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 سياوش دانشور
 

 !زندانی، خاوران، اينروزها
 

واژه زندانی شايد برای نسل جديد همان معنائی        
را نداشته باشد که برای نسل بخون کشيده                      

مقاومت و قهرمانی و مبارزه و            .  57انقالب   
تسليم نشدن در اوضاع امروز همانی نيستند که         
در دوره ای که انقالب به مسلخ برده ميشد                     

شکاف نسلی و ويژگيهای امروز جامعه       .  بودند
قرن و بيست و يکمی ايران، که در تناقض                    
خردکننده اسالم و سرکوب و جنگ و مقاومت           
بسر ميبرد، شايد المنتهائی از دوره های پيشين         
را در خود دارد اما همان نيست که نسل انقالب   

نه افکار و عقايد و روشهای          .   تجربه کرد   57
مبارزه همانند و نه حکومت اسالمی همان                   

نه مردم و طبقه کارگر و جنبشهای                    .  است
اجتماعی و نه حکومت ادامه سير خطی آن                  

 .دوران نيستند

 

زندانی و خاوران برای ما بازماندگان يک                   
کشتار عظيم قرن بيستم امروز را به گذشته                  
وصل ميکند اما برای نسلی که ميخواهد                         
جنگش را با اين رژيم به فرجام برساند تنها                  

اينکه ضروری است و بايد         .  يک تاريخ است    
از اين تاريخ درس گرفت و آموزه ها و                            
دستاوردهای آن را در جبهه های نبرد طبقاتی           

اما اينکه با    .  امروز بکار بست ترديدی نيست       
همان توشه و روشها و تجارب ميتوان در                      
جنگ امروز پيروز شد جای ترديد جدی                        

در فرهنگ و روش زندگی و نگرش              .  هست
نسل امروز، در خصوصيات و موئلفه های                 
جنبشهای درگير در جامعه امروز ايران،                     
تفاوتها بسيار بيشتر از شباهتها به آن دوران                

مفاهيم و ارزشها و ضد ارزشها يکی               .  است
آنچه بر ذهن و روان نسل قبل سنگينی           .  نيستند

قابل توجه ای دارد برای نسل جديد و جنبش                 
اعتراضی امروز همان جايگاه را دارا نيست،          

٢صفحه و متقابال آنچه از اهميت و             

ران        ادر صفحات ديگر؛     زى اي ردارى             ،عتصاب در گروه صنايع فل ران شه ارگ راض ک  اعت
اد                   ، اعتراض بازنشستگان انديمشک   ،انديمشک اب ه عت م ران کشت و صن ارگ  ، اعتراض ک
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 اعتصاب 
 تشکيل کميته دفاع از خود* 

 هدايت يا فرماندهی؟* 
 ٩صفحه سپهر                               
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 دوران عشاير گذشته است
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توهم به پيروزی يا *
 خود فريبی؟

در حاشيه مذاکره فعالين 
 زنان با مجلس اسالمی
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اولويت در تفکر و حرکت نسل             
امروز برجسته است مکان                      
چندانی در ديدگاه و تجربه نسل             

اين .   ندارد   57سياسيون انقالب      
مسائل که شايد بيشتر قلمرو                     
جامعه شناسی سياسی است و                 
بررسی آن در تعيين روش و                   
سبک کار و زبان تبليغ و نوع                 
سازمانگری و ارجاع به گذشته و       
هموار  کردن مسير حال و آينده            
اهميت جدی دارند، دستکم اين              
اعالم خطر را ميکند که دچار                
نستالژی و اسارت در گذشته                  
نشويم و شکاف نسلی را به                       
شکاف سياسی غيرقابل پرکردن         

 .تبديل نکنيم

بعنوان يک بازمانده کشتارهای           
جمهوری اسالمی و بعنوان کسی        
که با زندانيان زيادی در لحظه               
آخر وداع کرده است و هنوز                  
صورت عزيزشان در مقابل                   
چشمانم هستند، در روزهای                   
شهريور غمی عميق سراپای فکر      

زندان و   .  و جانم را درمينوردد        
زندانی برای امثال من از يکسو            
يادآور چهره های منحوس                       
الجوردی، داود رحمانی، زندان         
اوين و گوهر دشت و قزلحصار           
و سلولهای انفرادی و گاودانی و          
تابوت و دهها و صدها مکان و               
چهره خونخوار و بيرحم و بی                

از .  عاطفه و قصی القلب است            
سوئی ياد آور نسلی از فهيم ترين         
اليت سياسی جامعه ايران است که      
دهها نفر از اين سران و                              
کاربدستان و متفکرين و شبه                  
تئوريسين های امروز جمهوری         
اسالمی به گرد پای يکی شان                 

کسانی که با هر روايتی      .  نميرسيد
که از آزادی در زمانه خود داشتند   
و هر کمبودی بر نگرش و عمل            
و پراتيک شان در يک تحول                  

قوانين آپارتايد را تحمل نميکنند،       
در خيابانها و مجالس و در سطح        

رژه "  ديگر قبول نميکنيم  "جامعه  
زمانی رهبران جنبش         .  ميرود

شورائی کارگری و فعالين جنبش     
کارگری را دسته دسته کشتند و          

و "  ماليدند"شوراهايشان را            
آواره شان کردند، امروز کارگر       
معترض و جنبش کارگری در            
فقری بمراتب شديدتر و قوانينی         
بشدت دست و پاگيرتر در                       
اعتصاب و اعتراض رومزه                
عليه سرمايه و حکومتش                        

همه چيز جامعه    .  فراخوان ميدهد 
امروز با وجود حکومت اسالمی      
و استحکام دستگاه سرکوب اش         

آنزمان در زندان     .  متفاوت است  
بعنوان مرکز و ثقل قدرت                      
حکومت باالترين حد اختناق                
حاکم بود، امروز با تمام شکنجه        
و روشهای غير انسانی                            

که عليه زندانی بکار        "  مدرنی"
ميبرند، زندان و زندانی يک                 
جبهه ديگر مبارزه و حرف زدن       

گوئی .  و گردن نگذاشتن است          
ديگر زندان کاربرد کالسيک اش     

جنگ .  را از دست داده است             
اين .  نابرابر هنوز ادامه دارد           

نسل به جنگ آمده است و برخ             
کشيدن شمه هائی از گذشته                    

وقايع .  نميتواند ساکتش کند             
 برای نسل امروز            57انقالب    

شباهت زيادی دارد به دوران              

 مرداد    28مصدق و ماجرای            
  . 57برای نسل مدرن انقالب            

هر کسی هر چيزی در نکوهش          
نداشتن حافظه تاريخی بگويد يا          
نه، اين نسل ناچار است راهش           
را در چهارچوب امروز بيايد و         
آينده اش را براساس افقی روشن       
و مبتنی بر موئلفه های دنيای               

 .امروز تبئين کند

 

هيچوقت به قهرمانی و اسطوره         
و اساسا اسطوره سازی اعتقاد            

اين مقوالت در همان            .  نداشتم
 که در ابعاد ميليونی         57انقالب   

نسل آندوره را به ميدان سياست          
پرتاب کرد و بر زندگی و آينده            

 زندانی، 
 ...خاوران، اينروزها

انقالبی حاکم بود، اما در يک رنج             
تاريخی سنگر مقاومت و مقابله با             

جمهوری .  ارتجاع زمانه بودند            
اسالمی روی دوش کشتار اين نسل         

جمهوری اسالمی بدون          .  بپا شد    
برپائی چوبه های دار و ميدانهای             
تيرباران و ترورهای خيابانی و                 
کودتائی عظيم و خلق تف آبادها و             
لعنت آبادها و خاوران ها قابل                      

عکسهائی که امروز    .  توضيح نيست 
در خاوران مشاهده ميشود سمبلها و        

. نمونه های يک کشتار وسيع اند               
يک تفاوت امروز و آندوره اينست           
که زندانی بدون محاکمه و يا در                 
بيدادگاهی دو سه دقيقه ای و بخشا با        
شالق و بدون کوچکترين موازين            
ظاهری و فرمال حقوقی به اعدام و          
يا محکوميتهای طوالنی محکوم               

در موارد زيادی اعداميها            .  ميشد
حتی محاکمه نشده نبودند و در سال          

 فاصله دستگيری و اعدام شايد            60
در آندوره اگر      .  ساعاتی بيش نبود     

ساک و وسائل ناچيز زندانی به                   
خانواده تحويل داده ميشد پول تير را       

مادر و بازمانده           .  هم ميگرفتند     
زندانی در خلوت خود ميگريست و         
زندانی هنوز زنده و هميشه در اتاق        

انتظار اعدام در خلوت خويش به              
چهره های عزيزی ميانديشيد که               

اما امروز و در اين          .  ديگر نبودند  
سالها خاوران پلی به آن دوران سياه        

صداهائی که روزی در       .  شده است  
حلقوم ها خفه شدند و بغض هائی که        
در خلوت ترکيدند، امروز خود را            
به سطح سياست رسمی و اخبار مهم       

و جالب اينجاست که                .  ميرساند
همزمان ارابه اعدام با ميرغضب             
های بی جربزه و ماسک دار نمايش        

در آندوران  .  قدرت و سبعيت ميدهند   
برای تحميل حجاب جنايتهائی                    
مرتکب شدند که در تاريخ بی سابقه        

امروز که در خيابانها زنان           .  است
تيغ ميزنند و    "  بدحجابی"را بخاطر    

حتی هر منتقد نرم و اسالم زده                     

۶۵شماره   
آنها تاثيرات اساسی گذاشت                       

وقتی زندانی در   .  اجتماعا نقد شدند  
آندوره برخالف دوره شاه، صرفا         
اليت سياسی و دانشجويان و                      
تحصليکردگان اقشار ناراضی               
ميانی نيستند، و بعبارتی زندانی             
شدن و زندانی و اعدامی داشتن به         

معضل بخش بزرگی از مردم                  
تبديل ميشود، ديگر عبارات و                  
اسطوره های قديمی کفايت توضيح     

و امروز     .  اين پديده را ندارند            
کمتر جوانی  .  بسيار جالب تر است    

هست که چند بار زندان نرفته                   
خيلی ها وقتی در يک                   .  باشد

حرکت شرکت ميکنند، خود را               
برای دستگيری و چگونگی رها            

. شدن و شرکت مجدد آماده ميکنند        
زندان دارد به يک داده و يک                    
ايستگاه موقت در مسير تالش عليه      

. جمهوری اسالمی تبديل ميشود            
زندان و زندانی سياسی مفهوم                 
اليتيستی دوره های پيشين را از              
دست ميدهد و اين نشان گسترش             
ابعاد اعتراض اجتماعی و عوض         
شدن خصوصيات مقاومت و تالش      
 .عليه ارتجاع اسالمی امروز است

 

در اين دقايق که مشغول نوشتن               
اين متن هستم مرتبا اخبار اعدام              
در شهرهای مختلف و دستگيری و      
شکنجه علنی خيابانی را مشاهده            

هنوز بعنوان يک جامعه          .  ميکنم
اسير شده در منگنه اختناق و اسالم       

اما هنوز  .  و سرمايه قربانی ميدهيم   
هنوز .  جنگ و مقاومت ادامه دارد      

در چهره قاتلين و ميرغضب ها              
ترس و وحشت قابل مشاهده است          
و چه دليلی روشن تر از همين                  
 !نمايشات خيابانی اعدام و شکنجه

 

اينروزها در خاوران سرود                      
سوسياليسم ميخوانند، عليه اعدام           
سخن ميگويند، آزادی زندانيان               
سياسی را مطرح ميکنند، زندانيان      
سياسی اسم و نامشان در مجامع              
جهانی ثبت است، آنروزها ما                   

زندانيان و نسل      
٣صفحه   

با .  روز پيروزی اين پرده سنگين و تاريک را کنار خواهيم زد                    
برپائی مراسمهای تجليل و بزرگداشت از عزيزان مان که در                         

 به آينده آزاد و بدون اعدام و بدون                      ،جنگی نابرابر جانباختند     
اما نسل امروز برای پيروزی بايد مثل هر           .  زندانی متعهد ميشويم  

 .جنبش پيشرو چکامه اش را از آينده بگيرد



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 از    57کشتار شده های انقالب            
گفتم به قهرمانی و    .  گمنامان بوديم 

قهرمان پروری و اسطوره                      
. پردازی هيچ وقت باور نداشتم           

چون فکر ميکنم مقوله زندانی و          
مقاومت و غيره را بايد در                        
ظرفيتهای غير ايدئولوژيک و              
اجتماعی مانند هر موضوع و                
واقعه ديگر در متن چهارچوبها و       
مقدورات تاريخی بررسی و تبئين      

با اينحال هيچ مبارزه و               .  کرد
تالش و مقاومت و جنگی بدون             
قهرمانی های فردی و جمعی پيش     

بخون خفتگان در        .  نرفته است   
خاوران و خاوران ها و نسل                   

، عليرغم هر نقد                57انقالب      
امروز به ديدگاه و سنت سياسی و        
محدوديتهای آندوران، صحنه               
های بزرگی از تالش و مقاومت          
و قهرمانی و دفاع از اصول خلق        

بدون ترديد جنگ نسل           .  کردند
امروز با تمام خود ويژگيهايش تا        
هم اکنون صحنه های شکفت                  
انگيزی خلق کرده است و                         
پيروزی اش در گرو شناخت                 
معضالت امروز و پاسخ روشن          

آنچه امروز را به             .  به آنست    
گذشته و امروز را به آينده وصل         
ميکند، آرمانها و آرزوهای ديرينه     
بشر و تالش برای آزاد زيستن              

ما موظفيم و بايد تاريخ              .  است
جنايت عليه مردم را زنده نگاه              
داريم تا روزی حقيقت روشن                
شود و جامعه بتواند از آن دوران         

روز پيروزی   .  وحشت عبور کند    
اين پرده سنگين و تاريک را کنار       

با برپائی مراسمهای     .  خواهيم زد  
تجليل و بزرگداشت از عزيزان           
مان که در جنگی نابرابر                           
جانباختند به آينده آزاد و بدون                
اعدام و بدون زندانی متعهد                     

اما نسل امروز برای            .  ميشويم
پيروزی بايد مثل هر جنبش                     
پيشرو چکامه اش را از آينده                  

 .بگيرد
 

 !ياد جانباختگان گرامی باد
 

 نشريه   ١۵اولين بار در شماره           *  
 سپتامبر   ۵يک دنياى بهتر مورخه           

 منتشر  ١٣٨۶ شهريور   ١۴  –  ٢٠٠٧
 .  شد

نظام خود را براساس ضديت با کارگر و                                       
روز روشن در   .  عدالتخواهى کارگرى بنا نهاده است     

هر گوشه ايران کارفرماها کارگران را بيکار و                      
. اخراج و زندگى آنها و خانواده شان را نابود ميکنند           

آنها را به فقر و فالکت و تن فروشى و بيحرمتى                       
سوق ميدهند و هر اعتراض شان را با چماق                              

و زندان و سرکوب و پرونده سازى جواب            "  امنيت"
. از رفقايتان در نساجى کردستان حمايت کنيد      .  ميدهند

اقدامات عملى و عاجل در حمايت از کارگران                         
نساجى و در دفاع از حقوق پايمال شده همه کارگران           

 .   را در دستور بگذاريد

 

 !مردم آزاديخواه و انقالبى سنندج
تاريخ شهر سنندج بويژه در سه دهه اخير تاريخ                       

بهترين و  .  سنتهاى انقالبى و مبارزات توده اى است         
موثرترين سنگر مبارزه با تعديها و سرکوبهاى رژيم          

وقتى مادر     .  حمايت از مبارزات کارگرى است               
زندانى محکوم به اعدام را نيروهاى امنيتى به باد                   

 معلوم است به کارگر گرسنه و                      ،کتک ميگيرند   
هيچ چيزى مشروع   .  کودک معصوم اش رحم نميکنند    
 مطالبه حقوق کار         ،تر از مطالبه حق پايمال شده             

 خواست ادامه کارى کارخانه و مقابله با             ،انجام شده 
در مقابل سياست شالق و زندانى             .  اخراجها نيست  

 بايد سياست همبستگى         ،کردن و سرکوب و اعدام          
از .  وسيع کارگرى و مقابله با فقر و اعدام را گذاشت          
 ! مبارزات کارگران سنندج متحدانه حمايت کنيد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ سپتامبر ٢ – ١٣٨٧ شهريور ١٢

 زندانی، 
 ...خاوران، اينروزها

 کارگران نساجى    ، شهريور ماه   ١٢امروز سه شنبه      
کردستان با برپا کردن چادر در مقابل درب کارخانه           

ديروز کارگران نساجى در       .  دست به تحصن زدند      
مجمعى که داشتند در مورد ادامه مبارزه شان و اقدام          

کارگران براى ادامه مبارزه و     .  امروز تصميم گرفتند  
مقابله با وضعيت وخيم شان از ميان خود مقاديرى                

در اجتماع و تحصن امروز       .  پول جمع آورى کردند    
کارگران تراکتهائى را تهيه کرده بودند که در آن به             
مردم شهر از وضعيت خود گزارش دادند و                               

توزيع .  خواستار حمايت مادى و معنوى آنها شدند              
اين تراکتها هم اکنون در ميان مردم و کارگران شهر           

يکى ديگر از تصمميات ديروز            .  در جريان است     
امروز .  کارگران تشکيل صندوق حمايت مالى بود           

کارگران چند صندوق کمک مالى را در محل درب              
روى اين صندوقها حمايت از      .  کارخانه نصب کردند  

کارگران اعالم  .  اعتراض کارگران نوشته شده است      
کردند چنانکه طى چند روز آتى به خواستهايشان                   
رسيدگى نشود اجتماع و تحصن شان را به جلوى                   

 .استاندارى انتقال خواهند داد

 

 !کارگران سنندج
. به يارى همکاران و هم طبقه اى هايتان بشتابيد                     

کارگران نساجى بويژه با بسته شدن کارخانه و                        
سياست سردواندن ادارات و فقر شديدى که                                 

 به تنهائى نميتوانند از پس جنگ        ،گريبانگير آنها شده  
سياست دولت هم    .  فرسايشى دولت و کارفرما برآيند      

تداوم اين جنگ فرسايشى و خسته و متفرق کردن                  
شما کارگران آگاه سنندج ميدانيد که         .  کارگران است 

کل دم و دستگاه سرمايه داران تا قوانين و مقامات                  
اين .  عالى رتبه و دون پايه اش عليه کارگر است                  

۶۵شماره   

! براى آزادى کليه زندانيان سياسى، عليه فقر،عليه اعدام  
 
 

 

          فرزاد کمانگر        افشين شمس قهفرخی      منصور اسانلو      غالمرضا غالم حسينى 

 

 

 

 

حبيب اهللا لطيفی         محمد صالح حسينى      فرهاد حاجى ميرزائى             عابد توانچه                

  ...،فرهاد وکيلی، علی حيدريان، هيوا بوتيمار، انور حسين پناهی، عدنان حسن پور

 کارگران نساجى سنندج در مقابل کارخانه تحصن کردند



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ديروز سه     ،بنا به اخبار دريافتى      
شنبه در حالى که کارگران در                
مقابل درب کارخانه تجمع کرده           

 نيروهاى انتظامى يکى از        ،بودند
نمايندگان کارگران به نام فرشيد          
بهشتى زاد را صدا ميکنند و او              
را داخل ماشين نيروى انتظامى            

ابتدا کارگران فکر ميکنند      .  ميبرد
که هدف نيروى انتظامى طرح             

اما وقتى   .  سوال از فرشيد است        
متوجه ميشوند که ماشين روشن           
ميشود و نيروى انتظامى قصد               

 کارگران      ،را دارد     او      بردن      
بطرف ماشين نيروهاى انتظامى         
ميروند و مانع از حرکت آن                     
ميشوند و نماينده کارگران را بعد         
از اعتراض شديد از ماشين پياده         

بدنبال اين واقعه حمايت و     .  ميکنند
حفظ نمايندگان کارگران در                    
دستور کارگران معترض قرار            

 . گرفته است

 

 شهريور     ١٣امروز چهارشنبه         
 در  ٨ کارگران راس ساعت        ،ماه

. مقابل درب کارخانه تجمع کردند      
نماينده کارگران نساجى راس                

 با محمد جعفرى           ٣٠/٨ساعت    
معاون نيروى انتظامى نشست              

اين نشست در اداره                .  داشتند
. اطالعات و حفاظت برگزار شد        

محمد جعفرى ديروز سه شنبه به         
ما درد شما     "کارگران گفته بود؛       

حق با شما است و       .  را نميدانستيم 
نيروى انتظامى تالش ميکند                   

 ."مشکل شما حل شود

 

محمد جعفرى امروز به نمايندگان      
کارگران که در دفتر وى حضور        

حق با    "داشتند اعالم کرد که                
کارگران است و شخصا تالش              
ميکند که کارگران به حق و                     

 يکى   ،دولتى".  حقوق خود برسند    
ديگر از سرهنگهاى نيروى                    

 به نماينده کارگران گير       ،انتظامى
داده بود و تالش ميکرد که فضاى       
کشمکش و بهانه گيرى عليه                    
نماينده کارگران راه بيندازد که با        

در .  دخالت جعفرى پايان يافت          
همان حال قرار مالقات و مذاکره        

نمايندگان کارگران      .  تعيين شد     

کارخانه نشستى خواهند داشت و       
تالش ميکنند هر چه زودتر                   

. کارگران به حق خود دست يابند      
نمايندگان  کارگران تا روز                   
يکشنبه اين هفته به مسئولين                  
استان وقت دادند تا خواستهاى             

 . آنها را پيگيرى و پاسخ بدهند

 

 ٨بحثى در مورد دادن يک وام            
ميلياردى به پرويز قربانى وجود      

در اين نشست کارگران به      .  دارد
مسئولين استان اعالم کردند                  

 ميليارد پول را    ٨ اينکه اين    ىبجا
به جيب آقاى قربانى بريزيد اين          

ما در  .  مبلغ را به خود ما بدهيد         
همين کارخانه تا سطح مديريت          

خودمان .  هم کارگرانى داريم         
هدايت ميکنيم و کارخانه را راه          

فعال تا روز يکشنبه      .  مى اندازيم 
کارگران .  کارگران صبر ميکنند   

 ماه است       ٤از اينکه بيش از             
حقوق دريافت نکردند بشدت               

 . عصبانى هستند

 

يکي از مشکالت امروز                          
کارگران در نساجى کردستان             

:  بخش است   ٤جدا کردن آنها به       
 ، سال ١٨کارگران با سابقه کار        
 ، سال  ١٦کارگر با سابقه کار            

کارگران با سابقه کار کمتر از             
.  سال و کارگران قراردادى         ١٦

 نفر کارگر   ٧٨هم اکنون بيش از      
قراردادى هستند که قراردادهاى      
آنها تا پايان همين ماه  اعتبار                 

اين مسئله کارگران را             .  دارد
نگران کرده است که ممکن است      

 . قرارداد آنها تمديد نشود

 

گزارشى از تحصن کارگران 
 نساجى کردستان

نساجى آقايان قمرى اسلوکى و سيد          
 در   ١١خليل حسينى راس ساعت           

استاندارى با حکيمى و حسن زاده             
امنيتى استان       -مسئولين سياسى         

اين نشست تا ساعت       .  جلسه داشتند  
دراين نشست  .   بطول انجاميد   ٣٠/١

پيرامون وضعيت کارگران و                      
آنها گفتند   .  مطالباتشان صحبت شد     

که ما خواهان ادامه کار در کارخانه        
ما قانون اساسى کار را                .  هستيم
 ١٤١ما ميدانيم طبق قوانين      .  ميدانيم

 کارفرما ميخواهد سلب                 ٤٤و      
 ما       ،در مقابل      .  مسئوليت کند      

 ،کارگران و خانواده هايمان                         
 ، سال کار کردند      ١٨کارگرانى که     

امروز دست خالى بايد کارخانه را           
ترک کنند و در صف بيکاران قرار         

کارگران از وعده هائى که        .  بگيرند
هر بار داده ميشود و عمل نميشود             

. خسته شدند و ديگر تحمل ندارند              
ميگويند تا کى با سرنوشت ما                       
ميخواهيد بازى کنيد؟ در حالى که             
کل اين پروژه بنياد مستضعفان زير        
سر آقاى فروزنده است و سرمايه              
تمامى اين بخشها دست ايشان است          
که فعال در خارج تشريف دارند و             
ايشان نميتواند حتى نامه انحالل                 

در اين ميان    !  کارخانه را امضا کند    
دعواى بين مسئولين استان با                        
مسئولين مرکزى را طرح ميکنند که      
ظاهرا مسئولين استان تمايل دارند           
اين کارخانه سرجايش بماند و به                

چون براى   .  حيات خود ادامه بدهد       
. شهر سنندج اين کارخانه مهم است        

کارگران ميدانند اينها تنها وعده                 
است که آنها تجمع نکنند و ساده از            

کارگران .  خواستهايشان بگذرند       
 . قبول ندارند

 

در پايان حکيمى و حسن زاده به                 
نمايندگان کارگران ميگويند که آنها         
تا روز يکشنبه با قربانى کارفرماى         

۶۵شماره   

مسئولين دولتى از کارگران                      
ميخواهند که تا روز يکشنبه به آنها       
فرصت بدهند تا مشکالت کارگران     
نساجى يعنى پرداخت حقوقهاى              

 ، پرداخت مزاياى کارى            ،معوقه
.  حق شيف و غيره پرداخت شود            

کارگران با اين توافق که تا روز             
يکشنبه صبر خواهند کرد از                     

راس .  استاندارى بيرون آمدند           
 نمايندگان کارگران             ٢ساعت       

گزارشى از چگونگى مذاکرات و         
تصميمات گرفته شده را به                         

کارگران .  کارگران اعالم کردند       
امروز را به خانه رفتند اما اعالم           
کردند اگر به خواستهاى آنها پاسخ        
داده نشود اقداماتى ديگر را براى          
گرفتن حق و حقوق خود در                        

 .دستور ميگذارند

 

 نفر از          ١١٠امروز بيش از               
کارگران در محل تحصن حاضر          

کارگران گزارشات را از         .  بودند
نمايندگان خود شنيدند اما به هيچ             

. کدام از اين وعده ها باور ندارند           
يکى از کارگران گفت تا وقتى در          

 تا وقتى       ،اين کارخانه باز نشود         
 ،خودم استارت دستگاه را نزنم               

يکى ديگر از           .  باورم نميشود     
کارگران ميگفت بايد پول تو جيبت       

 . باشد تا باور کنيد

 

کارگران با ناباورى محل را ترک        
کردند و براى روز يکشنبه قرار            

 . گذاشتند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ سپتامبر ٣ – ١٣٨٧ شهريور ١٣



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 با کمال تاسف همه     :کامران پايدار 
ما اين روزها شاهد اخراج و                   
بيکار سازی کارگران در مراکز         

مسئله .  مختلف صنعتى هستيم          
اخراجها در ايران خودرو جايگاه       

داستان اين دور      .  ويژه ای دارد     
جديد اخراجها چيست؟ دوباره چه       
 نقشه جديدی عليه کارگران دارند؟

 

 ببينيد   :کارگر ايران خودرو ديزل      
اخراج .  اين داستان جديدی نيست     

و بيکار نمودن و به زبان بهتری          
گرسنه تر نگاه داشتن خانواده                
های ما کارگران چيز تازه ای                

 سال سابقه کار      7من طی    .  نيست
در بخشهای مختلف ايران                         

 يواش يواش فهميدم                   ،خودرو
داستان يک چيز است؛ تمام                     

آنها .  دعواها برسر لحاف مالست     
فقط کارگر را ميخواهند تا شبانه           

. روزی برايشان کار و توليد کند         
 مطيع  ،صداى اعتراضش در نيايد   

و امر بردار فقط برايشان توليد و         
توليد بيشتر کند تا شايد جيبهای              

 که البته اين      ،گشادشان پرتر شود   
اشتهای حضرات مفتخور هيچگاه     

اخراج کارگران در    .  سيری ندارد 
فصل تابستان بخصوص پس از           
تعطيالت مسخره و اجباری                    
تابستانی برنامه تکراری و                      

اينها از  .  هميشگی اين آقايان است    
. وحشيهای آدمخوار بدترند                    

هيچگاه که به فکر کرايه خانه،              
بی پولی و نداری، گرسنگی و               
بيماری همسر و فرزندان ما                    

آنها قبل از هرچيز به فکر      .  نيستند
ببين .  حسابهای بانکيشان هستند       

کارگری :  يک مسئله روشن است     
که مدت زيادی يک جا کار کند              
تمام جزييات و زير و بم کار و               

حق و  .  روابط کاری را می فهمد      
حقوق خودش رو بهتر و بيشتر             

ديگر به راحتی           .  می شناسد     
ميفهمد که چطوری کاله سرش             

ميفهمد که وجود و           .  ،ميگذارند
کار خودش اگر نباشه نه کارخانه        
ای در کار است نه اين عالی                    

کارگر .  جنابان بيکاره و مفتخور      
در همچنين مواقعی خطرناک می       

او ديگر حق خودش را                 !  شه
ميخواد و اين برای کارفرما و                

خيلی جالب است اينها حتی در            
روز کارگر يک عدد خودکار يا         
حتی يک شاخه گل هم به ما                    

اين مسئله همين طور تا          .  ندادند
. همين چند روز پيش باقی ماند           

يک دفعه به تعدادی از ما                         
کارگران قديمی گفتند بخاطر               

 ماه پيش        5 که        ،روز کارگر   
 پولی به حسابمان بعنوان           ،بوده

بعدا !  پاداش واريز شده است           
فهميديم چيزی جز فريب و شيره       
مالی برسر ما کارگران نبوده               

 ،اينجا جالبه   !  توجه کنيد   .  است
آقای بلوری يکی از مديران توليد  
و يکی از منفورترين چهره های        

 ،ضد کارگری در بين کارگران         
 ميليون  5به مناسبت روز کارگر     

تومان و برخی ديگر از                            
همدستان باال و پايينش همه                    

! پاداش های چند ميليونی گرفتند       
برای تعداد محدودى از ما                      

 حتی چند نفری هم که        ،کارگران
در بين ما بخاطر فشار و سختی          
کار دچار نقص عضو شده                     

 هزار     50 تا         20 بين         ،بودند
 ! تومان پاداش دادند

 

مسافرت را امثال حاجی                          
خرخانی يکی از مسئولين اصلی      
ايران خودرو بايد برود که هم از       

هم .  توبره ميخورد هم از آخور        
حقوق ميگيره هم انواع پاداش و         
سختی شرايط کار و آکورد می           

اين !  گيره و هم دزدی می کنه            
جانور ظاهرا تو حراست است           
اما در اصل مسئول فروش                    

چون نان  .  ضايعات شرکت است   
تازگيها دستشان  .  و آب اينجاست   

طی چند ماه بيش از     .  رو شده بود 
 تن ورق آهن را از شرکت         800

گندش .  بيرون بردند و فروختند       
که باال آمد همه با هم تبانی کردند 
و مسئله به خوبی و خوشی                     

منظورم از        !  ماستمالی شد       
. بيشرفها اين جک و جانورا بود        

يادم مياد يک روز برای گرفتن           
يک برگ کپی از شناسنامه ام به        

. امور اداری مراجعه کردم                  
حاضر نشدند يک کپى براى من        

گفتند اين کار شخصی         .  بگيرند
است و اين دستگاه کپی اموال              

 !بيت المال

 

 اينها برای اخراج    :کامران پايدار 
و سرکوب کارگران و خوردن و       

 گفتگو با يکی از کارگران اخراجی 
 !ايران خودرو ديزل

سرمايه دارا نه به صرفه است نه               
بايد با هزار و يک               .  قابل تحمل   

نيرنگ سر اين کارگر را زير آب             
به لطف خدا و آخوندها کارگر       .  کنند

بيکار هم تا بخواهی رو زمين                      
 !اين نشد يکی ديگه. ريخته

 

 گفتی تعطيالت             :کامران پايدار      
چرا؟ ممکنه     .  مسخره و اجباری        
 بيشتر توضيح دهی؟

 

 همراه با   :کارگر ايران خودرو ديزل    
اصال ميدانی چيه؟ از        ...  پوزخندی

قديم گفته اند گريه سر و چشم                        
من !  ميخواد و عروسی دل و دماغ         

تو اين قضيه مانده ام کارگری که               
کرايه خانه اش عقب  افتاده، برای            
خوراک حداقل روزانه زندگيش                

 بچه هايش بدليل                 ،معطل است     
سوتغذيه و نبود امکانات پزشکی در      
ميان شهرکها و زاغه نشين های                 
حاشيه تهران و دريايی از ميکروب        
و گند و کثافت به انواع بيماريها                  

 بچه هايی که در اين         ،مبتال شده اند   
دنياى به اين بزرگی آرزوی فقط               

 در  ،يک شکم سير از غذا را دارند         
کنار اين همه فقر و بدبختی و                        
پادرهوايی از طرف ديگر هم کار            
را تعطيل کرده اند تا عين گرگ                  
البته درنده تر از گرگ چگونه برای       
دريدن و اخراج ما کارگران نقشه             

 من نميدانم آخر تحت اين                ،بکشند
شرايط با اين همه فقر و نگرانی و             
اضطراب کی ميتونه و کی ميخواد          
بره مسافرت؟ اون بيشرفها ميرن و         

 . لذت هم ميبرند ما که نميتوانيم

 

 کدام بيشرفها                :کامران پايدار        
 مسافرت ميروند و لذت هم ميبرند؟ 

 

 منظورم  :کارگر ايران خودرو ديزل    
همين عاليجنابان کارفرما و سرمايه       
دار و همه دار و دسته های ريز و              

 .  درشتشان است

 

امسال در روز جهانی کارگر من و          
. همکارانم دست به اعتراض زديم          

۶۵شماره   
وقتی ميخواهند    .  چاپيدن باهم اند      

مقابل کارگر بايستند از آخوند                  
پيشنماز مسجد تا کارفرما و                       
سرمايه دار و اداره بيمه و اداره              
کار و پليس ضد شورش و هزار             
کوفت و زهر مار ديگر باهم يکی          

حاال کارگران که درد               .  هستند
مشترک دارند چرا فکری به حال          
خودشان نميکنند؟ مشکالت                      

 چيست؟ 

 

 :کارگر ايران خودرو ديزل                       
 ،کارگران خيلی چيزها رو ميفهمند     

بسياری چيزها رو هم نميدانند و يا        
البته در  .  کمی محافظه کار شده اند     

درجه اول سرکوب خيلی شديد                
کوچکترين حرکت و                .  است

. اعتراضی بشدت سرکوب ميشود      
هم سرکوب و هم سانسور مانند               
پارس خودرو و بسياری جاههای          

اشاره به اعتصاب                  .  (ديگر
کارگران پارس خودرو که توسط          
نيروهاى انتظامى بشدت سرکوب        
شد و دهها نفر از کارگران                          

البته االن مهمتر از     )  دستگير شدند 
سرکوب و سانسور مبارزات ما             

 ، شايد باورتان نشود          ،کار گران   
همين قراردادهای موقت کار و               
شرکتهای پيمانکاری و ترس از             

گرسنگی و بيماری    .  اخراج هاست 
همانطوری .  با کسی شوخی نداره      

که اجاره خانه پايان ماه و اخراج            
. از کار با کسی شوخی نداره                    

متاسفانه ما را در شرايطی قرار             
داده اند که از حداقلها هم محروم             

شما خودتان قضا وت           .  شده ايم   
اگر کارگر بيمه بيکاری             !  کنيد

داشت، اگر بابت روزهای                          
 ،اعتصاب دستمزدش را می گرفت     

اگر دستمزدها اينقدر پايين و زير           
 اگر رفاهيات ما           ،خط فقر نبود       

 ما با قدرت و           ،اندکی بيشتر بود     
جرات بيشتری مبارزه می کرديم          
 .و زودتر هم به نتيجه می رسيديم

 

 اگر بيمه بيکاری       :کامران پا يدار    
بود، اگر اخراجها نبود، اگر رفاه           

اينها به جای خود      ...  بيشتر داشتيم 
حاال بايد چکار کرد؟ بايد        .  درست

از کجا شروع کرد؟ اگر کارگران         
 ،به فکر تغيير وضعيت شان نباشند     

باالخره از آسمان چيزی پايين                 
 ...نمياد و همه رو نجات بده

 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اگر ما   :کارگر ايران خودرو ديزل   
هم به مذهب اعتقاد داشتيم ديگر           
نياز به سقوط فرشته ای از آسمان       

ما هم   .  برای نجات خود نداشتيم       
مثل آخوندها و مشتی حقه باز و            
کاله بردار ابن ريش تا حاال صد           
باره با دروغ و کالشی بار                        

من فکر  .  خودمان رو بسته بوديم     
ميکنم ما کارگران همه چيزمان           

شغل نداريم،  .  را از دست داده ايم     
درآمد نداريم، استراحت و                        
سالمتی نداريم، حرمت را هم                

همه چيز از   !  برای ما نگذاشته اند   
 ! دست رفته است

 

اما فکر ميکنم اصلی ترين اهرم           
قدرت يعنی کار ما، يعنی                           
اعتصاب و تعطيلی کار هميشه             

همين .  در دست ما خواهد بود             
ايران خودرو را با اين همه                      

فقط کافيست  .  گستردگی اش ببينيد   
چند تا از بخشهايش فقط يک روز       
کار را تعطيل کنند تا صدها                     
ميليون تومان خسارت و ضرر            

تا .  برای شرکت به بار آيد                    
پشتشان بلرزد و در برابر ما زانو       

اما اين هيچگاه شدنی نيست  .  بزنند
مگر با يکدلی و اتحاد و                               

 .يکپارچگی همه ما کارگران
 

به اميد    .  ممنونم:  کامران پايدار   
اتحاد و يکپارچگى بيشتر                         

 . *کارگران

گسترده کارگران ايران خودرو         
در چند ماه اخير براى افزايش             

  اخيرا مسئولين ايران     ،دستمزدها
هزار تومان را     ١٠خودرو مبلغ     

به طور سراسری در فيش حقوق      
مرداد ماه کارگران اضافه نموده       

 ١٠البته در کنار اين افزايش      .  اند
 ،هزار تومانى به فيش حقوقها             

 هزار     ٧بطور متوسط مبلغ               
تومان به ميزان ماليات و برخی         

بعبارتی !  کسورات افزوده اند        
اضافه کردن   "ديگر عوامفريبى     

تنها به به رقم                  "  دستمزدها
 هزار تومان رسيده           ٣مسخره    

يکی از کارگران ايران           .  است
اين بی  :  "خودرو ديزل می گفت    

شرفها از اين دست ميدهند و از           
آن دست ميگيرند و از آن طرف         
نقشه اخراج و بيکار سازيمان را       

ما اين جانوران رو             .  ميکشند
کور خوانده   .  خوب می شناسيم     

 !" اند
 

 !کارگران ايران خودرو

قبال کارفرمايان ايران خودرو            
گفته بودند که هدفشان از                          
تعطيالت اجبارى تابستانى که            
حقوقى براى آن پرداخت                         

 تجديد سازمان توليد و           ،نکردند
باال بردن توليد و راحت شدن از         

" کارگران ناراضى و فرسوده        "
تحميل شرايط برده وارتر      .  است

کار در کل ايران خودرو هدف            

گفتگو با يکی از کارگران 
 اخراجی 

 !ايران خودرو ديزل

 با اتمام            ،بنا به خبر دريافتى                
تعطيالت اجباری در ايران خودرو         
و شروع مجدد روال کاری از دوم            

 موج جديدی از                  ،شهريور ماه     
اخراجها و استخدام جديد کارگران           

استخدام .  قراردادی شروع شده است   
کارگران جديد قراردادی با دستمزد        

 هزار تومان و از طريق                      ٢١٩
شرکتهای واسطه پيمانکاری بدون          
هيچ گونه مزايای جانبی صورت              

همينطور اخراج کارگران      .  ميگيرد
قديمى و با سابقه تقريبا بصورت هر       

. روزه و بصورت فردى پيش ميرود     
هدف از سياست اخراج فردى و                 
مداوم کارگران قديمى و پرهيز از            
اخراجهای جمعی برای جلوگيری           
از اعتراضات کارگران عليه موج          

 . جديد اخراجها است
 

همزمان با سياست اخراج فردى و           
مداوم کارگران در بخشهاى مختلف       

 در چند روز اخير            ،ايران خودرو  
صدها کارگر جديد قراردادی در              
بخشهای مختلف از جمله در ايران           

 پنجاه نفر در سايت            ،خورو ديزل  
يک ايتکو پرس و ديگر قسمتها                   
جهت آموزش و جايگزينی با                       
کارگران اخراجی مشغول به کار             

سياست اخراج موجب          .  شده اند    
نگرانى در ميان کارگران بخشهاى         

 . مختلف ايران خودرو شده است
  

همينطور به دنبال اعتراضات                    

۶۵شماره   
کارگر تازه    .  اين اخراجها است       

استخدام شده با حقوق بسيار ناچيز        
اين بردگان جديد        .  گناهى ندارد   

قرار است جيب گشاد شرکتهاى             
پيمانى و کارفرماهاى ايران                      

کارفرمايان .  خودرو را پر کنند          
ايران خودرو تالش ميکنند با                    
اخراج پروسه اى کارگران و اقدام       
صورى اضافه دستمزدها کل                   
خواسته هاى کارگران ايران                    
خودرو را که در اعتصاب                         
شکوهمند آنها طرح شد به عقب              

آنها .  برانند و در نطفه خفه کنند            
تالش دارند کارگران را در اين               
موقعيت وخيم اقتصادى به سياست       
تدافعى و کرنش در مقابل                             

شکافها در  .  سياستهاى خود وادارند  
ميان کارگران را تشديد کنند و                 
کارگران را در مقابل هم قرار                  

ما بايد بتوانيم از شکاف و            .  دهند
رقابت بين کارگران جلوگيرى کنيم     
و سريعتر در مقابل اخراجها سد             
ببنديم و مانع اجراى اين سياستها            

 . شويم
 

کارگران ايران خودرو ضرورى         
است براى دفاع از همکارانشان و        
مقابله با سياست اخراجها بار ديگر      
کل خواستها و مطالبات شان را               
طرح کنند و براى تحقق آن                         

تنها .  متحدانه وارد ميدان شوند           
چنين سياستى ميتواند هم شرکتهاى      
پيمانى و هم اهداف ضد کارگرى           
کارفرمايان ايران خودرو را لگام         

 . بزند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠٠٨  اوت ٣١– ١٣٨٧ شهريور ٩

 عتصاب در گروه صنايع فلزى ايرانا
 

 بنا به گفته يکى از      . کارگر کارخانه شماره يک صنايع فلزى ايران شروع شده و همچنان ادامه دارد             ٢٠٠ شهريور اعتصاب    ٩به گزارش ايلنا از روز      
 ماه حقوق معوقه و برخى مزاياى شغلى         ٢اين اعتصاب که به توقف چرخه توليد کارخانه منجرشده در اعتراض به عدم دريافت                  "کارگران اعتصابى   

 کارگران در کارخانه شماره يک صنايع فلزى حقوق ماههاى تير و مرداد و همچنين کمک هاى غير نقدى و هزينه سفرهاى                          .پرداخت نشده بوده است   
 ". کارگران اعالم کردند که اعتصاب تا دريافت کليه مطالبات ادامه خواهد داشت. تابستانى را دريافت نکردند

 

 .  شرکت صنايع فلزى براى دريافت مطالبات معوقه درسال جارى دست به اعتصاب زده بودند٢ کارخانه شماره ،قبل از اين اعتصاب
 

عامل اعتصاب و اختشاش کارگران در       :  "فردمنش مديرعامل گروه صنايع فلزى و يکي از بزرگترين سهامداران شرکت در باره اعتصاب گفته است                  
د داخل کارخانه کامال فرمايشى بوده و تعدادى از کارگران با راهنمايى عده اى از بيرون که خواستار رکود و به تعطيلى کشاندن اين شرکت هستن                                      

 افرادى خاص در بيرون شرکت      . حقوق تيرماه کارگران پرداخت شده و حقوق مردادماه نيز متعاقبا پرداخت خواهد شد             .دست به ايجاد اعتصاب زده اند     
  *."که با اهداف از پيش تعيين شده از مشکالت درون کارخانه بهره برده اند کارگران را به اعتصاب و اعتراض رهنمون کردند

 ايران خودرو؛ شروع اخراجها، 
 !دزدی و کالهبرداری از دستمزدها



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جدال در اوستيای جنوبی، حمله           
سرکوبگرانه نيروهای گرجستان       
به اين منطقه و کشتار نزديک به          
هزارتن از مردم اين منطقه و به           
دنبال آن لشگر کشی گسترده                   
نيروهای روسيه و آوارگی دهها          
هزار نفر از مردم گرجستان،                
عمال شروع سر باز کردن يک             
دوره از صف بندی و کشمکش             

آيا .  جديد در سطح جهان است            
جهان به سوی جنگ سردی                     
ديگری ميرود؟ جنگ سرد                      
آمريکا و روسيه؟ آيا ناسيوناليسم         

، بيدار شده   "خرس خفته "روسيه،  
است و سهم خواهی آن مستلزم              
کشمکشهای جديدی در سطح                 
جهان و حوزه نفوذ شوروی سابق       
خواهد بود؟ جدال دو قطب                       
تروريستی جهان معاصر، آمريکا     
و اسرائيل و ناتو از يک طرف و          
رژيم اسالمی و کل جنبش اسالم           
سياسی از سوی ديگر، چگونه از        
اين کشمکش متاثر و بر آن تاثير           
خواهد گذاشت؟ آيا شاهد ائتالف           
جديدی در سطح جهان خواهيم              
بود که ناسيوناليسم بپاخاسته                   
روس و اسالم سياسی را در خود         
در يک قطب داشته باشد؟ مسائل         
و معضالت چنين ائتالفی کدام ها        

 هستند؟

 

ابعاد مساله ای که پيرامون                       
تشنجات در اوستيا شکل گرفت            
بسيار فراتر و مهم تر از مساله              

مردم ساکن  "  استقالل"جدايی و يا    
مساله اوستيا اگر   .  اين منطقه است  

و رقابت  "  جنگ سرد جديد  "سايه  
قدرتهای جهانی را از سر آن                   
برداريم، يک مساله حاشيه ای               

پيش زمينه آن      .  منطقه ای است     
تحرک انواع جريانات مرتجع              
ناسيوناليستی در فردای پس از             

ناسيوناليستهای .  جنگ سرد است    
روسی و گرجستانی در منطقه              
چنان درجه ای از نفرت قومی و          
ملی را شکل داده اند که از قرار            
امکان زندگی عادی مردم در اين        
منطقه به يک معضل عمومی                

ناسيوناليسم .  تبديل شده است            
روسی و گرجستانی هر دو با                 
دامن زدن به نفرت ملی از مردم           

شوروی .  کمونيسم بورژوايی بود  
در رقابت جهانی دو بلوک شرق       
و غرب شکست خورد، يک پی          
آمد اين شکست در عين شکست         
ناسيوناليسم روسی و فرو بردن         
اين ناسيوناليسم برای دوره ای            

دوره .  قابل مالحظه به محاق بود     
پوتين در عين حال دوره سر بلند        
کردن  مجدد ناسيوناليسم روسی        

پوتين از اين لحاظ يک               .  بود
چهره تاريخی ناسيوناليسم روسی    

هويت ناسيوناليسم روسی     .  است
بار ديگر به جلوی صحنه آمده            

تالشهای ناسيوناليسم         .  است
فاشيستی ژيرونفسکی برای                 
شکل دادن به چنين صفی عمال           
با شکست و عدم استقبال مواجه          

ناسيوناليسم روسی با      .  شده بود  
پوتين توانست با توجه به قدرت          
اقتصادی و مادی جديد خود و              
سرمايه های انباشت شده در                 
دوره پس از سقوط بلوک شرق،        
سر و سامانی به وضعيت آشفته          

. و در هم ريخته روسيه دهد                  
مساله اوستيا عمال به اين                         
ناسيوناليسم بيدار شده، امکانی           
ميداد که وزن نظامی و سياسی           

. خود را به نمايش بگذارد                       
ناسيوناليسم روسيه يکی از                   
بزرگترين قدرتهای نظامی                   

زرادخانه عظيمی   .  جهانی است  
از نيروهای اتمی و غير اتمی              
برای اين نيرو به ارٽ رسيده               

اين نيرو پس از تحميل             .  است
بسيار "  تحقيرهای"شکست ها و     

خواهان سهم و بعضا اعاده                    
بخشهايی از موقعيت جهانی خود      

سهم خواهی در محور اين      .  است
و در دنيای       .  تالش قرار دارد      

معاصر هر گونه سهم خواهی و         
گسترش حوزه نفوذ و سلطه در           
درجه اول به موقعيت نظامی و           
 . مانور نظامی گره خورده است

 

بر خالف تبليغات گوش کر کننده      
و کودنانه دستگاه تبليغات غرب        
در فردای جنگ سرد ما نه تنها            

در سطح  "  صلح و آرامش  "شاهد  
جهان نبوديم بلکه برعکس شاهد       
تشديد مسائل و معضالت جديدی      
در سطح جهان بوديم که کارنامه       
کنونی اين چند دهه برای                         
قضاوت به اندازه کافی گويا                  

ماشين نظامی آمريکا            .  است
برای گسترش موقعيت خود                  
نيازمند صحنه عمليات جنگی             

 کمونيسم کارگری و جهان امروز

 صف بنديهای جديد؟: در فردای جدال در اوستيای جنوبی
 على جوادى

مقابل عمال مسبب   "  ملت"منتسب به   
زندگی در  "  عادی"برهم زدن روال    

اين منطقه شدند به گونه ای که در              
آخرين رفراندوم صورت گرفته در        

 در صد از      ٩٠ بيش از     ٢٠٠٦سال  
ساکنين اين منطقه رای به جدايی و           

تمايزات "نفس تبديل    .  استقالل دادند 
به يک مساله حاد مورد جدال        "  ملی

و شکل دادن به مساله ای بنام                        
حاکی از اين است که       "  مساله ملی "

جريانات ناسيوناليستی پيشروی قابل    
مالحظه ای در تبديل خرافات قوم             
پرستانه و ملی خود به يک واقعيت          
مادی در جامعه و در ميان مردم                 

توانسته اند اين تمايزات را    . کرده اند 
به يک معضل و کشمکش سياسی             

در يک     .  در جامعه تبديل کنند             
شرايط عادی سياسی علی القاعده             
رای مردم در يک فضای سياسی              

بايد برای تعيين اينکه مردم     "  عادی"
چگونه آينده خود را رقم بزنند،                   

نه رای مردم      !  اما نه  .  کافی باشد  
کافی است و نه ناسيوناليسم نيرويی         
است که ذره ای بيان و انعکاس                   

منافع و مصالحی    .  اراده مردم باشد   
که در هر دو سوی اين جدال دنبال            
ميشود، فراتر از حل معضل                         
کشمکش ناسيوناليستی در اين منطقه     

 . است

 

واقعيت اين است که مساله جدايی و         
در اوستيای جنوبی و            "  استقالل"

آبخازيا بخشی از نقشه عمل تحرک         
. نيروهای منطقه ای و جهانی است         

زمينه ای برای شکل دادن به مسائل        
اساس .  و تقابالت جهانی جديد است      

مساله از هر سو بر سر قدرت و                  
در .  سهم بری از قدرت جهانی است      

مرکز اين کشمکش نقش و موقعيت         
ابرقدرت آمريکا در سطح جهانی و         
گسترش حوزه نفوذ بلوک جهانی              

در طرف ديگر   .  قرار دارد "  غرب"
ناسيوناليسم روسيه زمينه و مجرايی      
برای سربلند کردن پس از شکست           

 . بلوک شرق بدست آورده است

پايان جنگ سرد و شکست بلوک               
شرق نه شکست کمونيسم علی                    
العموم بلکه شکست کمونيسم                       
بورژوايی و همچنين شکست                      
ناسيوناليسم روسی پيچيده در پرچم         

۶۵شماره   

اسالم سياسی برای قدرت            .  بود
گيری بيشتر نيازمند جنگ و                     

اين منطق    .  جدالهای منطقه است      
جنگ و جدال بر سر قدرت                        

. ارتجاعی در سطح جهان است             
وضعيت ناسيوناليسم روسی هم به       

. اين اعتبار متفاوت نيست                          
ناسيوناليسم روسی هم از                             
پرووکاسيون صورت گرفته توسط     
ارتش گرجستان بهره جست و                 
عمال گوشه ای از قدرت ماشين               

. نظامی خود را به جهان نشان داد         
اوستيای جنوبی در حقيقت صحنه        

 .عملياتی چنين نمايش قدرتی بود

 

از طرف ديگر يک رکن تالش                
آمريکا برای تحکيم موقعيت ابر            
قدرتی خود در سطح جهان به                   
گسترش حوزه نفوذ ناتو، پيمان               
نظامی آتالنتيک شمالی، گره                   

جذب کشورهای      .  خورده است     
بالتيک به اين سازمان و همچنين           
تالش برای عضويت گرجستان و         
اوکراين در اين سازمان و استقرار      
سپر موشکى در لهستان و چک              

تالش .  در مرکز اين تالشها است        
برای ايزوله کردن روسيه و قدرت      
مانور اقتصادی و سياسی اين نيرو       
در پس تقابل های احتمالی آتی يک       

. مساله پايه ای اين کشمکش است          
حضور انتگره گرجستان در بلوک      
ناتو عالوه بر گسترش حوزه نفوذ         
سياسی و نظامی بلوک غرب، در         
عين حال امکان مانور اقتصادی            
روسيه را در هر کشمکشی محدود       
کرده و عمال وابستگی اروپا و                 
غرب را به منابع نفت و گاز                       

قرار گرفتن     .  روسيه کم ميکند        
گرجستان در اين مجموعه چاههای     
نفتی باکو را از طريق گرجستان            
به سواحل مديترانه در ترکيه                    

در عين حال با            .  متصل ميکند   
تغيير ترکيب ناتو، پيوستن                         
رژيمهای پرو آمريکايی بالتيک و        
بلوک سابق شوروی، عمال به                  
هيات حاکمه آمريکا امکان تاٽير            

اروپای "گذاری بيشتری بر                      
بدست "  قديمی

٨صفحه   
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 . ميدهد

 

آيا جهان شاهد يک جنگ سرد               
ديگر خواهد بود؟ مقايسه کشمکش     
کنونی با تقابل جهان دو قطبی                

بيش از آنکه     "  غرب"و   "  شرق"
. روشنگر باشد، گمراه کننده است      

تقسيم جهان به دو بلوک شرق و            
غرب، محصول يک جنگ                     

کمونيسم .  جهانی خونين بود            
روسی توانست با شکست نازيسم       
و تحمل صدمات عظيم انسانی،            
موقعيت ويژه ای در سطح جهان         

شکل .  را برای خود دست پيدا کند     
گيری و يا ايجاد و تکرار چنين              
موقعيتهايی در سطح جهان به                

در يک سو،   .  سادگی ممکن نيست  
يک بلوک سرمايه داری دولتی            
قرار داشت که الگوی مناسبی               

برای "  رشد و توسعه         "برای     
کشور تازه صنعتی شده و                         
گسترش بازار داخلی و انباشت             

در سطح    .  سرمايه بدست ميداد       
سياسی و فرهنگی با پرچم معينی        
در سطح جهان معنی و تعريف              

سرمايه سياسی انقالب           .  ميشد
اکتبر را پشتوانه اهداف و اميال            
قدرت طلبانه و جهانی خود کرده         

جهان در دوران جنگ سرد        .  بود
عمال به دو بلوک، به دو کمپ                 
متفاوت، چه به لحاظ الگوی                    
اقتصادی و چه به لحاظ الگوی              
سياسی و فرهنگی و ايدئولوژيک       

جهان مهر اين       .  تقسيم شده بود      
کشمکش را در هر گوشه ای بر            

اين .  چهره و سيمای خود داشت         
جدال بيش از چهار دهه جهان را         

. تحت سلطه و سيطره خود داشت       
فروپاشی بلوک شرق يکی از                
بزرگترين رويدادهای جهان                  

تکرار .  معاصر و قرن بيستم بود       
چنين تاريخی حتی در شکل                    

. کمدی آن بسادگی ممکن نيست           
جهان کنونی دوران کشمشکهای         

جدال دو  .  گسترده و متعددتر است   
قطب تروريستی، تروريسم دولتی     
آمريکا و متحدينش و همچنين                
تروريسم اسالمی، يکی از                       
تخاصمات اصلی جهان کنونی             

تقابالت منطقه ای و                  .  است
جهانی، سهم خواهی نيروها  و              

همچنين حوزه جنوبی دريای               
خزر را ميدهد و به رژيم                         
اسالمی چتر حفاظت نظامی الزم   
برای جلوگيری از حمله نظامی         
احتمالی و امکانی برای حفظ و           
گسترش موقعيت کنونی خود در       

 .فرای مرزهای کشوری
 

اما شکل گيری چنين توافقاتی              
خالی از معضالت و پيچيدگی             

مساله .  های خاص خود نيست         
اصلی در درجه اول نيروی                  
رهبری کننده هر ائتالف پايداری     

کدام نيرو پرچمدار شکل        .  است
دادن و گسترش اين تالشها                     
خواهد شد؟ دامنه و محدوده                   
ائتالف و سهم هر کدام در                       
پيشبرد منافعشان چه خواهد بود؟      
مهمتر، مساله نزديکی سياسی            

کم "اين نيروها امر ساده و                     
در سطح جهان           "  هزينه ای     

سابقه کشمکش های اين        .  نيست
دو نيرو در منطقه خود يک مانع        

. پيشروی در اين مسير است                
زمختی اسالم سياسی در سهم              
خواهی يک مساله جدی هر                  

شکل گيری چنين     .  ائتالفی است  

 : در فردای جدال در اوستيای جنوبی
 ...صف بنديهای جديد 

بلوکهای جديد اقتصادی، بر اين                 
جدال تاٽير گذار و از آن متاٽر                      

سئوال اين است             .  خواهد شند      
 چگونه؟ 

 

يک ضرورت عمومی ناسيوناليسم         
روسی را به يک سوی اين تقابل                

ناسيوناليسم .  جهانی جذب ميکند          
روسی برای قدرت گيری نيازمند            

اين .  متحدين جهانی است                     
ناسيوناليسم نميتواند در اهداف                   
منطقه ای و جهانی خود به                              
کشورهای حوزه سابق شوروی                

هيات حاکمه بسياری از        .  تکيه کند  
اين کشورها در بلوک غرب جای             

بورژوازی غرب نه تنها     .  گرفته اند 
در جنگ سرد پيروز شد، بلکه                    
عمال با تقالهای بسيار در دوران              
پس از جنگ سرد توانست مشوق             

متفاوت در منطقه   "  رژيم چنج های  "
. شود"  انقالبات رنگی  "تحت لوای     

در حال حاضر بورژوازی بسياری       
از کشورهای بلوک شرق سابق                 
ميکوشند که شانس خود را با بلوک          

برای ناسيوناليسم   .  پيروز بيازمايند  
بپاخواسته روسی يک متحد                          

، دشمن بلوک رقيب، يعنی      "طبيعی"
اسالم سياسی و رژيم اسالمی و                  
نيروهای اصلی و بستر اصلی اين           

بی جهت نيست که            .  قطب است   
درست پس از شروع بحران                         
اوستيای جنوبی، نماينده روسيه در         
سازمان ملل اعالم کرد که به تالش          
شورای امنيت سازمان ملل در                    
مورد افزايش تحريم ها رای منفی            

از طرف ديگر اسالم         .  خواهد داد  
سياسی و همچنين رژيم اسالمی و            
نيروهای اصلی مورد غضب                      
آمريکا و متحدينش نيز به دنبال                  
متحدين جديدی در سطح بين المللی         

ناسيوناليسم مدعی روسی     .  ميگردند
از هم     .  يک چنين نيرويی است            

اکنون طرحهايی مبنی بر اين نياز            
در سطح مخازن           "  استراتژيک"

فکری و سياسی در حال رد و بدل             
طرحهايی که نوعی         .  شدن است    

معاهدات استراتژيک نظامی و                  
سياسی ميان رژيم اسالمی و روسيه       

. را در محور خود قرار ميدهد                    
طرحهايی که به روسيه امکان                    
گسترش نفوذ سياسی در خليج و                 

۶۵شماره   
ائتالفی در عين حال مستلزم درجه       
حادتری از تقابل روسيه و آمريکا         
و متحدين اش در حوزه های                      
 . متفاوت اقتصادی و سياسی است

 

جهان در دوره حاضر بدون ترديد        
شاهد تحرکات بيشتر ناسيوناليسم          
بپاخواسته روسی و همچنين                     
نزديکی اين ناسيوناليسم با بلوک           
اصلی تروريسم اسالمی خواهد              

ناسيوناليسم روسی برای            .  بود
تحقق اهداف منطقه ای و جهانی             
خود راهی پر پيچ و خمی در                     

شکل گيری بلوکی        .  مقابل دارد   
جهانی که روسيه در راس آن قرار       
داشته باشد، يک احتمال ضعيف            

آينده ناروشن و احتماالت          .  است
اما يک واقعيت مسلم               .  متعدند

است، کشمکش های جهانی و سهم       
خواهی و جنگ قدرت نيروهای             
درگير در صحنه بين المللی،                    
مخاطرات بيشتری را در مقابل              

شرط .  بشريت متمدن قرار داده اند     
پايان دادن به اين وضعيت به                     

. ميدان کشيدن بشريت متمدن است      
 !*و اين وظيفه ماست

 اعتراض کارگران اداره بندر شاهپور در خوزستان
بنادر     -کارگران اداره بندر شاهپور در خوزستان         ،بنا به خبر دريافتى    
به بيحقوقى مفرطى که به آنها در حال تحميل است               -بوشهر و سربندر     
 . اعتراض کردند

 

 نه بر اساس اينکه چه زمانى وقت          ،در حالى که کارگران در بنادر قبال       
بارگيرى است يا نه براساس اينکه چه ساعاتى را که در بندر بودند                         

 اما اخيرا پيمانکاران اعالم کردند که پولى                ،حقوق خود را ميگرفتند      
بلکه تنها  .  ندارد و نميتواند حقوق کارگران را مثل سابق پرداخت کند                

بابت ساعاتى که کارگران مشغول تخليه بار هستند حقوق دريافت                           
 ! ميکنند

 

کارگران بندر در مقابل اين سياست ضد کارگرى پيمانکاران دست به                  
اعتراضات کارگران به اين بيحقوقى دولت را مجبور به         .  اعتراض زدند 

دخالت کرد و پيمانکاران فعال ناچار شدند کمافى سابق حقوق کارگران               
الزم به ذکر است که اکثريت کارگران           .  را تمام و کمال پرداخت کنند        
تاکنون تعداد زيادى از اين کارگران               .  اداره بنادر قراردادى هستند        

 . اخراج شده اند و چشم انداز اخراج تعدادى ديگر از کارگران هست

 ٨٧ شهريور ١٣ -حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com      

 www.for-abetterworld.com 
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 تشکيل کميته دفاع از خود

 

هر روز بر دامنهء مبارزات                   
اجتماعى عليه جمهوری اسالمی        
در سنگرهای مختلف رو به                    

متقابال هر روز       .  گسترش است   
رژيم با خشونت هرچه بيشتر                 
اعتراضات را سرکوب ميکند و          
براى سرکوب موثر از نيروهای         

هدف .  سازمان يافته استفاده ميکند    
سرکوب سياسى است و چيزى              
نيست جز عقب راندن صف                    

. معترضين با هزينه اى محدود            
. مقابله با اين سياست الزامى است      

اوال بايد اقدام رژيم برای سرکوب      
اعتراضات را در هر گام با                      

ثانيا بايد  .  مقاومت هزينه دار کرد    
به تشکيل ارگانهاى دفاع از                     

. اعتراضات مباردت ورزيد                  
ارگانهاى دفاع از اعتراض برحق     
ميتواند اشکال متفاوتی با توجه به       

 در   .شکل مبارزه به خود بگيرد         
اينجا و مشخصا در اعتصابات              
کارگران به نکاتى در مورد کميته      

 . هاى دفاع ميپردازيم

 

با پيشرفت اعتصاب و کنار                     
نيامدن سرمايه داران با                               

 کارفرما هر    ،خواستهای کارگران 
چه بيشتر متمايل به اعمال                        
سرکوب خشن توسط نيروهای             
سرکوبگر ميشود تا کارگران را          

اين .  از موضع خود به عقب براند     
سياست بايد توسط کارگران خنثى      
شود و اساس آن حفظ اتحاد                       

اتحادى .  کارگران اعتصابى است   
که در درون خود مکانيسمهاى              

. الزم و کارا را ايجاد کرده است          
کارگران ضرورى است برای             
دفاع از خواستهای خود و مقابله           
با يورش سرکوبگران به                           

 در مجمع عمومی که           ،اعتصاب
ظرف اعمال اراده توده کارگران       

 کميته ای مرکب از                      ،ميباشد
کارگران جوان و پيشرو انتخاب          
کنند تا حين اعتصاب وظيفه  دفاع       
از کارگران در مقابله با يورش             

 . عوامل سرمايه را تامين کند

سازماندهی ويژهء خانواده          -۴
هاى کارگران در صف نگهبانی       
اعتصاب برای حمايت از شرکت     
کنندگان در برابر تجاوز احتمالی      
اوباشان کارفرما و حمله پليس            
امر بسيار ضرورى و مفيدی               

 . است

 

شرکت در صف نگهبانی و           -۵
وظيفهءهمه "دفاع از اعتصاب          

نبايد گذاشت     ".  کارگران است    
حتی يک کارگر هم بتواند به                 
هنگام برخورد با کارفرما از               

 . زير اين وظيفه شانه خالی کند

 

در کشورهايی که در آنها               -۶
حکومتهاى ترور و سرکوبگر            

 يا در کشورهايی        ،برقرار است  
که کارفرمايان همراه با                            
رفرميستها به سياست اعتصاب         

 بايد بال         ،شکنی دست ميزنند        
فاصله پس از شروع اعتصاب           
به تشکيل گروه های دفاع از                 
خود اقدام کرد و فعال ترين                    

 کارگران را به درون آن کشاند 

 

بايد از زنان کارگر و                       -٧
کارگران نيرومند مرد و ايضا             
ورزشکاران برای شرکت در             
گروهای دفاع از خود استفاده              

اينان ميتوانند در طول              .  کرد
اعتصاب نقش بسيار مهمی ايفا           

 .کنند

 

تصادم بين نيروهای دولتی و        -٨
صف نگهبانی اعتصاب ميتواند        
نه تنها برای خود شرکت                         
کنندگان در صف بلکه نيز برای        
توده کارگران اعتصابى نشانه            
روشنى از ائتالف بين                               
کارفرمايان و حکومت                             

 . بورژوازى است

 

بايد به دقت مراقب                          -٩
سازمانهای مختلف پليسی  و                 
پليس مخفی در کارخانه بود و              
عليه آنها مبارزه کرد  و                            
مسئوالنه اسامی آنها را افشا و به       

 .گوش کليهء کارگران رساند

 

بايد حين اعتصاب آماده بود       -١٠

 اعتصاب
 سپهر

 عملکرد و    ،اسم اين نهاد مهم نيست      
هوشيارى و دورانديشى                                  

. سازماندهندگان اعتصاب مهم است     
 گارد   ،ميتوان نامش را کميته دفاع         

 صف نگهبانان اعتصاب       ،اعتصاب
اساس مسئله اينست که      .  ناميد...  و  

اعتصاب کارگرى با انواع توطئه ها     
و حتى خرابکارى و پروکاسيون               
ميتواند روبرو شود تا کارگران                  

اينها را   .  اعتصابى را با آن بزنند          
در بسياری   .  بايد بتوان خنثى کرد        

موارد موفقيت اعتصاب به شيوه               
سازماندهی صف نگهبانی                            
اعتصابيون و توانايی ايشان در                  
خنثی کردن کوششهای چاقوکشان و       
چماقداران و اوباش کارفرمايان                

لذا سازمان دادن    .  فاسد بستگی دارد   
صف نگهبانی اعتصاب و گروه                
های دفاع از خود اهميت ويژه ای             

 . دارد 

 

اگرچه دفاع از اعتصاب همواره و          
نهايتا به دفاع متحد کارگران در                 

 اما   ،مقابل هر يورش گره ميخورد         
در .  صف اول و بازدارنده مهم است     

خطوط کلى کميته های دفاع از خود        
 : بايد به شکل زير عمل کنند

 

ترجيحا صف نگهبانی و                      -١
انتظامات بايد از همه گرايشهای                
کارگری متشکل باشد و گروهای             
دفاع از خود نيز بايد به نحوی                      
تشکيل شود که کارگران با تجربه             

 .در آن حضور داشته باشند

 

اعضای صف نگهبانی اعتصاب       -٢
نه فقط   .  بايد به دقت انتخاب شوند          

رفقای کارگر جوان مرد بلکه نيز             
کارگران ديگر همراه با همسران              
آنان ضرورى است سازمان داده              

 . شوند

 

اين نهاد نبايد ثابت باشد بلکه                 -٣
ضرورى است وسيعترين اقشار               
کارگری به صف نگهبانی اعتصاب      
کشانده شوند تا تعداد هر چه بيشتری       
از کارگران فعاالنه تر درگير                      

 . اعتصاب باشند

۶۵شماره   
و با استفاده از عکس و هرگونه               
اشکال ممکن ديگر برای خبر                  
رسانی و آگاه کردن تمام جامعه               
نسبت به نحوه برخورد نيروهای           

 .سرکوبگر با کارگران اقدام کرد
 

٢ 
 اعتصاب

 هدايت يا فرماندهی؟
 

در طی مبارزات کارگری هميشه         
" هدايت و فرماندهی       "دو بينش        

بعنوان دو نگرش متفاوت در                    
رهبری اعتصابات و جنبشها نقش        

  .بازی کرده است

 

يک اعتصاب يا تعطيل يک                       
کارخانه که بخش مهمی از                         

 ،کارگران را به حرکت در مياورد      
برای گسترش نفوذ مارکسيستها              

اما نفوذ  .  وضع مناسبی ايجاد ميکند   
مارکسيستها زمانی ميتواند                        
گسترش يابد که عناصر هدايت               
کننده بتوانند با توده  کارگران در           
تماس دائم و ارگانيکى بمانند و                
روابط سالم و برابرى بين مجمع            
عمومی کارگران و نمايندگان و              
کميتهء اعتصاب منتخب آنها                    

 .  برقرار باشد

 

نمايندگان کارگران و کميتهء                    
اعتصاب و کال هر ارگان منتخب          
مجمع عمومى بايد متوجهء اهميت       
اساسى اين موضوع در متحد                   
نگاهداشتن کارگران در اعتصاب        

اين نهادها بايد با گزارش           .  باشند
مداوم به مجمع عمومی کارگران           
اين رابطه و اتحاد را حفظ کند و              
متقابال نيروى کارگران را بعنوان        
حاميان نمايندگان پشت خود                      

در صورت لزوم   .  مستمرا حفظ کند  
بايد بتواند ترکيب خود را از                      
طريق پذيرش اعضای فعال جديد         

کميتهء اعتصاب بايد      .  تقويت کند  
کار خود را به نحوی پيش ببرد که         
هر کارگری بتواند در مکانيزم               
مجمع عمومى بر آن نظارت داشته       

بويژه در مبارزه کارگرى به      .  باشد
هنگام رتق و فتق امور کميته و                
رفع مسئوليت از خود نبايد نسبت           
به کارگران اعتصابی لحنی تحکم        

 . آميز داشت
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شيوه های تحکم و ديپلماسی پنهان بايد برای هميشه               
صالخيت و اعتبار تصميم گيريها     .  از کميته طرد شود   

بايد اساسا متکى بر تصميم و اراده جمعى کارگران               
نقش و اهميت اين کميته ها هنگامی افزايش                  .  باشد

خواهد يافت که تحت نظر توده کارگران باشند و                      
همهء تصميمات با دخالت مستقيم و مستمر آنها گرفته          

نظارت بر فعاليتهای کميته ها توسط مجمع                  .  شود
عمومی اعتصابيون و رابطهء بين مجمع عمومی و               
کميته اعتصاب منتخب البته به اين معنی نيست که                  
کميته اعتصاب نميتواند به هنگام لزوم سرعت عمل             

منتها شرط آن اين است که      .  مستقيما تصميم گيری کند   
بيدرنگ تصميم را به کارگران اطالع دهند و تائيد                 

در اين زمينه بايد تجربيات         .  عمومى آنها را بگيرند      
اخير را مطالعه کرد و هرگاه کميته ای لحن تحکم                    

 بحث لحن   .آميز اختيار کرد شديدا مورد نقد قرار داد          
 امرى   ،تحکم آميز امرى فرهنگى و اخالقى نيست               

سياسى است و به نگرش رهبرى اعتصاب به مبارزه          
 . کارگرى مربوط است

 

 هدايت بعنوان يک شيوهء رهبری          ،به عبارتی ديگر   
مارکسيستی برای جنبشهای واقعی و موجود برای                
بدست آوردن حداکثرها و نه ضرورتا حداقلها در                    

 .اعتصابات نقش فعال و راديکال را داشته است                      
شيوهء رهبری هدايت اعتصاب کارگری شکلی از                
رهبری ميباشد که دخالت هر چه بيشتر توده کارگران         
اعتصابى را در اعتصابات و تصميمات تضمين                     

معنى عملى و سبک کارى اين امر ايجاد آن               .  ميکند
شکل يا اشکالى از سازماندهی و تشکل و ايجاد کميته           
های تخصصی و منتخب است که اراده کارگران                    

 . اعتصابى را در هر مقطه تامين و تضمين ميکند

 

در مقابل شيوه هدايت شيوه و سنت ديگرى وجود                    
دارد و آن شيوه رهبری فرماندهی گونه توده                                

فرماندهى آن شکل از           .  کارگران اعتصابى است       
رهبری ميباشد که از باال و بخشا متکی به ديپلماسی               

آن .  پنهان و نسبت به توده  کارگران تحکم آميز است           
شکل از سازماندهی و تشکل ميباشد که نقش توده                    
کارگران را به حداقل و مبارزه برای طرح خواستها             

 اين شيوه رهبری        .را به حداقلها کاهش خواهد داد            
مختص سنديکاليستها و رفرميستها ميباشد که از باال            
و مماشات طلبانه ميکوشند که با تقليل نقش توده                        
کارگران اعتصابى زمينهء مماشات و سازش را در             

يک راه تقابل گرايش سوسياليستى و          .  باال مهيا کنند   
مارکسيستى کارگران با سياستها و روشها و اشکل                

 هدايت و رهبرى اعتصابات        ،سازماندهى رفرميستها 
و مبارزات اجتماعى متکى به سنتهاى راديکال                        

امرى که بسرعت عرصه را بر                 .  کارگرى است   
گرايشات سازشکار و حضور آنها در رهبری مبارزه         

 * .تنگ خواهند کرد

ايرانی در آن وجود         "  مجاز"که فقط سايتهای         
دارند و چند سايت ديگر که خود حضرات آنها را           

. بدانند وارد اين شبکه می کنند     "  مفيد"برای مردم   
ليست "اکنون کارشان بدين ترتيب است که مرتبا           

. از سايتها تهيه و آنها را فيلتر ميکنند                "  سياهی
ولی در اين شبکه تمامی سايتهاى بيرون ايران                 

بعد از محدوديتهاى چين براى                  .  فيلتر است    
 اين طرح بشکل کامل آن فعال در ايران            ،اينترنت

 . دارد اجرا ميشود
 

اين شبکه ديواری بين مردم در ايران با جهان                   
خواهند کشيد و تالشى است براى قرنطينه فکرى          

همچنين هدفش کنترل کليه          .  و فرهنگى مدرن      
تمامی اطالعاتی است که در سطح ايران در                      

" اينترنت ملى  "اطالق   .  شبکه رد و بدل ميشود         
براى يک سيستم جهانى تبادل اطالعات هم از آن           

. حماقتهاى اسالمى است که در ايران يافت ميشود        
تکنولوژى و دستاورد بشر امروز را در خدمت              

" ملى"سانسور بکار ميبرند و اسمش را                               
. البد اين اسم برازنده اين سياست است       !  ميگذارند

 مسئله ماهيت سياسى    ،ما اعتراضى به اسم نداريم     
اينترنت "اما در حد اسم هم شايد                .  مسئله است  

 ! اسم بهتری باشد" شيعی اثناعشرى و اسالمى
 

جمهوری اسالمی فکر ميکند هر اندازه مردم را             
محدود کند بيشتر ميتواند کنترل و سرکوبش را                

آنهائى که دانش   .  در چهارديوارى اسالم پيش ببرد    
شان را به اين رژيم ميفروشند در خدمت اين                      

اما در دنياى       .  سياست سرکوب قرار ميگيرند         
اينترنت هم جبهه ديگرى وجود دارد که تالش                  

 دانستن و بهره بردارى        ،دارد علم حق همه باشد       
ميکروسافت از اين جبهه تاکنون        .  حق همه باشد   

حتما جمهورى اسالمى هم       .  در امان نبوده است      
اينترنت ملی  "ديوار سست    .  در امان نخواهد بود     

 . *بسرعت فرو ميريزد" و اسالمى

 ...اعتصاب
در جمهورى اسالمى همه چيز سر و            

تازه ترين ابداع اسالم و               .  ته است   
اينترنت "دولتش شکل دادن به سيستم          

جمهوری اسالمی از ترس    .  است"  ملى
گسترش تحريمها و قطع اينترنت از              
ايران و يا به دليل اينکه اطالعات                    
محرمانه جمهوری اسالمی به دست             
آمريکا برسد و همچنين کنترل و قطع           

 ،ارتباط مردم ايران با شبکه جهانى              
احتماال با کمک چين دست به ساخت             

 .زده است" اينترنت ملی"
 

اين پروژه که دو سال پيش با حدود                 
 ميليارد تومان سرمايه شروع                900
 اکنون با نصب تجهيرات و ديتا               ،شد

سنتر تا آخر سال جاری در دو شهر قم          
و کرمان راه اندازی می شود و قرار             

اين .  است بزودی کل کشور را بپوشاند     
طرح ابتدا با عناوينی همچون                            

" اينترنت ارزان با پهنای باند بيشتر          "
در اختيار تمامی مردم ايران و برای             
مبادله اطالعات ميان دانشگاها و                    

ولی .  ايجاد شد  ...  مراکز تحقيقاتی و       
کم کم معنای ديگرى به خود گرفت و            

که ايرانيان از    "  شبکه ملی "به عنوان    
آن استفاده خواهند کرد مورد توجه                 

الزم به ذکر است که اين        .  قرار گرفت 
شبکه جايگزين سيستم جهانى اينترنت        
خواهد شد و يک فيلترينگ صد در                 

شبکه ای  .  صد را بوجود خواهد آورد       

۶۵شماره   

 مهاباد؛ حمله ماموران شهردارى به دستفروشان تاناکورا
 

 شب ماموران شهرداری همراه با بولدوزر و               11:30 دوشنبه ساعت       ،بنا به خبر دريافتى      
ماموران نيروی انتظامی به تاناکورای شهرستان مهاباد واقع در ميدان آهنگران حمله برده و                

 . وسايل فروشندگان تاناکورا را با خود به شهرداری بردند
 

بدنبال اين واقعه فروشندگان تاناکورا با تجمع در ميدان شهرداری اعتراض خودشان را                            
 خانوار که در       85حدود   .  نسبت به اين وضعيت اعالم کردند و خواهان مطالباتشان شدند                  

در ماه رمضان با وجود اين همه مشقت         .  تنگدستی به سر ميبرند در اين مکان حضور داشتند         
مطالبه های فروشندگان اين است که اگر اين مکان           .  و سختی کسبه ها را دچار مشکل کردند        

معلوم نيست که   .  را تعطيل ميکنند جای ديگرى امکانى براى فروش وسائل شان به آنها بدهند             
 . شهردارى وسائل برده شده را پس بدهد

 

جمهوری اسالمی با دستگاه سرکوبش به اين محرومان اجازه اين زندگی سخت را هم                                 
اما معترضين ميگويند   .  جمهوری اسالمی بارها به معشيت کارگران حمله کرده است.   نميدهد

کريمى شهردار  .  اگر جاى ديگرى به آنها تعلق نگيرد دست به اعتراضات بعدی خواهند زد                 
 به جای اعتراض و کاسبی کردن بريد           ،به من ربطی نداره    "مهاباد به فروشندگان ميگويد؛         

اين هم نمونه اى از رفتار ددمنش جمهورى اسالمى با مردم                  "!  ترياک و هروئين بفروشيد     
 . *محرومى که صبح تا شب جان ميکنند تا لقمه نانى تهيه کنند

 ؟"!اينترنت ملى"
 سياوش زمانى 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شهريور بيش     ١١روز دوشنبه          
 نفر از کارگران                             ٤٠٠از

شهردارى انديمشک در مقابل               
. شهردارى دست به تجمع زدند            

يک خواست اساسى کارگران               
پرداخت حقوقهاى معوقه بود که          

 هفت ماه است پرداخت           ٧بخشا   
خواست ديگر         .  نشده است        

در .  کارگران لغو اخراجها بود          
 کارگر      ٨٠هفته هاى گذشته                

شهردارى انديمشک اخراج شدند       
 نفر ديگر نيز      ١٢٠و قرار است      
بدنبال اجتماع       .  اخراج شوند      

 نيروهاى       ،کارگران شهردارى      
انتظامى و امنيتى کارگران را               
محاصره کردند و از پيوستن                  
مردم به تجمع آنها جلوگيرى                   

 . ميکردند

  

بعد از سالها اين اولين بار است             
پيمانى و    -که کارگران شهردارى   

متحدانه در مقابل                   -رسمى
کارفرما و دولت ايستادند و                      

. خواهان مطالبات خود شدند                  
 ۴۵٠شهردارى انديمشک حدود         

کارگر پيمانى دارد که از طريق           
شرکتهاى پيمانى براى شهردارى      

مجموعه کارگران     .  کار ميکنند    
پيمانى و رسمى به احتساب                      
کارمندان در شهردارى انديمشک      

 .  نفر است٧٠٠حدود 

  

کارگران پيمانکار قراردادهايشان     
با پيمان کار است و حقوق آنها                

 هزار تومان     ٢٨٠ الى     ٢٧٠بين   
کارگران رسمى که توسط       .  است

 ،خود شهردارى استخدام شدند             
بخشا بخاطر سابقه کار و رسمى          

 ٤٠٠ تا   ٣۵٠ حقوقشان بين    ،بودن
کارگران .  هزار تومان است            

 ماه است ٧پيمانى شهردارى مدت  
. که هيچ حقوقى دريافت نکرده اند     

 ماه است     ٤کارگران رسمي نيز       
. هيچ حقوقى دريافت نکردند                 

اعتراض متحد کارگران پيمانى و      
رسمى جلوه اى از اتحاد و                         
همسرنوشتى کارگران بود و اين         
اقدام  نيرو و اعتماد بنفس بيشترى   

کارگران .  به کارگران داده است       
طى تصميمات قبلى در نشست              

را بدهد چون بچه هايشان بشدت        
آقاى .  نيازمند و گرسنه هستند          

جعفر آقائى به نيروى اطالعات         
زنگ زده و اين کارگران را                 
بعنوان فعال سياسى و اخاللگر           

کارگران را       !  معرفى ميکند      
سريع اخراج ميکنند در صورتى      
که کارگران فقط رفته بودند گفته       
بودند مقدارى از حقوقهاى معوقه     

ببينيد اينجا باند و         !  ما را بدهيد    
کارگرانى که    .  باند بازى است      

سالها است کار ميکنند را اخراج       
ميکنند و کارگران ديگر با حقوق      

کارگر جديد هم     .  کمتر مى آورند   
ميگويند اگر    .  بى تجربه است       

 کارگر     ،صداتان را بلند کنيد            
اخراج .  بيکار زياد است                 

 !"ميکنند

  

گاها فقر   .  اخراج شوخى نيست    "
و گرانى چنان کارگر را اسير              
ميکند که کسى حاضر نيست با           

 ماه است حقوق نگرفتيم       ٧اينکه  
اگر اخراج شويم        .  کارى کنيم   

چى؟ زندگى ما به کارى گره                 
انگار که فقط     .  خورده که داريم    

وعده حقوقهايمان را داريم                     
جالب است ماهها             .  ميشنويم

هيچ کسى از   .  حقوق ما را ندادند    
ما نميپرسد چطور زندگى                      

وقتى در مقابل شهردارى .  ميکنيد
 بجز مزدوران            ،تجمع کرديم     

 فرماندار و شوراى          ،سرکوبگر
شهر و مسئولين شهر همه آمده            
بودند که ما را ساکت کنند و                   

راستش نميدانيم    !  بفرستند خانه   
مجمع عمومى       .  چکار کنيم      

 نماينده انتخاب کرديم و          ،گرفتيم
ولى هيچ   .  فرستاديم دنبال کارها    

بيفايده .  کسى جوابشان را نداد          
 ."بعد تجمع کرديم. شد

 

 کارگر گرسنه و شهردار دزد

کارگران ميگويند اين جعفر                  
گند اختالس اش   .  آقائى دزد است  

همين آقا در بهترين           .  باال آمد   
محله شهر براى خودش قصر             

بعد از اين      .  درست کرده است     
ماجرا در نامه اى استعفا داد ولى       

از .  استعفايش را قبول نکردند         
طرف مقامات عالى رتبه اعالم          
کردند که ما استعفاى شما را                  

حاال قبال اين آقا                !  نميپذيريم
فرماندار بود و محسن کرامى هم       

معلوم نشد اين آقايان    .  هم شهردار 

  اعتراض کارگران شهردارى انديمشک
 

 تنظيم؛ نسرين رمضانعلى

خود قاطعانه به اعتراض متحد در           
. مقابل اين بيحقوقيها راى داده بودند       

 شهريور کارگران    ١١باالخره روز    
. در مقابل شهردارى تجمع کردند            

کارگران يکصدا خواهان پرداخت          
حقوقهاى معوقه و متوقف شدن                   

 . اخراجها بودند

  

حضور نيروهاى سرکوبگر و لباس       
شخصى نتوانست باعث پراکنده                

جعفر .  شدن صف کارگران شود           
آقائى شهردار انديمشک به ميان                
کارگران معترض آمد و اعالم کرد         
که حقوق کارگران را پرداخت                   

کارگران متقابال به        .  خواهند کرد   
شهردار اولتيماتوم دادند و اعالم               
کردند اگر تا يکشنبه پايان ساعت              
ادارى حقوقهايشان به حساب واريز       
نشده باشد دست از کار کشيده و                  

الزم به ذکر است    .    اعتصاب ميکنند 
تعدادى از کارمندان شهردارى که           
در بخش ادارى مشغول بکار هستند        

. در تجمع ديروز حضور نداشتند             
اگر تا روز يکشنبه پايان ساعت                 
کارى به آنها حقوقها پرداخت نشود         

 . آنها نيز به اعتصاب ميپيوندند

   

 کارگران از رنج هايشان ميگويند

در انديمشک هم وضعيت مثل                     
همه جا آسمان     .  جاهاى ديگر است    

فقر و  .  براى کارگران يکرنگ است    
بيکارى و اعتياد و فحشا و گرانى              
جامعه را در چنگال خود ميفشارد و        

کارگران در مقابل     .  قربانى ميگيرد  
خانواده هايشان احساس شرمندگى          

يکى از کارگران ميگويد؛         .  ميکنند
از بى پولى و جيب خالى و هى                 "

کار يک   .  کار کردن خسته شده ام         
 ماه است        ٧.  ماه و دوماه نيست          

در ".  حقوقى دريافت نکرديم               
صدايش خستگى است و نفرتى                   

چند وقت پيش   "ادامه ميدهد؛   .  عميق
چند نفر از کارگران که وضع                      
ماليشان خيلى بد بود رفته بودند پيش    

البته طورى که بقيه نفهمد       .  شهردار
چون به غرورشان بر ميخورد                   

. بروند و حقوقشان را گدائى کنند              
ميروند و از شهردار ميخواهند اگر         
ممکن است مقدارى از حقوق آنها             

۶۵شماره   

که همه هم يک تيتر مهندس دارند          
از کجا مهندسيشان را گرفتند و                
چرا اينقدر راحت شهردار شد                  
فرماندار و فرماندار شد شهردار؟        
اينها با زدوبند و چپاول خون مردم       

 .را در شيشه کردند

   

 ٢٨٠ما کارگران که به ماهى                   
هزار تومان محتاج هستيم زندگى          

آقاى جعفر   .  مان نابود شده است        
آقائى فقط يک ويال دارد که                         
ميگويند بيش از يک ميليارد تومان      

اين يک بخش از           .  قيمتش است   
از بخشهاى   .  ثروت اين آقا است        

ديگر ثروتشان که مخفى است                 
چند وقت پيش    .  مردم بيخبر هستند   

که افشا شد اين آقا چقدر پول باال              
 همسر يکى از کارگران              ،کشيده

ميرود و خود را ميرساند به اطاق          
اين زن با صداى بلند              .  شهردار
بچه .  بچه ام گرسنه است     "ميگويد  

ام شير ميخواهد و شما اينقدر پول          
ما را باال کشيدى و حقوق همسران       

اين زن معترض      .  ما را نميدهيد     
چادرش را از سر بر ميدارد و                  
روى ميز شهردار مياندازد و                   
ميگويد اين را سرت کن و فرار               

 ! کن

 

وضعيت کارگران شهردارى                  
انديمشک بشدت نگران کننده                   

يکى از کارگران ميگويد           .  است
گاها در ميان   .  همه عصبانى هستند  

ما کارگرانى هستند که آماده هستند       
از .  دست به هر اقدام کورى بزنند       

جمله کل ساختمان را به آتش                     
کارگران از بس دست              .  بکشند

. خالى به خانه رفتند خسته شدند             
شما بگوئيد چکار کنيم؟ حرف هم          

 ،ميزنيم ميگويند سياسى هستيم               
و !  عليه امنيت ملى اقدام ميکنيم           

اگر طرف زياد هم از قيافه ما                    
خوشش نيايد وصلمان ميکنند به             
يکى از احزاب تا احکام اعدام هم           

اين است     .  برايمان صادر شود        
 !* وضعيت ما کارگران

١٢صفحه    



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هفته گذشته بازنشستگان به عدم           
 ماه حقوق خود دست         ٦پرداخت   

گفتگوئى با     .  به اعتراض زدند       
يکي از بازنشستگان در مورد               
 . وضعيت و اعتراض آنها داشتيم

 

از ابتداى سال جارى حقوق آنها            
هفده و نيم درصد اضافه شده                   
است اما تاکنون پرداخت نشده               

 وزارتخانه    ٣او ميگويد        .  است
نيروى :  داريم براى بازنشستگان     

. سه گانه باضافه سپاه                                  
بازنشستگان رسمى کشورى زير       
نظارت وزارت کشور هستند و            
بازنشستگان ديگر زير نظر                   

. سازمان تامين اجتماعي هستند           
ايشان ميگويد من بازنشسته و                
زير نظر سازمان تامين اجتماعى       

اينجا بيشتر آدمهاى کم             .  هستم
درآمد کارگر و بخشا مثال مغازه          

اخيرا هم کارمند اضافه           .  دارند
شده ولى بيشترين بخش کسانى              

 هزار تومان تا          ٢٠٠هستند که       
. هزار تومان حقوق ميگيرند     ٢۵٠

البته اضافه ميکند که ماهانه قرار        
 هزار تومان يارانه هم            ٢٠شده   

. بدهند که تا حاال ما چيزى نديديم         
حقوق بازنشستگى با توجه به                 
گرانى و فقر به هيچ جاى تامين             

و با  .  زندگى بازنشستگان نميرسد   
اين وضع ما دو مشکل اساسى               

يکى پير هستيم و نميتوانيم      :  داريم
کار کنيم و دوم پول دوا و درمان           

 . با اين حقوق جور در نمى آيد

  

کانون بازنشستگان هم هست که           
بيشتر بازنشستگان آنجا جمع                 
ميشوند و از درد و مشکالتشان             

معموال ما         .  تعريف ميکنند        
بازنشستگان از طريق کانون                 
خودمان يا مستقيم اقدام ميکنيم يا          
استانى تا به اين طريق خواستهاى       

. خود را با مراجع باالتر بگوئيم           
بعضى اوقات هم صدايمان را                

و "  آتيه"ميرسانيم به دو روزنامه      
که مال سازمان تامين           "  تامين"

اجتماعى است و درد ما را                        
به اعتراضات و     .  منعکس ميکنند  

نامه هاى مکرر ما هر بار به هر          
اما اينبار گفتند   .  حال پاسخى دادند  

ندارند بخشا هستند که از ترم            
" اعدامهاى انقالبى    "نامربوط     

يک پايه        .  سخن ميگويند       
پيشروى جنبش عليه اعدام نقد         

 . اين سياستها هم هست
 

اين اعتراض  با خواست آزادى زندانيان سياسى           :  يک دنياي بهتر   
به پيش برده شده است؟ اين قوم پرستى و             "  کرد"سياسى   زندانيان

 ناسيوناليسم را چگونه بايد خنثى کرد؟
 

بنظر من يکى از گرايشاتى که اتفاقا در سالهاى         :  نسرين رمضانعلى 
 گرايش   ،اخير و بعد از حمله آمريکا به عراق تقويت شده است                      

احزاب و گروهها و جرياناتى که           .  عقبمانده و ناسيوناليستى است      
 امکانات در        ،دارند ناسيوناليسم و قوم پرستى را باد ميزنند                         

اختيارشان گذاشته شده که بتوانند وسيعا در سطح جامعه از ستم                     
ملى که يک واقعيت انکار ناپذير در جامعه ايران است براى تامين              

لذا به هر مسئله اجتماعى به شکل                     .  منافع خود استفاده کنند          
اين سياست فقط اين جنبشها را       .  ميزنند"  ملى"نامربوطى يک مهر     

ضعيف ميکند و دست رژيم را براى ايجاد تفرقه و سرکوب بيشتر               
را آزاد  "  زندانى سياسى کرد   "يعنى وقتى شما ميگوئيد       .  باز ميکند 

 داريد   ،کنيد و با اعتراضتان به اعدام و زندان قالب ملى ميگرد                     
جلوى همان درب زندان حسابتان را با بقيه خانواده هاى زندانى و                

 . بقيه زندانيان جدا ميکنيد
 

پاسخ اين سياستهاى اپورتونيستى و غير موثر و جهت دار اينست                 
عليه   –که اجتماعا جنبش دفاع از زندانيان سياسى و عليه اعدام                    

طبعا بايد اين سياستها را نقد      .  روى پاى خودش بايستد     –نفس اعدام   
بايد جنبشى آلترناتيو سازمان داد که با             .  کرد اما اين کافى نيست        

نفس اعدام مخالف است و فاکتور مليت و عقيده و غيره را وارد                      
قبل از هر چيز خود زندانيان نبايد زير اين             .  مقابله با اعدام نميکند    

پرچم بروند و تالششان اين باشد که با بيانيه ها و سخن خودشان                      
خانواده ها و مردمى را که حساسيتى ندارند و فقط ميخواهند بحث                

يک خقيقت ديگر اينست هر     .  اعتراض کنند مورد خطاب قرار دهند     
وقت چپ و پرچم واقعى در هر عرصه اى ضعيف ميشود يا                             

 جريانات و جنبشهاى ديگر تالش      ،حضور موثرى براى مدتى ندارد  
خود خانواده هاى زندانيان و يا زندانيان             .  ميکنند خال را پر کنند        

آنها نگران فرزندانشان هستند که        .  شايد نقشى دراين ماجرا ندارند       
اين ناسيوناليسم و قوم پرستى          .  دست اين جنايتکاران گير کردند         

است که زهرش را ميريزد و فضاى مبارزه را مسموم ميکند و                       
اين .  عمال عليه اتحاد مردم حول مقابله با اعدام حرکت ميکند                        

سياست اپورتونيستى را بايد نقد کرد و همزمان جامعه و جريانات               
مختلف را حول يک سياست فعال آزاديخواهانه عليه اعدام بسيج                   

 . کرد
 

 تامين حضور قوى سياسى در          ،تا به ما بعنوان حزب برميگيردد         
قلمروهاى مختلف ميتواند بسرعت اين روند مقطعى را حاشيه اى                

 . *کند

 اعتراض بازنشستگان انديمشک
 اجتماع کارگران کشت و صنعت مهاباد

سيستم کامپيوترى که آوردند نو است و             
قرار .  پيچيده و هنوز راه نيافتاد است               

 شهريور سيستم کامپيوترى        ٢٠است تا     
 ماه  ٦راه بيافتد و حقوقهاى پرداخت نشده       

براى اول مهر     .  گذشته را پرداخت کنند      
 هزار تومان يارانه را                  ٢٠ماه نيز         

 شهريور  ٢٠فعال ما بايد تا     .  پرداخت کنند 
اگر باز بهانه بياورند ما           .  منتظر باشيم  

ناچاريم مجددا براى دريافت حقوق                     
 . * معوقه خود اجتماع و اعتراض کنيم

 

اجتماع و اعتراض کارگران کشت و 
 صنعت مهاباد

 نفر از    ٢٠٠ شهريور بيش از        ١١روز  
صنعت مهاباد دست به     و  کارگران کشت   

 ٣خواست کارگران پرداخت    .  تجمع زدند 
اين .  ماه حقوق معوقه و امنيت شغلى بود        

تجمع با دخالت نيروهاى اطالعاتى و                 
امنيتى توانست با اين توافقات به پايان                

مديريت متعهد شده که حقوق يک        :  برسد
 شهريور پرداخت    ١٧ماه کارگران را تا       

 ٢٧ ماه حقوق ديگر را تا                    ٢کنند و       
همينطور حقوق       .  شهريور بپردازند      

کسانی را که از سال گذشته باز خريد                  
شده اند و از آن زمان چک حقوق در                   

 . دست دارند را بزودی بپردازد

 

کشت و صنعت مهاباد شامل کشتارگاه              
مرغ و گاو و گوسفند و همچنين                               

سال .  مرغداريها و گاوداری ميباشد              
 ساله   ٣٠ بعد از دزديهای         ،گذشته دولت  

که   -توسط مديرانى چون سپهرالدين               
اخراج کننده دانشجويان تبريز بعد از                 

کشت و صنعت     –بود  "  انقالب فرهنگی "
 ١٧را به شخصى بنام تهرانی به مبلغ                 

تهرانى نيز با       .  ميليارد تومان فروخت      
بهانه کهنگی وسايل و ناکارمد بودن مانده       
های کشت وصنعت شروع به اخراج و             
باز خريد نمودن کارمندان و کارگران               
کرد که هنوز حق آنها  را پرداخت نکرده    

کشت و صنعت ميراث شرکتهای         .  است
بعد .  سهامی زراعی حکومت شاه است         

از انقالب کشاورزان زمينهای خود را             
تصاحب نمودند و شرکتهاى فوق اقمار            
آنها است که بدست کارگزاران رژيم                  

. اسالمى چپاول شد و نهايتا فروخته شد            
کارخانه دام و طيور هم جزو اين                           
مجموعه بود که يک سال قبل از اين                    

 . *فروخته شد

۶۵شماره   

 يک دنياى بهتر 
 برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
!را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

 و راه ، اعدام،زندان
 ...مبارزه با آن



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 خانواده هاى        :يک دنياي بهتر       
زندانيان سياسى در سنندج دست          
به تجمع زدند که با واکنش                        
هميشگى سرکوبگرانه رژيم                  

ويژگيهاى اين  .  اسالمى مواجه شد  
 تجمع اعتراضى چه بود؟

 

 من فکر             :نسرين رمضانعلى      
ميکنم باالخره هر حرکتى نشان           
از يک موقعيت و يک توازن قوا          
است و هر موقعى جمهورى                   
اسالمى موقعيت خودش را در              
خطر ديده است تعرض به جامعه        

اين .  را شدت بيشترى داده است         
حکومت اگر تا به امروز به                     
حيات ننگينش ادامه داده بخاطر           
ماشين ترور و زندان و شکنجه             
بوده است و سياست امروزش هم        

از کلمه رمز      .  ادامه همين است     
براى مرعوب  "  ارازل و اوباش   "

کردن جامعه تا رسما ريختن به             
خانه فعالين سياسى و مدنى و                  
چهره ها و رهبران عملى                          
اعتراضات اجتماعى و پرونده             
سازى براى فعالين کارگرى و هر      
مخالفى همين هدف را دنبال                    

ليست اعداميان امروز که      .  ميکند
همه ميدانند کارى نکردند بيان              
هراس و وحشت جمهورى                       
اسالمى از گسترش اعتراض در         

 . جامعه است

 

جمهورى اسالمي با جامعه اى              
 درصد آن با      ٩٠روبرو است که      

اين رژيم جنايتکار هيچ همخوانى       
چندين سال است                   .  ندارند

دانشگاهها آرامش بخود نديده                
سالها است سگهاى هارشان    .  است

را بجان زنان در جامعه انداختند          
ولى نتوانستند جنبش زنان را                  

برعکس اين جنبش   .  تضعيف کنند 
هر روز در اشکال جديدى بميدان       

بطور متوسط روزانه         .  مى آيد   
 ،طبق آمار روزنامه هاى خودشان    

دهها  اعتراض کارگرى در                    
جامعه از  .  کشور صورت ميگيرد  

هر دريچه اى براى اعالم مخالفت     
رژيم هم تالش         .  استفاده ميکند    

ميکند با گرفتن و زندانى کردن و         
پرونده ساوى هزينه دخالت مردم        

در غير اينصورت     .  پرهيز کرد  
اين حرکات موثر نخواهند بود و        
 . بهره اش را رژيم اسالمى ميبرد

 

در حال حاضر   :  يک دنياي بهتر  
تعداد بسيارى از فعالين سياسي          
در زندان و بعضا در ليست                    

چگونه ميتوان  .  اعدام قرار دارند  
مبارزه موثرى را در اين شرايط       

 به پيش برد؟ چه بايد کرد؟

 

براى :    نسرين رمضانعلي      
مبارزه عليه اعدامها و                              
دستگيريها و عقب نشاندن اين             
مزدوران راهى بجز مبارزه اى        
متحد و متشکل و يکپارچه عليه          
اين حکومت قرون وسطائى                 

 ، خانواده ها    ،مردم.  وجود ندارد  
 جنبشهاى         ،نهادهاى مختلف         

پيشرو همه مخالف اعدام هستند         
و بويژه در مقابل اين ليست                    

در .  اعداميها واکنش نشان ميدهند   
نتيجه تاکنون اعدامها خللى در            
اراده و مخالفت و مبارزه مردم           

. عليه اعدام ايجاد نکرده است             
همين ظرفيت موجود را بايد                 

يک .  متشکل کرد و ارتقا داد             
مشکل فعالين اينست که عده اى          
براى منافع حقير خود تالش                  
ميکنند در صفوف مبارزه عليه          

در .  اعدام پراکندگى ايجاد کنند        
واقع يک نوع  رقابت بوجود                 

. آمده است که ابدا درست نيست         
ميبينيد که بخشى از همين                        
اعداميها بى پناه ماندند و کسى             
اسمشان را نميبرد اما ناگهان                
براى بخشى ديگر تالش ميشود          

. و يا کمپينهائى راه مى افتد                    
پراکندگى اين تالشها و دخيل                
بودن اين سياستهاى نسنجيده                
باعث تضعيف کل حرکتها                     

 . ميشود

  

براي مثال درست در همان                   
مقطع که تعداد زيادى از                          
دانشجويان آزاديخواه و برابرى        
طلب در سراسر کشور دستگير         

 تعدادى از دانشجويان در         ،شدند
شهرهاى کردستان هم دستگير           
شدند که  بهشان حکم اعدام داده           
شده و در همان مقطع زمانى                 

حاال .  حتى اسامى اينها ذکر نشد       
هر کسى ميخواهد يک کمپين               

اگر دقت کنيد        .  فراخوان بدهد   

  و راه مبارزه با آن، اعدام،زندان
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

ارعاب .  در سياست را سنگين کند         
را گسترش دهد و به حکومتش ادامه       

حلقه اول مورد تعرض رژيم         .  دهد
. چهره هاى شناخته شده هستند                   

احکام اعدام در دوره اخير ادامه اين       
سياست است و همان هدف را دنبال         

به همين منظور است                   .  ميکند
جمهورى اسالمى جنايات زيادى را       

طى همين سال     .  مرتکب شده است    
جارى  با عناوين مختلف بيش از               

.  نفر را اعدام کرده است                    ٢٠٠
هزاران نفر را دستگير کرده و يا               
در زندان بالتکليف نگاه داشته و يا          
با وثيقه هاى سنگين آزاد و عمال                

 .  اسير کرده است

 

مقابله خانواده هاى زندانيان محکوم       
به اعدام در سنندج واکنشى به                      
گسترش تعدى رژيم و تالشش براى       

عليرغم .  تداوم قتل و آدمکشى است      
اينکه اين احکام اعدام با در ايران با         
برخورد شديد سازمانهاى مدافع                
حقوق بشر و انسان دوست روبرو            

 اما رژيم اسالمى ميحواهد                 ،شده
شايد يک تالش رژيم    .  قدرتنمائى کند 

اينست که در ذهن جامعه القا کند که         
.  ديگرى شروع شده است         ۶٠دهه   

اما تاکنون اين اعدامها نه تنها با                  
سکوت روبرو نشده بلکه با                           
اعتراضات سراسرى پاسخ گرفته           

در کردستان بنا به تجارب             .  است
تلخى که از رژيم اسالمى دارند و             

 ،سبعيت رژيم را بهتر ميشناسند                
بايد .  واکنشها وسيعتر و سريعتر بود     

تالش کنيم جنبشى عليه اعدام در                
. يک مقياس وسيع سازمان دهيم                

جنبشى که نه فقط اين اعدامها را                
متوقف کند بلکه اين حربه را از                  

 . دست رژيم بگيرد

 

در شهر سنندج اولين بار نيست که           
اگر .  شاهد اين گونه تجمعها هستيم         

نکته اى ميتوان گفت اينست که اين          
 ويژه مردم    ،سياست سراسرى است   

. کرد زبان يا مناطق خاصى نيست          
در نتيجه بايد   .  هدف رژيم يکى است   

از سياستهائى که بين خانواده                       
زندانيان و بين مبارزات                                  
آزاديخواهانه براى نفى زندان و                
اعدام و شکنجه شکاف ايجاد ميکند         

۶۵شماره   

يک مدت تمامى سايتها از کمپين            
آزادى فرهاد حاج ميرزائى حمايت      

بعد شد کمپين عابد                .  ميکردند
فرهاد حاج ميرزائى از ياد     .  توانچه

رفت و حاال حبيب لطيفى و فرهاد         
وکيلى و فرزاد کمانکر توجه ها را       

همه .  به خود جلب کرده است               
دارند دنبال اين کيس ميدوند و                  
راستش يک نوع مسابقه را ميبينم          
که با پرچم جنبش ما عليه اعدام               

کارى که بايد   .  اصال خوانائى ندارد  
امروز در ابعاد خيلى وسيع و                   
اجتماعى کرد اينست که جنبشى را       

بنظر من   .  عليه اعدام سازمان داد      
با توجه به کمپينهائى که براى                   
افراد معينى فراخوان داده شده و            

 امروز  ،هم اکنون در جريان است      
نياز به يک حرکت عمومى و                   
سراسرى تر داريم که در مقابل               
اين موج تازه از اعدامها به رژيم           

. مجال ندهد و رژيم  را عقب براند        
ضمن خسته نباشيد گفتن به  دست          

 بايد اين        ،اندرکاران اين کمپينها       
حقيقت تلخ پراکندگى را ديد و به             
ضرورت يک جنبش سراسرى              

اين .  جواب داد و با آن همصدا شد        
به سهم خود هر تک کمپين را به             

اما تداوم   .  موفقيت نزديک ميکند     
روند امروز تنها انرژيها را هرز          

 .ميبرد

 

اين چه بايد کردى است که امروز         
در مقابل ما قرار دارد که چگونه            
مسئله مبارزه عليه اعدام را به يک       
جنبش اجتماعى تبديل کنيم و                     
چگونه ميشود با سازماندهى                     
بخشهاى اعتراضى جامعه به                   
مسئله اعدام فشارى همه جانبه چه         
در داخل کشور و چه خارج کشور        
وارد کنيم که اين احکام اعدام لغو          

اعدام قتل عمد است بحث             .  شود
معتبرى است که توسط منصور             
حکمت در جنبش کمونيسم                         
کارگرى طرح شد و امروز اين              
پرچم در دست بخش زيادى از                 

البته .  انسانهاى آزاديخواه است          
هستند هنوز که نه فقط به نفس                   

اعدام نقدى                
١٢صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هر دم از اين باغ بری ميرسد،            "
!" تازه تر از تازه تری ميرسد               

اکنون مدتی است که تحرکات و           
ادبيات حزب کمونيست کارگری        

مرا ياد اين ضرب         )  ح ک ک     (
هر بار   .  المثل قديمی می اندازد       

که موضع جديدی ميگيرند يا فيل         
تازه ای هوا می کنند، با خود می           

ببخشيد (انديشم که تا کجا پيش                
خواهند رفت، اما اکنون             )  پس

ديگر برايم مسجل شده است که             
اين .  بر اين سقوط پايانی نيست           

حزب تحت رهبری نوين اش                 
بشدت به راست چرخيده است،             
پوپوليسم کامال بر تئوری ها و               
متدولوژی اش حاکم شده، و                     
هياهو و شلوغ کاری و تبليغات             
بی محتوا و سطحی به تنها روش         

گويی از  .  کاری آن بدل شده است     
مبارزه سياسی فقط همين را بياد           

  .دارند که هياهو بپا کنند
 

تاسيس سازمان اکس مسلم و                   
 درصد از اعضای               90تبديل     

کميته مرکزی به مسلمانان سابق         
و قرار گرفتن در کنار گرايشات          
راست سکوالر و در حاشيه                    
سياستهاى قطب تروريسم دولتی         

شنا در گودی           "تحت عنوان           
بيانگر چرخش به راست     "  استخر
 درجه ای از سابقه راديکال،      180

انقالبی و کمونيستی اين حزب              
تبديل حزب    .  خوش نام  است           

کمونيست کارگری که هدف خود        
را سازماندهی انقالب                                  
سوسياليستی کارگری قرار داده          

جنبش "  رهبر" به حزب             ،بود
سرنگونی يکی ديگر از                             
شاهکارهای پوپوليستی رهبری ح    

زيگزاگ زدن در      .  ک ک است     
سياست و موضع گيری به روش         
هر روزه اين حزب بدل شده                    

نان به نرخ جنبش                      .  است
سرنگونی خوردن تمام متد اين             

بنظر می  .  حزب را بيان می کند       
با مزه   "رسد که نزد اين حزب             

مزه کردن دهان شيرين می                      
فکر ميکنند که بدون هيچ         ."  شود

عمل سازمان گرايانه با تکرار              
من نماينده جنبش                  "مداوم          

سعی کرد به روی خود نياورد            
که اين عقب نشينی موقت و                   
تاکتيکی رژيم حاصل چه حرکت      

از يک  .  و چه سازشی بوده است     
اسالمی   –سو مانند جنبش ملی          

اين حرکت را در بوق و کرنا                
کرد، از سوی ديگر حمالت خود      

 :اسالميون نمود –را نثار ملی 
 

جدال بر سر اليحه خانواده                 "
يکبار ديگر تفاوت بنيادی و                  
عميق جنبش آزاديخواهی و                  
برابری طلبی را با جنبش ملی             
اسالمی و حاشيه رژيم نيز عيان        

درمقابل پرچم                  .  نمود
آزاديخواهانه جنبش برابری                
طلب جامعه، درمقابل پرچم                 
سرنگونی تمام عيار رژيم                      
اسالمی و الغای تمامی قوانين             

اسالم ميانه رو حقوق    "آن، پرچم   
خانم عبادی و جريانات       "  بشری

دوم خردادی نيز به اهتزاز                    
درآمد تا از طريق چانه زنی با             
نمايندگان مجلس اسالمی و                    
گوشزد کردن خطر راديکال                
شدن جنبش اعتراضی به آنها،            
اصالحاتی را در اين اليحه به             

   ".مجلس سفارش دهد
 

معلوم نيست که اينها تا کی می             
خواهند سرشان را همچون کبک      
به زير برف کنند؟ اين ديگر                  

فردا که     .  عادتشان شده است         
رژيم دوباره اين اليحه را در                
مجلس طرح می کند، اينها دچار        

فراموش .  خواهند شد   "  امنزيا"
می کنند که مسکوت گذاشتن                 
موقت آن را عقب نشينی و ترس        

ح ک ک با      .  رژيم خوانده بودند   
بزرگ کردن اين حرکت و در             
عين حال با حمله به جنبش ملی           

اسالمی که با وجه المسالحه             –
قرار دادن جنبش مقاومت توده            
ای زنان، اين وقفه کوتاه را                    
کسب کرده است، می خواهد                
اينطور وانمود کند که اين واقعه         

به همين   .  محصول کار آنهاست    

 هياهو بر سر هيچ
  نگاهی به سياست ها ح ک ک!ظاهر چپ، باطن راست

 آذر ماجدی

عمال به رهبر بدل         "  سرنگونی ام  
  .ميشوند

 

اما چه شد که يک بار ديگر                            
وضعيت متاثر کننده اين حزب                    
جلوی چشمانم قرار گرفت؟ اليحه            

اسالمی خانواده،          –ارتجاعی        
تحرکات حول و حوش آن و                           
برخورد اين حزب، يک نمونه ديگر      
از چرخش به راست و هياهوی پوچ       

ابتدا آمدند  .  سر دادن ح ک ک است       
و با شلوغ کاری اين اليحه را اعالم         
جنگ رژيم به زنان و مردم ايران             

با اين کار عمال در کنار            .  خواندند
اسالمی قرار گرفتند       –جنبش ملی     

که ميکوشد اين اليحه را يک حمله           
بی سابقه به حقوق و موقعيت زنان           

گويی موقعيت و حقوق       .  قلمداد کند  
کنونی زنان با آنچه اين قانون پيش           

. بينی ميکند در عمل تفاوتی ميکند           
زنان در حال حاضر تحت چنين                 

. شرايطی دارند زندگی می کنند                
سپس ح ک ک به فحاشی به                            

عليه اليحه         "  ائتالف راست        "
" اليحه چپ  "پرداخت و خود يک          

  .علم کرد
 

 100مدت کوتاهی بعد، بيش از                 
فعال زن سرشناس متعلق به جنبش          

اسالمی برای مذاکره و               –ملی     
مماشات به مجلس رفتند و مجلس              
در واکنش به اين حرکت موقتا                    
اليحه را به کميسيون قضايی و                   

ح ک ک با تيتر        .  حقوقی بازگرداند 
جرئت "درشت اعالم کرد که رژيم         

اين !  اليحه را تصويب کند       "  نکرد
 –تحفه سازش و مماشات ملی                     

اسالميون را بعنوان پيروزی جنبش       
. آزاديخواهی زنان قلمداد کرد                    

اليحه خانواده دولت               :  "نوشت
اسالمی مصاف بزرگ جنبش ضد          
مذهبی و جنبش آزاديخواهانه زنان         
با مذهب و قوانين اسالمی را يکبار          

. ديگر مقابل چشم همگان قرار داد           
ترس رژيم از تصويب اين اليحه،            
يکبار ديگر قدرت جنبش اعتراضی       
مردم، نه مردم به قوانين اسالمی و          
ضد زن رژيم و نه مردم به کل اين            
رژيم متعفن اسالمی را به نمايش               

 ".گذاشت

۶۵شماره   

دليل است که اين چنين اين حرکت         
  .رژيم را بزرگ می کنند

 

. اين ديگر از روی استيصال است       
برای باال نگاه داشتن روحيه                     
تشکيالت خود احتياج دارند                      

يک سال و      .  رو کنند  "  دستاورد"
نيم پيش قطعنامه دادند که دولت              
احمدی نژاد بنا بر پيش بينی آنها             
شکست خورد و پس از آن هر                  
سرکوب و اعدام و زندانی را با               

. استيصال رژيم توضيح داده اند            
اکس مسلم شدند تا بتوانند از                       
امکانات راست بنفع مطرح شدن           

در اين مسير       .  خود استفاده کنند      
رفتند و کنار راست قرار گرفتند و        
بتدريح سياست هايشان جملگی در       

. همان راستا قرار گرفت                             
هياهويشان چه بر سر اليحه                      

اسالمی خانواده و چه       –ارتجاعی  
بدنبال مسکوت گذاشتن شدن آن              

اسالميون   –کامال مثل واکنش ملی      
آنگاه معلوم نيست چرا ملی        .  است

اسالميون از اينها فحش                      –
ميخورند؟ به اين خاطر که اين ملی   

اسالميون رقبای آنها در صحنه         –
وگرنه اين فعالين ملی     .  سياست اند 

اسالمی حقوق زن يک سر                  –
سوزن از موتلفين بين المللی اکس         
مسلم که هر روز با آنها عکس می         

مساله بر  .  گيرند، راست تر نيستند    
سر راست و چپ بودن جنبش ملی        

مساله بر سر       .  اسالمی نيست     –
اما آيا اين       .  رقابت سياسی است      

نقطه فرود سقوط آزاد ح ک ک                
 . است؟ بايد ديد

 

در عالم سياست تحت اين رهبری          
پوپوليست و پراگماتيست هر                    

 . *چيزی ممکن است

!بپيونديدآزادى زن    سازمانبه   
برابرى بيقيد و شرط زن و مرد در تمام 

!شئون اجتماعى همين امروز  



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 نفر   100بدنبال حضور بيش از         
از زنان سرشناس، حقوقدان،                 
روزنامه نگار، قهرمان ورزشی        
و هنرمند در مجلس اسالمی روز        

 شهريور، اليحه              10يکشنبه       
ارتجاعی خانواده از                -اسالمی

دستور صحن علنی مجلس موقتا         
اين خبر را گروه های      .  خارج شد 

حقوق زن و برخی سازمان های          
سياسی اپوزيسيون پيروزی                   
بزرگ برای جنبش زنان و عقب         
نشينی مهم برای رژيم خطاب                

برخی آنچنان به ذوق آمده      .  کردند
مجلس در   :  "بودند که تيتر زدند       

" تسخير نمايندگانی از فعاالن زن      
موفقيت تاريخی  "يا اين واقعه را        

 .ناميدند" فعاالن زن

 

 در عالم واقع چه اتفاق افتاد؟  

پس از باال گرفتن اعتراض عليه         
اليحه ارتجاعی تنظيم شده توسط         
دولت، زمانی که اعالم شد اليحه         
در دستور کار مجلس قرار                      
ميگيرد، گروه های مختلف زنان         
تصميم به حضور در مجلس و               
مذاکره با باصطالح نمايندگان               

اين فعالين در دسته های         .  گرفتند
چند نفری با نمايندگان مختلف                
مذاکره کردند، برخی از                            
نمايندگان حاضر به پذيرش آنها           

در .  نشدند، از جمله نمايندگان زن     
گزارشی ميخوانيم که اين زنان             
بمدت طوالنی، بدون هيچ                         
توضيحی، در سالن مجلس معطل       
گذاشته شدند و باالخره پس از                
اعتراض و تهديد به ترک مجلس،       

برخی از اين خانم ها توسط                       
تجری معاون کميسيون قضايی            

خانم سيمين  .  مجلس پذيرفته شدند   
بهبهانی در اين باره چنين                          

هرچند که برای خود          :  "ميگويد
من برخوردهای اين نمايندگان به        
ويژه در ابتدای ورود و معطلی             
های بی دليل برخورنده بود اما              
عذرخواهی ها و توضيحات                   
مکرر آقايان تا حدودی خشم ما را       

  ".کنترل کرد

 

 –اين فعالين ملی          .  خواهد شد   
اسالمی جنبش حقوق زن دارند          
با کرنش در مقابل رژيم اسالمی        
توقعات و انتظارات زنان را                 

اين حرکت و         .  پايين مياورند    
جشن پس از آن دارد به زنان                 

رژيم !"  سهم ما اينست   "ميگويد،  
اسالمی زنان را به مرگ گرفته         
است و فعالين حقوق زن به تب            

جالب اينجاست   .  راضی شده اند    
اسالمی   –که تئوريسين های ملی  

به اين واقعيت و نقدی که به اين           
حرکت خواهد شد، واقف اند و             

. پيشاپيش به استقبال آن رفته اند         
نيما نامداری در سايت ميدان                
زنان پس از تشويق فعالين زن و        
جمعبندی اين حرکت بعنوان يک      

: حرکت مهم و تاريخی مينويسد        
توان به هنگام     خالصه آالم می    "

ضرورت از مطالبات حداقلی             
دفاع آرد بی آنكه تقليل گرا                    

   ".بود

 

اگر اين حرکت تقليل گرايی                  
نيست، پس چه نوع حرکاتی را           
ميتوان و بايد تقليل گرايانه                     
خواند؟ فعالين زن پس از تحمل           
سرکوب و تحقير مداوم رژيم، با        
هم به مجلس رفته اند، در سالن            
انتظار تحقير شده اند، عمال اين          
جاهلين و مرتجعين از گور                   
برخاسته را بعنوان نمايندگان              
مردم خطاب کرده اند،                              
درخواست و التماس کرده اند،            
از امام، امام تر شده اند و ادعا              
کرده اند که اسالم حسينی و قرآن    
و فتاوی شرعی با حقوق زن                 
تناقض ندارد، در پاسخ مجلس            
اسالمی اليحه را موقتا به                        

. کميسيون پس فرستاده است                
آنگاه جنجال براه انداختنه اند و           
اين اقدام را بعنوان پيروزی                  
بزرگ و موفقيت تاريخی و                   
تسخير مجلس به خورد مردم               

اين حرکت را چه              .  داده اند    
ميتوان ناميد بجز کرنش و                      
سازشکاری که بنا به تعريف و           
خصلت حرکت، به تقليل خواست     
ها و توقعات زنان و تضعيف               

 توهم به پيروزی يا خود فريبی؟
 در حاشيه مذاکره فعالين زنان با مجلس اسالمی

 آذر ماجدی

فعالين حقوق زن با استدالل های               
اين اليجه با        :  "مختلف، از جمله      

خانم ."  (فتوای شرعی تناقض دارد      
از اين آقايان استمداد کردند       )  عبادی

. تا در اين اليحه تجديد نظر کنند                
حقوقدان های شرکت کننده قول                 
دادند که حاضرند به نمايندگان در             
اصالح اليحه، بويژه سه ماده مورد        
جدل، مواد مربوط به تعدد ذوجات،         

باالخره، .  صيغه و مهريه کمک کنند    
: الريجانی، رئيس مجلس اعالم کرد     

با توجه به اين که جمعی از                          "
شهروندان به ويژه زنان و نيز                     
برخی علما نسبت به مواردی در               
اين اليحه ابراز نگرانی کرده و                  

اين "  نقدهايی را مطرح کرده اند            
اليحه برای بررسی دوباره به                     

. کميسيون قضايی بازگردانده ميشود    
روز بعد هم در واکنش به جنجال               

توسط سايت های               "  پيروزی"
مختلف، اعالم شد که اين اليحه                  
دوباره به صحن علنی مجلس                       

 .بازميگردد

 

اين اتفاق، پيروزی بزرگ، موفقيت       
تاريخی و ترس رژيم ارزيابی شده          

متاسفانه بايد گفت که فعالين          .  است
زن مجلس را به تسخير درنياوردند،      

از طريق     .  بلکه تحقير هم شدند            
استمداد و درخواست و قول دادن به        
اينکه خيال شلوغ کردن و جنجال              
ندارند، و قسم به اسالم و قران، قول        
و وعده برخی نمايندگان جنحاح                 
ديگر را برای رای منفی به اليحه             

در عالم واقعيت مبارزه       .  گرفته اند  
سياسی، اين را چه بايد خطاب کرد؟        
توهم يا خود فريبی؟ شايد هم                          

 عوامفريبی؟ 

 

عليرغم تمام جنجالی که برخی                   
فعالين حقوق زن و رسانه های                    
هميشه پشتيبان دو خردادی ها به               
راه انداخته اند، اين برای زنان و               
جنبش آزاديخواهی زنان حتی يک           
پيروزی ساده هم نبود، چه رسد به            

اين يک حرکت      .  پيروزی تاريخی  
سازشکارانه است که در عمل نه به         
نفع زنان، بلکه به زيان آنها تمام                 

۶۵شماره   

روحيه مقاومت و اعتراض توده          
 ای منجر خواهد شد؟

 

مساله اينجاست که از يک سو                
برخی از فعالين حقوق زن در                
مقابل سرکوب های مداوم رژيم           

و از سوی      .  سر فرو آورده اند        
اسالمی و دو      –ديگر جنبش ملی      

خرداد سابق دارند برای انتخابات       
اين اليحه و    .  مجلس آماده ميشوند   
اسالمی به آن   –واکنش فعالين ملی    

. را بايد در اين متن بررسی کرد          
دگر بار روش های مبارزه،                    
مقاومت يا سازش؟ اعتراض يا             
مذاکره؟ بر روی ميز                                    
استراتژيست ها و تئوريسين های       

اسالمی آمده است و اينها          –ملی  
دارند اين اتفاق را دستمايه ترويج        
تئوری های پاخورده و شکست             

 :خورده دو خردادی قرارميدهند

 

هاي      از آنجا آه اغلب چهره                "
شاخص گروههاي مختلف زنان          
در برنامه ديدار با نمايندگان                    

توان دريافت آه      حاضر بودند مي   
جنبش زنان به آن بلوغ تئوريك              
رسيده آه از ايدئولوژيها عبور              
آرده و بر اساس مقتضاى هر                 

زنان .  موقعيت واآنش نشان دهد       
نشان دادند آه مذاآره را بخشي             

دانند و براي اين           از مبارزه مي     
. مذاآره حاضرند پيشقدم باشند             

سالها است منتقدين حاآميت                    
آنند آه گفت و گو به              تصور مي  

. دهد   طرف مقابل مشروعيت مي       
اين تصور برگرفته از                                 
ايدئولوژيهايي است آه وضعيتها        
و ابزارها را صرفا سياه يا صرفا         

اما زنان در        .  نمايانند    سفيد مي   
اند      فرايند تكامل جنبش دريافته            

گفت و گو با قدرت به طور مطلق        
مهم آن است   .  نه خوب است نه بد     

آه اين گفت و گو در فرايندي                   
شده و با اتكا به            منطقي و حساب    

واقعيتهاي ساختار قدرت و بدنه            
اجتماعي جنبش و براي اهدافي             

تجربه ...  .  قابل دفاع انجام شود       
ديدار با                      

١۶صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ١٣ امروز چهارشنبه                 ،بنا به خبر دريافتى                
 کارگران کارخانه ريسندگى پرريس در       ،شهريورماه

. محوطه کارخانه دست به تجمع و اعتراض زدند                
دليل اعتراض کارگران توطئه کارفرما است که                  
مقدمه اخراج را فراهم ميکند و با بهانه نداشتن مواد            
خام براى توليد کارگران را به مرخصى اجبارى و             

اين تصميم کارفرماى پرريس     .  بدون حقوق ميفرستد  
. طى بخشنامه اى به کارگران اعالم شده است                        

کارفرما ميخواهد کارگران پرريس را در حالى که             
 ماه حقوق از کارفرما طلب دارند به مرخصى                   ٣

 ! بفرستد

 

کارگران اين سياست کارفرماهاى نساجى را خوب           
لذا متحدانه خواهان پرداخت حقوقهاى             .  ميشناسند

 پس گرفتن بخشنامه مرخصى اجبارى          ،معوقه شان 
 . و ادامه کارى کارخانه هستند

 

 !کارگران پرريس

شما بغل گوشتان وضعيت کارگران کارخانه نساجى        
اتفاقى که دارد مى افتد تکرار         .  کردستان را ميبينيد   
کارگران نساجى را هم به               .  همان سناريو است       

گفتند حقوقشان را         .  مرخصى اجبارى فرستادند        
 ماه است که خانواده         ۴ميدهند اما تا امروز بمدت           

قبال کارخانه    .  اين کارگران را گرسنگى ميدهند             
اين .  شاهو را با همين سياستها عمال منهدم کردند               

سياستى است که کارفرماها از ايران خودرو که                    
سود نجومى دارد تا نساجيها در چهارگوشه ايران تا           

کارفرماى .  کشت و صنعت و غيره بکار ميبرند                
پرريس فکر ميکند نبايد از کارفرماى نساجى عقب            

وضع "ميخواهند شرايطى را ايجاد کنند که             .  بيافتد
لذا کارگران بهتر است تن           ".  همه جا همين است       

اخراج و بازخريد کارگران باسابقه و استخدام         .  دهند
کارگر قراردادى با شرايط بدتر از موقعيت امروز             

اعتراض تان را به    .  شما هدفى است که دنبال ميکنند     
اعتراض کارگران نساجى کردستان و ديگر                           
بخشهاى کارگرى در سنندج گره بزنيد و متحدانه از          

کارفرماها يک     .  مبارزات همديگر حمايت کنيد            
. سياست واحد را در مقابل کارگران بکار ميبرند                 

کارگران نيز براى مقابله با اين وضعيت بايد                           
ايجاد وسيعترين    .  سياست واحدى را اتخاذ کنند               

همبستگى کارگرى با اتکا به حمايت مردم سنندج                 
راه پيشروى شما و شکست پالتفرم فقر و فالکت و               
بيکارسازى کارفرماها است که براى شما تدارک               

 . ديده اند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ سپتامبر ٣ -١٣٧٨ شهريور ١٣

ما فعالين راديکال جنبش آزادی زن،                   
مانند هميشه، هر گونه کرنش و سازش              

و اجازه نميدهيم تا     .  را افشاء خواهيم کرد    
خواست ها، توقعات و انتظارات زنان،            

افق .  بويژه نسل جوان را تقليل دهند                 
آزاديخواهی و برابری طلبی افق حاکم بر        

از اين رو   .  جنبش آزاديخواهی زنان است   
است که عليرغم کرنش فعالين، زنان هر         
روزه در کوی و خيابان با نيروهای                     

. سرکوب اسالمی در جنگ و گريز اند             
هر چه فعالين سرشناس کرنش و سازش          
بيشتری نشان دهند، جنبش مقاومت توده          
ای زنان بيشتر از آنها فاصله خواهند                  

ما با تمام قوا برای افشای مقاصد         .  گرفت
اسالمی   –سازشکارانه جنبش ملی                 

جنبش مقاومت زنان را        .  خواهيم کوشيد  
نميتوان وجه مسامحه پيروزی دو خرداد         

خواست اين جنبش آزادی بی        .    قرار داد 
قيد و شرط و برابری کامل و واقعی زن            

اين جنبش خواهان لغو کليه      .  و مرد است  
لذا .  قوانين تبعيض آميز عليه زنان است         

چانه زدن بر سر اجازه همسر اول برای           
. گرفتن زن دوم را تحقير خود می داند               

لغو تعدد ذوجات، ممنوعيت صيغه و لغو         
مهريه و شيربها که رابطه انسانی دو                   
انسان را به يک معامله تبديل می کند را            

اين جنبش آگاه است که           .  خواهان است  
اسالم با حقوق زن سر آشتی ندارد و                    
سکوالريسم شرط الزم دستيابی به آزادی       

 . و برابری است

 

 برگرفته از نشريه آزادى زن  * 

   

تکرار سناريوى نساجى کردستان 

 در ريسندگى پرريس
توان در      نمايندگان نشان داد آه هنوز هم مي            

فضاهاي عمومي آنش اعتراضي داشت بدون        
هايي فراتر از طاقت جنبش                       آنكه هزينه    

ريزي و              مهم فرايند برنامه             .  پرداخت
سازماندهي حساب شده و نيز تالش براي                    

نيما ...  (اقناع حداآثري فعاالن جنبش است            
 ) نامداری در سايت ميدان زنان

 

به زبان ساده اين تحليل دارد رهنمود ميدهد               
که بايد کاله را قاضی کرد و سازش را                           

. جا زد   "  سازمانيافته و منطقی       "اعتراض    
اسالمی حقوق زن، دانسته يا            –فعالين ملی     

ندانسته، خواسته يا نخواسته دارند جنبش                    
حقوق زن را وجه مصامحه قدرت گيری ملی          

اسالمی ها و دو خردادی هايی که يک بار              –
. با دست خود گور خود را کندند، قرار ميدهند         

آزموده را آزمودن      :  "خرد روزمره ميگويد     
اما اين فعالين باز دارند به جناح             ."  خطاست

ماليم تر رژيم دخيل می بندند و از حاال دارند           
. برای انتخابات آتی خود را آماده ميکنند                     
: تئوری اش را هم ابداع کرده اند، توجه کنيد             

مجموعه اين فعل و انفعاالت نشان  داد چرا             "
) و نه اسالم سنتي               (بنيادگرائي اسالمي           

." ترين تهديد موجود عليه زنان است         خطرناك
بنياد "اکنون حتی ميان اسالم سنتی و قشری و         

تفاوت قائل شده اند تا اين بار        "  گرايی اسالمی 
حتی ناطق نوری را هم به خيل معتدلين راه                

به گزارش سايت ها از مالقات با                    .  (دهند
مجلسيون، گويی ايشان با حرکت سر مخالفت          

 !)خود را با اليحه اعالم کرده است

۶۵شماره   

 برابرى زن و مرد،
 ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت

در بخش اعظم کشورهاى جهان،        .  تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياى امروز است              
زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادى هاى محدود و محقرى هم که مردان از آن                                        

در کشورهاى از نظر اقتصادى عقب افتاده تر و در جوامعى که                 .  برخوردارند محروم است   
نفوذ مذهب و سنت هاى کهنه بر نظام سياسى و ادارى و فرهنگى جامعه عميق تر است،                              
ستمکشى زن و بيحقوقى و فرودستى او در آشکارترين و زمخت ترين اشکال خودنمايى                            

در کشورهاى پيشرفته تر و مدرن تر، و حتى در جوامعى که به لطف جنبش هاى                           .  ميکند
مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسياليستى کارگرى تبعيض جنسى على الظاهر از بخش                         
اعظم قوانين حذف شده است، زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه دارى و سنت ها و                 
باورهاى مردساالرانه جارى در جامعه، عمال از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار                            

 .دارد

اما سرمايه دارى اين ميراث        .  نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست               
نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى                             

ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز زن، نه در افکار کهنه و ميراث               .  معاصر بدل کرده است   
فکرى و فرهنگى نظام ها و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت، بلکه                       

 . در جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نهفته است

توهم به پيروزی يا خود 
 ...فريبی 
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ميگرفت که خود او هم ناچار شد          
مرگ بر  "زير فشار مردم بگويد       

جناب غنى بلوريان و         "!  خمينى
حزب دمکرات در اين سناريوى         
مضحک سرافکنده و بسرعت              

از آن زمان   .  شهر را ترک کردند    
حزب دمکرات عطاى جنوب                

اگر .  کردستان را به لقايش بخشيد     
هم دفترى جائى داشت از کمترين       

سنندج با   .  نفوذى برخوردار نبود    
تاريخ بعدى اش و تحت رهبرى            
کمونيستها به سنندج سرخ تبديل           

 . شد

 

بعد از قريب سه    !  حال جالب است  
دهه کسانى پيدا شدند و تالش                  

" پدر"ميکنند براى اين مردم                  
تاکنون خود حزب      .  درست کنند  

دمکرات چنين جراتى را بخود             
شنيده بوديم            .  نداده بود           

ناسيوناليستهاى فاشيست براى             
" پدر وطن  "و   "  مام وطن  "مردم   

و اينگونه ترهات مذهبى و                       
اما .  ايدئولوژيک درست ميکنند       

يک "  پدر کردستان      "عنوان       
اطالق آگاهانه سياسى                                  

دوخردادى است     –ناسيوناليستى   
که قرار است رنگ سرخ و                      
کمونيستى و سنت کارگرى و                 
اجتماعى در کردستان را زير                

نتوانستند اسالم را در      .  سايه ببرد 
کردستان در يک ده هم پياده کنند          

براى "  پدر ملى  "حاال ميخواهند      
اين البته سياستى      .  مردم بتراشند  

بود و هست که حزب دمکرات دو       
از .  دهه پيش برد و شکست خورد     

برسميت نشناختن کردستان                    
بعنوان يک جامعه طبقاتى و لذا             
برسميت نشناختن سازمانهاى               
کمونيست و مبارزه طبقه کارگر          
تا دفاع روشن و علنى حزب                    
دمکرات از بقاياى خوانين و                   

 از سربريدن     ،سرمايه داران کرد    
پيشمرگان و هواداران سازمان             

عقايد عهد عتيق و مناسبات               
اينها البته       .  عشيرتى نبرند      

آرزوهاى برباد رفته و                          
آرزوهائى که    .  نستالژى است   

همواره سرشان به ديوار سخت      
واقعيات اجتماعى و طبقاتى و         
انکشاف جامعه کردستان                   
بعنوان يک جامعه سرمايه                 

نه فقط در    .  دارى خورده است   
 بلکه همين              ،دوره انقالب      

امروز و هر زمان که تناسب            
قوا به ضرر جمهورى اسالمى       

 در کردستان ايران             ،برگردد
بيش از گذشته پرچمهاى سرخ        
کارگر و کمونيسم باال خواهد           

بهتر است حزب                 .  رفت
قيد "  کاک غنى   "دمکرات و       

شدن را بزنند     "  پدر کردستان  "
و تا دير نشده فکرى به حال               
همان مهاباد و اطراف آن بکنند      
که ديگر همان توان و نفوذ                 

 !ندارد" پدر"کردستان ايران 
 ...دوران عشاير گذشته است

 از  ،پيکار تا تحميل جنگ به کومله       
خواندان قرآن در ابتداى هر برنامه        
راديوئى حزب دمکرات تا فحاشى          

 از سازش و      ،ممتد عليه کمونيستها   
مذاکره با جمهورى اسالمى که در          
آن چند دبير کل و کادر بااليش را             
از دست داد تا حمايت مستقيم و                   
ضمنى از جريان دو خرداد و                      

 همه  ،کردهاى مجلس رژيم اسالمى    
تالش بيوقفه حزب دمکرات براى          

" پدر مردم کردستان  "تبديل شدن به    
حزب دمکرات در تمام      .  بوده است 

اين سياستها شکست خورد اما                    
امروز ناسيوناليستهاى کرد و دو              

ناپيگيرى حزب   " که از       ،خرداديها
 دارند     ،مينالند"  مشارکت اسالمى    

اين نوار را براى مردم ميگذارند و         
حزب توده هم آن را با اشتياق                      

و چرا که نه؟ اگر           .  تکرار ميکند  
غنى بلوريان که به توده اى هم                    

" پدر کردستان      "شهرت داشت             
 البد امثال کيانورى و صفر             ،باشد

" پدر مردم ايران        "قهرمانى هم         
هر دو و هر کدام در                   !  ميشوند

مقاطعى و به فراخور حالشان                     
طرفدار خمينى و رژيم اسالمى                 

در و تخته به هم چفت                     .  بودند
 !ميشود

 

و اما امروز غنى بلوريان چه                      
ميگويد؟ او از حکومت عشيره اى          

مدافع .  کردستان عراق دفاع ميکند      
يعنى "  فدراليسم دمکراتيک          "

حکومت عشاير و اسالميها و قوم            
يعنى همان سياست و     .  پرستان است 

پرچمى که شاخه هاى مختلف حزب      
. دمکرات کردستان ايران دارند               

هنوز و همراه با حزب دمکرات               
چشم اميدشان به آمريکا است تا                 

" مام جالل "شايد چند صباحى نقش      
. را بازى کنند      "  کاک مسعود   "و    

حال که اسالم در کردستان حنايش          
 ،بيش از هرجاى ديگر بيرنگ است     

چرا دست در انبان عقب مانده ترين        

۶۵شماره   
 . سابق را نيز از دست داده اند

 

 جامعه و   ،جامعه دارالمجانين نيست  
جنبشهاى طبقاتى آنچه را بدست              
ميگيرد و حول آن جمع ميشود که           
نياز مادى و تاريخى اش را جواب         

حزب دمکرات حتى بعنوان         .  دهد
سخنگوى بورژوازى کرد                           
موقعيتش بسيار وخيم تر از                         
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانى            

حزب دمکرات با چرخش به      .  است
فدراليسم و سردرگمى مفرط                      
رهبرى آن به جريانى کم تاثير در           

. رويدادهاى سياسى تبديل شده است    
جاى خالى اين واقعيات اجتماعى            
را با اطالق القاب عشيرتى و                     
پدرساالر و ارتجاعى نميتوان پر            

ناسيوناليسم کرد مانند هميشه      .  کرد
 . * آب در هاون ميکوبد

٨صفحه   

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

 

 تلويزيون برای يک دنيای بهتر
  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

   ظهر بوقت تهران ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 

 در کانال يک 
ست،       .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است   ي بيطرف ن

اه و                    .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي مدافع حق
ی                      .   سعادت انسانها است   ست ي ال رای يک جمهوری سوسي ا ب م

ه                        .   مبارزه ميکنيم  ا را ب ه ه ام رن ن ب لطفا روز و زمان پخش اي
 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 
.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

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

 www.m-hekmat.com/ 



١٨صفحه   يک دنياى بهتر                     ۶۵شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 هيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

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 

 !ندارد" پدر"کردستان ايران 
 دوران عشاير گذشته است

 

 سياوش دانشور

اخيرا سايت ناسيوناليست و شبه دو          
گفتگوهائى با غنى     "  تهيه"خردادى   

بلوريان زندانى سياسى سابق زمان         
شاه و عضو قديمى رهبرى حزب             
دمکرات کردستان ايران انجام داده         

هدف از اين يادداشت کوتاه           .  است
وارد شدن به اظهارات ناسيوناليستى      

نکته لقبى است   .  غنى بلوريان نيست  
در مقدمه اين         "  تهيه"که سايت         

گفتگو به غنى بلوريان يا بقول اين             
پدر "بعنوان     "  کاک غنى    "سايت     
 . داده است" کردستان

 

غنی "(اين سايت از جمله مينويسد؛         
. پدر کردستان ايران است     "  بلوريان

از يادگارهای حکومت خودمختار           
قاضی "کردستان ايران به رياست           

است و به همين جرم نيز               "  محمد
 سال در زندان شاه ماند        24بيش از    

 1357و با سرنگونی شاه در سال             
از زندان بيرون آمد و به کردستان            

در سالهای اول انقالب           .  بازگشت
شناخته شده ترين رهبر حزب                      

مردم .  دمکرات کردستان ايران بود      
را بيش از ديگران می      "  کاک غنی "

در يورش ها و سرکوب           .  شناختند
 ناچار به جالی وطن         60های دهه     

شد و اکنون در چند نقطه پايگاه                    
. از جمله در کردستان عراق        .  دارد

می .  او را با زحمت بسيار پيدا کردم       
خواستم در کوران حوادث و                         
سرکوب های جديد در کردستان که         
حاال ديگر جبهه مشارکت اسالمی            
نيز در جلسه هفتگی رهبری خود              
نسبت به آن حساسيت نشان داده،                
بدانم در گوشه ای از ميهنم چه می             

چه کسی مطلع تر از                       .  گذرد
بلوريان؟ که همه گذشته را می داند          
و هم درجريان حوادث کنونی                      

 .)کردستان است

 

تمام حقيقت اين مقدمه البته همان                
سابقه زندانى بودن در دوره شاه                 

اما اين سايت و مصاحبه                .  است
 طبعا به دليل جايگاه و                         ،کننده

کاک " نميپرسد که سياست     ،سياستش
و حزب دمکرات در فرداى         "  غنى
 بهمن و به قدرت خزيدن             ٢٢قيام   

جمهورى اسالمى در قبال رژيم چه        
اينجا فقط به يک نکته اشاره            !  بود

ميکنم که البته در مورد حزب                      
دمکرات کردستان ايران مسئله                  

 . جديدى نيست

 

در آستانه انقالب و با گسترش                      
 ،مبارزات مردم عليه رژيم شاه                 

حکومت سلطنتى ناچار شد که                    
در آن  .  زندانيان سياسى را آزاد کند      

 زندانى     ، برخالف امروز        ،دوران
سياسى اسطوره اى در ذهن نسل               

هر زندانى آزاد   .  جديد و انقالبى بود   
شده با استقبال وسيع مردم روبرو             
ميشد و در شهرهاى مختلف از                   
زندانيان بعنوان رهبران و افراد                

. صالحيتدار در جامعه نام ميبردند         
نفس زندانى بودن کافى بود که فرد          

اما اين  .  را در عرش سياست بگذارد    
دوره توهم که خود از محصوالت            

. انقالب بود بسيار زود سپرى شد             
بويژه در کردستان ايران ابدا جائى          

آنها که احترامى داشتند        .  باز نکرد  
تنها بدليل سابقه زندانشان نبود بلکه        
بدليل مواضع سياسى شان و بويژه           
همراهى شان با مبارزات مردم عليه      

چون ديناميزم    .  رژيم اسالمى بود      
انقالب ميليونها نفر را به ميدان                   
سياست پرتاب کرد و بسرعت نسلى       
از کادرهاى قابل و انقالبيون مبارز        
تحويل جامعه داد که متاسفانه بيشتر        
آنها توسط رژيم اسالمى کشتار                  

 . شدند

 

حزب دمکرات کردستان ايران که           
تاريخا در منطقه جنوب کردستان             

 و حتى                       ،پايگاهى نداشت           

ناسيوناليستهاى کرد از آنجا که مثال             
سنندج و سقز در ماجراى قدرتگيرى          
کوتاه قاضى محمد در مهاباد همراه با         

 مردم اين مناطق را        ،اين موج نرفتند   
با زبان لمپنيستى مورد خطاب قرار             

حزب دمکرات تالش کرد از       .  ميدادند
 آنهم  ،زندانى سياسى قديمى اش   "  مقام"

يکى از معدود زندانيانى که دوره                   
طوالنى در زندانهاى رژيم سلطنتى             

 براى باز کردن جاى پاى خود          ،بودند
در سنندج و کال جنوب کردستان                     

اگر درست خاطرم باشد       .  استفاده کند  
 بود که خبر از هر سو         ۵٨اوائل سال   

پخش شد که غنى بلوريان همراه با                
پيشمرگان حزب دمکرات بطرف                 

قبل از     .  سنندج در حرکت است              
ورودش خبر پخش شده بود و تالش             
شد عده اى را بسيج و به استقبال                      

باالخره غنى     .  ببرند"  کاک غنى    "
بلوريان همراه با صف طويلى از                   
پيشمرگان حزب دمکرات وارد سنندج      
شد و در ميدان اقبال که جاى                               

. سخنرانيها و متينگها بود حاضر شد          
او تالش کرد بعد از چند دقيقه همان              
سياستهاى حزب دمکرات کردستان            

که در آن مقطع با رژيم             –ايران را     
اسالمى و شخص خمينى در تالش                
براى معامله و بند بست بود و                            
نيروهايش ستون ارتش را تحت                      
عنوان حفاظت از پادگان اسکورت              

 . با مردم صحبت کند –کرده بود 

 

که تعداد زيادى فکر           "  کاک غنى   "
حاال "  اسپارتاکوس"ميکردند اين            

ميخواهد چه بگويد شروع کرد به                  
؟ حرفش از دهانش       !تمجيد از خمينى    

درنيامده بود که از هر سو مردم                      
انقالبى و کمونيستهاى سنندج شعار             

داشت .  را سر دادند" مرگ بر خمينى "
اوضاع متشنج ميشد و فحش دادن به            

غنى بلوريان باال           

 يک دنياى بهتر 
!را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد  

١٧صفحه   


