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 ايران خودرو؛ 
 توطئه عليه رهبران کارگرى شروع شده است

کارگران بايد متحدانه از رهبرانشان 
 !دفاع کنند

 

 ترفندها براى سرکوب و        ،بنا به خبر دريافتى     
اخراج کارگران اعتصابی ايران خودرو                      

همانطور که پيش بينى ميشد      .  شروع شده است  
 عقب  ،و در اطالعيه پايان اعتصاب قيد کرديم         

نشينى مديريت و کارفرماها در اعتصاب                     
کارگران ايران خودرو جهت خريدن فرصتى           
براى حمله متقابل به کارگران و شناسائى                     

. فعالين و رهبران کارگرى و اخراج آنها بود             
سياست ضد کارگرى اى که هدفش را درهم                

اتحادى .  شکستن اتحاد کارگران قرار داده است     
 . که بطور نسبى در اعتصاب حاصل شده بود

 

بدنبال وحشت و عقب نشينی مسئولين شرکت            
ايران خودرو و وعده های دروغينی که برای            
اتالف وقت و سرکوب کارگران از طرف                    

 در روزهای     ،کارفرما به کارگران اعالم شد         
پايانی اعتصاب کار فرمايان و مزدوران                      
خودفروش حراستی طی ترفندی برای                           
شناسايی فعالين و رهبران کارگری در هريک         

 به     ،از قسمتها و بخشهای ايران خودرو                      
کارگران اعالم کردند که نمايندگان خود را                  
برای مذاکره با مسئولين ايران خودرو جهت              
پيگيری خواستهای کارگران انتخاب و معرفی         

 روز مسئولين ايران    20اکنون با گذشت    .  نمايند
خودرو نه تنها به هيچيک از وعده های داده                
شده خود و خواسته های کارگران عمل ننموده          
بلکه با شدت بيشتر مبادرت به اخراج و                          
سرکوب نمايندگان کارگران در واحدهای                    

. توليدی زير مجموعه ايران خودرو نموده اند          
با توسل به تفتيش عقايد و انواع کنترلهای                      
پليسی در بين کارگران و همچنين با تهديد به               
اخراج کارگران در جهت تشديد هر چه بيشتر           

در ادامه    .  فضای رعب و وحشت ميکوشند            
 دادفر مدير عامل       ،سياست سرکوب و اخراج      

سايت يک ايتکو پرس با همدستی يکی از                      
 ،معاونينش به نام صدری          

٢صفحه در چند روز اخير اقدام به             

 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر! عليه گرانى و فقر

 اعتصاب
 ماهيت و وظايف ،اشکال

 ارگانهای رزمنده کارگرى
 

 سپهر                    
 ١١صفحه        

گزارشى از بدرقه شهين 
 نصرالهى در دزلى مريوان

 

 ١٢ صفحه 

٢٠صفحه ...             نامه ها   



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 تن از نمايندگان                    3اخراج       
کارگران به نامهای پور قاسم،               

. عليزاده و توحيدی نموده اند                 
سياست شناسايی، سرکوب و                 
اخراج کارگران در کليه بخشهای       
ايران خودرو هم اکنون در حال            

الزم به يادآوری است        .  اجراست
بدنبال وعده های دروغين                        

 فقط طلب      ،کارفرما به کارگران     
برخی از کارگران بابت مرخصی     
های عقب افتاده سال پيش که                  

 هزار تومان   70 تا   60مبلغی بين   
 . است پرداخت شده است

 

 !کارگران ايران خودرو

شما بايد قبل از پايان مهلت                       
کارفرماها التيماتوم خود را براى       
برآورده کردن خواستهاى برحق        

در بيانيه قبلى حزب      .  تان ميداديد 
که اينجا تجديد چاپ ميشود ما                 
تاکيد کرديم که بايد در مقابل                    
سياست اخراج آماده بود و به                  

. قدرت جمعى کارگران اتکا کرد        
انتخاب و معرفى نمايندگان                      
کارگران اگر توسط مجمع                        
عمومى کارگران هر سالن و                  
قسمت توليدى صورت نگيرد و           
اگر کارگران قدرت و حمايت                
خود را پشت نمايندگانشان                        

 دست کارفرما براى                ،نگذارند
نبايد .  اخراج بيشتر باز ميشود           

کارگران از  .  فرصت بيشترى داد   
همين ابتدا بايد سياست کارفرماها       
و حراستيهاى مزدور را در نطفه        

يک اعتصاب اخطارى    .  خفه کنند 
يا اقدامى مشابه براى پيگيرى                
خواستهاى کارگران و مشخصا به     
سرکار بازگشتن کارگران                       

. اخراجى ضرورى و فورى است     
کارگران ايران خودرو در                       
صورت وقت گذراندن و ناظر              
بودن اخراج همکارانشان توسط         

 به شرايط        ،مديريت و حراست       
نه فقط    .  وخيم ترى تن داده اند           

نبايد وضع موجود را قبول کرد            
بلکه بايد براى روياروئى گسترده      

اين وحشى هاى پول     .  تر آماده شد  
پرست و دزد زبانى بجز زبان               

کارگران ايران     .  زور نميفهمند    
خودرو بايد جواب درخورى به            

اين است که با توجه به اين                      
شرايط و فرصت کم، چه بايد                
کرد؟ بويژه که شايعه اخراج                 

 نفر در ايران خودرو بعد        ٣۵٠٠
از پايان تعطيالت تابستانى وجود     
دارد و همينطور استفاده از                    
روبات ها در سايتهاى ايتکو                 
پرس بزودى به اخراج بخش                
ديگرى از کارگران قراردادى           

 . منجر ميشود

 

به نظر ما قبل از پايان موعد                  
 يعنى قبل از پايان                   ،کارفرما
 کارگران ضرورى است      ،تيرماه

التيماتومى به مديريت و                           
براين تاکيد     .  کارفرماها بدهند    

کنند که چنانچه به خواستهاى               
کارگران و وعده هاى داده شده           

 کارگران بار ديگر        ،عمل نشود  
دست به عمل مستقيم و اعتصاب       

بايد .  بايد آماده شد     .  خواهند زد  
برای تحقق مطالبات کارگری             

بايد در مقابل   .  برنامه ريزی کرد  
تهاجم عوامل سرمايه سياست              

بايد در مقابل    .  ضد تهاجم داشت   
فشار پليسى و حراستى ها                       
سياست بميدان کشيدن اتحاد                  

 . بيشتر کارگران را داشت

 

ما بايد روى بدبينى بحق                           
کارگران سنگرى براى تعرض         

نميتوان فقط بدبين   .  مجدد بپا کنيم  
اين .  بود و کارى ديگر نکرد             

نکات بطور کلى ميتواند مبناى           
آمادگى و ايجاد اتحاد کارگران            
براى روياروئى مجدد در                       
صورت طفره رفتن کارفرماها          
از دادن حق مسلم کارگران                    

 باشند؛

 

ترسيم دقيق خواستهاى اعتصاب  
و تبديل کردن آنها به خواست 
وسيعترين بخش از کارگران    

.                       ايران خودرو   

 

دادن اولتيماتومى به مديران که 
کارگران منتظر اجراى سريع و     
سروقت وعده ها و خواستهايشان    

.                                 هستند  

 

تعدادى ! آزادی کارگران زندانی   
از کارگران در جريان اعتصاب   

 ايران خودرو؛ 
 توطئه عليه رهبران کارگرى شروع شده است

 ...کارگران بايد متحدانه از رهبرانشان دفاع کنند
سياست سرکوب و اخراج نمايندگان       

 . خود بدهند

 جوالى ٢٣ – ١٣٨٧ مرداد ٢
٢٠٠٨ 

 

ضميمه؛ بيانيه حزب خطاب به                   
 کارگران ايران خودرو

 

 به کارگران ايران خودرو

بايد آماده شد و به استقبال 
 روياروئى مجدد رفت 

 

اعتصاب قهرمانانه هزاران کارگر        
ايران خودرو در متن فشارهاى                  
شديد و پليسى عليه اعتصابيون                   
شروع و تا عقب نشينى کارفرماها           

مديريت .  و مديريت ادامه داشت           
ايران خودرو و مديران مسئول هر          
قسمت به کارگران اعالم نموده اند           
که به خواستهای کارگران از جمله          
افزايش حقوق، اضافه کاری،                     

پاداش (پرداخت مجدد حق آکورد             
که از آغاز سال جديد قطع             )  توليد

شده بود، در نظر گرفتن شرايط                 
مناسب سنوات کاری تا پايان تيرماه        

. رسيدگی و اقدام خواهد شد                           
اعتصاب موقتا با اين عقب نشينى             

 . کارفرماها و مديريت پايان يافت

 

اما کارگران به حق با بدبينی شديد            
وعده .  به اين وعده ها نگريستند             

هاى ديروز در پارس خودرو را                
دهها بار وعده در مورد           .  ديده اند  

تامين امنيت و استاندار باالتر امنيتى      
کارفرماهاى .  کار را ديده اند                 

حريص و ضد کارگر و عوامل                  
تاکتيکهاى ضد  .  سرمايه را ميشناسند  

بدبينى .  کارگرى آنها را ميشناسند         
. کارگران واقعى و حقيقی است                 

کارگران ميدانند که کارفرما و                    
عوامل سرمايه زمين ميدهد و زمان        
ميخرد تا مجددا حمله کند و با وارد           
آوردن ضربات به کارگران و از              
جمله اخراج فعالين کارگرى و                    

 انسجام  ،تحميل شرايط سخت تر کار    
. و وحدت کارگران را ازهم بپاشد            

سوالی که امروز بايد به آن پاسخ داد    

۵٩شماره   
بنا به آخرين خبرها . دستگير شدند

 نفر در اعتصابات روز شنبه     ٧
چنانچه .  تيرماه دستگير شدند١۵

اين کارگران هنوز و تاکنون آزاد   
 بايد خواست آزادى فورى  ،نشدند

آنها برصدر مطالبات ما قرار    
.                                   بگيرد  

 

! برپايی مجامع عمومى کارگرى   
در مقابل سياست پراکنده کردن   
 ،کارگران و ايجاد فضاى امنيتى 

تنها اتکا منظم کارگران به مجمع   
عمومی است که ميتواند اين  

بويژه و . سياستها را خنثى کند
براى شروع بايد به محالت 

بيشتر . کارگرى متکى شد  
کارگران ايران خودرو در شهرک    
های اطراف کارخانه زندگی     

آگر در کارخانه فعال  . ميکنند
امکان برگزاری مجامع عمومی      
نيست ميتوان اين مجامع را در  

. محل زيست کارگران به پيش برد   

 

در مقابل ! ممنوعيت اخراج
سياست پرونده سازی و اخراج بايد   

اخراج حربه اى .  سنگر بندى کرد
در دست کارفرماها است که با هر   
.  توجيهى ميتواند بدست گرفته شود

در مقابل شمشير داموکلس اخراج     
که همواره باالى سر کارگران   
است و هدفى جز ارعاب ندارد،   

بايد . بايد سياست عملى داشت
پرچم ممنوعيت اخراج را با تمام  

در عين حال . قوا در دست گرفت 
ايجاد آمادگی و اتحاد کافی در ميان 
کارگران و مقابله با هر نوع   
بيکارسازى ميتواند اتخاذ اين  
سياست را براى کارفرماها مشکل     

يا کار يا   "برافراشتن پرچم  . تر کند
دراين مقطع  " بيمه بيکارى مکفى

.                        ضرورى است   

 

! اخراج حراست از محيط کار   
اخراج حراستيها و عاملين   
سرکوب کارگران از سالنهای    
توليد، ممانعت از ورود آنها به  
محيط کار، خواست کارگران     

اين خواست را بايد از هم . است
.                     اکنون عملی کرد   

 

کارگران    ! جلب همسبتگی کارگری
ايران خودرو در اين مبارزه تنها     

خواست . نيستند
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شما کارگران خواست طبقه   
موفقيت شما در . کارگر است 

عين حال موفقيت طبقه کارگر  
از اين رو بايد بيشترين  . است

تالش را برای جلب همبستگی 
. طبقاتی کارگران صورت داد  

بايد کارگران کليه صنايع  
اتوموبيل سازی، کارگران    
کارخانجات مجاور و همچنين  
ساير کارگران را به اين مبارزه    

.                            جلب کرد  

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى            
رهبران و فعالين کارگرى ايران       
خودرو را به ايجاد آمادگى در              
ميان وسيعترين کارکنان ايران           
خودور براى گرفتن خواستهاى         
برحق شان و آماده شدن براى               
روياروئى مجدد در صورت                
طفره کارفرماها و مديران از               

. خواستهاى کارگران فراميخواند    
بايد پيروزى نسبى اعتصاب                 
اخير را به اتحاد و خوشبينى                  
وسيعتر در ميان مجموعه                       
کارگران ايران خودرو تبديل               

تنها اتحاد وسيع خود                 .  کرد
کارگران است که ميتواند ضامن       
تحقق خواستهاى کارگران و                 
ضامن عقب راندن حمله متقابل          

 . کارفرماها باشد

 

ما کارگران سر سوزنی اشتراک      
منافع و اعتماد به کارفرما                       

. جماعت و مزدورانشان نداريم         
ما کارگران براى پيشروى نياز          

منشا .  به اميد و خوش بينی داريم      
اميد و خوش بينی هم در آسمانها         
نيست، بلکه روی زمين سفت و          
در اراده متحد کارگران و قدرت        

 . آنها نهفته است

 

 !زنده باد کارگران ايران خودرو

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 تير ٢۵ – ٢٠٠٨ جوالی ١۵
١٣٨٧ 

 

 کارگران کارخانه نساجى            ، تيرماه   ٣١امروز دوشنبه        
.  مجمع عمومى دوم خود را برگزار کردند                      ،کردستان

 نفر  ١٣٢ دقيقه با حضور       ٣٠ و    ٨مجمع عمومى ساعت      
دستور کار اين مجمع    .  از کارگران اين کارخانه شروع شد     

عمومى بررسى حقوقهاى معوقه کارگران و امنيت شغلى            
يک اقدام ديگر مجمع عمومى        .  و ادامه کار کارخانه بود       

انتخاب نمايندگان کارگران براى پيگيرى خواست هايشان          
مجمع عمومى بعد از بحث و تنظيم خواستهاى                         .  بود

 نفر را بعنوان نمايندگان کارگران انتخاب                 ۵  ،کارگران
فرشيد بهشتى   :  اسامى نمايندگان به قرار زير است          .  کرد
 و فردين   ، محمد مالئى  ، صديق صبحانى  ، احمد قمرى  ،زاد

 کورش شيرزادى و يک      ،همچنين هادى رمضانى  .  سعادت
نفر ديگر از کارگران بعنوان اعضاى على البدل نمايندگان          

 . کارگران انتخاب شدند
  

 ،کارگران روز قبل از مجمع عمومى به روزنامه اعتماد              
 و ديگر روزنامه هاى محلى مراجعه کردند و                  ،سيروان

کتبا از اداره کار و استاندارى خواسته بودند که                                     
. مسئوالنشان در مجمع عمومى امروز حضور داشته باشند       

 نماينده خود را به      ۵کارگران پس از پايان مجمع عمومى         
ادار کار فرستادند تا در مورد خواستهاى کارگران مذاکره           

طى مذاکرات کارگران که با رامين اسدى مسئول اين     .  کنند
 دارائى نميگذارد   ،ما مشکلى نداريم  " او گفته     ،اداره داشتند 

دارائى همينطور نميگذارد که      .  وام به کارخانه شما بدهند      
کارفرما دفتر مرکزى کارخانه را در تهران بفروشند و                  
مبلغ يک ميليارد و پانصد هزار تومان که کارخانه بدهکار          

کارگران روز يکشنبه همين هفته قرار             ".  است را بدهد    
است مجمع عمومى بعدى را برگزار کنند که در آن زمان              
هم مدير کارخانه به سنندج برگشته و قرار است در مجمع             

به سواالت کارگران      "عمومى شرکت کند و گفته که؛                  
 "!  جواب خواهد داد

 

کارگران درد مشترک دارند و درد مشترک را تنها با                       
مجمع عمومى بهترين     .  نيروى اتحاد ميتوان درمان کرد         

ابزار اين کار و ضامن شرکت مستقيم و مستمر همه                          
کارگران نساجى     .  کارگران در مسئله روزشان است               

کردستان آگاه اند که کارفرما بخاطر منافعش همه جور                   
کارگران نساجى بايد صريحا خواستهاى         .  مانورى ميدهد  

خود را دنبال کنند و موانع بورکراتيکى که در مقابلشان                  
ميگذارند و دعواى کارفرما و اداره دارائى و غيره را                      

فشار را بايد روى مجموعه مسببين فقر         .  مسئله خود نکنند  
 نيروى کافى براى     ،و بيکارى و بى تامينى کارگران آورد        

 و اتحاد کارگران را هر روز قدرتمند تر                ،آن بسيج کرد   
کرد تا بتوان گوشه اى از حقوق پايمال شده را از گلويشان             

 .  بيرون کشيد
 

. حزب براى تالش کارگران نساجى آرزوى موفقيت ميکند        
 کارگران کردستان و مردم سنندج را به حمايت از             ،حزب

 . تالش کارگران کارخانه نساجى کردستان فرا ميخواند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ايران خودرو؛ 
توطئه عليه رهبران کارگرى 

 ....شروع شده است

کارگران انرژى گستر اصفهان دست به اعتصاب 
 زدند

 

 کارگران شرکت پيمانکارى       ،بنا به خبر دريافتى      
 که براى ذوب آهن اصفهان کار                 ،انرژى گستر  

 در اعتراض به عدم      ، کارگر دارد  ١٣٠٠ميکند و   
 ماه حقوق معوقه و اخراج همکارانشان        ٣پرداخت  

اين شرکت در هفته گذشته     .  دست به اعتصاب زدند   
بنا به  .   نفر از کارگران را اخراج کرده است         ٣٠٠

 . اخبار سياست اخراج ادامه دارد

 

 اعتصاب کيان تاير با تظاهرات امروز ادامه يافت 
 

 آارگران آيان تاير بعد از دوازده       ،امروز سه شنبه  
 دسته جمعى دست به راهپيمائى در       ،روز اعتصاب 

کارگران با آتش زدن الستيك            .  جاده ساوه زدند     
خيابان را مسدود کردند و به بى توجهى نهادهاى              

 روز اعتصاب بشدت اعتراض        ١٢ذيربط بغد از      
حراست اداره کار اسالم شهر در ميان                 .  داشتند

ما پيگير   "کارگران حاضر شد و اعالم کرد که                 
؟ اينها البته همان کسانى هستند           "!کار شما هستيم    

که همراه با نيروى انتظامى اعتصاب و اعتراض            
 بشدت سرکوب کردند و      ٨۶کارگران را در اسفند      

در .  دهها نفر از کارگران را به زندان انداختند                 
اعتصاب اسفند ماه نيروهاى ضد شورش و                          
سرکوبگر رژيم وقتى نتوانستند با وعده وعيد                     
کارگران را از اعتصاب بازدارند و وارد کارخانه          

 با بولدوزر ديوار شرآت را ويران کردند و          ،شوند
 . وحشيانه به جان کارگران اعتصابى افتادند

 

اعتراض امروز کارگران اعتصابى کيان تاير                  
 ساعت طول کشيد و              ٢بيرون کارخانه حدود          

بدنبال آن کارگران مجددا به کارخانه برگشتند و               
 . اعتصاب شان را در محيط کارخانه ادامه دادند

 

 از اعتصاب و اعتراض برحق کارگران               ،حزب
انرژى گستر وابسته به ذوب آهن و کارگران                       

حزب کارگران  .  الستيک البرز قويا حمايت ميکند      
 انتخاب نمايندگان       ،را به تشکيل مجمع عمومى            

کارگران و اقدامات اساسى در نقد کردن دستمزدها        
تالشها و درسهاى   .  و مقابله با اخراج دعوت ميکند     

اعتصاب  کارگران ايران خودرو الگوى مناسبى            
است که کارگران اين واحدهاى صنعتى ميتوانند              

 . از آن بهره گيرند

 ! زنده باد مجمع عمومى کارگران

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ جوالى ٢٢ – ١٣٨٧ مرداد ماه ١

۵٩شماره   

 اعتصاب کارگران انرژى گستر اصفهان 
 اعتصاب کيان تاير  

 کارگران نساجى کردستان 
 !مجمع عمومى خود را برگزار کردند



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ،گسترش فقر و فالکت                    -١
 گرانى      ،گرسنگى و سوتغذيه            

سرسام آور و ناتوانى اکثر                        
مزدبگيران جامعه از  تامين                    

 گسترش  ،نيازهاى پايه اى خويش    
بيکار سازيها و اخراج گسترده             

 افزايش کار قراردادى        ،کارگران
 گسترش وسيع         ،و سفيد امضا        

شرکتهای پيمانی که کمترين                   
دستمزدها را به کارگر                                
ميپردازند، فقدان سيستم رفاه                  
اجتماعى و عدم دسترسى مکفی           
به بهداشت و درمان و آموزش و          

 جامعه را در آستانه يک           ،مسکن
بحران عميق سياسى و اجتماعى         

در شرايطی که     .  قرار داده است    
فقر و گرانى کمر مردم را خرد             

 و مردمى ناراضى و       ،کرده است 
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين      

 شورش              ،اوضاع ميشوند             
گرسنگان عليه وضع موجود يک       

وظيفه .  چشم اندازى واقعى است      
فورى جنبش کمونيستى کارگران،    
سازماندهى اين پتانسيل اعتراضى    
طبقه کارگر و مردم زحمتکش و          
تبديل آن به جنبشى خودآگاه و                 
انقالبى عليه سرمايه دارى و نظام      

 .اسالمی حاکم است
 

با تشديد گرانى و گسترش فقر         -٢
و بروز پيامدها و مصائب                         
اجتماعى ناشی از آن، جناح هاى         
مختلف بورژوائى تالش ميکنند           
يکديگر را مسبب اين اوضاع                

تز مقابله با   .  فاجعه بار قلمداد کنند   
، نقد به                "مافياى اقتصادى       "
 سياست      ،"واردات بى رويه           "
و کال  "  حمايت از توليدات داخلى   "

ديدگاههاى ناسيوناليستى و                      
پروتکشنيستى، نه نسخه اى براى       
درمان اين اوضاع بلکه تالشى             
آگاهانه براى خارج کردن مسبب        
واقعى اين وضعيت، يعنى نظام            
سرمايه دارى و کل حکومت                   
مرتجع اسالمى از تيررس                       
تعرض و اعتراض کارگران و             

در عين حال     .  مردم گرسنه است    
طرح اين سياستها تالشی برای             
پاسحگويی به فشار پائينى ها از           
جانب باالئى ها است که به سهم             
خود به جدال درون حکومتى                 

نظامى و باندهاى اقتصادى                   
مافيائى است که بر تمام امکانات       

مساله .  جامعه چنگ انداخته اند       
مافياى "اين نيست که گويا                     

نميگذارد دولت          "  اقتصادى
کارش را بکند و نتيجتا اين                     

اين .  وضعيت پيش آمده است           
حکومت مافيايی سرمايه و اسالم      

سران رژيم     .  در ايران است         
اسالمی خود از بزرگترين سران      
مافياى اقتصادى در ايران                      

کارگران و مردم گرسنه       .  هستند
دراين جدال نبايد به دنبالچه                   
کشمکش و رقابت بخشهاى                   

. مختلف سرمايه تبديل شوند                 
کمونيسم و طبقه کارگر بر                     
استقالل طبقاتى اش از سرمايه و       
جناحهاى دولتى و غير دولتى              
بورژوازی، بر جنبش و راه حل        

 و بر مطالبات و               ،مستقل اش   
نيازهاى فورى خود و اکثريت            
عظيم مردم در مقابله با اين                    

مبارزه عليه  .  اوضاع تاکيد ميکند  
 در عين حال که مبارزه اى         ،فقر

براى رفع نيازهاى فوری                       
 درعين   ،کارگران و مردم است       

حال جبهه مهمى از مبارزه عليه        
حکومت و قدرت سياسى و                    

. اقتصادى سرمايه در ايران است    
اين دوره اى است که بيش از هر        
زمان کارگر و اعتراض و                     
مطالبات کارگرى جايگاه                       
مهمترى در سياست و نگرش و          
سمتگيرى سياسى توده مردم                
 .مخالف رژيم اسالمى پيدا ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين          -۵
شرايط دهشتناک يک واقعيت             

اعتراض و   .  انکار ناپذير است     
شورش عليه وضعيت موجود             
يکی از اشکال محتمل اعتراض        

اما در  .  در چنين وضعيتی است     
 شرايط مخاطراتى مبارزات        اين

طبقه کارگر و جنبش آزادی و              
برابری و رفاه را تهديد ميکند که       
کمونيسم و کارگران پيشرو و              
سوسياليست بايد آنها را بشناسند        
و راه حل واقعى و عملى در                   

واقعيت .  مقابل آن ارائه دهند            
اينست که شورش عليه فقر و                
گرسنگى، بدون سازمان و بدون       
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى         
و افق روشن سياسى در مقياس           

 به تحرک و                             ،سراسرى
. اعتراضى کور تبديل ميشود             

نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم           
حقانيتى که دارد، سرکوب و                 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر 

 ٢٠٠٨ ژوئن ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا

برسر کنترل اوضاع و نفس بقاى              
جمهوری .  حکومت دامن ميزند           

اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند اين        
تحميل فقر و   .  اوضاع را تخفيف دهد   

فالکت يک سياست رژيم اسالمی             
برای بزانو درآوردن کارگران و              

 .مردم زحمتکش است
  
نه فقط جمهورى اسالمى، بلکه           -٣

ديگر نيروهاى بورژوائى                              
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای             

اپوزيسيون .  براى نابودی فقر ندارند   
پرو غرب نه تنها وعده بهبود اين              
اوضاع را نميدهد، بلکه چند نسل از       
کارگران را به جان کندن براى                   
بازسازی سرمايه دارى و                              

خرابيهاى ناشى از عملکرد                       "
. فرا ميخواند     "  حکومت اسالمى     

اسالمى اپوزيسيون     -جريانات ملى    
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در              
خدمت جنگ جناحى می بينند و                  
عموما سياستهاى ناسيوناليستى را           

برخی از جريانات      .  مطرح ميکنند  
يا گسترش فقر را         "  چپ رايکال  "

ابزارى در خدمت شورش و                         
عصيان مردم عليه رژيم تلفی                      
ميکنند يا با طرح سياستهاى                          
آنارکوپاسيفيستى از سازماندهى               
توده اى و کارگرى عليه فقر طفره            

حزب اتحاد کمونيسم               .  ميروند
کارگرى مبارزه عليه فقر و فالکت          
و گرانى را مبارزه اى حياتى عليه           
نظام سرمايه دارى و حکومت                    
اسالمی و جزيی از مبارزه بيوقفه            
براى بهبود دائمى معيشت طبقه                 

بدرجه اى که   .  کارگر و مردم ميداند   
طبقه کارگر و جنبشهاى اعتراضى         
بتوانند حاکميت سرمايه و رژيمشان       
را در تحميل فقر و فالکت بيشتر                

 به همان درجه شرايط        ،عقب برانند 
براى سرنگونى رژيم اسالمى و                
برپائى يک انقالب عظيم کارگرى           
 . عليه وضع موجود فراهم تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و         -۴
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر،             
نظام سرمايه داری را مسبب مستقيم       
فقر و فالکت و بيکارى و گرانى و            
گرسنگى و مصائب اجتماعى ناشى        

رژيم اسالمى،       .  از آن ميداند            
 -حکومت مشتى کانگستر سياسى            

۵٩شماره   
ارکان سياست و        .  شکست است   

تاکتيک حزب در مواجهه با اين              
 متشکل کردن توده طبقه          ،اوضاع

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و           
فالکت، ترسيم افق و سازمان و               

 بعنوان سه رکن مهم                   ،رهبرى
. تضمين پيشروى و پيروزى است       

تبديل شورش کور به شورش                   
آگاهانه و سازماندهی اعتراض              
عليه وضعيت موجود درگرو تامين     

 . اين سه رکن اساسى است
 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در         -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى         
و وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار      

در اين مبارزه يک هدف           .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل       
پروسه توليد و توزيع کاالها و                  
اقالم مورد نياز پايه ای مردم از              

. مکانيزم و تسلط بازار است                    
دسترسی و برخورداری از غذا و         
آموزش و بهداشت و سالمتی، نه           
يک امتياز ويژه طبقات دارا، بلکه        
حق پايه ای همگان و هدف                         

. عمومی ما در اين مبارزه است             
هر انسانی به محض چشم گشودن         
به اين جهان بايد از تمامی نيازهای  

از اينرو   .  انسانی برخوردار شود     
مبارزه برای وادار کردن دولت             
سرمايه به دادن سوبسيد به اقالم              
مورد نياز زندگی مردم  و تامين             
بيمه های اجتماعی رکن ديگر                 

ايجاد سازمانهاى    .  سياست ماست   
توده اى عليه فقر، برگزارى                      
مجامع عمومى کارگری در مراکز      
مهم توليد مواد غذايی و نيازهای            
مردم، برگزاری مجامع عمومی            
در محالت کارگرى و فقر زده،              
سازمان دادن ايجاد شبکه هاى                 
متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط        
اساسی پيشبرد چنين استراتژی و          

بايد در هر گوشه        .  سياستی است  
جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت           

 . اقتصادی برافراشت
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى         -٧
 ،توجه پيشروان طبقه کارگر                    

رهبران سوسياليست و کمونيست         
 فعالين اردوى آزادى و                   ،طبقه

برابرى و رفاه را به اين اوضاع             
حزب اتحاد    .  خطير جلب ميکند       

کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و           
مردم آزاديخواه را به متشکل شدن        
و مقابله با موج فقر و فالکت و                  
گرانى عليه نظام سرمايه دارى و           

 !*حکومت اسالمى فراميخواند



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 امروز همه         :يک دنياى بهتر         
دارند راجع به گرانى حرف                    

از جناحهاى دولتى تا             .  ميزنند
راست اپوزيسيون و همينطور              

ارکان .  چپ و کمونيسم کارگرى      
تمايزات سياست حزب از                         
سياستهاى ديگر کدامند؟ نقد                    
محورى حزب به سياست کمپ             

 راست دراين زمينه چيست؟

 

  يک دليل اينکه      :سياوش دانشور 
همه دارند راجع به گرانى و فقر           
حرف ميزنند اينست که سوال                

کل جامعه     .  روز جامعه است         
بدليل يک مجموعه فاکتورهاى            
اقتصادى و سياسى و کارکرد                 
باندهاى حکومتى به ورطه                      

فالکت .  نابودى رانده شده است         
عمومى و مشخصا فالکت طبقه            
کارگر ويژگى سرمايه دارى                  

هر کسى     .  امروز ايران است         
ميداند اين وضعيت قابل دوام                  

معموال طبقات حاکم که با       .  نيست
زور اختناق اين اوضاع را سرپا          

 ميدانند در جامعه       ،نگه داشته اند    
زود منفعت شان      .  چه خبر است     

را بو ميکشند و تالش دارند هر             
درد پائينى ها را در صورت                   
ظاهر آن بدست گيرند تا در متن            
رقابتهاى جناحى سهم بيشترى              
بگيرند و همينطور کل نظامشان          

سياست اقتصادى  .  را حفاظت کنند  
جمهورى اسالمى اما همين است         

المنتها و جهت      .  که اجرا ميشود     
 عليرغم     ،اين سياست اقتصادى        

 ،محدوديتهاى جمهورى اسالمى        
از دوره رفسنجانى       .  يکى است   

اين سياست شروع شده و دوره              
خاتمى با قدرت بيشترى پيش                  

ماهيت سياستى که در دوره     .  رفت
احمدى نژاد هم پيش رفته همان             

تفاوتها در تقسيم منابع لفت       .  است
و ليس بين جناحها و باندهاى                   
حکومتى است که براى آن در                

تئوريهاى "جنگ جناحى پوشش         
" سياست اقتصادى  "و   "  اقتصادى

از منظر کل کمپ     .  درست ميکنند 
راست کارگر دراين دعوا بدهکار      

چون فرض همه شان                .  است
اينست که کارگر بايد مزد بگيرد          
و کار کند و اگر وضع صنايع                 

جريانات راست در قدرت و                  
 منشا اين مصائب      ،بيرون قدرت 

و معضالت را نه اين دولت و آن       
 نه اين يا    ،وزارتخانه و باند معين   

آن سياست اقتصادى دولت و                
 بلکه نظام                ،بانک مرکزى       

سرمايه دارى بعنوان يک نظام           
استثمارگر و دولت مرتجع                    
اسالمى بعنوان دولت همين                   

در .  سرمايه داران ميشناسيم           
نتيجه تقابل با اين دولت و قدرت         
و اين نظام استثمارگر و                           
استراتژى واژگونى و تغيير                 
بنيادى آن ما را از کل کمپ                    

يک تمايز   .  راست متمايز ميکند    
ديگر ما برخالف عموم                            
بورژواها اينست که به کارگران       
وعده نميدهيم و آنها را از                        
سياست و روند مبارزه سياسى            

بلکه نيروى طبقه    .  قيچى نميکنيم 
کارگر و انسان تحت ستم را                  
بميدان ميکشيم و با اتکا به قدرت       
و اراده جمعى جنبش مان آگاهانه      

و .  به جنگ اين وضعيت ميرويم     
باالخره يک تمايز مهم و کليدى          
ما اينست که براى متوقف کردن        
پيامدهاى دهشتناک فقر و گرانى       
بر زندگى و هستى طبقه کارگر          

. و مردم محروم تالش ميکنيم             
فقر هر روز و هر ثانيه آدم                     
ميشکد و قاتلين اين آدمها همان            
مسببين درجه يک فقر و فالکت          
اند که راست راست راه ميروند          

! و عاليجنابان جامعه کنونى اند         
ما درعين حال که زير و رو                  
کردن کل اين اوضاع را راه حل        
قطعى پايان دادن به اين وضعيت      

 همزمان براى نفى و                ،ميدانيم
تخفيف پيامدهاى فورى فقر و              
گرانى براى توده وسيع طبقه                

 . کارگر تالش ميکنيم

 

نقد محورى حزب به سياست                
کمپ راست اينست که خودشان         
مسبب اين اوضاع اند و آزادى و        
رفاه  واقعى و مادى انسانها با               

. نظام سرمايه دارى ممکن نيست     
عدالت "سرمايه دارى همراه با          

و سرمايه داران             "  اجتماعى
خوش قلب و عادل و                                "

از چرت ترين              "  دگرانديش
مقوالتى است که ميتوان در                  

سرمايه دارى   .  سياست پيدا کرد    
عموما و بويژه در کشورهائى             

 چه پارلمانى و               ،مانند ايران    
جمهوريخواه و چه اسالمى و               

 هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد؛
 در باره گرانى و فقر و قطعنامه مصوب پلنوم سوم حزب

دولتى يا خصوصى خوب نيست                
خوب بايد بيکارش کرد و انداختش          

چه بسرش مى آيد نه            !  تو خيابان  
مسئله آنهاست و نه عالقه دارند                  

راست !  راجع به آن چيزى بشنوند         
اپوزيسيون هم سياست اقتصادى               
متفاوت تر و يا راه حل کوتاه مدت            

بدرجات مختلف      .  متفاوتى ندارد     
. همان چهارچوبها را تکرار ميکنند       

جناحهاى چپ راديکال متاسفانه                
تاکنون خودش را بطور جدى به اين       
موضوع نزده و آنجا هم که اظهار            
نظر کرده سياست روشن و بسيج              
کننده و عملى پيش روى فقر و                     
فالکتى که هر لحظه آدم ميکشد                   

بخشا هم اساسا اين                 .  نميگذارد
ميبيند و در      "  عادى"موضوع را      

اشکال زمخت تر تشديد فقر را                    
عاملى براى عصيان و شورش                  
مردم عليه جمهورى اسالمى درک         

تلقى شبه مذهبى اى که در            .  ميکند
انقالبى "فقر و استيصال مردم                    

 .    را جستجو ميکند" گرى

 

ارکان تمايزات سياست حزب از               
سياستهاى ديگر کدامند؟ اولين تمايز      
ما اينست که حزب برخالف کل                 

 مستقيما  ،کمپ ضد کارگرى راست     
منافع طبقه کارگر و اکثريت                         
انسانهاى محروم را در تقابل با                   
منافع سرمايه داران و دولت شان              

ما در سواالت و نقطه       .  دنبال ميکند 
عزيمت ها و اختالفات سياسى آنها          

ما برايمان مهم          .  شريک نيستيم    
نيست که کاال در داخل توليد ميشود         

 همه جا کارگران             ،يا در خارج        
نعمات را توليد ميکنند و همه جا                 

. نفعش به جيب سرمايه داران ميرود     
براى ما مهم اينست که اين فعل و               
انفعاالت اقتصادى و رقابت و جنگ       

 چه نتايج        ،سرمايه ها و بحرانها          
فورى و درازمدتى براى طبقه                    
کارگر و خانواده هاى کارگرى و              

نقطه عزيمت ما   .  مردم محروم دارد  
اينست که زندگى حق همه انسانها             
است و بايد هر کسى به اعتبار                      
انسان بودنش از غذا و معاش و                   
مسکن و سالمتى و بهداشت و                      
آموزش و آزاديهاى فردى و                          

تمايز .  اجتماعى برخوردار باشد         
ديگر ما اينست که ما برخالف                     

۵٩شماره   
 با هر پرچمى     ،سلطنتى و فاشيستى  

بجز .  متکى به فقر و جنايت است         
فقر همواره در     .  اين نميتواند باشد    

جوامع طبقاتى و در اشکال مختلف      
اما فقر و       .  وجود داشته و دارد         

گرسنگى امروز تماما محصول             
اساس اين     .  سرمايه دارى است        

نظام و ثروت و سرمايه انباشته در       
 تنها توانسته         ،دست طبقه حاکم        

است با سرکوب و حق کشى و                  
خونريزى و جنايت تامين شود و            

. تداوم اين نظام نيز جز اين نيست          
 ،ما بعنوان کمونيست و مارکسيست   

دشمن سرمايه دارى و مناسبات              
اقتصادى و اجتماعى و شالوده                 

تالش ميکنيم  .  هاى اين نظام هستيم    
نيروى کافى جمع کنيم تا از شرش         

چون هر روز بقاى       .  راحت شويم  
اين نظام به قيمت قتل و نابودى و            
اسارت طبقه کارگر و مردم                       

 .    محروم تمام ميشود

 

 پلنوم سوم حزب      :يک دنياى بهتر   
قطعنامه اى عليه فقر و گرانى و              
وظايف جنبش کمونيستى طبقه                

حزب .  کارگر تصويب کرده است      
براساس کدام ارزيابى سياسى و             
تحليلى اين قطعنامه را صادر کرده      

 است؟

 

 واقعيات خشن              :على جوادى       
زندگی طبقه کارگر و توده های              
مردم زحمتکش و تالش برای                  
ارائه پاسخی کمونيستی در چنين           
شرايطی، اساس تالش ما را                      

حزب ما هم برای        .  تشکيل ميدهد  
سازماندهی انقالبی کمونيستی                
مبارزه ميکند و هم برای تحميل              
بيشترين بهبود در زندگی توده                 

انقالب کارگری        .  های مردم       
انقالبی از سر فقر و گرسنگی و              

برعکس هر چه       .  بيکاری نيست   
طبقه کارگر و توده های مردم                  
زحمتکش از رفاه و امنيت                          
اقتصادی بيشتری برخوردار                   
باشند، هر چقدر موازين سياسی و        
رفاهی و مدنی بيشتری به نظام               
حاکم تحميل شده باشد، به همان               
درجه شرايط برای پيشروی يک           

. انقالب کارگری فراهم تر است            
مبارزه برای بهبود زندگی مردم،          
ايمنی اقتصادی و رفاه توده مردم           

نتيجتا ما  .  يک امر هميشگی ماست   
برای مبارزه برای بهبود زندگی            

جامعه نيازی به     
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ارزيابی و تحليل پيچيده و خاصی       
اين عرصه برای ما يک         .  نداريم

. مبارزه هميشگی و دائمی است          
اگر نيازی به ارزيابی و تحليل               
سياسی باشد، مساله بر سر                       
چگونگی پيشبرد چنين مبارزه ای      
و ملزومات سازماندهی آن در هر      

 .شرايطی است

    

ببينيد، فقر و گرانی و بيکاری، و         
در يک کالم فالکت گلوی جامعه         

. را در چنگال خود گرفته است             
قيمت اقالم مورد نياز زندگی                  
روزانه مردم افزايش غير قابل             

هزينه مسکن  .  باوری داشته است   
بطور سرسام آوری افزايش يافته        

بيکار سازيها در ابعاد              .  است
تنها .  گسترده رو به گسترش است     

در هفته های اول سال جديد بيش          
 هزار کارگر را بيکار               ۵٠از    
دستمزدهای صدها هزار      .  کردند

کارگر برای ماههاست که                        
سطح .  پرداخت نشده است               

دستمزدها حتی کفاف يک زندگی       
اين .  بخور و نمير را هم نميدهد          

وضعيت حتی با معيارهای ضد            
انسانی يک جامعه سرمايه داری         
متعارف هم شرايطی عادی                     

وضعيتی عميقا بحرانی         .  نيست
! قحطی نيست .  فالکت است .  است

اما مردم  .  کاال هست .  وفور است 
زحمتکش فاقد امکانات و توان              
الزم حتی برای تامين يک زندگی       

: فريادهای.  اوليه برای خود هستند   
کارگريم، گرسنه ايم، گرسنه               "
کارگران هفت تپه تنها بيان          "  ايم

گوشه ای از واقعيت تلخ زندگی            
توده های مردم در چنين شرايطی       

قطعنامه حزب تالشی برای    .  است
پاسخگويی راديکال و کمونيستی        
به اين شرايط دهشتناک و فالکت         

 . اقتصادی است

 

 تمايزات سياست   :يک دنياى بهتر  
مطرح شده دراين قطعنامه با                  
طيف چپ کدام است؟ مرز بين              
سياست کمونيستى با سياستهاى            
پاسيفيستى و آنارکو پاسيفيستى             
کجا خود را بيان ميکند و عمال               

 چه معنى اى دارد؟

ديدگاه با فرموالسيون ديگرى             
آنها ميگويند    .  خودنمائى ميکند   

برويد اموال سرمايه داران را             
اين سياست        .  مصادره کنيد       

سوسياليستى و کارگرى در                   
بيشتر يک  .  شرايط امروز نيست   

آنارشيسم و آوانتوريسم است که        
خود از محصوالت و نتايج                    

اين .  ديدگاه چپ راديکال است         
ديدگاه يا در مقابل وضعيت                    
موجود با انفعال و پاسيو بودن و         
دنباله روى خود از جريانات                
راست تمکين ميکند و يا به                     
روشهائى رو مى آورد که نه                 
قابل تعميم اند و نه در کل جامعه         
در هر شرايطى ميتوانند اتخاذ             

تمام اشکال ديدگاههاى اين    .  شوند
چپ اساسا از پاسخ روشن و                 
سازماندهى پراتيکى مبتنى بر            
اوضاع و تناسب قوا طفره                      

واين امرى معرفتى           .  ميروند
 ادامه ديدگاه و مشغله                 ،نيست

ما با مصادره       .  واقعى آنهاست   
اموال سرمايه داران هر زمانى          

 نه فقط    ،که ممکن و عملى باشد       
مخالفت اصولى نداريم بلکه                 
براى خلع يد سياسى و اقتصادى         

. از طبقه بورژوا تالش ميکنيم           
 حتى در شرايطى که           ،مصادره

 اگر  ،امکانش بطور عينى هست     
سازمان توزيع و قدرت دو                     

 مرزى با   ،فاکتواى پشت آن نباشد   
شورش کور و بقول کورش                  

در .  ندارد"  غارت"مدرسى      
فقدان ايجاد سازمانهاى توده اى          
عليه فقر که بتوانند در چنين                  
مواردى وارد عمل آگاهانه                    

 اين نوع مصادره بيشتر به      ،شوند
داستانهاى رابين هود شبيه است        
که غذا و مواد مورد نياز را از             
ثروتمندان ميربايند و در جنگل          

. ها ميان فقرا تقسيم ميکنند                     
وانگهى مصادره انبارها يک              

هر روز انبار پر         .  نوبتى است  
نميکنند که عده اى بيايند و                      

مصادره هيچوقت  .  مصادره کنند 
 . سياستى قابل تعميم نبوده است

 

تمايزات نگرش کمونيسم                        
کارگرى و اين قطعنامه از جمله        
در مقابل ديدگاههائى است که              
کمونيسم و طبقه کارگر را دراين      

. شرايط حساس بى وظيفه ميکند       
اوال براى کمونيسم کارگرى                
تالش براى بهبود روزمره                    
وضعيت معيشتى و حرمت طبقه       

 هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد؛
 ...در باره گرانى و فقر و قطعنامه مصوب پلنوم سوم

" طيف چپ       ":سياوش دانشور     
متاسفانه گرانى و فقر را ظاهرا                  

. مسئله و مشغله خود نميداند                         
 تالشى براى    ، قطعنامه اى   ،سياستى

بهبود فورى وضع کارگران و مردم       
محروم را نميتوان در فعاليت اينها           

يک بخش اين چپ که                         .  ديد
سرنگونى طلبى و مرزبنديهاى                  
تئوريک اساس هويت اش را تشکيل      

 بيشتر به اين تمايل دارد که            ،ميدهد
فقر و گرسنگى موجبات عصيان و          

. شورش عليه رژيم را فراهم ميکند        
اين تز مهديون که هرچه دنيا بدبخت       
تر و فلک زده تر باشد امام زمان                

 با درجه اى         ،زودتر ظهور ميکند     
اغماض تئورى چپى است که فکر           
ميکند فقر و فالکت و بيحرمتى و               
بيحقوقى مطلق کارگر زمينه بهترى       

جوهره .  براى برخاستن مردم است      
اين ديدگاه البته سياست ديک چنى و        
طرفداران تحريم اقتصادى هم                    

بخشى ديگر از اين چپ                .  هست
مبارزه با فقر را امر سوسياليسم                 
ميداند و سياستى بالفصل براى                  
کاهش تبعات فقر و گرانى بر                        

پاسيف و بى       .  زندگى مردم ندارد      
تحرک بودن در مقابل کل اوضاع            

. مشخصه سياست اين بخش است             
حزب کمونيست کارگرى نمونه                

ترديدى .  کاملى ازاين ديدگاه است         
نيست پاسخ پايه اى معضالت                      
سرمايه دارى و خود سرمايه دارى         

اما ديدگاهى که       .  سوسياليسم است   
براى هر درد و يا تخفيف هر                        
معضل را به سوسياليسم حواله                   

 و همان سوسياليسم هم                    ،ميدهند
 به همه   ،برايشان امرى فورى نيست   

چيز شبيه است جز جنبش                               
سوسياليسم کارگرى و کمونيسم                 

دستکم ديدگاه قديمى تر    .  مارکسيستى
حزب کمونيست کارگرى و سابقه            
فعاليتش اين نبود و هنوز روى کاغذ       

اما تدريجا با حاکم شدن        .  اين نيست 
ديدگاههاى سنتى چپ راديکال که            
عنصر دخالتگرى انقالبى و                         
سازمانگرى کمونيستى را کمرنگ        

 وضعيتى را      ،و کمرنگ تر ميکند       
شاهديم که پاسيفيسم و بى برنامگى          
و دنباله روى از رويدادها و اخبار            

در طرف   .  مشخصه فعاليت آنست     
مقابل در حزب حکمتيست همين               

۵٩شماره   
کارگر و کل جامعه از تالش براى        
نابودى نظامى که مسبب اين                     
اوضاع است نه فقط جدا نيست                 

ثانيا .  بلکه الزم و ملزوم همديگرند     
اين ديدگاه با خود پراتيک فورى و        
سياست روز را بالفاصله مطرح           

ثالثا بحث ما مبنى بر                  .  ميکند
سازماندهى نهادها و شبکه ها و              
ارگانهاى عمل مستقيم عليه فقر و          

 بحثى راجع به قدرت                    ،گرانى
سياسى و آماده کردن طبقه کارگر         
و اردوى آزادى و برابرى براى             

. پيشروى و قدرتمندتر شدن است          
رابعا اين سياست ما دست روى              
مشکل فورى دهها ميليون انسان            

 مخاطرات چنين                          ،ميگذارد
 و راه     ،اوضاعى را ترسيم ميکند      

. حلى واقعى پيش پا ميگذارد                     
کم و بيش    "  طيف چپ "سياستهاى  

خود صورت مسئله را انکار ميکند    
و آنجا که انکار نميکند بعنوان                  

به آن برخورد ميکند      "  خبر روز "
و حرفى نسنجيده ميزند و خودش           

 .    هم دنبالش را نميگيرد

 

 قطعنامه         :يک دنياى بهتر                  
سياستهاى ناسيوناليستى و                          
پروتکشنيستى را سياستهائى غير         
موثر و مخرب در مقابل موج                   
بيکارى و فقر و گرانى نام برده               
است؟ چرا کارگران بايد مخالف            
اين سياستهاى ناسيوناليستى باشند؟     
نقد اساسى شما به اين سياستها                  

 چيست؟ 

 

 لجبازی و يک                :على جوادى     
! دندگی خاصی در کار نيست                  

کارگر و کمونيسم راه حل خود را          
در قبال چنين شرايط دهشتناک و           

ما کارگران و       .  فالکتباری دارند   
. کمونيستها راه حل ديگری داريم         

راه حلی که متضمن رفاه و امنيت          
اقتصادی و بهبود شرايط زندگی            

چرا بايد  .  کارگر و توده مردم است    
راه حل ها و سياستهايی را پذيرفت       
که متضمن حفظ موقعيت نابرابر و      
فرودست طبقه کارگر و اکثريت            
عظيم جامعه است؟ چرا بايد راه             
حل هايی را پذيرفت که سرنوشت         
کارگر را به نوسانات بازار و                   
سوخت و ساز و ملزومات فعاليت         
اقتصادی سرمايه در جامعه گره            
ميزند؟ چرا کارگران بايد سکويی         
برای پيشرفت يک جناح سرمايه           

در قبال جناح           
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ديگر سرمايه شوند؟ 

 

بعالوه راه حل هايی ناسيوناليستی      
و پروتشکنيستی کال راه حل هايی      
برای معضل بخشهايی از سرمايه      

راه حل بخشی از طبقه            .  هستند
سرمايه دار حاکم برای معضل             

. بخشی از خود اين طبقه هستند            
راه حلی برای دردهای بيشمار             

مساله اين    .  طبقه کارگر نيستند       
" جماعت دلسوز  "نيست که اين         

گرد هم آمده اند و راه حلی برای            
پيدا "  فقير"و  "  کارگر مستضعف "

شايد مبلغين عوامفريب    .  کرده اند 
اما .  اين قشر اينگونه وانمود کنند       

صورت مساله اين نيروها از                  
نتيجتا .  اساس چيز ديگری است        

شان هم درمانی برای      "  راه حل "
بحران اقتصاد سرمايه داری و نه        
زندگی و نيازهای کارگر و توده           

 .مردم زحمتکش است

واقعيت اين است که سرمايه                    
داری در ايران در يک بن بست            

. و فلج اقتصادی قرار گرفته است      
دچار بحرانی عميق و همه جانبه         

سرمايه داری يک نظام            .  است
اما سرمايه داری       .  جهانی است   

ايران خارج از حوزه عمومی                
گسترش و انباشت جهانی سرمايه       

دسترسی به بازار         .  قرار دارد    
حوزه صدور       .  جهانی ندارد      

. سرمايه و تکنولوژی نيست                  
مسائل و معضالت سياسی پايه ای   
منطقه، کشمکشهای منطقه ای و          
جهانی عمال سرمايه داری در               
ايران را در يک فلج اقتصادی               

 . قرار گرفته است

 

جامعه ايران چگونه است؟                    
جنبشهاى اجتماعى مختلف چه           
برخوردى به مسئله دارند؟ آيا              
نقطه اشتراک تاکتيکى دراين              
زمينه ممکن است؟ اگر آرى چرا      

 و اگر نه چرا؟ 

 

 جريانات ملى      :سياوش دانشور  
 از حکومتيها تا                          ،اسالمى

اپوزيسيون مجاز و نيروهاى               
  عليرغم اينکه       ،بيرون حکومت  

پالتفرم اقتصادى تاچريستى                 
دارند و اگر بدست خودشان باشد       
همين راه جمهورى اسالمى را           

 اما آگاهانه موضوع               ،ميروند
به "گرانى و گسترش فقر را                 

عملکرد و سياست اقتصادى                 
مافياى "و يا           "  احمدى نژاد     

ميگويند .  ربط ميدهند  "  اقتصادى
بخاطر اينکه  "  مافياى اقتصادى "

نگويند اين حکومت مشتى باند            
به جناح و              .  مافيائى است      

عناصرى و چهره هاى بدنامى           
حمله ميکنند تا جناحى و                           
عناصرى و چهره هاى همانقدر         

هدف .  بدنام را بزک کنند                  
محورى اينها اينست که کل نظام        
زير ضرب انتقاد و اعتراض               
کارگر و گرسنگان و قربانيان             

اينها هيچ پاسخ            .  فقر نرود     
استراتژيک و فورى و کوتاه                

. مدت براى اين اوضاع ندارند           
راستش سرمايه دارى در ايران         

اين جريانات       .  پاسخى ندارد      
از توليدات داخلى            "ميگويند      

حمايت کنيم و جلو وارادات بى           
در صورتى   ".  رويه را بگيريم     

که خودشان بخشا از روساى                
وارد کننده و سهامداران                          
شرکتهاى بزرگ هستند که                    

" خارجى ها   "اموراتشان بدون       
هدف اينها مقطعى و         .  نميگذرد

ميخواهند .  است"  انتخاباتى"
نيروى اعتراض جامعه را پشت        
جناحى ببرند که بطور مبهم از            

و دادن سوبسيد   "  توليدات داخلى "
به کارخانه جات ورشکسته                  

قرار است کارگر     .  حرف ميزند  
دراين سناريو نيرو و نردبان                
ترقى بخشى از طبقه حاکم شود           
و در مقابل ارتش سرمايه شدن            
وعده بى پايه حفظ شغل را                      

از بخشهائى از حکومت       .  بگيرد
تا اپوزيسيون حاشيه حکومت تا         
سنديکاليستها در جنبش کارگرى      

اساس .  مدافع اين سياست هستند      

 هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد؛
 ...در باره گرانى و فقر و قطعنامه مصوب پلنوم سوم

ها "  راه حل  "از طرف ديگر کدام         
مد نظر هستند؟ شايد بتوان به دو                
مولفه در قلمرو سياست اقتصادی             

اعمال -١.  اين گرايشات اشاره کرد      
محدوديت بر واردات و باال بردن             
تعرفه و گمرک در برخی از                         
عرصه ها و کال روی آوری به                   

صنايع داخلی   "سياست حمايت از         
اعمال کنترل    -٢،  "در قبال واردات  

دولتی بر قيمتهای کاالهای وارداتی        
اينها اساس سياستهای       .  در جامعه   

ناسيوناليستی و پروتشکنيستی در            
اين سياستها   .  شرايط کنونی هستند     

راه حلی برای فالکت اقتصادی،                
گرانی و معضل زندگی مردم                      

سياستهايی در حمايت از            .  نيستند
يک بخش سرمايه در قبال بخش                 

بعالوه تمام اين      .  ديگر سرمايه اند     
سياستها را که کال ميتوان سياست             
دولتگرايی اقتصادی نام نهاد در                
زمان مير حسين موسوی در ابعاد            
گسترده تری اجرا و پياده کردند،              
ماحصلش چيزی جز فقر و فالکت و       

مردم .  محروميت بيشتر مردم نبود       
حافظه تاريخی خود را از دست                  

آزموده را دو باره آزمودن     .  نداده اند 
 ! خطاست

 

واقعيت اين است که معضالت                    
اقتصادی کنونی گوشه هايی از                  
بحران سرمايه داری و حاکميت                

راه حل هم نه     .  اسالم در ايران است   
در اتکاء به هيچکدام از اين عوامل          
بلکه در نابودی و از بين بردن                     

 . ريشه ای چنين شرايطی است

 

 صفبندى در مورد     :يک دنياى بهتر   
مسئله گرانى و فقر مشخصا در                  

۵٩شماره   
حرکت جنبش ملى اسالمى حفظ             
جمهورى اسالمى و ايجاد تغييراتى     
از باال و مشخصا در خود حکومت      

لذا راه  .  و بدون دخالت مردم است      
حلهاى اينها نميتواند از اين                         

 .چهارچوب فراتر رود و نميرود

 

جريانات پرو غربى در اپوزيسيون     
نيز حرفى دراين زمينه ندارند و             
اصوال ازاين مجرا انتقادى به                   

راستش گروه  .  رژيم اسالمى ندارند  
خون اين جريانات با نيازها و                   
رفاهيات مردم و مشخصا طبقه               

خودشان هم       .  کارگر نميخورد      
امثال .  اصرارى غير ازاين ندارند     
" لطف"آقاى داريوش همايون                

کردند و به کارگران ميگويند چند          
خرابکاريها "نسل بايد کار کنند تا          
جمهورى "  و سو مديريت هاى           

يعنى .  اسالمى را درست کنند              
کارگران بايد مسئوليت عملکرد             
حکومت اسالمى در قبال بازسازى     
اقتصادى جامعه را بعد از اين                  

شعار بى   !  رژيم هم بعهده بگيرند      
تعارف اين جريان اينست؛                          
کارگران در خدمت عظمت ايران         

کال اين جريان به هر       !  نابود شويد 
نارضايتى در جامعه به عنوان                
دريچه اعتراض کنترل شده با                  
ترکيبى از شعارهاى ناسيوناليستى      

سوال .  و خرافى برخورد ميکند          
. واقعى شان فقر و گرانى نيست              

خيلى روشن ميگويند فقر و گرانى        
 معلوم نيست چرا       ،است"  جهانى"

در مورد ديگر دستاوردهاى                     
جهانى بشريت کالمى نميگويند و          
آنها را حق فورى مردم ايران                   

؟ اين جريان تالش کرد             !نميدانند
زير پوشش گرانى چند آکسيون راه      

خليج "بياندازد که به شعارهاى               
و تبليغات ضد          "  هميشه فارس    

عرب آغشته اش کرد و اساسا و              
در عمل مسئله گرانى را کمرنگ          

آنجا هم که در اينمورد حرف       .  کرد
 به   ، درست مثل دو خرداديها         ،زد
" عدم لياقت    "و     "  سو مديريت    "

آخوندها در مملکت دارى اشاره             
کرد و پيام حمايت از نيروى                      

راست .  سرکوبگر را پخش کرد         
پرو غرب اگر در قامت واقعى اش       
ظاهر شود پرچمدار نسخه هاى              

نسخه .  بانک جهانى و آمريکاست      
اى که جمهورى اسالمى عليرغم           
معضالتش مدتهاست پيش ميبرد و       
سياستهاى اقتصادى جمهورى                

اسالمى از دوره    
٨صفحه   

!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  
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٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رفسنجانى تا امروز کمابيش بر            
در .  همين خط استوار بوده است        

مواردى که جمهورى اسالمى               
توانسته است تمايالت عظمت               
طلبانه اينها را برآورده کند با                  
سمپاتى و بخشا همسوئى شان                

 . مواجه بوده ايم

 

کمونيسم کارگرى و جنبش                       
اعتراض اجتماعى طبقه کارگر           
عليه سرمايه دارى هدفى کامال             

سياست اين جنبش      .  متمايز دارد  
در قبال سوال گرانى و فقر                       

اين .  راديکال و انسانى است              
جنبش براى ارائه راه حل به                    
مقدورات و امکانات سرمايه و             

. حکومت اسالمى متوسل نميشود      
اين جنبش اساس اين بازى را                 
قبول ندارد و نظام موجود را                   

. عامل و مسبب اين اوضاع ميداند      
کمونيسم کارگرى که براى                      
سرنگونى سرمايه دارى و                       
استقرار يک نظام آزاد و برابر و         

 ،مرفه براى همگان تالش ميکند         
هيچ اشتراک تاکتيکى و                              
استراتژيک با کمپ راست دراين       

 شکافها     ،برعکس.  سوال ندارد    
اتفاقا اينجا و به اعتبار منافع                     
طبقاتى و تمايزات طبقاتى بيش از      

. هر مورد ديگرى سرباز ميکند          
نفس اينکه جرياناتى خواهان                  
سرنگونى اين رژيم اند چيز                    
زيادى در مورد مناسبات                          
اقتصادى و خصوصيات نظام               

. اجتماعى مورد نظر آنها نميگويد     
" دمکرات"امروز هيچ بورژوا و      

ديروز استالينيست  "  دگرانديش"و  
را پيدا نميکنيد که از بيمه بيکارى       
مکفى و آموزش و بهداشت                      
رايگان و حق بيقيد و شرط                       
اعتصاب و تشکل کارگرى دفاع         

هيچ بورژوائى در مقابل فقر       .  کند
و فالکت به کارگران نميگويد که         

 مسبب   ، سرمايه دارى   ،نظام شان 
همه و هر کدام     .  اين اوضاع است  

 ميخواهند کارگران را              ،بنوعى
ساکت کنند و به نيروى دعواى              
خودشان برسر لفت و ليس تبديل          

 حتى       ،جنگ بورژواها      .  کنند
همه .   خانوادگى است    ،خونين آن  

شان ترجيح ميدهند جامعه نابود            

تری در پيشبرد نقشه عمل                      
عمومی ما در قبال اين شرايط              

 .هستند

 

يک رکن سياست ما پيش از آنکه   
جامعه در استيصال و فالکت               
دست به چنين واکنشی بزند،                 
تالش برای سازمان دادن يک             
مبارزه عمومی و هدفمند در قبال      
اين وضعيت فالکتبار اقتصادی         

اساس تالش ما سازماندهی    .  است
سازمان .  اعتراض جامعه است      

دادن مبارزه ای عمومی و                      
به ميزانی که   .  اعتراضی و هدفند  

جامعه مجرايی برای مبارزه               
هدفمند و موثر و با اهداف قابل            
حصول در مقابل خود ببيند، به           
همان اندازه هم واکنشهای                      
ناگهانی و جرقه وار و تک                     
نوبتی مکان کمتری در مقابله با         
 . چنين شرايطی پيدا خواهند کرد

 

اما در صورت شکل گيری چنين      
شرايطی مسلما ما تسليم سير                
خودبخودی رويدادها نخواهيم            

تمام مساله اين است که به            .  شد
ميزانی که فعالين کمونيسم                     
کارگری در راس اعتراض داده        
شده و جاری جامعه در قبال                  
مساله فقر و فالکت قرار داشته            
باشند به همان ميزان هم ميتوانند        
در قبال شورش مردم نقش ايفا             

 . کنند

 

از نقطه نظر من چند مساله حائز       
بايد افق و خواست     .  اهميت است 

های مطالباتی و سياسی معينی           
. را در جامعه تثبيت کرد                         

بطوريکه هر مبارزه ای که                   
برای خواستهای اقتصادی شکل       
ميگيرد به گوشه و يا مجموعه             
ای از اين مطالبات و خواستها             

تدوين بيانيه ای          .  متکی شود    
مطالباتی که در بر گيرنده                       
خواست جامعه در مقابله با                    
فالکت اقتصادی باشد، گام اول           
پاسخگويی به چنين نياز مبرمی         

بعالوه از هم اکنون بايد           .  است
پتانسيل سياسی و اعتراضی                 
جامعه را در چنين راستايی به             

تالش برای شکل       .  راه انداخت   
دادن به مجموعه ای سازمانيافته       
که بعنوان يک پاسخ در سطح              
جامعه مطرح شود، بخش ديگر         

 هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد؛
 ...در باره گرانى و فقر و قطعنامه مصوب پلنوم سوم

شود اما کنترل آن بدست کارگر و             
جنگ کارگران با       .  کمونيسم نيافتد   

اين نظام طبقاتى است و پوزيسيون          
قلمرو .  و اپوزيسيون را دربرميگيرد   

 ،مبارزه با فقر و فالکت و گرانى               
اتفاقا از جمله قلمروهائى است که             
طبقه کارگر و سوسياليسم کارگرى         
بايد راه حل مستقل طبقاتى و                         
قدرتمند و عملى و واقعى خود را               

اين .  در مقابل کل جامعه بگذارد             
جدالى است برسر منافع و مالکيت و   
حق بهربردارى از نعمات مادى                
موجود و مقدور که تاريخا                             
بورژواها و دولت هايشان بدون                
ترديد و توهم در مقابل اهداف                      
جنبش سوسياليستى کارگران ايستاده     
اند و همواره از منافع نظامشان و              
امتيازات سياسى و اقتصادى طبقه           

 . بورژوا دفاع کرده اند

 

 محور تبديل           :يک دنياى بهتر           
شورش کور به شورش آگاهانه کدام       
است؟ چه ملزوماتى دارد و حزب            
چه اقدامات مشخص و روشنى در           
قبال اين موضوع دارد؟ فراخوان و         

 توصيه حزب چيست؟ 

 

 ما در قطعنامه از               :على جوادى   
تبديل شورش کور به شورش                       

اما .  آگاهانه صبحت کرده ايم                 
تعبير کامال       "  شورش آگاهانه      "

جامعی از کل سياست عمومی ما در       
قبال چنين وضعيتی و يا تحليل                     
عمومی ما از شرايط سياسی آتی               

مستقل از ميزان      "  شورش.  "نيست
هدفمند بودن يا خود بخودی بودن و         

بودن آن، نشان از       "  کور"به قولی     
يک حرکت و اتفاق ناگهانی و                      

. انفجار گونه را در خود دارد                      
يک .  شورش اتفاقی يک نوبتی است     

مبارزه دائم تا زمان دستيابی به                   
چنين .  اهداف اعالم شده نيست              

اقدامی ميتواند يکی از روندهای آتی      
و واکنش جامعه در مقابله با اين                  

اما الزاما تنها روند       .  وضعيت باشد  
بعالوه الزاما مطلوب   .  سياسی نيست 

ترين شکل و روند سياسی در مقابله        
روندهايی .  با اين شرايط نخواهد بود    

که مستلزم سازمانيابی عميق تر و            
همگانی تر است، روندهای مطلوب       

۵٩شماره   
و .  پيشبرد چنين هدفی است                 

باالخره مساله هر اعتراضی به              
مساله رهبری و جايگاه رهبری در      

در .  آن اعتراض گره ميخورد             
چنين شرايط فعالين و سازماندهان       
کمونيسم کارگری در راس اين                
اعتراضات عمومی در محالت              

حزب اتحاد کمونيسم             .  بگيرند
کارگری پيشبرد چنين اقداماتی را        

 .       در دستور خود دارد

 

 قطعنامه از روند     :يک دنياى بهتر  
معينى مبنى بر دخالت توده اى در         
کنترل مواد مورد نياز مردم و                  
ايجاد سازمان توزيع متناسب با آن        

منظور چيست؟ آيا      .  حرف ميزند  
چنين امرى در شرايط امروز                   

 عملى است؟ چرا؟ 

 

 مسئله بسادگى        :سياوش دانشور   
اينست که فقر و فالکت و گرانى              
موضوع اکثريت عظيمى در                    
جامعه است و هر پاسخى به اين              
موضوع بايد مقاومت و مبارزه              

. اين اکثريت عظيم را تبئين کند               
همانطور که ستم جنسى مسئله                 
اکثريت عظيمى از جامعه است و          
کسى در قبال آن رهنمود نميدهد             
که مثال اموال مردساالرها را                   
مصادره کنيد و يا آزادى زن امر            

بلکه همزمان که    .  سوسياليسم است 
ريشه هاى ستم کشى زن را در                 
جوامع طبقاتى و مشخصا در                    
سرمايه دارى و نظام مبتنى بر                 

 ،تبعيض و نابرابرى توضيح ميدهد    
فورا و بالفاصله براى تخفيف اين         
مصائب و استيفاى حقوق زن                   

 . مبارزه را سازمان ميدهد

 

ما داريم از پروسه اى حرف                      
ميزنيم که دخالت طبقه کارگر و              
مردم را در مهمترين مسائل                      

دخالتى که  .  روزشان تعريف ميکند  
مشروع است و با تناسب قواى                 

. سياسى ميتواند گسترده تر شود            
دخالتى که مخاطرات را ميشناسد          

. و به استقبال نفى آنها ميرود                     
دخالتى که پيشاپيش در مقابل                    
سياستهاى دست راستى                                
ناسيوناليستى که کارگران را به              
مسلخ اين يا آن بخش سرمايه                     

اين .  داران ميبرد مصون ميدارد         
ديدگاه ما گامى در هدف                                

استراتژيک ما        
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مبنى بر بيرون کشيدن گام به گام          
نيازهاى مردم از چنگ خونين              

منطق .  مکانيزم بازار است              
نه فقط براى تغيير      .  روشنى دارد 

تناسب قوا تالش ميکند بلکه                    
عنصر آمادگى کافى براى                        
مواجهه با هر شرايط جديد را                 

منظور از ايجاد سازمان و        .  دارد
سنگربندى در مقابل فقر و فالکت       
اينست که جامعه را حول                           
مهمترين مسئله اى که ديگر                    
خصلت جهانى بخود گرفته و                 
اتفاقا ايران جزو کشورهائى است       
که در آن اين موضوع شدت و                

اين .  حدت بيشترى دارد آماده کرد    
فرق ميکند با هر مسئله و مبارزه         

گرسنگى و شرايطى که    .  اجتماعى
 پيامدهاى فورى و         ،ايجاد ميکند  
 همه چيز را دگرگون     ،بالفصل آن 

شورش گرسنگان  "  خطر.  "ميکند
که ديگر امروز به شاه بيت هر              
اظهار نظر سياسى تبديل شده                 
است و تا شش ماه پيش کسى از             

 جامعه را وارد       ،آن حرف نميزد    
اگر کمونيسم  .  يک فاز جديد ميکند   

و طبقه کارگر نتواند براى چنين           
اوضاعى آماده باشد و آن را به               
يک نقطه پرش براى نفى سرمايه       

 به نظر من کار        ،دارى تبديل کند   
مهم و تعيين کننده اى از دستش              

 . برنمى آيد

 

آيا اين سياستى عملى و ممکن                
است؟ پاسخ من قويا اينست که بله        

چرا ممکن نيست که     .  ممکن است 
خواست رفاه و آموزش و درمان          
و بهداشت و بيمه بيکارى و                      
معيشت را به خواست توده هاى           
ميليونى طبقه کارگر تبديل کرد؟          
چرا ممکن نيست در هر گوشه              
جامعه پرچمى در دفاع از                         
قربانيان فقر و فالکت سرمايه                
دارى برافراشت؟ چرا ممکن                 
نيست درد و رنج عميق جامعه را        
به نيروئى در خدمت نفى آن تبديل       
کرد؟ چرا ممکن نيست طبقه                   
کارگر و پيشروانش دراين روند          
اعتصاب و اعتراض سازمان                
دهند و از حرمت طبقه شان و                 
انسانيت دفاع کنند؟ مگر هر روز        
و بدرجات مختلف مشغول اينکار       

کمونيستها و رهبران کارگرى            
در قبال اين قطعنامه چيست؟                
امروز کارگر سوسياليست و               
رهبر عملى در قبال ماشين                    
خونين فقر و گرسنگى چه                      
اقدامى را بايد در دستور                          
بگذارد؟ چه بايد کرد                                   
سوسياليستها و کمونيستها دراين       

 اوضاع کدامند؟  

 

 سياست ما يک            :على جوادى   
سياست چند بعدی در قبال                       

در قطعنامه  .  شرايط حاضر است  
در اين زمينه بطور دقيق                         

کمونيسم و   :  "صحبت شده است    
طبقه کارگر بايد در راس مبارزه      
عيله فقر و گرسنگى و وضعيت         

. فالکتبار اقتصادی قرار گيرند          
در اين مبارزه يک هدف                          
استراتژيک ما خارج کردن                  
کنترل پروسه توليد و توزيع                 
کاالها و اقالم مورد نياز پايه ای         
مردم از مکانيزم و تسلط بازار           

دسترسی و برخورداری       .  است
از غذا و آموزش و بهداشت و              
سالمتی، نه يک امتياز ويژه                 
طبقات دارا، بلکه حق پايه ای              
همگان و هدف عمومی ما در               

هر انسانی به     .  اين مبارزه است    
محض چشم گشودن به اين جهان       
بايد از تمامی نيازهای انسانی              

از اينرو مبارزه   .  برخوردار شود 
برای وادار کردن دولت سرمايه       
به دادن سوبسيد به اقالم مورد              
نياز زندگی مردم  و تامين بيمه            
های اجتماعی رکن ديگر سياست     

ايجاد سازمانهاى توده اى    .  ماست
عليه فقر، برگزارى مجامع                   
عمومى کارگری در مراکز مهم        
توليد مواد غذايی و نيازهای                 
مردم، برگزاری مجامع عمومی       
در محالت کارگرى و فقر زده،          
سازمان دادن ايجاد شبکه هاى            
متنوع عليه گرسنگى و فقر،                 
شرط اساسی پيشبرد چنين                     

بايد .  استراتژی و سياستی است       
در هر گوشه جامعه پرچمى عليه      
فقر و فالکت اقتصادی                              

 ." برافراشت

 

قطعنامه به چند مساله اشاره                 
مبارزه برای بيمه بيکاری .  ميکند

مکفی، سازمان دادن مبارزه توده    
ای عليه فقر، و همچنين تالش              
برای خارج کردن پروسه توليد          

 هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد؛
 ...در باره گرانى و فقر و قطعنامه مصوب پلنوم سوم

نيستند؟ چرا ممکن نيست بجاى                  
بسيج و کميته محل و هر ارگان                   

 مجامع توده اى و            ،اوباشان رژيم  
مستقيم مردم را براى دفاع از                       
همديگر و تقسيم نان و دارو و                       
امنيت به دست خود در شرايط                     
بحرانى تر سازمان داد؟ چرا ممکن        
است جامعه را حول هر شعار و                 
سياست ارتجاعى و نامربوط به                 
زندگى مردم بخشا بسيج کرد اما                
ممکن نيست که عمل مستقيم                         
کارگرى و توده اى را براى مقابله            
با معضالت فورى همگانى سازمان       
داد؟ همين ارگانهاى متنوع کارگرى      
و مردمى در محيطهاى زيست                    
ميتوانند با هر نوع سياست بچاپ               
بچاپ و قلدرمنشانه و سرکوبگرانه         

همين ارگانها  .  از هر سو مقابله کنند     
ميتوانند در روند اقدامات خود و                
متناسب با کل تغييرات در تناسب              

. قوا دست به اقدامات مهمترى بزنند       
همين ارگانها ميتوانند حق نظارت و       
کنترل نمايندگان منتخب مردم را              
هرجا بر توزيع نيازهاى مردم                    

اگر از نظر کسى           .  سازمان دهند   
 من     ،همه اينها غير عملى است                

ميپرسم چه ميماند که عملى باشد؟             
بجز اينست که صبر کنيم که انشاله          
روزى رژيم مى افتد يا اوضاع                   
عوض ميشود و بعد ما شروع کنيم           
به فعاليت سياسى در گوشه اى؟ اين         

ما موظفيم     .  نسخه شکست است         
تالش کنيم و متناسب با کل توان و             

. امکانات جنبش مان سنگربندى کنيم    
موفقيت و عملى بودن و نبودن اين            
موضوع بخشا به چه بايد کرد ما                
برميگيردد و بخشا به شرايطى که            

اين .  مستقل از ما ايجاد شده است            
دومى يعنى سونامى فقر با سرعت           

کمونيسم .  دارد قربانى ميکند               
کارگرى بايد عليه اين وضعيت اقدام      
موثرى بکند و قطعنامه حزب                      
رئوس و کليات چنين اقدام و وظيفه          
اى است که در مقابل ما و جنبش                 

 با  ،عملى بودن .  مان قرار داده است    
فرض تشخيص تناسب قوا و                         

 ،فاکتورهاى سياسى و اجتماعى               
امرى است اساسا پراتيکى و نه                  

 . مقوله اى تجريدى و ايدئولوژيک

 

 فراخوان حزب به     :يک دنياى بهتر   

۵٩شماره   
و توزيع اقالم مورد نياز زندگی              
مردم از حوزه توليد کااليی و يا               

. خارج کردن کنترل سرمايه است        
مساله همانطور که در قطعنامه               
تاکيد شده است، برافراشتن پرچم          
مبارزه عليه فقر و فالکت                            

   .اقتصادی است

 

 دراين قطعنامه      :يک دنياى بهتر     
يک هدف استراتژيک کمونيستها         
بيرون بردن اقالم مورد نياز مردم        
و معيشت آنها از قلمرو بازار ذکر         

از امروز تا چنين             .  شده است    
وضعيتى حلقه هاى تاکتيکى و                 
مبارزاتى کدامند؟ بحث ايجاد                   
نهادهاى مختلف عليه فقر و شبکه          
هاى و سازمانهاى دخالت توده اى        

 چه مکانى دراين روند دارند؟ 

 

 اين هدف                :سياوش دانشور       
استراتژيک براى ما معنى فورى          

منطق .  و ضرورى و ممکن دارد        
آنهم ساده است؛ چرا بايد کنترل               
معيشت و حق بديهى زيستن به                
معنى پايه اى آن در گرو و کنترل           
نيروئى ديگر باشد؟ حکومت                    
کارگرى به مجرد اسقرار و توانش      
بسرعت نيازهاى پايه اى جامعه را      
از کنترل بازار و مناسبات مزدى          

يعنى مسکن و          .  بيرون ميکشد    
بهداشت و آموزش و معيشت و                
سالمتى و ترانسپورت و بسيارى          
از خدمات اجتماعى ميتواند و بايد         
از چهارچوبهاى مکانيزم اقتصاد          

آنجا که دولت      .  بازار خارج شود     
کارگرى ناچار از تهيه و خريد                

 ،دانش و تکنولوژى و غيره است          
ميتواند راسا سوبسيد موقتى بدهد تا  
اين مرحله را پشت سر بگذارد و            

از امروز تا       .  روى پايش بايستد      
چنين وضعيتى که معادل قدرت              
کارگرى است بايد قدمهاى سنجيده       

ما مثال توصيه    .  و به پيش برداريم    
و سياستمان به طبقه کارگر در                 
صنايع ورشکسته و بحران زده که       
با تعطيلى و اخراج و خانه خرابى          
کارگران مواجه ميشود و دولت و          
نهادهاى ذيربط هيچ مسئوليتى در         
قابل زندگى خانواده کارگرى قبول       

 سياست کنترل کارگرى          ،نميکنند
يا در مقابل        .  را پيشنهاد ميکنيم      

وضعيت بحرانى تر فقر و فالکت          
و کمبود که ميتواند به شورشهاى           

 ما   ،کور و بى نتيجه تبديل شود              
سياست کنترل        

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دو فاکتو توليد و توزيع توسط                 
شبکه هاى مردمى و کارگرى در        
دفاع از زندگى و معيشت مردم را      

هيچکدام از اينها     .  پيشنهاد ميکنيم  
 هنوز به   ،و راه حلهاى مشابه اينها    

اساس نظام موجود دست نميزند و      
معادل هيچ نوع سياست                              
سوسياليستى در قلمرو اقتصاديات     

تمام مسئله برسر       .  جامعه نيست  
دخالت گسترده تر طبقه کارگر و         
ايجاد آمادگى براى دست بردن به        
اداره جامعه و تغيير تناسب قوا             

اين شبکه ها و نهادها که ما       .  است
پيشنهاد ميکنيم به معنى ايجاد يک       
سنگربندى کارگرى و توده اى در      
قبال فقر و کمبود و گرانى در                  
مقابل نظام موجود و حاميان                   

ترديدى نيست که کارگران    .  آنست
نميتوانند در چهارچوب نظام                 
موجود و مناسبات اقتصادى آن با       
جان کندن بيشتر نشان دهند که               
بهتر از سرمايه داران فالن                      
صنعت ورشکسته را اداره                      

دراين مسير اتفاقا                 .  ميکنند
. ندارند"  تخصصى"کارگران       

بحث برسر اينست که امنيت                   
شغلى و کار و معيشت کارگر                 
اسباب بازى دست سرمايه دار              
نيست که هر وقت دلش خواست           

کارگر با اين         .  دورش بياندازد    
سياست ميگويد اجازه نميدهم                 
کارفرما و دولت هر غلطى                      
خواستند با من و زندگى خانواده           

کارگر با اين سياست          .  ام بکنند   
ميگويد اگر عرضه نداريد جامعه       
را بچرخانيد و معيشت مردم را            

.  گورتان را گم کنيد          ،تامين کنيد  
کارگران به بهترين شيوه ميتوانند       
جامعه را اداره کنند و فقر و                     
فالکت و بيمارى و بيسوادى و تن        
فروشى و اعتياد و همه مصائبى           
که ريشه دراين نظام دارد و يا                
توسط اين نظام بازتوليد ميشود را       

 . حل کنند

 

تصور اين مشکل نيست که کمبود       
و جيره بندى مايحتاج مردم در              
يک شرايط بحرانى تر چه                        

اگر .  وضعيتى را ايجاد ميکند            
رژيم اسالمى فکر ميکند با ثاراهللا       
و چاقو کشان و نيروى ضد                       

بر اساس گزارش مندرج در                 
خبرگزاريها، گروهی از وکالی       

 از"  قانون بدون سنگسار   "شبکه  
محکوميت هشت زن و يک مرد        

 شادی    !به سنگسار خبر دادند           
صدر از وکالی مدافعی که در            

" شبکه وکالی داوطلب                        "
عضويت دارد، گفته است که               
شش نفر از نه متهم تنها براساس        
تصميم قاضی و بدون حضور             
شاهد يا وکيل مدافع در جريان             

. اعترافاتشان محکوم شده اند              
گفته می شود زنان متهم سنی بين    

اهل نقاطی  .   سال دارند  43 تا   27
از ايران هستند که سطح آموزش       
و سواد در آنها پايين است و                   
برخی از آنها حتی متوجه مفهوم        
پرونده ای که عليه آنها تشکيل             

و مرد  .  شده و اتهام خود نشده اند     
 ساله و معلم موسيقی          50متهم،   
 .است

 
مجازات سنگسار در دنياى                   
امروز آنچنان غير انسانی و                 
منفور است که حتی برخی از              
مسئولين رژيم جنايتکار اسالمی       

. منکر اجرای آن در ايران هستند     
در نتيجه اعتراضات گسترده و          
اعمال فشارها به حکومت                      

قوه قضائيه رژيم در            ،اسالمى
 اجرای مجازات           ٢٠٠٢سال      

سنگسار را به حالت تعليق                     
 85اما در ارديبهشت         .  درآورد

خبر غير رسمی سنگسار يک             
زن و يک مرد در مشهد و چندی        
بعد خبر رسمی سنگسار جعفر           
کيانی در قزوين، بار ديگر مردم       

 . جهان را دچار حيرت کرد
 

رژيم جمهوری اسالمی که                    
 ،جنايتکاری با نامش عجين است     

 هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد؛
 ...در باره گرانى و فقر و قطعنامه مصوب پلنوم سوم

شورش توان مقابله با هر وضعيتى          
اگر .  را دارد خوب اشتباه ميکند             

کارگر هم فکر کند که در چنين                    
شرايطى جناحهائى از حکومت                 
متوسل به رفرم ميشوند و نميگذارند       
جامعه به پرتگاه نزديک شود                      

اين .  شديدترين اشتباه را ميکند              
وضعيتى است انفجارى و غير قابل        

. کنترل با سرعت باال و تلفات زياد          
اگر قرار است چنين پتانسيل                         

 ، که عميقا برحق است           ،اعتراضى
به سالحى عليه طبقه کارگر و                     

 بايد آگاهانه و    ،سرکوبش تبديل نشود  
با سازمان و رهبرى و چشم انداز              
پيشروى و پيروزى به استقبال آن             

و اين يعنى در يک کالم                  .  رفت
دخالت آگاهانه و نقشه مند طبقه                   
کارگر و نيروهاى اردوى آزادى و          
برابرى و رفاه براى دفاع از حقوق         

نميگذاريم ثروت    .  پايه اى انسانها      
 ،باشد و مردم گرسنه باشند                            

نميگذاريم مايحتاج مردم وجود                  
داشته باشد و با ارتش از آن                            
محافظت شود و مردم گرسنگى                 

 نميگذاريم سرمايه داران و          ،بکشند
محتکرين و باندهاى متفرقه روى             
دوش به قتل رسيدن فرزندان                        
کارگران از بيمارى و گرسنگى و            
سو تغذيه و فالکت کيسه هاى                       

 سياست ما       ،پولشان را پرتر کنند         
دخالت در اوضاع و کنترل دو فاکتو       
توليد و توزيع تا خارج کردن تمام             
کنترل و سلب مالکيت از سرمايه              

. داران و حکومت شان است                        
کارگران هيچ راه حل ديگرى پيش          

مردمى که قرار است         .  رو ندارند  
بعنوان شهروندان آزاد بالواسطه در     
سازمان توليد سوسياليستى و براى          
رفع نيازهاى جامعه در پروسه اى           

 همين امروز    ،آگاهانه شرکت جويند   
و در شرايطى که نيازهاى بدوى               
آنها را سرمايه دارى گرو گرفته                

 ميتوانند قدمى پيش تر                         ،است
بگذارند و کنترل را به درجات                    

دراين .  مختلف در دست بگيرند            
مبارزه افت و خيز کم نخواهد بود              
اما آنچه روشن است اينست که                    
دخالت جامعه اشکال متعين و                      
پيوسته اى با روندى پيدا ميکند که             
کل طبقه کارگر و جنبش                                  

 . *سوسياليستى اش بايد طى کند

۵٩شماره   

 سال گذشته از اجرای       30در طی    
حکم اعدام و سنگسار و قتل و                   

بعنوان ابزاری      ،ترور و تجاوز       
برای کنترل و به انقياد درآوردن            

سرکوب مردم معترض        جامعه و   
رژيم اسالمی   .  استفاده کرده است    

با احکام شنيع و قرون وسطائى               
اعدام و سنگسار در مأل عام، نه              
فقط تالش ميکند خود را سرپا                   
نگهدارد بلکه روى دوش تاريخ              
توحش جامعه طبقاتى به تداوم                 
سلب حق حيات انسانها مبادرت              

 . ميکند

 

سازمان آزادی زن طی سالهای              
گذشته تالش گسترده و بخشا                     
موفقيت آميزی را براى مقابله با             
فجيع ترين نوع آدمکشى و قتل                 

سازمان داده  "  سنگسار"عمد يعنى    
ما تالش کرديم با جلب توجه      .  است

نهادهای بين المللی و اعمال فشار          
به جمهوری اسالمی مانع تکرار           

وضعيت امروز  .  اين جنايات شويم   
نشان ميدهد که اين تالشها از                     
هرسو کافى نبودند و بايد تعرض           
گسترده ترى به حکومت اسالمى          
براى لغو اين احکام شنيع و                        

 .  جنايتکارانه تا لغو کامل آن کرد

سازمان آزادی زن همه مخالفين             
اعدام و سنگسار را به تالشى جدى      
و گستردهتر  براى لغو فورى اين          

 .  احکام دعوت ميکند

 
 سازمان آزادی زن

  ٢٠٠٨ ژوئيه ٢٣

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com   or    www.for-abetterworld.com 

 محکوميت 
 هشت زن و يک مرد به سنگسار

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

!کمک مالى کنيد  

! به حزب خودتان بپيونديد، کمونيستها،کارگران  
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هدف از کل کار تدارکات                          
اعتصاب اين است که ضرورت          
يک کار مبارزاتی سازمان يافته          
را به توده طبقه کارگر توضيح              

اين امر آن قدر مهم است            .  دهيم
که ما بايد در ميان هم طبقه اى                
هايمان به معرفی و جا انداختن              

 ،نظريه کميته های ضد تعطيل             
 و کمسيون     ،کميته های اعتصاب    

های ويژه برای رهبری مبارزه           
هر گاه انتظار آن          .  دست بزنيم   

ميرود که تعطيل پيش آيد بايد                  
کميته ای تشکيل داد که مبارزه را       

. عليه تعطيل کارخانه هدايت کند        
انتخاب کميته بايد پيش از اعالم            

 . اعتصاب انجام پذيرد
 

 اگر تعطيل کارخانه ای به طور          
ناگهانی پيش آيد يا اعتصابی غير        
منتظره رخ دهد و انتخاب کميته           
های مورد نظر نتواند به موقع               

و پيش از   "   بايد فورا  ،انجام پذيرد 
آن که کارگران کارخانه را ترک         
گويند جلسه ای از کارگران                     

در اين جلسه   .  کارخانه تشکيل داد  
از جمله بايد بايد انتخاب کميته ای       
مطرح شود که در بر گيرنده همه         
گرايش های سياسی در ميان                   

يعنى کميته        .  کارگران باشد       
اعتصاب منتخب کارگران است و     
به نيروى جمعى کارگران متکى         

در سطحى فراکارخانه اى       .  است
و به منظور تضمين ترکيب                     
رضايت بخش کميته های                          

 بايد اعضاى آنها را از        ،اعتصاب
افراد کارخانه ها و بخش های                
بزرگ موسسات صنعتی انتخاب        
کرد تا نمايندگی درستی از همه             

. رسته ها و گروها به دست آيد               
نحوه انتخاب ميبايست با حد و                

و سوسياليست در سنديکا و ديگر      
تشکلهای کارگری باشد تا به مدد       
آن بتوان تمام عمال سرمايه                   
داران را در تشکلهای کارگرى          

 . باز شناخت و بيرون راند
 

کميته اعتصاب بايد تمام                -۴
تشکلهای موجود کارگران در             

. کارخانه را به مبارزه فراخواند       
اما اگر هر تشکلی از مبارزه                
امتناع کند بايد مبارزه را متوجه        
آنها هم کرد و دست به افشا گری        

 .عليه آنها زد
 

مبارزه بی رحمانه به پيش             -۵
ميرود وسرمايه داران و                          
کارفرمايان به قدرت اتحاد                    
کارگران تسليم و به خواستهای           
آنها جواب مثبت ميدهند نه به               
عمل سازشکارانه ومماشات                

. جويانه رهبران رفرميست                 
بنابراين الزم است که در حين             
مبارزه جدی و پا فشاری از                   
موضع قدرت واقعی و تاکيد بر           

 با تمام     ،خواستهای دست يافتنی    
گرايشات سازشکارانه که ريشه        
در سنتهاى سياسى و همينطور           
مراحل و شرايط مختلف زيستی        
کارگران دارد مبارزه قاطع و              
عينی کرد و رهبران پيشرو از            
تاکتيکها واقدامات الزم جهت              
منزوى کردن اين گرايشات بايد         

يکی از مهمترين       .  استفاده کنند   
اقدامات هرچه عموميتر کردن           
تصميمات واقداماتيست که قرار       
است انجام شود و شرکت دادن            
هر چه بيشتر کارگران در                      

. تصميمات و اقدامات ميباشد              
مجمع عمومى کارگران اين                  
دخالت و عمومى تر کردن                     

دوم .  تصميمات را تضمين ميکند    
ايجاد روحيه دخالتگری تک تک      
افراد و تشويق آنها به دخالتگری       

 .در اعتصاب ميباشد
 

وظيفه اصلی کميته اعتصاب       -۶
تنها اين نيست که توجه توده                  
کارگری را به شعارهای مطرح        

و {بل.  شده در مبارزه جلب کند       
به ويژه اين امر بسيار مهم                      

که شعارهای اصلی را به      }  است
کمک شعارهای اضافی بر طبق       

. اوضاع سياسی متغير تکميل کند    
بدون آنکه بگذارد ابتکار عمل            

 .از دستش خارج شود
 

يک کميته اعتصاب هيچگاه         -٧

 اعتصاب
 سپهر 

  ماهيت و وظايف ارگانهای رزمنده کارگری،اشکال

مرز نزاع و اندازه کارخانه مطابقت         
هر چه کميته اعتصاب       .  داشته باشد  

بزرگتر باشد رهبری توده کارگری          
اين کميته های    .  آسان تر خواهد بود     

کميته های  "بزرگ اعتصاب می بايد     
وظيفه .  خود را انتخاب کنند   "  اجرايی

کميته های اجرايی اين خواهد بود که        
جلسات مرتب کميته های اعتصاب           
را فرابخوانند و به آنها گزارش دهند         
و همينطور از اين طريق با توده                  

هر .  های اعتصابی در تماس باشند         
يک از اعضای کميته اعتصاب نيز          

. بايد وظيفه معينی را به عهده گيرد           
در جهت انجام وظايف کميته                          
اعتصاب  کوشش های زير بايد                    

 .انجام پذيرد
 

وظيفه کميته اعتصاب است که با         -١
تمام وسايلی که در اختيار دارد                     
مبارزه برای تحقق خواستهای                      

موفقيت .  کارگران را به پيش ببرد           
اين مبارزه بستگی به اين خواهد                  
داشت که کميته اعتصاب تا چه حد             
بتواند نفوذ رفرميستها را بزدايد و              

 . رهبری را از چنگ آنان دربياورد
 

کميته اعتصاب بايد مبارزه را              -٢
با کارفرما وارد مذاکره       .  هدايت کند  

به موقع موافقتنامه را با                    .  شود
کارفرما امضا کند و از پيش اعالم             
دارد که هر نوع موافقتی از سوی               
رفرميستها که پنهان از کارگران                
اعتصابی انجام گيرد از طرف                      

در هر  .  کارگران پذيرفته نخواهد شد    
حال موافقتنامه يا هر توافقى در                    
اعتصاب بايد به تائيد کارگران                     

 . اعتصابى برسد
 

کميته اعتصاب بايد حربه                     -٣
نيرومندی در دست گرايش راديکال        

۵٩شماره   
همه يا   "نبايد خود را در موضع              

کميته اعتصاب    .  قرار دهد   "  هيچ
بايد قادر باشد در طول کارزار                  
اعتصابی تناسب قوا را بشناسد و به       

که اين  {موقع دست به مانور بزند         
البته به معنی ساخت و پاخت در                

تجربه مياموزد که        }  راس نيست   
عدم نرمش در مبارزه طبقاتی                    

 .انقالبی اشتباه بزرگی است
 

اگر قرار باشد مبارزای عليه              -٨
تعطيل کارخانه يا اعتصابی به                  

 کميته         ،درستی رهبری شود                
اعتصاب بايد نماينده کل کارگران          

به هنگام پيش آمدن       .  در گير باشد    
اعتصاب يا تعطيل که به يک سلسله       
موسسات صنعتی در يک منطقه              
بزرگ يا کل يک رشته صنعتی                

 بايد يک کميته               ،مربوط ميشود    
مرکزی اعتصاب تشکيل داد که               
خود نماينده کميته های اعتصابی             

 .محلی باشد
 

کميته اعتصاب بايد به نحوی              -٩
دمکراتيک توسط کارگران انتخاب       

اما به خاطر تضمين موفقيت        .  شود
در مبارزه بايد ديسيپلين شديدی را          

 .مراعات کند
 

هنگامی که کميته های                     -١٠
اعتصاب يا ضد تعطيل کارخانه يا          
ارگانهای رزمنده ديگری انتخاب           
ميشود تا مبارزه ای را که در پيش           

 بايد مقرراتی        ،است رهبری کند       
تنظيم کرد تا بتوان به عضويت                  
اعضايی که وظايف خود را به نحو        
مورد نظر انجام نميدهند و الجرم            
بر خالف تمايل موکلين خود عمل           

 .ميکنند خاتمه داد
 

کميته های اعتصاب يا ديگر           -١١
ارگانهای رزمنده نه فقط بايد                       
مراقب شرکت مداوم همه کارگران       
در مبارزه باشند بلکه بايد به ايجاد           
و تقويت دفترهای نظارت نيز همت       
گمارند تا ارتباطات مستحکم تر                
شود و تعداد هر چه بيشتری از                  

 .کارگران را به مبارزه بکشانند
 

کميته های اعتصاب بايد بين           -١٢
اعتصابيون و بيکاران رابطه                     
نزديکی برقرار کنند تا نگذارند که         
کارگران بيکار وسيله شکستن                  

و اين تنها با ارتباط     .  اعتصاب شوند 
و اتحاد عمل ميان تشکلهای                         
اعتصابيون و تشکلهای بيکاران              

 .* امکانپذير است

تمام فالسفه جهان را تفسير 
 حال آنکه مسئله ،کرده اند

! برسر تغيير آنست  
 

 کارل مارکس
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 ساله آه          23شهين نصرالهى          
 در     ،داراى يك فرزند ميباشد              

 توسط     78 تير ماه             25تاريخ     
برادرش به اين بهانه آه بعد از              
قهرى طوالنى بدون اطالع                     

 ،خانواده به خانه اش برميگردد           
بدست برادرش با شليك دو گلوله          

 ! به قتل رسيد

 

خبر به سرعت در مريوان پيچيد          
و جمعى از شهروندان معترض           
مريوان با تهيه پالآارد و تراکت          
و بيانيه مقدمات اعتراض عليه              
اين فاجعه غير انسانى را فراهم            

 تيرماه  27آردند و روز پنجشنبه       
با تجمع در مقابل بيمارستان                    

 در هنگام تحويل جنازه به      ،بوعلى
خانواده مقتول به همراه جنازه               

ما  .  راهى روستاى دزلى شدند           
شرآت آنندگان مريوانى زمانى          
به دزلى رسيديم آه جنازه را از             
خانه بيرون آورده و قصد بردنش        
را به قبرستان جهت خاآسپارى           

دوستان قبال يكى از                .  داشتند
تراآتها را بر سر در يكى از                    
مغازها در وسط روستا نصب               

جنازه آن زن بيگناه       .  آرده بودند  
را آه از خانه به قصد خاآسپارى        

 ما آه در گوشه            ،بيرون آوردند  
 ،هائى از پياده رو منتظر بوديم             

فورا در صفوفى منظم با                            
باالگرفتن تراآتها و پالآاردها و          
پخش بيانيه در ميان مردم به راه           

جمعيت آمى از روستا به       .  افتاديم
همراه جنازه بود و بقيه در گوشه          
اى ايستاده و نگاه ميكردند و زنان        
تماشاچى نيز در خفا گريه                         

ما آه راه افتاديم جمعيت      .  ميكردند
تماشاچى مردد يكى يكى و با تانى        
به ما پيوستند و در نيمه راه در                
آمال ناباورى شاهد پيوستن                    

. انبوهى از جمعيت روستا شديم          
. لحظه اى غم انگيز اما با شكوه            
. يخها آب شدند و سنتها شكستند            

زن و مرد برخالف عرف موجود       
دوش به دوش هم و براى همدلى           
با زنى آه بدون هيچ گناهى آشته         
شده بود به راه افتاديم و هنگامى           
آه به قبرستان رسيديم جنازه را با       
دلى سرشار از خشم و اندوه به               

 .خاك سپرديم

قضيه و زنان مريوان آمده ايم تا          
با حضور و اعتراضمان به اين          
قضيه شخصيت دخترتان را ارج      
نهيم و از شما بخواهيم با برپايى         
مراسم براى دخترتان بر                         
بيگناهى اش صحه بگذاريد و              
سخناني چند در مورد ستمى آه          
بر زنان ميرود گفتند آه با تاييد            

آنچه .  زنان حاضر روبرو شدند      
آه جالب بود براى اولين بار                 
ديديم توده مردمى آه زمانى                 
اينگونه قتلها را برحق ميدانستند        
و قاتل را تحسين ميكردند چطور       
با حضور يك پارچه و متحد اين          

 .عمل را محكوم آردند

 

زن آشى جلوه اى از اقتدار                   
  جنسى

زن آشى و خشونتهاى جنسي به        
هر بهانه و از جمله ناموس                     
پرستى جنايتي هولناك وجلوه اى      
از اقتدار جنسى است آه اساسى         
ترين حق انسان يعني حق حيات         
را به شيوه اى ددمنشانه از زنان         

پديده شوم جوامع       .  سلب ميکند   
مردساالر و طبقاتى آه قربانيان        
اصلى آن زنان و آودآان                        

امروزه نيز درعصر         .  ميباشند
سرمايه و پيشرفت تكنولوژى هر     
روز شاهد به خون غلطيدن دهها       

دعا .  زن و مثله آردن آنان هستيم     
 آسود وآردستان عزيز در       ،خليل

آردستان عراق به دست آس               
وآار و با حمايت دولت به جرم           

. دوست داشتن سنگسار ميشوند        
 ساله در بلوچستان با          14سميه   

آوچكترين شك پدر با دستان                 
بيرحم او سنگسار ميشود و                    

 5شهين نصرالهى آه فرزندى            
ساله دارد به جرم سرپيچى از              
اوامر برادر با دوگلوله در                      
اقدامى غير انسانى به قتل                       

 !ميرسد

 

باورها وسنن غلط باعث عقب            
افتادگى جامعه شده و شرايط                
مناسب براى آثيفترين و شنيع             
ترين نوع خشونت يعنى زن                  
آشى و قتلهاى ناموسى را فراهم        
ميكند و تا آنجا پيش ميرود آه               
پدر برادر و همسر و بقيه مردان        
فاميل را تبديل به قاتلين عزيزان        

درد اينجاست آه بقيه    .  خود ميكند 
اعضاى خانواده نيز ناخواسته و        
با دلى اندوهگين و چشمانى                   

 گزارشى از
  بدرقه شهين نصرالهى در دزلى مريوان

شهين محمدى گفتارش را با بسم اهللا         
الرحمان الرحيم و خواندن آيه ان               
اآرمكم از برابرى حقوق زن و مرد        
در اسالم شروع آرد و در ادامه                 

مردم با شرف دزلى آشتن زن     :  گفت
از پيامدهاى مخرب فرهنگ عربى         

در ادامه برنامه پروين       ...  است و     
ذبيحى ضمن تسليت به تمامى                      
انسانهائى آه از اين جنايت شنيع                

پديده زن آشى        :  داغ دارند گفت       
ميراث جامعه طبقاتى و فرهنگ                
مردساالر و از پيدايش طبقات و                 
ادامه آن در عصر سرمايه دارى               

آن آس آه به بهانه شرف                .  است
ميكشد خود نيز قربانى است و فردا          
آه دخترآى را دوست بدارد و                     

. بخواهد با او باشد آشته خواهد شد          
سالم قادرى شهروند مريوانى نيز            
ضمن تسليت و اظهار تاسف اعالم          

هيچ آس حق ندارد به هيچ           :  داشت
بهانه اى آسي را بكشد و آسى آه              
جرمى مرتكب ميشود در يك دادگاه         

نه آشته   .  عادالنه بايد محاآمه شود      
شود و هر انسانى نگهبان و محافظ           

او نيز   .  جان بقيه انسانها بايد باشد         
اين جنايات را زاييده سيستم سرمايه        

 . دارى و مردساالرى دانست

 

مالى روستا نيز با خواندن آياتى اين       
عمل را ضد اسالم و غير انسانى               
خواند و يك دقيقه سكوت از طرف            

در پايان  .  قمر ناز سعيدى اعالم شد      
نيز رئوف محمد پور معلمى از                   
اهالى دزلى از تجمع آنندگان تشكر         
آرد و وجود آنان را دراين تجمع و           
گرد همائى برگهائى بر مظلوميت            
مقتول دانست و گفت در ميان ما قتل        
ناموسى رواج ندارد و تا جائى آه             

. بياد مياورد تنها دو مورد داشته اند         
و گفت قتل زنان جزو فرهنگ ما               

بعد از اينكه جمعت متفرق           .  نيست
 تن از زنان مريوان فراست            3شد   

ناصر آبادى و پروين ذبيحي و                    
چيمن جوانرودى به خانه شهين رفته   
و با مادرش و ساير زنانى آه به                  
آنها اجازه حضور در مراسم را                  

مادرش .  نداده بودند ديدار آردند           
گفت تنها جرم دخترم اين بود آه بى         
اجازه برادرش به خانه اش برگشت        

 نفر گفتند آه ما به نمايندگي        3و اين   
از طرف انسانهاى متاثر از اين                  

۵٩شماره   

گريان در اين جنايت خون بار                  
شرآت آرده و يا حدااقل آنرا                     

" شرف و ناموس   "توجيه ميكنند تا     
در حاليكه   .  خانواده را حفظ آنند        

. قلبا راضى به اين آار نيستند                   
شهين را همسر به بهانه ارتباط                

 ماه از خانه بيرون     8تلفنى مشكوك   
ميكند اما بعدها به ظاهر اظهار                
پشيمانى آرده و شهين بيتاب از               

؟ به  !ديدن فرزند بدون اجازه برادر    
خانه بر ميگردد و به همين جرم              

يعني با اتهامي واهى    !  آشته ميشود 
از خانه رانده ميشود و با گرفتن               
تصميم مستقل براى ادامه زندگى          

 !!! چه تاوان بزرگى. آشته ميشود

 

مردم آزاديخواه و انسانهار                       
  !برابرى طلب

ما اعضاى آميته عليه خشونت به          
نام ناموس و جمعي از فعالين زنان       
در مريوان ضمن اعتراض به اين         
جنايت هولناك شرآت فعال و                   
گسترده شما را در مراسم به                       
خاآسپارى اين قرباني سنت و                  
تحجر و دفاع از شخصيت                          
وآرامت انساني شهين نصرالهى          

حضور يكپارچه شما     .  ارج مينهيم  
زنان و مردان آگاه را  نشان از                  
شعور اجتماعي و احساسات پاك           

ما معتقديم  .  انساندوستى تان ميدانيم  
تا زمانيكه زن تحت ستم و حقارت         
جنسى باشد و تا زمانيكه قوانين               
ناعادالنه و نابرابر او را                               
شهروندى درجه دو به حساب                  

  تا هنگاميكه آه قوانين دست       ،آورد
اين جنايتكاران را باز بگذارد و               

 و زنانى آه در          ،مجازات نرساند  
معرض آشتن هستند در خانه هاى        

 نظم موجود   ،امن اسكان داده نشوند   
اين چرخه خشونت عليه زنان را            
چون ژنى معيوب از نسلى به نسل         

١٣صفحه ديگر منتقل                 



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رهايى زنان زمانى امكان پذير             .  خواهد آرد   
خواهد بود تا در جامعه اى برابر و در شرايطى           
يكسان زنان و مردان با حقوقى برابر در صلح              
و صفا زندگي آنند و اين نيز اماآن پذير نخواهد           
بود غير از توانمندى و هدفمندى زنان و آگاهي            

زنان ستمديده   .  آنان از حق و حقوق انسانيشان          
اينهمه ظلم و جنايت بس نيست؟ خمودگى                         
وسكوت تا آى؟ راضى به قضا و قدر شدن آدام           
درد ما را درمان آرده؟ چند هزار شهين و فريبا           
و دعا و آردستان و سميه بايد در خون بغلطند تا          
شما ها به خودتان بياييد و براى بدست آوردن                
حق انسانيتان فرياد بر آوريد؟ فرياد اعتراضتان         
را با توانمندى و شكست سكوت بر آوريد نه                    

براستى هزينه اى آه در اعتراض         !  خودسوزى
عليه شرايط مرگبارتان ميپردازيد سنگينتر است        
يا خودسوزى و آشته شدن؟ چند نفر از شما در             
مراسم به خاآسپارى شهين شرآت آرديد؟ بدانيد        
با سكوتى آه پيش آرده ايد قربانى بعدى هر                    

پس بيدار شويد و با      .  آدام از شماها ميتواند باشد     
چنگ و دندان از حق مسلم تان آه همانا انسانى             

 !زيستن است دفاع آنيد
 

آميته عليه خشونت به نام ناموس وجمعى از 
 فعالين زن در مريوان

*** 
 

 قتل عمد تهديد اشكار امنيت اجتماعى است
  

  !مردم آزاديخواه   ،شهروندان آگاه

 شهين نصرالهى ساآن     87 تير ماه     25سه شنبه    
روستاى دزلى در يك اقدام ضد انسانى در                        
نهايت قصاوت و سنگدلى توسط يكي از اعضاى  

اين حادثه تعرضى     .  خانواده خود به قتل رسيد        
آشكار به ابتدائى ترين و مسلم ترين حقوق انسان         
بوده و اعتراض به اينگونه فجايع ضرورتى                  
تاريخى است آه بيگمان هر انسان متمدن و                     
آگاهى با پوست و استخوان آنرا لمس آرده و                  

. براى پيكار با اين درد مشترك فرياد بر مياورد          
بيشك سكوت در برابر در خون تپيدن شهين ها             
اين قربانيان واپس گرايى و تحجر نتيجه اى جز           

با دلى   .  تداوم خشونت و ناامنى نخواهد داشت           
آآنده از اندوه و احساسى جريحه دار خشم و                   
انزجار خود را بر سر اين مناسبات رسوا و ضد          
انسانى فرياد ميزنيم و با عزمى راسخ                                 
وانسجامى آهنين تا محو هرگونه خشونت و                    

 . بيرحمى از پاى نخواهيم نشست
 

جمعى از شهروندان مريوان واهالى روستاى 
 دزلى

 برگرفته از وبالگ کميته

 گزارشى از
 بدرقه شهين نصرالهى در دزلى 

اما بدليل خشک سالى     .  اغلب اين ها کشاورز هستند و بيشتر زمينهاشون ديم           .  اين عکسها را ببينيد     ...مريوان
همانطور دامپرورى ميکنند که اونهم بدليل خشک سالى مراتع دارن احشام خودشون              .  بيکار هستند 

 آنقدر  ،تازه اون قسمت هائى رو هم که ميشه از سد دوستى آبيارى کرد                 .  رو زير قيمت ميفروشند    
به تازگى سه پروژه     .  گرون قيمت آب را حساب ميکننند که خيليها سعى ميکنند دزدکى آب ببرند                   

 . براى کانال کشى راه انداختند که بتوانند راحت پول بگيرند
 

به تازگى   .  به دليل نبود کار و درآمد و نزديکى با مرز بيشتر کارشون شده قاچاق مواد مخدر                              
باز ترياک براى خودش پادشاهى      .  موادى به نام کريستال اومده که بيچاره کرده همه اين مردم را               

 حاضر به تن فروشى      ، اونجا براى سه هزار تومان که تقريبا ميشه دو يورو             ،باورتان نميشه .  است
متاسفانه .  نميدونم راجع به کدام قسمت از بدبختيهاى اين مردم فلک زده برايتان بگويم                  .  هم هستند 

يک سنت وحشتناک هم دارند و اون اينه که اگر دختر خوشکلى داشته باشند او را به يک پير مرد                        
 !*به عبارتى ميفروشند. پولدار ميدهند

۵٩شماره   

 اعتراض و درگيرى يکهزار دانشجو در کرمانشاه

 در دانشکده علوم اجتماعى وابسته به           ، تيرماه ٢۴ژوئيه برابر با      ١۴ دوشنبه    ،بنا به خبر دريافتى     
اين دانشجويان که از       .   بيش از هزار دانشجو دست به اعتراض زدند                ،دانشگاه رازى کرمانشاه    

 همدان و سنندج براى ثبت نام در ترم تابستانى به اين دانشگده رفته                       ،شهرهاى اطراف کرمانشاه   
اين .   شروع به اعتراض کردند       ، بدليل بدرفتارى مسئولين اين دانشکده و حراست دانشگاه              ،بودند

اعتراض اوليه خيلى سريع شدت گرفت و دانشجويان معترض تمام شيشه هاى اين دانشکده را با                        
بالفاصله يگان ضد شورش رژيم در محل حاضر شد و به مقابله با دانشجويان                .  سنگ پائين آوردند  

 تدريجا دانشجويان    ،با شروع درگيرى و زد و خورد بين دانشجويان و نيروى انتظامى                  .  پرداخت
بالفاصله رئيس واحدهاى گارد ويژه خودش را به        .  درگيرى و اعتراض را به داخل خيابان کشاندند       

ما نبايد هيچگونه بى احترامى به شما               ".  غلط کرديم  "ميان دانشجويان رساند و علنا گفت که                  
و بالفاصله اعالم کرد که هر کدام از مامورين به دانشجوئى آسيب برسانند      ! دانشجويان عزيز بکنيم 

اعتراض دانشجويان با عذرخواهى مسئولين و رئيس نيروهاى                    !  او را بازداشت خواهم کرد           
 .  سرکوبگر خاتمه يافت

 

 اعتصاب کارگران چاپ وزارت ارشاد

چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد          "،بنا به خبر روزنامه مردمساالرى و سايت حکومتى تابناک               
گفته مى  .  اسالمى، واقع در ابتداى جاده مخصوص کرج، از حدود سه هفته پيش در اعتصاب است                

" اين خبر افزوده است که            ."شود، کارگران حتى رئيس اين چاپخانه را به داخل راه نمي دهند                    
اگر کارگران بدالئل معيشتى و دفاع از حقوق شان در            "!  مشخص نيست علت اين اعتصاب چيست      

 ! البد بزعم آقايان ديوانه شدند،مرکز انتشار خرافه اعتصاب نکردند

سرخسدر روستاهاى " زندگى"  
 داداکمون
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 شهريار افروزه

اثر هنرى حجمى مجسمه اى چند         
وجهى مى باشد آه در آن از نماد          

به عنوان مفهوم       "  قوه قضائيه   "
عدالت و برابرى در جمهورى              

استفاده )  و حاآمان آن      (اسالمى    
اين اثر در جهت              . شده است    

وضعيت سرآوب آارگران توسط     
حاآمان و دولتمردان رژيم آنونى       

از طرفى    .  و رژيم سابق است          
تالشى است براى حضور                        
هنرمندان در جهت ايجاد آثار در         
آليه عرصه هاى مبارزات                      

خلق اين آثار بر اساس        .  آارگرى
تاثيرات اجتماعى فعاليتهاى                    

 . آمونيسم آارگرى مى باشد

 

توضيح اينكه تنديس پايين نماد               
نشانگر آارگرى مسن و آهنسالى       
است آه در پيچاپيچ استثمار                    
حكومت سرمايه دارى از هر                 
گونه خدمات اجتماعى و حكومتى      
به بهره و مايوس مانده است آه             
اعتراضش را با اعدام و شكنجه و       

در .  سرآوب مواجه مى سازد           
وجهى ديگر نيز سرمايه در تعبير       
حاآمان نظام سرمايه دارى                     
برابرى ميکند با توده مردم تحت         

را اينگونه     "  عدالت"فشار و          
تذآر اينكه     .  برقرار ساخته اند        

مدتى پيش مسابقه اى سراسرى            
تحت عنوان هنر وعدالت و حقوق      
آارگران در تبريز قرار بود                    
برگزار گردد آه به علت                            

 !نامعلومى ناگهان لغو گرديد

 عدالت سرمايه دارى اسالمى 
۵٩شماره   

. بيطرف نيست، جانبدار است. برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است. در کانال يک 
ما برای يک جمهوری . مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت انسانها است

لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان . سوسياليستی مبارزه ميکنيم
 . و آشنايان خودتان برسانيد

 تلويزيون  

 برای يک دنيای بهتر
 

 بعد از ظهر ۵ساعات : جمعه
ساعت : يکشنبه بوقت تهران  

   ظهر بوقت تهران ١٢:٣٠



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قبال به اطالع رسانديم که                           
 ١٢کارفرماى فرش نخشين در            

تيرماه به کارگران گفته بود که              
 تير ماه به کارخانه                 ٢٩روز     
قرار بود در اينروز ليستی       .  بيايند
 نفره از کارگران اعالم شود           ٣٠

که اخراج و به اداره بيمه معرفی          
کارفرما دليل اخراج و             .  شوند

بيکارسازی را تاثيرات تحريم              
اقتصادی بر بازار و عدم فروش          
کاالها ذکر کرده که همين                          
وضعيت سياست اخراج و                        
بيکارسازی را الزامی کرده                   

 تيرماه    ٣٠باالخره روز       !  است
 کارفرماى فرش نخشين            ،  ٨٧

 نفر از کارگران اين           ٢٢سنندج   
او اعالم  .  کارخانه را اخراج کرد    

به اين ليست اضافه           "کرده که       
 "! خواهد شد

 

 مرداد ماه و        ١امروز سه شنبه        
بدنبال اين موضوع کارگران در          
کارخانه تجمع کردند و مشغول             
مذاکره و جر و بحث با کارفرما            

کارگران اعالم کردند که       .  هستند
چنانچه به سر کار بازگردانده                
نشوند و با زندگى آنها و خانواده           

 همراه خانواده       ،شان بازى شود      
هايشان طى روزهاى آتى در                  
مقابل اداره کار و ديگر ادارات             
دولتى دست به تحصن و تجمع و          

تصميم به   .  اعتراض خواهند زد     
تجمع همراه خانواده ها را                         
کارگران در مجمع عمومى اى که      
در يکى از محالت فقير نشين                 

. سنندج بنام قشالق داشتند گرفتند        
بيش از نيمى از اين کارگران                 

همين .  دراين محله زندگى ميکنند     
تصميم مجمع عمومى را امروز           
در مذاکره با کارفرما اعالم                     
کردند و منتظر نتيجه مذاکرات             
هستند تا اقدامات بعدى را در                  

 ۶۴اين کارخانه    .  دستور بگذارند 
 نفر آنها         ٢٠کارگر دارد که              

دارای قرارداد يکساله و مابقی              
همزمان کارفرما    .  رسمی هستند   

به کارگران فشار آورده که خود           
 . را بازخريد کنند

 

تشکيل مجمع عمومى همراه با              

محصوالت توليدى را انجام                 
تاکنون کارگران کارخانه   .  ميدهند

اما يکى از      .  سما اخراج نشدند     
مسئولين ادارى اين کارخانه به           
کارگران گفته که کارفرما اعالم        
کرده که پس از اتمام                                   

 قراردادى  ،قراردادهاى کارگران 
را تمديد نخواهد کرد و براى                 
مدت نامعلومى کارخانه را                    

اين کارخانه  .  تعطيل خواهد کرد   
 کارگر دارد که اکثرا                         ۶٠

.  ماهه دارند    ٣ و     ٢قراردادهاى  
بنا به آخرين اخبارى که در ميان        

 ١٠ حدودا تا           ،کارگران هست   
روز ديگر مشخص خواهد شد            
که کارخانه بسته ميشود يا نه و            
آيا کارگران دسته جمعى اخراج         
ميشوند يا کارشان را ادامه                     

ترديد و نگرانى صف          .  ميدهند
کارگران فعال شاغل اين کارخانه     

اين سوال که    .  را فراگرفته است   
چگونه بايد با سياست اخراج                
مقابله کرد همه جا سوال روز              

 .  کارگران است

 

کارگران سازمان هميارى تهديد 
 !به اعتصاب کردند

اين سازمان که تحت نظر                       
معاونت عمران استاندارى                    

 کارگر رسمى    ١۵٠ميباشد تعداد    
.  کارگر قراردادى دارد          ٢٠و    

تخصص اکثر اين کارگران                  
مکانيک ماشين است و کار                   
تعميرات ماشين آالت ادارات              

اين .  ديگر را بعهده دارند                  
 ماه است که حقوق          ٣کارگران   

 ٣دريافت نکردند و همينطور             
ماه اضافه کارى هم ازاين                       

کارگران .  سازمان طلب دارند       
در وضعيت وخيم مالى قرار                
دارند و تاکيد کردند در صورت         
عدم دريافت حقوق هايشان دست      
به اعتراض و اعتصاب خواهند         

 . زد

 

 چه  ،اتکا به سنت مجمع عمومى      
در محل کار و چه در محالت               

 دخالت خانواده ها در         ،کارگرى
تالش و مبارزه کارگران براى           
دفاع از امنيت شغلى و بيمه                    

 ،بيکارى و خواستهاى رفاهى            
اقدامات فورى و عاجلى است که       

 ،کارگران گونى بافى سما                      
... کارگران سازمان هميارى و         

همراه با کارگران ديگر مراکز           

 ! نفر از کارگران فرش نخشين سنندج اخراج شدند٢٢

 !کارخانه گونى بافى سما در آستانه تعطيلى است

 !کارگران سازمان هميارى تهديد به اعتصاب کردند

خانواده ها و آمادگى براى مقابله با           
معضالت ناشى از سياست                            
بيکارسازى اقدامى اصولى است که      
بدرست کارگران فرش نخشين به آن      

کارگران فرش      .  دست زده اند           
نخشين همراه با خانواده ها و ديگر           
مراکز کارگرى بايد فشار مستمرى        
را روى نهادهاى ذيربط بگذارند و          
از حق کارگران براى کار و زندگى        
و معاش و بيمه و آموزش و                            

نه .  بهداشت و درمان دفاع کنند               
تحريم اقتصادى به ما ربط دارد و             

همانطور .  نه سود و زيان کارفرما        
که از رونق و سودهاى سرشار و              
صلح سرمايه داران چيزى نصيب           

ما کارگران منافع مستقل    .  ما نميشود 
خود را داريم و بعنوان کارگر و                 

هيچ احدى  .  انسان حق زندگى داريم    
و به هيچ بهانه اى نميتواند زندگى و         

هر گونه  .  معاش را از ما سلب کند        
کرنش در مقابل اين وضعيت تنها             
نتيجه اش آوارگى و فقر شديدتر                 
کارگران در منجالبى است که                    

 . سرمايه دارى درست کرده است

  

کارخانه گونى بافى سما در آستانه 
 تعطيلى است

کارفرماى کارخانه گونى بافى سما         
با يک شرکت پيمانى براى دوخت و       
پرس محصوالت توليد شده اين                  

کارفرماى .  کارخانه قرارداد داشت     
 روز پيش              ١٠کارخانه سما              

 ،قرارداداش را با اين شرکت پيمانى      
که مدير آن فردى بنام کمال مبتدى            

اين شرکت      .   فسخ ميکند          ،است
 نفر کارگر روزمزد       ۴٠پيمانى که     

داشته و همراه با کارگران کارخانه         
 با فسخ قرارداد       ،سما کار ميکردند    

 روز    ١٠از    .  همگى اخراج شدند      
 کارخانه   ،پيش که اين اتفاق افتاده           

سما هيچ توليدى ندارد و دستگاهها           
اما کارگران در          .  خاموش است    

همانطور که  .  سرکار حاضر ميشوند  
 کارفرما دليل اخراج     ،قبال اعالم شد   

و تعطيل کارخانه را تحريم                            
در حال  .  اقتصادى اعالم کرده است    

حاضر کارگران خود کارخانه سما         
اين کارگران   .  مشغول بکار هستند     

مشغول انجام کارهاى باقى مانده               
شرکت پيمانى يعنى دوخت و پرس          

۵٩شماره   
صنعتى سنندج بايد در دست                      

همينطور بايد در مقابل           .  بگيرند
فشار کارفرماها براى بازخريد              
تالش کرد سياست واحدى را پيش         

کارفرماها با سياست بازخريد    .  برد
کارگران تالش دارند صف                        
اعتراض در هر مرکز کارگرى را      

تالش دارند حاصل     .  درهم بشکنند  
طوالنى کار کارگر را با                              
شندرغازى بدهند که تازه همان هم       
فردا با موانع و دزديهاى ديگر                 

کارگران .  ادارات روبروست        
قراردادى در اين اوضاع بدترين           
شرايط را دارند و کارفرماها تالش      
ميکنند با بازخريد کارگران قديمى       
هر زمان دلشان خواست کارگران        
را اخراج کنند و هر نرخى که                   
دلشان خواست براى دستمزد                    

تن دادن به        .  کارگر تعيين کنند       
بازخريد مجموعا به ضرر مبارزه       

ميتوان در مقابل      .  کارگران است  
بازخريد سياست بازنشستگى با              

. مزاياى کامل را طرح کرد                       
کارگران بايد منافع فورى و                       
درازمدت خود و خانواده شان را           

. بعنوان يک طبقه در نظر بگيرند         
ضرورى است در مقابل توحش             
کارفرماها صف محکمى از اراده        

 . کارگران را به ميدان آورد

 

 کارگران مراکز صنعتى            ،حزب
سنندج را به تشکيل مجمع عمومى        
و بررسى وضعيت و مطالبات                

تعيين خواستها و    .  خود فراميخواند 
انتخاب نمايندگان کارگران قدم مهم     

 کارگران     ،حزب.  و اوليه است        
سنندج را به ايجاد هماهنگى و                  
اعمال فشار به دولت و ادارات                
ذيربط در دفاع از حقوق حقه                     

خواست .  کارگران دعوت ميکند       
بيمه بيکارى مکفى را در سرلوحه       

. خواستهاى برحق خود قرار دهيد       
از کارگران ديگر کارخانه هاى             
کردستان و مردم شهر سنندج و هم        

. طبقه اى هايتان حمايت بخواهيد          
کارفرما را تنها با قدرت متشکل و        

راه .  واحد ميتوان عقب راند                 
 . ديگرى وجود ندارد

 

زنده باد اتحاد کارگران عليه 
 ! سرمايه داران

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ جوالى ٢٢ – ١٣٨٧ مرداد ١



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در طول تاريخ چند هزار ساله               
جامعه بشری شاخصهايی به                  
عنوان مالک سعادت و خوشبختی      
انسانها در فرهنگ سياسی توده            

در راس اين   .  مردم تثبيت شده اند    
شاخصها آزادی، برابری و رفاه          
اجتماعی انسانها جای گرفته                   

يک رکن مهم و اساسی              .  است
دستيابی به آزادی و برابری                    
انسانها، خالصی از مذهب و                  
کوتاه کردن دست مذهب از                     

در .  زندگی توده های مردم است       
ايران معاصر و پس از سه دهه             
حاکميت مطلق اسالم و اسالم                 
سياسی، مساله قطع تمام و کمال           
سلطه مذهب از شئونات و جنبه            
های متفاوت زندگی مردم به يکی       
از اصلی ترين مالکهای تمايز               
نيروهای سياسی در جامعه تبديل        

 . شده است

 

بر خالف تصور خام انديشان                 
سياسی، ايران يک جامعه اسالمی     

. نيست، حکومت اسالمی است            
اگر چه اسالم رنگ کثيف خود را       
به عرصه های مختلف زندگی              

اما يک  .  جامعه تحميل کرده است    
. پديده تحميلی بر جامعه است                

بزور سلطنت و عوامفريبی آخوند     
و خون ريختن با شمشير و اسلحه        

. بر سر مردم حاکم شده است                  
اسالم بر قلوب مردم حکومت                

با غل و زنجير و به                  .  نميکند
ضرب شکنجه و ترور و کشتن و        
اعدام بر جامعه مستولی شده و              

توده .  تاکنون دوام آورده است           
های مردم از اسالم و حکومت              

برای اسالم و       .  اسالمی بيزارند   
برای .  آخوند تره خورد نميکنند         

بزير کشيدن و خالصی از آن                 
دست اندر کار تالشی عظيم                    

اين تالشی سياسی،               .  هستند
هيچ .  فرهنگی و اجتماعی است        

عرصه ای از مذهب و دستگاه              
مافيايی مذهب و آخوند نيست که          
در زير ضربات سياسی و                        
فرهنگی و نقد قرار نگرفته نشده          

مردم تشنه آزادی و                    .  باشد
روشنگری و نقد انسانی و عقاليی      

مذهب در جامعه؟ تداوم موقعيت       
انحصاری دستگاه جنايت و                  
خرافه مذهب در کنار خرافات            
ناسيوناليستی و ملی؟ محفوظ               
نگهداشتن دستگاه مذهب از                  
تعرض توده های مردم؟                          
جلوگيری از تسويه حساب با                
دستگاه مذهب؟ جلوگيری از                
برچيدن و ممنوعيت مدارس                
مذهبی؟ جلوگيری از مصادره           
اموال دزدی شده مافيای اوقاف          
به نفع جامعه و برای استفاده                 
های عام المنفعه؟ جلوگيری از           
ممنوعيت هر نوع اجبار فيزيکی      
و روحی برای پذيرش مذهب؟            
جلوگيری از ممنوعيت هر نوع         
تبليغ و نفرت مذهبی؟ حفظ                     
موقعيت و اموال دزدی شده                  
آخوندها؟ اين اقدامات نتايج                   
حاصل از اتخاذ و پيگيری چنين        

 .سياستی است

 

اما توجيهات و بهانه های چنين           
سياستهايی کدامند؟ داريوش                 
همايون در اين زمينه مجموعه           

حلقه های  !  قابل مالحظه ای دارد   
 : چنين سياستی از اين قرارند

 

سياست .  "مشکل اسالم نيست    -١
با موجوديت   ."  زير اسالم است    

خرافی و ضد انسانی اسالم و               
. ندارند"  مشکلی"دستگاه مذهب    

از اين رو بايد اسالم و نيروهای         
و "  خوب و بد     "اسالمی را به        

و .  تقسيم کرد "  مترقی و مرتجع  "
و "  خوب"در کنار نيروهای            

. اسالم قرار گرفت          "  مترقی"
نيروهای مسلمانی که هر چه            "

" آزادانديش تر ميشوند، ياران            
همانگونه که  .  اين گرايش هستند   

حاکميت اسالمی را به خوب و            
بد تقسيم کردند و سالها از جناح           
ارتجاعی دوم خرداد در قبال                
جناح راست در حاکميت رسما           

 . دفاع کردند

مدعی حکومت و جامعه ای          -٢
اما عنصر    .  هستند"  عرفيگرا"

ذهنی و فکری چنين تقاليی را نه       
در ترقی و آزاديخواهی و                       
روشنگری و دانش و                                 
دستاوردهای علمی بشريت                  
معاصر، نه درعلم تکامل و                   
بيولوژی و فيزيک، بلکه در                 
خود نکبت اسالم و بر مبنای                 

تاريخ اسالم  ...  اسالم و به ويژه     "

 

 !مذهب و مشروطه سلطنتی
 !"آنچه به سود ايران و اسالم هردوست"

 على جوادى

کتب حاوی   .  و راديکال مذهب اند       
نقد مذهب در گسترده ترين سطح در       
شبکه زيرزمينی توزيع جامعه دست      

اگر ذره  .  به دست و فروخته ميشود      
ای حجاب اجباری حاکم بر جامعه            
را به کناری بزنيم و به عمق رخنه            
کنيم، شاهد قدرت و عظمت ماده                
انفجاری ضديت با مذهب در اليه             
های زيرين و در بطن جامعه                       

بطوريکه بدون ترديد      .  خواهيم شد  
ميتوان گفت که ضديت با مذهب                 
اکنون به يکی از ويژگی های                       

 . جامعه ايران تبديل شده است

 

مشخصه چنين شرايطی اين است که      
مذهب و حکومت مذهبی در آينده              

حکومت فردای   .  ايران جايی ندارد    
ايران هرچه باشد، مسلما مذهبی و           

يک واکنش در   .  اسالمی نخواهد بود  
قبال چنين شرايطی تالش برای                  
نجات اسالم از زير ضربات توده             
های مردم و کمونيسم کارگری                   

ميدانند که حکومت اسالمی         .  است
اما چرا اسالم، دستگاه     .  رفتنی است 

مذهب، با تمام فوائدش برای اين                
سياستهايی که  !  جريانات، بايد برود؟  

آقای داريوش همايون نمايندگی                  
هدف .  ميکند، بيان چنين تقاليی است   

و اساس چنين سياستی اينگونه                    
 : فورموله شده است

 

ما می توانيم اسالم را چنانکه در             "
واقعا "عمل بوده است، اسالم                      

را از همان نخستين روز          "  موجود
های مکه و مدينه تا گستره                              
جغرافيائی و تاريخی کنونی آن،                
بگيريم و به آنچه به سود ايران و                

راه حل   "  (.اسالم هردوست برسيم     
سياسی مذهب، حزب مشروطه                 

 ) ايران

 

آن پرچمی   "  سود ايران و اسالم        "
است که توسط اين جريان مشروطه        

. خواه سلطنتی برافراشته شده است        
اما فصل مشترک و منفعت مشترک        
اسالم و ناسيوناليسم عظمت طلب             
ايرانی چيست؟ تداوم نفوذ و سلطه            

۵٩شماره   

جستجو "  و کشورهای اسالمی          
نمونه سکوالريسم مورد     !  ميکنند؟

نظر اين جريان تونس و اردن و              
 . جوامع مشابه است

مولفه ديگر روشی است که               -٣
اين سياستها    "  جا انداختن   "برای    

و "  پلتيک.  "دنبال ميکنند         
عناصر اصلی چنين    "  پراگماتيسم"

اينگونه وانمود      .  روشی هستند     
ميکنند که چنين سياستی عامل                 
موثری برای جذب بيشترين                      

و جلوگيری از   "  مسلمان"نيروهای  
با "  مردمان بسياری   "رويارويی    

از اين رو به      !  چنين تالشی است؟   
دامن آخوندها و مکالهای اسالمی        

شده "  ليبراليزه"و        "  مترقی"
 .متوسل ميشوند

 

اين مجموعه يک سياست شناخته          
ربطی به علم و دانش و       .  شده است 

ترقی و انسانيت و تالش برای                  
بر .  رهايی از شر مذهب ندارد             

خالف ادعای داريوش همايون،             
اينها سياست يک نيروی                              

تحوالت "در قبال             "  سکوالر"
سياست .  اسالميستها نيست "  درونی

جريانی است که خود در سرنوشت      
اسالم ابزار و      .  اسالم ذينفع است     

سالحی برای حاکميت سياسی                 
برای لحظه ای   .  مورد نظرش است  

تصور کنيد در دوران رنسانس و           
خالصی از شر حاکميت کليسا،              
جريانات مترقی و روشنگر زمانه        
نيز به اين چنين سياستها و مولفه             
هايی متوسل ميشدند و برای قطع           
دست دستگاه مسيحيت به                             

اين کشورها و در    "  تجربيات خود "
مقابل خرافه مذهب به تاريخ و                 
عناصر خود اين سيستم خرافی و           
جاهالنه روی می آوردند؟ اين                 
سياست در بهترين حالت يک نوع        
پروتستانيسم عقب مانده و                           
ارتجاعی در قرن بيست و يکم                 

حتی صدها پله از سياست و       .  است
تاکتيک متفکرين و جريانات                    
بورژوايی که عليه کليسا و قدرتش       

١٧صفحه قد علم کردند،            



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . عقب مانده تر است

 

اين نگرش و سيستم فکری تنها             
يک گوشه از سياست و                               
ديدگاههای اين جريان در قبال               

واقعيت اين   .  رژيم اسالمی است     
به سود  "است که کاربرد سياست       

محدود به  "  ايران و اسالم هر دو       
. عرصه مذهب در جامعه نيست          

عرصه ديگر کاربرد اين نگرش         
را ميتوان در زمينه سياست اين            
جريان در قبال حمله احتمالی                 
نظامی و جنگ دو قطب                             
تروريستی جهان معاصر مشاهده      

اين جريان آشکارا اعالم           .  کرد
کرد که در چنين شرايطی در                  
کنار رژيم آدمکشان اسالمی قرار      

اما در اين معامله       .  خواهد گرفت  
و بند و بست اين جريان هميشه              
بازنده بوده و کارنامه ای جز بی           
آبرويی برای خود بهمراه نداشته         

هم در جريان بند و بست با         .  است
دوم خرداد، و هم در جريان                     
معامله و بند و بست مذهب و                   

 .    ناسيوناليسم

 

اما اين پروژه جديد و يا چرخش            
جديدی در سياست اين جريانات           

مذهب و آخوند همواره           .  نيست
يک رکن و ابزار اصلی حاکميت        
سياسی ايران در دوران سلطنت و      
در سيستم نظری و فکری اين                 

. نيروهای عهد عتيق بوده است            
. شاه همواره سايه خدا بوده است         

نمايندگان خدا  "مشروعيتش را از     
" روحانيون"، از    "بر روی زمين   

خون و      .  دريافت کرده است          
اشرافيت و خدا و هيوالی مذهب          
همواره در کنار هم بر مردم                    

از اين   .  بزور حاکميت کرده اند       
رو بی جهت نيست که هر بيانيه            
آقای رضا پهلوی، اميد بازگشت          
به تاج و تخت، با شعار خرافی               

 به    ،"خداوند نگهدار ايران باد         "
در واقع کليت اين        .  پايان ميرسد  

جريانات نگران کم اثر شدن نقش        
. و جايگاه مذهب در جامعه هستند      

 ماده ای   ١۴رضا پهلوی در بيانيه     
خود مکنونات واقعی خود را با             
صراحت روشنی چنين بيان کرده       

امروز اسالم و حکومت اسالمی       
و کل دستگاه اسالم بر کوهی از          
انزجار و نفرت مردم سوار است      
و هر زمان خود انتظار فوران            
آتشفشان بزير کشيدن مذهب و            
حاکميت مذهبی را دارند، اعالم        

به نوعی   "  تعلق"و   "  وفاداری"
از سکوالريسم تبديل يک                       

. واقعيت همه گير شده است                  
بطوريکه بطور روز افزونی ما        
شاهد کنده شدن بخشهايی از                  
پيکره حاکميت اسالم در جامعه         

حتی برخی از                      .  هستيم
مرتجعترين و متحجرترين                    
آخوندها، و جرياناتی امثال                   
گنجی ها و حجاريان ها که خود          
در زمره آدمکشان اسالمی قرار       
دارند، نيز به اين صف پيوسته            

اين واقعيت قبل از هر چيز          .  اند
انعکاسی از پيشرفت و قدرت              
جنبش توده های مردم عليه                    
حاکميت مذهب و اسالم در                    
جامعه  و نشانی از مطلوبيت                
پرچم سياسی کمونيسم کارگری         

از سوی   .  در قبال مذهب است        
ديگر نشاندهنده آن است که                   
مذهب را تنها با قدرت جنبش               
مذهب زدايی ميتوان و بايد پس           

واقعيت اين است که به هر          .  زد
ميزان جنبش مذهب زدايی                    
گسترش و قدرت گرفته است، به       
همان ميزان هم تکه پاره هايی             
از جريانات مذهبی جدا شده و              

. راه ديگری در پيش گرفته اند            
اين سياست و نه سياست تمکين          
و سازش و معامله با اسالميستها        

 . کليد پيشروی است
 

کمونيسم کارگری در راس                    
جنبش و تالش عظيم توده های            

 !مذهب و مشروطه سلطنتی
 !"...آنچه به سود ايران و اسالم هردوست"

مذهب در تحکيم      ":    ميگويد.  است
مبانی اخالقی جامعه نقش ديرينه و          
ضروری خود را ايفا خواهد کرد، و       
روحانيت اصيل به انجام رسالت               
اخالقی و معنوی خويش و ترميم               
آسيبهايی که در رژيم جمهوری                 
اسالمی به مبانی و اعتقادات مذهبی        
مردم ايران وارد آمده است برخواهد      

نگران طرد باورهای                   ."خاست
. خرافی و جاهالنه در جامعه است          

! اند"  روحانيت اصيل    "به دنبال         
نگران ضرباتی هستند که جنبش               
سکوالريستی و آزاديخواهانه مردم        
به مذهب و باورهای مذهبی و در              

اين .  جامعه وارد کرده است                   
جريانات خواهان کنار زدن دولت و       
حکومت اسالمی اند، اما اسالم و               
قدرت جهل و تحميق مذهبی بايد                
همچنان در خدمت طبقه حاکمه و              

. سرمايه، حفظ و پاسداری شود                 
مذهب عصای دست اين گرايش                

رويای .  عقب مانده و ارتجاعی است    
حاکميت سلطنت بدون مذهب حتی           

. برای يک لحظه قابل تصور نيست        
کدام حکومت مشروطه سلطنتی را         
حتی در آنجا که قدرت مردم قادر به        
حذف کامل اين زائده سياسی از                  
جامعه نشده است، توانسته است                 
بدون مذهب و کليسا و آخوند دوامی        

 داشته باشد؟ 

 

واقعيت اين است که سرمايه داری           
در ايران تاريخا به نفوذ مذهب در             

اين .  جامعه متکی بوده است                   
. جريانات به اين نياز پايه ای واقفند         

ميدانند که سرمايه در ايران برای             
گردش به مذهب و جهل و خرافه               

ميدانند که مذهب در       .  نيازمند است  
کنار ناسيوناليسم و ملی گرائی همان      
نقشی را برای به بند کشيدن و                       
اسارت کارگر و مردم زحمتکش              

. ايفا ميکند که توپ و تانک و اسلحه       
مذهب زهری است که ميکشد،                   

و همه  .   کم توقع ميکند    ،ناکار ميکند 
اين مجموعه در خدمت تامين                       
ملزومات انباشت و سود آوری                   

اين نياز پايه ای جمع       .  سرمايه است 
سرمايه داری و سلطنت در ايران             

 .  است

 

۵٩شماره   
مردم برای خالصی از مذهب                 

مذهب زدايی و قطع         .  قرار دارد  
دست مذهب از حاکميت و زندگی         
مردم امری است که بطور همه               
جانبه توسط حزب اتحاد کمونيسم          
کارگری و جنبش ما نمايندگی                  

قطع دست مذهب از                 .  ميشود
دولت، جدايی دين از آموزش و               
پرورش و قوانين جاری در                       
جامعه، جدا بودن دين از هويت و          
شناسنامه شهروندان جامعه، تبديل       
مذهب به امر خصوصی افراد يک       

اما اين    .  رکن چنين تالشی است        
. بخش حداقلی از تالش ماست                 

مبارزه برای قطع سلطه و نفوذ                
مذهب در جامعه، تالش برای                  
مصون داشتن جامعه از تعرض             
مافيايی صنعت مذهب، کنترل و            
حاشيه ای کردن کل دستگاه                       
مذهب، ناظر کردن قوانين عمومی      
جامعه بر اين دستگاه عظيم توليد           
خرافه و جنايت، جلوگيری از نشر       
اکاذيب، افترا و تحريک توده های        
مردم، ممنوعيت تبعيض جنسی،           
نفی حقوق کودکان، بخش ديگری         
از تالش برای مذهب زدايی و                  
قطع سلطه نفوذ مذهب در جامعه            

 . است
 

تالش نيروهاى مشروطه خواه                
سلطنتی هر چه بيشتر کليت اين               
جنبش را در تقابل با جامعه و                    
مردم تشنه آزادی و برابری و                   
خالصی از اسالم و حکومت                    

انتخاب آتی   .  اسالمی قرار ميدهد     
مردم در اين زمينه دشوارئى در             

اين جريانات در زمره        .  بر ندارد  
اولين تلفات سياسی گسترش جنبش      
عظيم ضد مذهبی و آگاهگرانه در         

 . * جامعه ايران خواهند بود

 يک دنياى بهتر 
نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را بخوانيد و به 

!دوستانتان معرفى کنيد  
 

يک دنياى بهتر را تکثير و توزيع کنيد و بويژه بدست 
! کارگران کمونيست و پيشرو برسانيد  

 

با يک دنياى بهتر مکاتبه کنيد و سواالت و نظراتتان را 
! با ما در ميان بگذاريد  



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بعد از سه سال مبارزه کارگران           
نيشکر هفت تپه اين سوال اساسی        
در مقابل کارگران وجود دارد که        
برای احقاق حقوق چه بايد کرد؟           
اعتصاب با سياست راديکال و يا         
دنباله روی از شعارهای                            
پروتکشنيست ها؟ شکايت به اداره    
کار و مجلس يا اعتراض خيابانی        
و داشتن سياست مستقل کارگرى؟      
هر کدام از اين راه های مبارزه             
که بعضا برای گسترش مبارزه و        
حتی کاناليزه کردن آن برای                   
خاموشی و توافق با مديريت                   
کارخانه بوده تا بحال جواب                    
دندانگيری به معضالت کارگران      

پاسخ کمونيسم        !  نداده است       
کارگری به اين سوال چيست؟               
چگونه می توان پتانسيل                            
مبارزاتی کارگران را در جهت           
رسيدن به خواست های اصلی               
شان جهت داد؟ آيا نظام                               
بورژوازی اصالح پذير است؟ آيا      
در دل اين نظام می توان به                       
خواست های انسانی رسيد؟ آيا              
انقالب کارگری تخيلی خام بيش          
نيست؟ مارکس در مانيفست                    

: کمونيست چنين توضيح می دهد       
بورژوازی تمامی وقار و شرف          
شخصی را به ارزش مبادله مبدل        
ساخت و به جای تمامی آزادی               
هايی که آدميان برايش جنگيده              

يک آزادی فاقد اساس                     -اند
و در جای    .  تجارت آزاد   -گذاشت

نظامی که ارزش    :  ديگر می گويد  
انسانی را مساوی با ارزش ما در        
بازار می داند و ما را وا ميدارد             
با باال بردن قيمتمان تا آنجا که                 
 . توان داريم خود را وسعت بخشيم

 

در اين جا می کوشيم دو نکته                  
اوال :  اساسی را روشن کنيم                

انتظارداشتن برای جلب حمايت           
بخشی از بورژوازی از کارگران      
انتظاری بيهوده است زيرا                       
سرمايه دار کارگر را به عنوان            
واحد گسترش دهنده سود سرمايه        
می بيند و مادامی که اين امر                    
محقق نشود پشيزی برای کارگر         

ثانيا کليد حل     .  ارزش قائل نيست    
اين مشکالت در دست خود                      
کارگران است و اين امر با                       

در راستای اهداف تامين شکر            
مورد نياز و نيز تامين بخشی از         
محصوالت اساسی وابسته به              
نيشکر و توليد شکر در مجموع         

 و   ، هزار هکتار     84به وسعت      
 کارخانه وابسته به          21احداث    

صنايع شکر استان خوزستان در      
قالب طرح توسع نيشکر و                      

 ،صنايع جانبی برای توليد شکر        
 ، الکل       ، کاغذ       ،خوراک دام       

خميرمايه و تخته صنعتی                        
تصويب و به رغم مخالفت های          
کارشناسان و متخصصان محيط       

 عمليات اجرايی به طور       ،زيست
 با ظرفيت    1370مجزا در سال      

اسمی توليد ساالنه صد هزار تن        
ورود زهاب های   .  شکر آغاز شد  

شور کارخانه نيشکر باعث                   
شوری آب شرب شهرهای                    

اين مسئله  .  خرمشهر و آبادان شد    
به اعتراض و درگيری مردم با          
رژيم منجر شد که پيامد آن کشته        

.  نفر از مردم آبادان بود      22شدن  
 پس از            1379در تابستان            

درگيری در اين شهرستانها به             
 پساب های         ،دليل شوری آب        

صنعتی طرح را به سمت تاالب         
های پادگان هدايت کردند  که                
باعث آسيب شديد اين تاالب و              

  .محيط زيست منطقه شد

 

به بهانه رسيدن به اهداف                        
 طراحان بايستی            ،سودپرستانه

زمين های کشاورزی روستاييان     
ساکن را که عمدتا از ساکنين                
بومی خوزستان بودند خريداری       

روستاييان نيز به اميد    .  می کردند 
اين که پولی بدست مى آورند  به         
شهرهای بزرگ مهاجرت                     

آنان به اين فکر بودند که        .  کردند
با اين پول ها می توانند خانه و             
کاشانه ای را در شهر تهيه کنند           
و از شر کار طاقت فرسا و کم              
درآمد کشاورزی خالص شوند و      
ضمنا کاری نيز برای خود دست       

وقتی اين مردم به          .  و پا کنند      
 مقدار        ،شهرها کوچ کردند              

متنابهی از پولشان  صرف خريد       
کاالهای غير ضروری شد و آن         
وقت فهميدند که ديگر نه زمينی         
دارند و نه خانه ای و نه کاری و          
اغلب به حاشيه نشينان شهرها به       

 .خصوص اهواز تبديل شدند

 

عليرغم سرمايه گذاری هنگفت         

 مصاف های طبقاتی و کارگران هفت تپه
 

 على طاهرى

 .ماتريال همين امروز شدنی است         
در اين جا سعی خواهم کرد اين                   

 سال     21موضوع را در بطن                   
کارنامه سرمايه داران هفت تپه و             
شيوه سبعانه برخوردشان با                          
کارگران و کشاورزان منطقه نشان         
دهم تا اين امر بيشتر نمايان شود که         
حرکت سرمايه چه فالکتی برای               
مردم اين منطقه در اين مورد خاص        

 . داشته است

 

 طرح نيشکر کاری      1336در سال    
و توليد شکر شرکت هفت تپه در                

 هکتار اراضی هفت تپه تهيه و           12
. در نزديکی شوش اجرا شد                          

موفقيتهای حاصل از اجرای اين               
طرح منجر به احداث واحد عظيم             
کشت و صنعت در ديمچه شوشتر             

فعاليت های اجرايی طرح کشت     .  شد
 1354و صنعت کارون در تيرماه           
 ماه   32آغاز شد و پس از گذشت               

يکی از عظيم ترين کارخانه های              
 در    ،توليد شکر از نيشکر جهان             

 به طور آزمايشی بهره      1354اسفند  
نقش شرکتهای کشت و     .  برداری شد 

صنعت نيشکر هفت تپه و کارون              
 ،در زندگی مردم منطقه شوش                   

 انديمشک و حومه به                     ،شوشتر
اين شرکت   .  روشنی مشخص است    

ها با داشتن صنايع و کارخانه های           
 حرير     ،جانبی؛ مثل کاغذ پارس             

...  خوراک دام و        ،پارس خوزستان 
توانسته اند تعداد زيادی از جمعيت          
اين منطقه را صاحب شغل نمايند تا          
اين کارگران بتوانند از مدد کار                  
طاقت فرسا نانی برسر سفره                        

اما عنصر  .  خانواده های خود ببرند     
رقابت در بازار و ارزان بودن                    
قيمت اين کاالها در بازار جهانى و          

 دستمال کاغذی و     ،وارد کردن شکر  
 ،کاغذ توسط دولت و سرمايه داران       

عمال به پايين آمدن ميزان فروش               
کاالهای اين مجتمع صنعتى و سير          
بحرانهاى عميق شونده آنها منجر             

زندگی کارگران با نوسانات            .  شد
سرمايه هر ساله دچار اختالالتی              

با تعديل نيروی انسانی و                   .  شد
عدم "تعطيلی کارخانه ها به علت             

نان کارگران و خانواده         "  سوددهی
هايشان همواره در گرو سفته بازی         

 . سرمايه داران کثيف قرار گرفت

۵٩شماره   

در اين طرح که بايد تاکنون فعال            
و از نظر توليد شکر و ساير                       
محصوالت وابسته به آن گسترش         

 نفر  ١٢٣٠٠٠می يافت و بيش از        
را در خوزستان شاغل می کرد تا          

 به بهره برداری      87شايد در سال      
هم اکنون بسياری از اين            .  برسد

کارخانه ها با مشکالت بسياری              
روبرو و کارگران با مشکل                       

 بيمه بيکاری و            ،دريافت حقوق   
. سنوات خدمت مواجه می باشند            

برخی از اين کارخانه ها پس از              
واگذاری به بخش خصوصی                   
تعطيل شده و کارگران بدون                     
دريافت حقوق معوقه اخراج و از          

 .کارخانه نيز بيرون رانده شدند

 

چندی پيش پايگاه اينترنتی گمرک         
در صفحه نخست خود گزارشی             
در مورد شکر منتشر کرد و جالب        
تر اين که اين گزارش حاوی                     

 وارد کننده   10جدول هايی درباره     
 85 و       84عمده شکر در سال              

بدون آنکه اطالعات بيشتری    .  است
درباره آنها بدهد و در رديف نام              
صاحب کاال فقط به سختی ميتوان         

نام شرکت  "  ا.د.ب.ش"از حروف    
بازرگانی دولتی ايران را استخراج     

يعنی همان شرکتی که بايد           .  کرد
توليد شکر کارخانجاتی چون هفت       

اما ديگر    .  تپه را خريداری کند          
: حرف ها قابل بازيابی نيستند                  

 ،"ج.د.ح    "،"م.پ.ش  "،"ک.م.م"
 ،"ع.ا  "،"م.م  "،"ا.ص.س.ش"
و "  ا.س.پ  "،"خ.ج.ن.ش"
برخی از رمز اين       ".  ت.ا.ش.ش"

. حروف سربسته شکسته شده است     
در ميان وارد کننده عمده شکر در         

 رتبه دهم متعلق به يک            86سال   
 متعلق به    24شرکت نفتی و رتبه        

  .يک شرکت نساجی دولتی است
 

آنچه که اينجا بيش از هر چيزی              
١٩صفحه  پوچ   ،گويا است    



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بودن شکايت کارگران از به                  
. است"  مافيای شکر   "اصطالح    

اين مافيا به تعبير خود کسانی که         
اين نام را داده اند کسانی جز                   
سران سرمايه داری رژيم                       

البته چندی بدشان   .  اسالمی نيستند 
نمی آيد کارگران را پی نخود                 
سياه بفرستند و او را از مبارزه             
مستقل خود که کل طبقه سرمايه          
دار را به لرزه می اندازد برحذر         

حتی در اين بين يک مقام         .  دارند
وزارت بازرگانی رژيم در                    
مصاحبه با روزنامه دولتی جام           

ورود شکر با حجم باال      :  جم گفت 
 به دليل     ،با وجود تعرفه مناسب       

استفاده کشاورزان از تکنولوژی       
به گفته   .  قديمی برای توليد است      

 123دولت نمی تواند تنها با      :  وی
ديوار بلند تعرفه و گران کردن             
کاالها به مقابله با واردات کاالی         
ارزان و با کيفيت خارجی                        

وی درباره ادعای             .  بپردازد
نيز "  واردات بی رويه شکر           "

هم اکنون موضوعی بنام         :  گفت
واردات بی رويه در کشور وجود      
ندارد و اين اصطالح غلط است           
زير ميزان واردات کاال توسط             

. شورای اقتصاد تامين می شود           
در اينجا اين صاحب منصب                  
بورژوازی آب يخ را بر روی               
سر آن دسته از گرايشاتی در                  
ميان کارگران می ريزد که سعی        
در منحرف کردن مبارزه                        
کارگران و تبديل آنها به                             

. شيپورچى فالن آخوند داشتند             
يکی از دستاورهای مبارازت              
کارگران جنوب در استان                        
خوزستان شکست گرايشات                  
ناسيوناليستى و ضد کارگری بود      

 . که هيچ کدام راه به جايی نبرد
 

اين سوال امروز بيش از هميشه          
جلوی طبقه کارگر قرار گرفته             

سکوت در برابر نظام             :  است
سرمايه و متعاقبا فالکت همه                 
جانبه يا تشکل در امر                                  
سازماندهی انقالب کارگری؟              
گزينه های ديگر امروز                            
ناکارآمدی خود را عينا در چشم          

 *.کارگران نشان داده اند

مصاف های طبقاتی و 
 ...کارگران هفت تپه

 به  ، کارفرماى کارخانه نيرو رخش که توليد کننده سيم و کابل و وسائل برقى است                     ،ديروز سه شنبه اول مرداد      
.  ماه سنوات کارى ميدهم که خود را بازخريد کنيد          ٣کارگران گفته کارخانه را ميبندم و به هر کدام از شما سالى               

 نفر است از      ٣۵کارگران اين کارخانه که تعدادشان          .   ماهه و يکساله ميباشد       ۶قرارداد کارگران اين کارخانه        
 ماه حقوق    ٣همچنين اين کارگران      .  ديروز سه شنبه دست از کار کشيدند و در محيط کارخانه تحصن کردند                      

 ماه حقوق معوقه و ادامه کارى       ٣کارگران دليل اعتصاب و تحصن خود را گرفتن         .  معوقه از کارفرما طلب دارند    
 .  تحصن و اعتصاب امروز چهارشنبه هم ادامه دارد. کارخانه عنوان کردند

 

 اخراج دو کارگر ديگر در کارخانه پرريس

 دو کارگر بنامهاى طيب چتانى و فخرالدين زند کريمى از                    ، بعدازظهر ٢ ساعت    ،ديروز سه شنبه اول مرداد       
مسئله بدين صورت بوده که کارفرما به اين دو کارگر ميگويد بايد             .  کارگران کارخانه پرريس سنندج اخراج شدند     

همچنين طيب چتانى فرم    .  در داخل سالن کار کنند در صورتى که اين دو کارگر در قسمت نگهبانى کارخانه بودند    
اين کارگران از رفتن به داخل سالن سرباز ميزنند و                .  ثبت نامش را در شرکت براى کار ادارى پر کرده بود                 

 . بدنبال اين مشاجره کارفرما اين دو کارگر را اخراج ميکند. اعالم ميکنند که کار آنها چيز ديگرى است
 

. الزم به ذکر است که کارفرما از اين کارگران خواسته بود که در داخل سالن روى دستگاههاى حالجى کار کنند                     
هفته گذشته يک کارگر ديگر کارخانه       .  همچنين کارفرما با يکى از اين کارگران برخورد فيزيکى هم داشته است             

 . پرريس به نام فرزاد زند سليمى اخراج شد
 

کارگران نيرو رخش ضرورى است همراه با ديگر                .  حزب از اعتصاب کارگران نيرو رخش حمايت ميکند               
کارخانجات سنندج که عمدتا يک معضل مشترک دارند متحدانه دست به اعتراض بزنند و از حقوق و شغل و                             

مبارزات پراکنده کارگران در اين کارخانجات نتيجه دلخواه را ببار             .  بيمه بيکارى و ديگر مطالباتشان دفاع کنند        
کارگران سنندج ضرورى است اقدامات مشترکى را عليه سرمايه داران و تعديات آنها در دستور                           .  نمى آورد 
حزب اخراج طيب   .  تشکيل مجمع نمايندگان کارگران کارخانه هاى سنندج گامى ضرورى و مبرم است              .  بگذارند

کارگران پرريس بايد در مقابل اخراج           .  چتانى و فخرالدين زند کريمى و فرزاد زند سليمى را محکوم ميکند                      
اگر اين اوضاع ادامه يابد فردا نوبت هر کدام از شما              .  همکارانشان و بى تربيتى و توهين کارفرما سکوت نکنند          

 .  فرا ميرسد

 

 !زنده باد همسرنوشتى کارگران عليه سرمايه
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

۵٩شماره   

اعدامها را 
!متوقف کنيد  

 

فرزاد 
 على ،کمانگر

حيدريان و 
 فرهاد وکيلى 
!را آزاد کنيد  

 اعتصاب در نيرو رخش سنندج
 اخراج دو کارگر ديگر در کارخانه پرريس



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 با شما موافق نيستم

من اصال با حرفهای شما          .  سالم
چون نمی دانم           .  موافق نيستم     

باالخره شما می خواهيد از                       
کارگران دفاع کنيد يا رابطه                    
جنسی را در ايران آزاد کنيد؟ بله          
شايد حق کارگران ما در ايران              
پايمال می شه ولی در مورد                     
روابط جنسی آزاد در ايران                     
عزيزم بايد بگم اگه روابط جنسی        
آزاد بشه مطمئن باش مانند                       
کشورهای خارجی ديگر عشق             

. هيچ معنا و مفهومی پيدا نمی کند       
موهبتی .  عشق چيز کمی نيست         

است از طرف خداوند بزرگ که         
به بندگان خود عنايت کرده و ما            
اگه دست به چنين اعمالی بزنيم به       
عشق خدا بی احترامی کرديم و             
اين هم يکی از گناهان بزرگ                 

شما بهتره به همان حزب          .  است
خودتون بچسبيد و کار به روابط          

. جنسی آزاد ديگران نداشته باشيد       
اگر خودتون دلتون می خواد                   

  .خودتون آزاد باشيد

 

  ،آقاى محترم

متاسفم که شما هنوز نميتوانيد از          
کارگران بعنوان شهروندان جامعه    

" کارگران ما "نام ببريد و با لفظ          
ميدانيد که اين    .  از آنها ياد ميکنيد     

فرهنگ دوره ارباب رعيتى است       
که به لطف اسالم در ايران همه             
چيز و از جمله فرهنگ امثال شما       

مثل را عقب برده و با انسانها                  
. با قيد مالکيت نگاه ميکند        کاالها   

و اين البته در شرع انور و                        
همينطور جامعه سرمايه دارى             

تحفه اينست  .  اساس همه چيز است   
که اين سرمايه دارى و حکومتش        
بحدى استثمارگر و وحشى است          

کارگران "که نميتواند شکم همين       
را سير کند و هر روز کرور         "  ما

کرور آنها را در خيابان گرسنه و         
براى شما   .  بى تامين رها ميکند       

سوال نيست که پايمال شدن حقوق       
کارگران چه منشا و دليلى دارد و         

از کنار آن رد          "  شايد"با يک       
واضح است چنين کسانى     .  ميشويد

به موضوعات ديگر اجتماعى و          
حقوق زنان و شهروندان چگونه          

 چيست؟

 

  ،على عزيز

تفاوت ما با ديگر احزاب                         
کمونيست کارگری در نقد ما به          
بقايای چپ راديکال و سنتی در          
سياستها و تاکتيکهای اين احزاب      
است که خود را در سطوح                     
مختلفی بروز ميدهد که در                     
مباحثمان مرتبا به آن پرداخته              

يک تفاوت ديگر ما                     .  ايم
سياستهائى است که مطرح                    
ميکنيم و پراتيک و سنت                         
مبارزاتى کارگرى کامال متفاوتى    
است که امروز به مشخصه ما             

تفاوتهاى ما را     .  تبديل شده است    
بايد در سندى جامع و در                          

اما .  قلمروهاى مختلف تبئين کرد    
 تفاوت ما با اين         ،مستقل از اين    

احزاب و ديگر کسانى که با نام           
چپ و سوسياليسم حرف ميزنند         

ما حزب اعتراض     .  روشن است  
ضد سرمايه دارى کارگر و                   

امرى .  پرچمدار اين سنت هستيم     
که در سياست و پراتيک اين                 

يک وجه    .  احزاب ناياب است       
تمايز مهم ما با اين احزاب تالش        
برای متحد کردن کل جنبش                  
کمونيسم کارگری حول برنامه و      
سنت کمونيسم مارکس و منصور     

برنامه مشترک     .  حکمت است    
سند مهمى در اشتراک و نزديکى    

اما مانيفست    .  اين احزاب است      
کمونيست هم مورد قبول بيشتر          
جريانات موسوم به سوسياليست       

اما کسى اين     .  و کمونيست است    
موضوع را با خطوط و سنتها و         

. گرايشات مختلف اشتباه نميکند       
يک نگاهى گذرا به ادبيات و                 

 ،سياست و پراتيک اين سه حزب     
مستقل از دورى و نزديکى هر            

 تفاوتها را     ،کسى به اين احزاب      
در يک    .  بدرستى ترسيم ميکند      

کالم تفاوت ما با اين احزاب                  
تفاوت بين کمونيسم کارگرى و           

به شما      .  چپ راديکال است          
توصيه ميکنم سرى نشريات يک      
دنياى بهتر را دنبال کنيد تا پاسخ         

 .سوالتان را جامع تر بگيريد

  

در مورد آزادى فردى در                        
کمونيسم به مقاله من در سايت             

مکان فرد در      "حزب با عنوان        
" نگرش کمونيسم کارگرى                   

اينجا نکاتى را        .  مراجعه کنيد   

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

همه چيز در اختيار    .  برخورد ميکنند 
و مالکيت مردان است؛ از کاالها و          

موهبت "چرا بايد اين                !  انسانها
 را شکر گذار نباشيد؟" الهى

 

کمونيستها برخالف مسلمانان و                 
 براى تنظيم روابط                ،مذهبى ها     

جنسى افراد بزرگسال نه قانون مى          
" توضيح المسائل     "آورند و نه                

کمونيستها از حقوق             .  مينويسند
بديهى بزرگساالن براى گرفتن                  
روابط آزاد و داوطلبانه جنسى دفاع        

موهبت "اگر اين حق با              .  ميکنند
و قوانين اش " خداوند"و خود "  الهى

جور درنمى آيد ابدا مسئله اى                       
اگر اين حق در پيشگاه                  .  نيست

گناه "مذهب و اسالم و ارتجاع                    
 کار ما نه      ،محسوب ميشود "  بزرگ

 ،تمکين به اين دستگاه و قوانين اش         
. بلکه تالش براى بزير کشيدن آنست     

اتفاقا هر امرى که منفعت سرمايه و         
مذهب و قوانين خدا را زير سوال              

 مطمئن باشيد براى انسان               ،ميبرد
در .  آزاد و رها بسيار هم خوب است   

نظام اسالمى شما هرچه که مخالف         
دولت و حکومت و قدرت و سرمايه        
و اسالم است نقره داغ ميشود و                   

از جمله حق بديهى          .  ممنوع است  
بزرگساالن براى تنطيم روابط                   

 در       ،برعکس.  خصوصى خود      
حکومت کارگرى و سوسياليسم شما       

عشق "ميتوانيد و آزاديد که به                      
کسى با شما       .  خود بچسپيد   "  الهى

البته حق نداريد به           .  کارى ندارد   
حقوق زنان و کودکان با نان نامى             

چون در جامعه   .  خداوند تعرض کنيد  
و نظام ما انسان بر همه چيز و از               

راستى شما  .  مقدم است "  خدا"جمله  
بى معنى شدن عشق در        "در مورد    

تخصصى "  کشورهاى خارجى        
داريد؟ به اميد اينکه روزى از شر            

 .   موفق باشيد. مذهب رها شويد

 

 على حيدرى

در جامعه مد نظر کمونيسم کارگرى      
آزادى فردى تا چه حد هست؟ تفاوت       
شما با دو حزب ديگر وقتى هر سه           
حزب يک برنامه داريد و از                         
منصور حکمت حرف ميزنيد در              

۵٩شماره   
. بطور عمومى اشاره ميکنم                     

برابرى يک اصل پايه اى کمونيسم      
در يک نظام سوسياليستى          .  است

نميتواند هيچ استاندارد دو گانه اى         
چه   -در مورد حقوق پايه اى مردم       

وجود داشته     -فردى و چه جمعى       
شرکت در سياست و حق             .  باشد

دخالت در نظام سوسياليستى تابع و      
يا مشروط به عقايد و آراى                          

بلکه براساس     .  شهروندان نيست    
برابرى در مقابل قانون و                            
برخوردارى از شرايط برابر براى     
شرکت در فعل و انفعال و سوخت          
و ساز سياسى و اجتماعى و                        

. سازمان توليد اجتماعى است                 
واضح است عقايد افراد شرط                  
کانديد شدن هيچ کسى در شوراها          

چنين شرطى ضد                    .  نيست
آزادى در       .  سوسياليستى است      

سوسياليسم همگانى ميشود و مانند        
ديگر مسائل جامعه امروز از يک        
امتياز به يک حق همگانى تبديل             

از نظر سياسى و حقوقى          .  ميشود
رسميت دادن قانونى و اعالم                     
آزادى بيقيد و شرط بيان، نقد،                   
انتشار و تجمع و تحزب و غيره               

از نظر عملى دسترسى              .  است
عمومى به نشريات کثيراالنتشار،        
شبکه هاى راديوئى و تلويزيونى،         
ايجاد اين شبکه ها توسط دولت و            
اختصاص آن به نهادها، احزاب،          
انجمن ها، کانون هاى متشکل از           

لغو کامل سانسور،      .  اهالى کشور  
اعم از سياسى و غير سياسى بر              

اينها در دوسطح مختلف    .  رسانه ها 
آزادى فردى را در قلمروهاى                  

. حقوقى و مادى متحقق ميکند                  
 . موفق باشيد

 

 کاوه دباغيان 

 اخير آقای ناصر         ،سياوش عزيز  
اصغری در پاسخ نقد شما به                      
گرايش راست درون اتحاديه آزاد          

 تحت عنوان پاسخ به دو        ،کارگران
 دست به فحاشی            ،سوال ايسکرا   

آيا در نظر نداريد پاسخ                .  زدند
دهيد؟ کال سياست حزب شما و                
ارزيابى تان در اين زمينه و اين              

 نوع برخوردها چيست؟ 

 

  ،کاوه عزيز

به احترام سوال شما اين چند سطر         
جواب .  را بعنوان پاسخ مينويسم         

نقد سياسى نقد          
٢١صفحه   



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وقتى کسى و کسانى    .  سياسى است 
عبارات لمپنيستى و شخصى را            

ميکنند "  نقد"وارد بحث سياسى و      
کليد دار اظهار نظر در      "و ژست   

را ميگيرند و       "  جنبش کارگرى   
 بايد  ،آنرا با افتخار منتشر ميکنند       

ما .  با تاسف از کنارشان رد شد           
اذعان ميکنيم که نميتوانيم با اين           

. زبان و ادبيات مقابله به مثل کنيم        
 ،بار اول نيست   .  اهميتى هم ندارد   

ورود به  .  بار آخر هم نخواهد بود     
بحث در اين سطح تنها ما را                     

ما آگاهانه ازاين      .  کوچک ميکند  
اما در مقابل    .  امر اجتناب ميکنيم   

 با  ،هر بحث و نقد سياسى و متين        
کمال ميل و با استدالل و در                      

. نهايت احترام وارد بحث ميشويم       
اينکه دليل اين نوع برخوردهاى          
هيستريک و سبک از عضو                   
رهبرى يک حزب سياسى                        

 تنها ميتوان به ناتوانى در       ،چيست
پاسخ و تشعشعات جديدتر اين خط      
سياسى پاسيف و سرگردان اشاره       

اينها داليل جنبى موقعيتى          .  کرد
موقعيتى که        .  مشخص ترند       

سياستهاى چپ راديکال و غير             
کمونيستى کارگرى ببار آورده و         
همراه خود اين نوع ادبيات و                   

روش .  روشها را بازتوليد ميکند       
برخورد ما به اين پديده اجتماعى         

ما با اثبات صحت              .  تر است    
ديدگاهها و سياستهايمان در                     
پراتيک اجتماعى و کارگرى                 
جواب يکجائى به انواع طيفهاى           

دليلى .  مختلف اين سياستها داده ايم   
ندارد به پرتاب هر سنگ و هر              

دنيا .  فحشى واکنش نشان دهيم           
شما هم  .  بزرگتر ازاين حرفهاست   

موفق و پيروز          .  جدى نگيريد    
  .باشيد

 

 به شما حق ميدم

 على جان االن که سايت               ،سالم
 روى مطلب زير    ،روزنه سر زدم  

کليک کردم که بسيار متاسف                  
 . شدم

 http://
www.rowzane.com/0000_200
8/e_m07/7-mansoor.htm   

راستش االن بهتون حق ميدم که            

مسئوليت اجتماعى و سنتى است       
که خود منصور حکمت                           

. کار ما اينست    .  پرچمدارش بود  
ما اجتماعا پاسخ يکجائى به کل           
صفى ميدهيم که يا دشمن                         
منصور حکمت اند و يا صرفا با         
حفظ نام و اعتبار او سياستهاى            

غير کارگرى و غير کمونيستى           
موفق و  .  خودشان را پيش ميبرند   

  .پيروز باشيد

 

  ،فرامرز

رفقا با سالم و اميدوارم آه                      
سئوالی آه    .  حالتان خوب باشد      

برای من مسئله شده است و شايد        
آدمهای زياد ديگری هم به آن               
فكر آرده باشند، موضوعی است     
آه چندی پيش اتفاقا يكی از                    
آادرهای حزب آمونيست                     
آارگری در جمعی مطرح می            
آرد و با تمسخر شما، آن را به             

. عنوان جوك مطرح می آرد              
اگر اشتباه نكنم چندی پيش حزب       
اتحاد آمونيسم آارگری در                   
اطالعيه ای گفت آه اين حزب            
به آن چه آه در پيش خود گذاشته  
بود رسيده است و فلسفه وجودی        

اطالعيه .  آن ديگر معنی ندارد        
نتيجه گرفته بود آه حزب به                  
زودی منحل می شود و به حزب        
حكمتيست می پيوندد و يا                         
اعضای آن به عضويت آن                     

موضوع اما اين   !  خواهند پيوست 
است آه اخير علی جوادی                      
سميناری داشت تحت عنوان                
حزب رهبر و سازمانده آه به              
نوعی موضوع اطالعيه قبلی را       

. يواشكی به زير فرش می روفت     
سئوال اين است آه به نظرم                   
اينگونه رفتارها حزب را در يك        
موقعيت آامال غيرجدی قرار              
ميدهد آه روزی آن را منحل                 
شده اعالم آنيد و روز بعد                       
بگوئيد حزب رهبر و سازمانده          

جامعه به نظر بسيار                .  است
من فكر  .  باشعورتر از اين است     

می آنم حزب بايد به اين                           
 فرامرز. موضوع بپردازد

 

 ،فرامرز عزيز

به شما توصيه ميکنم حزب ما را       
راسا دنبال کنيد و کمتر به به اين         
گونه صحبتها و بقول شما                       

اين .  کردنها توجه کنيد  "  تمسخر"

 ...نامه ها

براستى جاى  .  از آن حزب جدا شديد     
آيا بايد ياد منصور             .  ماندن نبود    

حکمت را نيز با فحاشى و لجن                    
پراکنى عليه حکمتيست و على                    
جوادى و غيره گرامى داشت؟ يکى         
نيست بگه اگر شما از پاسخ ياد                    
ميکنيد مردم جدل آف الين شما را             
نديدند؟ بسيار متاسف شدم که حتى           
فحاشى را به عنوان يادى از                          

. باى.  منصور حکمت بيان ميکنند        
 فرزاد 

 

  ،فرزاد عزيز

من دستکم از منصور ترکاشوند                
انتظار اين قبيل ناپرهيزيها را                      

چگالى "اگر کسى ميگويد         .  نداشتم
فحاشى در برخي از صفحات اين              

از آيهان            )  پاسخ(نشريه            
شريعتمدارى نيز باالتر بود برخى           
از شمارهاى دنياى بهتر سياوش               

 و اين     ،"دانشور از آنهم بدتر است        
را نشان صحت فهم و سياست و                  
پراتيک اش از منصور حکمت                  

 ديگر دليلى براى بحث وجود         ،بداند
من نه وکيل مدافع نشريه              .  ندارد

اما .  پاسخ ام و نه موافق مطالب آن          
حرف "  بدتر از شريعتمدارى  "ديگر  

درشت و زمخت و بى تناسبى براى         
مخالف سياسى و بويژه نشريه وزين      

" انصاف"اين  .  يک دنياى بهتر است  
با منصور حکمت فاصله نورى                 

 هيچ    ،کمونيستها سهل است      .  دارد
مرتجعى اين موضع سياسى را قبول      

هر کس حق دارد سياستهاى      .  نميکند
اما .  ما را نقد کند و پاسخ بگيرد                

ديگر اين نوع بحثها از سر                             
متاسفم که اين           .  استيصال است     

دوست عزيز سابق را دراين قامت           
کار ما اين است که به حقيقت       .  ميبينم

پايبند باشيم و با اين نوع بحثها که               
منشا آن را خوب ميشناسيم تحريک         

معلوم است و همه ميبينند که       .  نشويم
اين خطوط چپ راديکال با اين                    
فرهنگ و ادبيات که جاى دوست و          

 کجاى اين   ،دشمن را عوضى ميگرد   
دنيا و سياست ايران و جنبش طبقه            

دفاع از    .  کارگر قرار گرفته اند           
حرمت کمونيسم کارگرى و منصور      
حکمت الزمه اش تعهد به حقيقت              

 ، خط سياسى              ، انصاف       ،جوئى

۵٩شماره   
دنيا را بايد به حال خودش گذاشت          

ما خوشبختانه همه         .  و رد شد        
نظرياتمان را مکتوب اعالم ميکنيم     

حاضريم هر  .  و قابل مراجعه است    
نقد و بررسى جدى را هم با دقت              

هم شما و هم راوى            .  دنبال کنيم  
ما هيچوقت اعالم        .  اشتباه ميکند   

حزب به آنچه              "نکرديم که              
ميخواست رسيده و وقت انحاللش         

در جريان پيشنهاد ما براى      ".  است
بررسى پيوستن به حزب                             

 که متاسفانه خط حاکم         ،حکمتيست
اين حزب نه ظرفيتش را داشت و           
نه درک سياسى مسئله را و بازهم          

متاسفانه بخش ديگرى که ظاهرا            
نظرى ديگر داشتند بنا به                             

 ما   ،مالحظات خرد تمکين کردند        
گفته بوديم بعد از بررسى کميسيون   
منتخب کميته مرکزى و در                        
صورتى که پلنوم حزب چنين                   
تصميمى بگيرد به اين حزب                     

اين مسئله قبل از                  .  ميپيونديم
بررسى پلنوم از جانب رهبرى                
حزب منتفى اعالم شد و طى                      
اطالعيه اى اعالم و کال کنار                    

در ضمن ما همواره        .  گذاشته شد  
نقد اصولى و متين و سياسى را به          

و در  .  هر دو حزب گفتيم و نوشتيم      
بسيارى موارد جواب براى دادن           

بحث حزب رهبر و حزب      .  نداشتند
سازمانده را ما از قبل از تشکيل              
فراکسيون داشتيم و تا امروز در             
اين زمينه قدمهاى جدى و محکم             

اگر کسى چشمش را       .  برداشته ايم 
نبسته باشد و تنها پنجره بيرون                 

 ميبيند     ،خانه اش را نگاه کند                  
مستقل از    .  اوضاع چگونه است      

پراتيک روشن و کمونيستى و                  
 همين     ،موثر ايندوره حزب ما             

ادبيات و همين خط مشى بدرجات         
متفاوت دارد دراين احزاب شايد            
براى رفع فشار اعضا تکرار                   

همين بحثهائى که زمانى         .  ميشود
گويندگانش به نمايندگان                               

و "  بورژوازى بزرگ               "
منتسب "  ناسيوناليسم ميليتانت      "

حزب خط روشن و                 !  ميشدند
منسجم و سنت سياسى و سبک                 
کارى کمونيستى و کارگرى اش را      

دوره اى   .  دارد محکم پيش ميبرد       
پروژه اتحاد کمونيسم کارگرى               
بعنوان يک پروژه در دستور ما              
بود و مدتهاست که ديگر الاقل با             

اگر چيزى زير    .  اين احزاب نيست   
 نه سياستهاى ما و            ،فرش ميرود  

تالش ما براى نمايندگى کمونيسم           
 بلکه       ،کارگرى

٢٢صفحه   



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سياستهائى است که ديگر             
ناى ادامه ندارند و در                       
صورت ادامه هيچى ازاين          

حزب .  احزاب باقى نميگذارد  
احتياج ندارد به هر بحثى که       
در هر مهمانى طرح ميشود        

ما دقيقا ميدانيم که        .  بپردازد
بايد به چى بپردازيم و به                

از شما دعوت   .  چى نپردازيم 
ميکنم روال فعاليت حزب را      
مستقالنه و انتقادى دنبال               

حتما به نتايج جالبى           .  کنيد
 .موفق باشيد. ميرسيد

 

 هوشنگ قربانى

آقاى دانشور حزب شما                  
زيادى دارد به قول خودتان         

. ميشود"  کارگر کارگرى    "
. کمى هم به سياست بپردازيد     

 .   هوشنگ قربانى،متشکرم

 

 ،آقاى قربانى

براى ما سياست جدا از                   
مبارزه کارگرى و جنبشى           
که فعال آن هستيم و به آن               

بحث . تعلق داريم معنى ندارد
مورد "  کارگر کارگرى      "

اشاره شما يک نوع نگرش          
غير کمونيستى از روند                 
مبارزه طبقاتى است که مانند     
انواع سوسياليسمهاى غير           
کارگرى مورد نقد کمونيسم        

کارگر "بحث  .  کارگرى است 
با دخيل شدن تمام     "  کارگرى

عيار حزب در جنبش                       
کارگرى از موضعى                       

شايد .  سوسياليستى فرق دارد   
شما سوسياليسم و کمونيسم          
کارگرى را با سياست به               
معنى بازارى آن اشتباه                   

ما اتفاقا زيادى به     .  گرفته ايد 
فرق ما    .  سياست ميپردازيم   

اينست که از موضع                         
اجتماعى طبقه  و جنبش مان       
سياست را معنى ميکنيم و             

. در سياست دخالت ميکنيم          
 . * موفق و پيروز باشيد

  

 ، على حيدريان،فرزاد کمانگر
 و ديگر زندانيان ،فرهاد وکيلى

 ! سياسى را آزاد کنيد
 

عکسهائى از اجتماع و تظاهرات مردم سنندج و شهرهاى ديگر               
در مقابل دادگسترى سنندج در اعتراض به حکم اعدام فرزاد                      

 . کمانگر و على حيدريان و فرهاد وکيلى

 

“ مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران              ”اين اجتماع بدعوت         
 .فراخوان داده شده بود

 

 ...نامه ها

 .)است، دفاع از آن ساده است

 

پشتوانه عملى آن نه رفرميسم و سوسيال                   -٣
بار .  دموکراسى، بلکه کمون و اکتبر است                    
 .آموزشى آن براى طبقه کارگر بسيار است

 

با رشد انقالب و راديکاليزاسيون توده ها                  -٤
ظرفيت مبارزاتى خود را نه فقط از دست نميدهد         

مجمع عمومى رکن   .  بلکه بيشتر آن را باز مييابد      
) سويتها(دموکراسى مستقيم کارگرى و شورا               

 .است

 

جنبش کارگرى هم اکنون قابل عمل بودن اين          -٥
 .سياست را اثبات کرده است

 

موضع ما در قبال خط سنديکاليستى در جنبش    -و
 :کارگرى بر مبانى زير استوار است

 

ما راسا، مگر در موارد معين، کارگران را             -١
به ايجاد سنديکا فراخوان نميدهيم، بلکه در مقابل         
شورا، مجمع عمومى و جنبش مجامع عمومى               

 .هم را دامن ميزنيم مرتبط با

 

ما از تالشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا             -٢
درست مانند تالشهايشان براى هر نوع تشکل             (

 .دفاع ميکنيم و به آن يارى ميرسانيم) يابى ديگر

 

ما در اتحاديه هاى مستقل کارگرى شرکت               -٣
در .  ميکنيم و براى کسب رهبرى در آن ميکوشيم   

درون هر اتحاديه خط مستقل خود را متحد                        
 .ميکنيم

 

ها   ما براى نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه       -٤
به يک شکل ساختمانى غير بوروکراتيک و                    
بويژه براى متکى شدن آنها در سطح محلى به                 

 .مجامع عمومى کارگران تالش ميکنيم

 

 بعنوان سند داخلى     ١٣٦٥اين مطلب در زمستان      
حزب کمونيست ايران نوشته شد و براى اولين              

، دوره دوم،     ٣بار در بسوى سوسياليسم شماره           
 . بچاپ رسيد١٣٦٨بتاريخ مهرماه 

hekmat.public-archive.net 
#2430fa.html 

۵٩شماره   

درمورد مسائل گرهى در بحث 
 ...شورا و سنديکا



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در ارزيابى اتحاديه هاى             -الف
کارگرى درک تجريدى اى وجود       
دارد که مبتنى بر تعميم                                
خصوصيات اتحاديه ها در اوان          

. تشکيل آنها در قرن گذشته است         
در اين نگرش اتحاديه ها جدا از            
پروسه تکوين تاريخى شان،                   
صرفا به مثابه ابزار دفاعى                     
کارگران براى حفظ سطح                        
معيشت، اوضاع اقتصادى و                  
شرايط کارشان، در نظر گرفته            

حال آنکه در هر نوع               .  ميشود
بررسى اتحاديه ها بايد اين نکات         

 :را در نظر گرفت

 

تکامل تاريخى اتحاديه ها به           -١
ارگانهاى کارگرى احزاب                       
بورژوايى سوسيال دموکرات و          

 .رفرميست

 

تکامل يک بوروکراسى               -٢
محافظه کار در اتحاديه ها و                    
کنترل توده کارگران توسط اين            

 .بوروکراسى

 

قرار گرفتن اتحاديه ها در کل         -٣
ساختار حکومتى بورژوازى در         
اروپا به عنوان ارگانهايى براى           
کنترل اعتراضات کارگرى،                 
جلوگيرى از راديکاليزاسيون               
کارگران، تحميل قراردادهاى               
دسته جمعى سازشکارانه به آنان،      
تحت انقياد در آوردن کارگران به       
سياست هاى عسرت، افزايش               

 ... بيکارى و

 

رو در رو قرار گرفتن اتحاديه       -٤
ها در مقاطع انقالبى با تشکل                  
هاى راديکال کارگران نظير                 
شوراها و کميته هاى کارخانه،             
بويژه با ادعاى نمايندگى                            

" مستقل"انحصارى طبقه به شکل     
. در عرصه اقتصادى و رفاهى            

اتحاديه ها در ميان تشکلهاى                   
کارگرى در دوره انقالبى در                  
 .جناح محافظه کار قرار ميگيرند

 

در شرايط متعارف توليد              -٢
يعنى به    (بورژوايى در ايران           

استثناى دوره هاى بحران                      
بورژوازى وجود يک       )  سياسى

جنبش اتحاديه اى مستقل را                   
الاقل تا کنون         (تحمل نميکند         

گرايشات مستبدانه    .  چنين بوده   
سرمايه دارى ايران قبال در                   
ادبيات ما مورد بحث قرار گرفته      

 .(است

 

جنبش کارگرى ايران هم به          -٣
دليل اوضاع سياسى و هم بدليل          
نبود سنديکاهاى رسمى که بتواند      
راديکاليزاسيون آن را کنترل              
کند، به سرعت با هر درجه                   

. احساس قدرت، سياسى ميشود         
مبارزه کارگرى در ايران براى        
هيچ دوره طوالنى در سطح                  
اقتصادى و در چهارچوب قوانين     

اين .  و نظام موجود باقى نميماند      
کارآيى اتحاديه ها را براى                     
کارگر ايران کم ميکند و اتحاديه        
را در صورت وجود بسرعت يا        

مصرف ميکند يا در مقابل                 بى
نفس وجود  .  کارگران قرار ميدهد  

اتحاديه هاى کارگرى در ايران          
عملى براى از ميان بردن فلسفه         
وجودى آنهاست، چرا که تشکل         
کارگران چنانچه در سطح                     

توسط دولت  )  و مستقل (اقتصادى  
به رسميت شناخته شود، جنبش          
کارگرى مطالبات سياسى خود           

 .را طرح ميکند

 

در دوره اخير مطالبه اتحاديه       -٤
در تقابل با ساير اشکال تشکل           (

اساسا توسط جناحهاى     )  توده اى  
راست و رفرميست در                             
اپوزسيون چپ ايران طرح شده         

اين مطالبات عمدتا توسط       .  است
خلق گرا و روشنفکر    "  متفکران"

فرموله شده، و نشانه اى از اقبال        
عمومى کارگران به آن در دست        

خط "بطور مشخص            .  نيست
" خط شورا  "در برابر     "  سنديکا

در مباحثات دوره انقالب بازنده         
شد، و نتوانست تاثيرى جدى بر         

 .پراتيک کارگران داشته باشد

 

روى آورى بخشى از چپ          - ٥
ايران به سياست ايجاد اتحاديه ها      

، يک   )رزمندگان  -راه کارگر      (
عقب گرد سياسى براى جلب                

 درمورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا
 

 منصور حکمت

ناتوانى موجود اتحاديه ها در             -٥
شرايط بحران اقتصادى، بيکارى            
ميليونى، کاهش قدرت خريد                        
کارگران و تنزل شديد سطح معيشت      

 .آنان

 

ناتوانى اتحاديه ها از                           -٦
سازماندهى اکثريت کارگران                     

 Closed عليرغم وجود سياست        
Shop (               که بر طبق آن استخدام

کارگر غير اتحاديه اى ممنوع اعالم       
، و قانونى بودن فعاليت اتحاديه      )شده
 .ها

 

عوامل فوق مانع از آن است که          -ب
يک حزب کمونيست انقالبى راسا،         
بعنوان يک سياست، کارگران را به        
سازماندهى اتحاديه ها فراخوان                

مساله براى حزب کمونيست         .  دهد
انقالبى امروز، نحوه برخورد به              
اتحاديه ها و گرايش سنديکاليستى            
در ميان کارگران و احزاب                           

اتحاديه سازى نه      .  رفرميست است  
و "  طبيعى"يک گرايش                        

کارگران در مبارزه      "  خودبخودى"
براى وحدت، بلکه شکل پيشنهادى          

افتاده گرايش معينى در جنبش          و جا 
گرايش سوسيال                -               کارگرى

 .رفرميست است - دموکراتيک

 

در مورد مسئله اتحاديه ها، اين           -ج
مالحظات با توجه به شرايط ويژه            

 :ايران اضافه ميشود

 

طبقه کارگر ايران يک سنت               -١
قوى اتحاديه اى و تجارب کافى                  
براى ايجاد يک جنبش اتحاديه اى             

فقدان ادامه  .  (ادامه کار نداشته است    
کارى احزاب رفرميست، اختناق،           
اصالحات ارضى، تغيير سريع                 
بافت کارگرى و چندين برابر شدن          
کارگران صنعتى در طول مدت                 
کوتاه، افزايش درآمد نفت، اشتغال           
کامل و افزايش خودبخودى و سريع        
دستمزدها تحت عرضه و تقاضا در        

، عوامل        ١٩٧٦-١٩٧٥سالهاى        
 .)سهيم در اين وضعيت هستند

۵٩شماره   

توجه بخشهاى عقب افتاده تر                    
جنبش کارگرى را نمايندگى ميکند،    
و نه يک ارزيابى واقع بينانه از               
مقدرات و مقدورات جنبش                         

سياست اتحاديه     .  کارگرى ايران    
سازى، در مقايسه با سياست شورا       

که تا بحال مورد    (و مجمع عمومى    
بسيار ناموفق   )  تبليغ ما بوده است      

 .تر و غير واقعى تر بنظر ميرسد

 

ايجاد اتحاديه هاى کارگرى در        -د  
 :ايران باتوجه به آنچه گفته شد

 

بعنوان سياست ما در مورد               -١
ايجاد تشکلهاى توده اى مطلوبيت          

اتحاديه نميتواند شعار اصلى    .  ندارد
ما و شکل اصلى تشکل توده اى               

 .کارگران در ايران باشد

 

ايجاد اتحاديه    .  مقدور نيست    -٢
هاى کارگرى، مگر بصورت                  
مقطعى و جزيى، ذهنى گرايانه               

 .است

 

تبليغ شورا و مجمع عمومى           -هـ   
خط درست   )  منظم و سازمانيافته    (

در قبال مساله تشکلهاى توده اى             
 :کارگران در ايران است زيرا

 

از لحاظ سياسى به نيازهاى              -١
محدود (مبارزه کارگران ايران              

نبودن به عرصه اقتصادى، محدود      
 .نزديکتر است) نبودن به قانونيت

 

از لحاظ عملى ايجاد آن مقدور         -٢
مجمع عمومى شکل طبيعى      (است  

اغلب اعتراضات کارگرى است،         
ضعف کارگران ايران در ايجاد             
سازمانهاى هرمى و پيچيده را                 

پوشاند، به قدرت مستقيم توده             مى
متجمع متکى           

٢٢صفحه   



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر                     ۵٩شماره    

!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

com.yahoo@AzarMajedi 
 

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 

 در مقابل سفارت رژيم اسالمی ايران در 22.07.08گزارشی از تظاهرات امروز 
  محکوميت احکام اعدام فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی

 ، به       22.07.08امروز سه شنبه          
فراخوان حزب اتحاد کمونيسم                     
کارگری و شخصيتهای مختلف                  
سياسی مدافع حقوق بشر، تظاهراتی      
در محکوميت احکام اعدام فرزاد              
کمانگر، علی حيدريان و فرهاد                  
وکيلی، در مقابل سفارت جمهوری          
 . اسالمی ايران در لندن برگزار شد

تظاهر کنندگان با برپايی نمايشگاه           
عکس از جنايات رژيم اسالمی و              

مرگ "سر دادن شعارهايی همچون        
مرگ بر   "،   "  بر جمهوری اسالمی    
مرگ بر  "،  "  اين حکومت ضد زن     
فرزاد "،     "  اين حکومت توحش         

 فرهاد وکيلی، علی                          ،کمانگر
، "حيدريان آزاد بايد گردنند                          

کارگر، معلم، دانشجو، زندانی                "
، به زبانهای    "سياسی آزاد بايد گردد    

فارسی و انگليسی، انزجار عميق             
خود را نسبت به احکام اعدام و                    
جنايات جمهوری اسالمی ابراز                

همچنين صدها نسخه از             .  داشتند

اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم                     
کارگری به زبان انگليسی در                      
محکوميت جنايات جمهوری                       
اسالمی و احکام اعدام پخش شد و             
چند بار توسط تظاهر کنندگان از               

 .تريبون تظاهرات قرائت شد

 

در پايان، آزاد زمانی از طرف                   
کمپين اعدام نکنيد، زندگی را                   "

همگان را به شرکت       "  دوست دارم  
در يک هفته تحصن در مقابل                       

پنج شنبه و    (سازمان عفو بين الملل       
 جوالی از ساعت      25 و    24جمعه،  
و همچنين      )  16.00 تا           14.00

 26شنبه  (سفارت جمهوری اسالمی     
و ساختمان بی بی سی               )  جوالی

و نمايندگی سازمان       )  27يکشنبه    (
 28دوشنبه و سه شنبه     (ملل در لندن    

، در محکوميت           ) جوالی     29و      
احکام اعدام و بازداشت فعالين                   
سياسی در ايران دعوت کرد که                 
 .مورد استقبال حاضرين قرار گرفت

حزب اتحاد کمونيسم کارگری،                      
برگزاری موفق تظاهرات امروز در         
لندن را گامی مثبت در ادامه کمپينی            
گسترده تر در اعتراض به وجود                   
ننگين رژيم آدمکشان اسالمی ميداند و    
به سازماندهندگان و شرکت کنندگان          
در اين تظاهرات پر شور و انسانی              

 .خسته نباشيد ميگويد

 

فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد 
وکيلی و کليه زندانيان سياسی آزاد 

!بايد گردنند  

زنده باد همبستگی جهانی عليه 
!اعدام  

!مرگ بر حکومت اسالمی ايران  

 

واحد  –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 انگلستان

22.07.08 

!اعدام نه  
 

اعدام قتل عمد 
!دولتى است  


