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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 کمونيسم کارگرى 
 و جهان امروز

 
 على جوادى

 

 : بحران مالی آمريکا
 راه حل آنها، راه حل ما

 

سقوط موسسات مالی آمريکا، فردی مک، فنی         
می، ليمن برادرز و ورشکستگی بزرگترين               

جی و واشنگتن         -آی-کمپانی بيمه آمريکا ا            
... ميوچوآل، مورگان استانلی، واچوويا، و                

يک رويداد عادی در نظام سرمايه داری                       
بزرگترين .  يک بحران عادی نيست         .  نيست

بحران مالی در بزرگترين حلقه جهان سرمايه           
بزرگترين .  داری با عواقب پيچيده تری است          

 سال گذشته بعد از      ٧٠بحران در نوع خود در       
اقدامی هم  .   است ١٩٣٠سالهای  "  رکود عظيم "

که برای نجات موقعيت اين بخشهای سرمايه              
مالی جهانی توسط هيات حاکمه آمريکا در حال      
صورت گرفتن است در نوع خود بينظير و بی          

 ميليارد دالری که     ٣٠٠عالوه بر    .  سابقه است 
تاکنون صرف نجات فردی مک و فنی می و               

جی شده است، طرح جامعی به سقف                  -آی-ا
 ميليارد دالر برای نجات ساير اين بخشها         ٧٠٠

در کنگره آمريکا در دست بررسی و تصويب           
خودشان ميگويند در صورت عدم                   .  است

دخالت در اين ابعاد اقتصاد آمريکا سقوط                      
وعده ای هم نميدهند که حتی با              .  خواهد کرد  

صرف اين مبلغ نجومی سرمايه مالی به                         
! موقعيت پيش از بحران خود بازخواهد گشت          

سرمايه داری جهانی در بحران عميقی فرو                 
 .رفته است

 

به مسائل متعددی پيرامون اين وضعيت بايد               
تاٽيرات و معنای واقعی اين بحران           :  پرداخت

در زندگی مردم زحمتکش چيست؟ مبانی اين            
بزرگترين بحران مالی سرمايه چيست؟ حقيقت        

ساده کدام است؟ توجيهات          
٢صفحه   

مشک   ،اجتماعات کارگران در سنندجدر صفحات ديگر؛    اى    ، گزارش و پيام پرستاران اندي  پ
 امانتدارى سياسى را رعايت  ، تومار در دفاع از کارگران     ، مقاطعه کاران  ،صحبت محرومان 
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  و چپ در دانشگاهآغاز سال تحصيلى جديد 
  سياوش دانشور،با هيئت دائر حزب؛ آذر ماجدى

 
 
 

 

 ۴صفحه 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى

 مبارزات کارگران در سنندج
 ٩صفحه 

 اجتماع وسيع کارگران ايران خودرو
 گزارشهائى از ايران خودرو

 ١۴صفحه 

 گفتگو با آذر ماجدی در مورد فروم اجتماعی اروپا
 

 کمونيسم کارگری منصور حکمت
 پاسخ مسائل کنونی است

 ١٧صفحه 

زندگی انسانی حق 
 !مسلم ماست

گفتگوى على طاهرى با عباس 
 صفائى از معلمان تهران

  ١۶صفحه 

 سازماندهی کارگری 
 !يا گروه فشار

 

 کامران پايدار
 ٢۴صفحه 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرمايه کدام است؟ چگونه                       
عدم دخالت دولت در          "مدافعين    
به بزرگترين اقدامات،       "  اقتصاد

" غريق نجات سرمايه  "بزرگترين  
متوسل شده اند؟ چشم انداز                       
سياسی اين وضعيت کدام است؟           
راه آنها چيست؟ راه حل ما کدام             

 است؟ 

 

 مبانی بحران

مبلغين سرمايه در توضيح مبانی         
اين بحران انگشت اتهام را به                 

" وام های آلوده مسکن           "سوی    
عدم پرداخت اقساط           .  ميگيرند

وامهای مسکن را ريشه اين                     
بطور ويژه        .  بحران ميدانند       

هزينه "صاحبان وامهای مسکن با     
و .  را مقصر ميدانند   "  اوليه پائين 

به همين اعتبار بحران را نيز                  
نام گذاری  "  بحران بازار مسکن   "

راه حل را نيز در               .  کرده اند   
" وامهای آلوده  "خريداری کردن      

توسط دولت به هزينه توده های            
 .مردم ميدانند

 

اين توضيحات شايد برای مفسرين     
سطحی مدافعين سرمايه قانع کننده     
باشد اما در بررسی بايد به                        
عملکرد نظامی پرداخت که                    
بحران يک رکن وجودى و بقا               

يک ويژگی تحليل های           .  آنست
مدافعين سرمايه، پرداختن به                 
شکل و شرايط بروز بحران و نه          
علل و ريشه عام و پايه ای اين                

از نقد برخی از           .  بحران است   
استدالالت ارائه شده در اين زمينه   

چگونه :  بايد پرسيد .  شروع ميکنم 
است که بانکها و موسساتی که               
ساليان سال در تعيين شرايط وام           
دهی و متقاضيان وام مسکن                    
هستند، به يکباره دچار                                

و اشتباه     "  فراموشی اقتصادی    "
محاسبه در تعيين ريسک سرمايه        
گذاری و وام دهی در اين زمينه            
ميشوند؟ چگونه است که                           
بزرگترين موسسات مالی آمريکا       
و جهان سرمايه داری به يکباره و    
دسته جمعی و همزمان دچار                  

محاسبه ای        "  خطای"چنين        

داری باال رفتن ترکيب ارگانيک       
به اين     .  سرمايه ناميده ميشود        

صورت که نسبت سرمايه ٽابت،       
بخشی از سرمايه که صرف                 
خريد وسايل توليد ميشود، به                
سرمايه متغير، يعنى بخشی که           
صرف خريد نيروی کار ميشود،      

به .  بطور دائمی افزايش می يابد      
اين اعتبار ارزش اضافه توليد             
شده، حتی در شرايطی که از                
نظر قدر مطلق افزايش پيدا کند،        
نميتواند متناسب با گسترش                   
مداوم سرمايه در حال گردش و          

به .  پيش ريخته شده، رشد کند           
اين اعتبار ما با گرايش نزولی             
سود به مٽابه يک قانون عام                   

. عملکرد سرمايه روبرو ميشويم     
از اين رو بروز بحرانهای دوره        
ای در نظام سرمايه داری ناشی         
از تناقضات درونی و عملکرد           

هر .  روزمره سرمايه است             
بحران، با انباشت، تراکم، تمرکز     
سرمايه با ابعاد وسيعتری بروز         

وجود بحران به معنای آن     .  ميکند
است که گرايش نزولی نزخ سود       
بالفعل شده است و سود سرمايه          

  .عمال کاهش يافته است

 

اما چگونه است که بحران مالی          
کنونی آمريکا چنين ابعاد بی                 
سابقه ای بخود گرفته است که              
حتی سردمداران هيات حاکمه             

چالش غير   "آمريکا صحبت از        
و پايان يافتن دوره ای        "  منتظره

در نظام اقتصادی سرمايه داری        
ميکنند؟ تفاوتهای اين بحران با           
ساير بحرانهای ادواری سرمايه        
کدام است؟ در پاسخ بايد به                     
شرايط اقتصادی و سياسی ای که      
عمال منجر به انباشته شدن و                
متراکم شدن اين بحرانها از                   
يکطرف و از طرف ديگر به                
تعويق انداخته شدن بحرانهای             

. ادواری شده است، اشاره کرد           
پايان دوران جنگ سرد برای              
سرمايه داری آمريکا در عين              
حال به معنای گسترش دامنه و            
قلمرو گردش و انباشت سرمايه          

دوران .  در سطح جهانی بود            
انباشت گسترده سرمايه در حوزه     
های جديد و بازارهای تازه باز           
شده به روی سرمايه های                        
آمريکايی، بطور مشخص در             
حوزه کشورهای سابق بلوک               
شرق که از امکانات باالی                     
ساختاری و نيروی کار انسانی           

 : بحران مالی آمريکا
 ...راه حل آنها، راه حل ما

ميشوند؟ حتی اگر بپذيريم که شکل           
بروز و يا داليل ظاهری و سطحی           
بحران مالی ناشی از عدم پرداخت           
اقساط وامهای مسکن باشد، از اين           
مدافعين سرمايه خواهند پرسيد که            
چرا چنين درصد قابل توجهی از               
توده مردم در يک دوره فشرده و               

شده اند  "  معضلی"کوتاه دچار چنين    
که عدم پرداخت اقساط وامهايشان           
بزرگترين سرمايه های جهان را               
دچار ورشکستگی و بحران کرده            
است؟ واقعيت اين است که عدم                  
توانايی بسياری از مردم از پرداخت      
اقساط وامهای مسکن نه دليل شکل          
گيری بحران بلکه خود ناشی از                 
گسترش دامنه بحران و افت سطح            
زندگی اقتصادی و درآمد مردم                   

داليل ارائه شده توسط مبلغين      .  است
سرمايه اساسا سطحی و گمراه کننده       

تبليغات سياسی و توجيهات             .  اند
مدافعان نظامی هستند که با سر در           

 . بحران فرو رفته است

   

برای بررسی علل پايه ای بحران             
بايد به عملکرد عام نظام سرمايه               

مساله در ساده ترين    .  داری پرداخت 
سطح و در يک کالم بر سر سود و            
نرخ سود و کاهش و افت سود                      
سرمايه است که شتاب گسترده ای            

قوانين عام      .  بخود گرفته است           
حرکت و انباشت سرمايه در چنين           
نظامی علت وجودی و شکل گيری         
اين بحران در چنين ابعاد گسترده و         

اين بحرانها از   .  همه جانبه ای هستند   
يک تناقض ذاتی در نظام سرمايه             

قوانينی مانند   .  داری نشئت ميگيرند    
نرخ سود  .  گرايش نزولی نرخ سود     

سرمايه، بنا به قوانين عام سرمايه             
داری و روند انباشت، گرايشی به             

زمانيکه اين    .  نزول و افت دارد           
نزول ماديت پيدا ميکند، جامعه                  
سرمايه داری را با خود در يک                  

حقيقت ساده اين    .  بحران فرو ميبرد   
است که کار در جامعه سرمايه                   
داری منشاء سود و توليد ارزش و            

اما روند توسعه   .  ارزش اضافه است  
سرمايه داری و انباشت سرمايه و            
رشد تکنولوژی بطور مداوم از                  
درصد نيروی کار در مقايسه با                  

آنچه .  وسايل و ابزار توليد می کاهد       
در نقد مارکسيستی بحران سرمايه           

۶٨شماره   
اين رشد    .  ماهر برخوردار است      

سريع انباشت و سود آوری                         
سرمايه اگر چه شرايط جديدی را          
برای سرمايه جهانی و بخصوص        
سرمايه آمريکايی فراهم کرد، اما         
در عين حال عواقب بحران زای            
خود را نيز متمرکز کرد و اکنون           

اگر چه اين         .  بروز داده است        
بحران در ابتدای برور خود                      
بازارهای مالی آمريکا را به کام             
خود کشيد، اما به سرعت و به                   
علت در هم تنيدگی نظام اقتصادی        
سرمايه داری جهانی، عوارض             
خود را در بازارهای ژاپن، اروپا         

. و حتی روسيه به نمايش گذاشت           
در يک کالم گستردگی دامنه و                
عمق بحران ناشی از جهانی شدن         
سرمايه و گسترش حوزه انباشت           
سرمايه و نتيجتا به معنای گسترش       
و تعميق بحرانهای مقطعی نظام             

  .سرمايه داری است

 

 راه حل آنها

هيات حاکمه آمريکا با بودجه ای            
 ميليارد دالری به نجات               ١٠٠٠

اعالم کرده   .  سرمايه شتافته است     
بانکها "  وامهای آلوده "اند که تمام      

هر .  را خريداری خواهند کرد             
خود "  وامهای آلوده "بانکی ميتواند   

از .  را به دولت بفروش برساند            
قرار ارزش اين وامها را نيز خود         

حتی به   .  فروشندگان تعيين ميکنند    
شعب بانکهای ساير کشورها در            
آمريکا نيز گفته اند که پاپيش                     
بگذارند و از اين شرايط بهره                   

چند نکته در اين          !  برداری کنند   
 :زمينه حائز اهميت است

  

معموال سخنگويان جامعه                           
بورژوای اينگونه قلمداد ميکنند که      
دولت نهاد حافظ منافع عمومی و            
مشترک تمامی اعضای جامعه               

نماينده منافع طبقه خاصی         .  است
منتخب همه مردم  . در جامعه نيست 

. است، نماينده همه مردم نيز هست      
تصوير کردن دولت بعنوان يک            
نهاد مستقل و فرای منافع طبقاتی           
يک رکن اساس ايدئولوژی سرمايه     

داليل چندانی برای       .  داری است   
پوچ بودن چنين تبليغاتی الزم                   

نگاهی به عملکرد دولت          .  نيست
آمريکا در اين بحران خيره کننده           

خودشان ميگويند منشاء           .  است
بحران عدم پرداخت اقساط وامهای     

٣صفحه مسکن توسط             



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مردمی که خانه   .  مردم عادی است 
هايشان را از دست ميدهند و بی            

اما دولت برای      .  خانمان ميشوند  
حل بحران به نجات صاحبان                  
سرمايه و ٽروتمندترين بخش                 

؟ آيا ذره ای           !جامعه می شتابد      
ترديد در اينکه دولت موجود                  
عليرغم پيچيدگی های ساختار               
دولتی، مدافع و نماينده بی قيد                 
وشرط يک طبقه و آنهم طبقه                  
حاکمه سرمايه داری است وجود         
دارد؟ آيا احدی اين ادعای مبلغين        
کودن سرمايه داری را خواهد               

 پذيرفت؟ 

 

از طرف ديگر، يک ادعای                     
هميشگی سرمايه داری رقابتی             
مساله عدم دخالت دولت در                      

. مکانيسم و عملکرد بازار است          
از دوران ادم اسميت تکرار کرده        

" دست نامريی بازار         "اند که          
مکانيسم حل بحران های ادواری        

و .  و مقطعی را نيز در خود دارد        
اينکه بحران ها خود در عين حال        
زمينه های برای پااليش سرمايه          
های ضعيف تر در هر دوره ای            

به اين اعتبار همواره              .  هستند
دولتهای رفاه و دولتهايی که ناچار   
به اعمال محدوديتهايی                                
برچگونگی عملکرد سرمايه در          
بازار شده اند مورد شديدترين                
انتقادات مدافعان اين گرايش در           

در .  سرمايه داری بوده اند                  
تبليغات پايان جنگ سرد، در عين      
حال پايان دولت رفاه و سيستم                
دخالت دولت در بازار را نيز                 

يک رکن ديگر         .  اعالم کردند    
تبليغات کر کننده بلوک غرب در         
جنگ سرد بر مطلوبيت و برتری       
نظام سرمايه داری رقابتی و عدم        
دخالت دولت در بازار متمرکز             

اما اکنون اين تبليغات      .  بوده است 
را اصلی ترين پرچمداران اين              

. نظام خود به کناری انداخته اند           
دوران اقتصاد     :  "حتی ميگويند    

بازار آزاد در آمريکا به پايان                 
  ".رسيده است

 

آنچه اين رويداد بوضوح در                    
مقابل اذهان عمومی قرار ميدهد،       

و خانمان برانداز اقتصادی و               
سياسی و اجتماعی برای توده              

گسترش .  مردم زحمتکش دارد      
بيکاری، سقوط سطح زندگی               
مردم، گسترش بی خانمانی،                
افول امکانات اجتماعی زندگی،        
سقوط سطح معاش و بيمه های            
اجتماعی و درمانی و بيمه های          
بازنشستگی و دسترسی به                     
امکانات آموزشی و آينده نا                    
مطمئن از عواقب اقتصادی چنين     

اما ابعاد اين         .  بحرانی هستند    
بحران بسيار گسترده تر از                    
بحرانهای ادواری و هر چند                 

. ساله نظام سرمايه داری است           
و دارای    "  مادر بحرانها   "اين    

. عواقب بسيار دهشتناکی است          
 ٦٠٠در سال گذشته بيش از                  

هزار نفر در آمريکا شغل خود            
و همين تعداد    .  را از دست دادند     

نيز منازل خود را از دست داده           
اما آمار تنها نتايج اوليه                .  اند

عملکرد اقتصادی اين بحران را        
بعالوه عواقب و   .  منعکس ميکنند 

عوارض بحران سرمايه داری به     
عرصه اقتصاد و تامين اجتماعی      

تشديد رقابتهای    .  محدود نيست   
سياسی، جنگ های احتمالی آتی،     
گسترش ميليتاريسم و سلب                    
حقوق مدنی و سياسی توده مردم        
از عواقب احتمالی ديگر اين                 

گسترش تبليغات    .  بحران هستند   
واپسگرايانه، ضد انسانی، نژاد         
پرستانه و فاشيستی از پی                       
آمدهای سياسی و اجتماعی ديگر      

  .چنين بحرانی است

 

 راه حل ما، آغاز يک دوره

 : بحران مالی آمريکا
 ...راه حل آنها، راه حل ما

عالوه بر ماهيت نظام اقتصادی                 
سرمايه داری نشاندهنده خصلت و           

. ماهيت دولت در چنين نظامی است       
صحبتی از حمايت از مردمی که               

دولت .  بيکار ميشوند در ميان نيست     
به فکر هزاران خانواری نيست که          
هر ماه خانه خود را از دست                         

کسی در اين نظام بفکر               .  ميدهند
گسترش بيمه بيکاری، سخت تر                
شدن دسترسی به امکانات آموزشی        
عالی و يا برخورداری از بيمه                    
درمان مناسب و بيمه بيکاری مکفی       

اين تمدن  .  برای بيکار شدگان نيست    
سرمايه داری است، آنهم در مهد               

  .تمدنش

 

 پی آمدها

دولت سرمايه داری حاکم با بودجه          
هنگفت هزار ميليارد دالری به                  

اما اين   .  نجات سرمايه شتافته است      
منابع عظيم مالی از کجا تامين                     
ميشوند؟ پرده پوشی در اين ابعاد               

خودشان بی  .  عمال غير ممکن است    
پروا و وقيحانه اذاعان ميکنند که               
اين مبلغ را از جيب مردم پرداخت           

چگونه؟ با پرداخت       .  خواهند کرد   
از محل  .  اين وامها از بودجه دولتی      

از کانال صدور    .  مالياتهای دريافتی 
اما .  قرضه های دولتی بدون پشتوانه    

معنای عملی اين راه حل چيست؟              
براه "مبلغين اين نظام ميگويند که             
راه "  افتادن چرخهای موسسات مالی   

اما براه افتادن   .  حل اين بحران است    
اين چرخها خود مستلزم تشديد فقر و       
محروميت بيشتر توده مردم                          

اساس راه حل آنها      .  زحمتکش است 
بر تهاجم به معيشت و هجوم گسترده   
به شرايط زندگی و کار طبقه کارگر       
و مردم زحمتکش در اين جوامع                

يکی از عواقب اين         .  استوار است  
. بحران گسترش ابعاد بيکاری است       

تشديد رقابت در صفوف نيروی کار       
و سقوط سطح دستمزدها و مزايای          
کاری و کال افزايش استٽمار کل                 
طبقه کارگر محصول چنين تهاجمی       

  .است

 

اين بحران مانند تمامی بحرانهای             
ادواری سرمايه دارای عواقب وخيم      

۶٨شماره   
از نقطه نظر طبقه کار و کمونيسم         

اساسا پايان دادن   "  راه حل بحران  "
به نظامی است که مسبب چنين                

راه حل ما استقرار     .  شرايطی است 
مادام که   .  فوری سوسياليسم است     

نظام سرمايه داری پابرجاست                
چنين بحرانهای مرگباری جامعه          

اين شرايط  .  را در بر خواهد گرفت    
مبنای کار کرد دائم چنين نظامی            

در عين حال و مادامی که            .  است
چنين نظامی پابرجاست نبايد اجازه     
داد که بار بحران بر گرده                            
کارگران و مردم زحمتکش گذاشته     

مبارزه برای بهبود زندگی         .  شود
مردم در عين مبارزه برای نابودی       
نظام سرمايه داری اساس يک                 
سياست راديکال و کمونيستی                  

  .است

 

گوشها برای شنيدن حقايق در                   
مورد اين نظام ضد انسانی باز                 

دوران تهاجم سرمايه به هر       .  است
آنچه که نامی و بويی از                                 
آزاديخواهی و برابری طلبی و                
کمونيسم برده بود، عمال به پايان            

کٽافت سرمايه داری     .  رسيده است  
در باالترين نقطه قدرت خود به              
معرض نمايش همگانی گذاشته              

در اين شرايط نقد              .  شده است    
بنيادهای نظام سرمايه داری، نشان     
دادن حقانيت و مطلوبيت                              
سوسياليسم در آزادی و رهايی                
جوامع انسانی بايد به يک رکن                

. اساسی تبليغات ما تبديل شود                  
کمونيسم کارگری بايد بازيگر                 
صحنه ها و مصافهای بزرگ                   

بايد .  جهانی در شرايط کنونی باشد     
 *.ورق را برگرداند

 

 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 طرف ن بي
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 ما ب
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



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 آغاز سال           :يک دنيای بهتر           
تحصيلی همواره با آغاز تالشی           

افزودن بر  .  در جامعه همراه است   
پی بردن به گوشه    .  دانش و آگاهی  

های ديگری از علم و دانش                      
اما نه تنها علم و دانش              .  بشری

بلکه حتی آموزش پذير و آموزش       
دهنده نيز هر دو  در اسارت                     

در اين   .  سرمايه و مذهب هستند       
چهارچوب چه مسائلی مد نظرند؟      

 برای آزادی علم چه بايد کرد؟ 

  

 من به اين سوال در         :آذر ماجدی 
چهارچوب جامعه ايران و نه                  
بطور کلی پاسخ می دهم، زيرا              
برای شرايط متفاوت بعضا پاسخ        
های متفاوتی می تواند مطرح                

جامعه ايران همواره تحت        .  باشد
ديکتاتوری قرار داشته است و              
اسير خرافه و سنت های عقب                

اين شرايط      .  مانده بوده است          
سياسی، اجتماعی و فرهنگی بر          

آموزی "  علم"محيط دانشگاه و          
اگر .  نيز تاثير بسياری داشته است    

در عرصه علوم مثبته خرافات و         
سنت ها و منافع طبقات حاکم و              
اقتصادی تاثيرات بالفصل ندارد،      
در ساير عرصه ها اين شرايط              
تاثيرات بسياری بر پروسه و                  

اين مساله   .  محتوای آموزش دارد   
حتی در کشورهای آزاد تر غرب        

 .نيز مشاهده می شود

 

تالش های بسياری در غرب در           
دهه های شصت و هفتاد ميالدی          
برای باصطالح خالصی علم از          
اين محدوديت ها انجام گرفته                  
است که بعضا تاثيرات مثبتی                 

اما چنين تحوالتی        .  داشته است   
دائمی نيست و با هر هجوم                        
سرمايه و ارتجاع باز پس گرفته           

تا آنجا که به نقش مذهب     . می شود 
بر می گردد در ايران همه چيز             
زير بختک مذهب قرار گرفته               

مذهب و خراقات مذهبی در     .  است
تار و پود جامعه رسوخ کرده                  

در مقابله و شورش عليه           .  است
اين شرايط يک جنبش وسيع                    
سکوالريست و ضد مذهب در               

روشى نظام سرمايه دارى                     
در سوسياليسم      .  امروز است     

برخالف سرمايه دارى علم و              
دانش و توانائى و دستاوردهاى          
علمى و فکرى و فرهنگى بشر            
در خدمت انقياد خود بشر نيست         
بلکه به وسيله تعالى مادى و                  

جامعه .  معنوى او تبديل ميشود        
سوسياليستى علم و دانش را از            
زندان سرمايه و سود و اولويت          
اقتصادى و سياسى اقليتى مفت           
خور رها ميکند و همان مکانى           
را به علم و محيط علمى و                       
آکادميک ميدهد که بايد داشته               
باشد؛ يعنى به خدمت درآوردن           
دستاوردهاى بشر در خدمت خود     

 . بشر

 

به اين اعتبار دانشگاه و مراکز            
علمى و آموزشى در نظام                       
سوسياليستى از قيد انحصار و             
رقابت و توانائى مالى و استفاده          

در .  وارونه از علم آزاد ميشود         
جامعه اى که سواد و دانش و                 
يادگرفتن و تخصص داشتن يک        
امتياز نيست بلکه يک حق                      

 آنوقت    ،همگانى و بديهى است         
دانشگاه و مراکز آموزشى تماما        

از اولويتهاى    .  دگرگون ميشود   
 علمى تا     ، آموزشى  ،کار تحقيقى  

در دسترس بودن دانشگاه و                  
مراکز عالى آموزشى براى                  

 از مناسبات ميان استاد          ،همگان
و دانشجو تا هدف کسب علم و              
دانش و غيره تماما زير و رو                

امروز همه اينها در              .  ميشود
خدمت نيازهاى سرمايه و بازار        
و مناسبات اجتماعى استثمارگر        

 .  کنونى است

 

در سرمايه دارى بدرجات زيادى     
و بدالئل معين اقتصادى هنوز             
ورود به دانشگاه امرى ساده و            

اولويت .  در اختيار همگان نيست    
دانشگاه رابطه مستقيمى دارد با         

. نياز بازار و توليد و بيزنس                 
مراکز علمى و دانشگاهى دراين       

 ، اگر نه عموما اما اساسا       ،جامعه
در خدمت توليد افکار ضد                      

  و چپ در دانشگاهآغاز سال تحصيلى جديد   
 با هيئت دائر حزب

ايران شکل گرفته، اما اين جنبش               
هنوز قدرت آن را ندارد که دست               
مذهب را از دانشگاه و مدارس                    

حتی در غرب نيز شاهديم . کوتاه کند
که دستگاه مذهب می کوشد روايت          
مذهب از خلق دنيا را در مدارس               
بجای تئوری های تکامل يا در کنار         

مذهب دستگاهی    .  آن تدريس کند       
است کامال در خدمت سرمايه و                  
بورژوازی که برای توجيه دنيای             
کنونی، نابرابری ها و بی عدالتی              

 . های آن کار می کند

 

مبارزه برای مذهب زدايی از                      
جامعه پاسخ درخور برای خالصی        
محيط دانشگاه و مدارس از نفوذ و            

سکوالريسم .  حاکميت مذهب است      
بعنوان سيستم سياسی حاکم يک                 
شرط الزم دستيابی به اين شرايط              

جدايی مذهب از دولت و                .  است
آموزش و پرورش در کنار يک                 
مبارزه وسيع برای مذهب زدايی از        
جامعه بايد در راس فعاليت های ما           
و کليه جريانات آزاديخواه و علم                

مبارزه با خرافه    .  دوست قرار گيرد   
در اين چهارجوب می تواند به پاسخ       

تا آنجا که به کوتاه کردن                  .  رسد
دست سرمايه مربوط می شود،                   
مبارزه عليه سرمايه داری،                          
واژگونی اين سيستم و برقراری                

 .سوسياليسم تنها پاسخ است

 

 دانشگاهها و محيط    :يک دنيای بهتر  
های علمی و آموزشی همواره يک          
نقطه توجه کمونيسم کارگری بوده           

چه تصويری از مراکز علمی      .  است
در يک جامعه سوسياليستی مد نظر        

 داريد؟ 

 

 سوسياليسم يک        :سياوش دانشور   
نظام برتر و آزاد و انسان محور در         

جامعه .  تمام شئون است                       
سوسياليستى برخالف سرمايه دارى     
امروز متکى بر جهل و خرافه و                
مذهب و علم ستيزى و آپارتايد                     

بلکه حاصل  .  جنسى و طبقاتى نيست   
نفى تمام اشکال و بنيادهاى                            
اقتصادى و سياسى و فرهنگى و                

۶٨شماره   
جامعه و تئورى پردازيهاى ضد             

يکى در خيابان و       .  کارگرى است  
کارخانه و محله و خانواده زور              
ميگويد و ستم روا ميدارد و يکى             
در دولت آن را قانونيت ميدهد و              
يکى در دانشگاه آن را به طرق                

امروز .  تئوريزه ميکند    "  علمى"
 ،مخاذن مهم فکرى سرمايه دارى        

نظريه پردازان بورژوا و ضد                 
 کاريريست هاى بازار        ،کمونيست

و متخصصينى که بايد ارکان اين           
 مامن شان   ،نظام را سرپا نگهدارند   

اين .  و مرکزشان دانشگاهها است      
انعکاسى از رابطه دانشگاه و                   
مراکز علمى با مقتضيات و                       

در .  نيازهاى جامعه امروز است        
 اولويت    ،سوسياليسم فلسفه جامعه     

 ، ارزشها و ضد ارزشهاى آن          ،آن
مکان علم و دانش در ترقى و رفاه          

 و همه چيز زير و رو                         ،بشر
 . ميشود

 

 تصوير دانشگاه و      ،بطور خالصه 
مراکز علمى در يک جامعه                       

 ،سوسياليستى و آزاد و برابر                    
جامعه اى که دانستن و آموختن و           
سعادت و رفاه و فراغت و انتخاب         
آگاهانه را به امرى همگانى تبديل         

 جامعه اى که علم و             ،کرده است  
مرکز علمى تماما خصلت اليتيستى     
امروز خود را از دست ميدهد و به        

 ،حقى در اختيار همه تبديل ميشود        
جامعه اى که اصل آموزش را تا             

 در     ،سطوح باال اجبارى ميکند            
چنين جامعه روشن و مطلع و                   
آزادى دانشگاه هم يه يک گوشه              
مهم دنياى خوشبخت انسانها تبديل        

ديوار بين دانشگاه و جامعه     .  ميشود
فروميريزد و علم و دانش به همان         
تبديل ميشود که بايد باشد؛ يعنى               
توانائى علمى و قدرت تشخيص و         

 . پيشرفت بشر در خدمت خود او

 

 معموال در آغاز      :يک دنيای بهتر   
سال تحصيلی به معلمان و مربيان         
مراکز تحصيلی کمتر پرداخته                

نقش و جايگاهی که اين            .  ميشود
نيروی اجتماعی در تحوالت                    
سياسی جامعه ايفا ميکنند، کدام               
است؟ فراخوان کمونيسم کارگری       

 در اين زمينه چيست؟  

 

 در ايران معلمين              :آذر ماجدی    
همواره در ميان     

۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اقشار زحمتکش و قابل احترام              
معلمين .  جامعه قرار داشته اند           

نقش بسيار مهم و تعيين کننده ای          
در مبارزه عليه خرافات و تصفيه       
محيط علم و آموزش از تئوری ها       
و ايدئولوژی های توجيه گر                    

اما اين   .  استثمار و خرافه دارند        
قشر زحمتکش خود بشدت                       

مقابله با اين      .  سرکوب می شود     
سرکوب اولين قدم در جهت                     
تصفيه محيط آموزشی از مذهب          

در چند سال اخير معلمين          .  است
جنبش فعالی برای احقاق حقوق            
خود براه انداخته اند، چه دردفاع         
از حق رفاهی و اقتصادی خود و         
چه در جهت تصفيه مدارس از              
انواع و اقسام انجمن های                          

جنبش .  جاسوسی و انيگيزاسيون     
معلمين بايد مورد حمايت و                      
پشتيبانی مردم و دانش آموزان و          

اين نيرو   .  دانشجويان قرار گيرد     
نقش مهمی در خالصی جامعه از        

. شر رژيم اسالمی ايفاء می کند            
پيش از انقالب نيز معلمين نقش            
مهمی در مبارزه عليه ديکتاتوری      

 .شاه داشتند

 

کمونيسم کارگری و حزب ما                 
همواره از مبارزه معلمين دفاع             

ما بايد معلمين را           .  کرده است   
خطاب قرار دهيم و از آنها                        
بخواهيم که متحد و متشکل در               

. مقابل رژيم اسالمی بايستند                   
پروژه مذهب زدايی حزب را به          
آنها معرفی کنيم و از آنها بخواهيم       

بايد با  .  که به اين حرکت بپيوندند      
فعالين راديکال و چپ معلم تماس        
نزديک برقرار کنيم و تالش کنيم         
که آنها به صف حزب و جنبش ما         

در صف کمونيسم              .  بپيوندند
کارگری آنها می توانند مبارزه با        
رژيم اسالمی و جايگزينی آن با            
يک دنيای بهتر، با جامعه ای آزاد       
و برابر و سعادتمند و عادالنه و            
همچنين مبارزه ای عميق و ريشه       
دار با مذهب را به بهترين و                     

 .موثرترين شکل به پيش برند

 

 در جوامعی         :يک دنيای بهتر        
مانند ايران دانشگاه و به درجاتی         

دانشجو پشت راه حل کارگر و            
کمونيسم براى آزادى جامعه عليه  

ما .  سرمايه دارى متشکل شوند       
هيچ عالقه اى نداريم که دانشجو        

 ،نيروى فالن آخوند معمم يا مکال     
يا فالن سابقا پاسدار تازه طرفدار      

 يا رژيم سابقى ها يا          ،کانت شده 
ناسيوناليستهاى قوم پرست شود        
که هرجا شروع کردند مهر                   
قومى و مذهبى خودشان را به              

ما .  سواالت اجتماعى بزنند            
همانطور که در قلمروهاى                    
مختلف جامعه عليه ناسيوناليسم         
و مذهب و آپارتايد و عقايد                      
واپسگراى بورژوازى و جنبش        

 در        ،سياسى شان ميجنگيم               
دانشگاه هم تالش ميکنيم نقد                  
کمونيستى طبقه کارگر حرف             
اول را بزند و همين به بستر                  
اصلى چپ دانشگاه و هويت                 

 . فکرى و سياسى آن تبديل شود

 

اين خط براى اينکه موفق شود            
بايد بتواند توانائى هاى ويژه اى         
در قلمرو سازمانگرى از خود            
بدست بدهد و به سواالت واقعى         
هر روزه اعتراض دانشجو پاسخ     

اوال نقد راديکال و مارکسى     .  دهد
به ايده هاى حاکم در جامعه و                
جنبشهاى اصلى طبقات دارا بايد       
بتواند مستمرا زنده بودن و تمايز       
خود را بعنوان يک رکن اساسى        
هويت فکرى و تئوريک چپ               

ثانيا اين      .  دانشگاه حفظ کند          
نگرش انتقادى در عين حال                  

پراتيکى .  هويتى پراتيکى دارد      
روشن که اعتراض دانشجو را           
بطور کلى بتواند بسيج کند و                 

ثالثا اين ديگاه بايد        .  جهت بدهد  
بتواند پاسخ نيازهاى اعتراض            

خصلت و    .  دانشجويان را بدهد     
نقطه مشخصه اين نقد جنبه                    

. سازمانگر و پراتيکى آنست               
ايجاد انواع نهادهائى که بتواند            
چسپ درون جنبشى چپ دانشگاه     
را نگهدارد و همزمان هژمونى         
فکرى و مولفه هاى اساسى                    

. هويتى اين جنبش را تقويت کند        
در عمل واقعى معنى اين يعنى            
اينکه دانشجوى کمونيست بايد            
قادر باشد که هر اعتراض ساده          
و عمومى و بديهى دانشجو را              

 ،مال خود و اعتراض خود کنند         
نقدشان را به نقد و پرچم آن                     

 و همزمان     ،اعتراض تبديل کنند    
بتواند جهت و سياست و                           

  و چپ در دانشگاهآغاز سال تحصيلى جديد   
 ...با هيئت دائر حزب

مدارس يک مرکز اعتراضی نيز             
کمونيسم کارگری يک               .  هست

گرايش زنده و پرتحرک در اين                  
رئوس خط مشی          .  عرصه است    

حزب اتحاد کمونيسم کارگری براى       
فعاليت در دانشگاهها چيست؟                     
تاکيدات حزب در اين چهارچوب             
کدامها هستند؟ اصلی ترين تقابل               
کمونيسم کارگری در دانشگاهها               

 کدام گرايشات هستند؟ 

 

 ما رئوس نگرش       :سياوش دانشور  
وظايف "و سياست مان را در جزوه       

تبئين کرده    "  دانشجويان کمونيست   
ايم و همينجا دانشجويان کمونيست و      
سوسياليست را به مطالعه مجدد آن          

اينجا بطور موجز            .  فراميخوانيم
 :نکاتى را تاکيد ميکنم

 

در کشورى مانند ايران دانشگاه يک       
کانون فعال و پر جنب و جوش                    

محلى است که زودتر     .  سياسى است 
عقايد و آرمانهاى پيشرو و                             
سوسياليستى طبقه کارگر به زبان            

دانشگاه .  نقد اجتماعى تبديل ميشود      
در ايران يکى از بارومترهاى                    
سياست بطور کلى است که از                     
جناحهاى رژيم تا اپوزيسيون چپ و       
راست تالش دارد در سير حرکت             

همانطور که      .  آن تاثير بگذارد          
طرفداران دو خرداد و ليبرالهاى               
اسالمى و دمکراتهاى نظم نوينى و          
قوم پرستان تالش ميکنند در                         

 ،دانشگاه عقايد خود را همه گير کنند  
کمونيستها و چپها هم بطور کلى                 

جامعه .  همين تالش را پيش ميبرند        
بخشى از جامعه است و در جامعه            
گرايشات و جنبشهاى طبقاتى فعال          

اين گرايشات اجتماعى جامعه         .  اند
به اين  .  در دانشگاه هم تالقى ميکنند     

عنوان کمونيسم کارگرى بعنوان               
متاخرترين و مارکسيستى ترين نقد         
سرمايه دارى تالش ميکند که                      
فضاى فکرى و جهت سياسى                      
دانشگاههاى کشور ملهم ازاين                   

اين جنگى صرفا برسر     .  جنبش باشد 
جدال اجتماعى و           .  عقايد نيست     

طبقاتى و جنگ آلترناتيوها و افق              
جامعه است و دانشگاه يک گوشه              

ما تالش داريم که دانشگاه و        .  آنست

۶٨شماره   
صالحيت رهبرى يک مبارزه را          

 نهادها و             ،رابعا.  نشان دهند      
کانونهاى هوادار احزاب سياسى           
چپ و راست حتما هميشه وجود             

اين سازمانها و کانونها با           .  دارند
تشکل دانشجويان تفاوت اساسى            

دانشجويان کمونيست نيز بايد .  دارد
تشکل ويژه خود را مثل هر جمع            

اما وظيفه   .  کمونيستى داشته باشند    
اين دانشجويان کمونيست درخود و      

وظيفه شان     .  براى خود نيست         
سازماندهى اعتراضات در                       
مکانيزمهاى مقدور و ايجاد تشکل        

سازمانى .  توده اى دانشجويان است   
که هر کسى که خود را چپ ميداند         
و با راستها و سياست شان مخالف         
است عضو آن شود و يا در صف           

يک سازمان توده    .  آن حضور يابد   
اى دانشجوئى نميتواند متکى به              
روشهاى نيابتى و فراخوانى و                 
اشکالى از نمايندگى غير مستقيم            

دانشجو بطور طبيعى                .  باشد
اعتراض دارد و بايد در پيشبرد              

. اعتراضش بتواند نقش ايفا کند              
اتکا به اراده جمعى دانشجويان در        
ظرفيت شوراهاى دانشجويان و             

 توان و    ،مجامع عمومى دانشجوئى   
امکانات چنين سازمانى را                         
بسرعت باال ميبرد و دانشجو خود         
را همواره جزئى از روند در                    

 . جريان و مبارزه مشخص ميداند

 

تشکل توده اى و مستقل و چپ                  
دانشجويان امروز بيش از هر                  

قطب چپ   .  زمان ضرورى است     
دانشگاه بايد بتواند در مدت                        
کوتاهى فضاى دانشگاه را تماما             
در دست گيرد و به يک جنبش سر         
و ته دار تبديل شود که نبضش با              
ديناميزم حرکت و نقد اجتماعى               

از نقد  .  کارگر عليه سرمايه ميزند     
طبقاتى کارگر نيرو بگيرد و در              

. قلمرو دانشگاه آن را تسرى دهد           
هر راهى جز اين تنها به روشهاى         
قديمى تر و سنتهاى شبه                                
کنفدراسيونى و اتحادها و ائتالفهاى  
کانونهاى فکرى و نظرى محدود           

چنين سنتى قادر نيست            .  ميشود
راست اسالم زده و تازه ليبرال                
اسالمى را در دانشگاه حاشيه اى           
کند و در بهترين حالت به گروه               

نقد سنتهاى  .  فشار آن تبديل ميشود     
قديمى و غير موثر صرفا امرى              

 بلکه و اساسا عملى       ،نظرى نيست 
 . و اجتماعى است

۶صفحه    



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 جوامعی که تحت           :آذر ماجدی   
ديکتاتوری زندگی می کنند با اين        

دانشگاه و        .  پديده روبرويند       
مدارس در چنين جوامعی به محل       
مبارزه با ديکتاتوری و برای                  

. آزادی و عدالت بدل می شود                
فضای حاکم در محيط های                      
آموزشی به يک معنی عام کلمه            

ما هم در زمان رژيم        .  چپ است 
سابق و هم طی حيات رژيم                      
اسالمی شاهد چنين روندی بوده           

بخاطر داريم که يکی از                .  ايم
اولين سنگرهايی که رژيم اسالمی     
برای تثبيت خود فتح کرد، سنگر         

انقالب "باصطالح    .  دانشگاه بود  
با چنين قصدی شکل         "  فرهنگی
به خاک و خون کشيدن            .  گرفت

دانشگاه و سپس قتل عام يک نسل        
بمنظور تثبت ارتجاع اسالمی               

 .بخشی از تاريخ اين رژيم است

 

دانشگاه عمدتا چپ است، عموما         
اما در    .  چپ در شکل عام آن             

محيط دانشگاه ها در ايران                       
کمونيسم کارگری در دهه اخير            
جای خود را بخوبی باز کرده                 

بايد در نظر داشت که آنچه       .  است
ما در دانشگاه ها با آن روبرويم،          
جنبش دانشجويی بمعنای اخص           

بلکه دانشگاه و           .  کلمه نيست     
دانشجو بقول منصور حکمت                

يک جنبش وسيع    "  نوک کوه يخ   "
 . عليه سرنگونی است

 

حزب وظايف دانشجويان                         
کمونيست را تبيين و تدوين کرده         

از اين فرصت استفاده می        .  است
کنم و عالقمندان را به سايت                    
حزب برای دريافت اين جزوه               

من در اينجا رئوس    .  ارجاع ميدهم 
مباحثی را که به تفصيل در آن                
جزوه مطرح شده است، طرح               

 .ميکنم

 

روشن است که دانشجويان                       
همچون هر قشر ديگر احتياج به          

از اين رو ضروری     .  تشکل دارند 
است که يک تشکل توده ای و                 

اين .  مستقل دانشجويی شکل گيرد    

مقابله با گرايش ملی اسالمی،              
بنظر من يکی از تقابالت اصلی         

. دانشجويان کمونيست است                
جريان تحکيم وحدت، بطور                

 16نمونه، که در جريان اتفاقات        
آذر سال گذشته نيز نقشی بسيار          

. مخرب و ارتجاعی ايفاء کرد            
اين گرايش را بايد از ميان                      

آنها .  جنبش دانشجويی طرد کرد     
و سياست های مماشات جويانه           

اسالمی شان را بايد          -ارتجاعی
 .افشاء کزد

 

 در سالهاى         :يک دنيای بهتر        
گشته ما شاهد شکل گيری و                  
فعاليت دانشجويان آزاديخواه و          

اعتراضاتی .  برابری طلب بوديم   
که با سرکوب وحشيانه رژيم و           
تالشهای بقايای اين جريان                    

چه جمع بندی             .  مواجه شد      
عمومی از فعاليت اين جريان              
داريد؟ چه درسهای از اين تجربه    

 بايد آموخت؟ 

 

 دانشجويان       :سياوش دانشور      
آزاديخواه و برابرى طلب                       

اول .  محصول دو روند بودند          
تحوالت سياسى جامعه و به اين          
اعتبار دانشگاهها بعنوان يک              
کانون فعال سياسى بدنبال بن                
بست و تالشى دو خرداد و پست         
مدرنيسم و ليبراليسم اسالمى و           

. جريان دستگاهى تحکيم وحدت       
دوم ضرورت پاسخى اجتماعا            

. چپ و علنى در قلمرو دانشگاه         
ادبيات چپ در هر کشورى و در       
هر واقعه اى بدون ترديد از                   
ادبيات چپ زمانه خود تاثير                 

چپ دانشگاه هم ازاين        .  ميپذيرد
در دانشگاه   .  قاعده مستثنى نبود    

انواع محافل که خود را چپ                 
اما .  خطاب ميکنند وجود دارند        

مولفه هاى ديدگاه کمونيسم                     
کارگرى و همينطور چپ                       
راديکال دستکم در شش سال                

. گذشته خود را نشان دادند                     
کمونيسم کارگرى از نظر فکرى      
و اجتماعى متعين است و ميتوان       
هرجا نشان داد که کدام حرکتها           
در جامعه متاثر از اين ديدگاه و           

چپ .  اين اين جنبش است                  
راديکال برعکس بشدت نامتعين      

نه تماما سيماى چپ                 .  است
راديکال دوره قبل را دارد و نه           

تجديد "تغييرات صورى و                    

  و چپ در دانشگاهآغاز سال تحصيلى جديد   
 ...با هيئت دائر حزب

وظيفه دانشجويان کمونيست و فعال        
است که برای چنين امری دست                 

دانشجويان قرار نيست     .  بکار شوند  
که يک حزب سياسی از دانشجويان        

لذا مهم است که برای                  .  بسازند
تشکيل يک تشکل توده ای و                         

تشکلی که علنی   .  قدرتمند تالش شود  
فعاليت می کند و خواست های چه            
باصطالح صنفی، يعنی مطالبات             
رفاهی دانشجويان و چه خواست               
های عمومی تر اجتماعی و سياسی         
را مطرح می کند و برای آنها                       

جنبش دانشجويی    .  مبارزه می کند      
بايد بتواند در نقش رهبری نسل                  

بتواند ايده ها و       .  جوان ظاهر شود    
اميال اين نسل را نمايندگی کند و                
ترقی خواهی، آزاديخواهی و                      
مدرنيسم را در قالب تصويری از             
يک جامعه ايده ال نسل جديد در                  

 .مقابل جامعه قرار دهد

 

رهبران جنبش دانشجويی بايد                     
فعاالنه در زندگی سياسی و                           
اجتماعی جامعه دخالت داشته باشند        
و به مسائل مبتال به اين عرصه ها             

بايد در مبارزه فکری        .  پاسخ دهند  
نقش فعالی ايفاء کنند، جنبش و                     
تشکل دانشجويی را به اعالم                        
همبستگی فعال از مبارزات ساير             
جنبش های آزاديخواه در جامعه،              
جنبش کارگری، جنبش حقوق زن،         
برای حقوق مدنی و فردی و                          

رهبران .  سکوالريست سوق دهند       
راديکال و کمونيست می توانند از            
اين طريق و با شرکت فعال در                    
جنبش و مبارزات دانشجويی اعتماد      
توده دانشجويان را جلب کنند و در            
 .نقش رهبری اين جنبش قرار گيرند

روشن است که دانشجويان                            
کمونيست همچون هر کمونيست               
ديگری به يک جريان کمونيستی              

اين دانشجويان را ما         .  تعلق دارند  
دعوت می کنيم که به حزب اتحاد              

تعلق آنها  .  کمونيسم کارگری بپيوندند  
به حزب در شرايط کنونی بايد                     

رعايت موازين امنيتی     .  مخفی باشد  
اما تا آنجا   .  يکی از مسائل مهم است     

که به رهبری تشکل توده ای مستقل         
دانشجويی مربوط می شود، اين امر       

 .بايد کامال علنی باشد

۶٨شماره   
در رگه هاى مختلف آن           "  نظرها

بويژه بدنبال فروپاشى شوروى              
توانسته است سيماى واحد و                      
چهارچوب فکرى و سياسى                      

اما سنتهاى    .  روشنى به آن بدهد         
سياسى و عملى اين خط طرفداران       

 . رنگارنگش را هم جهت ميکند

 

هويت فکرى و سياسى دانشجويان       
آزاديخواه و برابرى طلب ترکيبى         
از ايندو بود و هرچه بيشتر بويژه           
از نظر سنت فعاليت به ديدگاههاى       

. چپ راديکال نزديک تر بود                  
خودشان هم ترجيح ميدادند که با             

با اينحال  .  اين عنوان شناخته شوند    
همه کسانى که خود را با داب                    
معرفى ميکردند تالش داشتند خود       
را بعنوان چپ در مقابل قطب                   

نقطه عزيمتى  .  راست معرفى کنند   
که اگرچه درست است و در                      
دعواى چپ و راست دانشگاه                   

 اما اگر نتواند خود          ،اساسى است  
 سبک کارى   ،را به سيمائى جنبشى   

 الگوهائى براى جذب به        ،توده اى 
 و   ،مبارزه سياسى در دانشگاهها        

ترندى با قابليت فراگيرى و انسجام      
 بناچار به چاه        ،فکرى ارتقا ندهد     

هميشگى چپ و راست زدن و دو           
راهى آوانتوريسم و پاسيفيسم                   

 . سقوط ميکند

 

به نظر من دانشجويان آزاديخواه و       
برابرى طلب در ابتداى کارشان            
تالش کردند سيماى متفاوتى از               
چپ قديم و سنتى بدست دهند اما              
نتوانستند اين سياست را بسط دهند        

. و به يک سنت تبديل کنند                           
محدوديتهاى فعاليت چپ در                     

نفس .  دانشگاه را کامال درک ميکنم    
چپ بودن هم امروز متمايز کننده          

در هر گوشه جامعه      .  مهمى نيست 
انتقاد چپ به وضع موجود قابل               

جامعه راه حل ندارد    .  مشاهده است 
و بناچار نگاهها به سمت چپ و               

. راه حل اجتماعى چپ برميگردد        
مسئله اينست که ماهيت و هويت             

. اين چپ امروز چيست و کيست           
هر جريان و حرکت چپى که نتواند       
خود را به سنت يک انتقاد                            
کمونيستى و انقالبى و کارگرى              
متکى کند بسرعت همان بالئى                

دانشجويان "سرش مى آيد که                   
داب .  از سر گذراندند"  سوسياليست

اگرچه در متن تعرض ضد                         
کمونيستها از           

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رژيم و عواملش در دانشگاه تا               
سکتهاى مهجور زير فشار قرار          

 اما بعنوان يک حرکت               ،گرفت
تناقضات و ضعفهاى بنيادى                   

 . داشت

 

اوال اين جريان نتوانست خود را          
متکى بر سياستهائى روشن و                
فراگير و متحد کننده در                              

و .  دانشگاههاى کشور تکثير کند      
اين از معضالت ناشى از سيماى         

دوما داب  .  جنبشى آن ناشى ميشود   
نتوانست الگوى متشکل شدن توده     
اى دانشجويان را بدست دهد و يا          

سوما از    .  حتى بسمت آن برود         
نظر سبک کارى با اولين                          
دستگيريها به سمت يک جريان            

تمام .  زير زمينى تغيير مسير داد       
 مستقل از           ،نقطه قدرت داب          

 ميتوانست    ،کمبودهاى فکرى آن      
علنيت اين جريان   .  علنيت آن باشد  

و توان سرپا نگهداشتن علنى و              
گسترده آن هنرى بود که داب                 

 و بدنبال        ،برعکس.  بدست نداد   
سرکوبهاى وزارت اطالعات به         
نوعى سياست جنگ و گريز و               
ادبيات غير متناسب با يک جريان      
علنى روآورد که ضربه جدى به          

 ،داب اگر ميتوانست  .  آن وارد کرد 
 ،و هر خط ديگر اگر بتواند                      

خصوصيات يک جريان علنى              
وسيع و اجتماعى چپ را بدست            

 ،بدهد و حول آن نيرو جلب کند             
هيچ دستگيرى و پاپوش دوزى             
براى آن نميتواند از صحنه حذفش      

داب با يک آکسيون تومار            .  کند
جائى که به شما      .  خود را ورچيد   

حمله ميکنند يا بايد فرار کنيد و يا          
داب ناچار بود در         .  پاسخ بدهيد  

موقعيتى پاسخ بدهد اما براى اين          
نه فقط آماده نبود    .  پاسخ آماده نبود  

درک روشنى از جدالى که وارد           
توان کافى    .  آن شده بود نداشت         

براى سازماندهى مجدد و حفظ              
هويت اعتراضى علنى در                        
دانشگاهها را فاقد بود و به همين           
دليل به روشهاى سازمانهاى                  
مخفى و جاهائى با صدور                         
اطالعيه هائى عليه ماموران                  
رژيم به نوعى بازى کودکانه رو         

در واقع داشت جاى خالى         .  آورد

 آذر و فراتر هر         ١٣از اجتماع     
ابراز وجود علنى و وسيع تر                

اما هر تصورى        .  خود داشتند   
داشتند يک نکته روشن است؛             
هيچ نوع کليشه پردازى و                       
الگوبردارى در شرايط مشخص       
يک کشور با محدوديتها و                      
معضالت ويژه آن نميتواند پايه          
هاى محکمى براى تبئين يک               

يا تالشهاى تبليغاتى   .  حرکت باشد 
کمپينى مانند آرم و سرود و                    
شعارها و غيره اگر چه مهم و              
جاهائى حياتى اند اما اگر متکى          
به يک حرکت وسيع نباشند به              

به .  نمايشى تبليغاتى تبديل ميشوند   
نظر من مشکل اساسى و پايه اى        
داب دو بعد داشتند؛ اول متاثر از        

. ديدگاههاى چپ راديکال بود             
دوم در بدست دادن الگوى يک           
جريان جنبشى و علنى و فراگير         
اجتماعى چپ ناتوان بود و در             
مقطع آخر اين ناتوانى را به                   

و .  نوعى هويت تبديل کرد                
باالخره محاسبات اين دوستان در     
سطوح مختلف نادقيق و در                    

. موارد زيادى اشتباه بود                         
فشارهاى رژيم و محدوديتهائى          
که به کار فعالين ميگذارد را همه   

اما کارگران هم       .  درک ميکنند   
زنان .  هر روز دستگيرى ميدهند    

. هم هر روز دستگيرى ميدهند           
اما مومونتوم و ديناميزم                          
اعتراض جنبشى آنها يکباره                

به نظر ميرسد        .  ناپديد نميشود   
تاکنونى تالش       "  جمعبنديهاى"

دارند ناچارى و حقانيت حرکت         
 آذر و پيامدهاى ناشى از آن           ١٣

را توجيه کنند و يا بر درست                 
يا .  بودن کامل آن تاکيد بگذارند        

تماما و براى اهداف سياسى                  
تمام موافقين  .  نازلى کال نفى کنند   

و مخالفين اين بحث به هر نتيجه         
اى برسند به سواالت واقعى ترى      
که مطرح شد و ضعفهاى اساسى       
ترى که اين جريان حمل ميکرد          

اين نکته مهمى      .  پاسخ نداده اند     
است که بايد مورد توجه                           
دانشجويان کمونيست قرار                    

 . بگيرد

 

 فعاليت تا پيش از           :آذر ماجدی  
 آذر اين جريان بروز علنی            13

آشکار بود که       .  چندانی نداشت   
يک جريان دانشجوئی وجود                
دارد که خود را با اين گرايش               
تداعی می کند و شعارهايی که با       

  و چپ در دانشگاهآغاز سال تحصيلى جديد   
 ...با هيئت دائر حزب

سنت راديکاليسم اجتماعى و يک              
که البته  .  مبارزه علنى را پر ميکرد      

 . اين غير ممکن است

 

من برخالف بسيارى از محافل که            
 ،ايرادات شبه تئوريک به داب دارند     

از جمله اينکه با مرزبنديهاى                       
چپ "ايدئولوژيک خود را                             

 ،"مارکسيست لنينيست    "،"کارگرى
و غيره نام   "  دانشجوى سوسياليست "

 فکر ميکنم معضل داب و       ،ميگذارند
هر حرکت دانشجوئى چپ اين                    

چون به هر حال اين      .  عناوين نيست 
دانشجويان در همان سالهاى                         
اعتصاب کارگران پتروشيمى شعار      
دفاع از کارگران و هم جهتى با                   

. منافع کارگرى را بلند کردند                      
معضل اينست که چپ در دانشگاه            
که البته با اين بگير و ببندها نميتوان        

 چگونه ميتواند   ،آن را ريشه کن کرد    
اعتراض فى الحال موجود دانشجو         
را به اعتراضى توده اى و سنتى                
پايدار و بازتوليد شونده و فراگير              

منظورم از فراگير اينست    .  تبديل کند 
که هر کسى که در مقابل قطب                     
راست خود را چپ مينامد و با                      
مولفه هائى عام تبئين ميکند بتواند            

امروز اما  .  در اين بستر فعاليت کند      
چپ راديکال در دانشگاهها عموما          
به روش کار مخفى روآورده است و       
ميدان را براى تحکيم وحدت و                    
شرکاى ناسيوناليست و شبه ليبرالش      

اين نتيجه اين      .  خالى گذاشته است     
نوع چپ زدن است که همواره آب           

 . به آسياب راست ميريزد

 

من وارد ارزيابى مجدد از حرکت            
 آذر نشدم چون ما قبال در                        ١٣

همينطور بعد   .  اينمورد حرف زديم    
از مدتها و از ته تاريخ موضوع را           

. بررسى کردن زياد اهميتى ندارد           
مسئله واقعى امروز اينست که اين           
تجربه کمبودهاى جدى براى ادامه          

اين جريان    .  کارى داشت و دارد          
شايد تصورش اين بود که حرکتى             
وسيع شرايط جديدى را خلق ميکند          

 فرانسه را در     ۶٨و الگوهائى شبيه     
من دقيقا نميدانم در      .  ذهن داشته اند   

ذهن و بحث و دورنماى اين                           
دانشجويان چه بوده و چه انتظارى           

۶٨شماره   
اين گرايش تداعی می شد در                     
برخی از اعتراضات دانشجويی            

اما از اعالن            .  ديده می شد           
 آذر بود     13تظاهرات مستقل در        

که اين جريان يک بروز علنی                 
بنظر می رسيد که                       .  يافت

دانشجويانی که خود را با چپ                  
تداعی می کردند به اين تظاهرات         

اين تظاهرات بعنوان           .  پيوستند
نمايش قدرت چپ در دانشگاه                  

پس از آن اين جريان        .  معرفی شد 
. توسط رژيم بشدت سرکوب شد            

بخشی از افرادی که با جريان                   
شکل گرفته و سازمان يافته                        
دانشجويان آزاديخواه و برابری             
طلب فعاليت می کردند يا دستگير         

برخی از دستگير   .  و يا مخفی شدند   
شدگان پس از آزادی از زندان و             
برخی از مخفی شدگان ناچارا به            
خارج از کشور گريختند و                          
خواهان پناهندگی در کشورهای            

 .اروپايی گرديدند

 

من در اينجا وارد اين بحث که آيا            
 آذر حرکتی درست و         13حرکت   

حساب شده و عقالئی بود، نمی                
آنچه را که می خواهم                   .  شوم

بررسی کنم، سياست ها و روش             
های بعدی بخش سازمان يافته آنها        

خيلی سريع روشن شد که           .  است
. اين يک جريان توده ای نيست               

نتوانسته است در ميان دانشجويان        
چپ نفوذ يابد و رهبری خود را بر        
يک تشکل و جنبش گسترده                       
دانشجويی چپ و آزاديخواه تامين         

اينها عموما يک جريان                 .  کند
متشکل از تعدادی دانشجوی چپ          
يا کمونيست بودند که در محيط                
دانشگاه و برای رژيم شناخته شده         

لذا بسيارضربه پذير بودند و .  بودند
توده دانشجويان را نيز نتوانسته             
بودند حول گرايش خود متشکل              
کنند تا در چنين شرايطی بتوانند بر 
حمايت فعال و سازمان يافته آنها            

يکی از فاکتورهايی      .  حساب کنند  
 آذر تا    13که نشان می دهد واقعه         

چه حد حساب نشده بود، عکس                
العمل دانشجويان فعال پس از                  

گويی اينها به       .  هجوم رژيم بود      
هيچوجه منتظر چنين حرکتی                  

عکس العمل آنها چه در            .  نبودند
زندان، چه در خفا و چه بعد از                  
آزادی گواه اين عدم آمادگی و                   

اينها نسل    .  توهم بسيار آنها بود          
جوان اند و از تجربه زيادی                       

برخوردار 
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اما مساله اينجاست که            .  نيستند
بنظر می رسد، اينها حتی از                    
تجربيات نسل پيش خود در مقابله       
با رژيم در زندان ها و از                            
برخوردهای سرکوبگرانه رژيم         
نيز بی اطالع و يا بشدت کم                      

يک جو توهم و           .  اطالع بودند   
خود غره گی به اين عده حاکم                 

اين فضا را کامال از واکنش        .  بود
ها و مباحث آنها می توان درک             

و اين جای تاسف بسيار              .  کرد
اين يک عامل مهم ضربه          .  دارد

 .پذيری شديد آنها است

 

يکی از تاکتيک های اشتباه آنها             
پس از هجوم رژيم رفتن در قالب         
يک سازمان سياسی مخفی و                  
صدور اطالعيه هايی بود که                  

. برای رژيم خط و نشان می کشيد       
اين سياست باعث جدايی و                       
انزوای اين جريان از توده                        

بجای اينکه تالشی   . دانشحويان شد 
برای سازماندهی يک اعتراض          
توده ای انجام گيرد، اينها از                    
مخفيگاه رژيم را به جنگ می                

عمال به يک سازمان شبه     .  طلبيدند
قهرمان .  چريکی بدل شدند          –

سازی های پوچ و دروغين در              
ميان اين جماعت و هوادارانشان         

کليه .  در خارج کشور براه افتاد         
اين سياست ها نادرست و در                   

. جهت ايزوله شدن آنها عمل کرد        
اين يک سياست چپ سنتی بود که       

 . در دانشگاه قد علم کرد

 

بنظر من سياست های نادرست             
سازمان يابی دانشجويان                           
آزاديخواه و برابری طلب بميزان       

اين .  زيادی بر ما روشن شده است  
بهيچوجه الگوی ما و کمونيسم              
کارگری از وظايف دانشجويان           
کمونيست و سازمانيابی جنبش             

ما در دانشگاه     .  دانشجويی نيست  
ما در   .  حزب سياسی نمی سازيم      

دانشگاه جنبش چريکی راه نمی           
ما می کوشيم که يک              .  اندازيم

جنبش توده ای مستقل دانشجويی         
دانشجويان .  را سازمان دهيم            

کمونيست پيش از هر چيز اين               
سازماندهی .  وظيفه را بعهده دارند  

. دارد کارى ميکند جبران ميکنند     
اينها آينده شان در گذشته است و         
اين گذشته بشدت تاريک و باعث      
شرمسارى سياستگذارانشان               

 . است
 

اينها حتى اگر يک محفل هم                   
باشند حق دارند هر نقدى به اين          

اما نقد      .  و آن داشته باشند               
سوسياليستى در اساس خود نقدى      

کسانى .  پراتيک و انقالبى است       
را تا حد ابتذال سياسى       "  نقد"که  

و ادله آوردن براى سنگين کردن       
پرونده دانشجويان و انتشار سو          

 هدفشان   ،اطالعات ارتقا ميدهند     
نقد و شکل دادن به يک جريان             

بلکه هدفشان     .  آلترناتيو نيست    
دست شستن از هر نوع                             
انقالبيگرى و ممانعت از ابراز          
وجود سوسياليستها و کمونيستها       

نقش اين جريان وبالگى و       .  است
محجبه سياسى اينبود که آگاهانه         
و در متن سرکوب دانشجويان             
مطلوبيت ضد چپ خود را به               

اينکه .  راست نشان دهد                  
خريدارى پيدا خواهد کرد يا خير       

امروز .  بحث ديگرى است             
روشن شده که منشا اين                             
سوسياليست هاى وبالگى محجبه      
کجا بوده است و پراتيک واقعى         
کدام تئوريها و سياستها بوده                 

قبل از اينکه اين پوشش           .  است
و "  دانشجويان سوسياليست       "

 ،عملکردشان مطرح باشد                     
تئوريهاى ناظر بر سياست آنها           

. بايد مورد توجه قرار بگيرد               
تئوريهائى که بنيادش بر                          

 بى ربطى به      ، پاسيفيسم ،نااميدى
جنبش " توهم به   ، حسادت ،کارگر

 و بن بست       ،"اصالحات سياسى  
تئوريهائى .  و بى پرنسيپى است      

که خود را به طريق بسيار                      
و درعين حال پوکى    "  هنرمندانه"

به حمله به منصور حکمت و                
" حزب و قدرت سياسى        "بحث   

 . بنا کرده بود
 

من کارى ندارم که اسمتان                      
است "  دانشجويان سوسياليست   "

يا "  مسلمانان سوسياليست    "يا     
 اما اگر سياست تان اين            ،هرچه

مبانيش است و سيبل تان                          
دانشجوى آزاديخواه و برابرى           

 آنهم به خاطر اينکه        ،طلب است 
که با کسى ديگر و در رابطه با            
بغضى و کينه اى ديگر تصفيه             

  و چپ در دانشگاهآغاز سال تحصيلى جديد   
 ...با هيئت دائر حزب

جنبش دانشجويی در دفاع از                        
آمادگی رهبری      .  خواست هايش     

برای مقابله با مسائل و شرکت فعال        
در زندگی سياسی و فکری دانشگاه         

دانشجويان کمونيست به      .  و جامعه  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری متعلق     

. در اين حزب بايد متشکل شوند      .  اند
بايد بکوشند کمونيسم کارگری را             
در دانشگاه تقويت کنند و در عين              
حال يک جنبش توده ای وسيع و                 
قدرتمند راديکال در دانشگاه                        

 .سازمان دهند

 

 گرايش مخربی در    :يک دنيای بهتر  
در "  دانشجويان سوسياليست  "قالب   

پس ضربات رژيم به دانشجويان               
نقش اين    .  آزاديخواه قد علم کرد           

 جريان در سال گذشته چه بود؟ 

 

دانشجويان   ":سياوش دانشور         
 ،نيستند"  جريان"يک  "  سوسياليست

محافل اينترنتى و عمدتا ناموجودى        
هستند که از پشت ديوار اختناق                  

آنها نه منشا      .  شبنامه پخش ميکنند     
بردن سياست و شعار مبارزاتى                 
خاصى به اعتراضات دانشجويان            
بودند و نه توانستند حتى يک حرکت     
را با نام و سياست خود به عنوان                

رقم "  دانشجويان سوسياليست        "
 چون  ،من از ادعاها ميگذرم     .  بزنند

ادعاهاى اينترنتى در مقياس بسيار          
وسيع تر هر روز کشيمنى منتشر              

از نظر سياسى اين يک             .  ميشوند
حرکت راست با روشهاى پليسى و          

اگر اکثريت و       .  ماکياوليستى است   
حزب توده زمانى آگاهانه از                         
جمهورى اسالمى دفاع ميکردند و           
کنار سروش و شرکا و حزب اللهى          

سياست "  ضد امپرياليست     "هاى      
 ،ميکردند"  تئوريک"شان را توجيه     

. اينها اما همان شهامت را هم ندارند       
دانشجوى اسير رژيم را به مهلکه             
مى اندازند تا رقابت سکتى شان را           

. با جريان بغل دستى شان پيش ببرند      
نمونه اين فرقه ها از نظر روش                 

. کار و فعاليت به وفور وجود دارد           
جرياناتى که کمترين تاثيرى در                 
حرکت و اعتراض دانشجو ندارند و       
اين ناتوانى و بيمارى مزمن شان را        
با تيغ زدن به کسى که به هر حال               

۶٨شماره   
 خوب بايد دانشجو را       ،حساب کنيد 
" نظامى–حزب سياسى   "وابسته به   

کنيد تا مثال به خيال خان خودتان            
بتوانيد روآورى به منصور حکمت     

. و ديدگاهايش را سد کنيد                             
و "  دانشجويان سوسياليست         "

عملکرد آن اساسا بعنوان آلترناتيو        
و جريانى انتقادى به دانشجويان             
آزاديخواه و برابرى طلب طرح             

اين تلقى و اين فرض از بيخ          .  نشد
 حتى اگر     ،آنها.  و بن اشتباه است      

چند دانشجوى بيخبر را هم به خود        
 هدفشان اينبود با     ،جلب کرده باشند  

دروغ و جعل و تحريف سدى در            
مقابل نفوذ منصور حکمت و                    
ديدگاههايش در دانشگاهها ايجاد           

 آذر امسال    ١۶اينکار را در      .  کنند
اما آنچه را که نديدند و                .  کردند

دايره تنگ فرقه اجازه ديدنش را            
 اينبود که نفوذ و           ،به آنها نميدهد     

اعتبار با جار و جنجال بدست نمى        
آيد و به همين روش نيز از بين                  

بعيد ميدانم که خود                  .  نميرود
دانشجويان آزاديخواه و برابرى             
طلب هيچ نقدى به کارشان نداشته         

بحث اين نيست که اين                .  باشند
دانشجويان تمام عملکردشان                    

بحث اينست که     .  درست بود يا نه      
اينها محملى و وسيله اى شدند تا              
امر و سياست ديگرى به جبون                

و نکته    .  ترين شکلى پيش برود         
جالب اينبود که اين خط حتى تالش       
نکرد خود را از جنبش قوچانى در        
شهروند و اطالعات و بازجوها در      
پرونده سازى عليه چپ جدا کند و          
بر همين فضاى ضد کمونيستى               

اين سياست که همه           .  متکى شد   
ديدند و بسيارى بدرست عليه اين           

 جوهر و        ،پرنيسپى حرف زدند       
 . اساس عملى همان تئوريهاست

 

با اين    "  دانشجويان سوسياليست   "
ابراز وجود ناميمون شان همزمان       
انحالل خودشان را هم اعالم                     

البته تا اينترنت هست               .  کردند
" زنده"جنبش صدر خليل هم                    

 ، چه باک         ،دانشگاه نشد    .  است
اينبار سراغ کارگران ميرويم و              
همان حرفها را در بسته بندى                    

اما اينجا    !  جديدى تحويل ميدهيم      
-حزب سياسى     "ديگر داب و                

بايد ديد           .  نيست"  نظامى
کدام حزب کشف           "  وابستگان"

ميشوند تا وسيله حمله و کمپين                 
دروغ و تحريف عليه منصور                 

 . *حکمت گردند



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 تا همين جا            :يک دنيای بهتر       
اعتراضات کارگران نساجی                 
کردستان، نساجی و پرريس و               
فرش غرب باف يک نقطه عطف        
در اعتراضات طبقه کارگر در             

اما پيش   .  دوره کنونی بوده است      
از پرداختن به ويژگی های اين              
اعتراض اجازه دهيد از موقعيت         
کنونی و مسائلی که در مقابل                  
کارگران اين بخشها وجود دارد            

اين اعتراض در چه      .  شروع کنيم 
  موقعيتی است؟

   

 اعتراضات     :نسرين رمضانعلی    
کارگران نساجيها مدتهاست در            

حاال هر دوره با          .  جريان است   
اما .  شدت و حدت بيشتر کمترى        

اين دور از مبارزات کارگران              
نساجيها در حالى صورت ميگيرد      

 ٤که کارگران نساجي کردستان          
در .  ماه حقوق معوقه طلب دارند       

مقابل خواست کارگران براى                
 ،پرداخت حقوقهاى معوقه                       

بنياد "فروزنده رئيس کل                           
 که ظاهرا ايشان بعد     ،"مستضعفان

از خامنه اى نفر دوم هستند و                  
بخش زيادى از منابع اقتصادى             
زير نگين اين عالى جناب                         

 روى تعطيلى        ،مستضعف است   
فروزنده با  .  نساجيها اصرار دارد   

مديران وردستش با اموال اين               
بنياد که مثال قرار بود مال                         

 خون مردم       ،باشد"  مستضعفان"
را در شيشه کردند تا ايشان فقط             
تنها چند روز از سال را در ايران        
تشريف داشته باشند و بقيه اش در       
تايوان و ژاپن و جاهاى ديگر با             

اين .  پول کارگران خوش بگذارند    
سرمايه دارى ايران با يک     "  امام"

اين  صنعت سود آور      "دستور که   
 نه تنها کارگران نساجيها       ،"نيست

در کردستان بلکه هزاران کارگر       
را  بيکار و به صف ارتش                        

او و   .  بيکارى پرتاب کرده است      
امثال او و نظام و دولت آنها                     
مسئول مستقيم  لجنزارى است که       

براى مردم      "  زندگى"با نام            
 . محروم درست کردند

  

در حال حاضر رسما در آخرين           

براى کارگران اينست که چگونه      
بايد اين توازن را به نفع خود                 

 .  عوض کنند

 

اما مبارزه کارگران تاکنون                  
. دستاوردهائى داشته است                    

دستاوردهائى که به کل جنبش             
کارگرى تعلق دارد و ميتواند               
الگوهاى مناسبى براى اتخاذ در        

 .ساير مبارزات کارگرى باشد

نساجي کردستان قرار بود با يک      
بخشنامه از طرف کارفرما منحل     

سياست .  و تعطيل اعالم شد              
تفرقه بين کارگر قراردادى و               

اما فعال   .  رسمى در جريان بود       
هر دوى اينها بدرجاتى شکست          

اوال کارگران       .  خورده است      
اتحادشان را بدرجه باالئى حفظ         
کردند و ثانيا از فروزنده بگير تا        
استاندار و فرماندار و مدير اداره      
کار جرات اين را نداشتند بگويند       

! کارخانه براى هميشه تعطيل شد    
براى همين دارند اين پا آن پا                 

مدتى ميخواهند تعطيل        .  ميکنند
. باشد بعد مجددا استارت بزنند           

ظاهرا بحثى هم که در يکى دو             
روز گذشته طرح شده اينست که        
به احتمال زياد کارخانه مجددا            

 به  ٨٨راه بيفتد و تا اوايل سال            
کار خودش ادامه بدهد و بعد                  

البته بخشى از اينها     .  تعطيل شود 
جنگ روانى براى ساکت کردن        

اما مسئله اينست    .  کارگران است 
که قدرت کارگران و ظرفيت               
بالقوه قدرت بيشتر کارگران                
سنندج بحدى هست که هنوز                 
جرات نکردند بگويند کارخانه           

 ! منحل شد

 

کارگران در اين اعتراضات                
اعتراضشان .  پيشروهائى کردند   

را از کارخانه به شهر منتقل                 
 سال پيش هم که                   ٣.  کردند

اعتصاب کردند با مارش از                  
شرکت به طرف استاندارى راه         

اما .  افتادند اما تا نيمه راه آمدند          
اينبار تجمعاتشان را در مقابل              
استاندارى گذاشتند و سدى را               

کارگران در تجمع            .  شکستند
هايشان پالکارتهائى در دست              
داشتند و هر روز بر تعداد                       

. پالکالتها و شعارها مى افزودند      
در عين حال تجمع مقابل                          
استاندارى را هر روز با مارش          
از خيابانهاى نزديک استاندارى        

 گفتگو با نسرين رمضانعلى

 مبارزات کارگران در سنندج
 -مذاکره که در تهران بوده است                

البته بايد اين را اضافه کنم که  خود           
کارگران ميگويند تصميم بر سر                
سرنوشت نساجى گرفته شده بود و           
چون ميترسيدند رسما در سنندج به          
ما اعالم کنند نماينده هاى ما را                    
کشيدند تهران و جوابى که قرار بود        
اينجا به ما داده شود آنجا و در آن                

فروزنده هم     -نشست به ما داده شد        
براى اينکه مسئوليتي را از روى              
دوش آقاى نماينده مجلس رژيم و               
مدير کارخانه و مسئولين اداره کار         

 ،و غيره کم کند و خودي نشان بدهد         
دادى بر سر شاه غيبى مدير صنايع          
و کرمى نماينده رژيم در مجلس                 

در .  کشيد که ايشان تصميم ميگيرند      
واقع ميخواستند گربه را دم حجله              
بکشند و با اين داد و فريادى که سر           

 نماينده کارگران را       ،آنها کشيده شد    
هم مرعوب کند که دهن باز نکنند و         

 .اعتراضى نکنند

  

 مرکز کارگرى در      ٣مبارزات اين    
شرايطي کامال نابرابر پيش ميرود          
چون کل دم و دستگاه دولتى در                   
مقابل تعدادى کارگر گرسنه صف            

اينها بخشا کارگرانى هستند     .  کشيدند
که سالها کار کردند و عمر خود را           

بخشى از   .  در اين کارخانه گذاشتند      
آنها بعد از يکى دو سال به دوران              

يا بخشى از       .  بازنشستگى ميرسند   
 ١٣ الى     ١٢اين کارگران هر کدام         

 ٦٠سال ديگر بايد کار کنند يا تا سن        
. سالگى کار کنند تا بازنشست شوند        

اين کارگران با سن باال و فرسودگى       
ناشى از کار در محيط کار سخت و          

 سالمتى خود را از دست       ،زيان آور 
دادند و بسادگى نميتوانند کار                        

اين شرايط ويژه     .  ديگرى پيدا کنند    
اين کارگران را در بيکارى و                      
گرانى و فقر شديد ضرب کنيد تا                 

اين .  تصوير آينده آنها روشن شود         
اعتراضات با اين شرايط نابرابر و          

در يک     .  محدوديتها پيش ميرود        
چون .  موقعيت شکننده و ضعيف          

خود کارگران هم ميدانند که                          
صنايعى مثل نساجى در ايران                     
ميرود که بيشتر در نمايشگاهها و             

. موزه ها جائى پيدا کند تا در توليد            
دراين اوضاع که موضع دولت و              

 سوال   ،سرمايه داران روشن است        

۶٨شماره   

همزمان کارگران  .  شروع ميکردند 
پرريس دست به اعتصاب زدند و          
کارگران فرش غرب باف هم هر           
روز با در دست داشتن شعارها و           
خواستهايشان در مقابل  روابط                

. عمومى اداره کار تجمع داشتند             
بطور کلى فضاى سنندج هر روز         
بيشتر تحت تاثير اعتراضات                   
کارگرى قرار گرفت و توجه ها را       

 . به خود جلب کرد

  

يا کارگران در همه بخشها با                      
قاطعيت از هر نماينده منتخب شان       

چون ميبينند که           .  دفاع ميکنند     
سياست مرعوب کردن نمايندگان يا     
پرونده سازى براى آنها وسيله اى         

در .  است که استفاده ميشود                  
مواردى دسته جمعى مقابل نيروى       
سرکوبگر ايستادند و متحدانه از            

 . نماينده و همکارشان دفاع کردند

 

تاثيرات اين اعتراضات را در                 
رفتار سران حکومت خوب ميشود      

از نامه فدايت شوم کرمى               .  ديد
نماينده مجلس رژيم به احمدى نژاد       

تا پا بوسى فروزنده توسط                            
 که آقا    ،شاغيبى و اسدى و حکيمى      

 اينجا کردستان     ،اينجا سنندج است    
" ضد انقالب   " اينجا همه            ،است
 ، نبايد اين کارخانه را بست       ،هستند

 مردم براى ما      ،غوغا به پا ميشود     
و يا تهديد آقار          !  کنترل نميشوند   

نجار از ديگر نمايندگان مجلس               
رژيم که اگر اينجا ضد انقالب                  
مراکز کارگرى را به کنترل خود          
درآورد ما مسئوليتي را بعهده                  

ترس سراسر وجود           !  نميگيريم
مسئولين را گرفته و خشم و                        
عصبانيت کارگران معترض چنان     
بود که به نيروى انتظامى دستور           
داده شده بود که تحت هيچ                            
شرايطى تنشى بين نيروى انتظامى     

بنوعى هم  .  و کارگران ايجاد نشود    
آنها اگر به           .  درست ديده اند          

کارگرى که در خيابان راهپيمائى         
ميکند و حقوق اش را ميخواهد                

 ،دست بزنند             
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

معلوم نيست دراين فضاى                        
نارضايتى عميق چه برسرشان            

 . خواهد آمد

 

بازگشائى مدارس و وضعيت                
کودکان کارگران و محدوديتهائى       
که با ان دست پنچه نرم ميکنند               

. مسئله را پيچيده تر کرده است             
کارگران نميتوانند فرزندانشان را      
ثبت نام کنند و نيازهاى مدرسه را       

به دليل کل اين               .  تامين کنند    
اوضاع است که توسط کرمى از          
نمايندگان کارگران دعوت ميشود      
به تهران بروند و در مورد ادامه          

انتخاب .  کار کارخانه مذاکره شود    
جاى مذاکره هم نه از سر قدرت            
اين حضرات بلکه ترس از                       
کارگران و حضور جمعى شان            

اگر اين مذاکرات در سنندج        .  بود
 همه خانواده هاى        ،برگزار ميشد  

کارگران همراه با کارگران چند           
 . مرکز جمع ميشدند

 

نگاهى ساده به اين کشمکش نشان       
ميدهد که کارگران متشکل و يک        

نه فقط در سطح             .  صدا بودند    
. کارخانه بلکه در سطح وسيعترى    

کارگران راهى جز ادامه مبارزه         
اما تا  .  به روشهاى موثرتر ندارند    

همينجا کارگران توانستند تجارب      
 .  و دستاوردهائى داشته باشند

  

 ويژگی های اين     :يک دنيای بهتر  
اعتراض بنظر شما کدام است؟             
چه اقداماتی اين اعتراض                         

  کارگران را برجسته ميکند؟

   

 کارگران در      :نسرين رمضانعلی  
شرايطى دست به اين مبارزه زدند   
که سفرهايشان خالى تر از هميشه       

. ماهها است حقوق نگرفتند     .  است
همين که در چنين شرايطى اين             
درجه ايستادگى و مقاومت ميکنند       

مسئله ديگر اين       .  ستودنى است   
است که کارگران نه تنها به مجمع       
عمومى خود در محل کار تکيه             
کردند و تصميماتشان را دسته               
جمعى پيش بردند بلکه قدمى                   

 دولت و         :نسرين رمضانعلی      
کارفرما مرتبا تهديد و توطئه               
کردند که بتوانند کارگران را               
ساکت کنند و سياستهاى خودشان      

اما بيشتر آنها       .  را عملى کنند      
تالش کردند  .  نگرفت و خنثى شد   

صفوف متشکل کارگران را                 
مثال .  پراکنده کنند اما نتوانستند       

در موردى يکى از جانب                        
مديريت کارخانه به ميان                         
کارگران مى آيد و ليستى را                  

" بسيج فعال   "ميخواند که اينها          
هستند و نشستى هست که بايد در       

! اين نشست حضور داشته باشند       
هدف ايجاد شکاف بين کارگران        
و ايجاد فضاى رعب و بى                      

خوشبختانه .    اعتمادى بود       
کارگران بسرعت و خيلى                      
آگاهانه به موضوع برخورد                 
کردند و نه تنها شکافى ايجاد نشد       
بلکه اعتماد بين کارگران بيش از      

يا بحث کارگر      .  پيش باال رفت     
و امروز      -رسمى و قراردادى      

پيمانکارى هم به آن اضافه شده          
يکي ديگر از ابزارها               -است

کارفرما .  براى ايجاد شکاف بود     
چون با نماينده واقعى کارگران           

 تالش داشت نماينده      ،روبرو بود 
پيمانکاران و نماينده رسمى ها و       

اين !  يا قراردادى ها را جدا کند         
سياست هم با نوگ انگشت                     
کارگران کنار زده شد و                           
نتوانست کارگران را شقه شقه            

 . کند

  

تهديد کردن نمايندگان کارگران و    
فعالين هم از همان لحظه اول در        

. جريان بود و هنوز ادامه دارد           
در مواردى کارگران سياست              
تهديد را در همان شروع جواب          

در همان تجمع اوليه در           .  دادند
 وقتى       ،مقابل درب کارخانه            

ميخواهند يکى از نماينده هاى              
 سريع        ،کارگران را ببرند               

کارگران جلوى حرکت ماشين را     
مي گيرند و نميگذارند ماشين               

همکارشان را پياده   .  تکان بخورد 
بدنبال اين موضوع             .  ميکنند

کارگران هر نوع تهديد نماينده            
هايشان را با حساسيت دنبال                 

نه ميگذارند نماينده شان      .  ميکنند
تهديد شود و نه ميگذارند نماينده         
زير فشار از خواست کارگران           

کارگران .  عقب نشينى کند              
هوشيارانه توطئه هاى ديگرى           

همينطور .  را هم خنثى کردند           

 گفتگو با نسرين رمضانعلى

 ...مبارزات کارگران در سنندج
فراتر گذاشتند و در سطح نساجيها و       
مراکز کارگرى شهر تالش کردند           

. که مبارزاتشان را هماهنگ کنند            
مسئله سوم اينست که سدهائى را               
شکستند و اعتراض را از کارخانه          

مارشها و        .  به شهر کشيدند               
اجتماعات مکرر و هر روزه                       
کارگران در سطح شهر در نوع                 

شعارها و       .  خود بيسابقه بود             
خواستهايشان روشن و منعکس                 
کننده تضاد منافع آنها با سرمايه                  

و باالخره کارگران          .  داران بود    
وقتى خبر اين           .  متعرض بودند     

کشمکشها را ميخوانيد متوجه                      
ميشويد که با چه اعتماد بنفسى                     

. کارگران پاسخ مسئولين را ميدهند        
مصمم بودن کارگران و برحق                   
بودنشان را در هر حرکت و                          

 . صحبت آنها ميتوان ديد

 

همينطور بايد به هوشيارى آنها در           
مقابل تالشهائى که از هر سو                       
ميخواهد بين کارگران تفرقه ايجاد           
 . کند و پس زدن همه اينها اشاره کرد

 

اما مهمتر از همه اتکا کارگران                  
دراين مبارزات به سنت مجمع                    

کارگران در هر          .  عمومى است    
مجمع اگر تشخيص دادند منتخبين            
قبلى همان سياست مجمع را پيش               
نبردند نمايندگانى ديگر انتخاب                  

اعمال اراده توده اى                    .  کردند
کارگران دراين مبارزات محورى          

و در همين راستا گام مهمى              .  بود
بود که به ابتکار کارگران چند                     
مرکز در حين اين اعتراضات                     
مجمع نمايندگان چند مرکز کارگرى      

البته اگر دعواى فرقه       .  برگزار شد  
اى و نامربوط تشکلهاى حاشيه اى           
را درست در وسط اين ماجرا ناديده        
بگيريم و برسر اين موضوع ناديده          
بگيريم و کارگران بدرست با ورود         

 . به آن مخالفند

 

 دولت و کارفرما       :يک دنيای بهتر    
تاکنون چگونه با اين اعتراض                    
مواجه شده اند؟ توطئه های مختلف         
آنها چه بوده است؟ کارگران چگونه       

  مقابله کرده اند؟

۶٨شماره   
اجازه روايت نابجا از اعتراض              

مرتب اطالعيه و     .  شان را ندادند    
تراکت منتشر کردند و رسانه ها             
را بخشا به مجمع عمومى دعوت           
کردند و يا ليست خواستها و                       
تصميماتشان را به روزنامه ها               
اطالع دادند و بخشا ناچار شدن               

در يک کالم دولت و     .  منعکس کنند 
کارفرما تالش داشتند بى سر و                
صدا همه چيز را تمام کنند اما اين          
لقمه راحت از گلويشان پايين                    

کارگران اجازه ندادند بى         .  نرفت
و .  سر و صدا همه چيز تمام شود          

  .اين مبارزه هنوز ادامه دارد

   

 پيشروی و           :يک دنيای بهتر           
پيروزی اين اعتراض از نظر شما       
چيست؟ چه اقداماتی کارگران را          

  به پيروزی نزديک ميکند؟

   

 بنظر من             :نسرين رمضانعلی      
امروز با توجه به شرايطى که به            

 و با      ،کارگران تحميل شده است        
توجه به اينکه اهرم اعتصاب و               

 ،خواباندن توليد را در دست ندارند      
تنها با يک مبارزه گسترده تر                   
ميتوانند به پيروزى و يا بخشى از          

. خواست هايشان دسترسى پيدا کنند    
دو نوع اقدام بايد صورت بگيرد با        

يکى در سطح      :  به آن فکر شود        
سراسرى و ديگرى درتيم مبارزه         

 . مشخص

 

فکر نميکنم وضعيتى که در اين              
صنعت هست تنها با مقابله و                      
روياروئى کارگران شهر سنندج           

بنابراين بايد اقدامى      .  پاسخ بگيرد  
سراسرى در سطح ايران بين                   

اگر .  نساجيها صورت بگيرد             
ميخواهيم از يک پيروزى صحبت       

 اگر ميخواهيم از يک                         ،کنيم
 بايد    ،موقعيت برتر صحبت کنيم         

کارگران نساجى سراسر کشور             
بتوانند دست به عمل مشترکى                  

براى اينکار تدارک مجمع        .  بزنند
نمايندگان نساجيهاى سراسر کشور     
را تشکيل بدهند و تصمميات الزم         

امروز الاقل در بحث       .  را بگيرند  
بازخريدى موقعيت کارگران                   
نساجيهاى کردستان در سنندج                

در جاهاى ديگر وضع     .  بهتر است 
خيلي از کارگران          .  بدتر است    

ماهها حقوق دريافت نکردند و                 
. اخراج شدند           

١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تنها با يک نامه شرکت منحل                  
يعنى هزاران نفر     .   همين  ،ميشود

را يک دفعه ميريزيد تو خيابان             
هم اکنون    .  بدون هيچ امکاناتى       

هزاران کارگر اين رشته بيکار            
هستند و يا در بالتکليفي به سر               

 نساجى   ، فرنخ  ،در نازنخ  .  ميبرند
.  البرز نخ و غيره                        ،پوشينه

مارفرماها در کمال بيشرمى                  
ميگويد کارگر پيمانى استخدام              
ميکنم و سه ماه يکبار حقوق                    

از آنجا که دست      !  پرداخت ميکنم 
اين کارگران از هم بريده است و          
کمتر متشکل هستند دولت و                    
کارفرماها نهايت سواستفاده را            

 . ميکنند

  

چرا کماکان کارفرما راحت                   
ميتواند بين کارگران شکاف ايجاد      
کند؟ چرا براى مثال در نازنخ و           
فرنخ که مديرانش دو برادرهستند      
و کارخانه از پدر به فرزندان                 

 در واقع يک                   ،ارث رسيده      
کارخانه بوده که بين آن ديوار                
کشيدند و هنوز خواستهايشان هم         

 وقتى ميخواهند               ،يکى است       
اعتصاب کنند با هم تجمعى را                

 ٣برگذار نميکنند؟ چرا همين                 
مرکز نساجى در سنندج تجمعات        
خود را با هم برگزار نکردند؟ از         
اين پراکندگى دولت و کارفرما              

 . دارد سود ميبرد

 

ببينيد به کارگران نساجي گفتند             
. بيائيد تسويه حساب کنيد                          

کارفرماى پرريس که گفته اصال         
بايد کارگران اعتصابى خسارت         

فرش غرب باف گفته         .  بپردازند
 ،شده ماهى دو سال سنوات کارى       
. آنهم حقوق پايه نه دريافتى                     

پرريس هم    .  کارخانه هم تعطيل      
روشن بود و هست      .  تعطيل است 

و ما بارها گفتيم که پيروزى  و               
موفقيت دو مرکز کوچکتر در               

. گرو پيروزى مرکز بزرگتر بود       
اما در حالي که کارگران نساجى          
در مقابل استاندارى توجه ها را            

 کارگران       ،بخود جلب کردند            
اعتصابى پرريس نيامدند حضور      

کارگران غرب باف    .  داشته باشند 

بنظرم اين توهم بود اما         !"   ماه در روزه نساجى        ٤بنويسيم کارگران     
با اينحال نبايد به اين سمت       .  جائى کوچک در کل اين مبارزه هم نداشت        

وظيفه .  جنبش کارگرى هنوز جوان است و تجربيات زيادى ندارد        .  رفت
 . ماست که تجارب تاکنونى را جمعبندى و در اختيار جنبش بگذاريم

 

نکته ديگر شروع جنگ فرقه اى بر سر خبر و کلمات در اين و آن متن                 
خيلى روشن است کسى و کسانى که وسط دعواى کارگران وارد             .  است

اين بازيها ميشوند و ميخواهند اعتراض کارگر را وسيله تصفيه                               
اين روشها ربطى به    .   تا چه حد غير مسئولند     ،حسابهاى قديمى خود کنند   

مبارزه کارگران ندارد و تنها ميتواند سبک و سياق تشکلهاى حاشيه اى              
باشد که نه فقط مانعى را جلوى پاى اين کارگران برنميدارد  بلکه خود                 

شخصا از رفقاى    .  به مانعى در مقابل اتحاد و انسجام کارگران شده اند             
اين دعواى  .  کارگر ميخواهم که آگاهانه وارد اين بازى بى انتها نشويد              

 . *فرقه ها را به خودشان واگذار کنيد

 گفتگو با نسرين رمضانعلى

 ...مبارزات کارگران در سنندج
. تجمعشان را بردند جلوى اداره کار      

اينها قلبا و حتى رسما ازهم حمايت           
کردند اما در دنياى واقعى اگر چنين        

 ٣پراکندگى نبود و نمايندگان هر               
مرکز با هم بيشتر در ارتباط بودند            
و نيروى دسته جمعى را بميدان                  
ميکشيدند وضع همين امروز فرق           

 .  داشت

  

 

امروز براى پيروزى کارگران                 
دراين مبارزه مشخص چه اقدامات         
ديگرى بايد در دستور خود                            
بگذارند؟ بنظر من تصميم عجوالنه        

فعال تعدادى از              .  نبايد گرفت      
کارگران قراردادى و تعدادى از               
کارگران رسمى تسويه حساب                    
کردند و ساير کارگران اعالم کردند       
مبارزه ما براى روشن شدن                          

اين .  سرنوشتمان ادامه دارد                 
کارگران بايد قبل هر از چيزى                    
مبارزات خودشان را با مبارزات             
پرريس و غرب باف هماهنگ تر             
کنند و در عين حال در همين مدت             
تالش وسيعى براى بسيج کارگران          

.  ساير مراکز صورت دهند                           
از .  خواستهايشان را يک کاسه کنند      

جمله بيمه بيکارى مکفى يا امنيت             
شغلى از شعارها و خواستهاى                    

در اين مدت اين     .  محورى آنها باشد   
مراکز از مردم شهر خواستند                      
حمايت شوند اما بنظرم کافى نبوده           

بايد اين جنبه از حمايت را             .  است
جديتر و با ابتکار در دستور قرار             

 ،بايد خطاب به مردم                        .  داد
 سازمانهاى کارگرى در     ،دانشجويان

نامه بدهند  .  سراسر دنيا صحبت کنند   
و بخواهند که مبارزات آنها حمايت         

 . شود

 

  ،و دو نکته حاشيه اى تر

کارگران دراين مبارزه مجموعا               
بدون توهم و بى اعتماد به وعده ها           
بودند و اين يک نقطه قدرت                          

اما درعين حال شاهد       .  جديشان بود  
شايد اين بار        "يک توهم بودند؛            

 شايد اين بار وعده               ،راست بگن   
 شايد اين بار اين زالوها بوئى        ،نباشد

هم از انسانيت برده باشند اگر                       

۶٨شماره   

 اخبارى از تجمعات امروز کارگران سنندج
 

 نفر از کارگران نساجى که خود را          ٧٣    ، مهر ماه  ٣امروز چهارشنبه   
بازخريد کردند به اداره کار مراجعه کردند تا کارهاى مربوط به بيمه                  

 . بيکارى و غيره را انجام دهند
 

 نفر از کارگران نساجى که حاضر نشدند خود را                   ۶٠همزمان تعداد     
آنها نامه اى تنظيم و به         .  بازخريد کنند در مقابل کارخانه تجمع کردند          

.  نفر از نمايندگان خود رسانده و براى اداره کار فرستادند                  ٣امضاى  
دراين نامه اعالم شده که ما سر کار خود حاضر هستيم و اين را به                          

هم اکنون جلوى کارخانه هستيم و آماده براى            .  اداره کار اعالم ميکنيم    
 . کار کردن هستيم

 

امروز کارگران پرريس و غرب باف به همراه کارگران بازخريدى                    
 صبح جلوى   ٩کارگران از ساعت     .    نساجى در جلوى اداره کار بودند       

.  بعدازطهر ادامه دادند      ١اداره کار بودند و تجمع شان را تا ساعت                    

زندگى انسانى حق     "از جمله     .  کارگران پالکاردهائى در دست داشتند        
 ". فقر و فالکت اقتصادى بدترين نوع خشونت است" و ،"مسلم ماست

 

دعوائى مربوط به نسخه هاى قراردادهاى کارگران در جريان است که             
 . *در اطالعيه جداگانه اى به اطالع ميرسانيم



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعتراضات و اجتماعات مکرر            
کارگران نساجى در چند هفته                
گذشته پاى تمام مقامات دولتى               
رژيم اسالمى را وارد ماجرا                  

از اداره کار و استاندارى و        .  کرد
فرماندارى و وزارت صنايع و             
دارائى و تامين اجتماعى و                       
اطالعات و نيروى انتظامى و               
کارفرما و نماينده هاى رژيم در            

هفته گذشته در جلسه اى         .  مجلس
در سنندج جميع اين نهادها از                 
جمله کرمى نماينده مجلس رژيم           

 روز     ٣قول دادند که ظرف                  
هر روز به   .  موضوع را حل کنند    

کارگران زنگ زدند و اطمينان            
خاطر دادند که دنبال موضوع               

 با فروزنده رئيس بنياد در        ،هستند
حتى قبل از    .  تهران قرار گذاشتند   

تشکيل جلسه با فروزنده به                       
کارگران از زبان او اعالم کردند        

 مهر کارگران سرکار                 ٢که      
 شهريور     ٣١برميگردند و تا              

همين را   .  حقوقها پرداخت ميشود   
. هم در رسانه هايشان چاپ کردند      

کارگران هم چند روز فرصت               
 . دادند اما بدرست اعتماد نکردند

 

 شهريور جلسه     ٣١باالخره روز     
تهران با شرکت فروزنده رئيس           
بنياد مستضعفان و مالک                           

 نمايندگان      ،نساجيهاى کردستان     
 شاه   ، کرمى از مجلس        ،کارفرما
 ،مديرکل صنايع و معادن         غيبى    

 و  ،حمزه اى از مديريت کارخانه      
دو نفر نماينده کارگران بنامهاى           
احمد قمرى و يدى خدرى برگزار       

از نتيجه جلسه اينطور به              .  شد
نظر ميرسد که قرار بر مذاکره              

تصميمات قبال گرفته    .  نبوده است 
شده بود و صرفا خواستند به                    

. نماينده هاى کارگران اعالم کنند       
اساس حرفشان اينست؛ نساجى             

نه در کردستان و نه        .  آينده ندارد 
مرکز و سياست شان را بر همين         

معنى اين     .  اساس تنظيم کردند        
حرف اين نيست که اين صنايع              

کارخانه .  سودآور نبودند يا نيستند    
 حدود  ١٣٧٩نساجى تنها در سال      

.  ميليون سود داشته است              ٩٠٠
مسئله اينست که سود بيشترى را          
با وارد کردن پارچه در بازار                

 نفر   ۶٠حساب را پر کردند به            
 درصد کارگران     ٩٠کال   .  رسيد

 نفر از کارگران     ١٨قراردادى و   
 .  رسمى تسويه حساب کردند

 

با وضعيت فعلى ايندور مبارزات     
کارگران نساجى به يکى از                   
اهداف مهمش يعنى استمرار کار      
کارخانه نرسيد و اين کارخانه             

با تسويه حساب       .  نيز بسته شد      
بيشتر کارگران ادامه اين مبارزه      

اما .  به شکل کنونى ممکن نيست      
اين مبارزات بدون نتيجه و بدون       

و اين       .  دستاورد هم نبود              
دستاوردها ميتواند سنگ بناى            
مبارزه گسترده تر کارگران در          
 . دور بعد و يا در تداوم خود باشد

 

 نتايج اين دور تالش کارگران

تعديل نيروى کار و بستن               -١
کارخانه نساجى معضل امروز          

اين معضل دستکم سه سال      .  نبود
است که هر روز بيشتر طرح              
شده است و در هر دوره                           
کارگران با مبارزاتشان تنها                 
توانستند آن را بدرجه اى عقب            

اينبار کارفرما با بستن     .  بياندازند
کارخانه دسته جمعى کارگران را    

 کارخانه را      ،به گروگان گرفت     
تعطيل اعالم کرد و خواست که          

با تصميم . همه تسويه حساب کنند
جلسه تهران اين تصميم در                    

ادامه .  باالترين سطح تائيد شد          
کارى کارخانه يک خواست                 

 کارگران موفق         ،کارگران بود   
اما .  نشدند به اين هدف برسند            

واقعيت اينست که بسته شدن اين        
کارخانه تابعى از فاکتورهاى              
بنيادى تر اقتصادى و موقعيت            
نساجيها در ايران بطور کلى                

کارگران نساجيها در هر           .  بود
گوشه ايران از شش ماه و بيشتر         
حقوق نگرفتند و کارخانه ها هم          

کارگران نساجى  .  بسته شده است  
کردستان جسورانه و پيگير                  
تالششان را کردند و نفس اين               

 ، مستقل از نتيجه آن                    ،تالش
 . حقانيت باالئى دارد

 

 ٢کارگران موفق شدند فعال          -٢
ماه از حقوق هايشان را نقد کنند          
و قبلتر فشار بانک براى                          

. بازپرداخت وامها را سد کردند        
اين هم جزو خواستهاى محورى        

 در باره جلسه تهران در مورد کارخانه نساجى کردستان
 نتايج و دستاوردهاى مبارزه کارگران نساجى

جهانى به جيب ميزنند که ارازنتر             
. از توليد داخلى در دسترس است             

سرمايه داران براى کسب اين سود          
بيشتر با بستن کارخانه ها کارگران         

اين قانون جنگل     .  را قربانى ميکنند   
 . سرمايه دارى است

 

فروزنده دراين جلسه اعالم ميکند            
که کارخانه تا شش ماه آتى بسته و             

. بعد از شش ماه مجددا بکار مى افتد       
و به احتمال فراوان ديگر نساجى              

بنابراين با کارگران       .  نخواهد بود   
 قرارداد تمديد نميکنيم و        ،قراردادى

بنياد به آنها به ازاى هر سال سابقه            
کار سه ماه و نيم سنوات به اضافه             

.  هزار تومان پرداخت ميکند          ۶٠٠
به کارگران رسمى که تسويه حساب       

 به ازاى هر سال سابقه کار          ،ميکنند
 ميليون تومان      ٢ ماه سنوات و            ۴

 شهريور آخرين       ٣١روز    .  ميدهيم
مهلت کارفرما براى تسويه حساب          
کارگران قراردادى بود که در اين            
جلسه اين فرصت را تا فردا سه                   
شنبه پايان وقت ادارى تمديد کرده            

فروزنده در مورد وضعيت             .  اند
شغلى کارگران رسمى گفته است يا         
براى آنها در مراکز ديگر کار پيدا            
ميکنيم و يا تصفيه حساب و                            

حتى گفته است       .  بازنشسته ميکنيم   
 سال سابقه کار         ١٨کارگرانى که      

دارند و بايد دو سال ديگر کار کنند            
 بنياد بيمه           ،که بازنشسته شوند          

بازنشستگى اين دو سال را واريز             
ميکند و ميتوانند تسويه حساب کنند          

به هر   .  و بروند خانه شان بنشينند         
حال پروسه تسويه حساب و                          
بازخريدى و بازنشستگى کارگران        
رسمى نهايتا در همين شش ماه به              

همينطور در باره        .  فرجام ميرسد   
پرداخت حقوق معوقه کارگران                 
عنوان شده که تا روز سه شنبه                     

 ميليون تومان به حساب                       ١٠٠
ميريزيم تا فعال حقوق دو ماه                         

 . کارگران پرداخت شود

 

بدنبال اين جلسه و رسيدن خبر به              
 همان روز               ،کارگران نساجى       

تعدادى از کارگران برگه تصفيه               
تعداد کارگرانى  .  حساب را پر کردند   

که تا عصر ديروز ورقه تصفيه                 

۶٨شماره   
يک خواست بيشتر     .  کارگران بود  

اعتصابات کارگرى پرداخت                   
 . حقوق هاى معوقه است

 

ايجاد شکاف در ميان کارگران        -٣
سياستى بود که از روز اول                       
کارفرما و نهادهاى دولتى پيش               

کارگران نساجى اما در کل       .  بردند
اين مبارزه اتحادشان را حفظ                    

در روز آخر تسويه حسابها      .  کردند
. با کارگران قراردادى شروع شد        

روشن است کارگران قراردادى            
که فرم تسويه حساب را پر کردند          

آنها تا لحظه    .  هيچ تقصيرى ندارند   
آخر اين جدال با کارگران متحد               

 ،با پايان موعد تسويه حساب .  بودند
اوال تشخيص شان اينست که                     
اينکار به نفع تر است تا اينکه                    
پرونده شان به اداره تامين                           
اجتماعى داده شود و همين شرايط        
تسويه حساب امروز را هم از                   

 ،"انتخاب"ثانيا اين       .  دست دهند   
مضاف بر کور شدن افق عمومى          

 بدليل فشار          ،بازگشائى کارخانه    
بيش از حد معيشتى و گرسنگى               

کارگران نساجى بدرست اين    .  است
موضوع را درک کردند و                          

. برخورد صحيحى با آن داشتند              
آنها بدرستى ديدند که همکار بى             

 بلکه     ،تامين شان مقصر نيست            
مناسباتى مقصر است که بردگى و       
ناامنى را به کارگران تحميل کرده        

کارگران قراردادى در کل        .  است
 ، ناامن تر   ،ايران بخش محروم تر     

بيحقوق تر و گرسنه تر طبقه ما               
هستند و تالش براى الغاى کار                 
قراردادى شعار متحدانه جنبش              
کارگرى و کل طبقه کارگر ايران          

 . است

 

 دستاوردها

هيچ مبارزه کارگرى به صد                     
درصد خواستهايش نميرسد و هيچ       
درجه سبعيت بورژواها و دولتشان      
نميتواند صد در صد مبارزه                      

هنر .  کارگر را ناديده بگيرد                
رهبران مبارزه کارگرى اينست که     
تشخيص دهند در هر مقطع و در            
هر تناسب قوا و هر درجه آمادگى         

 معنى پيروزى و    ،و اتحاد کارگران  
شکست چيست و بايد چگونه و با           
چه سياستهائى براى پيشروى                  

کارگران نساجى در       .  تالش کرد   
مبارزه ايندورشان دستاوردهاى           

١٣صفحه گرانبهائى   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دستاوردهائى که فراتر از     .  داشتند
فابريک و خواست مشخص يک          

آنها توانستند   .  مبارزه معين است    
توجه جامعه و طبقه کارگر را به          
يکى از مبارزات پرشور                          

آنها توانستند  .  کارگرى  جلب کنند    
جلوى اعمال فشار نهادهاى دولتى     
و بانک را به کارگرى که حقوق           

اين تجربه اى        .  نگرفته بگيرند   
است که بايد بسرعت و آگاهانه              

آنها توانستند   .  همه جا تسرى يابد     
پرداخت بخشى از حقوق                           

. باالکشيده شان را تضمين کنند            
آنها نتوانستند مانع بستن کارخانه        
شوند اما توانستند فضاى مبارزه          

 ،کارگرى را تقويت کنند                           
همبستگى و اتحاد کارگرى را به         
مسئله فورى روز تبديل کنند و               
آگاهانه براى آن اقداماتى انجام              

صفوف کارگران               .  دادند
کارخانجات مختلف در اجتماعات     
و تظاهرات و اعتراضات                        

آنها در  .  همزمان به هم گره خورد    
اوج گرسنگى و دوندگى هر                    
روزه يادشان نرفت که بايد با                  
همرزمانشان در ايران تاير و                 
شرکت واحد اعالم همبستگى                

آنها سنت مجمع عمومى و          .  کنند
شورائى کارگرى را در متن اين          
مبارزات تقويت کردند و                           
مطلوبيت و مبرميت آن را به                  

. ديگر بخشهاى طبقه نشان دادند          
آنها توانستند با نمايندگان منتخب         
خود با دولت و نهادهاى دولتى               

آنها توانستند که        .  روبرو شوند   
اهميت تشکل و اتحاد کارگران             
کارخانه هاى ديگر و تبديل مسئله       
کارگر به مسئله جامعه را                          
همزمان در مبارزه شان تامين               

و باالخره آنها بيش از پيش         .  کنند
متوجه شدند و به ديگران نيز                  
نشان دادند که وعده هاى                            
کارفرماها و دولت و نهادها پوچ          
است و بايد صرفا به نيروى                     

اين مبارزه  .  متحدشان متکى شوند  

 در باره جلسه تهران در مورد کارخانه نساجى کردستان
 ...نتايج و دستاوردهاى مبارزه کارگران نساجى

اگرچه به همه اهدافش نرسيد اما                
دستاوردهاى غير قابل انکار داشته         

 . است

 

 در ادامه

کارگران نساجى کردستان بايد تبئين      
روشنى از موقعيت امروز داشته              

مالحظات ديگرى مستقل از       .  باشند
موقعيت کارگران ميتواند روى اين         
تصميمات تاکنونى تاثير بگذارد و يا       

تداوم مبارزه    .  آنها را تغيير دهد          
کارگران نساجى به تصميم مجمع             
عمومى و موقعيت فعلى آنها گره               

با توجه به اينکه وضعيت        .  ميخورد
در پرريس و غرب باف هم هنوز              
بجائى نرسيده است و اوضاع در               
کارخانه هاى ديگر کمابيش به همين       

 اعتراضات کارگرى    ،صورت است 
عليه اخراج و بيکارى و بستن                     
کارخانه ها بناگزير ادامه خواهد               

براى رهبران عملى                  .  داشت
کارگران جمعبندى تجارب تاکنونى       
ايندور مبارزات کارگران و تعيين           
تاکتيک مناسب و موثر دراين                      
موقعيت براى تداوم اين مبارزات             

 . امرى فورى و ضرورى است

 

بيش از پيش اتحاد کارگران مراکز          
 برجسته کردن          ،مختلف کارگرى    

 بيمه    ،خواست لغو کار قراردادى          
بيکارى مکفى براى تمام افراد آماده       

 بميدان کشيدن خانواده هاى            ،بکار
کارگرى براى خواستهاى رفاهى             

 و جلب     ،طبقه کارگر و کل جامعه        
حمايت عملى مردم آزاديخواه شهر         
سنندج در ادامه اعتراضات                          

 .کارگرى نقش اساسى ايفا ميکنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٢ – ١٣٨٧ مهر  ١

۶٨شماره   

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com      

 www.for-abetterworld.com 

 .احمدی نژاد يک تير خالص زن است
 ! بايد دستگير و محاکمه شود

همانند کسانی است که عکس        .  احمدی نژاد يک تير خالص زن است           
تفاوت اين است که عکسی از احمدی           .  شان را در باال مشاهده ميکنيد        

اما .  در حال حاضر در دست نيست     “  تير خالص ”نژاد در حين عمليات     
 .بخشی از خودی هايشان پرونده ايشان را رو کرده است

  
احمدی نژاد يک تير خالص زن در راس يک رژيم آدمکش اسالمی                     

 هزار تن از        ١٠٠در کارنامه شان اعدام و قتل عام بيش از                      .  است
احمدی نژاد مسئول مستقيم تمام           .  شريفترين انسانها  ٽبت شده است             

جناياتی است آه در طول رياست جمهوری او در رژيم اسالمی                                
او مسئول مستقيم تمام سرآوبها و سنگسار و                  .  صورت گرفته است     

احمدی نژاد   .  اعدامهايی است آه در زمان او صورت گرفته است                     
مسئول نابودی تمام اميدهای جوانانی است آه به نا اميدی تبديل شد،                      
مسئول مستقيم تمام آرزوهای بر باد رفته انسانهايی است آه زندگی شان         

احمدی نژاد مسئول مستقيم سرآوب و زندانی آردن                 .  تباه شده است    
. تمامی دانشجويانی است آه برای آزادی و برابری مبارزه آردند                          

احمدی نژاد مسئول مستقيم گسترش تصاعدی فقر و فالآت و فحشا و                    
احمدی نژاد مسئول مستقيم اعمال آثيف ترين            .  اعتياد در جامعه است     

احمدی .  آپارتايد جنسی بر جامعه در دوران رياست جمهوری اش است            
نژاد مسئول مستقيم نابرابری و تبعيض و ستمی است آه بر زنان در                      

احمدی نژاد و کليه سران رژيم اسالمی بايد          .  اين مدت اعمال شده است     
اين خواست مردم   .  به جرم جنايت عليه بشريت دستگير و محاکمه شوند         

 !اين هدف ماست. است
 

دعوت از احمدی نژاد توسط سازمان ملل همکاری مشروعيت بخشيدن             
اقدامی در   .  به يکی از منفورترين رژيمهای قرن بيست و يکم است                    

رژيم اسالمی نماينده       !  ضديت با بشريت متمدن و ازاديخواه است                  
اخراج نمايندگان رژيم از مراجع بين           .  مشروع مردم در ايران نيست        
 . المللی يک خواست مردم است

 

روزی که رژيم اسالمی در پس يک انقالب اجتماعی سرنگون شود،                   
آن روز  .  جامعه جهانی خواهد ديد که اين جانيان با مردم چه کرده اند                 

 !دور نيست
 

 مرکز پيگرد سران رژيم به جرم جنايت عليه مردم ايران
 ٢٠٠٨ سپتامبر ١٩

com.wantedbypeople.www 
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در اطالعيه های قبلی به اطالع            
رسانديم که با اتمام تعطيالت                   
اجباری تابستانی در ايران                       
خودرو و شروع مجدد روال                  

 موج   ،کاری از دوم شهريور ماه        
جديدی از اخراجها و استخدام                
جديد کارگران قراردادی شروع         

در همان روزهای اول     .  شده است 
شروع به کار مجدد ايران خودرو       

تقريبا .  صدها کارگر اخراج شدند     
اخراجها شامل همه قسمتها به                

بخشی .  عناوين مختلف شده است      
از اخراجها را کارگران قديمی و         

همزمان .  قراردادی تشکيل ميدهند  
در بخشهائی مانند ايران خودرو          
ديزل و ايتکو پرس و ايساکو و               
غيره صدها کارگر جديد                            
قراردادی با حقوق پائين استخدام        
و جهت آموزش و جايگزينی با             
کارگران اخراجی مشغول به کار       

 . شده اند

 

شرکتهای مجموعه صنعتی ايران      
خودرو کارگرانشان را از طريق        

. شرکتهای پيمانی تامين ميکنند            
تعويض شرکتهای پيمانی يا تجديد      
قرارداد با آنها با يک سيستم                     

. تصفيه و اخراج همراه است                 
مضافا اينکه اخراج کارگران                
قديمی تر که صدمات سالها کار            
شاق را باخود دارند نيز در                       

خودشان نام اين         .  جريان است    
تسويه "بخش از اخراجها را                   

" کارگران فرسوده و ناراضی             
 !گذاشتند

 

اخيرا ايران خودرو کارتهای                 
ورود به شرکت کارگران بخشی         

. از شرکتهای پيمانی را گرفته اند       
مديران بخشهای مختلف ايران              
خودرو با شرکتهای پيمانی                      
مختلفی وارد قرارداد دور جديد            
شدند و دراين روند قرار است                
تعداد بسيار بيشتری را بيکار و            

روزهای چهارشنبه   .  اخراج کنند    
 شهريورماه   28 و    27و پنجشنبه    

کارگران عمال اخراج شده ايران         
خودرو که از طريق شرکتهای              
پيمانی در استخدام ايران خودرو         
بودند در محوطه پارکينگ                      

 . و کسب سودهای نجومی ندارد

 

کارگران ايران خودرو دراين             
شرايط دو راه بيشتر پيش رو                

يا بايد در مقابل اخراج          :  ندارند
وسيع همکارانشان سکوت کنند         
و به شرايط بسيار سخت تر و               
برده وارتری تن دهند، و يا بايد           
متحدانه در مقابل اين روند                     

. بايستند و آن را پس بزنند                      
کارگران ايران خودرو و                        
رهبران عملی کارگران، چه آنها      
که هنوز سرکارند و چه آنها که           
اخراج شدند، ضرورى است               
براى دفاع از همکارانشان و                
مقابله با سياست اخراجها دست          

بار ديگر کل             .  بکار شوند      
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 و هم دفاعی        
شايسته از ابقا بکار همکارنمان         

 . باشد

 

رفقايمان را در پارکينگ شرکت       
 ! تنها نگذاريم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٠ – ١٣٨٧ شهريور ٣٠

 

 

 

 ايران خودرو؛
وعده های دروغين، دسيسه 

 !برای سرکوب و اخراج
 

 نفر  ١۵٠٠تجمع بزرگ بيش از       
از کارگران شرکتهاى پيمانى              
بخشهای مختلف ايران خودرو           

 ٢٧در  روزهای چهار شنبه                 
 شهريور  ٢٨شهريور و پنجشنبه     

 ،در محوطه پارکينگ شرکت            
ظاهرا با وعده های پوچ و                      
دروغين کارفرما برای انحراف       
مبارزات کارگران و وقت                     
خريدن در جهت ايجاد تفرقه و            

اما اين  .  سرکوب آنان پايان يافت    
کل تصوير اين تجمع بزرگ                 

 اجتماع وسيع 
 کارگران ايران خودرو 

. سرويسهای شرکت اجتماع کردند         
تعداد کارگران روز چهارشنبه بيش       

 نفر و روز پنجشنبه حدود       1000از  
هر کارگری که در     .   نفر بود   1500

ليست جديد استخداميها است کارتش      
را پس ميدهند و هر کارگری که                 
کارتش را پس نميگيرد مشمول                  

مسئولين شرکت و   .  اخراج شده است  
نگهبانی و حراست تالش دارند به            
کارگران بقبوالنند که دليل اين اقدام         
تغييرات فنی و تغيير کارتها است             
در صورتی که مثل روز روشن                
است که دروغ ميگويند و هدف                   
اخراج گسترده کارگرانی است که           
ايران خودرو با شرکت پيمانی شان        
تجديد قرارداد نکرده و يا اگر کرده          
به تصفيه بخشی از کارگران                        

چون تعدادی از   .  مبادرت کرده است  
کارگرانی که کارتشان را پس                      
نگرفتند در استخدام همان شرکتی            
بودند که بخشی از همکارانشان                 

 .    کارت خود را پس گرفتند

 

اين سياست ضد کارگری اخراج               
دسته جمعی کارگران پيمانی همراه        
با لغو قرارداد با شرکت پيمانی                   
مربوطه، شمشير از دست دادن کار        
را باالی سر کارگران گرسنه                      
گذاشته و نوعی محافظه کاری را             
که قابل درک هم هست تشديد کرده          

حقيقت اما اين است که تجديد        .  است
پروسه سازمان کار در ايران                       
خودرو، چه آنجا که تغييرات                       
تکنولوژيک مانند استفاده از روباتها     
در قسمتهائی مانند ايتکوپرس                     
صورت گرفته و چه آنجا که هدفش          
را گسترش توليد با هدف رقابت در          
بازار جهانی قرار داده است، به                 
استخدام بيشتر کارگر و ايجاد يک            

. شرايط تماما پادگانی کار نياز دارد       
استخدامهای دور جديد و اجباری              
شدن مطلق اضافه کاريهای طوالنی       
و روزهای تعطيل اين را نشان                    

هدف اينها تصفيه کارگران        .  ميدهد
قديمی و مبارز از يکطرف و                       
استخدام کارگران جديد با شرايط              
سخت تر و به قول خودشان                           

اين تجديد سازمان       .  است"  مطيع"
مشخصا در ايران خودرو هدفی جز       
ايجاد فضائی مختنق در محيط کار،        
دستمزد کمتر، تشديد استثمار کارگر      

۶٨شماره   
کارگران دراين    .  اعتراضى نبود   

اجتماع بر خواستهاى قديمى خود          
 . تاکيد داشتند

 

خواستهائی که در اجتماع کارگران     
با صراحت عنوان ميشد عبارت            

ضرورت مقابله با        -١بودند از؛      
اخراجها و بيکارسازی کارگران          

کوتاه کردن دست شرکتهای             -٢
پيمانکاری و الغای کار قراردادی        

کاهش ساعات کار مطابق با             -٣
توانايی کارگران و لغو ساعات               
اضافه کاری اجباری در تعطيالت       

افزايش دستمزدها برابر با               -۴
ارزش کار کارگران و منطبق با            

 . گرانی و تورم سرسام آور

 

يکی از کارگران معترض شرکت        
: کننده در تجمعات اخير ميگفت             

حتی !  وعده های آنها دروغ است        
! اگر هزار بار آن را تکرار کنند            

اينها به هيچ وجه از سود خود                   
 دروغ گوتر از خودشان      ،نميگذرند

اينها با وعده های       !  فقط خودشانند  
توخالی هدفشان ايجاد جدايی و                
تفرقه در بين ما و زمينه سازی                
برای اخراج و سرکوب هرچه                

 !بيشترمان است

 

قابل ذکر است که عليرغم تالش             
 جو در         ،حراست و کارفرماها        

اجتماع کارگران ايران خودرو               
مسئولين ايران   .  بسيار ملتهب بود    

خودرو براى ساکت کردن                         
 ،کارگران و در مقبال تجمع آنان            

بجز بحث تغيير کارتهاى ورود به        
 مسئله افزايش حقوقها و            ،شرکت

رسيدگی به خواستهای کارگران را     
متقابال کارگران   !  اعالم نموده اند    

ميگويند هيچ اقدامی صورت                    
اينها دروغ و           .  نخواهد گرفت     
 . دسيسه است

 

همينطور در برخى بخشها                         
کارگران نارضايتى خود به                       
اخراجها را بصورت کم کارى                

 . نشان ميدهند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 سپتامبر ٢٢ – ١٣٨٧ مهر ١
٢٠٠٨ 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در چند روز     ،بنا به خبر دريافتى    
 نفر از کارگران                 20گذشته      

 بنا به          ،قراردادی سفيد امضا         
دستور حيدرمنش چهره منفور              
ضد کارگری و مدير عامل                      
شرکت پيمانکاری همگام از کار         

هريک از اين           .  اخراج شدند     
 سال سابقه   4 تا   3کارگران دارای   

 انبار مهم        3کار بودند و در                
شرکت ايساکو در جاده                               
مخصوص کرج مشغول به کار            

 . بودند

 

شرکت همگام بالفاصله پس از             
اخراج اين کارگران مبادرت به            
استخدام کارگران جديد قراردادی      
با شرايط بمراتب بدتری نموده              

اخراج اين کار گران نه به         .  است
دليل مازاد نيرو بلکه در ادامه                
سياست سرمايه داران و حکومت       
جنايتکار اسالمی در راستای                 
دستيابی به نيروی کار ارزانتر و        
تحميل هرچه بيشتر فقر و فالکت         
به زندگی کارگران و خانواده                 
های محرومشان و کسب سود                

 . بيشتر است

 

شرکت پيمانکاری همگام از زير        
مجموعه های ايساکو و ايساکو هم      
از زير مجموعه های شرکت                 
ايران خود رو در زمينه تهيه و              
توزيع لوازم يدکی خودرو و ارائه      

 260.  خدمات پس از فروش است     
 ،نفر کارگر قراردادی سفيد امضا      

که حتی قراردادی هم در دست              

اخيرا سايت آژانس خبر خالصه اى از اطالعيه حزب در مورد اجتماع             
کارگران ايران خودرو را بدون ذکر ماخذ منتشر کرده است و سايت                    
اتحاديه نيز به نقل از آژانس خبر همين خبر و متن خالصه شده را                           

 .  چاپ کرده است
 

. ما هيچ ايرادى به بازتکثير ادبيات و اخبار حزب با ذکر ماخذ نداريم                   
تالش ما اينست که اخبار اعتراضات کارگران و کال ادبيات حزب در                 

اما و بويژه براى سايتها و       .  سطح هرچه وسيعترى تکثير و منتشر شود       
 بدوى ترين اصول کار سياسى و ژورناليستى حکم ميکند که             ،رسانه ها 

در غير اينصورت هر کسى ميتواند            .  ماخذ و منبع خبر را قيد کنند             
مطالب هر شخص و سازمانى را بردارد و مجددا به نام خود منتشر                       

 . نام اين چيزى جز سرقت سياسى نيست. کند
 

نکته دوم اينست که سايت آژانس خبر در اصل مطلب دخل و تصرف                  
 بلکه در بخشى    ،يعنى صرفا به اختصار مطلب اکتفا نکرده       .  کرده است 

 کارگران را به       ، و حذف جمله بعدى        "يا"از مطلب با گذاشتن يک           
 . تسليم شدن دعوت کرده است

 

کارگران ايران خودرو دراين شرايط دو راه بيشتر            "اطالعيه ميگويد؛    
يا بايد در مقابل اخراج وسيع همکارانشان سکوت کنند          :  پيش رو ندارند  

و به شرايط بسيار سخت تر و برده وارتری تن دهند، و يا بايد متحدانه                  
 ."در مقابل اين روند بايستند و آن را پس بزنند

 

کارگران ايران خودرو دراين شرايط دو         "سايت آژانس خبر مينويسد؛       
يا بايد در مقابل اخراج وسيع همکارانشان           :  راه بيشتر پيش رو ندارند      

 به شرايط بسيار سخت تر و برده وارتری را تن                          ياسکوت کنند و     
 ؟"!دهند

 

اما ضرورى  .  ما نميدانيم سايت آژانس خبر را چه کسانى اداره ميکنند             
دانستيم عنوان کنيم که درست است دنياى اينترنت و چهره هاى مجازى             
است اما رعايت امانتدارى سياسى و حداقل اصول کار ژورناليستى                     

وانگهى دخل و تصرف سياسى در يک متن و معکوس                .  ضرر ندارد 
. کردن معنى آن چه هدفى دارد؟ اميدواريم که اين کار سهوى بوده باشد              

 .  در غير اينصورت فراخوان تسليم به کارگران معنى روشنى دارد
 

به "  اجتماع وسيع کارگران ايران خودرو     "براى مطالعه کامل اطالعيه      
 . سايت حزب مراجعه کنيد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

  ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٣ – ١٣٨٧ مهر  ٢

 اخراج کارگران 
 !شرکت پيمانى همگام در ايساکو

 انبار مهم ايساکو در         3 در     ،ندارند
جاده مخصوص کرج و برخی از             
مراکز خدمات پس از فروش با پايه         

 هزار تومان از ساعت     219دستمزد  
 عصر  4 عصر و از      4 صبح الی     7

تا پاسی از شب اضافه کارى                         
آنها مجبورند در روزهای        .  ميکنند

تعطيل بنا به دستور کارفرما سر               
اکثريت اين      .  کار حاضر شوند          

کارگران بدليل جابجايی و حمل بار         
سنگين از دردهای مزمن مفاصل و         

. بخصوص ديسک کمر رنج ميبرند       
شرکت همگام در صورت رضايت        

 ماهيانه مبلغی      ،کارفرما از کارگر     
 هزار تومان به عنوان     30 تا   20بين  

. آکورد به کارگران پرداخت مينمايد      
همچنين در طی سال به دليل برخی          
مناسبتهای ارتجاعی اسالمی از قبيل     

 30رمضان و دهه فجر مبلغی حدود  
به "  بن پارسيان  "هزار تومان بنام        

اين مبالغ تنها   .  کارگران می پردازند  
بخش کوچکی از دستمزدهای                     
پرداخت نشده کارگران است که اين       
دايناسورهای اسالمی آن را بعنوان         

به "  صدقه و ترحم اسالمی                   "
 . کارگران ميپردازند

 

الزم به يادآوريست که مدير عامل            
شرکت همگام توسط منطقی مدير            
کل شرکت ايران خودرو معرفی و          

 .تعيين می شود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٣ – ١٣٨٧ مهر ٢

۶٨شماره   

!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/ 

 ! امانتدارى سياسى را رعايت کنيد
 در باره سايت آژانس خبر

 منصور حکمت و کنترل کارگرى
 !قابل توجه فعالين جنبش کارگرى و کارگران کمونيست

ارگرى          ل      ،نوار سمينار منصور حکمت در باره کنترل ک  ،  ١٩٨۵ آوري
در سايت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و سايت منصور حکمت موجود     

ل       .   است اف ح اين نوار را به دقت گوش کنيد و بدست کارگران پيشرو و م
 . کارگرى برسانيد



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اگر امکان دارد در      :على طاهرى 
ارتباط با تاريخچه دور نوين                   
مبارزات معلمان برای خوانندگان     

 .ما توضيحاتی بدهيد

 

اين دور نوين         :  عباس صفائى   
 شروع   80_79مبارزه  از سال         

بانيان آن تنی چند از معلمان         .  شد
اين مبارزه فراز و    .  با سابقه بودند  

نشيب هايی زيادی از سر گذارنده       
اما خوشبختانه همچنان پتانسيل            
اعتراضی خود را حفظ کرده                  

 .است

 

 چه تشکيالت و            :على طاهرى   
گروه هايی در اين مبارزه سهيم            

 هستند؟

 

اکثريت عظيم     :  عباس صفائى    
 به  ،معلمان در چهار گوشه کشور     

همراه جمع کثيری از دانش                     
آموزان و خانواده هايشان که خود       

 .شما در جريان می باشيد

 

 5 در آستانه                  :على طاهرى      
 مهرماه روز        13اکتبربرابر با        

مختصری در  .  جهانی معلم هستيم   
 .اين رابطه توضيح بدهيد

 

ما می دانيم در         :  عباس صفائى  
اعتصاباتی که معلمان در سال              

 در ميدان بهارستان                       1340
 يکی از معلمان به نام                  ،داشتند

دکتر خانعلی شهيد شد و به اين               
 ارديبهشت روز معلم         12خاطر   

از طرف ديگر در     .  نامگذاری شد 
 در اجالسی که با              1944سال    

حضور وزرای آموزش و                        
 ، کشور تشکيل شد         35پرورش    

 مهرماه  به           13 اکتبر       5روز    
عنوان روز جهانی معلم اعالم               

 نجفی نماينده    1992در سال    .  شد
رژيم نيز در جلسه اتحاديه جهانی       
معلمان شرکت و قراردادهايی را        
امضا کرد و از اين سال به بعد               
اين روز در ايران نيز پذيرفته                

به ياد دارم در سالهای گذشته       .  شد

 وزير آموزش و         :على طاهرى  
پرورش اعالم کرد متوسط                    

 هزار تومان    350حقوق معلمان    
 آيا اين امر صحت دارد؟. است

 

حقوق معلمان از    :  عباس صفائى 
 هزار تومان شروع می                230

اما با  !   هزار تومان   400شود تا    
توجه به نرخ تورم و گفته خود             

 هزار تومان    450دولت که زير      
 اين حقوق       ،خط فقر می باشد          

من بيش از        .  کفايت نمی کند       
اين .  بيست سال خدمت کردم            

چهارصد و  .  فيش حقوق من است   
دو هزار تومان قبل از کسورات        
می باشد که در نهايت يک صد و    
سی و سه هزار تومان برای من          

 44من همکاری دارد       .  می ماند 
سال سابقه دارد و حاال بازنشست      

 .شده و مستاجر است

 

 آمار و ارقام                :على طاهرى     
مردودين سال گذشته چهار و نيم        
ميليون و ترک تحصيلی ها بيش         

. از  چهار صد هزار نفر بودند            
آيا اين آمار و ارقام صحت دارد؟       

 علت چيست؟

 

. بله صحت دارد   :  عباس صفائى 
شما اگر دانش آموز باشيد از                 
تک ماده ها و تبصره ها خبر                
داريد و می دانيد دانش آموزان            

 از   10_7در دو درس با نمره            
در .  تک ماده استفاده ميکنند             

ضمن در مقطع ابتدايی معلمان           
به خاطر شرايط کاری مردودين       

يکی از داليل    .  را تقليل می دهند    
عمده مردودی از بين رفتن                    

معلمان ديگر       .  انگيزه است      
. انگيزه ای برای تدريس ندارند         
 ،معلمی که سه شيفت کار می کند    

يا معلمی که در آژانس کار می            
کند و کنار خيابان بساط دست               

 !زندگی انسانی حق مسلم ماست
 گفتگوى على طاهرى با عباس صفائى از معلمان تهران

جلوی آموزش و پرورش تجمع                  
ما همچنان مصريم که اين           .  کرديم

روز به عنوان روز جهانی معلم                 
 .اعالم شود

 

 پيوستن به اين                   :على طاهرى      
قرارداد برای شما چه اهميتی دارد          

 و چه کمکی به شما می کند؟

 

 کشور  100تا کنون   :  عباس صفائى 
به اين اتحاديه جهانی معلمان                        
پيوستند که يک وحدت رويه دارند و 
در ضمن در حوادث اخير  و                         

 اتحاديه جهانی        ،دستگيری معلمان   
معلمان از معلمان حمايت کرد و                
اعالم کرد که دولت ايران بايد                     
مطالبات و خواسته های معلمان را          
از راه های منطقی حل و فصل کنند         

 .و بازداشت ها محکوم شد

 

 در رابطه با حوادث         :على طاهرى  
اخير جنبش معلمان که چگونه                     
شروع شده و چگونه شکل گرفته              

 .است توضيح دهيد

 

در زمان خاتمی بعد     :  عباس صفائى 
از مبارزات دامنه دار و اعتراض            
به بی حقوقی و کم حقوقی طرحی             

خاتمی دولت را   .  در مجلس بسته شد   
موظف کرد که سريعا اليحه خدمات      
مديريت کشوری را تقديم مجلس               

متاسفانه بعد از کش و قوس            .  کنند
 ماه آن را به      20های فراوان بعد از      

 به قول خودشان دو            ،مجلس دادند  
اما وقتی  .  سال کار کارشناسی کردند   

آماده شد تا در بودجه آورده شود                
دولت احمدی نژاد خواستار استرداد      
اليحه شدند و گفتند به علت مشکل             
مالی خواهان استرداد اين اليحه                 

اين مسئله باعث شد تا                   .  هستيم
معلمان دوباره اعتراض کنند و در           

دولت .  جلوی در مجلس تجمع کردند    
احمدی نژاد اعالم کرد ما استرداد            
را لغو می کنيم و اليجه به شورای            

شورای نگهبان هم از     .  نگهبان رفت 
و .   اشکال گرفت   20پنج فصل اول      

همين مساله باعث اعتراض دوباره        
 .معلمان شد

۶٨شماره   
 ديگر مجالی برای        ،فروشی دارد  

سطح .  يادگيری و ياد دادن ندارد         
پايين رفاه و مشکالت معيشتی خود   
به خود به دانش آموزان منتقل می         
شود و انگيزه دانش آموزان برای         

در ضمن  .  تحصيل از بين می رود     
 40امکانات آموزشی ما مربوط به      

کتاب های درسی    .  سال پيش است   
از لحاظ سطح علمی پايين است که       
اين همه در آموزش تاثير بسزايی          

 .دارند
 

 در رابطه با                    :على طاهرى      
دستگيری های اخير و دستگيری          

 .خودتان بگوييد
 

 شب که   12ساعت  :  عباس صفائى 
. خواب بوديم آيفون را زدند                       

همسرم گفت نيروی انتظامی با               
جلوی در رفتيم و       .  شما کار دارد    

کارت .  کارت شناسايی خواستيم       
افسر اطالعات نيروی انتظامی              

ما با آنها   .  بود و حکم دادگاه انقالب    
بعد تعهد   .  به دادگاه انقالب رفتيم       

چندين .  گرفتند و ما را آزاد کردند        
نفر از همکاران ما هم اکنون در             
بازداشت به سر می برند به جرم            
اينکه با اس ام اس اعالم تجمع در          

من در  .  مقابل مجلس را کرده بودند  
جريان آزادی آنها تا اين لحظه                  

 .نيستم
 

 آيا شما با وثيقه آزاد        :على طاهرى 
شديد؟ در رابطه با وضعيت                       
دستگيری تان کمی بيشتر توضيح        

 .دهيد
 

ابتدا ما گروهی        :  عباس صفائى   
دستگير شديم سعی شد با ما به                  

بازجويی .  ماليمت رفتار شود           
چهار ساعت طول کشيد و اتهام               
هميشگی همکاری با گروه های             

البته بعد  .  اپوزيسيون به ما زده شد     
که ما گفتيم اين سوال ها انحرافی            

. است چند کشيده از بازجو خورديم     
وثيقه .  پرونده ما هنوز باز است           

 . ميليون تومانی گرفتند25های 

 

 با تشکر از وقتی که       :على طاهرى 
 .در اختيار ما قرارداديد

 

درود به شما و با        :  عباس صفائى 
 ! *تشکر متقابل
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 گردهمايی       :يک دنيای بهتر             
" سوسيال فوروم اروپا       "بزرگ    

در مالمو، سوئد توجه بسياری را        
حضور حدود  .  به خود جلب کرد     

بيست هزار نفر در اين شرايط در       
تقابل با وضعيت موجود قابل                  

شما در اين                .  توجه است       
گردهمايی چند سخنرانی و جلسه        

قبل از هر چيز، اين                 .  داشتيد
گردهمايی نشان از چه تحوالتی           

 در سطح جهان است؟ 

 

 اين پنجمين فروم            :آذر ماجدی   
جهانی .  "اجتماعی اروپا است         

شعار اين     "  ديگر ممکن است        
هزاران انسانی که       .  فروم است   

خواهان يک دنيای بهتر، عادالنه        
تر، آزاد تر و برابر تر هستند از            
اقصی نقاط جهان در اين فروم               

گرايش عميق    .  شرکت می کنند      
چپ و ضد سرمايه داری بر                    

لذا .  فضای فروم حاکم است               
فضای حاکم بر اين فروم با فروم          

من در  .  رسمی کامال متفاوت است   
فروم های پيشين شرکت نکرده            
ام، بنابراين نميتوانم فضای اين             
فروم را با فروم های پيشين                      

اما يک چيز روشن        .  مقايسه کنم  
کمونيسم "تمام فرياد های        :  است
بورژوازی پس از سقوط        !"  مرد

شوروی و پايان جنگ سرد کامال        
مردم از    .  به گذشته تعلق دارد          

شرايط ناعادالنه، از سرکوب و           
فقر و حمله به معيشت و آزادی              
های فردی و مدنی در اروپا و از          
گرسنگی و جنگ و ويرانی و                 
کشتار در بخش ديگر جهان به               
تنگ آمده اند و خواهان دنيايی               

اين فروم محل           .  ديگر هستند     
. گردآمدن چنين انسان هايی است       

کسانی که يا دنبال پاسخ می گردند 
و يا عالقمند هستند که پاسخ شان          

 .را با سايرين سهيم شوند

 

باعث خشنودی است که هزاران         
انسان، عليرغم اختالف نظرات،        
اما شريک در يک اصول انسانی        
و پايه ای گرد می آيند تا برای                 

يک .  تغيير جهان راه يابی کنند           
نکته جالب توجه اين فروم برای           

مساله اينجاست که     .  می دانستند  
بتوان به يک پاسخ مشترک برای      

 .مقابله با اين هيوال رسيد

 

 سازمان آزادی    :يک دنيای بهتر   
زن حضور فعالی در اين                         

به گوشه ای از . گردهمايی داشت 
چه هدفی   .  اين تالشها بپردازيد     

داشتيد، چگونه پيش برديد؟ چه           
 دستاوردهايی داشتيد؟ 

 

 ما رفته بوديم تا قبل       :آذر ماجدی 
از هر چيز ضرورت تشکيل                
قطب سوم را در تقابل با دو                    
قطب تروريستی در اين فروم              

جلب حمايت برای       .  طرح کنيم   
مبارزات زنان و مردم ايران                
عليه رژيم اسالمی و اسالم                    

. سياسی يک هدف ديگر ما بود          
اين پيام های ما در فروم با                       

ما در  .  استقبال گرمی روبرو شد    
کل فروم نقش و حضور کامال             

با .  فعال و برجسته ای داشتيم            
تشکيل سمينار و شرکت در پانل        
و مباحث مختلف، با ارائه ادبيات      

 اعالميه  4000و توزيع بيش از       
نه به  "و فروش ده ها جلد کتاب          

جنگ تروريست ها، آلترناتيو             
که حاوی    "  سوم سخن ميگويد       

نوشته های منصور حکمت                  
درباره دنيا پس از يازده سپتامبر       
و قطعنامه های حزب در مورد           
خطر جنگ عليه ايران و مقابله          
با تروريسم است و همچنين                   
کتاب اسالم سياسی و حقوق                  
زنان نوشته خود من توانستيم               
نظراتمان را وسيعا طرح کنيم و        
توجه بسياری به اين نظرات                 

ما ضمنا توانستيم با     .  جلب نمائيم 
سازمان های مدافع حقوق زن،           
برابری طلب، آزاديخواه و چپ         
بسياری آشنا شويم و برای                      
فعاليت های آتی هم رزمان و                

بنظر من  .  رفقای جديدی پيدا کنيم   
سازمان آزادی زن توانست نقش       
بسيار فعال و موثری در اين                 

ما توانستيم    .  فروم داشته باشد       
شکل گيری و سازماندهی قطب         

. سوم را چندين قدم به پيش ببريم       
عالقمندان را به مطالعه گزارش       
سازمان آزادی زن از اين فروم          

 .دعوت می کنم

 

 محور         :يک دنيای بهتر                  

 گفتگو با آذر ماجدی در مورد فروم اجتماعی اروپا

کمونيسم کارگری منصور حکمت پاسخ مسائل 
 کنونی است

. من حضور وسيع نسل جوان بود            
در کنفرانس خود من نيمی از                       
جمعيت به اين نسل تعلق داشت که            

بسياری از  .  باعث شادی بسيار است   
آنها پس از سخنرانی برای بحث و            
اعالم عالقه برای تماس و خريدن            
انتشارات ما به ميز کتاب ما مراجعه  

دنيا نياز به تغيير دارد و       .  می کردند 
چنين تجمعاتی مکان مناسبی برای          

پيام ما برای      .  اعالم راه حل است       
لزوم تشکيل قطب سوم با استقبال              

 .گرمی مواجه شد

 

 چه تصويری از        :يک دنيای بهتر    
کل اين گردهمايی داريد؟ جامعه ای        
منتظر پاسخ؟ مجموعه ای                             
سرگردان؟ جمعيتی معترض اما               
بدون افق؟ رئوس خط و گرايشی که        
ميتواند راهگشا باشد، بنظر شما                

 کدام است؟ 

 

 جمعيتی منتظر پاسخ و      :آذر ماجدی 
آماده عمل اين تجمع را بهتر تصوير       

اکثريت کسانی که در چنين         .  ميکند
مجمعی شرکت می کنند در زمره             
فعالين هستند و لذا حتی اگر بدون              
افق باشند، آمده اند تا افق و راه حل            

بايد بگويم که من خودم                  .  بيابند
احساس هيجان و انرژی و قدرت              

. بسيار بيشتری در اين فروم داشتم          
خود اين احساس گواه فضای مثبت          

 . و با افق اين فروم است

 

 20در راهپيمايی روز شنبه                         
سپتامبر حدود ده هزار نفر با                        
باندرول های خود در تظاهرات                

شعارهای عليه       .  شرکت کردند      
سرمايه داری کامال مشخص و                   

صدای طبل و موزيک    .  برجسته بود 
. در تمام شهر طنين افکن بود                       

باندرولهايی با شعارهايی برای                 
دنيای بهتر، برای صلح، عليه جنگ       
و بمب و عليه سرمايه داری بمدت            
چندين ساعت در شهر مالمو رژه              

صورت های شاد و خندان و        .  رفتند
پراميد، هيجان و اميد را در قلب ها          

جالب توجه است که      .  زنده می کرد   
دگر بار، اکثريت سرمايه داری را           
مسبب تمام اين مشقات و مصيبت ها       

۶٨شماره   

سخنرانی شما در اجالس اولتان             
چه بود؟ چرا اين تم را انتخاب                  
کرديد؟ واکنشها و عکس العمل ها         

 چه بود؟ 

 

 تيتر سخنرانی من            :آذر ماجدی   
اسالم سياسی، حقوق زنان و                  "

من در اين     ."  کشمکش جهانی بود   
سخنرانی تالش کردم قبل از هر             
چيز اسالم سياسی را بعنوان يک           
جنبش سياه و تروريست معرفی             
کنم و تاريخچه شکل گيری آن و             

. موقعيت کنونيش را بشناسانم                 
سپس به جنگ تروريست ها اشاره       
کردم و اين واقعيت که چگونه اين         
جنگ موجب تقويت اسالم سياسی        
در سطح منطقه و بين المللی شده            

چگونه اسالم سياسی به              .  است
رهبری رژيم اسالمی توانسته                 
است، با برافراشتن پرچم ضد                  
امپرياليستی، از خود يک سيمای          

ارائه "  ايدئولوژی رهايی بخش       "
سپس به مساله حجاب و                 .  دهد

موقعيت زنان تحت اسالم و                       
همچنين جنبش آزادی زن در ايران      

تاکيد بر ضرورت و      .  اشاره کردم 
مبرميت سازماندهی قطب سوم در      
قبال دو قطب تروريستی، دفاع از         
جنبش زنان و مردم ايران عليه                
رژيم اسالمی و تالش برای حل              
عادالنه مساله فلسطين بخش پايانی      

 . سخنرانی من را تشکيل می داد

بنظر من اسالم سياسی و مساله               
کشمکش جهانی که در قالب جنگ        
تروريست ها پيش می رود،                      
مربوط ترين و مهمترين مساله                

بايد برای آن راه حل         .  روز است  
منصور حکمت اساس اين         .  يافت

ما بايد  .  راه حل را تبيين کرده است     
برويم و دست بکار سازماندهی آن       

اين آن معضلی است که              .  شويم
. اکنون در مقابل ما قرار دارد                  

استقبال بسيار گرمی از اين                        
سخنرانی و فراخوان تشکيل قطب        

هم در اين سخنرانی و هم      .  سوم شد 
در هر موقعيت ديگری که ما در             
اين مورد سخن گفتيم با استقبال               

١٨صفحه گرم حاضرين           
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پس از پايان             .  روبرو شديم      
سخنرانی تعداد بسياری برای                
بحث و گفتگو و تقاضای تماس و         
خريدن دو کتاب فوق به ما رجوع       

 .کردند که واقعا اميد بخش بود

 

 گرايش فمينيستی   :يک دنيای بهتر 
حضور ملموسی در اين تجمعات        

چه تقابالتی در اين                     .  دارد
نظرات کدامها  .  چهارچوب داشتيد 

 بودند؟ پاسخ شما چه بود؟ 

 

 بنظر من فقط جنبش       :آذر ماجدی 
چپ نيست که در اين دو دهه                   

جنبش فمينيستی  .  تغيير کرده است  
نيز تحوالت مهمی را از سر                   

من هميشه وقتی با      .  گذرانده است 
اين سوال روبرو می شوم که آيا            
فمينيست هستم يا نه، پاسخ ميدهم         

بستگی به    .  هم بله و هم خير              
. تعريف ما از فمينيسم دارد                     

خوشبختانه يک بخش جنبش                   
فمينيستی که اکنون بسيار فعال              
شده است و سازمان آزادی زن              
ارتباط و فعاليت نزديکی با آنها             
دارد، ربطی به آن تصور حاکم             

فمينيسمی که    .  از فمينيسم ندارد      
مرد را مسبب موقعيت زن می               

. داند و با مردان دشمنی می ورزد      
فمينيسمی که نزدش مرد مقصر           
است مگر آنکه عکس آن ثابت               

 . شود

 

برجسته ترين جريان فمينيستی در     
اين فروم سازمان ابتکار فمينيستی     
اروپا است که در ماه مه يک                   
کنفرانس موفق در شهر رم                      

يک دنيای     .  "سازمان داده بود       
در همين رابطه با من                "  بهتر

در اين      .  مصاحبه ای داشت           
سازمان يک عده اکتيويست چپ،       
سکوالر و آزاديخواه و برابری            

آنها همان    .  طلب گرد آمده اند           
ميزان برای حقوق زنان دل می            
سوزانند که برای حقوق مهاجرين      
و پناهندگان؛ همان ميزان عليه              
مردساالری هستند که عليه                      

بسياری از    .  راسيسم و استثمار      
آنها مارکسيست هستند اما از                  

. انسان دوست تری بدل نمی کند        
مساله باز بر سر نگرش و جهان        

آنگاه به مورد             .  بينی است      
کردستان عراق اشاره کردم که          

 در زمان    1991چگونه در سال     
جنگ خليج احزاب ناسيوناليست      
اعراب را از روی پشت بام ها            

مورد .  به پايين پرتاب می کردند      
اين .  ديگر مساله يهوديان است        

واقعيت که تکيه بر تراژدی                   
 ميليون  4هوالکاست که طی آن        

يهودی به فجيع ترين شکلی جان        
سپردند، به يک کشتار تراژيک         

بر مبنای          .  ديگر انجاميد         
هوالکاست دولت اسرائيل به                
کشتار فلسطينی ها دست زده                

اين مباحث با استقبال              .  است
همين .  بسياری روبرو شد              

واقعيت که صحبت های من اين         
چنين با استقبال روبرو می شد             
بنظر من خود گواه تغيير فضا              

. در ميان جنبش فمينيستی است          
ده سال پيش فمينيسم اين چنين              
گوش هايش برای اينگونه بحث         

جای خوشحالی     .  ها باز نبود        
 .بسيار است

 

مبحث ديگر بر سر دموکراسی          
در يکی از پانل ها بر سر            .  بود

نقش مذهب و حقوق زن، يکی             
از پانليست ها دموکراسی را                
مترادف آزادی، برابری و                     

او گفت اگر      .  فمينيسم قرار داد     
دموکراسی و يک انسان يک                
رای حاکم باشد فمينيسم حاکم                

من با بحث او مخالفت              .  است
به اين اشاره کردم که               .  کردم

دموکراسی فقط بمعنای دولت             
اکثريت و برخورداری از حق            
رای است و هيچ چيز در مورد            
محتوای سياسی يا نظری يک              

از .  دموکراسی معين نمی گويد       
او پرسيدم اگر در يک جامعه               
معين دموکراسی به پايين تر                 
بودن زن و نابرابری حقوقی او          
رای دهد، شما چه می گوييد؟               

و .  مباحث جالبی درگرفت              
شرکت کنندگان از چنين مباحثی       

 .استقبال می کردند

 

 يک ويژگی        :يک دنيای بهتر       
چنين کنفرانسهايی مباحٽ حاشيه     

چه مباحٽی در اين    .  ای آن هستند  
 چهارچوب توجه برانگيز بود؟ 

 گفتگو با آذر ماجدی در مورد فروم اجتماعی اروپا

کمونيسم کارگری منصور حکمت پاسخ مسائل 
 ...کنونی است

حاکميت ايده های مردساالرانه در           
. احزاب چپ سنتی خسته شده اند              

بنظر من اين عده بطور نمونه در              
. حزب ما کامال راحت خواهند بود          

اين جريان بويژه ايده قطب سوم را           
 .با آغوش باز پذيرفت

 

در پانلی که روز آخر فروم در                    
مورد امنيت اروپا تشکيل شد بحثی          

 -ميان من و يک فمينيست قديمی               
سنتی سوسيال دموکرات به اسم                 

. درگرفت"  مای بريت تئورين           "
بخش عمده زمان بحث به اين مساله        

اين خانم از تعيين      .  اختصاص يافت 
سهميه برای شرکت نمايندگان زن           
در مذاکرات بر سر صلح و                            
معاهدات نظامی و غيره دفاع می             

زيرا بر اين تصور بود که هر        .  کرد
چه تعداد زنان در اين مجامع بيشتر         
شود، جهان صلح آميز تر خواهد               

. من با اين نظر مخالفت کردم         .  بود
اعالم کردم که ديدگاه و نظرات                  
سياسی يک انسان و نه جنسيت او             

مثال مارگارت    .  تعيين کننده است      
تاچر که ديگر اکنون به يک کليشه            

سپس .  بدل شده است را مطرح کردم   
به هيالری کلينتون اشاره کردم و              
اين سوال را در مقابل جمع گذاشتم           
که آيا اگر او به رياست جمهوری              
آمريکا انتخاب می شد، ما با صلح            

تقريبا کليه  .  در جهان مواجه ميشديم    
شرکت کنندگان با نظر من موافق              

بحث دترمينيسم بيولوژی از       .  بودند
جهات مختلف مورد بحث قرار                  

 .گرفت

 

من ضمنا به اين تناقض در تئوری            
دترمينيسم بيولوژی اشاره کردم که         
اگر ما معتقد باشيم زنان به صرف            
مادر شدن انسان های بهتری هستند،      
چرا پس فمينيسم با تقسيم کار بر                 
حسب جنسيت و سپردن وظايف                
مادری و کار خانگی به زنان                       

در مقابل اين       .  مخالفت می ورزد      
بحث من، مای بريت تئورين گفت            
منظورش مادر شدن نيست، بلکه              

پاسخ من به    .  تجربه ستم کشی است     
: اين بحث ايشان نيز چنين بود                     

تجربه ستم کشی بطور خود بخودی        
انسان تحت ستم را به انسان بهتر و           

۶٨شماره   
 صحبت ها و بحث            :آذر ماجدی  

های ما در حاشيه عمدتا در مورد           

دو قطب تروريستی و مباحث                   
يکی از مباحث     .  ناشی از آن بود      

در مورد چپ ضد امپرياليست بود       
دشمن "که چگونه بر مبنای تز                

به "  دشمن من دوست من است             
حمايت از اسالميست ها و رژيم             

اين مساله که    .  اسالمی پرداخته اند   
چگونه ما وظيفه داريم با اين تز              
نادرست و عوامفريبی که بر مبنای      

. آن سازمان می يابد مبارزه کنيم            
چگونه بايد بکوشيم نسل جوانی که       
از سر بيزاری از امپرياليسم                     
آمريکا و تروريسم دولتی آمريکا و      
اسرائيل به حمايت از اسالميست           
ها و حتی حجاب بر سر کردن                  
گرويده است از زير دست و پای            

قطب .  اسالميست ها نجات دهيم         
سوم و لزوم تشکيل آن کماکان                  

 .بحث داغی بود

 

صحبت در مورد فلسطين يکی از         
يک خانم   .  مباحث داغ ديگر بود        

فيلم ساز فلسطينی در فروم و در             
او يک فيلم   .  جمع ما حضور داشت   

بسيار زيبا و تکان دهنده در مورد          
قتل ناموسی در فلسطين ساخته بود      
که در فروم به نمايش درآمد و                   
بحث گرمی نيز در سينما پس از             

بحث در مورد   .  نمايش آن درگرفت  
اين فيلم و فلسطين در صحبت های       
حاشيه ای، بر سر ميز ناهار و شام       
يکی از آموزنده ترين بخش ها                 

من ديدن اين فيلم را      .  برای من بود  
ما اين فيلم   .  به همه توصيه می کنم     

 2009 مارس      8را در کنفرانس        
سازمان آزادی زن در لندن به                  

دوستان را  .  نمايش خواهيم گذاشت   
از هم اکنون به اين کنفرانس                      

 .دعوت می کنم

 

يک اتفاق جالب مالقات حدود ده            
جوان که پدر و مادرشان از                        
کردستان عراق و ايران هستند، در      

يک رستوران         
١٩صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وقتی پشت ميز نشستيم متوجه شديم اين جوانان به ما             .  پس از سمينار بود    
سالم کردند و گفتند که در سمينار من         .  به سمت آنها برگشتم   .  نگاه می کنند  

نظرشان را پرسيدم و يک بحث طوالنی ميان          .  خيلی تعريف کردند  .  بودند
گفتند که عليرغم برخی اختالف نظرات از سخنرانی من                   .  ما درگرفت  

 . بسيار راضی بودند و بسيار آموختند

 

مباحث بسيار جالب و عميقی در مورد جنايت ناموسی و تجاوز به زنان                    
. در جنگ ها و زندان برای شکستن شخصيت و روحيه مردان داشتيم                       

 !برای توضيح تمام ابعاد اين فروم به يک سفرنامه احتياج است

 

 چه جمع بندی و نقطه نظراتی برای آينده بايد مد نظر                    :يک دنيای بهتر   
 داشت؟ نگاهها به کجا بايد خيره شود؟ 

 

.  ما بايد نقش حتی فعال تری در چنين مجامعی ايفاء کنيم                        :آذر ماجدی  
اکنون گوش ها باز      .  کمونيسم کارگری پاسخ بسياری از مسائل را دارد             

ما بايد فعاالنه از هر تريبونی برای اعالم اين نظرات و شناساندن                  .  است
کمونيسم کارگری منصور حکمت راهگشا        .  منصور حکمت استفاده کنيم     

پاسخ بسياری از سواالت و معضالت را به سادگی و با عمق بسيار               .  است
بايد او را ترجمه و چاپ کنيم و آثارش را به مردم معرفی              .  مطرح می کند  

بايد پرچم کمونيسم کارگری را در تمام مجامع بين المللی به اهتزاز                .  کنيم
 . *اين پاسخ است. درآوريم

سوئد شرکت داشت و در همين           
رابطه سميناری در ماه ژانويه            

 در اين شهر با تم اسالم             2008
سياسی و حقوق زنان با                            
سخنرانی آذر ماجدی برگزار              

 .کرد

 

اسالم سياسی، حقوق زنان و              
  کشمکش جهانی

  9 سپتامبر از ساعت     19پنجشنبه  
 و نيم سميناری    12و نيم صبح تا     

با تم فوق با سخنرانی آذر ماجدی  
عالوه بر سازمان      .  برگزار شد  

آزادی زن سازمانی از ترکيه نيز      
در بخشی از اين سمينار شرکت         

سمينار، عليرغم             .  داشت
مشکالت بسياری که برای پيدا           
کردن محل سالن پيش آمده بود،          

 نفر برگزار   150با شرکت حدود   
بسياری از عالقمندان بعلت      .  شد

کمبود جا بر روی زمين نشسته           
و يا در راهرو به بحث گوش می       

اين سمينار با استقبال              .  دادند
. بسيار گرم جاضرين مواجه شد       

و پس از پايان سخنرانی آذر                  
ماجدی بسياری برای خريدن              
کتاب تازه انتشار يافته از                        
انتشارات حزب اتحاد کمونيسم          

نه به    "کارگری، تحت عنوان           
جنگ تروريست ها، آلترناتيو             

به زبان     "  سوم سخن ميگويد        
انگليسی، که حاوی نوشته های          

دنيا "منصور حکمت در مورد           
و قطعنامه  "  پس از يازده سپتامبر  

های حزب در مورد خطر جنگ       
عليه ايران و مقابله با تروريسم           

اسالم "است و همچنين کتاب               
" سياسی در تقابل با حقوق زن            

از آذر ماجدی به آذر و شهال                 
 . مراجعه کردند

 

آذر ماجدی در اين سمينار پس             
از تاريخچه کوتاهی از چگونگی      
پيدايش جنبش اسالم سياسی و              
تاکيد بر اين مساله که اين يک              
جنبش نوين است و در تداوم                  
جنبش اسالميستی اوايل قرن                
بيست نيست، به شرايطی که دنيا       
پس از يازده سپتامبر در آن قرار       
گرفته، اشاره کرد و سپس به                
جنگ تروريست ها و خطراتی          
که اين جنگ بر مردم دنيا، بويژه 
خاورميانه تحميل کرده است،             

آذر سپس در مورد            .  پرداخت

 گفتگو با آذر ماجدی در مورد فروم اجتماعی اروپا

کمونيسم کارگری منصور حکمت پاسخ مسائل 
 ...کنونی است

هياتی سه نفره از سازمان آزادی زن، متشکل از آذر ماجدی، شهال نوری               
 تا  17و کريم نوری در فروم اجتماعی اروپا که در مالمو، سوئد بتاريخ                    

سازمان آزادی زن موفق     .   برگزار شد، شرکت کردند      2008 سپتامبر    21
شد از طريق سازماندهی سمينار، شرکت در پانل، برگزاری ميز کتاب،                  
ارائه و پخش ادبيات، شرکت فعال در مجمع زنان و در تظاهرات روز                      

. شنبه پيام آزادی، برابری و سکوالريسم را به گوش هزاران نفر برساند                 
در سخنرانی ها و مباحث فروم و در صحبت های گروهی، سازمان                            
آزادی زن بر اهميت و مبرميت تشکيل قطب سوم در تقابل با دو قطب                         

ما اعالم کرديم که جهانی ديگر ممکن است و بايد               .  تروريستی تاکيد کرد   
اين پيام با   .  برای سازماندهی و بسيح گسترده قطب سوم دست بکار شويم             

 . استقبال بسياری روبرو شد

 

 2002بخشی از فروم جهانی است که در سال               "  فروم اجتماعی اروپا   "  
برای اولين بار در فلورانس و سپس به ترتيب در پاريس، لندن، آتن و                          

فروم محل گرد آمدن هزاران انسان          .  سوئد برگزار شد     -امسال در مالمو   
در .  مشتاق تغيير و ساختن جهانی آزاد تر، برابرتر و عادالنه تر است                      

فروم صد ها سازمان و انجمن شرکت می کنند و صدها سمينار و ورک                     
پيش از برگزاری   .  شاپ و فعاليت های هنری و فرهنگی برگزار می شود           

فروم در سطح منطقه فعاليت های تدارکاتی آغاز می شود و بسياری از                     
سازمان آزادی زن   .  گروه ها و فعالين در ارتباط با يکديگر قرار می گيرند          

يکی از سازمان هايی است که در تدارکات فروم اخير در شهر گوتنبرگ،              

۶٨شماره   
لزوم تقابل با هر دو قطب                             
تروريستی و تشکيل قطب سوم               
سخن گفت و به اين مساله اشاره              
کرد که چگونه اين جنگ که تحت         

از جانب   "  جنگ عليه ترور    "نام   
تروريسم دولتی به سرکردگی                 
آمريکا سازمان يافته است، به                  
تقويت اسالم سياسی منحر شده و           
شرايطی را فراهم آورده است که          
اين جريان ارتجاعی و تروريست         

ايدئولوژی "خود را بعنوان                       
در اين  .  جلوه گر سازد  "  رهايبخش

زمينه آذر به زنان جوانی اشاره              
کرد که در تقابل با سياست های               
امپرياليستی و ميليتاريستی آمريکا      
و سرکوبگرانه و تروريستی دولت      

. اسرائيل حجاب بر سر کرده اند            
وی گفت که حجاب اکنون بيرق              
اين جنبش سياه است که بخش قابل        
توجهی از نسل جوان نه تنها در              
خاورميانه، بلکه در محيط های              
مسلمان در غرب به داليل سياسی         

آذر آنگاه به موقعيت  . بسر کرده اند 
زنان و جنبش گسترده آزادی زن           
در ايران اشاره کرد و بر نقش                  
بسيار تعيين کننده اين جنبش در              
رهايی نه تنها زنان ايران، بلکه              
کل خاورميانه و جهان تحت                      

وی .  حاکميت اسالم تاکيد کرد             
اعالم کرد که دو فاکتور مهم در              
حاشيه ای کردن جنبش اسالم                    

 -1:  سياسی نقش تعيين کننده دارد       
حل مساله فلسطين، تشکيل دو                  
دولت مستقل و متساوی الحقوق؛           

سرنگونی رژيم اسالمی در             -2
ايران توسط جنبش آزاديخواهی             

آذر آنگاه شرکت          .  مردم ايران    
کنندگان را به حمايت فعال از                    
جنبش آزادی زن و جنبش                            
آزاديخواهی مردم ايران دعوت             

و در پايان يکبار ديگر بر             .  کرد
لزوم و مبرميت تشکيل قطب سوم        
توسط بشريت آزاديخواه و متمدن          

اين .  در تقابل با دو قطب تاکيد کرد      
سخنان با استقبال بسيار گرم                      

 . شرکت گنندگان روبرو شد

 

در بخش پايانی سمينار زمانی به           
پرسش و پاسخ و اعالم نظرات                

مباحث گرم و        .  اختصاص يافت   
جالبی در اين بخش انجام گرفت،           
از جمله در مورد مساله کرد در              
منطقه و نقش آن در مقابله با                       

عالقمندان .  تروريسم اسالمی        
ميتوانند بزودی به فيلم اين                          

سخنرانی و               
٢٠صفحه   

 سازمان آزادی زن صدای قطب سوم در فروم اجتماعی اروپا

 جهانی ديگر ممکن است



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بحث و گفتگو در سايت سازمان           
 . آزادی زن دسترسی يابند

 

امنيت اروپا، امنيت برای چه                 
 کسی؟ نه به بمب

 9 سپتامبر از ساعت         21يکشنبه   
 و نيم در پارک      12و نيم صبح تا      

پانلی با شرکت      "  سرزمين آزاد  "
فرنچ از  -آذر ماجدی، ليليان هالس    

ابتکار فمينيستی اروپا، مای بريت     
تئورين، نماينده پارلمان اروپا از         
سوئد، اوال کلوسنرل از فنالند               

در اين پانل مباحث       .  برگزار شد  
بسيار جالب و داغی پيرامون                 
خطر جنگ و ويرانی در اروپا و         
جهان، پيشروی های بسيار در              
ساختن بمب اتم و سالح های                   
ويرانگر ديگر، معاهده های                   
ميليتاريستی و تحديدگرايانه حقوق    
فردی و اجتماعی در اروپا، از              
جمله معاهده ليسبون، جنگ                    
تروريست ها و نقش ويرانگر آن         
در عراق، افغانستان و لبنان و               
خطر حمله به ايران، و حذف                  
بسياری از حقوق مدنی، فردی و         
اجتماعی در اروپا و لزوم مقابله          
فعال با آن از طريق تشکيل قطب         

ابتدا هر يک از      .  سوم مطرح شد   
شرکت کنندگان در پانل سخنرانی      
کردند و پس از آن بحث ميان                   
پانليست ها و شرکت کنندگان در          

 . گرفت

 

يکی از مباحث داغ در اين پانل             
مای بريت   .  حول نقش زنان بود       

تاکيد داشت که چنانچه تعداد زنان       
شرکت کننده در مذاکرات بر سر         
جنگ و سالح هسته ای و در                   
نوشتن معاهدات افزايش يابد،                
امکان صلح در جهان ارتقاء می          

آذر ماجدی با اين نظر                  .  يابد
مخالفت ورزيد و به مثال های                
معينی در تاريخ، از جمله                          

وی .  مارگارت تاچر اشاره کرد        
گفت آيا تصور می کنيد که در                
صورتی که هيالری کلينتون به            
رياست جمهوری آمريکا انتخاب        
می شد، جهان در صلح بيشتری           
قرار می گرفت؟ بحث پيرامون            

مناطق تحت اسالم و جنبش                   
. آزادی زن در ايران جلب کرد           

سازمان آزادی زن يکی از تهيه         
کنندگان قطعنامه پايانی مجمع             

 .است

 

 افتتاحيه و تظاهرات

افتتاحيه فروم چهارشنبه شب در       
بيش از  .  پارک مردم تشکيل شد     

هزار اطالعيه سازمان آزادی             
زن در ميان جمعيت پخش                      

 . گرديد

 

نقظه اوج اين همايش تظاهرات          
.  سپتامبر بود      20بزرگ روز       

اين تظاهرات نمايش قدرتی                  
عظيم بود در مقابل سرمايه                    
داری، تخريب محيط زيست و            
عليه راسيسم در اروپا که با                   
استقبال پرشور مردم مالمو                   

عالوه بر نزديک به      .  روبرو شد 
ده هزار نفر شرکت کننده در                
تظاهرات در تمام مسير مردم در      
پياده رو ها از تظاهرات کنندگان       

باندرول .  استقبال می کردند           
سازمان آزادی زن و شعار عليه        
آپارتايد جنسی که بر آن نقش                 
بسته است توجه بسياری را بخود    

بسياری از آن عکس      .  جلب کرد 
بيش از دو      .  و فيلم تهيه کردند       

هزار اطالعيه در معرفی                       
سازمان آزادی زن و اهداف آن،        

 8عليه آپارتايد جنسی و مراسم           
 در ميان جمعيت         2009مارس   
 .پخش شد

 

 ساعت  4اين راهپيمايی که مدت      

 سازمان آزادی زن صدای قطب سوم در فروم اجتماعی اروپا

 ...جهانی ديگر ممکن است

تعيين کننده بودن نقش بيولوژی يا             
 . سياست و جهان بينی ادامه يافت

 

شرکت کنندگان اين بار نيز با عالقه        
برای خريدن دو کتاب فوق به آذر             
رجوع کردند و خواهان ادامه تماس        

. با او و سازمان آزادی زن شدند                
يکی از شرکت کنندگان غير ايرانی        
که با عالقه مباحث را دنبال کرده              
بود، در پايان خواهان عضويت در         

ايده تشکيل  .  سازمان آزادی زن شد     
قطب سوم در اين پانل نيز با گرما و         
هيجان بسيار مورد استقبال قرار               

 .  گرفت

 

سخنان آذر ماجدی در مورد لزوم             
تشکيل قطب سوم در تقابل با دو                 
قطب تروريستی در بيانيه پايانی               

 .پانل قرار گرفت

 

 مجمع زنان

برای اولين بار در فروم اجتماعی            
. يک مجمع زنان برگزار شد                       

چهارشنبه بعداز ظهر نزديک به               
صد نفر از فعالين جريانات مختلف          
در اين مجمع در مورد نقش زنان و          
لزوم حضور برجسته تر فمينيسم و         
سازمان های زنان در فروم                           

اين مجمع   .  اجتماعی صحبت کردند   
توسط ابتکار فمينستی اروپا، زنان          
برای صلح، شبکه عليه جنايت                   

از .  ناموسی سازمان يافته بود                
سازمان آزادی زن برای شرکت در        

ميز کتاب  .  اين جلسه دعوت شده بود    
سازمان در اين مجمع مورد توجه             
بسيار قرار گرفت و بسياری از                  
اطالعيه های سازمان در مورد                 

 مارس  8فعاليت ما در فروم، مراسم      
و معرفی سازمان آزادی زن توسط         
شهال نوری در ميان حاضرين پخش      

آذر ماجدی چندين بار در مجمع      .  شد
در مورد لزوم سازماندهی يک                  
جنبش آزادی زن سکوالر مدافع                
آزادی بی قيد و شرط بيان و برابری  
همه افراد صرفنظر از جنسيت،                
مليت، نژاد، مذهب و شهروندی                

بعالوه آذر توجه              .  تاکيد کرد      
حاضرين به موقعيت زنان در                     

۶٨شماره   
طول کشيد به پارک بزرگ شهر            
مالمو ختم می شد که در آنجا با                 
مجموعه ای از سخنرانيها و پخش        
موسيقی زنده از تظاهرات کنندگان     

در پارک تعداد       .  اسقبال می شد      
نه به جنگ         "زيادی از کتاب             

بفروش رسيد و با       "  تروريست ها  
مردم در مورد اين کتاب و                          

. سازمان آزادی زن صحبت شد             
تلويزيون مستقل اروپا با آذر                     
ماجدی در مورد فعاليت های                    
سازمان آزادی زن در فروم                       

 . مصاحبه ای بعمل آورد

 

سازمان آزادی زن در اين فروم              
نقش بسيار فعالی داشت و کوشيد           
که صدای قطب آزاديخواه و                      
برابری طلب را بشکلی رسا                     

صدها نفر اين صدا        .  منعکس کند  
 نسخه از   4000بيش از   .  را شنيدند 

اطالعيه های سازمان در ميان                
ده ها نسخه از        .  مردم توزيع شد     

کتاب نه به جنگ تروريست ها و           
اسالم سياسی در تقابل با حقوق                

بعالوه .  زن به فروش رسيد                 
سازمان آزادی زن توانست با                   
بسياری از سازمان های راديکال         
و آزاديخواه تماس و ارتباط                        

در اين فروم سازمان      .  برقرار کند 
آزادی زن با سازمان ابتکار                      
فمينيستی اروپا که کنفرانس                      
سکوالريست رم را سازمان داده           

. بود، فعاليت بسيار نزديکی داشت      
اين سازمان کامال از ايده                              
سازماندهی قطب سوم استقبال                

 .کرد

 سازمان آزادی زن
 2008 سپتامبر 23

 نشريه يک دنياى بهتر 
!را بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد  

نشريه را تکثير و بويژه بدست کارگران پيشرو و کمونيست 
!نظرات و سواالتتان را با ما در ميان بگذاريد! برسانيد  

 مجمع عمومى 
کارگران در . ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است 

جنبش  . اعتراضات جارى به سنت مجمع عمومى متکى شويد
!                              مجمع عمومى را تقويت و گسترش دهيد  

                                  



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بخصوص     ،اصوال مقاطعه کاری در ايران                    
 توسط شرکتها و يا       ،مقاطعه های بزرگ و دولتی      

اشخاص وابسته بدولت و يا سپاه صورت می                     
 ،آنها نيز بعد از تاراج مبالغ هنگفت دريافتی       .  گيرد

پروژه را به اشخاص و يا شرکتهای دست دوم                   
اينها نيز دور   .  وابسته به خودشان واگذار می کنند       

دوم بچاپ بچاپ  مبالغ دريافتی را شروع و در                  
آخر نمی توانند کار به اتمام رسانده و کار تعطيل              

آنان که در اين بين گرسنه و بی خانمان             .می شود 
رها ميشوند کارگران و کارمندانی هستند که                       

آنها بايد حقوقشان    .  دراين کارگاهها بکار مشغولند    
به اميد اينکه دو باره     .  عقب بيافتد و يا اخراج شوند   

کارفرمايان پول گزاف ديگری به بهانه تورم و                 
افزايش قيمتها و باال رفتن نيروی کار از دولت                  

 . بگيرند و کار دوباره شروع شود

 

و اين ماجرا و دور تسلسل ادامه دارد و اصال به                
اينها البته از افتخارات    .  روش کار تبديل شده است     

ايران ميگويند اما همان پول فروش نفت و گاز را            
کارگر را در        "  هموطن"ميخورند و همزمان           

خودشان فربه تر   .  بيکاری و گرسنگی نگه ميداندر    
 . ميگردند و کارگران گرسنه تر

 

کارفرمايان زالوصفت وابسته بدولت و اقمار آنها           
يعنى سپاه آن   .  در سد چپرآباد از اين دسته دوم اند         

را از وزارت نيرو کنترات کرده و بيشتر قسمتها             
اين .  را به وابستگان خودش کنترات داده است                

چندمين بار است در عرض اين چند سال که دارند          
مبالغ زيادی ببهانه افزايش تورم از دولت ميگيرند         
و کارگاه را چندين ماه تعطيل ميکنند و کارگران              
را اخراج و به اميد راه افتادن دوباره نگاه                              

کارگران بدون حقوق و دستمزد بايد                  .  ميدارند
گرسنگی را تحمل کنند تا دوباره بکارشان                           

متاسفانه بيشتر  کارگران اين پروژه را           .  بگمارند
از روستاهاى اطراف سد می باشند که به حقوق                

هرچند دولت دولت    .  خود و قوانين آشنائى ندارند       
. اين کارفرماها و سپاه است و قانون هم قانون آنها          

اين کارگران گرسنه و بيحقوق بايد مثل گالدياتور          
هاى قديم تنها کار کنند و براى زنده ماندن جان                   

اينها حتی فروپاشی     .  بکنند تا اربابان فربه شوند         
خانواده را بايد تحمل کنند و به اميد روزی بمانند              
تا دوباره اربابشان پول هنگفت بگيرد و آنها را                  

 !بکار بگمارد

 

در اين مملکت که سرمايه مجبور است براى تهيه           
 و کارفرماها خود از       ،سود ديکتاتورى اعمال کند    

 قربانيان توان بازگويی اين          ،آدمکشان دولتى اند    
 . *ظلم را ندارند

وقتى متوجه شدند که در بيمارستان پرسنل ساعت          
 گفتند اين غير قانونى است و بايد                ،کارى هستند  

سريع با شما اگر قرارداد رسمى هم بسته نشد ولى            
هر چند از وقتى    !  قرارداد موقت هم شده بسته شود     
ما هم نمايندگاني    .  که رفتند هيچ خبرى نشده است        
اگر جواب نگيريم   .  را انتخاب کرديم که دنبال کنند      
 . ما نيز دست به اعتراض ميزنيم

 

بيکار زياد   "فقط باور کنيد اينها با چوب اينکه                  
خيلى از همکاران را        "   اخراجتان ميکنيم     ،هست

ما که راه را پيدا کرديم و همينجا به           .  ساکت کردند 
ساير پرستاران در هر کجا هستند و اين گزارش               
را ميخوانند ميگوئيم صدايتان هر چه بيشتر به                   

 .گوش مردم برسانيد زودتر به حقتان ميرسيد

 زنده باد يک دنياى بهتر

 

 

 پيام به پرستاران کرمانشاه
به دنبال حرکت پرستاران کرمانشاه در بيان                        
مشکالت و طرح مطالبات و اعتراض به وضعيت         
کاری وعدم پرداخت دستمزدها و بی توجهی                      
مسئولين مربوطه ، ما جمعی از پرستاران امام                  
علی انديمشک بدينوسيله باپرستاران کرمانشاه                
اعالم همبستگی نموده و همصدا با اين گروه                       
خواستار رسيدگی هر چه زودتربه خواسته های              

 . بر حق انان هستيم 

 

 از طرف جمعی از پرستاران 

 بيمارستان امام علی انديمشک

 مقاطعه کاری در ايران
 

 ارسالن الوند

ما پيشاپيش از اينکه نشريه يک دنياى              
بهتر صداى ما را به ساير همکاران در           
 . سراسر کشور رسانده است سپاسگذاريم

 

وقتى گزارشى که در مورد وضعيت                
 ،پرسنال بيمارستان چاپ شد بود                        

همکاران دست به دست نشريه را                       
ميخواندند و از اينکه کسى هست                         
صدايشان را منعکس ميکند خوشحال              

اين نشريه را نه تنها در                          .  بودند
بيمارستان انديمشک بلکه در چندين                 
بيمارستان ديگر که دوستان ما کار                    
ميکنند به دست آنها نيز رسانديم و همه            

 . خيلي خوشحال بودند

 

از طريق نشريه شما خبر مبارزات                   
پرستاران در کرمانشاه را نيز دريافت            
کرديم و ميخواستيم حتما پيام حمايت ما           
را به همکارنمانمان در کرمانشاه                       

 . برسانيد

 

اما بيشتر از اين دوست ندارم تعارف               
تيکه پاره کنم ولر کاشکي هيجان بچه ها        

ما .  را ميديديد که چقدر خوشحال بودند         
با بازتکثير شدن نشريه و خبر وضعيت         
ما در نشريه يک دنيا بهتر فقط متوجه              

. شديم سريع حقوق دو ماه را به ما دادند          
از طرف دانشگاه علوم پزشکى  يک                
هيئتى براى بررسى از اهواز آمد براى          

و .  رسيدگي به وضعيت بيمارستان              
خالصه جاتون خالى که همکاران اونجا        

 . هم صداى خودشان را بلند کردند

۶٨شماره   

!تفاوتها را توضيح می دهند" ادبيات"حرف می زنند و " عکسها"  

شرکت در در بيست وچهارمين دوره  نمايشگاه بين المللی کتاب، در شهر گوتنبرگ سوند در 
 !  اکتبر10 سپتامبر در راستای پيشبرد اعتراض بين اللملی به اعدام  در28  تا 25روزهای

 
بازديدکنندگان از اين غرفه با واقعيتهايی تلخ و آماری تکاندهنده از اعدامها و                                      

 سال گذشته از ديد مردم       30سنگساردر جمهوری اسالمی روبرو خواهند شد، که طی           
امروزه به يمن حضور و وجود فعالين اين                 .  جهان در مواردی  پنهان مانده است             

اروپايی هم توان پنهان کردن جنايات         "  نان به نرخ روز خور      "  عرصه، ديگر مديای   
 . شما می توانيد از غرفه ما  با  آدرس زير ديدار کنيد. جمهوری صد هزار اعدام را ندارد

Monternummer: C01:09 

 زنده باد آزادی زنده باد برابری   مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم ايران

com.wantedbypeople.www 262622 0737 0046: Tel 

 گزارشى از پرستاران بيمارستان انديمشک
 اعالم همبستگی پرستاران انديمشک با پرستاران کرمانشاه



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ران                              ارگ جه شکايت ک ي ت ار و ن اينها سند هيئت تشخيص اداره ک
قابل ذکر است که اسفنديارى نيز از کارگران شکايت        .   پرريس است 

. ما اين پيروزى را به کارگران پرريس تبريک ميگوئيم        .   کرده است 
بايد مواظب بود  مثل فرش غرب باف زير قرار و حکم خودشان            

 . نزنند

 نمونه هائى  از تومار در دفاع از حقوق کارگران
 خوزستان و سنندج

 زنده باد همسرنوشتى طبقاتى کارگران  

کارگران پرريس در شکايت شان از 
 !کارفرما موفق شدند

۶٨شماره   



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ۶٨شماره    

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

حبيب اهللا لطيفی      محمد صالح  فرهاد حاجى ميرزائى    عابد توانچه           فرزاد کمانگر        افشين شمس      منصور اسانلو  
  ...، فرهاد وکيلی، علی حيدريان، هيوا بوتيمار، انور حسين پناهی، عدنان حسن پور،حسينى

 پاى صحبت محرومان
 گفتگوى مهرداد ناصرى با يک دختر ساکن خراسان رضوی

 .ميگن بعدا. هم نميدن

 

 آيا تمام کارگران                :يک دنيای بهتر          
 دخترهای هم سن سال تو هستن؟

بچه .  نه همه جور زن هستند                  :سميه
 ، زن شوهردار        ، دختر جوان        ،کوچک
 . همه سن هستند،پيرزن

 

  آيا تحصيل هم ميکنيد؟ :يک دنيای بهتر

بله اما مجبوريم هزينه درس                  :  سميه
 .خوندنمون رو خودمون در بياريم

 

 وضع مدرسه ها چطور       :يک دنيای بهتر   
 هستند؟

تا پارسال که توی روستای                    :  سميه
خودمون ميرفتيم و معلم های ما هيچ وقت         

چون محل زندگيشون      .  مرتب نمی آمدند    
از روستای ما دوره و به همين دليل                        
هميشه غيبت دارن و اونهائی هم که در               
روستا زندگی ميکنن؛ يک روز بايد                      

 يک روز دنبال حقوق                 ،ميرفتن اداره    

ميشه خودتون رو معرفی کنيد و       .   سالم :يک دنيای بهتر  
بگيد چند سالتونه و چکار ميکنی و وضع زندگيتون                       

 چگونه است؟ 

 

 سالمه و تو خانواده ای زندگی               16من سميه هستم و          
پدر .  ميکنم که شش خواهر و پدر و مادرم زندگی ميکنيم           

من و خواهرهام   .  و مادرم معتاد هستند و کاری هم ندارند       
توی مزارع کار ميکنيم تا هم هزينه زندگی خانواده رو                

نمی دونم   .  تامين کنيم هم هزينه مواد پدر و مادرم رو                 
ديگه چی ميخواهيد بدونيد؟ يکی يکی بپرس من جواب                

 . اينجوری نمی دونم چی بگم. بدم

 

 چقدر مزد ميگيريد و چند ساعت کار             :يک دنيای بهتر   
 ميکنيد؟

روزی هشت ساعت کار ميکنيم و روزی چهار              :  سميه
هزار تومان مزد ميگيريم واگر بيشتر بمونيم ساعتی                     

 .دويست و پنجاه تومان

 

آيا دستمزدتون را روزانه از صاحب          :  يک دنيای بهتر   
 کار مي گيريد يا نه؟ 

 تقريبا هر روز غروب ميگيريم و بعضی اوقات               :سميه

 يک روز بايد ميرفتن دنبال کار            ،گرفتن
به طوری که من نمره هام             .  کشاورزی

من االن  .  پائين بود اما من رو قبول کردن      
که شما از من سوالهائی ميکنی ميفهمم که        

من هنوز  .  هنوز به ما چيزی ياد نداده اند        
 .جدول ضرب رو خوب بلد نيستم

 

  شما کالس چندم هستيد؟ :يک دنيای بهتر

اما .  من امسال ميرم اول دبيرستان    :  سميه
چون تو روستای ما دبيرستان نداره و                 
بايد چهل کيلومتر تا شهر بروم خانواده ام        

ميگن تنهائی بری شهر       .  نمی زارن برم    
چشم و گوشت باز ميشه و ديگه ما نمی               
تونيم جلوی تو رو بگيريم و هيچ کس هم           
حاضر نمی شه تو محل بياد                                        

 .خواستگاريت

 

 ميشه از آرزوهات برام      :يک دنيای بهتر  
 بگی؟

من هم دوست دارم مثل بقيه                     سميه     
بتونم .  دخترها لباس های قشنگ بپوشم          

بتونم هر روز غذای      .  تفريح کنم  .  بگردم
 . گرم بخورم که توش گوشت داشته باشه

و متاسفانه در اين           ...:يک دنيای بهتر     
زمان ميزند زير گريه و ديگر نميتواند               

بقيه سوالها رو ميزاريم برای       .  ادامه دهد 
 ...*روزهای بعد

 

دهها کودک و تعداد بسيار بيشترى زن و مرد در ايران زير     
 اکتبر عليه اعدام بپا    ١٠در آستانه . حکم اعدام قرار دارند

مجازات  . اعدام قتل آگاهانه و با نقشه قبلى دولتى است    ! خيزيم
جامعه اى که اعدام . اعدام بايد بدون هيچ اما و اگرى لغو کردد 

.                        ميکند براى زندگانش هم ارزشى قائل نيست 



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر                     ۶٨شماره    

!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 

 

 !سازماندهی کارگری يا گروه فشار
 

 کامران پايدار

بر اثر سود جويی و حرص و آز                 
بيسابقه ای که امروز سرمايه داری         

 هر  ،لجام گسيخته از خود نشان داده       
روزه ما شاهد ورشکستگی کارخانه      

 ،ها و مراکز توليدی و صنعتی                    
بيکار سازيها و اخراجهای دسته                
جمعی هر چه بيشتر کارگران                      

روزی نيست که خبری از           .  هستيم
روزی .  اخراج کارگران نشنويم          

نيست که خبری از ورشکستگی                
. فالن و بهمان کارخانه نداشته باشيم       

سود جويی بيسابقه بورژوازی توام         
با سانسور و سرکوب گسترده و                  

 هر روز عرصه های         ،روز افزون 
زندگی را بيشتر و بيشتر بر                           
کارگران و خانواده های زجرديده            

 . شان تنگ ميکند

 

فشار و ترس از بيکاری و اخراج،           
گرسنگی و محروميت، نداری و فقر      
در بسيار از موارد حتی کارگران             
زيادی را در پيگيری خواستها و                
مطالباتشان به محافظه کاری کشانده      

واين هم قابل درک و هم قابل         .  است
در شرايط کنونی راه         .  تعمق است  

چاره چيست؟ از کجا بايد شروع                
کرد؟ هدف چيست و چگونه بايستی        

 حرکت کرد؟ 

 

راست اين است که کارگران برای           
رهايی خود، برای واپس زدن فقر و        
فالکت و بيحقوقی بی سابقه ای که             
سرمايه داری ايران در سايه                         
حکومت اسالمی به زندگيشان                    

 چاره ای جز تشکل و        ،تحميل نموده 
عدم تشکل کافی     .  سازمانيابی ندارد  

و عدم سازمان يابی مناسب و غيبت         
مجامع عمومی کار گری و                             
سراسری از جمله ضعف های                    

. اساسی جنبش کارگری است                      
. واقعيت عريان تر از اين حرفهاست     

نه با سوسياليسم سوسياليسم کردن            
يکى و دميدنش در شيپور پوپوليسم          
و حلوا حلوا کرن شب و روزش                  

 ،دهان کسی را شيرين خواهد نمود          

و نه سرخوردگی و ناباوری ديگری      
به نيرو و توان کارگری و پتانسيل            
عظيمی که در دل اين غول خفته،              
يعنی جنبش کارگری برای زير و             
رو کردن اين دنيا ی وارونه نهفته             

 ميتواند موجبات کسب قدرت        ،است
سياسی از جانب طبقه کارگر را                 

 . فراهم آورد

 

جالب است آنهايی که از صبح تا                
شب همه چيزشان را با عبارت                   

  در    ،ميدهند"  غسل تعميد "کارگری  
عمل نه اعتقادی به نيروی کارگری        
دارند و در نهايت نه باوری به                     
مقدراتی دارند که بايد نردبان کسب         

. قدرت سياسی توسط کارگران باشد      
عنوان و طرح سياست کنترل                      
کارگرى در شرايط بسيار حساس و        
تلخی که امروز طبقه کارگر ايران          

 بيگمان گام            ،از سر ميگذراند           
بلنديست در جهت ايجاد سازماندهی       
و ايجاد هرچه بيشتر تشکلهای                    
کارگری و پيشروی بيشتر                             

مطمئنا اگر طبقه کارگر      .    کارگران
از بيمه بيکاری کافی، از رفاه و                 
امکانات مناسب، از درآمد بيشتر،           
از حق تشکل و اعتصاب، از امنيت        
شغلی، و دهها مورد از اين دست               
برخوردار باشد به يقين با اطمينان           
خاطر و گامهای استوارتری در                

 . مبارزه شرکت خواهد کرد

 

با کمال تاسف گويا برخی از                         
دوستان ما در حزب حکمتيست                  
فراموش کرده اند که الفبای کار                  
کمونيستها سازماندهی و ايجاد                    

گويا اين دوستان           .  تشکل است     
فراموش نموده اند که الفبا و پله اول         
قدرت کارگران در اتحاد و تشکل             

اصال گويا اين دوستان باور         .  آنهاست
چندانی به قدرت طبقه کارگر برای               

بی جهت    .  هدايت و رهبری ندارند          
نيست که وقتی بحث کنترل کارگری و        
تسلط کارگران بر کارخانه به ميان                

 سئواالت متعدد و البته شنيدنى هم          ،آيد
در ذهن اين دوستان به دنبال خواهد               

در صورت کنترل کارگری                :  آمد
کارگران خودشان هم به سرمايه داران       
و استثمارگران جديد تبديل خواهند                

در صورت کنترل کارگری در         !!  شد
ميان رقابت سرمايه داران و                               
تحريمهايشان کارگران چگونه                        

ما !!  محصوالتشان را خواهند فروخت    
که حاال قدرت نداريم از پايين چگونه           

 !! ميتوان اين امر را پيش برد

 

مثل اينکه برخی از دوستان ما طرز             
 ،تلقی و برداشتشان از کنترل کارگری       

به جای اينکه برداشتی متاثر از                        
راديکاليسم کارگرى و کمونيسم                       
منصور حکمت و ضروريات مبارزه         

 اين دوستان در دنيای         ،کارگرى باشد  
در دنيای بی        .  ديگری سير ميکنند       

اعتقادی به نيرو و قدرت طبقه کارگر          
و پتانسيل عظيمش برای تصرف همه         

اما واقعيت اينست که دوره و              !  چيز
دنياى سياست رابين هودى و دوره و            

 ،دنياى سياست چپ سنتی و راديکال           
دنيای چپی که نيروی خودش را از                
پوپوليسم و انواع گرايشات رنگارنگ        
راست ميگيرد دير زمانی است سپری        

 . شده است

 

توصيه من به اين دوستان اين است                
بجای انديشه حمله گروههای کوچک          
چريکی برای مصادره سوپرمارکتها و     

 بدانيد که مبارزه و انقالب                 ،انبارها
سوسياليستی نه کار يک روز و دو                 

و !  روز است و نه کار گروههای فشار      
بدانيد که اساس کار کسب قدرت                      
سياسی تنها و تنها از معبر سازماندهی        
و تشکل واقعی کارگران  به رهبری             

 .* حزبشان خواهد گذشت

 

 يک دنياى بهتر 
!برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد  


