کارگر عزيز         
می خواستم بگويم که مسلم است           

 4 هزار تومان که هيچ با          150با  
برابر اين مبلغ هم در جنگل                      
اقتصاد ايران نمی توان يک                     

اين .  زندگى درشان انسان داشت       
سوال را از مقامات و سران                     
ارتجاع و احمدى نژاد تيرخالص        

آنها .  زن پرسيدن جوابى ندارد          
خود آگاهانه مسبب اين وضعيت          

اصوال رژيم مرتجع و ضد         .    اند
کارگر اسالمی نشان داده راه اول        
و آخر برای مقابله با موجوديت             

و .  کثيفش همان اعتراض است          
اين توهمی است که بتوان با                     
آخوند های رذل و پليد که استاد              
حرافی و چرند و مزخرف گويی          

اگر خاتمی  .  کرد"  ديالوگ"هستند  
و دنبالچه هايش با تمام نمايشى که       

راه انداختند    "  ديالوگ"بر سر        
امروز مجبور به خفه خون گرفتن      

 ! شدند ديگر وای به حال کارگر
 

اما جواب اين کارگر را ما فعاالن        
. جنبش کمونيسم کارگری داريم          

کار ما نه سرمايه داران است و نه    
اسير شدن در چهارچوب قوانين          
آنها که تنها منفعت خودشان را               

کار ما           .  حراست ميکند          
سازماندهی جنبش کارگری و                
سنگربندى در مقابل هجوم                       
سرمايه به معيشت کل طبقه                     

اگر اين تالش           .  کارگر است     
بزرگ در ايران به فرجام برسد و       
کارگر را در موقعيت قدرتمندى          

 بی ترديد يک شبه دار        ،قرار دهد 
و دسته ماليان جنايتکار و اراذل          
و اوباش مفتخور سرمايه دار در          

 . ايران جمع خواهد شد
 

کليد حل مشکل در دل خود اين               
همين .  مشکالت خوابيده است          

امروز با هزينه اى که براى                     
مراکز مذهبى و مفت خورى و              
تزريق خرافه به جامعه خرج                 

 می توان حقوق کل                       ،ميشود
کارگران را پرداخت و افزايش             

 * .داد

 حال آنکه ،تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند
! مسئله برسر تغيير آنست  

 کارل مارکس

 اعتصاب کارکنان بيمارستان پاستور نو تهران
 تجمع اعتراضی پرستاران و مددکاران دولتی مشهد
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 پای صحبتهای انکر و منکر

 

 هيچوقت اين سايت مازند           :انکر
 نومه ُر ديدی؟

 چی چی مومه؟ مزن                     :منکر
 مومه؟ 

 ماااازند    ، مازند نومه بابا         :انکر
 !نومه

 حوصله داری؟ اينها ُر کی       :منکر
 . اينروزها ميبينه؟ اينها ديگه اوتند

من عالقه   !   نه عزيز جان       :انکر
دارم هر هفته يکی دو بار سری            

 . به اين سايت بزنم

 به چه مناسبتی؟ چه چيز            :منکر
 خاصی اونجا هست؟

 راستش گاهی وقتها                        :انکر
 .چيزهای جالب توش پيدا ميشه

 !  مثًال چه چيزايی؟:منکر

 چی چی      ، اين به قول تو          :انکر
 ازسايتهای وابسته به ارکان      ،نومه

. حکومتی توی اون منطقه هست         
هروقت اوضاعِ  يک  جناح توی          
حکومت خراب بشه ميزقونو                 

 طرف جناح به قول خودشون 

اينها از  .  کوک ميکنه"  اپوزيسون"
ضمن .  اون شيادهای روزگارند      

درج خبرها و گله گزاريهای مفت       
و بی خاصيت اين و اون از                       

و خروس       "  مسئول"مقامات       
جنگيهای معمول سر پست و مقام        
بين رهروان امام و رهپويان امام         
که تازگيها يکی چندتای ديگه مثل       
رهنوردان امام و رهجويان امام           

 يکهو يک      ،به اشان اضافه شده        
چيز غيرمترقبه ميندازه وسط                
رديف مندرجاتش که آدم چراغ             

تعدادی به قول خودشون گم                 
گشته درغربتو هم ميتونه                      

دارند .  مرهمی روشون بذاره        
امورات فرهنگی مرهنگی داخل    

. و خارجو قاطی هم ميکنند                 
چيزی که جالبه اينه که دارند              
نشون ميدن اسالم ناب محمدی          

دل و روده اش      .  داره زه ميزنه   
منظره چندش       .  زده بيرون      

 .آوريه

 منظره ش چندش آوره            :منکر
ولی نميشه هفته ای يکی دو                 

ببينم !  دفعه بهش نگاه نکرد             
رهروان طوق امام از اين بابت        

 شکايت نميکنند؟ 

 اتفاقًا با لحن تند و با       ، چرا :انکر
 .  عصبانيت

 شکايتها ُر هم مندرجات        :منکر
ميکنند؟ يعنی ميزنند توی                     

 سايت؟ 

 منتها         ، آره ميزنند                :انکر
مخصوصًا يکی از اون فحشای        

. اسالمی دارشو ميزنند                          
اينطوری مثًال ميخوان                            

ِ  مردم بدن           ! مخالفاشونو نشون
اتفاقًا منظورشونو اينطوری               

 !بهتر ميرسونند

 خمينی رو ميخوان                    :منکر
 چکارش کنند؟

 راستش خمينی ُر هم                  :انکر
دارند اينروزها زور ميزنند يه          
جورايی تلطيفش و تطهيرش              

دارند ميکنندش توی صد        .  کنند
من مربا شايد به خورد کسی                

آقا ديگه قرار نيست            !  دادنش
اونقدرها هم خشن و بی مالحظه      

 !باشه

 نکنه ميخوان دوباره                :منکر
تمرين دمکراسی کنند؟ البد                 
ميخوان يک پرده ديگه دوم                 

حاال گيريم شما        .  خرداد بيان   
 ادای آدمها ُر     ،ميگين آدم نيستند   

اينو هم   .  که ميتونند در بيارن        

 !جمهوری اسالمی سر پل صراط
 

 سعيد مدانلو

 ! باالی سرش سبز ميشه

 ، بگو حاال بيچاره مون کردی     :منکر
بگو چی نوشته بود؟ داستان چی                 

 هست؟

 داستان اينه که اين سايت                   :انکر
مدتيه شروع کرده که توی                              
مندرجاتش چيزهای جالب و غير             

 سورپرايز      ،مترقبه يا به قولی                
يکدفعه سفرنامه رضا شاه     .  بگنجونه

ُر  به مازندران گذاشت با تمام آب و         
يک روز  !  تاب و تمثال رضاشاهانه    

سفرنامه خوبی  .  پاييد و برش داشتند    
. بود و مايه افتخار سلطنت طلبها              

 عالقه  ،مخصوصًا که توی سفرنامه     
مفرط اعليحضرت به شکار ببر و            
پلنگ در خّطه مازندران هم به قلم             

توی اين   .  خودشون درج شده بود        
فکر بودم که نکنه دارند به سلطنت           

آدم فکرشو که      !  طلبها چراغ ميدن     
 حکومت  ،ميکنه به اين نتيجه ميرسه    

پهلوی شايد ذخيره آخر و           –اسالم   
آخرتشون باشه که دارند بهش فکر           

امروز هم چشمم خورد به          !  ميکنند
قديمی "لينکی که داده بودند به اسم           

 شامل بيوگرافی و عکس و                 ،"ها
شرح حال عدۀ کثيری از هنرمندان          
و دست اندرکارهای جان سالم بدر           
برده و نبرده عرصه موسيقی و                  
تئاتر و سينمای زمان شاه بعالوۀ                
تعدادی که برای سينما و تلويزيون           
جمهوری اسالمی در خور                            
مقتضيات سياسی و اجتماعی                      

. حکومت فيلم و برنامه تهيه ميکنند         
اين يکی ُر هم يکی دو روزی                       

تاسيس سايت  .  گذاشت و برش داشت   
کار هرکسی باشه        "    قديمی ها   "

حداقل اين خاصيتو داره که بعضی          
يادها و خاطراِت پا به سن گذاشته              

. های  امروز ُر براشون زنده ميکنه       
عواطف نوستالژيک و زخم خورده        

۵٣شماره   
 ! چشم نداری ببينی؟

 برای جمع کردن    ، يکم اينکه  :انکر
بساط اين کثافتها مجبوری بری              
نگاهشون کنی تا بتونی  کار و                  

دوم .  کردارشونو حالجی کنی           
عرض کنم که ايندفعه ِلنگ دُر                  
زيادتر از هميشه مجبورند باز کنند      
منتها اين برا کل حکومتشون از يه        
جهت الزمه و از جهت ديگه                     

اين سايت   .  احتمال خطرش زياده     
 توی برو بيای           ،مازند چی چی       

 همچين سفت و سخت     ،احمدی نژاد 
االن .  طرِف دارو دستۀ اونو داشت     

. داره شديدًا بوی رفسنجانی ميگيره    
سه پشته هوای  احمدی نژاد و                   

يک يا حسين   "سياسِت محيرالعقول   
فعًال .  شو داشتند  "  بگو بلندش کن    

دارند يه مقداری کتک کاريش                 
ميکنند تا  دست به نقد يک کمی                

اوضاع .  حاشيه ای ترش کنن              
. داشت زيادی امام زمانی ميشد              

اوضاع امام زمانی هم بگير نگير          
هرجا که اوضاع کيشميشی        .  داره

ميشه و می بينند خشم مردم داره             
.  دست عوض ميکنن         ،گل ميکنه   

سابقۀ زمان خاتمی شو هم ميدونم           
همه .  که خاتمی چی بود اين سايت       

اينها به کنار حاال شروع کردند                
 !دارند به سلطنت طلبها نخ ميدن

 يعنی عمدًا و مخصوصًا               :منکر
 اينکارها ُر ميکنند؟

 مجبورند        ، بهتره بگيم              :انکر
 . اينکارها ُر  بکنند

  يعنی ميخوای بگی ايندفعه        :منکر
اوضاعشون قاراشميش تر از                  

 .هميشه هست

 ادامه همون بحران  ، آره ُخب :انکر
بی وقفه هست که هردفعه مجبورند      

فضا داره    .  گشاد تر بازی کنند           
براشون تنگ تر ميشه منتها                       
داستان مافيای ميديای حکومتی              
جمهوری اسالمی و همينطور                 
بخش خارجيش عين داستان نوکر         
سلطان محمود غزنويه که اصرار        

 ، ايشون تنها نوکر شاهست       ،داشت
حاال دارند   .  نوکر بادمجان نيست     

دوباره ميفتن توی خط رفسنجانی          
و يه جورهايی به سلطنت طلبها              

کّلی اسم االشت ُر باال     .  چراغ ميدن 
چند روز پيش توی همين         .  آوردن
 مجمع فيلمبرداران و سينما        ،سايت
هم بابت کمکهای    "  متفاوت"گران ِ 

دريافتی از همه دستگاههای                      
اجرايی و کانونهای زپلشک                     

١۴صفحه فرهنگِ  اسالمی     

يک دنياى بهتر  
با نشريه همکارى کنيد، ! را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد

!سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

موجود در محل و حومه و مرکز          
که امکان برگزاری نمايش مجمع       
فيلمبرداران و سينما گران                        

دراالشت را فراهم           "  متفاوت"
.  سپاسگزاری کرد      ،نموده بودند   

جايی که اتفاقًا بين اينهمه                            
روستاهای مازندران محل تولد            

رئيس زبل مجمع     .  شاه کبير بود    
فيلمبرداران و سينماگران                         

با ذوق و شوقی                  "  متفاوت"
توصيف ناپذيرضمن تقدير از               
استاندار و فرماندار و شهردار و         
بخشدار و ساير مقامات مربوطه         
و فرهنگ دوست منطقه بويژه از        
اونهايی که خبر را مثل توپ توی        
همه جای مملکت ترکاندند تشکر        

سايتها و خبرگزاريهای            .  کرد
حکومتی مملکت هر دست                       
قويتری که داخل حاکميت شانس         
باال آمدن داره ُر ميبوسند و تا يک        
کمی مونده چارجش تموم بشه                

اينطوری توی اون     .دنبالش هستند  
مملکت بيزينس سياسی اقتصادی       

 .ميکنند

 باز رفتی سر اون حرفت           :منکر
اين يک دم و دستگاه عريض       "که  

 " و طويل مافياييه

 منتها ايندفعه توی برنامه            :انکر
رفسنجانی هيجانش برای سرمايه       

!  يه ذّره بيشتره      "  وطنی"داری    
لس "    وطنی"جذب سرمايۀ             

آنجلس آخرين منزلگاه سياست              
رفسنجانی و دار و دسته اش بايد           

يک چيزی مثل زمان شاه با      .  باشه
اين فرق که حجاب نصفه نيمه                
برقرار باشه تا نشون بده اسالم              
اين دوروبرا موجوده و حواسشم         

نه اقتدار زمان خمينی که           !  جمه
قدرت کل االجمعين دست مالها            

" غرب زده  "باشه نه شاه زيادی         

جمهوری اسالمی سوت ميشه تو      
 ! فاضالب قم و شبدالعظيم؟

 

 حاال گيريم کاررفسنجانی        :انکر
 اين اميد برای         ،بتونه پيش بره     

" مشروطه خواه          "جماعت           
حاصل ميشه  که دورو بری های   
يکی  از مارهای کم زهرتره مال        
کدۀ  قم از قول او يه جورايی                  
بعدًا تکذيب شده بيرون درز بدن        
که آقای رضا پهلوی باباش                    

 خودش   ،بود"  ظالم و طاغوتی    "
  بيشتر از    ،ممکنه آدم خوبی باشه   

اينها خوبيشو به اسالم نشون بده         
" انتقاد سازنده  "و از پدرش هم          

 شايد روزی روزگاری                 ،کنه
گذاشتن يه سربتونه بياد توی                 
مملکت دست بوس ايشون و                  

 ! برگرده

 رضا پهلوی يک همچين         :منکر
اکازيونی براش پيش بياد                        
داريوش همايون توی همين لس         
 . آنجلس براش تاجگذاری ميکنه

 هيچ رقم نميتونند ُنرم                  :انکر
اسالمی جامعه ُر مثل گذشته يا            
يک چيزی نزديک به اون تعيين        

هرگز شرايط به نرمهای         .  کنند
اسالمی الزمۀ زمان شاه يا يک          
چيزی توی اون مايه ها  قابل                 

هردرجه روی     .  بازگشت نيست   
اسالم و احکام اسالمی تخفيف            

 بخت اسالم سياسيو برای تو  ،بدن
دهنی مّوجه خوردن شورتر                 

کار غيرممکنو نميشه         .  ميکنند
حکومت قاجار ُر          .  انجام داد    

نميشه حال و هوای زمان شاه               
چفت و بسِت دِر         .  بهش بخشيد  

قلعه شونو بايد چندتا قفل ديگه              
مجبورند فقط        .  بهش بزنند       

منتها اين ميتونه    .  فيگورشو بيان 
ميتونه .  سرمايه ُر ترغيب کنه         

لس آنجلسو سر   "  ايرانی"سرمايه  
اين بايد مانور آخری     .  ذوق بياره 

. باشه که رفسنجانی ميخواد بياد        
باطری .  حاال گيريم اين شد               

رفسنجانی هم تا اواسطش                       
توی افولش ميخوان          .  کارکرد

 چکار کنن؟ 

 

 البد راه  موندنشون دست       :منکر
همون تيپ و طايفۀ احمدی نژاد          

 .و برنامه امام زمانشه

 ايندفعه بايد امام       ، نه جانم    :انکر
اين .  زمانو پاک ظهورش بدن          

 جمهوری اسالمی 
 ...سر پل صراط

 . براشون جيره مواجب تعيين کنه

 

 اينجوری که تو ميگی انگار         :منکر
ميخوان  يه چيزی مثل حکومت                 
قاجار ُر بازسازيش کنن اونهم با                

! مقداری حال و هوای زمان شاه               
خب اگه اينطوری بخواد پيش بره             
شايد يک شانسی هم برای رضا                  

 .پهلوی موجود بشه

 فکر کردی شانس ديگری               :انکر
براش وجود داره؟ سرنوشت شون           
بدجوری به سرنوشت توده ايها و              

. جبهه ملی چيها هم گره خورده                  
هرسه تاشون مجبورند برند توی              

همينطور .  جمهوری اسالمی           
سروکله همد يگه زنان و گهی آشتی        
کنان و سرآخر همديگر را به                        
همبستگی نصيحت و تمرين                         
دمکراسی کنان که بابا بايد يه                       

قراره !  جورايی با هم کنار بيايم              
رفسنجانی ببرتشون پيش مرجع تقليِد     

بخوری پاته       -آش کشک خالته        "
 ".نخوری پاته

 ميگی اين ايستگاه آخر                      :منکر
 سياست رفسنجانيه؟ 

ِ  تا ايستگاه               :انکر  البته اگر امکان
مشکلشون .  آخر رفتنو داشته باشه        

اينه که اين حکومت هيچ رقم                        
. نميتونه وارد اين دنيای موجود بشه      
. حتی در سازش با سلطنت طلبها              

ُر خوندی؟ همين         "  بحران آخر    "
مسئله ُر به زبون قابل فهم آدميزاد             

مگه ميشه حکومتی    .  استدالل ميکنه 
که مجبوره بيست و چهارساعته                
دست به خفه کردن مردم بمونه بشه         

 باهاش از اين شوخيها کرد؟

 يعنی ميگی ديگ و ديگ برو :منکر
آش و کفچه و نعلين و عمامه                          

۵٣شماره   
. يکی که هست طليعه امام زمانه            
 . دفعه ديگه بايد طرف خودش بياد

 

 يعنی جمهوری اسالمی بايد      :منکر
 ! بره برای برنامه ظهوره اجل قايم

پيچ و  .   يک کّله هم بايد بره        :انکر
مهره دم  و دستگاه حکومت                        
اسالمی ُر نميشه برای هيچ                         

همونطوری .  منظوری ُشلش کرد     
که نميشه حجاب و روسری روی          
سر زنان ُر اجازه يک کمی شل               

 .کردن بهشون داد

 پس جمهوری              ، ميگی      :منکر
 ! شده" امام زمان الزم"اسالمی 

 ولی امام زمان هم اين         ، آره :انکر
روزها حالش همچين بهتر از                   
برنامه رفسنجانی و کروبی و                   

بمب ميذاره توی        .  امثالهم نيست   
 ميندازه گردن   ،اماکن لشکر خودش  

برنامه اش مختص ايجاد     .  اينو اون 
اينم ديگه داره       .  رعب و وحشته      

 . فزرتش قمصور ميشه

 کروبی که اين روزها                    :منکر
دوهای علی گالبی زياد مياد برای        
اونهايی که امام زمانو زيادی بهش       
 .عريضۀ عجله برای ظهور ميدن

ميگه .   البد وهم ورش داشته     :انکر
هرکی عجله داره امام زمان حاال           

ِ  ايشون         .   مشنگه  ،بياد امام زمان
. چندان عجله برای اومدن نداره             
 . حاال هنوز مونده تا اونجاش برسه

  کروبی تا          ، داری ميگی      :منکر
دور بعدی به امام زمان جواز                   

عجله "پس تکليفِ       .    ظهور نميده 
 چی ميشه؟  " تا حاال فرجه

العجله  فرجه        "، البد ميشه  :انکر
ميگه خودمون فعًال    "  تا دور بعدی   

با رفسنجانی ميخواهيم يه کارهايی      
صورت بديم بلکه سرپا نگهش                

اماکن لشکر امام زمانو             .  داريم
بمب گذاری کنی بندازی گردن               

بابا .  اينو اون کارت فعًال نميگيره        
العجله فرجه تا دور بعدی آقا                    

 !َمهدی

 حاال اينقدر برای امام                     :منکر
 امشب مياد به خوابت           ،سوّسه نيا  

ميبرتت سر پل صراط ذهره ترک        
 .ميشی

 فعًال که خود حکومت                      :انکر
نه .وحشت  پل صراط برش داشته        

 . *راه پيش داره نه راه پس

!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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 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؟

 
 با تبريک به همه رفقا        :شهال نورى 

در حزب اتحاد کمونسيم کارگری و         
تمامی انسانهايی که امرشان نه                   
تفسير و بازخوانی تاريخ بلکه تغيير        

ارزيابی من از              .  جهان است      
فعاليتهای يک سال گذشته حزب به          

تأثيرات :  دو بخش تقسيم می شود           
فعاليتهای ما در داخل و در خارج              

 .کشور
 

تا آنجا که به خارج کشور مربوط               
می شود، با وجود اينکه ما در زمان         
جدايی از جمع عددی بيشماری از            

 اما با        ،اعضاء برخوردار نبوديم       
همت و عزم بلند رفقا توانستيم در              
باالترين فرم و پتانسيل مقدور در              

. صحنه اعتراضات حضور يابيم             
جلب توجه جهانيان به اعتراضات و       
تحرکات جنبشهای کارگری،                       
دانشجويی، زنان، پرستاران،                      
معلمان و جنبش عليه اعدام و آزادی        
زندانی سياسی از جمله عرصه های       

 . تالش پيگيرانه ما بود
 

اما در داخل ايران اوضاع حزب ما         
بسياری از  .  از بدو تولد متفاوت بود     

رفقايی که از زمان فقدان منصور             
حکمت، روند تقليل سنت او را در             
حزب احساس می کردند و بعد                     

 شاهد سربلند کردن        2004انشعاب   
گرايش چپ سنتی در دو حزب                    
موجود کمونيسم کارکری بودند، با          
اميد به تبديل شدن حزب اتحاد به                
مرکز ثقل کمونيسم کارگری، به ما          

مؤلفه ای که تأثير خود را          .  پيوستند
در از بين بردن موانع پيشروی                   
حزب ما و تبديل شدن کمونيسم                    

به پرچم اعتراض جامعه         کارگری   
 .خواهد داشت

 
ساختار تشکيالتی حزب ما با                       
رهبری افرادی پايه ريزی شده است       

اعتصاب اخطاری کارگران سايت يک ايتکو پرس ايران 
 خودرو برای افزايش دستمزد و بن های کارگری

 خرداد، بيش    ٨بنا به اخبار رسيده به حزب، در روز چهارشنبه               
 نفر از کارگران شيفت صبح سايت يک ايتکو پرس                      ۵٠٠از   

ايران خودرو در حاليکه در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند به            
 صبح در اعتراض به     ١٠ تا   ٧:٣٠ ساعت و نيم از ساعت    ٢مدت  

دستمزدهای پائين و بن های دريافت نشده کارگری دست به                          
بلوری کار فرمای اين واحد توليدی بالفاصله با            .  اعتصاب زدند 

. ترس و دستپاچگی در برابر جمع کارگران معترض حاضر شد             
بلوری با ماليمت و عوامفريبی به کارگران اعالم کرد مشکل                    

. کارگران را با دادفر مدير ايران خودرو در ميان خواهد گذاشت             
در همين روز کارگران شيفت عصر نيز در حمايت و همبستگی              

در !  با کارگران شيفت صبح سطح توليد خود را کاهش دادند                     
ادامه بلوری و ديگر مسئولين اين مرکز توليدی در هراس از                      
گسترش و استحکام بيشتر اعتصاب کارگران به همراه دادفر                     
مدير ايران خودرو در همين روز در پشت در های بسته تشکيل                

 خرداد   ١٣جلسه دادند و به کارگران گفته اند در روز دوشنبه                     
 !نتيجه را اعالم می کنند

چه نتيجه ای را    :  "يکی از کارگران اعتصابی در اين رابطه گفت       
می خواهند به ما اعالم کنند، ما حقمان را می خواهيم، ما نان و                   

در برابر اين ترفند      !"  زندگی زن و بچه هايمان را می خواهيم             
کارفرما کارگران شيفت صبح و عصر اعالم کرده اند بمنظور                 
حفظ فشار بر کارفرما تا دوشنبه و تا زمانيکه به خواستهايشان                   

! رسيدگی نشود همچنان سطح توليد را پائين نگاه خواهند داشت               
 ٣۵٠٠در هر شيفت کاری بطور متوسط هر کارگر بايستی                         

قطعه کار تحويل دهد اما بر اساس تصميم کارگران تا تعين                           
 قطعه توليد       ٢٠٠٠تکليف خواستهايشان هر کارگر بيش از                    

 .کارگران اين تصميم خود را به اجرا در آورده اند. نخواهد کرد

الزم به ياد آوری است پايه حقوق اکثريت اين کارگران قراردادی           
 هزار تومان است که با احتساب اضافه کاری سنگين،                         ٢١٩

در ضمن  .  هزار تومان در ماه ميرسد       ٢۶٠دريافتی کارگران به      
 هزار تومان بن به کارگران پرداخت ميشد که هم          ٣٠هر ماه مبلغ    

اکنون کارگران بن مربوط به ارديبهشت و خرداد ماه را نيز در                 
درسايت يک پرس ايران خودرو بيش از هزار            .  يافت نکرده اند   

نفرکارگر با انواع قراردادهای سفيد امضا در بدترين و سخت                    
ترين شرايط کاری در حاليکه با انواع خطرات جانی و نقص                      

سايت يک در مسير بهشت     .  عضو روبرو هستند مشغول به کارند     
 .سکينه و اتوبان کرج قزوين واقع است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از خواست و مبارزه کارگران                     
سايت يک پرس ايران خودرو برای افزايش دستمزد و دريافت                 

حقوق و دستمزد        .  بن های کارگری قاطعانه حمايت ميکند                  
کارگران بايد بر مبنای نيازمنديهای يک زندگی انسانی و توسط               

 هزار  ٢١٩حداقل دستمزد نه    .  نمايندگان خود کارگران تعيين شود    
سفيد "قراردادهای  .  تومان بلکه بايد حدود يک ميليون تومان باشد        

. بايد ملغی شود    .  قرارداد و سند بردگی کارگران است           "  امضا
حزب .  پيروزی کارگران در گرو حفظ اتحاد و گسترش آن است            

از کارگران ميخواهد تا با تشکيل منظم مجامع عمومی خود اتحاد            
و تشکل خود را تحکيم بخشيده و اجازه ندهند تا کارفرما و دولت               
با تهديد و ارعاب و وعده های پوشالی خللی در مبارزه آنان ايجاد  

جلب حمايت بخشهای ديگر کارگران ايران خودرو يک                  .  کنند
کارگران .  شرط مهم تحميل خواستهای کارگران به کارفرما است         

ايران خودرو ميتوانند پرچمدار مبارزه برای افزايش دستمزد و               
 !لغو قراردادهای برده وار سفيد امضا شوند

  ١٣٨٧ خرداد ٩ -حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 در سالگرد تشکيل حزب 
 

 شهال نورى

که  با کوله باری از تجربه از حزب                 
اين رفقا   .  کمونيسم کارگری جدا شدند       

توانستنه بودند با استفاده از خالقيتهای          
فردی و در ارتباط تنگاتنگ با منصور         
حکمت، در زمانی کوتاه بيشترين تاثير        
را بر راديکاليزه کردن اعتراضات                

آنچه را که ما قبل از           .  جاری بگذارند  
 و در آن حزب درها                  ،جدائى گفتيم   

 در حزب جديد پياده        ،برويش بسته شد   
هنوز ضعف و مشکل کم                   .  کرديم
اما مقايسه امروز ما با احزاب          .  نداريم

قديمى تر و از نظر عددى وسيع تر                   
نشان ميدهد که روى خط درستى رفتيم         

. و بايد همين را وسيع تر ادامه دهيم                 
رهبرى حزب ما با درايت کامل، از                
وجود کادرهايش در جهت ساختن                    

تالش "  حزب رهبر و حزب سازمانده      "
ما به حزبی که يکسال از عمرش         .  کرد

ميگذرد و کارنامه روشن و قابل دفاعى        
 . افتخار می کنيم،دارد

 
ما در يکسال گذشته تالش کرديم از                 
قطر ديوار سکتاريسم و تنفر موجود در       
بين احزاب کمونيسم کارگری بکاهيم و        
اعتماد از دست رفته مردم را به                          

 .کمونيسم کارگری جلب کنيم
 

 چه موانعى را بايد از سر راه برداشت؟
اما من شخصا معتقد هستم که اين راه             

پر نشيب و فراز فقط با برافراشته نگاه          
داشتن پرچم کمونيسم مارکس و                         

. منصور حکمت امکان پذير خواهد شد       
در غير اينصورت کم نيستند                                 
آلترناتيوهای ناسيوناليستی و غير                    
کمونيستی که در روند سرنگونی                      
جمهوری اسالمی شريک خواهند شد و       
در بين گزينه های مطلوب  نظم نوين              

ما بايد  .  جهان سرمايه داری قرار دارند     
بتوانيم با عقب راندن آنها و ايجاد اميد             
در بين جنبشهای اعتراضی موجود                
روند سرنگونی را راديکاليزه کنيم و به       
حزب منتخب مردمی که نبضشان با               
ايجاد يک دنيای بهتر می زند، تبديل               

تنها راه نجات ميليونها انسان در        .  شويم
ايران، سرنگونی رژيم اسالمی و                     
استقرار يک جمهوری سوسياليستی می      
باشد که بتواند ضامن آزادی و برابری،       
رفاه و عدالت، ريشه کن کردن فقر و              

به اين حزب        .  لغو کار مزدی باشد          
بپيونديد تا رهروان سازمانده اين راه پر       

 !*پيچ و خم باشيم

۵٣شماره   
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فشار سنگين و حمله بی امانی به           
سفره طبقه کارگر ايران از سوی         
سرمايه داری برای حفظ و بقا                

کارگران کفش    .  اعمال می شود      
هم بخشی از طبقه کارگر ايران            
هستند که با وجود کار سخت و               
طاقت فرسا همين امروز با                      
گرسنگی و بی خانمانی دست و            

خبر دار شديم    .  پنجه نرم می کنند    
 نفر از کارگران       20که تا کنون       

از .  کفش ملی خودکشی کرده اند        
سويی سه کارخانه توليد بزرگ            
کفش که به اروپای شرقی کفش             
صادر می کردند و در منطقه                  
مولوی تهران و شاپور                                
قرارداشتند به تعطيلی کشيده شده        

بسياری از کارگاه های                .  اند
کفاشی کارگران خود را اخراج            

اين وضعيت ما را بر         .  کرده اند  
آن داشت تا به پای حرف                            
کارگران کفاش يک کارگاه                     

آنچه در ادامه می    .  کوچک بنشينيم 
آيد درد دل کارگران از وضع                 
 :موجود از زبان خود ايشان است

 

 می شود برای       :يک دنياى بهتر    
ما توضيح بدهيد مشکالت شما از       

 کجا شروع شد؟

 ، خيلی صريح بگويم               :محمود
مشکل ما همين است که اجناس             
خارجی فشار زيادی روی همه             
صنوف می آورد و کفاش هم يکی       

فشار بيشتر  .  از اين صنوف است    
متوجه طبقات و اقشار ضعيف تر       

فرض کنيد اگر کسی    .  جامعه است 
 با واردات       ،سرمايه داشته باشد      

خودش را سرگرم می کند و آخر          
ولی انها   .  هم سودش را می برد        

 چون سود برايشان         ،نشده است  
به مقدار زياد           .  نداشته است     

کارفرما ترجيح می دهد از                    
نيروی کار غير ماهر خارجی            
استفاده کند که ارزان قيمت                    

 .است

 

در رابطه با بخش دوم سوال شما       
بايد بگويم که هيچ کدام از ما ابدا         

. چنين شبهه ای نداشته و نداريم          
من فقط اينجا علت صوری                    
ورشکستگی و بيکاری کارگران     

 .کفاش را خاطر نشان شدم

 

 کار شما تا چه       :يک دنياى بهتر   
حد به مهارت فردی کارگر                    

  بستگی دارد؟

 کار ما نيمه ماشينی                 :محمود
ما از وسايل برقی استفاده       .  است

می کنيم و وسايل جديد و                          
کامپيوتری در صنعت کفش                  

عده ای   .  کمتر استفاده می شود       
هم هستند که در کارگاهشان                  

وقتی از  .    تغيير آرايششان دادند   
توليد انبوه استفاده می کنيم نبايد          
ديگر مهارت دست کارگر تاثير        

 بايد ماشين باشد و            ،گذار باشد  
در ادامه سوال   .  مواد اوليه ارزان  

قبلی هم که پرسيديد خاطر نشان         
شوم با آن وضعيت رقابت با                  
بازار کفش چين رويايی بيش               

ساده انگاری است که            .  نيست
فکر کنيم جمعی يک شرکت                 
توليدی داير کنند و بخواهند                   

همين اطراف کسانی   .  رقابت کنند 
هستند که به يک کار نيمه                        

 سوله زدند     ،صنعتی اقدام کردند    
اما محصولشان به دليل بی      ...  و  

دقتی و بی کنترلی نتوانست                   
سرمايه داران نو      .  بازاری بيابد  

کيسه که از زندگی سنتی قديم               
خودشان با ابزار های کثيف                  
رقابت و دزدی و کالهبرداری           
گذر می کنند و حاال ناگهان به               
چيزی رسيده اند سعی می کنند            

و .  بيشتر سود بدست آورند               
کارگر در اين راستا نخودی                  

 .  است

 

 مطلع شديم که      :يک دنياى بهتر   
اخيرا حقوق های شما باالتر                 
رفت و دوباره با قطع نامه جديد          
 کاهش پيدا کرد؟ قضيه چيست؟

 ميزگرد با کارگران کفش
 تهيه و تنظيم؛ على طاهرى

که صنعت کارند واقعا شرايطشان           
زيرا نمی توانند با کاالی         .  بد است  

خارجی رقابت کنند و نه می توانند           
هم پای کسانی که در کار واردات و         
انواع داللی و واسطه گری هستند             

بنابراين هميشه    .  عرض اندام کنند     
طبقات ضعيف تر صنوف متضرر         

کفش چينی بسيار ارزان      .  می شوند 
تر از کفش های توليد داخل وارد               

بازار ترکيه را مقايسه          .  می شود   
ترکيه هيچ چيزی وارد نمی           .  کنيد
چين اگر در تمام    .   حتی از چين   ،کند

دنيا عرض اندام می کند در ترکيه             
البته اين ها يک حدس          .  نمی تواند  

 اين طوری که اينها هم بازار          ،است
خودشان را دارند و البته باز هم آنجا    
بيکاری بيداد ميکند و وضع                          

 .کارگری توفير چندانی ندارد

 

 آيا اين وضعيت به      :يک دنياى بهتر  
نظر شما راه کاری دارد؟ اين شبهه          
برای من بوجود آمد که شما مدافع             
رقابت با واردات خارجی يا ايجاد             
تعرفه برای محدود کردن واردات           

 هستيد؟

آنهايی .   سوال خوبی است       :محمود
 سال پيش در اين              50-40که تا       

صنعت دست داشته اند حاال ذوقی             
در صورتی  .  برای اداره کار ندارند    

که تمام تاسيسات و وسايلشان را                
اما خودشان راسا در توليد           .  دارند

کفش اماده می       .  دخالت نمی کنند      
خرند يا وسايل کارشان را به                        

اگر /  ديگران اجاره می دهند                  
. خودشان ادامه می دادند بهتر بود            

نيروی کار ما آدم هايی هستند که               
چيزی .  دانش کاری شان کم است           

جايگزين تجربه کسانی که رفته اند          

۵٣شماره   
 تاثيرش را بر بازار                     :محمود

گذاشته ولی برای کارگر ها موثر          
اگر هم حقوقی اضافه      .  نبوده است 

شده است آن قدرها که به قيمت ها          
به نسبت سود      .  اضافه شده نيست    

سال گذشته سود کمتر شده است              
چون مواد اوليه را گران تر می               
خرند و مثل هميشه ما بايد بهايش           
را بپردازيم؛ آنهم بی شرمانه با قيد        

 !!!در برگه حقوقمان

 

 نوع قرار داد شما   :يک دنياى بهتر 
 چيست؟

 - شيوه سنتی شغل ما کار         :محمود
مزدی است يعنی اگر بازار نباشد          

 .کار نداريم

 

 معموال چند ماه       :يک دنياى بهتر    
 از سال کار نداريد؟

 برخی جاها توليد کننده              :محمود
 ولی   ، ماه کار می کند           12سالی   

بيشتر جاها چند ماهی از سال کار          
مانند فروردين و             .  نمی کنند      

ارديبهشت و يا ماه رمضان تعطيل       
 .هستند

 

 يک کارگر ماهر     :يک دنياى بهتر  
 کفاش چقدر دستمزد می گيرد؟

يک .   نمی شود دقيقا گفت       :محمود
 يعنی  ، ماهرند ،عده ای استاد کارند   

مثل يک هنرمند روی کارشان کار      
يک .  می کنند يک مزدی ميبرند          

عده ديگری کارگر ساده هستند               
. دستمزدشان چيز ديگری است             

 شکل ظرافت دوخت و                     ،تهيه
هنرمندی کسانی که روی آن کار           
می کنند بيشتر از مواد تاثير                       

 سوزن چرخ را يک خرده           ،دارند
عوضی بزنی قيمت کار کم می                

. زحمت ما خيلی مهم است          .  شود
اما سرمايه دار بی شرف چشمش           
را روی همه اين زحمات بسته                 

 .است

 

 وضعيت بيمه بی     :يک دنياى بهتر  
  کاری برای شما چگونه است؟

 همه کارگران بايد حرف           :عباس
. من هم حرف دارم                    .  بزنند

 ،کارگران کفاش بيمه ندارند                     
 هيچی   ، بن ندارند    ،تعطيلی ندارند  

عين .  ندارند
١٧صفحه   

 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    



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اگر يک ريال هم       .   واقعيت است  
يعنی تمام  .  وام بخواهند نمی دهند    

. رنج هم مال کارگران است                    
همکار خود من بعد از                                  

. بازنشستگی بايد باز کار کند                 
برای چه در اين سن کار می کند؟        

. تامين نيست  .  چون درآمد ندارد     
: اگر هم اعتراض کند می گويند           

جمهوری !!!   بيرون  ،خوش آمدی  
اسالمی می گويد کارگران بايد             

ولی کو؟ اين دروغ بی     .  بيمه شوند 
اگر .  شرمانه اى بيش نيست               

کارگری بخواهد برای بيمه اش            
 اخراجش می             ،اعتراض کند      

مثال خود من در کارگاه           ...  کنند
. قبلی که بودم سه سال کار کردم          

 10جای ديگر      .  ولی بيمه نبودم     
سال از من حق بيمه گرفتند ولی            

من هم نمی          .  رد نمی کردند         
هر دفعه خواستيم دفترچه      .  دانستم

 خودشان     ،ها را اعتبار بزنيم              
 .گرفتند و اعتبار زدند

 

از آن ور کرج می کوبيم می            ...
هيچی در    .  آييم تهران سر کار         

سودش را سرمايه دار و      .  نمی آيد 
کفش را سی    .  مغازه دار می برد     

شايد .  هزار تومان می فروشد            
برای توليدی سه هزار تومان سود     

 500برای کارگرش    .  داشته باشد 
ساعت کار     .  تومان سود دارد         

از صبح که می آييم می            .  نداريم
البته اين جا     .  نشينيم تا آخر شب       

يک نظامی دارد ولی جاهای                  
می بينی کارگرها شب       .  ديگر نه  

هم کار می کنند که خرجشان را            
رويه يا کفی     .  جفت و جور کنند      

پای سمباده   .  کفش شيميايی است     
تمام گرد سمباده توی سينه من                

االن دندانم را سه چهار ماه       .  است
است کشيده ام ولی آن قدر درآمد           

 هزار تومان     80 ماهی     :عباس
اگر بيايم   .  اجاره خانه می دهم       

تهران بايد دويست سيصد تومان     
 .اجاره بدهم

 

 شما چند سال      :يک دنياى بهتر   
 داريد؟

  سال16 :رضا

 

 چند کالس        :يک دنياى بهتر       
 درس خواندی؟

 .اول دبيرستان: رضا

 

 چرا دبيرستان    :يک دنياى بهتر   
را ول کردی چرا آمدی دنبال             

 کار؟

وقتی پدری  .  بی تجربگی :  رضا
 معلم       ،درآمدش خوب باشد            

 کالس می    ،خصوصی می گيرد   
وقتی نون نداشته باشد    .  فرستدش

 مادر هم      ،خودش که بی سواد       
 شب ها کی می خواهد      ،بی سواد 

 به تو درس بدهد؟

 

 االن اين ميزان  :يک دنياى بهتر 
دستمزد و حقوقی را که کارگر          
می گيرد چه کسی تعيين می                

 کند؟

. کارفرما تعيين می کند    :  محمود
کارگرها نمی توانند بگويند با            

. اين مزد زندگی نمی گذرد                  
برای گفتن اين حرف انسجام              

اگر من تنها بگويم       .  می خواهد  
بعد يکی  .  بايد در خيابان بگردم     

ديگر می آيد با حقوق پايين تر            
. اجبار زندگی است    .  کار ميکند  

قبال انسجام در ميان کارگران            
. آن زمان من پادو بودم             .  بود

 تا پادو در      20.  اعتصاب کرديم 
گفتيم تا   .  خيابان الله زار بوديم      

به بچه ها احترام نگذارند تا                 
  ،ساعت کارشان مشخص نشود       

کسی هم حق    .  ما کار نمی کنيم     

 ميزگرد 
 ...با کارگران کفش

کرايه .  ندارم که بروم دندان بگذارم     
. سنگ کليه دارم      .  خانه نميگذارد   

همسرم .  هيچ کس به فکر ما نيست        
زندگی را     .  سرطان خون دارد         

حتی .  هرجا که بگى رفتم     .  فروختم
هيچ کسی برای من    .  مجلس هم رفتم 

 تا بچه و مستاجری       2.  کاری نکرد 
.  سالم است   50من  .  که نشد زندگی   

 سال است در کار کفاشی                       30
 ...هستم

 

 از محمود شنيدم       :يک دنياى بهتر    
با .  مزدی می کنيد       -که شما کار     

 ساعت روز کاری چقدر     8احتساب  
 دستمزدتان است؟

 ساعت امکان          8 اصال          :عباس
.   حتی برای نوجوان ها                   ،ندارد

 ساعت کار     12يعنی حداقل بايد           
 هزار تومان      200کنند که حدود         

 ،وقت بی کاری  .  درآمد داشته باشند  
 تا می آيند قالب ها را         ،تعطيلی عيد 
 2 مدل را عوض کنند       ،عوض کنند 

 کارگر بی    ، ماه طول می کشد      3يا  
ميانگينش را اگر           .  کار ميماند     

ولی .  حساب کنيد کم تر هم می شود      
به طور کلی می خواهم بگويم                    

اگر ما بخواهيم   .  کارگر چه می کشد   
اعتصاب کنيم از گرسنگی می                  

بحث من اين است تا ما                 .  ميريم
کارگران قدرتی نداشته باشيم وضع      

اگر کارگران سازمانی    .  همين است 
داشته باشند اين بی نظمی ها و بی           
حقوقی ها را بدرجاتی می توانند              

کارگر بايد سازمان       .  عقب برانند   
چرا مرگ خوب است      .  داشته باشد 

 برای همسايه؟

 

 چقدر اجاره می       :يک دنياى بهتر    
 دهيد؟

۵٣شماره   
نگذاشتيم کسی  .  ندارد پادو بياورد   

اگر انسجام باشد کسی نمی        .  بيايد
اما اگر  .  تواند عليه ما حرف بزند      

تنهايی حرف بزنم برای من                     
  .پاپوش درست می کنند

 

امروز چرا اين طور شده است؟           
برای اين که زده اند تو سر                        

 حرف کارگر را گوش              ،کارگر
 ساله بايد اين جا     50من  .  نمی کنند 

در خيابان     .  جنس درست کنم         
کشف اگر گذارتان بيفتد کودکان           

آن جا با شرايط        .  کار ريخته اند    
سخت کاری فقط  و فقط با ماهی            

 هزار تومان کار می           80 تا     70
!  ساعت در روز     13آن هم    .  کنند

هفته پيش  .  اين جا تازه خوب است    
. دروازه دولت کار می کردم                  

شب ها که   .  کارگاه زير مغازه بود   
می خواستی بروی خانه همان دم         

اصال نمی  .  پله نفس ات می گرفت    
من هم که سنم   . توانستی تنفس کنی 

 .باالست آنجا نتواستم کار کنم

 

 چند ساعت کار      :يک دنياى بهتر   
 می کنيد؟

نه - ما صبح ساعت هشت       :عباس
. يازده شب  -می آييم تا ساعت ده         

از کاری که می           .  بستگی دارد   
 هزار   40-30کنيم هر ماه حدود         

تومان نگه می دارند وقتی که                  
آن .  بخواهيم تسويه حساب کنيم         

يعنی .  پول را آخر سر می دهند           
اگر .  همه پول مان را نمی گيريم         

 هزار  40-30اعتراض کنيم همان    
پارسال ما   .  تومان را هم نميدهند      

 50يک جا کار می کرديم حدود            
هزار تومان مزد من را نگه                     

سال هاست که در اين               .  داشت
. همه کاری می کنم                  .  کاريم

 می   ، می سازم    ،طراحی می کنم    
چسب هايی که    .  سنم باالست .  برم

وقتی .  استفاده می کنيم آتش زاست    
يک اتفاق برای يک کارگر می             

 می سوزد و دستش می برد           ،افتد
کارفرما هيچ          

! 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    

١٩صفحه   



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

 

 مائو کى بوده؟ 

لطفا در مورد مائويسم و مائو کى        
. بوده کمى براى ما توضيح دهيد         

 . عليرضا

 

  ،عليرضا عزيز

مائو رهبر کشور کردن چين و              
مائو فردى   .  صنعتى کردن آنست    

مثل رضا خان در ايران و                         
آتاتورک در ترکيه و کسانى امثال       

در دورانى    .  قوام نکرومه است      
ناسيوناليست هاى جهان سومى به      
دليل اتوريته سوسياليسم بين                    
المللى اهداف خود را رنگى                    

اين از عالقه   .  سوسياليستى ميزدند 
شان به سوسياليسم و مخالفت شان      
با نظام بردگى مزدى سرمايه                 

 از اتوريته و جذابيت                        ،نبود
سوسياليسم بود که هر کسى هر             
دردى داشت خود را سوسياليست       

امروز همان طيف خود      .  ميخواند
را دمکرات ميخوانند چون                       
دمکراسى مد است و راه رسيدن          
فالن گروه قومى و ملى به قدرت          

. سياسى آمريکا و پنتاگون است           
 ،ديروز اما همين ناسيوناليستها           

 طرفداران صنعتى   ،استقالل طلبها 
 رفرميست ها و کال      ،کردن کشور 

روشنفکران جوامع خود را به               
منتسب "  سوسياليسم موجود        "

ميکردند و خود را اينگونه                       
 . توضيح ميدادند

 

مائوئيسم بعنوان يک خط مشى و         
ديدگاه از نظر ما مارکسيستها و            

 شاخه اى      ،کمونيستهاى کارگرى  
از چپ راديکال است که دوره اى       
در کشورهاى جهان سوم منشا               
شکل گيرى جريانات مائويستى           

در ايران حزب رنجبران و          .  شد
اتحاديه کمونيستها در دوره                     

 از جريانات معروف        ۵٧انقالب   
. تر طرفدار مائوئيست بود                      

رنجبرانى ها که همان دوران                 
کنار بنى صدر ايستاد و عليه                   
طبقه کارگر و انقالبيون تاريخى          

اتحاديه اى ها    .  بد نام بجا گذاشت     
که زير عکس ميزا کوچک خان          

. مرکزى در دست حزب بود              
چين امروز روى دوش                          
ديکتاتورى و کار ارزان و                   
اردوى کار وسيع يک چهارمى        
جمعيت جهان دارد بعنوان يک         

نه .  غول اقتصادى قد علم ميکند     
امروز و نه هيچ زمان ديگر                

. چين جامعه اى کمونيستى نبود       
تغييرات و رفرمهائى که دوره          
اى در چين صورت گرفت، در        
واقع بازگرداندن بخش بسيار             
ناچيزى از ثروت اجتماعى بود        
که توسط طبقه کارگر چين توليد      

 . ميشد

 

 آرش 

من فکر ميکنم کمونيسم         .  سالم
کمونيسم .  راه حل جهان نميباشد    

هم مثل ساير نظام های جهانی           
منحرف شده و از ادعاهای ايده         

من .  آليستی خود دور شده است      
فکر ميکنم انديشمندان جهانی            
بايد به دنبال راه حلی جديد                    

 آرش. باشند

 

  ،آرش عزيز

دنياى تاکنونى را نه انديشمندان        
بلکه جنبشها و طبقات اجتماعى       
و مبارزه بدون وقفه آنها رقم               

انديشه البته تاريخ        .  زده است   
اما .  مستقل خود را نيز دارد             

انديشه اى که ربطى به حرکت          
 ،مادى و واقعى جامعه ندارد              

بيشتر شبيه اوراد مذهبى و                   
نسخه هاى حکيم باشى هائى               
است که فکر ميکنند تعادل دنيا          

. روى نوک تيز انديشه آنهاست        
اينها در تاريخ کم نبودند و                     

اما راه حل جهان و     .  خواهند بود 
 اگر راه حلى       ،وضعيت موجود  

مبتنى بر تکرار کسالت آور                
 بدون ترديد              ،امروز نباشد      

عنصر تعيير راديکال را در               
و اين بجز کمونيسم       .  خود دارد  

و جنبش اجتماعى طبقه کارگر         
نه عقايد مسلط   .  کار کسى نيست  

زمانه و نه مکاتب فکرى                       
رنگانگ که حاميان آشکار و             

 و نه          ،پنهان نظم موجوداند         
قدرتهاى سرمايه دارى و                      

 خواهان   ،جنبشهاى سياسى شان    
تغييرات راديکال و ريشه اى             

" انحراف.  "در اوضاع نيستند      
البته در هر جنبشى و حرکتى             

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

. و خمينى جلسه ميگرفتند                             
مائوئيسم و ناسيوناليسم     ديدگاههاى   

 ديدگاههائى   ،خلقى و جهان سومى       
در خدمت اهداف اجتماعى متفاوت       
همان جنبش بود و ربطى به                         
مارکسيسم و اهداف سوسياليستى           

اينها جريانات  .  طبقه کارگر نداشت   
غير کارگرى و غير سوسياليستى          

 ضديت با       ،بودند که خلقى گرى         
غرب و فرهنگ غربى و تقديس              

 برجسته کردن            ،فرهنگ سنتى     
و "  تضاد خلق و امپرياليسم                "

تعريف جبهه هاى سياسى در                     
جامعه بجاى تقابل واقعى طبقات و         

 خودکفائى        ،جنبشهاى اجتماعى       
 حمايت  ،اقتصادى و رفع وابستگى     

از بخشى از بورژوازى و قرار                
 مدل      ،دادنش در صفوف خلق               

 و مشى    ،حکومتى دمکراسى خلقى   
مبارزه از ارکان اصلى                                  

 .  ديدگاههايشان بود

 

جامعه چين امروز و ديروز يک              
جامعه سرمايه دارى متکى بر                  
خشونت و ديکتاتورى و بيحقوقى           

پيروزى نظامى مائو      .  مردم است  
" انقالب"در چين که اسم آن را                 

گذاشتند، آرمانهاى يک جنبش                  
دهقانى و ضد استعمارى و                           
ناسيوناليستى را نمايندگى ميکرد            
که همانطور که شاره شد در                       
آندوره و بدليل آتوريته جهانى                    
مارکسيسم و سوسياليسم بين الملل          

. را بر خود نهاد         "  کمونيسم"نام    
کمونيسم جهان سومى و مائويستى         
و چينى، برخالف کمونيسم                         
مارکسى، جريانى متکى به احياى         
سنت ها در تقابل با ارزشهاى                     
مدرن غربى و متکى به قدرت                   
سياسى حزب و دولتى ايدئولوژيک      
بود که مدتها بعنوان يک الگو براى      
ناسيوناليستها و جريانات باصطالح     

مورد "  جهان سوم  "کمونيستى در     
چين قبل از       .  رجوع قرار گرفت      

تحوالت در بلوک شرق، از                        
سرمايه دارى دولتى به سمت                     

آنچه .  اقتصاد بازار چرخش کرد         
نام گرفت ايجاد           "  مدل چينى     "

رفرمها و تغييراتى در اقتصاد و              
سياست اقتصادى با حفظ قدرت                

۵٣شماره   
اما .  ميتواند بدالئل روشن رخ دهد     

 انحراف  ،اين انحراف هرچه باشد    
منافع  بلکه     ،نيست"  ايده آلها  "از   

 است که    مادى و طبقاتى متفاوتى    
بناچار تغيير در ايده آلها و اصول        

موفق و    .  را نيز الزامى ميکند          
 . پيروز باشيد

   
 پيمان 

. خوشحالم از آشنائى با شما     .  سالم
اميدوارم امکان آشنائى بيشتر با           

. تفکرات شما را داشته باشم                    
هرچند احتماال در جائى اختالف          

ليکن دوست   .  نظر خواهيم داشت    
دارم در ايران با همفکران شما              
ارتباط برقرار نمايم و امکان                  

. بحث و تبادل نظر داشته باشيم             
روزگار خوشى را براى شما و             

با نهايت    .  دوستانتان آرزو مندم      
 ايران –تهران . تشکر و اميد ديدار

 

  ،پيمان عزيز

. ما هم از آشنائى با شما خوشحاليم      
براى آشنائى بيشتر با ديدگاهها و          
سياستهاى ما نشريات حزب و               

. آثار منصور حکمت را بخوانيد         
حتما در مورد نکات مورد                        

در .  نظرتان با نشريه مکاتبه کنيد      
مورد ارتباط با دوستان ما در                  

 ما سياست معرفى فعالين           ،ايران
حزب را در حال حاضر به                       

اين موضوع بار     .  همديگر نداريم  
امنيتى جدى دارد که هر وقت                 

در .  نميتوان در دستورش گذاشت     
حال حاضر ما در اشکال و                       
قالبهاى ديگرى کارمان را پيش            

بعنوان کمونيست بايد           .  ميبريم
فعال جنبش اجتماعى طبقه کارگر      
و جنبشهاى آزاديخواهانه و رفع           

در اين درياى            .  تبعيض بود     
بيکران همفکران و همسنگران            

. اهداف اجتماعى ما فراوانند                  
 . موفق و پيروز باشيد

 

 شما باشيد چکار                ،نام خليج     
 ميکنيد؟

فرض کن آالن جمهورى                           
سوسياليستى در ايران حاکم است        
و مشکالت مردم و جامعه نيز                
تقريبا حل شده و آزادى و برابرى        

دراين شرايط شما        .  حاکم است   
حاضر هستيد يک کشور به زور         

نام خليج فارس   
١٩صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

را به خليج عربى عوض کند و يا آن را           
مال خود بداند و روى نقشه جائى را که          
متعلق به مردم ما است را تسخير کند؟            
يا عکس العمل نشان ميداديد يا مهم                    
نيست از نظر شما به عنوان يکى از رهبران جمهورى سوسياليستى                    

 رامين . ايران؟ خليج فارس شاهراه حياتى اقتصادى ما ايرانيهايست

 

 ،رامين عزيز

من به اين سوال در همين نشريه که توسط يک ناسيوناليست و پان                          
همانجا و در مطالب ديگر تاکيد         .  ايرانيست طرح شده بود جواب دادم        

براين تاکيد کرديم که      .  کرديم که اين دعوا قالبى و غير واقعى است               
خليج هميشه     "،"روز ملى خليج     "رژيم و ناسيوناليستها روى بحث             

و غيره ميکوبند تا صورت مسئله مردم را         "  بحث سه جزيره    "،"فارس
تا توجه ها را از مبارزه با جمهورى اسالمى و براى                      .  عوض کنند  

آزادى و رفاه به علقه هاى ناسيوناليستى و تبليغات ضد عرب و                                
شما بجاى اينکه عليه اهداف سياسى اين کمپين و            .  فاشيستى سوق دهند  

عليه سياست عرب ستيزى و در دفاع از آزادى و برابرى مردم و                           
 صورت مسئله را از اينها پذيرفته ايد و             ،کارگران منطقه حرف بزنيد    

 . در چهارچوب تبليغات ناسيوناليستى سخن ميگوئيد

ميتوانيد شما يا هر کس ديگر توضيح دهد که چه اتفاقى افتاده است؟ کى  
کرده است؟ امروز   "  با زور تسخير  "و چه دولتى و کدام ارتش کجا را           

قراردادهاى مورد اعتبار جهانى و منطقه اى بر همان داللت دارند که                
هر شيخى جائى حرفى زد و هر موسسه               .  در چند دهه گذشته بودند        

تبليغاتى طرح جديدى را چاپ کرد يا هر کاريکاتوريستى کسى را                        
نيامده "  به زور "هنوز کسى    .   اين همه قشقرق نميخواهد      ،ريشخند کرد 

هر وقت ارتشى و نيروئى به شما حمله کرد البد            .  و کارى نکرده است   
هر انسان غير ديوانه اى ميگويد که طرف مورد حمله قرار گرفته حق               

از دست  "  شاهراه اقتصادى "البد اگر قرار است اين      .  دفاع از خود دارد   
 جنگهاى سهمگين     ،مالهاى اينور آب دست شيخ هاى آنور آب بيافتد                

با کاغذ و قلم و در گالرى نقاشى و نقشه پردازى             .  منطقه اى الزم است   
فکر نميکنيد اين تبليغات تعداد           !  که جغرافياى سياسى تغيير نميکند          

معينى را سرکار گذاشته و آن را به نيروى سياستهاى ارتجاعى رژيم                  
 تبديل کرده است؟ 

سياست خارجى جمهورى سوسياليستى با سياست خارجى ناسيوناليستها        
کارگران و حکومت کارگرى    .  و اسالميها و بورژواها فرق بنيادى دارد    

سر برترى  .   با مردم و کشورهاى منطقه سر جنگ ندارند            ،آينده ايران 
يک رکن سياست خارجى ما ايجاد صلحى پايدار و                       .  طلبى ندارند  

همزيستى کارگران و مردم منطقه است که دراين بستر بتوان اتحاد                      
جمهورى .  کارگران منطقه را براى امر سوسياليسم تقويت کرد                          

سوسياليستى از هر ذره قدرت کارگرى در ايران سوسياليستى در مقابل       
شما بعنوان جوانان سرنگونى       .  هر تهاجم نظامى قاطعانه دفاع ميکند          

 بايد بدوا ماهيت سياسى اين جدال قالبى         ،طلب و انقالبى و سوسياليست    
بر اهداف ضد کارگرى آن اشراف داشته باشيد و براى                   .  را بشناسيد  

خنثى کردن اين تبليغات و شکست اهداف سياسى آن اقدامات و                                 
دراين زمينه در اطالعيه حزب            .  سياستهاى روشنى را پيش ببريد           

بمناسبت بازى فوتبال ايران و امارات و همينطور در مطالب ديگر در               
از .  دو سه شماره اخير نشريه يک دنياى بهتر مفصلتر توضيح داديم                  

 .موفق باشيد. شما ميخواهم که اين مطالب را مرور کنيد
 

 مبارزه پرستاران کرمانشاه

اه                         انش رم اران ک ت رس راض پ ورد اعت ليال احمدى عزيز گزارش در م
يت و           .   دست شما درد نکند.   دريافت شد  ق وف براى اين مبارزه آرزوى م

د       .   پيروزى ميکنيم  ي ن وجه ک . به اطالعيه حزب در همين شماره نشريه ت
* * 

 .مسئوليتی قبول نمی کند

 

من کارگری را می                 
 ساعت  24طی  .   مريضی سختی داشت    ،شناسم که کارفرما بيمه اش نکرد       

بيمه هم نبود زن و بچه      .  جوان هم بود و پول نداشت که خرج کند   . تمام کرد 
شايد يکی بخواند و معلوم باشد تا از                 .  اين ها را بنويسيد       .  دار هم بود    

 150حقوق کارگر حداقل      .   کسی برای ما فکری بکند         ،خودتان نگفته ايد   
يعنی همان مصوب اداره      .  ما همان را هم نمی گيريم         .  هزار تومان است   

 8کارگر با    .  علتش اين است که ما سازمان نداريم          .  کار را هم نمی دهند       
 180 يا   150 هزار تومان هم نميشود چه برسد به         120ساعت کار حقوقش    

 .تومان

 

 آيا اين وضعی که از آن تعريف می کنيد وضع ابدی و                    :يک دنياى بهتر   
 ازلی کارگران بوده؟ چه فاکتورهايی می تواند اين وضع را درگرگون کند؟

 

 ابدا اين وضع به اين صورت نبوده و يک فرض                            :يک دنياى بهتر      
ما از هيچ مقام    .  هميشگی ما امکان تغيير اين وضع به همت خودمان است           

شما لطف کنيد از درد دل              .  و مرجعی انتظار نداريم به جز خودمان                
در اول انقالب که        .  دستمزد ما اينجا خيلی کم است             .  کارگرها بنويسيد  

شوراها بود مزدی که ما بابت يک جفت کفش می گرفتيم مساوی بود با                       
آن زمان  .   تا می زنيم تا يک نهار بخوريم           15حاال  .  يک دست چلو کباب    

شش روز کار می      ...   حق اوالد داشتيم و         ، سود ويژه داشتيم     ،بيمه داشتيم 
.  روز تعطيالت عيد هم داشتيم       15سالی  .  کرديم از همه لحاظ تامين بوديم       

االن حداکثر دستمزدی که می گيريم         .  اما االن هيچ کدام از آنها را نداريم           
جمعا اگر حساب   .  اسفند و فروردين هم تعطيل است      .   تومان است  4روزی  

اگر هم داشته    .   مرخصی که نداريم    ، که هيچی  ، تا جمعه هم داريم     52کنيم  
چند ماه است اين جا هستيم اگر مجموعا حساب کنيد            .  باشيم بدون مزد است   

آقا تو را به خدا اين حرف         .  بيمه هم که رد نمی کنند      .   ماه مزد گرفته ايم     4
اگر الزم بود من يکی      .  ها که از زبان ما شنيديد به گوش ديگران برسانيد            

هرجا رفتيد بگوييد محمود گفته بچه های ديگر هم حرف                .  خدمتتان هستم 
 .مرا تاييد می کنند

 

  اگر تشکل داشته باشيد وضعتان بهتر از اين می شود؟:يک دنياى بهتر

 

البته به شرطی که مستقل باشد اگر نه باز به فکر                  .   صد در صد     :محمود
اگر .  مگر آن که کامال مال خود کارگران باشد            .  کارفرماهاست نه کارگر   

. تشکلی باشد که دولت به آن رشوه دهد باز هم به نفع کارگر نخواهد بود                     
با تشکل می   .  من به عنوان کارگر می دانم با تشکل معنی پيدا خواهم کرد               

اگر هم دو روز مريض شدم بدانم چه کسی هست ما               .  فهمم چه کاره هستم    
 .را حمايت کند

 

  . با تشکر از وقتی که در اختيار من گذاشتيد:يک دنياى بهتر
 

 حرف های ما را به گوشت بسپار جوان و به ديگران هم منتقل                        :محمود
 .کن

 

 . اميدوارم گفته هايم مفيد واقع شود:عباس
 

اين درد هر روز ماست مرسی که         .  کاری نکرديم .   خواهش می کنم    :رضا
 .*به درد های ما گوش کردی

۵٣شماره   

...ميز گرد با کارگران کفاش   ... نامه ها 



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

اخيرا ما شاهد موارد متعددی از          
اتهام زنی، افترا، هتک حرمت و         
تالش برای تخريب چهره فعالين         
جنبش آزاديخواهی و برابری                
طلبی و کمونيسم کارگری بوده             

در برخی از اين موارد افراد        .  ايم
حتی يکديگر را متهم به همکاری        
با رژيم آدمکشان اسالمی کرده و        
يا اينکه زشت ترين اتهامات را به       
سوی چهره های شناخته شده و              
رهبران سرشناس سازمانهای               
کمونيستی کارگری پرتاب کرده         

اين افراد بعضا اين اقدام                .  اند
زشت خود را به بهانه مبارزه                 

عليه رژيم اسالمی و             "  قاطع"
رژيم اسالمی  "  امنيتی"سياستهای  

 ! توجيه ميکنند؟

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -١
خواهان پايان دادن و ريشه کن              
کردن چنين فضای مسموم و ضد         

دامن زدن به چنين       .  انسانی است  
فضايی يک روش شناخته شده و          
دائمی دستگاههای امنيتی و                     

برای .  اطالعاتی طبقه حاکم است     
اين کار مزدور استخدام ميکند و          
شبانه روزی ميکوشد به فضای            
مسموم و آلوده و جو بی اعتمادی         
در صفوف نيروهای سرنگونی           

اين يک سياست    .  طلب دامن بزند   
هميشگی دستگاهی است که در            

حفظ حرمت انسانها يک              -٢
ما .  رکن فعاليت سياسی ماست       

برای جامعه ای مبارزه ميکنيم         
. که هتک حرمت جرم است               

اصل بر برائت   .  افترا جرم است  
ما به سنت             .  انسانها است      

کمونيستی تعلق داريم که عميقا         
حقوق "بر اين باور است که                

مدنى متهمين و مجرمين را                 
براى قديسين و معصومين                   

اصل برائت، حق         .  نمينويسند
دفاع از خود و کليه حقوق سلب         
ناپذيرى که نام برديم دقيقا براى       
کسانى موضوعيت پيدا ميکند           
که ظن ارتکاب جرم از جانب            
آنها ميرود و مورد اتهام قرار             

اينها حتى حقوق           .  اند      گرفته
متهمين به قتل و جنايت است،            
اينها حقوق کسانى است که حتى      
حين ارتکاب جرم دستگير                   

ما اجازه نميدهيم           ."  اند      شده
افرادی که درگير مبارزه عليه          
رژيم آدمکشان اسالمی هستند           

که حقوق  :  "خود را مجاز بدانند    
مدنى افراد را يکجا شکمى                  
ملغى اعالم کنند و يک تنه در             
نقش دادستان و قاضى و                         
ميرغضب حق افراد را کف               

گوئى مشکل   .  دستشان بگذارند  
ها   ها و ريشهرى    مردم با خلخالى  

ها فقط عمامه شان بوده    و گيالنى 
است و همه منتظرند تا با                       

 !جو افترا و اتهام زنی و هتک حرمت را در هم بشکنيم 

کارنامه اش اعدام و کشتار بيش از         
صد هزار تن از شريف ترين                     
انسانهای يک جامعه ثبت شده                    

رژيم اسالمی در دوره اخير       .  است
و پس از حضور گسترده تر جنبش        
آزاديخواهانه و برابری طلبانه در          
دانشگاهها با شدت بيشتری از                   

 -گذشته به اين شيوه ها پليسی                     
اما توسل  .  امنيتی متوسل شده است    

به چنين اقداماتی توسط کسانی که           
برای سرنگونی رژيم اسالمی و              
برای استقرار نظامی متضمن                   
آزادی و  برابری و رفاه و حرمت           
انسان مبارزه ميکنند، تماما و از              

چنين .  پايه غير قابل قبول است             
روشهايی، مستقل از نيت فردی،            
تماما در خدمت ارتجاع حاکم و                
تخريب فضای صفوف جنبش                   
آزاديخواهی و برابری طلبی و                 

هيچ عذر   .  کمونيسم کارگری است    
هيچ .  و بهانه ای قابل قبول نيست          

درجه از اختالف سياسی توسل به          
. چنين روشهايی را مجاز نميکند            

دامن زدن به چنين فضايی به                      
معنای قرار گرفتن در دام توطئه             
های امنيتی رژيم اسالمی است و            

توسل به چنين    !  تماما محکوم است   
شيوه ها و روشی از سوی                             
جريانات سياسی اپوزيسيون تنها            
نشان استيصال سياسی و عدم درک      
و شناخت از پايه ای ترين اصول             

 .متمدنانه مبارزه سياسی است

۵٣شماره   
آغوش باز همان ذهنيت منحط،             
همان تلقى نازل از شأن و حق                 
فرد و همان دادگاههاى صحرائى        
و محاکمه هاى مخفى چند دقيقه             

... اى را در بسته بندى جديد                    
اين اختالف      ...  تحويل بگيرند     

عميق کمونيسم کارگرى است با           
شرق زدگى و عقل ستيزى و                   
انسان گريزى چپ خرده                            
بورژوائى ايران که انگار رسالتى     
جز فرارى دادن مردم از                            
سوسياليسم براى خود قائل                       

دريغ :  منصور حکمت   ."  (نيست
 )١٩٩٨از يک جو شعور، ژوئيه 

  

ما از تمامی احزاب و                        -٣
نيروهای کمونيسم کارگری و                
نيروهای آزاديخواه و برابری               
طلب انتظار داريم که قاطعانه در         
مقابل اين جو مخرب ايستادگی              

کوچکترين اغماضی غير        .  کنند
ما به نوبه خود    .  قابل بخشش است  

قاطعانه در مقابل اين فضا خواهيم      
نابودی چنين فضايی يک      !  ايستاد

شرط پيشبرد مبارزه سالم سياسی        
عليه رژيم اسالمی و خنثی کردن         

 !توطئه های امنيتی آن است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ١٣٨٧ خرداد ١٣ – ٢٠٠٨ جون ٣

 

 

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com   or    www.for-abetterworld.com 

 تلويزيون  

 برای يک دنيای بهتر
 

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

 در کانال يکتهران  

  

اسی               ه سي ام برای يک دنيای بهتر يک برن
ع   .   بيطرف نيست، جانبدار است     .   است داف م

اه و                 ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب حقيق
ت           ا اس ه ان ادت انس ع ک        .   س رای ي ا ب م

م               ي کن ي ارزه م ب ی م . جمهوری سوسياليست
ا را                 ه ه ام رن لطفا روز و زمان پخش اين ب
ان              ان خودت اي به اطالع همه دوستان و آشن

 . برسانيد

  ،خبر

 اخراج و بازخريد در کارخانه شير سنندج
 نفر از کارگران خود را اخراج و بازخريد          ۶ اول خرداد ماه     ،شرکت لبنيات پاستوريزه آرا سنندج    

اين شش کارگر در قسمت تهيه شير براى مدارس کار ميکردند و االن هم دارند بازخريد                          .  کرد
 کارگر  ١۵٠اين کارخانه کال     .  قرارداد اين کارگران اخراجى قرارداد يکساله بوده است          .  ميشوند
بنا به گفته مسئولين اين کارخانه         .   سال قراردادى هستند    ١٢ تا    ۵بيشتر کارگران با سابقه       .  دارد

 . * کارگر ديگر هم اخراج ميشوند١٠بزودى 

 دست رژيم اسالمى 

 ازسر فعالين کارگرى 

!کوتاه  



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اجازه بدهيد     :راديو انترناسيونال  
تاريخ "با يک نقل قول از مقاله              

که در سال      "  شکست نخوردگان  
.  بچاپ رسيد، شروع کنيم       ١٣٧٥

 :شما در پايان اين مقاله نوشته ايد

 

 مثل اکثر       ٥٧باالخره، انقالب       "
انقالبات، نهايتا نه با فريب و                   
صحنه سازى، بلکه با سرکوبى            

. خونين به شکست کشيده شد                  
 خرداد  ٣٠ تا   ٥٧ بهمن   ٢٢فاصله  

 تمام آن فرصتى بود که اسالم        ٦٠
و حرکت اسالمى با همه اين                    

گذاريها و تالشها توانست          سرمايه
براى موکلين مستاصل رژيم شاه        

و البته از اين بيشتر نياز            .  بخرد
در تاريخ واقعى ايران،        .  نداشتند
 شهريور      ١٧ خرداد به                  ٣٠

 ."ميچسبد و حلقه بعدى آن است
 

اين نوشته شما کامال با تصور                
 متفاوت    ٥٧عمومى از انقالب           

در تصور عمومى                  .  است
جمهورى اسالمى حاصل انقالب        

ولى شما جمهورى         .   است    ٥٧
 ١٧اسالمى را به رژيم سلطنت و        

شهريور را که سرکوب خونين             
جنبش انقالبى مردم توسط رژيم          

 خرداد وصل     ٣٠شاه بود را به          
ايد و اين دو تاريخ را دو                   کرده

. مقطع از سرکوب انقالب ناميديد      
 چرا؟

 

 بنظر من هر            :منصور حکمت   
انسان بيطرفى که به آن تاريخ                

و من توصيه ميکنم که       (نگاه کند    
بخصوص کسانى که خودشان              

اى از آن دوران                   تجربه زنده    
ندارند، حتما آن تاريخ را بازبينى        

ميبيند که ماجرا چنين بود          )  کنند
که مردم عليه استبداد سلطنتى با           

اش، با زندانهايش، با        پليس مخفى 
در آن    .  هايش بپاخاستند       شکنجه

جامعه آزادى بيان وجود نداشت،        
آزادى مطبوعات وجود نداشت،          
آزادى تشکل و فعاليت اتحاديه               
کارگرى وجود نداشت، آزادى              

ميگذرد، به معنى اخص کلمه              
هنوز دوره حکومت جمهورى           

يک دوره نسبتا    ...  اسالمى نيست 
باز فعاليت سياسى است که دولت  
زورش نميرسد وسيعا سرکوب         
کند، هر چند چماقدارى هست،           
چاقو کشى هست، اسالميگرى           

خلخالى همان موقع براى      .  هست
رژيم جالدى ميکند، با اين وجود       
رژيم اين قدرت را ندارد که                   
جنبش همچنان رو به اعتالی               
مردم را به آن شدت سرکوب و            

احزاب سياسى از همه    .  خنثى کند 
جا سر درميآورند، کتابهاى                   
مارکس و لنين همه جا بفروش            
ميرسد، سازمانهاى کمونيستى           
روزنامه منتشر ميکنند،                          
شوراهاى کارگرى بوجود                    
ميآيند، سازمانهاى مختلف زنان        
بوجود ميآيند، موج اعتراضى            

 ٣٠تا اينکه در           .  باال ميگيرد   
 که يک کودتاى          ١٣۶٠خرداد    

اسالمى -خونين ضد انقالبى                
هجوم ميآورند   .  صورت ميگيرد  

 نفر را   ٥٠٠ نفر،   ٣٠٠و روزى   
در اوين و سراسر کشور اعدام           

ها را ميبندند و        ميکنند، روزنامه 
. مخالفينشان را تار و مار ميکنند      

اى است که باعث شد  اين آن پديده
جمهورى اسالمى امروز وجود         

مقطع پيدايش و          .  داشته باشد    
 ٣٠تثبيت جمهورى اسالمى،              

.  بهمن  ٢٢ است، نه        ٦٠خرداد   
 بهمن انقالب مردم است ولى       ٢٢
که روز    (١٣۵٧ شهريور   ١٧از  

تيراندازى ارتش شاه به مردم و          
 ٣٠تا  )  کشتار در ميدان ژاله بود     

اى است که       فاصله ١٣۶٠خرداد  
در آن نيروها و دولتهاى دست             
راستى سعى کردند جلوى انقالب     

 ٣٠و باالخره     .  مردم را بگيرند    
خرداد مقطعى است که اين                    

 .سرکوب صورت ميگيرد

 

خوب است يادآورى کنم که                   
اعدامهاى حکومت اسالمى                  
اساسا از روى ليست کسانى بود         
که که در رژيم شاه به زندان                  

کسى که در رژيم        .  افتاده بودند  
شاه دو ماه حبس گرفته بود در              

همان .  حکومت اسالمى اعدام شد   
کسانى را زدند و کشتند که رژيم        
شاه ميخواست بزند و بکشد و               

 ...نميتوانست

 

 ۶٠ خرداد ٣٠:  سال گذشت٢٠
 گفتگو با راديو انترناسيونال

 ١٣٧٩ خرداد ٢٣

فعاليتهاى سوسياليستى وجود                      
نداشت، آزادى هيچگونه فعاليت                

يک حکومت  .  سياسى وجود نداشت   
مستبد، فردى، متکى به ارتش، پليس   

اى بود      جامعه.  و پليس مخفى بود        
دستخوش بيشترين نابرابرى                        
اقتصادى، فقر عظيم در کنار                       

مردم عليه اينها بپا       .  ثروتهاى انبوه  
خاستند، براى برابرى، براى آزادى      
از چنگال اختناق سياسى و استثمار         

 ٥٧اين به انقالب                   .  اقتصادى
 .معروف شد

 

وقتى معلوم شد که رژيم شاه از                   
سرکوب اين جنبش ناتوان است،               
جنبش اسالمى که بعنوان يک                      
جريان مرتجع، عليه مدنيت، عليه            
مدرنيسم اجتماعى، عليه حقوق                  
زنان، عليه رشد، يک جنبش عقب           

اى   مانده ارتجاعى، از قديم در گوشه      
از جامعه ايران بود، پر و بال                       

يکى از شخصيتهاى اين           .  ميگيرد
جنبش، يعنى خمينى، که در عراق           
تبعيد بود را برميدارند و به پاريس           

از .  ميبرند و زير نورافکن ميگذارند    
ها و دولتهاى غربى        آن وقت رسانه   

وسيعا جريان اسالمى را بعنوان                
آلترناتيوى که ميتواند و بايد جاى               

. حکومت شاه بنشيند تبليغ ميکنند             
باالخره ژنرال هويزر از طرف                
دولت آمريکا ميآيد با ارتش صحبت        
ميکند و وفادارى ارتش را به                       

بخش بزرگى از        .  خمينى ميگيرد   
اپوزيسيون ملى و سنتى آن موقع،             
جبهه ملى و حزب توده و غيره به              
جريان اسالمى اعالم وفادارى                   
ميکنند و جريان اسالمى به اين                   
ترتيب به صدر مبارزه عليه سلطنت      

مردم بر خالِف ميِل        .  رانده ميشود  
 ٢٢جريان اسالمى قيام ميکنند، قيام       

بهمن، و باالخره ارتش شاه را در              
يک رو در رويى نظامى شکست              

اما ماحصل اين روند                 .  ميدهند
پيدايش يک حکومتى است تحت                

 .رهبرى و کنترل جريان اسالمى

 

 ٢٢منتهى آن دو سال و نيمى که از           
 ١٣۶٠ خرداد         ٣٠ تا         ٥٧بهمن     

۵٣شماره   

 يعنى             :راديو انترناسيونال            
جمهورى اسالمى کار سرکوب              
انقالب را که شاه از پس آن                         
برنيامد، تمام کرد و در واقع از                
مردمى که عليه رژيم شاه انقالب           

ولى .  کرده بودند انتقام گرفت              
چطور توانست اينکار را انجام               

 ٣٠دهد؟ چون تا همان ديروز                  
هاى چپى بودند،           خرداد روزنامه   

تظاهرات انجام ميشد، و عليرغم           
دستگيريها و جنگ و جدال با                    

. چماقدارها، آزادى وجود داشت           
 خرداد چه ويژگى داشت که              ٣٠

حکومت اسالمى توانست خود را          
تحکيم کند و جنبش انقالبى ديگر            

 نتوانست سر بلند کند؟

 

 اين يک کودتاى        :منصور حکمت  
خشن بود و بر مبناى اعدام و                     

مثل .  کشتار وسيع پيروز شد                
 تا روزنامه       ١٦امروز نبود که          

دوستان خودشان را ببندند و طرف       
برود خود را به دادگاه معرفى کند          

. و هنوز آقاى فالنى خطابش کنند          
ريختند در خيابان و هر کسى که             

اش مثل مسلمين            بنظرشان قيافه   
نبود را گرفتند، گفتند اين يکى در           
جيبش فلفل و نمک داشته                             
ميخواسته بريزد به چشم سپاه و               

کسى شعرى گفته بود،    .  ها  چى  کميته
کسى که معلوم بود سوسياليست              
است، کسى که معلوم بود مدافع               
حقوق زن است، کسى که بى                     
حجاب راه ميرفت، کسى که از                
ظاهرش فکر ميکردند چپى است،        
ميگرفتند ميبردند همان شب                      

آمار و ارقام و مدارک و       .  ميکشتند
شهود اين جنايات به وفور وجود            

روزى خواهد رسيد که              .  دارند
مردم ايران و جهان مينشينند و                 
محاکمه عوامل اين جنايات را                  

در .  تماشا ميکنند 
٢٢صفحه   



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آن روز دنيا براى صدها هزار              
 خرداد  ٣٠قربانى جناياتى که در       

 و بعد بطور مداوم و                              ٦٠
سيستماتيک در سالهاى بعد و                 

 در ايران شده       ١٣۶٧بويژه سال     
 .است، اشک خواهد ريخت

 

اين از جنايات عظيم قرن بيستم             
قابل مقايسه است با آلمان             .  بود

نازى، قابل مقايسه است با ُکشت          
و کشتار در اندونزى، قابل مقايسه      

ُکشى در روآندا، به          است با نسل    
مراتب وحشتناکتر از وقايعى                 

يکى .  است که در شيلى اتفاق افتاد     
از فجايع مهم و تراژديهاى مهم             

زدند، .  انسانى قرن بيست است         
سرکوب کردند، کشتند، در                      
گورهاى بدون نام و نشان دفن                
کردند، آدمهاى بسيار بسيار                    

ترين و               زيادى را، نازنين              
ترين       پرشورترين و آزاديخواه          

انسانها را، بقتل رساندند تا سِر              
 .کار بمانند

 

 رهبران        :راديو انترناسيونال       
جمهورى اسالمى که اآلن بجان           

اند، در آن موقع، همه با           هم افتاده 
هم در اين سرکوب شريک بودند،      
منظورم جناح راست و دوم                     
خرداد است که چند تا از دوی                 

بهزاد ...  خرداديها را اسم ببرم          
نبوى آن موقع سخنگوى دولت              
بود و اآلن از رهبران جبهه دوی         
خرداد است، حجاريان از سازمان     
دهندگان سازمان مخوف                           
اطالعات بود و خود خاتمى در             

چطور شد که اينها          .  دولت بود   
 خرداد   ٣٠يکپارچه از سرکوب        

بيرون آمدند و االن بجان هم                     
 اند؟ افتاده

 

بندى همان     جناح :منصور حکمت 
موقع در جمهورى اسالمى وجود       

بندى که      داشت ولى همين جناح        
بطور مثال     .  االن ميبينيم نبود        

مجاهدين انقالب اسالمى و حزب        
ها   جمهورى اسالمى و خط امامى      

. در صف مقدم حکومت بودند               
. ها طور ديگرى بود           بندى   صف

 طور ديگرى عمل ميکردند؟

 

دوم !   ابدا      :منصور حکمت      
خرداديها االن خودشان با                     
افتخار به شما خواهند گفت که           

از .   خرداديها هستند     ٣٠همان   
 خرداد ابراز پشيمانى                     ٣٠

نميکنند، البته بعدها در                           
هايشان خواهند کرد، ولى        دادگاه

االن کارى نميکنند   .  االن نميکنند 
خودشان کم    "  خوديت"که از       

 خرداد نهايتا همان            ٣٠.  کنند
شاخصى است که خودى و                  

. خودى را تعريف ميکند              غير
تعريف خودى کسى است که از        

در مقابل مخالف دفاع         "  نظام"
 خرداد       ٣٠کرده است و                    

. مهمترين مقطع اين پديده است        
 خرداد مقطع تولد جمهورى       ٣٠

اگر کسى از اين      .  اسالمى است 
 خرداد بايستد     ٣٠جماعت عليه     

ها پا          دارد از جرگه خودی             
 .بيرون ميگذارد

 

بنظر من دير يا زود، و خيلى              
زودتر از زمانى که سران                    
حکومت فکر ميکنند، محاکمات      
آزاد مردم براى رسيدگى به                
جرائم ضد بشرى اينها شروع           

اينها کسانى نيستند      .  خواهد شد  
که بتوانند پولهايشان را بردارند       

سر و کار     .  آنجلس   و بروند لس    
بسيارى از اينها دير يا زود به            

يکى .  هاى مردم ميافتد        محکمه
از قلمروهايى که بايد در اين               
دادگاهها به آن پرداخته شود،             

 خرداد است و              ٣٠ماجراى     
اينکه هر کدام از اين افراد در             
مورد آن تاريخ چه ميداند، در             
آن تاريخ چه نقشى داشته، و چه        
چيزى را ميتواند علنى و افشا            
کند و از درد آن فاجعه تاريخى          

 .براى جامعه کم کند

 

 حزب        :راديو انترناسيونال        

  ...۶٠ خرداد ٣٠

نهضت آزادى که اآلن بخشى از                
جبهه دوی خرداد است، خود اولين          

هايى بود که خود        قربانى خط امامى   
آنها هم اآلن بخشى از جنبش دوی             

دولت آنموقع دست       .  خرداد هستند   
منظورم کابينه  .  ها بود   اين خط امامى  

همانطور که گفتيد، بهزاد             .  است
. نبوى سخنگوى دولت رجايى بود          

اين پديده دوی خرداد که بعدا بوجود        
آمده دربرگيرنده بسيارى از عناصر      
و محافلى است که در آن موقع                     

خيلى از   .  سردمدار سرکوب بودند     
اند و    اينها که االن شاگرد ولتر شده         

اند و بخودشان                  دموکرات شده     
ميگويند روزنامه نگار، پاسدار و             
بازجو و شکنجه گر و مسئول اعدام         

در نتيجه اين تجربه          .  مردم بودند   
دوم .  مشترِک هر دو جناح است             

 ٣٠خرداد همانقدر در سرکوب                 
خرداد سهيم است و همانقدر اصل و        

 خرداد ميرسد که امثال     ٣٠نَسبش به   
الجوردى و گيالنى و خمينى و                   

. اين دولت اينها بود             .  اى     خامنه
خمينى، که اسمش بايد بعنوان يک            
مرتجع جالد و جنايتکار عليه                      
بشريت در سينه تاريخ ثبت بشود،            
در رأس اين حرکت بود و کل اين              

 .جماعت دنبالش سينه ميزدند

 

فکر ميکنم که خيلى مهم است مردم         
ايران آن تاريخ را ورق بزنند، اين            
آدمها را در اين بيست سال مرور              
کنند، و بخصوص ماهيت اختالفات        

 .امروز اينها را بشناسند

 

 خرداد اينها با هم              ٣٠در مقطع       
اختالفى بر سر اين نداشتند که                     
حکومت اسالم را با ُکشت و کشتار          
عليه آزاديخواهى مردم سر پا                      

االن هم،  . اينکار را کردند.  نگهدارند
تحت شرايط متفاوتى تالششان همين      

ميخواهند حکومت اسالم را         .  است
در مقابل آزاديخواهى مردم سر پا             

 .نگاه دارند

 

 آيا ميشود گفت     :راديو انترناسيونال 
که به اين ترتيب دوم خرداديها از              

 خرداد     ٣٠سياست خودشان در              
پشيمان هستند و فکر ميکنند بايد                

۵٣شماره   
کمونيست کارگرى يک کمپين              

 خرداد و             ٣٠افشاى واقعه             
 ٣٠گراميداشت جانباختگان                   

هدف .  خرداد سازمان داده است        
 از اين کمپين چيست؟

 

-٦٠ فکر ميکنم      :منصور حکمت 
 درصد مردم کسانى هستند که       ٧٠
ولى .   خرداد را يادشان نيست      ٣٠

اين مقطع مهمى در پيدايش                       
ما .  جمهورى اسالمى است              

ميخواهيم اين را به نسل امروز             
در ايران و جهان يادآورى کنيم             
که جمهورى اسالمى که امروز            
سِر کار است محصول يک                      

. جنايت بزرگ ضد بشرى است          
اين اوال بايد بخاطر بيايد، ثبت                
باشد، گفته شده باشد، افشا بشود و        

 .فراموش نشود

 

ثانيا اين آدمها هنوز در صحنه               
 ٣٠همان آدمهايى که              .  هستند

 به بعد آن قتل و جنايت        ٦٠خرداد  
را سازمان دادند هنوز                                 

وکيل .  سياستمداران آن کشورند       
اند، رئيس قوه     اند، در کابينه    مجلس
اند، رهبرند، رئيس                        قضائيه
. اند  اند، سران سپاه پاسداران     ارتش

پرونده .  نبرد با اينها ادامه دارد           
اينها نزد مردم مفتوح است،                     

.  خرداد ٣٠پرونده عاملين جنايت     
هاى مبارزه    اينهم يکى از عرصه     

عليه حکومت اسالمى، عليه                   
هايش     بنيادهايش، عليه شخصيت      

از خمينى و بهشتى، تا خاتمى و             
اى و رفسنجانى و گيالنى،            خامنه

و همه کسانى است که در اين                  
اند و اين بخشى          روند نقش داشته    

از جدال ما با جمهورى اسالمى            
 .است

 

به نقل از انترناسيونال هفتگى 
 ٥٨شماره 

 )٢٠٠١ ژوئن ١٥ (١٣٨٠ خرداد ٢٥

 به حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگرى

!کمک مالى کنيد  



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 على طاهرى 

کودکان همواره بخش عظيمی از        
قربانيان نظام سرمايه داری در            

استثمار .   نقاط جهان هستند    ىاقص
  اسير باند های فحشا و              ،فزاينده

 بی   ، گرسنگی  ،مواد مخدر شدن     
 ، بی سرپرستی                          ،خانمانی

محروميت از دنيای کودکانه و              
روبرو شدن با واقعيت های خشن        

 همه و همه از فاکتورهای      ،زندگی
زندگی کودکان در دنيای امروز          

نظام سرمايه داری به               .  است
عنوان متاخرترين و پيشرفته                 
ترين نظام طبقاتی موجود عامل           
آفرينش چنين وضعی برای                     

در نظام سرمايه       .  کودکان است   
داری ضعيف پايمال است و اين           

سود .  شاه بيت اين نظام است               
گسترش !  بيشتر به هر قيمتی             
حال اين    !  سرمايه به هر راهی        

سود از دستان ظريف کودک                  
بيرون بيايد يا فروش بدن يک                

و از سويی     !   ساله  10دختر بچه     
ديگر کودکان سودزا ترين اقشار         

. جامعه برای سرمايه داران هستند    
از سويی از بقيه اقشار سنی                     
بيشتر استثمار می شوند چون                 
قدرت اعتراضی ندارند و از                  
طرفی کم ترين دستمزد دريافت           
ميکنند و در بعضی مواقع مجانی        

مارکس در جايی      .  کار می کنند     
می گويد سرمايه تجسم انسانيت            

هر چه انسان      .  بلعيده شده است     
بيشتر دارد کم تر هست و به                     
همان اندازه کمتر نماينده انسان             

اما اين وضع را     .  بودن اش هست   
کليد حل اين     .  می توان برگرداند    

مخمصه و جهنمی که برای                      
کودکان کار در نظام سرمايه                  
داری برپا شده است در دست                 
طبقه کارگر و پيشرو ترين بخش         
آن يعنی کمونيسم سازمان يافته             
طبقه کارگر و به اعتباری                         

  .کمونيسم کارگری است
 

گزارش که در پايين آمده است               
تنها بخش کوچک و فقط گوشه              
ای از مشقات کودکان در جهان             

. سرمايه داری را نشان می دهد           
کودکان کار از نظر سطح زندگی        

به همراه دست اندر کاران                      
صنعت اين کشور درصدد ريشه       
کنی کار کودکان در اين مزارع         

ميليون کودک    246.  افتاده است  
 ساله کارهای غير             7 الی         5

 خطرناک و استثمار                ،قانونی
 گونه انجام می دهند

 

روز جهانی مبارزه با کار                      
 12کودکان که مطابق معمول             

 امسال بر ريشه کن       ،ژوئن است 
سازی کار کودکان در مزارع             
تمرکز دارد که نه تنها بخش                  
عظيمی از کودکان کار در                     

 ،سراسر جهان را شامل می شود      
بلکه يکی از خطر ناک ترين                
گونه های کار برای کودکان                 

تخمين زده می شود که             .  است
بيش از صد ميليون پسربچه و             

 ساله به        14 الی        5دختربچه    
عنوان کودکان کار در سراسر            

اين .  مزارع جهان کار می کنند        
کودک اغلب در معرض خطر            
هستند  که عجين شدن با مواد سم        

 استفاده از       ،پاشی و ضد آفت          
 ،وسايل خطرناک وجين و درو          

کار در گرما و سرمای مفرط و           
سر و کار داشتن با ماشين آالت           
سنگين کشاورزی است که هر            
ساله قاتل صدها نفر از کودکان          

 آمار سازمان جهانى        .کار است  
 22000کار از مرگ ساليانه              

کودک در محيط کار سخن                     
 . ميگويد

 

 ، بردگى    ،کودکان در اثر فقر            
 از بين     ،فروش اندامهاى بدنشان    

رفتن در باندهاى سکس و تن                
 در جنگهاى فرقه اى و         ،فروشى
 و يا بدليل بيمارى و                  ،مذهبى

فقدان حداقل بهداشت هر ثانيه              
ميزان کشتار     .  قربانى ميدهند     

کودکان دراين دنياى بيرحم                   
 . * براستى تکان دهنده است

  ژوئن 12در آستانه 
 روز جهانی مبارزه با کار کودکان

در عصر برده داری زندگی می                
. اين وضعيت را نبايد پذيرفت      .  کنند

در آستانه روزجهانی مبارزه بر                
 راه اساسى           ،عليه کار کودکان          

تحرک طبقه کارگر و جنبش های             
اجتماعی پيشرو و برابرى طلب دنيا       
برای عوض کردن اين وضعيت به         

کودکان کار     .  شدت اسفبار است        
محرومترين و بيدفاع ترين بخش              

الغاى فورى    .  طبقه کارگر هستند       
کار کودکان از مطالبات فورى طبقه      
کارگر و جنبش دفاع از حق کودک          

 . است

 

 هند سرزمين کودکان کار

دولت هند سال گذشته قانونی                        
تصويب کرد که به واسطه آن کار             

 سال غير قانونی        14کودکان زير      
است و صاحب کاران آنها مجازات         

 اما آمار رسمی حاکی       ،زندان دارند 
 ميليون   12.6از آن است که هند              

کودک کار دارد که اين بيشترين                
ولی کار    .  ميزان در جهان است           

شناسان معتقدند که آمار واقعی                   
کودکان کار دست کم پنج برابر رقم         

 .مذکور است

 

فقر در تاجيکستان به کار کودکان           
 دامن زده است

يونيسف تخمين می زند که نزديک          
 هزار کودک در خيابان ها و             5به   

بازار های شهر های تاجيکستان               
کار می کنند تا به خانواده هايشان              

گزارشی که در              .  کمک کنند      
خصوص کودکان کار در                               
تاجيکستان فاش می کند که عامل              

بنا بر  .   فقر است  ،اصلی کار کودکان  
 40 بيش از            ،آمار بانک جهانی       

 و نيم مليون نفری     6درصد جمعيت     
 دالر  2تاجيکستان درآمدی کم تر از      

در روز دارند که زير خط فقر                     
 .محسوب می شود

 

 کار کودکان در مزارع کاکائو

به دنبال بازتاب وسيع گزارش های         
کار کودکان در مزارع کاکائو در             

 وزارت کار غنا      ،رسانه های جهان   

۵٣شماره   

 يک 
 دنياى بهتر

 

تغيير جهان و ايجاد دنيايى                
بهتر يک اميد و آرمان                         
هميشگى انسانها در طول                 
تاريخ جامعه بشرى بوده                   

عليرغم رواج ايده هاى      .  است
قدرگرايانه و خرافى اعم از              
مذهبى و غير مذهبى حتى در          
دنياى باصطالح مدرن امروز،      
ايده هايى که هريک به نحوى         
عالج ناپذيرى و مقدر بودن             
وضع موجود را تبليغ ميکنند،       
زندگى واقعى و عمل روزمره         
توده هاى وسيع مردم همواره       
حاکى از يک اميد و باور                     
عميق به امکان پذيرى و حتى        
اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر     

 .است
 

 اين اميد که دنياى فردا                        
ميتواند از محروميت ها و                 
مشقات و کمبودها و زشتى              
هاى امروز رها باشد، اين                 
اعتقاد که عمل امروز انسان           
ها، چه جمعى و چه فردى، در        
تعيين چند و چون دنياى فردا          
موثر است، يک نگرش ريشه       
دار و قدرتمند در جامعه است         
که زندگى و حرکت توده هاى          

 .وسيع مردم را جهت ميدهد
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر            
چيز به اينجا تعلق دارد، به               
اميد و اعتقاد انسان هاى                    
بيشمار و نسلهاى پى در پى به 
اينکه ساختن يک آينده بهتر،        
يک جهان بهتر، بدست خود            
انسان، ضرورى و ميسر                   

 .است
 

 برنامه يک دنياى بهتر  از
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر   

بنا به گزارش دريافتى کارگران کارخانه             
نساجى کردستان و کارگران کارخانه شاهو       
در جمع کارگران در کارخانه اين پيامها را         
بعنوان پيام همبستگى و حمايت از                             
 . کارگران هفت تپه تصويب و منتشر کردند

 

پيام کارگران کارخانه نساجى کردستان به 
 کارگران نيشکر هفت تپه

 

 !هم زنجيران

اخبار اعتراض شکوهمند شما را طبقه                  
. کارگر در سراسر ايران دنبال ميکند                    

وضعيت ما در کارخانه نساجى مشابه شما          
درد طبقه کارگر   .  در نيشکر هفت تپه است     

ما درد    .  در صنايع زيادى يکسان است             
گرسنگى و بيکارى و ندارى را ميشناسيم            

ما وقتى به فرزندان    .  و با آن بزرگ شده ايم     
دلبندمان ميگوئيم نداريم دنيا روى سرمان           

ما وقتى با صاحبخانه و             .  خراب ميشود   
بانک و بدهکار روبرو ميشويم شخصيت            

ما ادعانامه رنج و زحمت     .  مان خرد ميشود  
اما اين را هم ميدانيم که اين درد                .  هستيم

تاريخى طبقه ما را ميتوان با اتحادمان                    
اتحاد شما و حمايت مردم              .  درمان کرد   

شريف شوش از شما شورانگيز است و                 
درسى است براى ديگر بخشهاى خانواده             

 . بزرگ کارگرى

 

دستتان را بگرمى قلبهايمان ميفشاريم و به          
اميد زندگى شرافتمندانه و انسانى تالشمان         

از مبارزات شما و             .  را ادامه ميدهيم        
خواستهاى برحق تان مانند تشکيل سنديکا           
و تشکل مستقل کارگرى و پرداخت حقوقها        
و پايان دادن به اذيت و آزار فعالين                             

فراخوان ما به       .  کارگرى حمايت ميکنيم      
کارگران ايران و جهان اين است که از                   

ما يک خانواده بزرگ        .  شما حمايت کنند     
جهانى هستيم که کسى را بجز همديگر                   

 .نداريم
 

زنده باد کارگران هفت تپه و مبارزات 
 !متحدشان

 

 کارگران کارخانه نساجى کردستان 

 کارگران کردستان 
 در حمايت از کارگران هفت تپه

 

 ما درکنار شما هستيم
 

  دوستان ،کارگران هفت تپه

محافل ما کارگران نساجى در کارخانه شاهو شايد مثل خيلى محافل                     
وقتى کارگر   .  کارگرى صحبت از شما و مبارزه قدرتمندتان است                   

ما مدتها با اعتصاب و تظاهرات       .  اعتراض ميکند همه اميدوار ميشوند     
ناچار شديم اعتصاب کنيم چون کارگر بخاطر        .  و اجتماع روبرو بوديم   

آخر چرا بايد کار کنيم و             .  تفريح اعتصاب نميکند و زندان نميرود            
حقوق مان را ندهند؟ کدام انسان باشرف اين را قبول ميکند؟                                      

پول و   .  قدرتمداران براى خودشان تشکل و حزب و همه چيز دارند                 
ولى وقتى کارگران ميگويند سنديکا     .  ثروت شان هم از پارو باال ميرود      

! و شورا و سازمان کارگرى خودمان را ميخواهيم ميگويند نميشود                    
وقتى اعتراض ميکنيم که فرزندمان گرسنه است باتوم ميزنند و به                       

مگر ما چه گناهى کرديم که بايد گرسنه باشيم و                  !  زندان مى اندازند   
 بيمار و بيکار و نمايندگانمان به زندان بروند؟ 

 

کارگر همه جاى دنيا اگرهم اسم        .  دوستان عزيز شما پاره تن ما هستيد        
کارخانه و کشورش فرق کند کارگر است و به يک طبقه جيهانى تعلق                

اعتراض و اعتصاب    .  ما منفعت يکى و دردمان هم يکى است             .  دارد
شما هم طبقه ايها براى گرفتن حقوقهاى معوقه و امنيت شغلى و تشکل               

شما گدائى نميکنيد پول کار شاق و زحمت تان را                            .  برحق است   
رهبران .  ما کارگران حق داريم تشکل مستقل داشته باشيم             .  ميخواهيد

بايد از آنها همه کارگران حمايت       .  شما بهترين فرزندان طبقه ما هستند      
چون زندانى کردن رهبران و نمايندگان کارگران يعنى دفاع از                .  کنند

 . سرمايه دار و ندادن حق کارگران

 

به اتحاد و استقامت شما      .  دل ما با شماست و چشم انتظار پيروزى تان          
ارج ميگذاريم و هم طبقه ايهايمان را همه جا دعوت به حمايت شما                       

هيچ فريادى از کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايم برحق             .  ميکنيم
اين اتحاد شما تنها سرمايه امروز       .  زنده باد و همبستگى تان     .  تر نيست 

زنده باد مبارزات طبقه        .  شماست که سر مشق همه کارگران است               
 .کارگر

  

 از طرف کارگران کارخانه شاهو سنندج 

۵٣شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

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 

 به حزب 
اتحاد کمونيسم 
 کارگرى
!بپيونديد  


