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 سياوش دانشور
 

 وقايع ھفته و سوال جنگ

 در پائين

اردوی آزادی و برابری در ھفته گذشته 
پرچمش را در جبھه ھای مختلفی 

اعتصاب ھزاران کارگر . برافراشت
نيشکر ھفت تپه، مراسمھای روز جھانی 
کودک در تھران و سنندج و کامياران و 
پيرانشھر و بانه، تظاھرات عليه احمدی 
نژاد در دانشگاه، و کمپين جھانی عليه 

اينھا . مجازات اعدام از اين جمله اند
گوشه ھائی از صدای اردوی بشريت 

اين اعتراضات پرشور و . متمدن است
خواستھای انسانی آن به دنيا اعالم 
ميکند؛ دنيا صحنه جنگ تروريستھا 

تنھا بازيگران صحنه سياست . نيست
بوش و احمدی نژاد . تروريستھا نيستند

اگر نماينده قتل و جنگ طلبی، بمب و 
کشتار جمعی، اعدام و فقر و فالکت اند؛ 
اردوی کارگر و بشريت متمدن عليه اين 

اين جبھه ھا، آنھم در اوج . بربريت اند
سياست چوبه دار و زندان و تھديد جنگ 
و بمب و انتحار و تحريم و فقر، يک 

سرنوشت ! حرف ساده دارد؛ ما نميپذيريم
عليه تان ! جامعه فقط دست شما نيست

 ! ايستاده ايم

 

 در باال

در اردوی باالئی ھا جنگ روانی و 
ديپلماتيک و خبرسازی برای خطر جنگ 

ھمزمان با باال نگھداشتن . اوج گرفت
شمشير دامکلوس جنگ برسر مردم، 
ارکانھای اصلی دوائر حکومتی از 

اين بازی موش و . مذاکره سخن ميگويند
برای سرکار گذاشتن مردم . گربه نيست
بخشی از جنگی واقعی با . ھم نيست

اھداف روشن برای 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .نامه ھا و ستون آخر...  ھيئت دائر پاسخ ميدھد، ھمبستگی کارگری، در صفحات ديگر؛

  اکتبر10در پايان کمپين 
 !الغای مجازات اعدام امروز يک خواست تثبيت شده در سطحی گسترده است

 

 پيام علی جوادی دبير کميته مرکزی حزب
  2صفحه 

  اکتبر10گزارشی از 
 3صفحه 

  15صفحه 

  اعتصاب کارگران نيشکر ھفت تپه

 سوسياليست نيشکر ھفت تپه –سخنی با کارگران راديکال 
 پيروزی نھايی مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه در گرو کدام افق است؟

 
 4صفحه علی جوادی                                                                                                

 مراسمھای روز جھانی کودک 

 !احمدی نژاد را بدرقه کردند“ مرگ بر ديکتاتور” دانشجويان با شعار 

 اعدام دو نفر در سنندج 
 در روز جھانی عليه اعدام 

 11صفحه 

 يادداشت سردبير

 !عبور از خط قرمز ممنوع
ھشدار در مورد جھت گيری "در حاشيه بيانيه 

 "ھای تازه در حزب حکمتيست
 13صفحه 
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عليه  –عليه اعدام "کمپين گسترده 
در فاز " رژيم صد ھزار اعدام

کنونی آن با برگزاری تظاھرات و 
ميزھای اطالعاتی در روز دھم 

مايلم از جانب . اکتبر به پايان رسيد
حزب اتحاد کمونيسم کارگری از 
تمامی کسانيکه که برای لغو 
مجازات شنيع اعدام و برای در ھم 
کوبيدن بساط اعدام جمھوری 

 . اسالمی تالش کردند، تشکر کنم

 

اين کمپين تا ھمين جا پيروز شده 
اين کمپين توانست مھر . است

خودش را بر تحوالت و سيمای 
جامعه ای که در مقابل جمھوری 
اسالمی قد علم کرده است، برای 
سرنگونی اش تالش ميکند، حک 

اين کمپين توانسته است نه . کند
تنھا چوبه ھای دار اسالمی را 
بلکه نفس عمل اعدام را در جامعه 
. به يک تابو در زندگی تبديل کند

اکنون با اطمينان خاطر بيشتری 
ميتوان گفت که يک مشخصه 
جامعه فردای ايران، ممنوعيت 
مجازات اعدام و نبودن اٽری از 

 . بساط قتل عمد دولتی خواھد بود

 

دوست دارم تاکيد کنم آنچه که ما 
به سرانجام رسانديم يک مبارزه 

آيندگان به اين مبارزه . تاريخی بود
اين مبارزه را . رجوع خواھند کرد

نقطه عطفی در تغيير کاراکتر 
سياسی توده ھای وسيع مردم 

 اکتبر ١٠. قلمداد خواھند کرد
 فقط يک روز عادی در ٢٠٠٧

روزی . تاريخ جامعه بشری نيست
است که يک تالش معين بشريت 

لغو مجازات . متمدن به ٽمر نشست
اعدام اکنون به يک مشخصه 
زندگی سياسی جامعه تبديل شده 

 . است

 اکتبر از نادر 10کمپين 
حرکتھائی است که در يک بعد 
وسيع و اجتماعی مورد توجه 

مخالفت با اعدام و . قرار گرفت
مبارزه برای الغا اين حکم شنيع 

در سطح . البته قديمی است
جھانی و يا قلمرو سياست ايران 

اما . پيشروان خودش را دارد
 اکتبر دو ويژگی 10امسال 

داشت؛ اول در سطح جھانی 
معطوف به گذراندن قطعنامه ای 
در مجمع سازمان ملل برای الغا 
مجازات اعدام با نيروی گسترده 
تری بود، ودوم؛ اين کمپين در 
اوج سياست چوبه دار و اعدامھا 
در ايران حمله ای به رژيم صد 
ھزار اعدام و تالشی برای مھار 

 . اين ماشين جنايت بود

 

نکته قابل تعمق و ويژه اين 
کمپين اين واقعيت است که 
مخالفت با اعدام در سطح 
اپوزيسيون و مردم در ايران و 
. خارج ابعاد بيسابقه ای يافت

عفو بين الملل راسا عليه 
جمھوری اسالمی و برای لغو و 
. توقف اعدامھا تظاھرات گذاشت

گروھھای وسيعی از اپوزيسيون 
و فعالين سياسی در داخل و 
خارج در اين زمينه موضع 
گرفتند، اظھار نظر کردند، راسا 
. تالش و يا ھمراھی کردند

رسانه ھا اعم از راديو ھا و 
تلويزيونھای ماھواری و نشريات 
. و سايت ھا به موضوع پرداختند

برای مردم ايران مسئله بيش از 
از احزاب و . پيش طرح گرديد

جريانات متعلق به جنبش 
کمونيسم کارگری تا سازمانھای 
چپ ايران، از نيروھای 
ناسيوناليست پرو غرب و 
مشروطه خواه، تا بخشی از 
جمھوريخواھان و مليون و 
دمکراتھا، از احزاب 
ناسيوناليست کرد مانند مانند 
حزب دمکرات کردستان ايران تا 
مجاھدين و طيف گسترده ای از 
سايتھای خبری، وبالگ ھا، 
خبرگزاريھا، نويسندگان، 
راديوھا و تلويزيونھا و کانونھا و 
نھادھا و شخصيتھا در اين زمينه 

 در پايان يک کمپين موفق
 عليه رژيم صد ھزار اعدام –عليه اعدام 

برای ما در حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری مايه خوشحالی بسياری 
است که در اين مبارزه شاھد بوديم 
که چگونه ما و کل اردوی کمونيسم 
کارگری در پيشاپيش صف مبارزه 
برای لغو مجازات اعدام قرار 

ما خوشحاليم که مبتکر اين . گرفت
خوشحاليم که تالش . کمپين بوديم

بسياری در به ميدان کشيدن 
نيروھای بسياری در اين مبارزه 

خوشحاليم که در . انجام داديم
سازماندھی يک حرکت اجتماعی 

 . موفق شديم

 

آنچه در اين کمپين صورت گرفت 
تنھا گوشه ای از قدرت عظيم 
کمونيسم کارگری در تاٽير گذاری 
بر افکار عمومی جامعه، پالريزه 
کردن اين افکار در راستای 
استقرار يک جامعه مبتنی بر 
. آزادی، برابری و رفاه انسانھاست

اين پيروزی را مديون تالشھای 
تک تک شما عزيزانی ھستيم که 
در اين مبارزه به ھر شکلی که 

دستتان را . توانستيد شرکت کرديد
 . به گرمی ميفشاريم

 

اين . اما کار ما تمام نشده است
پيشروی تنھا سکوی پرش برای 
تعرض گسترده بمنظور در ھم 
کوبيدن بساط اعدام رژيم اسالمی 

اين مبارزه را بايد در . است
 . گسترده ترين سطح به پيش برد

  

 علی جوادی

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

 ٢٠٠٧ اکتبر ١٠
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حرف زدند و بخشا مبتکر 
ترديدی . تالشھای مختلفی شدند

نيست ھنوز ھستند کسانی که 
قلمرو خاکستری اعدام را قاطعانه 
رد نکردند و بدون ابھام خواھان 

اما . لغو مجازات اعدام نيستند
 اکتبر يک جنبش 10کمپين 

اجتماعی عليه اعدام بود که بسيار 
فراتر از عقايد و تالشھای 
ھميشگی پيشروان و مخالفين 

در اين . قديمی مجازات اعدام رفت
کمپين، در طومارھا و در بسياری 
از مواضع اظھار شده، اين جمله 
کوتاه و تيز منصور حکمت سر 

اعدام قتل عمد دولتی زبانھا افتاد؛ 
 اين تالش به ھمه کسانی !است

تعلق دارد که در اين سنگر 
کوشيدند و ماحصل آن امروز 
دستاورد و درک مشترک تری 
برای ضرورت الغای فوری 

 . مجازات اعدام است

 

بدليل گستردگی اين تالش، اعالم 
ھر ليستی از جريانات و فعالين 
سياسی و تالشھايشان شايد ھنوز 
حق مطلب را ادا نکند، لذا برای 
جلوگيری از ايجاد ھر نوع 
سوتفاھم از اين کار خودداری 

اما به ھمه کسانی که از . ميکنيم
يک امضا طومار تا اعالم نظر و 
مخالفت با اعدام تالش کردند، از 
کسانی که شبانه روزی برای 
گسترش اين امر کار کردند و در 
خيابانھا و جلسات و مالقاتھا و 
رسانه ھا فشار آوردند، خسته 

بگذاريد خوشبين . نباشيد ميگوئيم
باشيم که با ادامه اين تالشھا جھان 
و جامعه ای عاری از اعدام 
خواھيم داشت و اين بساط قتل و 
جنايت دولتی را برای ھميشه درھم 

 ! ميکوبيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
فعاليت اش را برای پيشبرد اين 

در . کمپين از دو ماه قبل آغاز کرد
قلمرو آکسيونی نيز چه قبل از و 

 اکتبر، در 10چه در روز  
اقدامات و اجتماعاتی يا مستقال و يا 
ھمراه با احزاب کمونيست 

  3صفحه کارگری و 

! اعدام قتل عمد دولتی است  
! اکتبر است10اين دستاورد کمپين گسترده   

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛
www.wupiran.com 

www.for-abetterworld.com  

http://for-abetterworld.blogfa.com 
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جريانات مخالف اعدام در 
. کشورھای مختلف شرکت کرد

اينھم نمونه ھائی از عکسھای 
 اکتبر توسط 10تبليغات در روز 

فعالين حزب اتحاد کمونيسم 
 . کارگری و ديگر تظاھراتھا

 برای يک دنيای بھتر
 گوتنبرگ ھمراه با حزب حکمتيست

استکھلم ھمراه با حزب حکمتيست و 
نھاد دمکراسی برای ايران، و 
 تظاھرات حزب کمونيست کارگری

 لندن، انگلستان

... اعدام قتل عمد دولتی است  

 آلمان، برلين

تورنتو ھمراه با حزب کمونيست 
 کارگری

20شماره   
 از ديگر تظاھراتھا؛ 

 کلن، آلمان

 مالمو، سوئد

 انگليس

 سوئد، گوتنبرک
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اعتراض شما کارگران برای 
دريافت دستمزدھای معوقه و ساير 
مطالبات کارگری يک نقطه 
تحرک جديد در مبارزات کارگری 

پيروزی اين . در ايران است
اعتراضات ميتواند نقش بسزايی 
در زندگی خود شما و ھمچنين 
پيشروی کل جنبش کارگری در 
. اين شرايط خطير داشته باشد

سئوال اساسی اين است که 
پيشروی و پيروزی اين مبارزه در 

 گرو کدام افق است؟ 
 

شما کارگران تا کنون مبارزات 
گسترده ای را در کسب حقوق و 

اما  . مطالبات خود به پيش برده ايد
اين مبارزات گسترده ھنوز به 
موفقيت کامل در کسب حقوق پايه 
ای خود و جلوگيری قطعی از 
تعرض کارفرما و دولت دست پيدا 

کارفرما و مقامات . نکرده است
اين مجتمع توليدی با وعده و وعيد 

ھر بار . کارگران را سر ميدوانند
عذر و بھانه و تھديد و فشار 
عوامل سرکوب رژيم مانع به 
سرانجام رسيدن قطعی مبارزات 

بعضا . شما کارگران شده است
کارگران بخشی از حقوق خود را 
کارگران دريافت کرده اند، به 
اعتراض خود موقتا پايان داده اند، 
اما باز مساله تکرار شده است، باز 
پرداخت دستمزد و مزايای کاری 

سئوال اين . به تعويق افتاده است
است که با اين مساله که مرتب 
تکرار ميشود چه بايد کرد؟ پيدا 
کردن راه حلی اساسی برای اين 
مساله و قرار دادن مبارزات 
کارگران بر اين مسير پيشروی 
بايد به مشغله فکری و سياسی شما 

سوسياليست  –فعالين راديکال 
برای . کارگران تبديل شود

پيشروی بايد از افق حاکم بر اين 
 . مبارزه آغاز کرد

 
در درجه اول و بدون ھيچ اما و -١

اگر و قيد و شرطی بايد 
کارفرمايان را وادار به پرداخت 
کليه حقوق و مزايای عقب افتاده و 

کارگران . مطالبات کارگری کرد
ھيچ عذر و بھانه ای را نبايد 

. نداريم، جواب نيست. بپذيرند

بربريت نظام سرمايه داری در 
آزادی و رھايی . ايران است

کارگر بدون خالصی از اين 
. وضعيت امکان پذير نيست

تبديل اين افق به افق مبارزات 
کارگران نيشکر ھفت تپه يک 
 .وظيفه پايه ای شما فعالين است

مبلغين و مدافعين سرمايه و -٢
کارفرما اينگونه وانمود ميکنند 
که اين صنايع دچار رکود 
اقتصادی ھستند، قابليت رقابت و 
سود آوری در رقابت با کاالی 
. توليد شده وارداتی را ندارند

علت عدم پرداخت دستمزد و 
مزايای کارگران را موقعيت 
. بحرانی اين رشته توليدی ميدانند

اين بھانه ھا بعضا ميتواند بيان 
موقعيت سرمايه در اين بخش از 

. مھم نيست. صنايع توليدی باشد
" بحران اقتصادی"وجود 

تغييری در نفس حقانيت و 
ضرورت مبارزه کارگر ايجاد 

مگر ھيچ بخشی از . نميکند
سرمايه می پذيرد که کارگران به 

قيمت " بحران اقتصادی"علت 
اقالم و کاالھای مورد نياز 
زندگی خود را نپردازند؟ مگر 
صاحبان سرمايه و کاالھا از 
کارگران ميپذيرند که اجاره 
مسکن خود را نپردازند؟ و يا 
ھزينه آب و برق و پوشاک و 

بحران "آذوقه خود را بعلت 
نپردازند؟ چرا " اقتصادی

بحران "کارگران بايد بار 
سرمايه را بر دوش " اقتصادی

بکشند؟ اين بھانه ھا پوچ و بی 
مساله اين است که ! پايه است

کارگر، ھنگامی که سرمايه دار 
سودش افزايش می يابد، لزوما 
. دستمزدش افزايش پيدا نميکند

افزايش دستمزد تنھا حاصل 
تالش و مبارزه مستقيم و متحدانه 

اما ھر زمان که . کارگر است
سود سرمايه افت کرده است، ما 

" شريک"شاھد تالش برای 
کردن اين افت سود سرمايه با 

زمانيکه سود . کارگران ھستيم
سرمايه در . سرمايه تنزل ميکند

ميزان سودش ضرر ميکند، اما 
" شريک"تالش کارفرما برای 

کردن کارگر در بار بحران 

 سوسياليست نيشکر ھفت تپه –سخنی با کارگران راديکال 
 پيروزی نھايی مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه در گرو کدام افق است؟

 
 علی جوادی

عدم پرداخت . طفره رفتن است
دستمزد کارگران در شرايطی که 
کارگر محکوم به زندگی تحت 
بدترين شرايط اقتصادی است، يک 
. جنايت عليه طبقه کارگر است

حکم به فالکت و نابودی شيرازه 
. زندگی بخشھايی از کارگران است

تمام نظام سرمايه داری بر اين 
معامله بظاھر برابر کار و سرمايه 
استوار شده است که کارگر نيروی 
کار خود را برای ساعات معينی به 
سرمايه دار، يعنی صاحب وسائل 
توليد، ميفروشد و کارفرما نيز در 
ازاء آن دستمزد نيروی کار 
. خريداری شده را پرداخت ميکند

در اين معامله نابرابر کارگر با 
دريافت مزد تنھا توان کار کردن و 
حضور مجدد در بازار کار را از 

در اين معامله . نو بدست می آورد
نابرابر کارگر ھر روزه بايد 
نيروی کار خود را بفروش برساند 
تا امکان بقاء و تامين حداقل 

اما در . معيشت خود را بدست آورد
ايران اسالمزده ھمين اصل پايه ای 
نظام بردگی کار مزدی ھم زير پا 

و بخشھای وسيعی . گذاشته ميشود
از کارگران ناچار ميشوند حتی 
برای دريافت دستمزدھای ناچيز و 
. حقير خود دست به اعتراض بزنند

راھپيمايی . تظاھرات سازمان بدھند
با پليس و ماموران انتظامی . کنند

زندانی و دستگيری . در گير شوند
در . دھند و ھزاران معضل ديگر

واقع آنچه کارگر با آن در ايران 
مواجه است، اسارت در چنگال 
کارمزدی بعالوه شرايط برده داری 

کارگران نبايد به اين شرايط . است
. برده وار در زندگی خود تن دھند

اين زندگی شايسته ھيچ بنی بشری 
آنچه در اين معامله بظاھر . نيست

برابر کار و سرمايه قرار دارد 
نشاندھنده نابرابری بنيادی نظام 

نشاندھنده . سرمايه داری است

20شماره   
اقتصادی به معنای اين است که 
کارگر در ھستی و شرايط 

بحران . "زندگيش ضرر ميکند
يک جزء اجتناب ناپذير " اقتصادی

اين . نظام سرمايه داری است
بحران ھا از يک تناقض پايه ای 
در بطن نظام سرمايه داری مايه 

بخشھايی از سرمايه . ميگيرند
بحران "ھمواره در مواجھه با 

تالش ميکنند با تشديد " اقتصادی
استٽمار، کاھش سھم کارگر از 
ٽروت جامعه، کاھش دستمزد، 
نپرداختن دستمزد و کاھش خدمات 
اجتماعی، بار بحران را بر دوش 

نبايد . نبايد پذيرفت. کارگر بيندازند
کارگران راديکال و . اجازه داد

سوسياليست بايد پرچمدار اين نه و 
اگر قادر به اداره . نپذيرفتن باشند

جامعه نيستند، بايد از سر راه 
کارگر برای سازماندھی جامعه به 

 !کناری بروند
 
اسالمی  –برخی نيروھای ملی -٣

و سنديکاليست و مدافعان خجول 
سرمايه ميگويند صنعت توليد قند و 
نيشکر در ايران با مشکالت پايه 
ای رقابت در سطح جھانی با 

مشکل . کاالھای مشابه مواجه است
را در سياست تعرفه و ازدياد 

ميگويند . واردات دولت ميدانند
قيمت ھر کيلو شکر توليد شده در 

 تومان و قيمت ٨٠٠ايران معادل 
يک کيلو شکر وارداتی برابر با 

ازدياد . " تومان است۵٠٠
را مسبب اين وضعيت " واردات

و کال عدم قابليت . قلمداد ميکنند
اين صنعت توليدی در رقابت با 
کاالھای وارداتی را عامل عدم 
پرداخت دستمزده ھا و مزايای 

متعاقبا راه . کارگران قلمداد ميکنند
حل کارگر را نيز در حمايت از 
سياستھای گمرگی و محدود کردن 
واردات کاال و باالبردن تعرفه 
 . ھای گمرکی در اين رشته ميدانند

رفقای کارگر سياست حمايت از 
در قبال " توليدات داخلی"
يک سياست " توليدات وارداتی"

سياست دفاع از . کارگری نيست
کارگر مصالح عمومی کارگر و 

سياست دفاع از . جامعه نيست
بخشی از سرمايه در قبال بخش 

سياستی . ديگری از سرمايه است
است که زندگی کارگر را به بھبود 

گره " خودی"موقعيت سرمايه 
اين سياست در عين حال . ميزند

کارگر را در مقابل مردم و 
  5صفحه شھروندان و 
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مصرف کنندگان علی العموم قرار 
چرا شھروند عادی جامعه . ميدھد

به خاطر اينکه بخشی از سرمايه 
قادر به رقابت اقتصادی با کاالی 
وارداتی نيست بايد ھزينه بيشتری 
برای کاالھای مورد نياز خود 
بپردازند؟ چرا بايد اجازه داد که 
دولت سرمايه با افزايش تعرفه 
ھای گمرکی سھم بيشتری از 
دسترنج کارگر و مردم زحمتکش 
را از آن خود کند؟ بعالوه چقدر و 
تا کی بايد تعرفه ھای گمرکی را 
افزايش داد؟ افزايش تعرفه گمرگی 
در عين حال به معنای افزايش 
ھزينه زندگی مردم زحمتکش 

سياست باال بردن تعرفه . است
ھای گمرگی يک سياست 
بورژوايی در عرصه رقابت 

کارگران نبايد . سرمايه ھا است
چنين پرچمی را به افق مبارزاتی 

کسی که برای . خود تبديل کنند
رفاه جامعه مبارزه ميکند نميتواند 
در عين حال خواھان افزايش قيمت 
اقالم مورد نياز زندگی جامعه 

 .باشد
 

واقعيت اين است که عدم قابليت 
رقابت سرمايه در اين رشته از 
توليدات نه بخاطر سطح دستمزد 
کارگر بلکه بخاطر پائين بودن 
سطح تکنولوژی و عدم سرمايه 
گذاری و نوسازی در اين رشته 

از طرف ديگر . ھای توليدی است
بھبود تکنيک و افزايش بار آوری 
کار در نظام سرمايه داری الزاما 
به معنای باال رفتن سھم کارگر و 
زندگی بھتر نيست بلکه در عمل و 
در بسياری موارد به معنای 
جايگزينی کارگر با ماشين است 
که نتيجه اش چيزی جز کاھش 
نيروی کار و گسترش بيکاری در 

بعالوه ھر روزه . جامعه نيست
بخشھايی از سرمايه در رقابت با 
ساير بخشھای سرمايه دچار رکود 
و بحران و ورشکستگی ميشوند و 
در عرصه رقابت با ساير توليد 
. کنندگان از ميدان به در ميشوند

اما مگر اين مناسبات اقتصادی را 
کارگران بوجود آورده اند که 
مسئوليت عواقب عملکرد آن را 
نيز بپذيرند؟ مگر رقابت سرمايه 
ھا محصول تالش کارگر است؟ 

 
محوری ترين مساله افق و -١

سياست پايه ای ناظر بر اين 
کدام افق و . اعتراض است

سياست مقدرات اين اعتراض را 
تعيين خواھد کرد؟ آيا گرايش و 
سياست سنديکاليستی و تمايالت 

اسالمی در اين اعتراض  –ملی 
دست باال پيدا خواھند کرد يا 
گرايش راديکال و سوسياليستی 
بر اين اعتراضات غلبه خواھد 
داشت؟ جدال بر سر افق حاکم بر 
اين اعتراضات مساله ای تعيين 

آيا . کننده و سرنوشت ساز است
کارگران مشکل را در سرمايه و 
مناسبات اقتصادی ناشی از اين 
نظام ميدانند يا اينکه اعتراضشان 

کارفرما در اداره " بی لياقتی"به 
اين مجتمع توليدی است؟ آيا 
کارگران معضل را نفس 
حاکميت مناسبات سرمايه داری 
ميدانند يا بر سر نوع مالکيت بر 
اين مجتمع به جدال بر ميخيزند؟ 
تالش برای نابودی نظام سرمايه 
داری يا تالش برای اصالح 

 کدام افق سياسی سرمايه داری
سرنوشت اين مبارزه را رقم 

 خواھد زد؟
 
مبارزه کارگران نيشکر ھفت -٢

تپه يک مبارزه مجزا در جامعه 
بخشی از مبارزه طبقه . نيست

. کارگر در شرايط کنونی است
بخشی از مبارزه تمامی 
کارگرانی است که با شرايط 

سرنوشت . مشابھی مواجه ھستند
مبارزات ھفت تپه در يک مقياس 
عمومی تر و سراسری تری رقم 

سرمايه و دولتش با . ميخورد
نيروھای انتظامی و تمام قدرت 
سرکوب و ارعاب خود به ميدان 

کارگران نيز بايد . آمده اند
. اردوی خود را به ميدان بکشند

تمام کارگرانی که دستمزدھايشان 
ماھھاست پرداخت نشده است، 
تمام کارگران رشته ھای وابسته 
به صنعت نيشکر ھفت تپه بايد 
بالواسطه به اين جبھه نبرد 

کارگران . طبقاتی کشيده شوند
صنايع مشابه و وابسته، کارگران 
شھرھای مجاور و مردم 
زحمتکش شوش در پيشبرد 
. مستقيم اين مبارزه سھيم اند

جبھه کارگری بايد با تمام 
قدرتش در اين مبارزه به ميدان 

خانواده کارگری . کشيده شود
يک رکن تعيين کننده ديگر اين 

سوسياليست  –سخنی با کارگران راديکال 
 ...نيشکر ھفت تپه

ورشکستگی بخشھايی از سرمايه 
بخشی از يک نتيجه جبری روند 

شرط وجود . انباشت سرمايه است
سرمايه داری رقابتی و جزء ذاتی 
کارکرد سرمايه داری و جريان 
. انباشت سرمايه در جامعه است

چگونه است که اين مدافعين 
به يکباره ناتوان " خودی"سرمايه 

از رقابت با بخشھايی ديگری 
و " معضالت رقابت"سرمايه به ياد 

نتايج ناشی از رقابت اقتصادی 
سرمايه ھا متوسل ميشود؟ کجاست 

" رقابت"آن تبليغات کر کننده که 
بشر است؟ " ذات"بخشی از 

کجاست آن تبليغات عوامفريبانه که 
باعٽ سالمت جامعه و " رقابت"

پااليش اقتصادی در جامعه است؟ 
را " رقابت"کجاست آن تبليغاتی که 

شرط پيشرفت بشريت و کليد 
سعادت انسانھا قلمداد ميکرد؟ علت 
وجودی معضالتی که کارگر با آن 
مواجه است، رقابت سرمايه ھا 

نفس وجود سرمايه و . نيست
 . کارکرد نظام سرمايه داری است

رفقای کارگر مسائلی که شما با آن 
مواجه ھستيد، پيچيده و چند بعدی 

رشته توليديی که شما به کار . اند
در آن مشغول ھستيد، آينده 
. اقتصادی برای سرمايه ندارد

کاالھای توليد شده در مجتمع شما 
با توليدات " رقابت"قابل 

رو به زوال . نيست" وارادتی"
سئوال اين است که . است

استراتژی شما برای پيروزی اين 
 مبارزه کارگری کدامست؟ 

 
 

کارفرما با حمايت دولت تالش 
ميکند که از پرداخت دستمزدھا 

پرداخت آنھا را به عقب . طفره رود
در کنار اين اقدام کارفرما، . بيندازد

دولت اسالمی ميکوشد اعتراض 
. تھديد کند. شما را در ھم بشکند

دستگير کند و مانع گسترش اين 
ما ترديدی نداريم . اعتراض شود

که با توجه به سنت مبارزاتی خود 
شما ميتوانيد در مقابل اين وجه 
تاکتيک کارفرما و دولت سرمايه 

تاکيد ما بر مولفه ھايی . مقابله کنيد
است که ضامن پيشبرد پيروزمند 
اين مبارزات در اين دور و دور 

 . آتی شود
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به ميدان اين . مبارزات است

کشيدن اين نيرو بخشی از وظايف 
 –فعالين و رھبران راديکال 

 . سوسياليست کارگری است
 
مجمامع عمومی کارگری در -٣

مجتمع بايد با فعاليت آگاھانه و 
ھدفمند شما بطور روتين تشکيل 

تشکيل روتين مجمامع . شود
عمومی نقطه قدرت شما برای 
متحد کردن و متحد نگھداشتن 

مجامع عمومی تنھا . کارگران است
ظرف فراگير توده ای مبارزات 

اعتراض کارگران . کارگران است
ھفت تپه بايد بر قدرت مجامع 
. عمومی سازمانيافته متکی شود

جنبش مجمع عمومی را به عنوان 
يک حرکت آگاھانه و ھدفمند و 
وسيع در ميان کارگران به پيش 

مجامع عمومی خود را به . ببريد
تمام . طور روتين تشکيل دھيد

بخشھای کارگری بايد در اين 
مبارزه شريک شوند، در تصميم 
گيريھا شريک و در دفاع از 
. تصميمات مشترکا عمل کنند

مجامع عمومی کارگری رکن 
اساسی تضمين حفظ قدرت و 
. روحيه مبارزاتی کارگری است

چگونگی پيشبرد اين مبارزه، 
تعيين شرايط و زمان توقف 
اعتصاب، تماما بايد متکی بر 
تصميم مجامع عمومی کارگری 

  .باشد
 
بيکاری يک واقعيت تلخ زندگی -۴

کارگر در نظام سرمايه داری 
وجود صف گسترده ای از . است

کارگران بيکار که حتی امکان 
فروش نيروی کار خود را ندارند 
يک نتيجه عملکرد نظام سرمايه 

بيکاری نتيجه اين يا . داری است
آن سياست غلط سرمايه نيست، 
بخشی از کارکرد روتين نظام 

بيکاری . سرمايه داری است
خطری است که ھمواره باالی سر 
بخشھايی از طبقه کارگر قرار 

اين امکان وجود دارد که . دارد
بخشی از کارگران ھفت تپه نيز 

  16صفحه  دچار سياست 
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توپ تانک بسيجی، ديگر اثر "
حکومت حيا کن "، "ندارد

، "دانشگاه رو رھا کن
دانشجوی زندانی آزاد بايد "

شکنجه دانشجو، "، "گردد
، "محکوم است محکوم است

حکومت زور نمی خوايم، پليس "
دانشجو "، "مزدور نمی خوايم

، "می ميرد ذلت نمی پذيرد
محمود احمدی نژاد، عامل "

مرگ بر "، "تبعيض و فساد
 "ديکتاتور

احمدی نژاد امروز به دانشگاه آمده 
بود تا حاصل يک دوره از 
مراسمھای شنيع چوبه ھای دار و 
شکنجه دانشجويان و زندانيان 
سياسی و حمله لومپن ھای خيابانی 

انتظار داشتند . به زنان را بچيند
برخالف بار سابق که عکس اش 
را در مقابل چشمانش آتش زدند 
اينبار دانشجويان دست و پا بسته 
در مقابل فرمايشات يک تير 
! خالص زن بنشينند و دم نزنند

برای اين ھدف از پيش تدارک 
ديدند، نيروھای امنيتی و حراست 
و بسيج را به ميدان آوردند، 
اطراف خيابانھای مشرف به 
دانشگاه را نظامی و امنيتی کردند، 
اما دانشجويان پاسخ دندان شکنی 

 . به کل اين بساط دادند

طبق اخبار منتشره، امروز دوشنبه 
 مھرماه، از ساعت ھا پيش از 16

ورود احمدی نژاد، نيروھای 

. پيمايی به سوی کتابخانه کردند
در تجمع مقابل کتابخانه 
دانشجويان عليه رژيم و احمدی 

: شعارھا. نژاد شعار سر دادند
توپ، !" "مرگ بر ديکتاتور"

تانک، بسيجی، ديگر اثر 
حکومت حيا کن !" "ندارد

!" دانشگاه رو رھا کن
دانشجوی زندانی آزاد بايد "

شکنجه دانشجو، !" "گردد
!" محکوم است محکوم است

حکومت زور نمی خوايم، پليس 
دانشجو !" "مزدور نمی خوايم

!" می ميرد، ذلت نمی پذيرد
محمود احمدی نژاد، عامل "

 !" تبعيض و فساد

 

طبق گزارش ديگری يک 
تريبون آزاد نيز تشکيل شده بود 
و تعدادی از دانشجويان در آن 

يکی از . سخنرانی کردند
سخنرانان خطاب به احمدی نژاد 

چگونه برای پاسخ به : گفت
دانشجويان دانشگاه کلمبيا حاضر 
است ولی حاضر نيست سواالت 
دانشجويان ايرانی را بشنود؟ 
احمدی نژاد سريعا پس از اتمام 
 .سخنرانی دانشگاه را ترک گفت

 

آغاز سال تحصيلی با اعتراض 
. وسيع دانشجويی آغاز شد

دانشجويان امروز توانستند 
عليرغم فضای امنيتی بسيار 
شديد و کنترل مزدوران رژيم 
يک تجمع اعتراضی عليه 
احمدی نژاد و رژيم اسالمی 
تشکيل دھند و با شعارھای 
راديکال اعتراض خود را 

اين تجمع . منعکس کنند
اعتراضی يک نمونه آشکار 
ديگر از شکست سياست ارعاب 
رژيم اسالمی است که با پليسی 

 درود بر دانشجويان دانشگاه تھران

 !دانشگاه جای قاتلين نيست
 !احمدی نژاد را بدرقه کردند“ مرگ بر ديکتاتور”دانشجويان معترض با شعار 

امنيتی تمام محوطه حوالی و داخل 
دانشگاه تھران  را تحت کنترل 

از صبح زود . گرفته بودند
نيروھای لباس شخصی کارت 
شناسايی افراد را ھنگام ورود به 
دانشگاه کنترل ميکردند و  فقط به 
دانشجويان دانشگاه تھران اجازه 

طبق گزارش . ورود ميدادند
واعظ و " خبرنامه اميرکبير"

باقری، رئيس و معاون حراست 
دانشگاه اميرکبير، به ھمراه جمعی 
ديگر از نيروھای حراست و 
انتظامات به منظور شناسايی 
دانشجويان اين دانشگاه و کمک به 
کنترل اوضاع در دانشگاه تھران 

اين نيروھا . حضور داشتند
دانشجويان دانشگاه اميرکبير را 
شناسايی کرده و از دانشگاه تھران 

طبق اين . بيرون ميکردند
گزارشات دوتن از دانشجويان اين 
دانشگاه، محمد اسماعيل سلمانپور 
و کورش دانشيار توسط نيروھای 
حراست از دانشگاه تھران اخراج 

مسئول حراست دانشگاه . شدند
تھران بمنظور کنترل اوضاع از 
نيروی حراست ساير دانشگاه ھای 

 . تھران کمک خواسته است

 و نيم صبح يک 9مقارن با ساعت 
اتوبوس تعداد زيادی افراد با ظاھر 
بسيجی را به دانشگاه تھران منتقل 
کرد و آنھا در مقابل کتابخانه 
دانشگاه، محل سخنرانی احمدی 

کليه شرکت . نژاد، مستقر شدند
کنندگان در سخنرانی از پيش 
دعوت شده بودند و به ھيچيک از 
دانشجويان اجازه ورود به محل 

صد ھا نفر از . سخنرانی داده نشد
به گفته ای بيش از (دانشجويان 
در اعتراض دست به ) ھزار نفر

تجمعی ابتدا در . تظاھرات زدند
مقابل دانشگاه ادبيات شکل گرفته 
بود اما دانشجويان شروع به راه 

20شماره   
کردن فضای کشور و با دست 
زدن به اعدام ھای دستجمعی 
خيابانی تالش کرده مردم را به 

 . سکوت و تسليم بکشاند

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به 
دانشجويان مبارز و آزاديخواه 

جامعه ايران . درود ميفرستد
امروز ھمين توقع را از 

توقع داشت از . دانشجويان داشت
دوستانشان دفاع کنند، از کارگران 
اعتصابی دفاع کنند، عليه اختناق و 
زندان و اعدام فرياد بزنند و به 
احمدی نژاد اين سمبل نظام جھل و 
اختناق و فقر و سرمايه اسالمی 
بگويند که دانشگاه جای قاتلين 

 . نيست

 

حزب دانشجويان دانشگاه ھای 
ايران را به حمايت از کارگران 
اعتصابی نيشکر ھفت تپه 

اردوی طبقه کارگر . فراميخواند
در جدالی سنگين درگير است و به 
نيروی کل طبقه کارگر و 
دانشجويان و جنبشھای برابری 

تنھا . طلب برای پيروزی نياز دارد
اين سياست ميتواند ھم دانشجويان 
زندانی را از بند برھاند و ھم رژيم 
را از دستگيری ھای بيشتر و 

 .بعدی دانشجويان مصون کند

 

زنده باد ھمبستگی دانشجويان و 
 !طبقه کارگر

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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 تھران
 1386 مھرماه 16روزدوشنبه  

کانون دفاع ازحقوق زنان 
وکودکان تھران جشنی را به 
مناسبت روز جھانی کودک 
برگزار کرد که از ھفته ھای  قبل 
با پوسترھای تبليغاتی در سطح 

شھر اطالع رسانی شده بود که  
  کودک به ھمراه  200حدود 

مادران و پدران خود در اين جشن 
شرکت کردند و با پخش موسيقی 
شاد، بادبادک ھا و بادکنک ھايی 
رنگارنگ که تصاوير و نوشته 
ھايی  از حقوق کودکان بر آن 
حک شده بود  در فضای باز 

 .پارک رازی خودنمايی می کرد

 

 بعدازظھر با 3جشن راس ساعت 
. پخش موسيقی شاد شروع شد

گروھی از  کودکان بر روی 
پارچه ای با رنگ ھای شاد و 
متنوع  آرزوھای زندگی سالم و 
داشتن زندگی سالم را با تصورات 
زيبای کودکانه شان نقاشی کردند و 

گروه ديگری از کودکان  با گل،  
گلدان ھا و گل ھای بسيار زيبای 
را با دستان کوچکشان ساخته 

سپس بيانيه روز جھانی . بودند
کودک توسط يکی از اعضاء 
کانون قرائت شد که با ايراد ھر بند 
از حقوق کودکان و خواست کانون 
در خصوص رعايت تمامی حقوق 
آنان با دست زدن ھای مداوم ، 
تاييد می شد و سپس پيمان نامه 
حقوق کودکان و بروشوری برای 
نقض ھرگونه کودک آزاری  و 
ارتقاء سطح آگاھی خانواده نسبت 
به حقوق کودکانشان  در بين 

 .حضار پخش شد

سپس توسط  گروه اعضاء تاتر 

فالکت تبعيض و نابرابری رنج 
می برند ھزاران کودک از نقطه 
مرزی تا زيرزمين ھای نم دار تا 
کارگاه ھا تا کوچه و بازار شھر 
به کار وادار می شوند ھزاران 

کودک بی پناه و خيابانی که  
شب ھايشان را ھم بر روی 
کارتن ھا در گوشه و کنار 
خيابان ھا سپری می کنند کم 
نيستند از ھمين کودکان که به 
جرم بزه کار راھی زندان شده 
اند تا روزھای زندگی شان را 
در آنجا سپری کنند و زمانی که 

 سال رسيد حلق 18سن شان به 
آويز شوند کم نيستند از ھمين 
کودکانی که جسم و جانشان در 
دوران کودکی مورد آزار، 
شکنجه و سوء استفاده قرار 
ميگرد، تحقير می شوند و در 
تمام زندگی طعم تلخ اين آزارھا 

 .و حقارت را با خود دارند

اين کودکان و نوجوانان گناھی 
نکرده اند و نمی توانند مجرم 
باشند آنھا تنھا قربانيان شرايط 
وضع موجودند کسانی که از سر 
فقر می توانند به ھر راھی کشيده 
شوند و مورد سوء استفاده توسط 
باند ھای مختلف قرار گيرند 
خريد و فروش شوند و به ھر 
کاری وادار شوند تعرض به 
حقوق کودکان آزار و شکنجه و 
اعدام کودکان جز چشم و گوش 
بستن بروی واقعيات موجود 
جامعه نيست واقعيتی که سياه بر 
سفيد بر کل حيات جامعه عيان 

حقايق موجود،آمارھا، . است 
گزارشات و مشاھدات از عمق 
اين مشکالت حکايت می کند 
واقعيتی تلخ اما انکار ناپذير، 
کودکان قربانی وضع موجود 

سکوت در اين رابطه . ھستند 
جايز نيست ، حقوق کودکان بايد 
رعايت شود زندگی کودک بايد 

 !تامين شود 

کودکان به حمايت ما نياز دارند 
وھر گونه تغيير و تحول به نفع 
کودکان در جامعه به اقدامات ما 

. در مقياس جامعه بستگی دارد 
تامين زندگی و رعايت حقوق 
کودکان بايد در اولويت ھمه 
برنامه ھای خرد و کالن جامعه 
قرار گيرد ھرگونه قوانين و 
مقرراتی که مستقيم يا غيرمستقيم 
زندگی کودکان را با سختی و 
رنج مواجه می کند بايد فورا 
 .تغيير و اجرای آن متوقف شود

 مراسمھای روز جھانی کودک 
 در ايران

کانون، تاتر بسيار شادی بنام  گرگ 
ناقال  اجرا شد که باعث شور و 

شعف و شادی وصف ناپذيری  
از طرف کانون . کودکان  شد

کارت پستال ھايی که توسط 
اعضاء کانون و  کار دست خود 
اعضاء تھيه شده بود در ميان 

جشن بزرگ . کودکان توزيع شد
روز جھانی کودک در ساعت 

 دقيقه با شادمانی و کف 30/17
. زدن ھای کودکان به پايان رسيد

در ادامه می توانيد بيانيه کانون را 
ضمنا . به مناسبت اين روز بخوانيد

اين روز را از طرف اعضای 
کانون به تمامی انسانھای آزاديخواه 
و مدافع حقوق انسانھا تبريک 

 .عرض می نماييم

 

بيانيه کانون دفاع از حقوق 
زنان و کودکان تھران به 
 مناسبت روز جھانی کودک
 روز جھانی کودک گرامی باد

کودکان و نوجوانان از محروم 
ترين و بی حقوق ترين بخش ھای 
جامعه ھستند در جای جای دنيای 
امروز کودکان قربانيان بی دفاع 
در برابر فقر ، جنگ، آوارگی و 
بيخانمانی ھستند دنيايی که برای 
کودکان جز تباھی و سياھی، جز 
رنج و سختی، جز فقر و گرسنگی، 
جز بھره کشی و آزار و تحقير چيز 

 .ديگری به ارمغان نياورده است

 

در کشور ما کودکان از فقر و 

20شماره   
خواست ما خواست ھمه ی 

انسانھای آزاده و بشر دوست است  
بھره مند شدن ھمه ی  کودکان از 

,  تمامی حقوق انسانی و در خور
, نژاد شان , فارغ از جنسيت شان 

زبانشان و ھر آنچه که ديوارھای 
 .  جدايی بين انسانھا می کشد 

, خواست ما  تامين فوری امنيت 
مسکن و رفاه برای ھمه ی کودکان 

 .خيابانی و بی پناه است 

خواست ما آموزش و پرورش 
بھداشت رايگان برای ھمه , رايگان 

 .ی کودکان است 

خواست ما برچيدن ابزار خشونت 
 .و بھره کشی از کودکان است 

, خواست ما ممنوعيت حکم حبس 
 .شالق و اعدام برای کودکان است 

دفاع از حرمت انسانی کودکان 
،دفاع از حقوق کودک ، تامين 
زندگی شايسته برای کودکان ،رفع 
رنج و مشقت از زندگی کودکان در 

 .گرو تالش ھمه ماست 

کودکان اين جامعه،  کودکان ما 
ھستند نبايد از کنار درد و رنج آنھا 

بايد برای . بی تفاوت بگذريم 
زندگی کودکانه آنھا احترام قائل 
شويم و فرصت کودکانه زيستن را 

پس بيايد باھم . از آنھا نگيريم 
کوشش کنيم که شرايط بھتری برای 

 .کودکان فراھم نماييم 

 کانون دفاع از حقوق کودکان

کانون دفاع از حقوق زنان و 
 کودکان تھران

  2007 برابر با  86 مھر 16
October08 
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 سنندج 
بنا به خبر وبالگ کميته برگزارى 
روز جھانى کودک در سنندج 
جشن بزرگ کارنوال قطار شادى 

در اين خبر آمده . برگزار شد
 است؛

به مناسبت فرا رسيدن روز "
جھانی کودک و به فراخوان 

 ، موسسه ھوراز،موسسه ماھور
خانه کودک و کانون دنيای شاد 
برای کودکان مراسمی برگزار شد 
که تصاويری از آن را در اينجا 

در اين مراسم که با . می بينيد
حضور جمعی از خانواده ھا و 
فعالين حقوق کودک و ھمچنين 
نمايندگانی از طرف انجمن بين 
المللی دوستداران کودک و نيز 
مھدھای کودک سطح شھر سنندج 

 جمعی از اعضای ،برگزار شد
ھيئت مديره اتحاديه سراسری 
کارگران اخراجی و بيکار و نيز 
جمعی از کارگران کارخانه ھای 

 شاھو و پرريس نيز ،نساجی
فعالين و دست . حضور داشتند

اندرکاران مراسم روز جھانی 
 ضمن پخش بروشور و ،کودک

تراکتھای مربوط به برگزاری 
 ،مراسم روز جھانی کودک

پيشاپيش خانواده ھا را جھت 
حضور در مراسم روز دوشنبه 

در اين مراسم . دعوت نمودند
کودکان ضمن بازی و شادی و 
استفاده از قطار شادی موجود در 

 به اجرای موسيقی  و ،محل
در پايان . خواندن شعر پرداختند

مراسم کودکان سوار بر قطار 
 محل پارک کودک تا ميدان ،شادی

به فاصله تقريبی ( حجاب سنندج 
را راھپيمايی نمودند )  کيليومتر ٢

که توسط افراد حاضر در مراسم 
به صورت پياده و سواره ھمراھی 

ھمچنين از طرف ھيئت . شدند

بود که کودکان روی آن 
آرزوھای خود را نقاشی 

ھمينطور مھمانانی از . ميکردند
ايالم، کرمانشاه، مريوان، سقز، 
ديواندره برای شرکت در اين 

از ديگر . مراسم شرکت داشتند
ابتکارات تھيه سوپ گرم و 
مجانی برای کودکان بود که در 

 . مراسم گرسنگی نکشند

قبل از پايان مراسم مامورين 
اطالعات با ديدن متن اطالعيه و 
طول کشيدن مراسم شروع به 
ايجاد اختالل در مراسم کردند که 
با برخورد سنجيده و قاطع 
. برگزار کنندگان خنثی شد

 شب به وقت ايران 7ساعت 
مردم مراسم شاد روز کودک را 

 . ترک کردند

قطعنامه مراسم روز جھانی 
 کامياران-کودک 

درج در وبالگ  طبق گزارش من
www.koodekankamyaran.bl

ogfa.com  / در انتھای راھپيمايی
ودک  ی ک ان اسبت روز جھ ن م ب

 :قطعنامه زير خوانده شد

ه رعايت  راخوان ب ما ضمن ف
ات  ون ه شئ ي ل حقوق کودک در ک
ر  ويت ب ه اول اجتماعی و تأکيد ب
تصادی و  ه ھای اق ام رن ه ب ھم
اعی در کشور  م سياسی و اجت
ر  ات زي ب ال ط ن م ي أم خواستار ت

 : ھستيم

 مراسمھای روز جھانی کودک 
 ...در ايران

مديره اتحاديه سراسری کارگران 
اخراجی و بيکار و جمعی از فعالين 

 بين افراد حاضر در ،حقوق کودک
 ".محل مراسم شيرينی پخش شد

 

 سنندج

مراسم روز کودک در سنندج با 
 !شکوه تمام برگزار شد

 4 از ساعت 16/7/86روز دوشنبه 
سنندج، " خانه کرد"بعدازظھر، در 

مراسم روز جھانی کودک بدعوت؛ 
موسسه ماھور، موسسه ھه وراز، 
خانه کودک، و کانون دنيای شاد 

در . برای کودکان برگزار شد
برنامه و مراسم امروز که در ادامه 
مراسم قطار کارنوال شادی روز 
جمعه صورت گرفت، ھزاران نفر 

برخی گزارشات از . شرکت کردند
 نفر و گزارشاتی ديگر از 1000

 نفر 2500 تا 2000شرکت قريب 
ميزان استقبال خانواده . خبر داده اند

ھا و مردم آزاديخواه در اين مراسم 
اين مراسم شامل . قابل توجه بود

سخنرانی، موزيک، نقاشی و 
 .سرگرمی برای کودکان بود

فلور مراسم بدنبال خوش آمدگوئی 
. محمد پور با موزيک آغاز شد

بدنبال اجرای موزيک کودکان، 
بدنبال . مسلم شبرنگ سخنرانی کرد

اين سخنرانی گروه موسيقی مھد 
در . کودک اسرا برنامه اجرا کرد

ادامه شعر خوانی توسط مھد کودک 
اتحاديه . آرانا صورت گرفت

کارگران بيکار و اخراجی پيام 
خويش را به اين مراسم توسط 
موالئی يکی از کارگران قرائت 

بدنبال آن پيام مدافعين حقوق . کردند
کودک از شھرستان مريوان خوانده 

مجددا کودکان در صحنه ظاھر . شد
يک پارچه . شدند و شعر خواندند

 متری نقاشی کودکان تھيه شده 35

20شماره   
ه اشکال  -1 ممنوعيت و حذف ھم

ار  ه ک ودن ب کار کودکان و جرم ب

 گيری کودکان؛  

ارغ  -2 ان ف ودک تأمين اجتماعی ک
رداخت  از مليت، نژاد، مذھب و پ
ه  ا ک واده ھ ان ه خ کاری ب ي بيمه ب
ار  و ک غ رای ل ی را ب ل شرايط عم

 کودکان فراھم می سازد؛ 

ه  -3 ت ايس ی ش دگ ن يک زن ي أم ت
انسانی برای کودکان دارای نقص 

 انسانی و يا ذھنی؛ 

ان  -4 گ رورش راي وزش و پ آم
 برای ھمه کودکان؛ 

ر روزه  -5 ش ھ زاي ود اف ا وج ب
ودن  م ب ان و ک کودکان کار و خياب

اد  م ت ورد اع  –مکان ھای دولتی م
ی  ون ان ما خواھان ايجاد تسھيالت ق
أسيس مکان ھای  و مالی برای ت
ه  م رای ھ رسی ب ثابت و قابل دست

 کودکان می باشيم؛ 

ممنوعيت اعدام و حکم حبس و  -6
  سال؛18شالق برای کودکان زير 

ر  - 7 راب به رسميت شناختن حق ب
برای دختر و پسر در برخورداری 
وق  ق ر ح گ ق ارث و دي از ح

 اجتماعی و مدنی؛ 

تأمين امنيت بھداشت و آموزش  -8
ده   –و پرورش برای کودکان پناھن
اری  ررات اجب ق  –لغو قوانين و م

ران و  اخراج کودکان مھاجر از اي
لغو مقرراتی که باعث محروميت 
کودکان پناھنده افغانی و عراقی از 
ی  دگ ت زن ي ن الت و ام ي ص ح ت

 اجتماعی می شود؛ 

خدمات بھداشتی و تأمين مسکن  -9
ه طور  مناسب در باالترين سطح ب

 رايگان برای ھمه کودکان؛ 

ررات  -10 ق ه م ون ممنوعيت ھر گ
ت  ون وجب خش ه م ی ک ن ي وان و ق

 وسختی برای کودکان است؛

اه-تامين امنيت -11 -آسايش  و رف
اد  دگی ش برخورداری از يک زن

 .وانسانی برای ھمه کودکان

*** 
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مراسم روز جھانی كودك در 
 پيرانشھر

 مراسم روز 86 مھرماه 16روز
 صبح 9جھانی كودك از ساعت 

شروع شد وكودكان مھدكودكھای 
آذين و كيميا و كانون –افق 

پرورش فكری كودكان توسط مينی 
بوسھايی به ميدان استقالل ھدايت 

ھمه كودكان لباسھای رنگی . شدند
به تن كرده بودند و سروصورت 
آنان با اشكال زيبايی مثل زنبور و 

نقاشی ... مورچه و گربه وموش و
شده بود وشكلھای صورتشان بر 
اشتياق وشور وشوق آنھا افزوده 

بالغ بر دويست نفر درميدان . بود
استقالل ھمراه با كودكان جمع شده 
بودند تا اين روز را ھرچه 
. باشكوھتر جشن بگيرند

پالكاردھائی را كه كودكان ھمراه 
: داشتند بدين مضمون بود

رسيدگی به وضعيت كودكان "
خيابانی فوری فوری ، صلح آری 

...) جنگ نه، كودكان مقدمند و–
در جلوی صف راھپيمايی پارچه 

كودكان *ای را كه روی آن 
نوشته شده بود به زيبايی * مقدمند

ھرچه بيشتر اين مراسم افزوده 
پالكاردھای زيادی ھم با اين . بود

عنوان وعنوانھای مختلف در دست 
راھپيمايی از ميدان . كودكان بود

استقالل شروع شد وبه ميدان 
محل (آزادی شرقی تا پارك خيام 

ادامه داشت ) اجرای مراسم
درطول مسير راھپيمائی كودكان 
مرتب شعارھا يی را تكرار می 
كردند كه آن ھم بدين مضمون بود 

آھای آھای خبرھاست روز "
جھانی ماست، ما كودكان 
خوشحاليم به روز خود می باليم 
اين شعارھا كه به كرات 
تكرارميشد برای ھمه شرکت 

كودكان . کنندگان ھيجان انگيز بود
مرتب اين شعاررا تكرار ميكردند 

يك شكوفه ،ھديه به دوستان "
صلح چقدرقشنگه زندگی "،"ما

بچه ھا دوست ندارن "،"رنگارنگه
جايی باشن كه جنگه، تو دنيای 

 "بچه ھا تفنگھا بی فشنگه

 

بعد از رسيدن به محل اجرای 

موج توفانی جنبش دفاع از 
حقوق اين قشرآسيب پذيرجامعه 

باشد كه جھانی كودكانه . بپيونديم
وانسانی برای کودکانمان داشته 

ھيئت اجرائی گراميداشت . باشيم
روز جھانی كودك مواردذيل را 
درجھت برسميت شناختن حقوق 
كودك وبرداشتن گامی عملی 
واساسی برای آن خطاب به ھمه 
ًآحاد جامعه بشری خصوصا 
خانوادھا، دولت  ونھادھای 
عالقمند ومرتبط با مسايل 

 :كودكان عنوان ميدارد

 

حقوق كودك جھانشمول است -1
وبر ھر مالحظه و منفعت ملی، 
نژادی، اقتصادی سياسی و 

 .ايدئولوژيك ارجح است 

كودكان بايد از ھمه حقوق -2
ومزايای اجتماعی 
برخوردارباشند كه درجامعه 
برسميت شناخته شده ويا 

 .موجوداست

آزادی كودكان درابراز عقيده -3
واحساسات و ارزشگذاری به 

 عقايد وافكارآنان

رعايت حقوق ھر كودك برای -4
معاشرت و زندگی اجتماعی 
وممنوعيت ھرنوع جدا سازی 
ومحروم كردن كودكان از محيط 
اجتماعی ومعاشرت با ديگر 

 كودكان

ممنوعيت كارحرفه ای برای -5
سال وپيگيری 16كودكان زير

قاطع وسريع كودكان كار 
وكودكان خيابانی وپيشگيری از 

 تراژديھا وفجايع جبران ناپذير

ممنوعيت ھرنوع آزارجسمی -6
وروحی كودكان درخانواده 
،مدارس وموسسات آموزشی 

 ودرسطح جامعه به طوركل

ممنوعيت ھرنوع برخورد -7
تحقيرآميز، مردساالرانه و 
پدرساالرانه با كودكان دختر در 
خانواده ونھادھا ومؤسسات 

 اجتماعی

تأمين يك زندگی شايسته -8
انسانی برای كودكان دارای 
نقص بدنی ويا عقلی وفراھم 
كردن امكانات وتسھيالت الزم 
برای شركت فعال آنان درزندگی 
اجتماعی جدا از وضعيت 

 خانوادگی شان

 مراسمھای روز جھانی کودک 
 ...در ايران

مراسم، برنامه ھای زيبا ومتنوعی 
فضا .توسط خود كودكان اجرا شد 

ًكامال كودكانه وعاری از ھر نوع 
مراسم عبارت . دخالت بزرگان بود

بازی شاد كودكان واجرای : بوداز
سرود وشعر وقرائت قطعنامه ای 
كه زيبائی مراسم را دوچندان 
كردبه شورو شوق حاضرين 

متن قطعنامه در ذيل . افزوده بود 
سپس برنامه با . نوشته شده است

نقاشی وكاردستی كودكان وجشن 
بادبادكھا وصندوق آرزوھا ادامه 

برنامه با پذيرايی از كودكان . يافت
 .وموسيقيھای كودكانه ھمراه بود

 
 قطعنامه روز جھانی كودك پيرانشھر

جھان بنا گوشمان، جھانی كه ما  
درآن می زييم، جھانی آكنده از 
نامھربانی وبرسميت نشناختن 
حقوق انسانی واجتماعی انسان 

جھانی وارونه كه درآن ھيچ .است 
چيز سرجای خود نيست وحقوق 
اساسی بشر ومنزلت وارزش انسان 
درپيوند با معيارھای امروز جامعه 

آری شالوده اين . بشری نيست
جھان كه ميبايست بنيانش برآزادی 
وعدالت وصلح جھانی وبه رسميت 
شناختن منزلت ذاتی وحقوق 
مساوی وغيرقابل انكارھمه 
اعضای بشری باشد، بشدت لرزان 
ًاست و قطعا دراين بين بيشترين 
عارضه متوجه آسيب پذيرترين 
. قشر جامعه يعنی كودك می گردد

كودكی كه امروز نه خانواده ،نه 
جامعه آن رسالت تاريخی خود را 
برای پرورش اصولی علمی 
وانسانی وی به انجام نرسانيده ودر 
بيشترجوامع بشری از بی حقوقی 
كامل وعذاب جسمی وروانی بشدت 

امن ترين پناھگاھھا . دررنج است
برای او تبديل به ميدان ھجوم 
وتعرض به جسم وجان وشخصيت 
ومنزلت اجتماعی وانسانی وی 

كودكی كه حتی قادر . گرديده است
به اعالم موجوديت وقدعلم كردن 
. دربرابرھمه اين ناماليمات نيست

ما آمده ايم جھت احقاق حقوق ذاتی 
وانسانی اين سرمايه ھای جامعه 
بشری دربرابر ھمه اين تعارضات 

وبه . ونامھربانيھا سينه سپركنيم

20شماره   
مبارزه با اعتياد كودكان، -9

حمايت كودكان درترك اعتياد 
ومقابله قاطع با عاملين توليد قاچاق 
 وفروش مواد مخدردربين كودكان

داشتن تفريح، بازی، آسايش -10
واستراحت وبرخورداری از 
امكانات مناسب جھت انجام فعاليت 
ھای فرھنگی ،ھنری وورزشی 

 .حق مسلم ھركودك می باشد

تأمين بھداشت وسالمتی كودك -11
درباالترين سطح ممكن وارائه 
 خدمات بھداشتی ودرمانی رايگان

تأمين مسكن مناسب برای ھمه -12
وباالخص برای خانواده ھايی كه 

 .كودك دارند

تأمين آموزش وپرورش رايگان 13
برای ھمه كودكان واجباری نمودن 

 تحصيل تا مقطع ديپلم 

برخورداری از تغذيه مناسب، -14
مكفی ومقوی ودراختيارقراردادن 
غذای مجانی درمدارس 

 ومھدكودكھا

تأمين رفاه وسعادت ھركودك -15
مستقل از وضعيت خانوادگی ،با 
جامعه است ودولت موظف است 
استاندارد واحدی از رفاه وامكانات 
رشد مادی ومعنوی كودكان 
ونوجوانان رادرباالترين سطح 

 ممكن تضمين كند

جنبش دفاع ازحقوق كودك -16
ھرگونه جنگ افروزی وعمليات 
نظامی را نه تنھا درمنطقه بلكه 
دركل جامعه بشری مخل امنيت 
ًوآسايش عمومی خصوصا كودكان 
دانسته ودرمقابل آن قدعلم كرده 

 .واعالم موجوديت می كند

 

به اميد تحقق آرمانھای زيبای 
 انسانی، 

 

مدافعين حقوق کودک در شھر 
  پيرانشھر

 

 بانه
ز  ي گر ن ی دي بنا به گزارش دريافت
ه  ان خ اب ت م در ک ه ھ ان امروز در ب
اسبت روز  مرکزی مراسمی به من

 50کودک برگزار شد که بيش از 
 . نفر در آن شرکت داشتند

*** 
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 سياوش دانشور
 

 جوانان ھسته شايان

ھر چه به وقع يک تحول يا يک 
بحران عظيم نزديک ميشويم حاال 

 ...چه انسانی وچه غير انسانی 

نيروھايی که  خود را کمونيست 
کارگری می نامند با يکديگر وارد 
جدل ھای نو و تازه تر ميشوند که 
باعث دوری از اھداف اساسی و 
پيشبرد امر پيروزی کمونيسم 

و در . کارگری در ايران ميشويم
ھمين راستا شاھد موضعگيريھای 
به شدت سکتاريستی از برخی 
افراد واحزاب کمونيستی کارگری 

نکته جالب وتعجب آور اين . ھستيم
موضع گيری ھا از جانب خود را 
باعث و رمز پيروزی اھدافشان 

در شرايط امروز که . ميدانند
تحوالت پيشرو به شدت سخت و 
پيچيده شده است اصال نبايد فکر 
چنين موضعگيری ھايی در ذھن 

چون اکنون . اين نيروھا خطور کند
جامعه ايران ھمان طور که آشکار 
است به دليل فشارھای بی حد و 
مرز حکومت و تحميل خواسته 
ھای کثيف وعقب افتاده خود به 
مردم آماده يک انقالب عظيم 
اجتماعی شده و آمريکا ھم که اين 
شرايط را به واضحی درک کرده 
و تنش به لرزه افتاده و متوجه شده 
که جمھوری اسالمی، ابزاری که 
خودش برای سرکوب انقالبيون و 
توده ھای ترقی خواه به وجود 
آورد، دراين امر به موفقيت ھای 
چندانی دست نيافته و در آستانه 
شکستی به دور از باور قرار 
گرفته، خود را آماده ی جنايتی 
ديگر ميکند که شايد بتواند انقالب 
را به عقب بندازد  و دست 
جمھوری اسالمی را برای 

يا در صورت . سرکوب باز تر کند
. امکان خود دست به اين کار بزند

در چنين شرايطی جامعه و 
مبارزين مترقی برای مبارزه ھمه 
جانبه با وضع موجود و اتفاقات 
احتمالی که پيش خواھد آمد 
خواھان يک سازماندھی انقالبی 
از جانب نيروھای سازمانده و 
مترقی ھستند که اين امر به نظر 
من در چنين وضع بحرانی کنونی 

ھای اساسی در سياست و 
تاکتيک اين جريانات صورت 
نگرفته است برای ما معتبر 

و نکته مھمتر اينست ھدف . است
اين پروژه و خطاب اش صرفا 
. به احزاب موجود نيست

کمونيسم کارگری به اين احزاب 
خالصه نميشود و جنبشی وسيع 

ما برای . تر و اجتماعی است
اتحاد اين جنبش و از جمله بخش 
متحزب آن روی سياستھای 

در . منصور حکمت تالش ميکنيم
عين حال اين موضوع صرفا 
يک پروژه و تمايز ماست و نه 

اين را . ھويت سياسی و حزبی ما
بارھا توضيح داده ايم و الزم 

ما يک . است مجددا تاکيد کنيم
حزب سياسی ھستيم که با 
تمايزات موجود براساس يک 
برنامه و استراتژی مشخص 

 -حزب رھبر . فعاليت ميکنيم
سازمانده لوگو و ھويت پراتيکی 
حزب ماست که در سطوح 
مختلفی اين تفاوت را در 
. بحثھايمان توضيح داده ايم

فعاليت ما و مشغله اساسی ما 
در . روی اين جنبه متمرکز است

مورد جنگ حتما در تی وی 
عجالتا از . بيشتر توضيح ميدھيم

شما ميخواھم به ميزگرد ھيئت 
داير در ھمين مورد که در سايت 
حزب موجود است و يادداشت 
سردبير ھمين شماره مراجعه 

با آرزوی سربلندی و . کنيد
 .  موفقيت شما

 

 آرمان نوری عزيز،

با تشکر عکسھای مراسم روز 
ھمينطور . کودک دريافت شد

کار . ويدئو کليپ عليه اعدام
دست شما، دوستان . زيبائی بود

خالف جريان، و ديگر ھمکاران 
اين تالش شما ھم در . درد نکند

موفق و پيروز . اين کمپين ميماند
 .   باشيد

 

 رفيق عزيز، آقای جوادی

مانند کوروش مدرسی ... فقط 
می تواند جمله ای مثل اين 

اين موقعيت قبال ھم " :بنويسد
با شکست . وجود داشته است

انقالب سوسياليستی در روسيه و 
تحوالت بعدی آن جريان سياسی 
واحدی بنام جريان کمونيستی در 

 نامه ھا،
با متحد شدن تمام نيروھای 
کمونيستی کارگری تا حد بسيار 
امکان پذير و اميدوار کننده خواھد 

که اکثر مبارزان داخل با .  بود
چنين عملی از جانب نيروھای که 
ھم اکنون به شدت پراکنده اند 
حمايت ميکنند و اين را يک امر 

ولی خوب در . الزامی ميدانند
خارج از کشور اين طوری که 
پيداست خبری نيست و نيروھا ھر 
روز  که وضعيت بحرانی تر و 
حساس تر ميشود از يکديگر بشتر 
دور می شوند و احزابشان  نيز خط 
سياسی نااميد کننده ای را برای 

من . ادامه مبارزه اتخاذ ميکنند
شخصا اميدوارم که اين وضع در 
کمونيست ھای کارگری تداوم 
نداشته باشد و راھکاری از جانب 
خود اين نيروھا ھر چه زودتر 

مسائل به وجو آمده را خاتمه دھد  
و برای مقابله با وضع موجود و 
حکومت جنايتکاران اسالمی و با 
برقراری آزادی و برابری درايران 
ھرچه متحد تر و محکم جنبش ھای 
اعتراضی را برای ضربه مھلک 

 .نھايی سازماندھی کنند

در ضمن درخواست ميکنم که 
بيشتر در مورد حمله احتمالی 
آمريکا با اين بن بستی که به وجود 
آمده توضيح دھيد و وظايف 
کمونيسم کارگری را بيان کنيد و 
وظيفه ای که حزب شما برای 
مقابله و يا ھنگام بروز جنگ و يا 

 فرزاد. پس از آن دارد

 

 فرزاد عزيز، 

در مورد اتحاد جريانات کمونيستی 
کارگری ما ھم در اميدواری شما 
. شريکيم و برای آن تالش ميکنيم

در اين زمينه ما حرفمان را زده 
اسناد و قطعنامه داريم و . ايم

اين اتحاد تنھا . استدالل کرديم
کمونيسم مارکسيستی ميتواند روی 

 و با فرض وجود منصور حکمت
حزب مدرن سياسی و يک 

.  ميتواند به نتيجه برسدمارکسيستی
موانع متعددی از جمله تمايالت 
فرقه ای و ايدئولوژيک و برخا 
. فردی مانع اين موضوع اند

ترديدی نيست ما خواھان اتحاد به 
ھر قيمت و با ھر سياستی نيستيم 
اما اتحاد اين نيروھا را حول پرچم 
کالسيک کمونيستی کارگری ھم 
ناممکن نميدانيم و برای آن تالش 

اين پروژه مادام که چرخش . ميکنيم
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نميشد از جنبش . جھان باقی نماند

کمونيستی به عنوان يک پديده 
سياسی واحد نام برد در حاليکه 
جنبش کمونيستی يک واقعيت 

زمانی . اجتماعی بود و ھست
مارکس و انگلس اين جنبش را 
کمونيست خواندند، زمانی 
انترناسيونال دو آن را سوسيال 
دمکراسی ناميد و زمانی لنين 
ناچار شد ھمان جنبش را 
کمونيست بنامد و بعدا منصور 
حکمت مجددا ھمان جنبش را 

 ".کمونيسم کارگری ناميد

دقيقا از (من چند سالی ست 
فعاليت ھای ) کنفرانس برلين

سازمان سابق شما را دنبال می کنم 
. و بسيار ھم به آن عالقه داشتم

زوال ناگھانی اين سازمان بعد از 
مرگ رھبراش من را بيش از 

شخصا . ھرچيز شگفت زده کرد
دو سه ايراد اساسی مثل کيش 
شخصيت، سال ھای سال وعده 
دادن مداوم انقالبی قريب الوقوع 

شخصيت «در ايران، و سياست 
 که عمال به پديدار »سازی
مانند  کوروش مدرسی ...شدن 

منتھی شد در اين ماجرا بی تاثير 
ولی نظر من طبعا فقط . نمی دانم

 چيزی که من را .نظر من است
شگفت زده تر کرد انشعاب جديد 

اجازه بدھيد . شما و دوستانتان بود
: يک سوال مستقيم از شما بپرسم

شايد (آيا به نظرتان نمی رسد که 
سرنوشت اين ) درست به داليل باال

سازمان دوستداشتنی را عاقبت 
 -جنگ قدرت ھای بی معنی درون

سازمانی، و نه مبارزه سياسی بر 
دوستدار شما و عليه رژيم رقم زد؟

 وبالگ البراتوار .پ. رفيقانه، ک
 کلنگ

 

 رفيق گرامی،

بنا به چھارچوب کار نشريه يک 
کلمه نامه تان را در دو جا منتشر 

در مورد سوال تان در . نکرديم
باره جدائی ھا در حزب، ما با 

در " کيش شخصيت"معضلی بنام 
دوره منصور حکمت روبرو 

در دوره بعد ھم اين . نبوديم
موضوع معضل درون حزب نبود، 
برعکس فقدان يک اتوريته و 
مرجعيت فکری بيشتر مسئله ساز 

در آن دوران حزب کمونيست . بود
کارگری بازترين حزب سياسی 

بود و اين مديون 
11صفحه   
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سياست و روش و سبک منصور 
نکته دوم ھم يعنی . حکمت بود

اشاره تلويحی شما به نادرست 
بودن ارزيابی ھای حزب از روند 
اوضاع سياسی، به نظر من ناکافی 

کسی ميتواند چنين نظری . است
داشته باشد و در مورد آن ميتوان 

اما فکر ميکنم . مستدل بحث کرد
که يک حزب کمونيستی حتی اگر 
ارزيابی و سياست درستی داشته 
باشد اما نتواند در نقشه ای روشن 
آن را متحدانه و در فرصتھای 
معينی پياده کند، نھايتا ممکن است 
به اين اشتباه بيافتد که مشکل عدم 
موفقيت از نادرستی سياستھا بوده 

ھرچند در مواردی ميتواند . است
. سياست يا تاکتيکی مرگبار باشد

در مورد آينده اين سازمان دوست 
. داشتنی ھم من متد مشابھی دارم

آينده احزاب سياسی را عموما 
پراتيک سياسی و خط مشی آنھا 

امروز متدولوژی و . تعيين ميکند
نگرش چپ راديکال در وجوه 
مختلفی بعنوان يک خط و سنت 
. قديمی دارد خود را تحميل ميکند

نظر شخصی و بارھا اعالم شده 
من اينست که بدالئل متعددی اين 
خط امکان پيشروی و پاسخگوئی 
به معضالت امروز را ندارد و 
الجرم تبعات منفی خود را در 
سطح حزبی و تشکيالتی ببار می 

حزب اتحاد کمونيسم . آورد
کارگری تالش ميکند سياست و 
سنت و استراتژی کالسيک 
کمونيستی کارگری و مارکسيستی 
را بر کار و فعاليت خود ناظر 
کند، در جھت رفع کمبودھای 
تاکنونی ميکوشد، و به اين اعتبار 
تالش ميکنيم که لطمات تاکنونی را 

کار مشکلی است . بازسازی کنيم
اين البته تنھا . اما غير ممکن نيست

يک شرط پيروزی دارد و آن 
اينست که راسا و بعنوان يک 
حزب سياسی به سواالت و مسائل 
پيشاروی جنبش طبقاتی و موضوع 

امری که . سرنگونی پاسخ دھيم
بعنوان ھدف حزب از روز تاسيس 

باور من اينست .  اش عنوان کرديم
که روند رويدادھای سياسی در 
ايران و منافع ارجح تر جنبش ما، 
شايد در فاصله ای کمی دورتر، 
نيروھای اردوی واحد کمونيستی 
. کارگری را به ھم نزديک ميکند

ملت آزاده ايران با جمھوری 
اسالمی ھمکاری کـردند و 
تصور کـردند که حکومت را 
بزودی بدست خواھند گـرفت و 
ديديم که چنين نشد و اسالميھا در 

 درجه ای نه 180يک گردش 
آنکه کمونيستھا را از ميدان 
بيرون کردند بلکه اکثريت آنھا 
... دستگير و روانه زندانھا کردند

بعقيده من شما اين عقايد واال و 
سخنان خوب و مردم پسند را 
بنام يک ايدئولوژی ايرانی نه 
وارداتی آنھم از نوع واخورده 
بين المللی که منفور جامعه 
ايرانی است بگوش ملت ايران 
. برسانيد مسلما موفق خواھيد بود

شما بايد فلک را سقف بشکافيد و 
خود را . .. طرحی نو بياندازيد

برھانيد و بنام ايرانی سخن 
 .بگوئيد تا کمونيست وارداتی

زنده و پاينده باشند ملت ايران، 
 ب  از اسپانيا  .  م 

  

 ب  از اسپانيا  .  آقای م 

اگر خانم ماجدی خواستند پاسخ 
جداگانه ای بدھند حتما با شما 

اما کوتاه اينجا . مکاتبه ميکنند
. چند نکته را من اشاره ميکنم

اگر سخنان آذر ماجدی بقول شما 
بسيار عالی و در روح و قلب " 

، سوال "ھر ايرانی جای ميگيرد
بعدی آن ھر ايرانی اينست که 
اين آذر ماجدی کيست و چه 

اگر . تفکری دارد و نه برعکس
مردم آذر ماجدھای را بخاطر 
حرفھايشان دوست داشته باشند، 
خوب دارند از کمونيسم 

چون آذر . خوششان می آيد
ماجدی بدون اين حرفھا اينجا 

بايد  تاکيد . موضوع بحث نيست
و تصريح کنم که کمونيسم مکتب 
و ايدئولوژی نيست، يک جنبش 
و حرکت زنده اجتماعی و 
انسانی در جامعه سرمايه داری 
است و مارکسيسم پرچم فکری و 

بدون . انتقادی  اين جنبش است
وجود احزاب کمونيستی ھم، 
کمونيسم بعنوان يک جنبش، يک 
رگه اعتراضی و انتقادی در 
. ميان کارگران و جامعه است

نکته ديگر آنھائی که به قول شما 
به ايران "و سنت جبھه ملی 

حزب . ما نيستيم" خيانت کردند
توده و اکثريت فدائی طرفدار 
شوروی و متحد خط خمينی عليه 

 ...نامه ھا
ممکن است رگه ھائی از ما به 
پديده ثالثی و کال خارج اين سنت 

اما جنبش . ممکن است. تبديل شوند
. بزرگ کمونيسم کارگری نميتواند

اينکه در اين روند احزاب موجود 
تحت شرايط پيچيده داخلی و بين 
المللی چه تغييرات ماھوی را از 

ما . سر ميگذرانند بحث بازی است
نه چک سفيد به کسی داديم و نه 
. آينده را به سير رويدادھا سپرديم

ما موظفيم تالش کنيم و داريم ھمين 
برای شما موفقيت .  کار را ميکنيم

 . و پيروزی آرزومندم

  

 سرکار خانم ماجدی

با نثار بھترين احترامات و با نثار 
بھترين سپاسھا برای آنھايکه برای 
رھائی ايران و بخصوص رھائی 
 .زنا ن در ايران کوشش ميکنند

خانم ماجدی شما از ھمان زنان 
. آزاده و با استعداد ايرانمان ھستيد

دانش و قلم و گفته ھای سرکار 
بسيار عالی و در روح و قلب ھر 
ايرانی جای ميگيرد و اما چرا 
بسيار کسان ھستند که حاضر 
نيستند وقت خود را برای شنيدن آن 

برای اينکه شما بنام . صرف کنند
مکتبی سخن ميگو ئيد که بخيانت به 

برای . ملت ايران شناخته شده است
اينکه شما بنام مکتبی سخن ميگو 
ئيد که بنيانگذارانش به ناموس و 
آب و خا ک ايران يور ش برده اند 
و ھنو ز ھم چشم تسلط بر حاکميت 
آن را دارند و نوکـــران داخلی 
ھمين مکتب بارھا بملت ايران 

برای اينکه ...  خيانت کـرده اند 
شما بنام مکتبی سخن ميگوئيد که 
پوچی و ھرج و مرج و فقر از آن 
ميبارد و اين را پس از پاشيده شدن 
. اتحاد جماھير شوروی بعينه ديديم

پس کدام ايرانی را ميتوانيد پيدا 
کنيد با اين سخنا ن ارزنده شما، 
شما را حمايت کند؟ باور بفرمائيد 

شايد به چين .  کمونيست مرده است
و کوبا  اشاره کنيد که باالی يک 
ميليارد کمونيست در جھان زندگی 

اما چگونه زندگی؟ تحت . ميکنند
سخت ترين ديکتاتوری و ھمين 
چين کمونيست است که ھمه ساله 
مقام اول را در اعدامھا دارد و مقام 
بعدی به جمھوری اسالمی که اين 
يک نشانه بارز است که ھيچ تفاو 
تی بين کمونيست و اسالم  در عمل 

در ابتدای انقالب . ... نيست
منحوس کمونيستھا در سرکو ب 
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ما . شاه و آمريکا ما نيستيم

کمونيست کارگری ھستيم که از 
روز اول آمدن اين حکومت عليه 
. آن جنگيديم و ھنوز ھم ميجنگيم

امروز ھم حزب توده و اين سنت 
در کنار جناحھائی از رژيم  و يا 
به اردوی جمھوريخواھی و 
. عظمت طلبی ايرانی پيوسته است

به ھر حال ما کاری به دعوای 
خانوادگی و جنبشی حزب توده و 

خيانت به "جبھه ملی و داستان 
 28و مسئله کودتای " ھمديگر

و باالخره . مرداد و غيره نداريم
منشا کمونيسم شوروی نيست که به 

" ناموس ايرانی"قول شما به 
کمونيسم يک جنبش . تجاوز کردند

جھانی در جوامع سرمايه داری 
الاقل ما جزو کسانی ھستيم . است

که به مستدل ترين شکل نشان داده 
ايم که اين اردوگاھھا در شوروی 
و چين و غيره ھيچ ربطی به 

در مورد . کمونيسم مارکس نداشتند
کشورھای رکورددار اعدام در 
کنار چين و جمھوری اسالمی، 

اميدوارم . آمريکا را از قلم انداختيد
و باالخره . سھوی بوده باشد

ديگر چه " ايدئولوژی ايرانی"
صيغه ای است؟ عقايد و قلمرو 
انديشه دير زمانی است که جھانی 

ناسيوناليسم و اھداف و . است
افتخارات مشروطه که منشا آن 
ايران نبود، غرب و بلژيک و 

کتک وشلوار امروز . فرانسه بود
شما بجای جبه قاجار با صد دکمه 

اسالمی  -نشست، چادر ايرانی
جايش را به لباس امروزی داد، 
نيازھای جامعه و تکنولوژی توليد 
و مبادله و بازرگانی و ارتباطات و 
حتی وسائل شکنجه و اعدام و ھمه 
. چيز که منشا غير ايرانی دارد

شما راجع به چی حرف ميزنيد؟ 
وقتی ھستی اجتماعی و مادی شما 
در متن اقتصاد سرمايه داری 

ايدئولوژی "جھانی است، چطور 
داريد؟ چگونه ميشود فکر " ايرانی

انسان از وجود اجتماعی اش 
مستقل باشد؟  نه اسالم و نه 
ناسيوناليسم و نه سلطنت و نه 
آرمان ضد استعماری بورژوازی 
ليبرال قديم و نه سوسياليسم 
کارگری ريشه مشخص ايرانی 

البته تاريخ قديمتر ايران پر . ندارد
از توحش شاھان و قتل عام و 

آيا بايد اينھا را . اسارت مردم است
به حساب ايدئولوژی ايرانی 
بگذاريم؟ وانگھی امروز کم نيستند 

  12صفحه که ميخواھند به 



12صفحه  يک دنياى بھتر   

ميخواھند . عھد بوق رجعت کنند
ھر کدام تيول و مملکت خودشان 

چيزی شبيه قبل از . را داشته باشند
اسمش . دوره رضا خان مير پنج
منظور . را ھم گذاشتند فدراليسم

شما اين که نيست؟ و باالخره مردم 
ايران و نسل امروز معضالتش با 
معضالت دوره مصدق و انقالبيون 

نه منش و نه .  فرق دارد57
معضالت فکری و نه ارزشھا و نه 

شما . روش زندگی شان يکی نيست
مختاريد خود را متعلق به ھر 
ايدئولوژی بدانيد، ھرچند 
ايدئولوژی شکل وارونه و مذھبی 

اما زياد در باد . گونه واقعيت است
ايران ايران خوابيدن و دامن زدن 
به نفرت ملی از ھر پديده و 
دستاورد فکری و مادی جھان 
معاصر و بشريت، ممکن است تنه 
به جاھای باريکی بزند که معموال 

اميدوارم . پان ايرانيست ھا زده اند
با . منظور نظر شما جز اين باشد

 . احترام و آرزوی موفقيت

 

 علی

اميدوارم که حالتون خوب . با درود
دکتر جان گاھی به . باشد

راستی يک . سری بزنيد... وبالگ 
شما که به مرز و . سئوال داشتم

ميھن اعتقادی نداری چرا به زبان 
فارسی مبارزه ميکنی و ايرانی ھا 

آمريکا . را مخاطب قرار ميدھيد
که طبق نظرات مارکس چون در 
حوزه سرمايه داری است زمينه 
مساعدتری برای پياده کردن 
کمونيسم دارد چرا بجای ايران که 
به مراتب از انگليس و فرانسه و 

عقب مانده تر است، ... ھلند و 
سراغ ھمان کشوری که در آن 
ساکنيد نميرويد و آرمان شھرتان 
را اونجا بنا نميکنيد؟ ايا فارسی 
حرف زدن و اصرار به آزادی 
ملت ايران خود يک واژه از ميھن 
دوستی نيست؟ چند تصوير از 

برايت فرستادم بدانيد در ... نشريه 
در . چه حال و ھوايی کار ميکنم

ضمن عليرغم فاصله فکری با شما 
دوستت دارم چون به نظرم انسان 

به اميد ديدار در ميھن . ھستی
 اھورايی 

 قربانت  علی 

آزادترين ھا در جھان خواھد 
 . پيروز باشيد. بود

 

 سالم 

شراره جان از اينكه با تو آشنا 
شدم خيلي خوشحالم من آشنايي 
درست و دقيقي از كمونيست 
ندارم و متاسفانه ھيچ مطالعه اي 
ھم نداشتم يعني منابع موثقي ھم 
دم دستم نبوده و حاال دوست دارم 
اطالعات دقيق و ريزي داشته 
باشم و بھم بگو كمونيست از 
نظر مذھبي چه مسيري رو طي 
ميكنه ميخوام اينارو به طور 

 شاھين -قربان تو. واضح بدونم

 

 شاھين عزيز،

با رفيق شراره در تماس باشيد تا 
منابع موثق را در اختيارتان 
بگذارد و يا برای دريافت آنھا 

فعال ھمين حد اشاره . کمکتان کند
کنم کمونيسم آنتی مذھب است و 
از نظر مذھبی مسيری را طی 

تنھا مسير نفی مذھب . نميکند
رسمی در قوانين کشور، جدائی 
کامل دين از دولت و آموزش و 
پرورش، و مقابله روشنگرانه با 
خرافه مذھب بعنوان يک مخدر 
بيگانگی انسان از خود و 
محصول کار خود و ھمنوع خود 

ھمينطور آزادی انديشه و . است
آزادی داشتن و نداشتن مذھب 

 ...نامه ھا
 آقای علی عزيز،

. ضمن تشکر از اظھار لطف شما
اين بسيار عاليست که مخالفين 
سياسی ما جھت و ماھيت فعاليت 
انسانی و آزادمنشانه ما را به 

سوال ما اينست . رسميت ميشناسند
که شما و دوستان ميھن پرست و 
ناسيوناليست چرا از زبان و فتيش 
ميھن و خاک مذھب ساختيد؟ اگر 
شما به چند زبان حرف بزنيد بايد 
کجا برويد؟ خيلی ھا زبان مادری 
شان را بلد نيستند و متولد جای 
ديگری اند و جای سومی زندگی 

دنيا بسيار کوچک تر، . ميکنند
مردم بسيار انتگره تر، طبقات 
اجتماعی و اھداف سياسی بسيار 
جھانی تر، و روش زندگی و 
ارزشھا و علم و دانش و موزيک و 

فردا . غيره بسيار بين المللی ترند
ميخواھيم در ايران اصال خط 
فارسی را عوض کنيم و آن را 

زبان انگليسی را به . التين کنيم
. زبان اداری و آموزشی تبديل کنيم

اين اھداف ساده و علمی قرار است 
با چه موجی از تعصب و 

مرزبانان زبان و " پاسداری"
مواجه شود؟ باور کنيد " ميھن"

زبان نشانه . زبان بی تقصير است
ھيچ انسانيت و دوست داشتن مردم 

زبان وسيله است، . و ھمنوع نيست
ظرفی است که انسانھا از طريق آن 

از اول ھم نبوده . ارتباط ميگيرند
است و نيازھای بشری آن را مانند 

امروز . ديگر اندامھا رشد داده است
زبان فارسی در مقام مقايسه با 
ديگر زبانھا و رابطه اش با علم و 
تکنولوژی و دانش بشری زبانی 

حتی دارد . مفلوک و ناتوان است
چون اگر . خودش را نابود ميکند

در ايران بزرگ نشويد فھميدن آن 
کمونيسم ھم امری . ساده نيست

جھانی است و افقی در جنبش طبقه 
کمونيسم در جوامع طبقاتی . کارگر

و سرمايه داری امروز چه دلمان 
. بخواھد و چه نخواھد موجود است

وجود احزاب کمونيستی قدرتمند 
تنھا نشان اين است که اين جنبش 
کمونيستی توانسته است احزابی از 

درست مثل . خود بيرون دھد
احزاب مليگرا در سنت 

ما بعنوان کمونيست . ناسيوناليستی
تالش ميکنيم دنيای بھتر مان را ھر 

سنگر اول . جا که ميتوانيم برپا کنيم
در . که بايد تسخير شود ايران است

ايرانی "ايران سوسياليستی حتما 
جزو خوشبخت ترين ھا و " ھا

20شماره   
جزو بديھی برنامه سياسی 

اما نه فقط يک . کمونيسم است
کمونيست، بلکه ليبرالھا و 
انقالبيون قديمی بورژوا ھم ضد 

اين دنيای . مذھب و اته ايست بودند
واپسگرای امروز است که مذھب 
و دکان خونين اش را در ھر گوشه 
جھان دوباره داير کرده است و 
گرنه خيلی وقت پيش بايد طبقات 
حاکم طوق مذھب را از سر مردم 

اگر اين راه کار . کنار می انداختند
را نکردند دقيقا بايد در اين نکته 
جستجو شود که امروز مذھب چه 
مصرفی برای قدرتھای حاکمه و 
سرمايه داری دارد و چگونه بايد 
دستش از زندگی مردم کوتاه شود؟ 
اين يک جبھه مبارزه کمونيسم در 

 . پيروز باشيد. ايران است

 

 آقای علی کريمی از آلمان

اسالمی تان " مھر"نامه ھمراه با 
از توصيه تان . دريافت شد

شما بجای ما سوره و . متشکريم
آيه بخوانيد و در خلوت خود آنچه 
. ميخواھيد با کمال آزادی پيدا کنيد

اگر روزی با خدا مالقات داشتيد 
حتما يادتان باشد که بپرسيد که اين 
چه بساط جنايتی است که 
فرزندانش در روی زمين بپا کرده 
اند؟ بگو که آفتابی نشود که عده 
زيادی دنبال اين اند که قدرت 
واقعی و زمينی اش را به زير 

 . *موفق باشيد! بکشند

 موازين کار نشريه يک دنيای بھتر 

 . صفحه منتشر ميشود12نشريه يک دنيای بھتر ھر ھفته در * 

. ھر مقاله سياسی حداکثر دو صفحه نشريه را بخود اختصاص ميدھد* 
 14بنابراين حجم مطالب بايد حداکثر معادل سه صفحه ورد با فونت 

 .ترجيح ما اينست که ھر مطلب از يک صفحه نشريه بيشتر نباشد. باشد

ھر مورد به . سردبير در تلخيص، انتشار و يا رد مطالب آزاد است* 
 . اطالع نويسنده ميرسد

مطالب منتشر شده در نشريه نظر نويسندگان آن را منعکس ميکند و * 
مواضع . ضرورتا موضع رسمی حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيست

رسمی حزب در اطالعيه ھا، قطعنامه ھا، بيانيه ھا و قرار ھا و يا از 
 . طريق ارگانھای حزبی انعکاس می يابند

 -انتقادی  –يک دنيای بھتر ھدفش اينست بيشتر يک نشريه سياسی * 
اينگونه . آموزشی -جدلی  -سازمانده باشد تا يک نشريه تئوريک 

که ماھيانه منتشر " کمونيسم کارگری"مطالب در بولتن مباحثات 
 . با نشريه يک دنيای بھتر ھمکاری کنيد.  ميشود، چاپ ميشوند
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رھبری حزب کمونيست کارگری  
در ادامه روشھای مخرب و 
سکتاريستی خود بار ديگر دست 
به يک اقدام بيسابقه در جنبش 
. کمونيسم کارگری زده است

رھبری اين حزب با انتشار بيانيه 
ھشدار در مورد "ای تحت عنوان؛ 

جھت گيری ھای تازه در حزب 
، نکات مطرح شده در "حکمتيست

مباحث پيش از کنگره اين حزب 
دست شستن کامل "را تالشی برای 

يک سازمان چپ از کمونيسم و 
" سوسياليسم و جنبش کارگری

حزب کمونيست . قلمداد کرده است
کارگری ادعا کرده است که حزب 

... سقوط آزاد "حکمتيست در حال 
به دامن راست ترين نيروھای 

 ". ناسيوناليست قومی است

 

در اين بيانيه ھمچنين از تمامی 
نيروھای کمونيست کارگری و 
چپ و انقالبی در خواست شده 

برابر اين سقوط "است که در 
و اجازه ندھند اين " آشکار بايستند
نيرويی از جنس "حزب به 

". سازمان زحمتکشان تبديل شود
به دنبال اين بيانيه اعضای رھبری 
و کادرھای اين حزب در جلسات 
علنی، حزب حکمتيست را با 

و " تروريست"جريانات 
ناسيوناليست قوم پرست از جنس 

" جندهللا"جريانات آدمکش مانند 
اين بيانيه . مقايسه  کرده اند

ھمچنين مواضع سياسی واھی و 
اظھار ندامت از "پوچی مانند 

و " شرکت در جنبش سرنگونی
اعالم ختم جنبش کمونيسم "

را به حزب حکمتيست " کارگری
منتسب کرده است که ربطی به 

 .واقعيت ندارد

 

و " ھشدار"نام واقعی اين بيانيه   
حزبی که . نيست" اعالم نگرانی"

تحليل اش اين است که حزب 
حکمتيست يک جريان 
ناسيوناليستی و راست است، علی 

آن بدامن " سقوط آزاد"القاعده از 
نيروھای قومپرست نبايد نگران 

نام اين بيانيه عبور از خط ! شود

" اشتباه"اين اقدام ناشی از يک  
يک عضو و يا " بدعنقی"و يا 

کادر در صفوف جنبش کمونيسم 
متاسفانه با . (کارگری نيست

مرگ منصور حکمت شاھد 
گسترش و باب شدن چنين 
روشھای مخربی در بخشھايی از 

اين .) صفوف اين جنبش ھستيم
اقدام سياست رسمی و اعالم شده 
رھبری کنونی حزب کمونيست 
کارگری در يک سند حزبی 

بعالوه اين اقدام يک . است
استثناء در روش سياسی رھبری 
کنونی حزب کمونيست کارگری 

روندی است که بيانگر . نيست
گوشه ای از خط مشی و عملکرد 

در . اين رھبری را شکل ميدھد
ادامه اتھاماتی است که به ساير 
بخشھای کمونيسم کارگری زده 

ادامه پرتاب اتھام . شده است
خدمتگزاری به رژيم "کثيف 
به رھبران شناخته شده " اسالمی

ادامه . کمونيسم کارگری است
و " آی پی"تھديد به لو دادن 

افراد توسط " ھويت واقعی"
. اعضای رھبری اين حزب است

قلمداد کردن ھر " نادم"ادامه 
منتقد کمونيست سياستھای 
. رھبری کنونی اين حزب است

ما ھشدار ميدھيم که ادامه و 
گسترش اين روند اثرات مخرب 
و غير قابل جبرانی در جنبش 
 .کمونيسم کارگری بجا ميگذارد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
اين اقدام رھبری کنونی حزب 
کمونيست کارگری مبنی بر 
معرفی کردن حزب حکمتيست 
در رديف سازمانھای 

را " باند سياھی"و " تروريستی"
ما اجازه . قويا محکوم ميکند

نميدھيم اين روشھا در جنبش 
کمونيسم کارگری و در صفوف 
اپوزيسيون راديکال و آزدايخواه 

اين روشھا تنھا به . باب شود
تخريب جنبش کمونيسم کارگری 

اين روشھا را بايد . کمک ميکند
ما توجه کادرھا . عميقا طرد کرد

و فعالين جنبش کمونيسم 
کارگری را به پيامدھا و عواقب 

 !عبور از خط قرمز ممنوع
 "ھشدار در مورد جھت گيری ھای تازه در حزب حکمتيست"در حاشيه بيانيه 

قرمز و باب کردن سياست غير 
کمونيستی و غير مسئوالنه ھر نوع 

 !اتھام زدن به اين و آن است

 

ھيچ درجه از اختالف تاکتيکی 
سياسی نميتواند باعث اين شود که 
حزبی يک نيروی کمونيستی و چپ 

باند "را در صفوف جريانات 
مشابه " تروريست"و " سياھی

" جند هللا"و " باند زحمتکشان"
نبايد به اين روشھا و . قرار دھد

اقدامات مخرب در صفوف 
اپوزيسيون اجازه شکل گيری و 

زمانيکه وزارت خارجه . رشد داد
آمريکا سازمان مجاھدين را در 
ليست سازمانھای تروريستی قرار 
داد با اعتراض شديد رھبری 
ديروز حزب کمونيست کارگری 

کسی در اين موضع ياد . مواجه شد
اينبار . سياستھای مجاھدی نيفتاد

آمريکا ھنوز چنين حرفی نزده 
است، متاسفانه رھبری حزب 
کمونيست کارگری به حزبی 
کمونيستی ديگری چنين اتھام 

اين اقدام بايد با . زشتی ميزند
 .اعتراض گسترده تر مواجه شود

 

اين اقدام رھبری کنونی حزب  
کمونيست کارگری تالشی برای نقد 
سياسی خط مشی ھای جاری در 
. صفوف کمونيسم کارگری نيست

ما طرفدار عميق ترين و بازترين 
، "راست و چپ. "نقد سياسی ھستيم

" محافظه کار"و " ناسيوناليست"
قلمداد کردن سياست و يا مجموعه 
ای از سياستھا، امری کامال مجاز 
در حوزه آزادی بی قيد و شرط نقد 
سياسی در جامعه و در صفوف 

ما . جنبش کمونيسم کارگری است
 پرچمدار

 

نقد سياسی صريح، رک و 
اما اين اقدام . مسئوالنه ھستيم

رھبری کنونی حزب کمونيست 
کارگری اتھامی ناشايست به يک 

اقدامی در . سازمان کمونيستی است
جھت نفی موجوديت و حقانيت 

 .مبارزه آن است
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منفی اينگونه روشھای تخريبی از 

بايد پرچم دفاع از . سو جلب ميکنيم
سنت ھای انسانی و منصفانه و 
آزاديخواھانه کمونيستی کارگری 
را مستقل از ھر اختالف سياسی و 
تاکتيکی و يا تعلق حزبی آگاھانه 

اين بھترين دفاع از . برافراشت
موجوديت و ھويت انسانی و 

ما از . کمونيستی اين جنبش است
جريانات مسئول سياسی 
اپوزيسيون ميخواھيم که در مقابل 
رايج شدن اين روشھا در صفوف 
نيروھای راديکال و آزاديخواه قويا 

 .ايستادگی کنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨۶ مھر ١٢ – ٢٠٠٧سپتامبر  ۴

 آدرس تماس با مسئولين حزب

  

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

علی جوادی، (ھيات داير دفتر سياسی 
 )سياوش دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

سياوش (مسئولين کميته سازمانده 
 )دانشور، نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.co
m 

کريم (مسئولين کميته خارج کشور 
 )نوری، سيروان قادری
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توزيع و تکثير آن 
!بکوشيد  
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کارگران مزارع "اتحاديه 
از کارگران نيشکر " آمريکا

 !ھفت تپه حمايت ميکند
 

اتحاديه کارگران "کارگران 
 United Farm)"مزارع

Workers)  آمريکا از مبارزات 
و خواستھای کارگران نيشکر ھفت 

در قطعنامه ای . تپه حمايت کردند
که در مجمع ماھانه اين اتحاديه در 
آکسنارد کاليفرنيا به تصويب 

 : رسيد، آمده است

 

ما کارگران اتحاديه کارگران "
) شعبه آکسنارد کاليفرنيا(مزارع 

از خواست کارگران نيشکر ھفته 
 . تپه در ايران حمايت ميکنيم

 

ما خواھان پرداخت فوری کليه 
حقوق و مطالبات کارگران ھفت 

عدم پرداخت . تپه ھستيم
دستمزدھای کارگری يک اقدام 
بيسابقه غير عادالنه در مواجه با 

 .کارگران است

 

اعتصاب يک حق برسميت شناخته 
ما . بين المللی کارگری است

خواھان دستگيری و محاکمه 
تمامی کسانی ھستيم که به صف 
اعتصاب کارگران نيشکر ھفت تپه 
در شوش تعرض کردند و 
کارگران را زخمی و دستگير 

 . کرده اند

 

داشتن تشکل مستقل کارگری حق 
ما خواھان . طبيعی کارگران است

برسميت شناخته شدن اين حق 
مسلم کارگران نيشکر ھفت تپه 

 . ھستيم

 

بيمه بيکاری اقدامی در جھت 
مصون داشتن زندگی کارگر از 
ناماليمات نوسانات بازار کار 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی . است
 ." حق کارگران است

 

کارگران، با تشکيل مجامع 
عمومی از کارگران ھفت تپه 

 !حمايت کنيد

حمايت کارگری از مبارزات 
کارگران نيشکر ھفت تپه در 

اين حمايت . حال گسترش است
در . بايد ھر چه گسترده تر گردد

سطح بين المللی تاکنون شاھد 
حمايت کارگران پست کانادا و 
کارگران مزارع آمريکا از اين 

در ايران نيز . مبارزات بوده ايم
تاکنون شاھد حمايت علنی 
کارگران شرکت واحد و 
کارگران ايران خودرو از اين 

امروز جمع . مبارزات بوده ايم
ھايی ديگری از کارگران 
صنعتی خوزستان نيز حمايت 
خود را از اين مبارزات اعالم 

در بيانيه اين کارگران . کرده اند
که در سايت اخبار روز درج 

 : شده است، آمده

بپاخيزيم، اعتصاب و 
 !اعتراض حق مسلم ماست

ازاعتصاب و مبارزات 
کارگران، کارمندان و پرسنل 
زحمتکش نيشکر ھفت تپه 

ما جمعی از . حمايت می کنيم
کارگران و کارمندان شرکتھای 
توليدی و صنعتی استان 
خوزستان، از مبارزات بر حق 
کارگران نيشکر ھفت تپه برای 
رسيدن به حقوق و مطالباتشان 
دفاع نموده و از ديگر کارگران 
و زحمتکشان واحدھای توليدی و 
صنعتی استان می خواھيم در 
اين شرايط سخت آنھا را تنھا 

ديروز کارگران . نگذارند
سنديکای شرکت واحد تھران، 
امروز کارگران نيشکر و فردا 
نوبت سرکوب حقوق ما از 
طرف حکومت کارگر ستيز 
! جمھوری اسالمی خواھد بود

 : امضا کنندگان

کارگران و کشاورزان ساکن 
شوش، کارگران و کارمندان 
طرح شعيبيه شوشتر، کارگران 
و کارمندان کشت صنعت کارون 
شوشتر، کارگران سازمان آب و 
برق خوزستان، کارگران و 
کارمندان مزارع طرحھای 

 ھمبستگی کارگری

در ادامه اين قطعنامه ھمچنين آمده 
 : است

 

ما رژيم جمھوری اسالمی را "
بخاطر سرکوب کارگران نيشکر 
ھفت تپه و عدم برسميت شناسايی 
حقوق پايه ای کارگری قويا محکوم 

 .ميکنيم

 

ما از مبارزات کارگران ھفت تپه 
ما ھمبستگی طبقاتی . حمايت ميکنيم

خود را با کارگران ھفت تپه اعالم 
پيروزی کارگران ھفت تپه . ميکنيم

عين پيروزی ما کارگران مزارع 
 " در آمريکا است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
ضمن قدردانی از اين اقدام اتحاديه 
کارگران مزارع در آمريکا برای 
گسترش ھمبستگی طبقاتی کارگران 

ھمبستگی . تالش خواھد کرد
کارگری يک رکن پيشروی طبقه 
کارگر جھان در مبارزه دائم و 

ما . ھميشگی اش عليه سرمايه است
پرچم اين مبارزات را برافراشته 

 .نگاه خواھيم داشت

 

زنده باد مبارزات کارگران نيشکر 
 !ھفت تپه

زنده باد ھمبستگی طبقاتی 
 !کارگران

 !مرگ بر سرمايه

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

١٣٨۶ مھر ١۴ – ٢٠٠٧ اکتبر ۶  

***  
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دھخدا، اميرکبير، ميرزا، (
، نورد )سلمان، فارابی، غزالی

لوله، صنايع فوالد، دانشگاه 
آزاد شوشتر، دانشگاه آزاد 
دزفول، کارگران نواحی صنعتی 
اھواز، کارگران نواحی صنعتی 
شوشتر، کارگران نواحی صنعتی 
دزفول و انديمشک، کارگران راه 
آھن انديمشک، کارگران شرکت 

 -اھواز(ملی حفاری 
، کارگران شرکت )مسجدسليمان

)مسجدسليمان -اھواز(ملی نفت 
، کارگران کاغذ سازی کارون 
شوشتر، کارگران پااليشگاه 
آبادان، کارگران کارخانه ھای 
واحدھای صنعتی طرحھای 

 . توسعه نيشکر در خوزستان

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به 
. اين کارگران درود ميفرستند

ھمبستگی کارگری يک رکن پايه 
ای مقابله با تعرض سرمايه و 
دفاع از حقوق پايه ای کارگری 

اين ھمبستگی بايد جھانی . است
بايد حمايت طبقه کارگر . شود

جھانی و تشکل ھای کارگری را 
در حمايت از مبارزات کارگران 

نبايد . نيشکر ھفت تپه جلب کرد
اجازه داد کارگران در اين 
مبارزه سرنوشت ساز تنھا 

کارگران در ايران با . بمانند
تشکيل مجامع عمومی خود 
ميتوانند ھمبستگی خود را از اين 

ميتوانند . کارگران اعالم کنند
نمايندگان مجمع عمومی خود را 
برای ابراز ھمبستگی با اين 
. کارگران به شوش اعزام کنند

دانشجويان و جوانان ميتوانند با 
تشکيل کانونھای ھمبستگی با 
مبارزات کارگران نيشکر ھفت 
تپه گام مھمی در حمايت از اين 

بعالوه اين . کارگران بردارند
کارگران و خانواده ھايشان به 

ايجاد . کمکھای مالی نيازمندند
صندوق کمک به اعتصاب 
کارگران نيشکر ھفت تپه يک 
اقدام ضروری در پيشبرد اين 

 . مبارزه است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
پرچم اين مبارزه را برافراشته 

 !نگاه خواھد داشت

پيروز بايد مبارزات کارگران 
 !نيشکر ھفت تپه

جنبش ھمبستگی با کارگران نيشکر 
 !ھفت تپه ابعاد جديدی بخود ميگيرد
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رژيم اسالمی در . دو طرف است
پس اين جدال دوام حاکميت 
خويش، گرفتن سھمش در منطقه، 
و رفع خطر تھديد آمريکا را 

آمريکا نيز دنبال . مطالبه ميکند
استراتژی منطقه ای و جھانی اش 
و تحميل توازنی جديد به اسالم 

برای جمھوری . سياسی است
اسالمی يک رکن مھم اين 
کشمکش تالش برای شکست مردم 

اما وضع . و طبقه کارگر است
. شان بدتر از آنست که ادعا ميکنند

تحرک در جنبش کارگری و 
دانشگاه و جامعه ادامه دارد و 
فشار خود را در دولت اسالمی 

منابع و شنيده ھای . منعکس ميکند
يشان، از تشنج در جلسه " خوديھا"

دولت و داد و بيداد سر احمدی 
موضوع جنگ . نژاد سخن ميگويد

و مذاکره و اوضاع داخلی و 
. گرانی مسئله اساسی شده است

بحث از عقب نشينی در مسئله 
اعتصاب . جيره بندی بنزين است

کارگران نيشکر ھفت تپه، عليرغم 
ضرب و شتم و سرکوب کارگران 
و سانسور رسانه ھا، به موضوع 
. کشمکش در کابينه تبديل ميشود

موضوع وارادات شکر و 
سياستھای دولت و اعتصابات در 
مراکزی مانند نيشکر ھفت تپه 
زنگ خطر را برای عده ای به 

دعوای اينھا . صدا درآورده است
نه برسر منافع کارگران بلکه برای 
اعالم خطر در باره گسترش 
اعتراضات کارگری و جلوگيری 

و باالخره برخالف . از آن است
تبليغات پوچ در سطح اخبار و 
رسانه ھا، ھمه دنبال راھی برای 

 . مذاکره ھستند

 

 در اپوزيسيون

در اپوزيسيون ايران ھمراه با باال 
رفتن تب تبليغات جنگی، 
پالريزاسيون براين اساس در 

در مقابل راستھای . جريان است
پرو غرب و امثال حزب مشروطه 
و آقای داريوش ھمايون، که از 

اولويت ايران در مقابل تجزيه و "
سخن ميگويند و نتيجه " جنگ

ميگيرند در صورت جنگ کنار 
ھر نيرو و از جمله رژيم اسالمی 

تماميت ارضی "برای دفاع از 

در اختيار دارد و مذاکره رژيم با 
چنين نيروئی نه از سر قدرت 

مذاکره . بلکه از سر ضعف است
ھيئت دولت اسالمی از جانب 
خمينی با نمايندگان مردم در 
کردستان در اوائل انقالب، و در 
مواردی معاوضه اسرای جنگی، 
و يا مذاکره با کارگران صنعت 
نفت در جريان انقالب از اين 

بحث اين نيست که . قبيل اند
مذاکره بطور کلی مذموم است يا 
تابو شکنی در اينمورد يک 
پيشرفت است، بحث اينست که 
مذاکره کنندگان تنھا در شرايط و 
تناسب قوای خاصی، حتی 
عليرغم ميل خود، ناچارند 
مذاکره کنند و اين مذاکره بخشی 

در فقدان چنين . از جنگ آنھاست
شرايطی، يعنی شرايط امروز، 
بحث اين بخش اپوزيسيون تنھا 
ميتواند بحثی در قلمرو نزديکی 
به جمھوری اسالمی در شکلی 
رقيق شده تر و توجيه آن تحت 

اين نه . عنوان شرايط جنگی باشد
نشان درايت و مسئوليت و مقابله 
با تابوھا، بلکه نشان بن بست 
سياسی و بی افقی و ناتوانی 

فاکتور جنبشی است که ھمواره 
مردم و جنبش آزاديخواھانه 

 را در محاسباتش وارد داخل
و اين ھم البته معرفتی . نميکند

نيست، در استراتژی سياسی 
شان فاکتور مردم جای تعيين 

 .کننده ندارد

 

 جبھه بشريت متمدن 

کليد اصلی عليه تھديد جنگ و 
لگام زدن به بوش و احمدی نژاد 

متاسفانه جنبش . در ايران است
امروز ضد جنگ در دنيا 
موقعيتی ندارد که بتوان روی آن 
. يک حساب استراتژيک باز کرد

جنبش "خط اصلی حاکم به آنچه 
که از  –نام دارد " ضد جنگ

صلح طلبی و ضد ميليتاريست 
بودن بيشترمردم در دنيا متفاوت 

خطی ناسيوناليستی و  –است 
اين خط . ضد امپرياليستی است

در جنگ لبنان کنار حزب اله 
قرار ميگيرد و در مورد 
موضوع فلسطين صرفا ضد 
اسرائيلی و پرو حماس است، در 
جنگ آمريکا با رژيم ھم ميتواند 
پرو جمھوری اسالمی و حتی 
حامی احمدی نژاد و خامنه ای 

...يادداشت سردبير  قرار ميگيرند، در جبھه " ايران 
ملی اسالمی ھا و بخشی از 

مذاکره با "جمھوريخواھان بحث از 
رژيم و آمريکا برای ممانعت از 
جنگ و تالش برای گردن گذاشتن 

" رفراندم ملی"رژيم به طرح 
اگر عده ای پيشاپيش کنار . است

آمريکا سنگر گرفتند و عده ای 
کنار جمھوری اسالمی، عده ای 
نيز ھستند که اشکال رقيق تری اما 
. با ھمان محتوا را پيش ميبرند

بحثھای آقای حسين باقرزاده در اين 
شکست تابوھا و "زمينه و اعالم 
 ، از اين قبيل اند؛"مذاکره با رژيم

اگر راھی برای پيشگيری از " 
جنگ وجود داشته باشد، اين راه 
جز با شركت عناصر دخيل در آن 
و به خصوص دو نيروی 
متخاصمی كه رودرروی يكديگر 

اند يعنی غرب و  قرار گرفته
جمھوری اسالمی طی شدنی 

 كه بايد با  و اين يعنی. نخواھد بود
ھر دو سوی جنگ به مذاكره 

اگر تالش برای جلوگيری . پرداخت
از جنگ مذاكره با رژيم جمھوری 

كند بايد  ناپذير می اسالمی را اجتناب
آن را به عنوان يك ضرورت 

در اين مذاكره فرضی . پذيرفت
) مانند ھر مذاكره ديگری(البته 

.  مطرح خواھد بود»داد و ستدی«
ھای حد اقلی اپوزيسيون  خواست

دموكرات پذيرش حق حاكميت 
مردم از سوی رژيم جمھوری 
اسالمی است و اگر رژيم اين 

گاه  خواسته را پذيرفت آن
تواند در باره  اپوزيسيون می

ھای تحقق آن با رژيم مذاكره  راه
ھا ھمان  يكی از اين راه. كند

 ".  است»رفراندوم ملی«
 

 ترديدی نيست يک نيروی جدی 
سياسی که درگير جنگی با حکومت 
است، در مقاطع معينی مذاکره ھم 

به اين " تابو"اعالم . ميکند
موضوع آنھم برای کسانی که 
ھيچوقت در چنين موقعيتی نبودند، 

مذاکره بخشی از . کمی عجيب است
يک جنگ است و زمانی اصولی 
است که طرف مقابل و اپوزيسيون، 
ھر دو، در موقعيت قدرت فائقه 
نيستند و ھمزمان غير قابل حذف 
اند، در تناسب قوای معينی مذاکره 

اين ويژه جنبشی است که . ميکنند
اھرمی برای تغيير جامعه و 
جابجائی نيروی اجتماعی و طبقاتی 
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تمايل و سياستی که اسالم . باشد

سياسی را بعنوان يک اردوی 
تروريستی و بوش را بعنوان 
اردوی مقابل آن ببيند و حساب و 
اعتراض مردم ايران را از جنگ 
اينھا جدا کند در اقليت ناچيزی 

اين چپ ناسيوناليست بخشا . است
توسط جمھوری اسالمی مانيپوليت 
ميشود و در اپوزيسيون ايران ھم 
. مابه ازا خود را پيدا ميکند

عليرغم تالشی که بايد برای تغيير 
اين وضعيت صورت گيرد، امروز 
فاکتور و سنگر اساسی مقابله با 

اين . تھديد جنگ در ايران است
طبقه کارگر و بشريت متمدن و 
آزاديخواه در ايران است که 
ميتوانند بعنوان فاکتور و جبھه 

احمدی نژاد  -سوم اين معادله بوش
اين فاکتور است که . را بھم بريزند

فوری "با ھر تحرک سياسی اش 
را حاشيه ای " خطر فوری جنگ

ميکند و کل دستگاه ديپلماسی و 
تبليغاتی و تئوريسين ھای دنباله 
. رو آنرا يک شبه فلج ميکند

اعتصاب کارگران واحد تنھا يک 
به ھفته ھای قبل . نمونه بود

اعتصاب واحد و اوجگيری 
تبليغات جنگی و موضع بوش و 
رايس بعد از اعتصاب واحد و 
 . ابعاد جھانی گرفتن آن توجه کنيد

 

ممانعت از جنگ و منتفی کردن 
، عليرغم ھر تحليل و خطر جنگ

ارزيابی در مورد خطر جنگ، 
سوال اصلی ھر نيروی مسئول 
. سياسی اپوزيسيون ايران است

پاسخ به اين سوال نه در کنار 
مام "رژيم قرا گرفتن در دفاع از 

، نه در کنار رژيم قرار "وطن
گرفتن عليه آمريکا، نه در کنار 
آمريکا قرا گرفتن عليه جمھوری 
اسالمی، نه مذاکره با ھر دو برای 

، نه "رفراندم ملی"طرح خيالی 
برخوردھای اصول گرايانه و 
ايدئولوژيک و پاسيف و غير 

بھم دخالتگر، بلکه تالش برای 
زدن معادله سياسی در داخل 

ايجاد تحرک سياسی .  استکشور
قدرتمندی است که ھم مبارزه 
مردم عليه اين رژيم جنايت و 
اعدام و فقر را تقويت کند و ھم 
خطر تروريسم اسالمی و عمليات 

تروريسم دولتی " شوک و بھت"
سياست اصولی . را منتفی کند

کمونيستی تالش برای ممانعت از 
  16صفحه جنگ، و در 
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صورت وقوع تھاجم نظامی و 
متعاقب آن جنگ تروريستی، تداوم 
ھمين سياست در صحنه سياسی و 
نظامی برای برگرداندن اوضاع به 
نفع اھداف جنبش آزادی و برابری 

 . است

 

نه به حکومت ھای جنگ "
 "!برای آزادی و رفاه"، "طلب

رويدادھای ھفته اخير بريک 
واقعيت و ھمينطور پتانسيل 
اجتماعی و سياسی در جامعه 

فقر و فالکت و . ايران تاکيد ميکند
اختناق و اعدام پاسخ جامعه امروز 

سرکوب سياسی و . ايران نيست
سياست خالی تر کردن سفره و 
جيب سوراخ مردم پاسخ نداده 

طبقه کارگر و جنبش . است
کارگری سواالت و مسائل پيچيده 

اردوی آزادی و برابری . ای دارد
و نخواستن جمھوری اسالمی ھر 

عليرغم . روز تالش ميکند
معضالت شديد مرعوب نشده 

معضالت و موانع بيشتر . است
شدند اما تالش و مبارزه ھم ادامه 

ما درعين حال که به اين . دارد
اعتراضات و تالشھای انسانی ارج 
ميگذاريم و پرچم آن را ھر روز 
برافراشته تر ميکنيم، در عين حال 
ميدانيم که موقعيت امروز با تداوم 
موردی و موسمی اين اعتراضات 

بايد امر . عوض نميشود
سازماندھی جامعه و طبقه کارگر 
و جنبشھای آزاديخواھانه عليه 
وضعيت موجود را به سطح کيفی 

بايد پاسخھای . تری ارتقا داد
روشن و متناسب با مسائل روز 
سياست در مقابل اين جنبش 

بايد صدای اين حرکت . گذاشت
انسانی و آزاديخواھانه را بعنوان 
يک قطب مستقل عليه جمھوری 
اسالمی و عليه سياست نظم نوينی 

نيروھائی که . به ميدان کشيد
استراتژی سياسی شان را نه به 
مردم بلکه به باال گره زده اند، 
عليرغم سايه روشنھای مختلف در 
کمپ باالئی ھا دنبال حل اين 

راه حل "اما اين . معادله ميگردند
برای جنبش کارگری و مردم " ھا

. ايران افتادن داخل سياه چال است
شعار و سياست طبقه کارگر و 
اردوی آزادی و برابری در اين 

نه به حکومت ھای "شرايط ، 

بخش اسالم سياسی در تقابل با 
سرمايه گذاری " فاندمانتاليستھا"

ميکند و ھواداران اينھا ھم ھمين 
اما تاج . را در تبليغاتشان ميدمند
ولترھای "زاده مثل بقيه تازه 

اين را متوجه نيست که " اسالمی
اسالميون پاستوريزه در ترکيه 
در مقابل حکومت نظامی و 
فرض سکوالر بودن جامعه سر 

ھمينطور ترکيه با . کار آمدند
ايران يک فرق بنيادی دارد؛ در 
ترکيه جنبشی عليه اسالم و 
. اسالميت عروج نکرده است

حکومت اسالمی را الاقل در 
تاريخ معاصرش تجربه نکرده 

در ايران مردم از کل اين . است
نظام به شمول تاج زاده ھا و 
مجاھدين اسالمی و مشارکت و 

ايران ترکيه . غيره بيزارند
اگر ترکيه اسالم . نيست

پاستوريزه حزب رفاه، روی 
دوش استثمار شديد طبقه کارگر 
قادر شده وضع اقتصاديش را 
بھتر کند و يا موفق به جلب 
حمايت آمريکا شده و در مقابل 
مردم و خطر کودتا به 
سکوالريسم تن داده است، در 
ايران اطالح طلبان دينی در يک 
زايمان سياسی احمدی نژاد را 

ويژگی سياسی ! بدنيا آوردند
ايران اينست که ھر تحول از 
پائين بناچار تعيين تکليف با 
. اسالم را در خود مستتر دارد

تاج زاده اين را ميداند و به ھمين 
دليل حکومت برادران 
اقتدارگرايش را رندانه به 

ميچسپاند تا " انقالب سرخ"
بتواند متاع بنجول اسالمی اش 

کاری که ھر . را عرضه ميکند
 !*   آخوندی در آن استاد است

...يادداشت سردبير  در کنار خواست " جنگ طلب 
اين . است" آزادی و رفاه"فوری 

جنبش بدرجه ای خود را در 
اعتصابات کارگری، در مراسمھای 
مختلف برای دفاع از حقوق مدنی، 
. و در دانشگاھھا نشان داده است

شکلگيری يک تحرک وسيع و 
مستقل با اين شعارھا ميتواند کل 
صورت مسئله را عوض و خطر و 

اين . تھديد جنگ را تماما منتفی کند
سياستی است که حزب ما دنبال 

سياست ما در دوره جنگ . ميکند
تغيير نميکند، موقعيت جنگی 
اشکال و شرايط کار ما را تغيير 

ما برای ممانعت از جنگ و . ميدھد
پيشروی جنبش طبقاتی مان تالش 

عليرغم اين تالشھا و در . ميکنيم
صورت وقوع تھاجم نظامی و 
جنگ، کمونيسم کارگری موظف 
است در شرايطی که مستقل از ما 
نظامی شده و نيروھای ارتجاعی 
از ھر سو به جان مردم افتاده اند، 
در ھيئت يک نيروی سياسی و 
نظامی برای مقابله با اين اوضاع و 
بعنوان يک طرف درگير در قدرت 

 . سياسی وارد صحنه شويم

*** 

 

 ايران، ترکيه، کودتای مخملی

تاج زاده اخيرا در مطلبی با عنوان 
نه انقالب مخملی، بلکه کودتای " 

، از "مخملی ھمه را تھديد می کند
 جمله گفته است؛ 

تنھا الگوی پيش روی ايرانيان، "
حکومت يکدست اقتدارگرا يا 
انقالب، اعم از مخملی يا سرخ 
نيست بلكه تركيه مدلی موفق تر و 
به ما نزديك تر است چون 

دموكراسی وآزادی فعاليت ھای  
سياسی و فرھنگی وانتخابات آزاد 
در تركيه باعث شده است كه ھم 
امنيت، ھم استقالل و تماميت 
ارضی حفظ شود و ھم اقتصادی و 
ارزش ھا وھنجارھای اسالمی رشد 

بنابراين بھتر است . کند
اقتدارگراھای ايرانی از تركيه 
بياموزند كه انتخابات آزاد راه حل 

 ".نجات كشور است

 

ميدانم که الگوی اصالح طلبان 
اسالمی قديم دشنه بدست ھمان 

اينرا ھم . حزب رفاه ترکيه است
ميدانم که آمريکا نه فقط در ايران 
بلکه در منطقه خاورميانه روی اين 
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آيا . بيکار سازی و اخراج شوند
شما از اکنون آماده ايد که به مقابله 
با اين سياست برخيزيد؟ چه 
سياستی برای مقابله با مساله 
امنيت شغلی در دستور داريد؟ در 

يا چنين شرايطی شما بايد پرچم 
کار با دستمزدھای مناسب  يا بيمه 
بيکاری مکفی برای تمام کارگران 

  را در دست بگيريد؟ آماده به کار
 

رفقای کارگر مبارزات شما بايد 
شما بايد تمامی . پيروز شود

دستمزدھا و پاداشھای خود را از 
حلقوم کارفرما و دولتش بيرون 

ھم اکنون کارفرما و دولت . بکشيد
. در مقابل شما عقب نشسته است

دچار شکاف و نگران از گسترش 
اين اعتراض وادار به عقب نشينی 

اين پيروزی را بايد . خواھند شد
اين پيروزی را بايد . اعالم کرد
اين پيروزی را بايد . تکميل کرد
طبقه کارگر نيازمند . جشن گرفت

برجسته کردن پيروزيھای خود در 
يک . اين شرايط سخت است

پيشروی کارگری زمينه ساز 
پيشروی بخشھای مختلف کارگر 

 . در اعتراضشان خواھد شد
 

اما پيروزی در اين دور از 
واقعيت . مبارزات پايان کار نيست

اين است مسائلی که تاکنون با آن 
مواجه بوده ايد، کماکان ادامه داده 

برای دور بعدی در . خواھد يافت
از ھم . اين مبارزه بايد آماده شد

اکنون بايد به تدارک و استقبال 
نقش . دور جديدی از مبارزه رفت

شما برای تعيين چگونگی پيشرفت 
و افق حاکم بر اين مبارزات تعيين 

حزب اتحاد کمونيسم . کننده است
کارگری دست تک تک شما رفقای 

ما پرچم . کارگر را ميفشارد
مبارزه شما را در کنار شما 

 . *برافراشته نگاه خواھيم داشت

 آثار منصور حکمت 

!را بخوانيد  
برای ھر 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/ 
http://www.m-
hekmat.com/ 

 –سخنی با کارگران راديکال 
 ...سوسياليست نيشکر ھفت تپه

 برنامه

 يک دنيای بھتر 
را بخوانيد و به دوستانتان 

!توصيه کنيد  
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درباره مبارزه 
 با اعتياد

مصاحبه منصور 
حکمت با راديو 

 ٢٠٠٠دوم نوامبر انترناسيونال 
ميخواستم راجع به : آذر ماجدى

مسأله کامال متفاوتى با شما صحبت 
اعتياد به مواد . مسأله مواد مخدر. کنم

مخدر يکى از مسائل بسيار حاد 
جامعه است و بخش وسيعى از مردم 
را دچار دردسر و نگرانى کرده و 

اخيرا . زندگيشان را به فاجعه کشانده
از اين صحبت ميشود که حدود چند 

تعداد زيادى . ميليون نفر معتاد ھستند
از اين معتادين در زندان ھستند و به 
بيماريھاى ھپاتيت و ايدز و غيره 

ھمين اخيرا وزير . مبتال ميشوند
اطالعات گفته است که ما بخاطر 
قاچاق مواد مخدر به کشور قربانى 

ميخواستم بدانم که . مواد مخدر ھستيم
از نظر شما چطور ميشود بطور 
واقعى با مساله اعتياد و مساله قاچاق 
مواد مخدر، با در نظر گرفتن 
ھمسايگى با کشور افغانستان و 

راه حل . پاکستان و غيره، مقابله کرد
 شما براى اين مساله چه خواھد بود؟

ما در حزب : منصور حکمت
کمونيست کارگرى سياست خيلى 

مساله . روشنى در قبال اعتياد داريم
اعتياد به مواد مخدر دو جنبه کامال 

يکى . منفک و قابل برخورد دارد
جنبه عرضه است و يکى جنبه 

چه مکانيسمھايى، چه . تقاضا
ھايى باعث  سياستھايى، چه پديده

ميشوند عرضه مواد مخدر در يک 
ھا  که آن قاچاقچى... کشور باال برود
ھاى داللى و فروش و  ھستند و شبکه

اندوزى از طريق مواد مخدر  مال
و چه مسائلى باعث ميشود . است

تقاضا براى مواد مخدر در جامعه 
باال باشد و اھالى به سمت اينکه مواد 

اين . مخدر مصرف بکنند رو بياورند
ھم يک بحث ديگر است که 

 .ھاى ديگرى را مطرح ميکند زمينه

تا آنجا که به عرضه مطرح ميشود 
بنظر من بايد قاطعانه جلوى ورود 
مواد مخدر، توزيعش، فروشش، 
داللى و خريد و فروشش را گرفت و 

اما در . در اين ھيچ شکى نيست
مورد تقاضا براى مواد مخدر، در 
مورد اينکه مردم در سنين خيلى 
پايين به مواد مخدر رو ميآورند، اين 
ديگر برميگردد به احساس 
خوشبختى، درجه احساس خوشبختى، 
احساس خالقيت، احساس حرمت، 
ارزشى که آدم در جامعه احساس 

اگر جامعه را تحقير بکنيد، ... ميکند
جامعه بايد به نحوى اين تحقير را 

اگر جامعه زير فشار . فراموش بکند
باشد بايد به نحوى اين فشار را تحمل 

اگر جلوى خالقيتھاى بيرونى . بکند
آدمھا را بگيريد، تخريب داخلى را 
براى خودش در دستور ميگذارد و 

بشر ميخواھد . خودش را نابود ميکند
جلو برود اگر نگذاريد جلو برود 
مجبور ميشود، از خود بيگانه ميشود و 
در درون خودش به اين وضع کشيده 

در نتيجه آدمى که احساس . ميشود
خوشبختى و خالقيت بکند دنبال مواد 
مخدر و ترياک و ھروئين وکوکائين 

بجايش کارى را که دوست . نميگردد
 که انتظار  دارد ميکند و اگر بازدھى

دارد و محصولى که انتظار دارد 
بطور مادى و معنوى گيرش بيايد و 
احساس خوشبختى بکند در اين چنبره 

در نتيجه نابودى جمھورى . نميافتد
اسالمى اولين شرط از بين رفتن تقاضا 
. براى مواد مخدر در بين مردم است

بايد مردم بتوانند خوشبخت باشند و 
احساس کنند جامعه مال خودشان 
است، احساس بکنند راه مقابلشان باز 
است، ميتوانند از زندگيشان چيز 
سالمى بسازنند، ميتوانند به جايى 
برسند، ميتوانند چيزى خلق کنند، 
ميتوانند وسائل مادى و معنوى 

شان را  خوشبختى خودشان و خانواده
فراھم کنند، راه برايشان باز است تا 
. احساس کنند ميشود به اين سمت رفت

آدمى که احساس احترام و ارزش بکند 
آدمى که احساس بکند ميتواند خالقيتش 

شرط اين در نتيجه ... را بکار بياندازد
. اين است که جمھورى اسالمى برود

در نظامى که ما ميخواھيم اولين کارى 
که ميکنيم اين است که اعتياد به مواد 
. مخدر را غيرجنائى اعالم ميکنيم
. ميگوييم معتاد بودن جرم نيست

ميگوييم که دولت بايد موادى را که 
آدمھاى معتاد به آن احتياج دارند تأمين 
بکند، از طريق کلينيکھاى درست و 
حسابى و قانونى و زير نظر دکتر که 
کمک کنند آدمھا احساس کنند جنايتکار 
نيستند، بلکه آدمھاى محترم و معتبرى 
ھستند که حاال بايد اعتيادشان را ترک 

اگر شما معتاد را در آغوش . کنند
داللھا و قاچاقچيھا و در يک شبکه 
زيرزمينى جنايت و فساد و محروميت 
ُھل بدھيد، معلوم است که اين راه 

 بيگناه  بايد آدمھاى. نجاتى درش نيست
را بيرون کشيد، بايد اجازه داد کسى که 
در ھر روندى معتاد شده بتواند حس 
کند که جامعه براى وجودش ارزش 
قائل است، به عنوان يک انسان برايش 
ارزش قائل است، نيازش را درک 
ميکند، تأمينش ميکند و در عين حال 
توصيه و کمک ميکند که اعتيادش را 

 .ترک کند

در نتيجه سياست ما مبارزه قاطع با 
ھاى قاچاقچى، گرفتن جلوى  شبکه

شبکه فروش مواد مخدر و ايجاد 
اى است که درش نيازى نباشد  جامعه

آدمھا فراموش بکنند يا خودخورى کنند 
و . يا خودشان را تحقير بکنند

غيرجنايى کردن زندگى معتادين و نقش 
بازى کردن دولت در تامين مواد مورد 
نياز اينھا در يک سيستم آزاد، باز و 
قانونى است بنحوى که اجازه بدھد اينھا 

کمک به ... تصميم بگيرند ترک بکنند
اين سياست حزب کمونيست . ترک اعتياد

اين در بعضى کشورھاى . کارگرى است
متمدن بخشا دارد انجام ميشود و نتيجه 

آدمھايى که احساس شرف . خوبى داشته
و اعتبار و احترام و قدرت بکنند معتاد 

آدم وقتى بدبخت ميشود، . نميشوند
احساس بدبختى و غم سنگينى ميکند از 
طرف جامعه ميرود به سمت اعتياد و 
. بايد اين فشارھا را از رويشان برداشت

و ھمه اينھا براى ما يک سياست واحد و 
سرنگونى جمھورى . يکپارچه است

اسالمى شرط اساسى رسيدگى به مساله 
 کارند و  ِتا وقتى اينھا سر. اعتياد است

حلقوم جامعه را ميفشارند بنظر من زياد 
 .کارى نميشود کرد

اى که مطرح است،  مساله: آذر ماجدى
مساله قاچاق مواد مخدر است با وجود 
افغانستان و پاکستان و غرب که ما 
ميدانيم دولتھايشان اصال کارشان ھمين 

جمھورى اسالمى خودش گفته و . است
اند که ما شکست  مقاماتش اقرار کرده

يعنى اينھمه اعدام کرديم ولى به . خورديم
جاى نرسيديم و مواد مخدر ھمه جامعه 

آيا واقعا ميشود اين سياستى . را برداشته
که شما راجع به آن حرف زديد را پياده 
 کرد و مردم را از اين فاجعه نجات داد؟

به نظر من اگر دولت   :منصور حکمت
کنترل مواد مخدر را بعھده ميگرفت، 

 که خير شھروندانش  يک دولتى فرضى
را ميخواھد، و ميگفت اگر کسى معتاد 
است مراجعه کند به کلينيک سر خيابان، 
زير نظر پزشک آنجا آمپولش را بزند و 
کارى که بايد بکند را بکند و سر کارش 
برود، آنوقت آن قاچاقچى که فکر ميکند 
ميتواند در بازار ايران جنس بفروشد از 

چون قيمتش در . اين کار پشيمان ميشود
بازار ميافتد، سودى برايش ندارد و آدم 
معتاد ميتواند سرش را باال بگيرد بگويد 

ھمانطور که . بله من اين مشکل را دارم
شما به سيگار معتاديد من متاسفانه به اين 
معتادم، دارم ترک ميکنم و کلينک 

اگر آدمھا بتوانند به پزشک . ميروم
مراجعه بکنند به درمانگاه مراجعه کنند 
و نيازشان را بگيرند بدون اينکه در 
کوچه ولو بشوند گدايى کنند، بدبخت 

آن ... شان را ترک کنند بشوند، خانواده
قاچاقچى که قرارست که از اين کار 
کرور کرور پول در بياورد ميفھمد که 
اينجا بازارش نيست و بايد از اينجا 

اين را در کنار يک سيستم ايمنى . برود
و پليسى بگذاريد که اجازه ندھد اينھا 
وارد خاک ايران بشوند و اجازه ندھد 
مواد مخدر بياورند، آنوقت اين دو وجه 
کار در کنار ھم، به نظر من جوابگو 

ولى اين دو طرف بايد ھمراه . خواھد بود
شما در مقابل اين روند شدت . با ھم باشد

عمل ميکنيد، قيمت جنس را در بازار 

باال ميبريد، طرف آنجا را به 
عنوان يک بازار فروش پرسود 
مواد مخدر ميبيند و به کارش ادامه 

ھا از جمھورى  قاچاقچى. ميدھد
ترند، حاال  اسالمى کارآزموده

نميدانم اداره مواد مخدر جمھورى 
چقدر خودش دستش در کار است، 
کمک به قاچاقچى ھم ممکن است 
باشد يا چه کسانى در بينشان 
ھستند که دارند خودشان از اين 

ولى . طريق ميليونر ميشوند
المللى قاچاق از  باالخره شبکه بين

اين حرفھا بزرگتر است که 
جمھورى اسالمى با برادران 
پاسدارش بخواھد جلوى ورودشان 
را به آن مملکت به آن بزرگى 

بايد جامعه عليه قاچاق . بگيرد
جامعه عليه مواد مخدر . برخيزد

برخيزد و اين در چھارچوب يک 
نظام فاسدى که مردم را به بدبختى 
و غم و از خود بيگانگى سوق 

به نظر من . ميدھد، ممکن نيست
جمھورى اسالمى راه نجاتى 

ولى يک حکومت سالم . ندارد
سوسياليستى، يک حکومت مردمى 
کامال ميتواند طى چند سال به اين 

 .مسأله جواب بدھد

آيا اين که اين ھمه : آذر ماجدى
ھا و دانش آموزان به  حتى بچه

آيا ... اند سوى مواد مخدر رفته
علتش وجود قاچاقچى است يا 
وجود ندارى است؟ دقيقا چى 
باعث ميشود که ما بتوانيم فرضا 
در جامعه بھترى مانع بشويم که 

ھايمان به دام مواد مخدر  بچه
 .بيفتند

 به نظر من  :منصور حکمت
انسانى که احساس کند راه جلويش 

انسانى . باز است عقب برنميگردد
که احساس کند ميتواند خالقيتش را 
در بيرون به محک آزمايش بسپرد 
و بروز بدھد، به درون خودش 

به نظر من بدبختى . حمله نميکند
اى که جامعه درش دست و  عمومى

شخصيتى انسان در  پا ميزند بى
جامعه ايران، اساس رشد اعتياد 

در ھمه جوامعى که دولتھاى . است
 کارند جامعه  ِاستبدادى فاسد سر

دستخوش فحشا و مواد مخدر و 
ھر جا که مردم . امثالھم ميشود

سرنوشتشان را بدست گرفتند، کما 
ھاى کوتاھى در  اينکه در دوره

خود ايران شاھد بوديم، در اوان 
، اين مسائل کمتر ٥٧انقالب 

 .ميشود و به حاشيه ميرود
اين نوشته توسط خسرو داور از روى 
: نوار گفتار راديويى پياده شده است

توجه کنيد که حتى ٢٠٠٤ دسامبر ١٢
نقل قول مستقيم از اين نوشته، ھنوز 
نقل قول غير مستقيم از منصور 

 .حکمت است
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 تعمق و تفکر يک موضع 
غيرمسئوالنه و تحريف آميز 
اختيار کرد، عليه يک حزب چپ 
به اين شيوه زشت ھشدار داد و بعد 
که با نقد مسئوالنه مواجه ميشويد، 
داد و ھوار راه انداخت که 

 !ميدوزيد" پاپوش"

  

مساله اينجاست که آنچه که 
سازمان زحمتکشان را به يک 
جريان باند سياھی بدل کرده است، 
مواضع صرفا قومی آن نيست، 
. روش ھای مافيايی آن ھم ھست

کم نيستند در اپوزيسيون که 
مواضع شبيه زحمتکشان دارند و 
حزب کمونيست کارگری آنھا را 

. اعالم نکرده است" باند سياھی"
اين . لذا اين يک نقد سياسی نيست

بيانيه حزب حکمتيست را در کنار 
جريانات باند سياھی و مافيايی 

اين کار بسيار . ميگذارد
غيرمسئوالنه است و بايد در ميان 

ضمنا اگر . اپوزيسيون طرد شود
ح ک ک اين چنين از گرايش يک 
سازمان بسوی باند زحمتکشان 
نگران ميشود، که حتی صبر 
نميکند تا کنگره حزب حکمتيست 
تمام شود و آنگاه براساس اسناد 
مصوب اعالم موضع کند، چرا 
وقتی در ميان باند زحمتکشان 
دعوا و چاقو کشی راه افتاد، 
بخودشان زحمت اعالم ھشدار 
ندادند؟ چرا زمانی که کسانی ديگر 
به افشای اين باند بلند شدند و برای 
نجات اسرای آن تالش کردند، آنھا 
را به لو دادن آی پی و ھويت شان 
تھديد کردند؟ آيا واقعا آنطور که 
ادعا ميکنند در اين نگرانی شان 
احساس مسئوليت وجود دارد؟ 

اين ھشدار و آن تھديد . بنظر من نه
. ھر دو در سکتاريسم ريشه دارد

اين دو ھشدار و تھديد باھم 
اين . خوانايی و ارتباط دارند

سياست انسجامش را نه در 

شده اند و دارند به حکمتيست ھا 
در نظر . چراغ سبز نشان ميدھند

اينھا ھر عمل اصولی و منصفانه 
. ای معنی اش چراغ سبز است
. اين تبليغات مصرف داخلی دارد

ضمنا مدتی است که رھبری اين 
حزب پاسخ ھر منقدی را با يک 
مھر شکست طلب ميدھد و خيال 

اين . خود را راحت ميکند
دوستان بجای اينكه خواھان رشد 
و گسترش نيروھای كمونيسم 
كارگری باشند، خواھان شكست 

 . و از پا افتادن آنھا ھستند

رئيس دفتر سياسی ح ک ک که 
مثل دون کيشوت با يک شمشير 
چوبين مشغول رھبری مبارزه 
طبقاتی است، لطف کرده اند و 

مبصر اخالق و ادب در " ما را 
اين . ناميده اند" مبارزه طبقاتی

نيز تالشی مستاصالنه برای 
خروج از موقعيت سختی است 

متوجه . که در آن گرفتار آمده اند
شده اند که بی گدار به آب زده 
. اند، گز نکرده پاره کرده اند

متوجه شده اند که بايد صبر و 
تعمق بيشتری در نوشتن بيانيه 
بخرج ميدادند، لذا برای آبرو 

. خوانده اند" مبصر"داری ما را 
زمانی که مبارزه طبقاتی به 
رديف کردن اتھام و تحريف 
نسبت به يک جريان چپ 
اپوزيسيون تنزل يابد، منقدين 

مبصر و "مسئول و منصف نيز 
 . ميشوند" معلم اخالق

 

تالش ما بايد دفاع از کمونيسم 
کارگری و سياست ھای منصور 

بايد ھمچنان . حکمت باشد
مسئوالنه و امانت دارانه سياست 
ھای انحرافی و روش ھای 
نادرست آنھا را نقد کنيم و اجازه 
ندھيم که اين روشھا را بپای 
کمونيسم کارگری و منصور 

نقد سياست ھا و . حکمت بنويسند
روش ھای آنھا و بی اعتنايی به 
فحاشی ھا و داستان سرايی ھای 
شان بنظر من اصولی ترين 

 .*روش است

 !، راه فرار از يک اسکاندال ديگر"لب کالم"
 ...احساس مسئوليت کمونيستی يا سکتاريسم کور

احساس مسئوليت، بلکه در 
سکتاريسم . سکتاريسم کور می يابد

و دشمنی با جريانات ديگر 
 . کمونيسم کارگری

و باالخره، اين بيانيه به وجود يک  
خط و جريان باند سياھی در حزب 
حکمتيست قائل است که نتيجه 
ميگيرد حاکم شدن آن بر سياست 
ھای رسمی حزب، کل حزب را در 

آيا از . کنار زحمتکشان قرار ميدھد
اين بھتر و دقيق تر ميتوان لب کالم 
بيانيه را بيرون کشيد؟ آيا اين ھم 
پاپوش دوزی و دستکاری موضع 

 است؟ 

و اما مختصرا به بخش ھای ديگر 
فکر ميکنم با . سوال بپردازم

توضيحات باال پاسخ به سواالت 
مساله . ديگر ھم روشن ميشود

اينجاست که اين پاسخ ھا نه برای 
اقناع مردم يا جريانات ديگر، بلکه 
برای واکسيناسيون حزب خود در 

ارزش مصرف اين . مقابل نقد است
نوشته ھا و داستان سرايی ھا حفظ 

اعالم اينکه . تشکيالت خود است
حزب اتحاد کمونيسم کارگری با 
اين نقد اصولی دارد به حزب 
حکمتيست چراغ سبز ميزند، 

از زمان . سياست اين رھبری است
تشکيل فراکسيون و حتی از پيش 
از آن، زمانی که برخی از رھبری 
فعلی حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری، به بازبينی پروسه 
انشعاب آغاز کردند، اين باصطالح 

گفتند که شما . تحليل ھا آغاز شد
داريد به حکمتيست ھا چراغ سبز 

زمانی که فراکسيون . نشان ميدھيد
تشکيل داديم، گفتند ميخواھند بروند 
با حزب حکمتيست، اينھا حزب 

زمانی که حزب . نميتوانند بسازند
اتحاد کمونيسم کارگری را تشکيل 
داديم، گفتند حکمتيست ھا راھشان 
ندادند، مجبور شدند حزب بسازند، 
اما دوام نمياورند، بزودی متالشی 

حاال ميگويند شکست طلب . ميشوند

20شماره   
 خبر فوری 

 اعدام دو نفر در سنندج

 در روز جھانی عليه اعدام
بنا به اخباری که دريافت کرديم، 

 اکتبر روز جھانی 10ديروز در 
عليه اعدام، جمھوری اسالمی در 
سنندج کيومرث محمدی و نادر 

جسد . محمدی را اعدام کرده است
اين دو نفر توسط نيروھای 

 بھشت 10اطالعات در قطعه 
. محمدی به خاک سپرده شدند

اطالعات رژيم خانواده ھا را تھديد 
کردند که در صورت برگزاری 
مراسم برايتان مشکالت جديدی 

خانواده ھا به . پيش خواھيم آورد
روستای گله ن برگشتند تا امروز 

آنجا مراسم ) پنجشنبه(بعدازظھر 
 .بگيرند

قبال مرکز پيگرد سران رژيم در 
اينمورد و دستگيری و خطر اعدام 
. آنھا اطالعيه صادر کرده بود

جمھوری اسالمی توحش را بجائی 
رسانده که درست در روز جھانی 
عليه مجازات اعدام دو نفر را 

اين جانيان روزی . اعدام ميکند
 . بايد حساب پس دھند

 دستگيری يک دانشجوی ديگر

بنا به خبر منتشر شده  توسط 
ياسر "کانون دفاع از حقوق زنان؛ 

گلی فعال دانشجوی دانشگاه آزاد 
سنندج روز يکشنبه دستگير شده 

در حالی که ياسر منزل را . است
به قصد دانشگاه و شرکت در 
امتحان ترک می کردند، نيروھای 
امنيتی وی را بزور سوار ماشين 

 .می کنند و ھمراه خود می برند

کانون دفاع از حقوق زنان از 
مردم مبارز شھر سنندج و 
سازمانھای مدافع حقوق بشر می 
خواھد در مقابل اين تعرض و 
احضارھا و دستگيرھا اعتراض 

ما خواھان آزادی سريع ياسر . کنند
گلی فعال دانشجوی و نماينده 
منتخب دانشجويان دانشگاه آزاد 

ما خواھان آزادی فوری و . ھستيم 
بی قيد و شرط تمامی  زندانيان 

 ."سياسی  ھستيم

پيروزی ما در گرو اتحاد و 
 !ھمبستگی ماست

 کانون دفاع از حقوق زنان
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 کنار نيروھايی نظير زحمتکشان 
يعنی ما ھنوز برای . می انجامد

نيت متفاوت رفقای سابقمان جايی 
 :"باز گذاشته ايم

  

خليل کيوان و مصطفی صابر 
يا " لب کالم"آنگاه ھر دو 

بيانيه شان را نقل کرده " منظور"
 : اند

  

تبديل اين نظرات و مباحث به "
سياستھای رسمی، که بر مبنای 
آنھا قرارھا و قطعنامه ھای 
متعددی به کنگره ارائه شده، حزب 

از نيت و را مستقل " حکمتيست"
 اين سياستھا انگيزه مطرح کنندگان

عمال در کمپ نيروھائی نظير باند 
خط ." (زحمتکشان قرار خواھد داد

 .)تاکيد از خود متن است

  

آنگاه گفته اند که ما با نديدن لب 
خط "برای ما پاپوش : "کالم شان

ميدوزند، با ھنرنمايی " قرمز
چيزھايی را به ما وصل ميکنند که 

 ..."اصال در بيانيه حزبمان نيست

  

برای اينکه روشن شود که ھيچ 
نوع تحريفی انجام نشده، 

دوخته نشده است، " پاپوشی"
مواضعی دستکاری نشده، يک 
بخش نسبتا طوالنی از بيانيه شان 

 :را در اينجا نقل ميکنيم

  

با کنار   از ھمان ابتدااين حزب "
 و جايگزين گذاشتن سوسياليسم

کردن انقالب با پروسه ديپلماتيک 
تصرف قدرت از طريق مجلس 
موسسان و قانون اساسی فعاليتش 

 ....را آغاز کرد

رھبری اين حزب امروز متاسفانه 

جنبش سرنگونی و کمونيسم 
تا بتواند برای کارگری مينويسد 

خالصی از اين بن بست يکسره 
دست از کمونيسم و کارگر 
بشويد و به افق و تاکتيکھای 
اپوزيسيون راست در بازی 

اين   اما بی ترديد. دقدرت بپيوند
مباحث و نظرگاھھای جديد، 

اين   بحران سياسی و ھويتی
حزب را عميق تر و وخيم تر 

تبديل اين نظرات و . خواھد کرد
مباحث به سياستھای رسمی، که 
بر مبنای آنھا قرارھا و قطعنامه 
ھای متعددی به کنگره ارائه 

را " حکمتيست"شده، حزب 
مستقل از نيت و انگيزه مطرح 
کنندگان اين سياستھا عمال در 
کمپ نيروھائی نظير باند 

اين . زحمتکشان قرار خواھد داد
جھت گيری به سمت يک نيروی 
مسلح بريده از جامعه و بيگانه با 
جنبش کارگری و جنبشھای 

ملقمه ای از   .اعتراضی است
قطع سر پنجه ھای " تاکتيک 

مجاھدين و استراتژی " رژيم
ناسيوناليسم کرد مبنی بر حساب 

شکافھای "باز کردن روی 
اين افقی است . است" منطقه ای

که سياستھای آمريکا در عراق با 
بقدرت رساندن طالبانی و 
بارزانی در برابر ناسيوناليسم 

ديپلماسی . کرد قرار داده است
سازش با ناسيوناليسم کرد حاکم 
بر کردستان عراق، که خط 
رسمی و اعالم شده حزب 

، در عراق است" حکمتيست"
يک جزء اين سياست است و 
تبديل اين خط به سياست حزب 

اين حزب را در " حکمتيست"
آستانه راھی قرار خواھد داد که 
فرجام فضاحت بار آن را در باند 

 ."زحمتکشان شاھديم

 

آن مقدمات و احکام  تحريف 
آميز اوليه نوشته شده است تا به 

لب . اين نتيجه اصلی رسيده شود
کالم اين بيانيه رسما و صريحا 
قرار دادن حزب حکمتيست در 

آيا . کنار باند زحمتکشان است

 !، راه فرار از يک اسکاندال ديگر"لب کالم"
 ...احساس مسئوليت کمونيستی يا سکتاريسم کور

قصد دارد که اين سياست را تا 
سقوط کامل به راست ترين افقھا و 
سياستھا برای شرکت در بازی 

 . قدرت ادامه دھد

 

بايد از اين دوستان پرسيد آيا اين 
توصيفاتی که اينجا از حزب 
حکمتيست ارائه ميدھند، لب کالم 
مطلب شان ھست يا نه؟ در اينجا به 
صراحت اعالم ميشود که حزب 

قصد دارد اين سياست "حکمتيست 
را تا سقوط کامل به راست ترين 

." ادامه دھد....افق ھا و سياست ھا 
بر مبنای چه شواھدی چنين حکمی 
داده شده است؟ اين يک حکم 
اختياری و غيرمنصفانه و غير 

اين حکم مقدمات . مسئوالنه است
ھمان جمله ای است که بنظر  اين 
دوستان لب کالم بيانيه را تشکيل 

 . ميدھد

اعالم شکست جنبش سرنگونی، "
بازنويسی تاريخ اين جنبش و 
اعطای رھبری جنبش سرنگونی 

 تير تا امروز به 18ازشورش 
نيروھای راست، و حتی اظھار 
ندامت از شرکت در اين جنبش، 
ادعای بحران زدگی کمونيسم 
کارگری و اعالم ختم جنبش 
کمونيسم کارگری، ادعای بحران 

نظريه بافی برای   ھويتی چپ، و
تجديد تعريف ھويت کمونيستی، 
جانشين کردن برنامه يک دنيای 
بھتر با منشور سرنگونی، دم زدن 
از مبارزه نظامی سراسری 

سراسری کردن گارد آزادی که (
در ھمان منطقه کردستان ھم به 

، اعالم )جائی نرسيده است
ضرورت حضور در کردستان 

نظامی در " بحران سازی"عراق و 
آينده "رقابت با ساير نيروھای 

 ...در اين منطقه" ساز

امروز اين حزب بحران و بن بست 
را بپای   سياسی و ھويتی خود

20شماره   

واقعا توضيح و تشريح بيشتر الزم 
است؟ به اين پاراگراف آخر نيز 

 :توجه کنيد

 

اينجا ديگر بحث بر سر اختالفات "
مساله دست شستن . نيست  نظری

کامل يک سازمان چپ از کمونيسم 
و سوسياليسم و جنبش کارگری و 
. چرخش کامل به راست است

مساله بر سر مکان واقعی حزب 
در جامعه و سقوط " حکمتيست"

آزاد اين حزب به دامن راست 
ترين نيروھای ناسيوناليست قومی 

بايد در برابر اين روند . است
در . ايستاد و آنرا نقد و افشا کرد

اين مقطع سکوت از جانب ھيچ 
حتی   فرد و نيروئی که خود را نه

کمونيست کارگری و طرفدار 
تنھا چپ و   منصور حکمت، بلکه

ما خود . جايز نيست  انقالبی ميداند
را موظف ميبينيم که در مورد اين 

ھشدار   سقوط آزاد به راست
 ."بدھيم

  

فکر نميکنم توضيح بيشتری الزم 
اين خطوط اگر لب کالم شان . باشد

نيست، اگر منظور شان را بيان 
نميکند، لطف کنند آنھا را پس 

و ھمان لب کالمشان را . بگيرند
مقادير زيادی احکام . بنويسند

اختياری، اقتباس شده، تحريف و 
اتھام نثار يک جريان ديگر در 
اپوزيسيون ميکنند، زمانی که يک 
جريان مسئول به آنھا ھشدار ميدھد 
و ميگويد اين روش ھا فضای 
اپوزيسيون را مخدوش و مسموم 

داد و فرياد راه مياندازند و . ميکند
ايھالناس، اينھا رتوش : "ميگويند

ميکنند، پاپوش ميدوزند، دراما 
لب کالم ما اين . درست ميکنند

 !" نبوده است

احساس مسئوليت يکی از  
خصوصيات اوليه و ضروری يک 
رھبری در ھر جريان مسئول 

نميتوان . اپوزيسيون است
ھمينطوری با شنيدن يک روايت 
اختياری از سياست ھای يک 

18صفحه حزب، بدون   
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 برنامه ھای تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بھتر

 
 بعد از ظھر ۵ساعات : جمعه

 بوقت تھران 
ه  ب ن ش ک ت : ي اع   ١٢:٣٠س

 ظھر بوقت تھران  

 در تلويزيون کانال يک 
 

ر يک  ت ھ ای ب ي رای يک دن ب
يطرف . برنامه سياسی است ب

دار است ب ان ع . نيست، ج داف م
ری،  راب ت، آزادی، ب ق ي ق ح
ا  ھ ان شادی، رفاه و سعادت انس

ما برای يک جمھوری . است
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

 

ن  ان پخش اي لطفا روز و زم
ه  م ه اطالع ھ ا را ب برنامه ھ
ان  ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.wupiran.com 

www.for-abetterworld.com  

http://for-abetterworld.blogfa.com 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى! سرنگون باد جمھورى اسالمى  

با موضعگيری حزب اتحاد  
کمونيسم کارگری در قبال بيانيه 

ھشدار حزب کمونيست کارگری "
در مورد جھت گيری ھای حزب 

، برخی از کادرھای "حکمتيست
اين حزب بجای تعمق و نقد روش 
مخرب رھبری کنونی حزبشان، 
موجی از حمله شخصی به رھبری 

ادعا . حزب ما را آغاز کرده اند
اطالعيه " لب کالم"ميکنند که 

. حزبشان تحريف شده است
ميگويند بيانيه حزب ما تالشی 
برای نزديکی به حزب حکمتيست 

چراغ سبزی به اين حزب . است
شده " مبصر: "ادعا ميکنند. است
پرسيده اند چرا از حرمت ما . ايد

دفاع نميکنيد؟ پاسخ ھيات داير 
چيست؟ برای طرد چنين روشھايی 
از جنبش کمونيسم کارگری چه بايد 

 کرد؟ 

  

 متاسفانه مدتھا است که :آذر ماجدی
شاھد چنين شيوه برخورد ھائی از 
جانب رھبری حزب کمونيست 
کارگری و برخی از کادرھای آن 

اين برخورد ھا زمانی که ما . ھستيم
بعنوان بخشی از رھبری حزب 
پالتفرم ھای پيشنھادی خود را 
برای تغيير آرايش رھبری و 

 26سياست ھای حزب به پلنوم 
بايد توجه . ارائه داديم، آغاز شد

داشت که سوت آغاز اين روش را 
اکنون . حميد تقوايی در آن پلنوم زد

ديگر دگرديسی اين حزب با تسلط 
صابر دارد -آسنگران-خط تقوايی

 .وارد مرحله ديگری ميشود

  

باسم دفاع از حزب، فحش و افترا 

نصيب منتقد کردن، اکنون به روش 
برخی از اعضای رھبری اين حزب 

حتی روش ھای بسيار .. بدل شده است
زشت تری مثل تھديد به لو دادن آی 
پی و ھويت اپوزيسيون را متاسفانه 

" ھشدار"لذا اين بيانيه . شاھد بوده ايم
اين . يک واقعه مجزا و اتفاقی نيست

بيانيه در انسجام کامل با روش ھای 
جای . سياسی اخير اين حزب است

 . تاسف است

  

جالب اينجاست که اين رھبری حتی 
زمانی که به موضع دفاعی ميافتد و 
سعی ميکند کارش را رفع و رجوع 
کند نيز دست از بد دھنی و افترا زنی 

زمانی که . و ھتك حرمت بر نميدارد
روش زشت يکی از اعضای دفتر 

ايشان . سياسی شان را افشاء کرديم
در حالت دفاعی محض که اعالم کرد 

است و عصبانيت " برق پرانده"
و " منظور"موجب شده که 

اش را قاطی کند، باز " مضمون"
. دست از حمالت زشت برنداشت

حاضر نشد مثل يک انسان منصف و 
. ببخشيد، اشتباه کردم: "اصولی بگويد

 ." اين کار درست نبود

 

و " منظور"بدنبال ھمين قاطی کردن 
، اين بار جنجالی بر سر "مضمون"
در . راه انداخته اند" لب کالم"

) دو سه ھفته پيش(اسکاندال قبلی 
عضو رھبری شان در اوج عصبانيت 
منظور و مضمون فکری خودش را 
قاطی کرده بود، اين بار اعضای 

رھبری شان به ما يادآور ميشوند که  
دشمنی ما با ح ک ک باعث شده که 
ما لب کالم را نبينيم و منظورشان را 
تحريف کنيم اين ھم تاکتيک جالبی 

بنا به تعريف بيانيه سندی . است
است که بشکلی موجز مواضع 
يک حزب سياسی را در مورد 
. يک موضوع معين بيان ميکند

در بيانيه جای توضيحات زيادی 
به اين . يا انشاء نويسی نيست

ترتيب ھر آنچه در بيانيه يک 
لب "حزب نوشته ميشود حکم 

.." ھشدار"بيانيه . دارد" کالم
کمتر از يک صفحه است و 

، "راست روی"تماما به توضيح 
گريز از "و " شکست طلبی"

و سقوط " کارگر و کمونيسم
آزادی حزب حکمتيست 

ما نيز تمام اين . اختصاص دارد
بيانيه را نقد کرده ايم و آن را 

 .تحريف و اتھام ناميده ايم

 

بگذاريد ابتدا ببينيم که منظور 
شان از لب کالم چيست و سپس 
زاويه دوربين را باز تر کنيم و 
ببينيم که اين دفاعيه لب کالم تا 

برای . چه ميزان معتبر است
اينکه کامال روشن شود که ھيچ 
تحريفی انجام نگرفته است و 
چگونه رھبری اين حزب دارد 
با شلوغ کردن کارش را 
الپوشانی ميکند، مجبور به نقل 
 :قول ھای نسبتا طوالنی ھستيم

  

خليل کيوان، عضو دفتر سياسی 
 :ح ک ک خطاب به ما مينويسد

سرتاسر اين اطالعيه بجای نقد "
مواضع اعالم شده حزب، 
مواضع دستکاری شده، 
دراماتيزه شده و روتوش شده 
ما، توسط نويسندگان آن، و 

 ...سپس مخالفت با آن است۔

اطالعيه ما چه ميگويد؟ لب کالم 
آن چيست؟ اطالعيه حزب اتحاد 

 "چه ميگويد؟

  

بدنبال ھمين روش، مصطفی 
صابر، رئيس دفترسياسی ح ك 

 : ك ا مينويسد

اينکه ما در بيانيه مان ) اول"
تصريح کرده ايم که نتيجه 
ناگزير سياست ھای پيشنھادی 
رھبری حزب حکمتيست به 

قرار گرفتن 

 
 :ھيات داير پاسخ ميدھد

 
 !، راه فرار از يک اسکاندال ديگر"لب کالم"

 !احساس مسئوليت کمونيستی يا سکتاريسم کور
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