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 سياوش دانشور
 

  آذر١۶نبرد 
امسال روز دانشجو تکرار سال پيش                  

يکسال گذشته دانشگاه مملو از                .  نبود
در اين يکسال با احمدى         .  اعتراض بود  

در اين  .  نژاد و دولتش تعيين تکليف شد         
يکسال چپ و راست در دانشگاه متعين             

تحکيميها و راست هاى افراطى        .  تر شد 
گذاشتند، همراه  "  ليبرال"که نام خود را        

با رسانه هاى رژيم در کوبيدن چپ و                 
. براستى مايه گذاشتند  "  اعالم خطر چپ  "

" انقالب فرهنگى "در مواردى ياد دوران     
تحمل "افتادند، پالکارد پاره کردند، گفتند       

را ندارند، عليه چپ            "  پالکارد سرخ   
تحريک کردند، و مرزشان را همراه با            
اصالح طلبان دولتى و راستها و ديگران         

سال گذشته در عين      .  با چپ تاکيد کردند     
حال دستگيرى و اخراج و تعدى به                       

مجادالت قلمى باال   .  دانشگاه افزايش يافت  
گرفت و تبليغات عليه چپ با ادبيات                    

 .کالسيک ضد چپ گسترش يافت

 

 آذر در متن اين اوضاع و اخراجها و         ١۶
دستگيرى ها و احکام انظباطى و انواع            

دولت و حراست    .  محدوديتها برگزار شد   
بال "و نيروى انتظامى تا روزنامه ها و            

و ارگانهاى دانشجوئى شان      "  ديگر نظام 
نه فقط در     .  عليه چپ متحد ظاهر شدند        

دانشگاه بلکه در جنبش کارگرى، در                 
جنبش آزادى زن، در جامعه، عليه مردم         

چوبه هاى  .  و آزاديخواهى يقه پاره کردند    
. ترور کردند .  دار را همه جا برافراشتند      

فعال .  تجاوز کردند     .  شکنجه کردند     
کارگرى و حقوق زن و حقوق مدنى و                

. اجتماعى را دستگير و زندانى کردند              
تالش کردند     .  برايشان پاپوش دوختند        

سياست شان را به کارگران و مردم                     
هرآنچه در چنته شان بود                 .  بفروشند

 . بيرون ريختند

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

ال،             اخبار کارگرى،    در صفحات ديگر؛   دز،         گزارش از کارگران شيالت شم ى اي ان روز جه
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٢صفحه  يک دنياى بهتر   

بحران و جنگ تروريستی              -١
امروز ريشه در جدالهای به فرجام       
نرسيده دنيای پس از جنگ سرد             

طرفين اين    .  دارد و ادامه آنست         
تخاصم ارتجاعی هر کدام اهداف          
سياسی و منافع اقتصادی خود را           

آمريکا با قلدرى         .  دنبال ميکنند    
ميليتاريستى برای تحکيم هژمونی       

رهبری "خود و کسب موقعيت               
تالش "  بالمنازع آمريکا در جهان     

کشمکش آمريکا و                  .  ميکند
متحدينش با رژيم اسالمى برسر            

 نه جدالى برسر      ،پرونده هسته اى   
 نه      ،"صلح و امنيت جهانى                "

 ،"عليه تروريسم "سياستى اصولی    
بلکه تالشى براى تحميل توازن              
قواى جديدى به اسالم سياسى در            

. منطقه و در سطح جهانى است              
يک رکن مهم اين سياست تقويت و       
تکيه بر جناحهاى طرفدار سازش         

در .  در جنبش اسالم سياسى است        
طرف ديگر اسالم سياسى با توسل       
به سياست تروريسم کور ميکوشد        
به پرچمدار انزجار مردم                            
خاورميانه از تحقير تاريخى جهان       

. عرب و مسئله فلسطين تبديل شود      
اين نيرو بدنبال افول و شکست                
ناسيوناليسم ميليتانت عرب تالش         
دارد به سخنگو و پرچمدار                         

. بورژوازى منطقه تبديل شود                
آمريکا حتی اگر وارد جنگ با                 
جمهوری اسالمی شود هدفش در          
حال حاضر نه سرنگونی رژيم               
اسالمی بلکه تضعيف و مطيع                 

جنگ آمريکا در         .  کردن آنست    
عراق منجر به تقويت و گسترش            
دامنه نفوذ و قدرت رژيم اسالمی           

رژيم .  در منطقه  شده است                    
اسالمی دستيابى به سالح هسته اى       
و سازماندهی جنبش اسالمی در            
منطقه را به استراتژی بقاء                         

 تبديل شدن به            وحکومت خود        
. قدرت منطقه اى تبديل کرده است       

در جدال با آمريکا جمهوری                     
اسالمی دستيابی به اين هدف را              

تقابل نظامی احتمالى    .  دنبال ميکند 
اين دو نيرو يکی از خطرناک                  
ترين و در عين حال تعيين کننده              

و کنار آمريکا و جمهوری                    
اسالمی در حال صف کشيدن            

بستر اصلی جريان                  .  اند
ناسيوناليسم پرو غرب از هم              

مقابله با     "اکنون زير پرچم              
تجزيه و دفاع از تماميت                        

، برای قرار گرفتن در        "ارضی
کنار جمهوری اسالمی اعالم            

ناسيوناليسم .  آمادگی کرده است    
قوم پرست در اين جدال متحد و        

 . ابزار جنگی آمريکاست

 

بخشهای مختلف جنبش ملی     :  ب
اسالمی نيز در همسويی و              –

حمايت از رژيم اسالمی بسيج           
بخشهايی از اين جنبش     .  شده اند 

صلح و حقوق    "اکنون پرچمدار    
هدف اين نيروها   .  شده اند "  بشر

و "  معتدل"تقويت جناحهای          
طرفدار مصالحه در رژيم                   

بخشهای ديگر     .  اسالمی است   
اسالمی با شعار        -جنبش ملی      

دفاع از ميهن   "و  "  جنبش صلح "
، عمال کنار       "در مقابل اجانب      

جمهوری اسالمی قرار گرفته           
در جنبش ملى اسالمى              .  اند

مجاهدين يک استثنا است که              
. کنار ارتش آمريکا ايستاده است    

مجاهدين و جريانات دست ساز        
قومى، نقش کنترا و يونيتا و                 
زائده های ارابه جنگی آمريکا          

 .  را ايفا ميکنند

 

جنبش کمونيسم کارگری          :  ج
برخالف نيروهای متعدد کمپ         
راست، هيچ نوع همسوئی با              

. هيچکدام از طرفين جنگ ندارد    
تنها همسوئی ما با انقالب                      
کارگری و منافع و مصالح                   

سرنگونی .  آزادی جامعه است      
رژيم اسالمی و به شکست                   
کشاندن دورنمای نظم نوينی              
آمريکا ارکان استراتژی                       

يک .  کمونيسم کارگری است        
وظيفه مهم جنبش کمونيسم                  
کارگرى و حزب ما در اين                  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری بيانيه 

 کمونيسم کارگری، 
 جنگ، جامعه و قدرت سياسی

ترين جبهه های نبرد دو قطب                
اين ادامه  .  تروريستی جهان است   

جدال دو اردوى تروريسم بين               
المللى است که برمتن رقابتها و            
تجديد تعريف حوزه نفوذ بخشهاى      
مختلف بورژوازى در سطح بين         
المللى و منطقه خاورميانه در                

 . جريان است

 

ديپلماسى، مذاکره، تبليغات،         -٢
تهديدات جنگی، حمله نظامی و            
جنگ بخشى از کشمکش اين دو          

آمريکا در اين تقابل       .  قطب است  
از اهرمهای تحريم اقتصادى و             
اعمال فشار ديپلماتيک و تهديد             
روزافزون ميليتاريستى استفاده          

تحريم اقتصادى يک سالح    .  ميکند
کشتار جمعى است که جامعه                  
ايران را به فقر و فالکت و                        
استيصال سياسى ميراند و فقط به        
تحکيم ارتجاع و اختناق خدمت             

هر نوع حمله نظامى،             .  ميکند
محدود يا گسترده، توسط آمريکا         

 منطقه را به آتش               ،و اسرائيل   
ميکشد و اسالم سياسى و                           
تروريسم اسالمى را به يک                    
نيروى افسار گسيخته تبديل                     

مصائب انسانى و                  .  ميکند
اجتماعى و سياسی و محيط                     
زيستی اين حمله نظامى دهشتناک     
و غيرقابل مقايسه با تجارب و               

. تراژديهاى تاکنونى خواهد بود          
نسلها از مردم در منطقه و جهان          
بايد تاوان مصائب اين جنگ                  

 .ارتجاعی را بپردازند

 

جنگ، نيروهای سياسی                -٣
اپوزيسيون جمهوری اسالمی را        

برخی از اين   .  متحول خواهد کرد  
نيروها نامشان در ليست قربانيان       

اين .  سياسی جنگ ثبت خواهد شد     
تغيير و تحول از هم اکنون آغاز           

 : شده است

 

ناسيوناليسم، چه عظمت          :  الف
طلب و چه قومی، در مقابل مردم        

٢٨شماره   
بحران مقابله با سياست دفاع از               
اردوهاى تروريست و جنگ طلب       
و افشاى ماهيت ضد اجتماعى و             
ضد مردمى اين نيروها به جامعه           

 .  است

 

کمونيسم کارگری   حزب اتحاد       -۴
در هر شرايطی برای سرنگونی            
جمهوری اسالمی، تصرف قدرت       
سياسی و برقراری فوری يک                 

. جامعه کمونيستی مبارزه ميکند           
هدف ما نابودی جامعه طبقاتی                 
سرمايه داری و برقراری يک                 

. جامعه آزاد و مرفه و انسانی است      
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در         
عين حال در قبال هر وضعيت و             
سياستی که واپسگرائی فکری و            
فرهنگی و تعصب مذهبی و قومی        
را به جامعه تحميل کند، قاطعانه             

شرايط جنگی     .  ايستادگی ميکند    
تغييری در ارکان استراتژی جنبش     
ما ايجاد نميکند بلکه شرايط                       
مبارزه براى تحقق اهداف ما را              

ما سياستهاى         .  تغيير ميدهد        
ارتجاعى ميليتاريستى و                              
تروريستى آمريکا و متحدينش                
عليه مردم در ايران و عراق و                 
فلسطين و کشورهای منطقه را                

ما سياست    .  قويا محکوم ميکنيم       
تحريم اقتصادی را يک مجازات           
جمعی مردم ايران و استفاده از                

ما .  يک سالح کشتار جمعی ميدانيم    
اين سياست ضد بشری و مدافعانش    
را محکوم و برای لغو فوری اين            

ما هرگونه  .  تحريمها تالش ميکنيم   
حمله نظامی به ايران و تهديدات             
جنگی عليه مردم را قويا محکوم            

ما تالشهای آمريکا و               .  ميکنيم
نهادهای دست راستی برای راه              
اندازی و سازماندهی جريانات               
فرقه ای و ارتشهای دست ساز و            
دامن زدن به نفرت و شکاف قومی       

. و ملی را قاطعانه محکوم ميکنيم         
کمونيسم کارگری در مقابل اين               
جريانات فرقه ای و تروريست و           
قوم پرست از امنيت مردم و                       

. مدنيت جامعه قاطعانه دفاع ميکند      
ما هر گونه همسوئی جريانات                 
اپوزيسيون با رژيم اسالمی و                   
آمريکا را دشمنى با طبقه کارگر و        
اهداف آزاديخواهانه مردم ايران           

ما مخالف دستيابى                 .  ميدانيم
جمهورى اسالمى به سالح اتمى            

کمونيسم کارگرى مدافع         .  هستيم
خلع سالح عمومى و يک دنياى               

  ٣صفحه بدون سالح             



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

ما براى بسيج بشريت         .  هسته اى است     
متمدن و جنبشهاى برابرى طلب و                        
انساندوست در دفاع از روندهاى پيشرو          
 . و سکوالر و آزاديخواهانه تالش ميکنيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                     -۵
مخالفت با جنگ را به سرنگونی                            

معنی عملی  .  جمهوری اسالمی گره ميزند   
و فوری اين امر، هوشيار بودن در مقابل         
تبليغات ناسيوناليستی و ارتجاعی است            
که فراخوانشان دفاع از رژيم اسالمی                

خطرناک ترين سياست برای مردم      .  است
ايران در قبال اين بحران، سياست صبر           
و انتظار و گره زدن سرنوشت و آينده                 

تشديد .  خود به دولتهای جنگ طلب است       
مبارزه مردم براى سرنگونى حکومت             
اسالمى تنها راه اصولی برای مقابله با              

گسترش مبارزه براى    .  اين سياستها است   
 ، بر عليه فقر و فالکت       ،آزاديهاى سياسى 

 بر عليه سياستهاى    ،برعليه آپارتايد جنسى  
ميليتاريستى، برعليه تروريسم اسالمى            
ميتواند بسرعت صحنه سياست در ايران        

مردم ايران    .  و منطقه را عوض کند              
ميتوانند پيشاپيش مردم پيشرو جهان در            
مقابله با تروريسم و ميليتاريسم در تمام             

عليه جنگ،    ".  اشکال آن قرار گيرند          
برای آزادی و     :  عليه جمهوری اسالمی    

 اين خط مشی و     "!برابرى و رفاه همگان 
فشرده سياستی است که ميتواند اردوی             
آزادی و برابری و سوسياليسم را در                   
صفی مستقل و پيشرو در اين جدال                       
نمايندگى کند و بميدان                                                    

                                             .بکشد
  

همراه با بمبهای آمريکا، رژيم                      -۶
اسالمی به بهانه جنگ و شرايط فوق                   
العاده خواهد کوشيد مبارزات سرنگونی         

. طلبانه توده های مردم را قيچی کند                    
و "  شرايط جنگی    "ميکوشد به بهانه             

. مردم را بکوبد  "  دفاع از ايران اسالمی    "
اسالمی در     -در اين جنگ جنبش ملی            

همسويی با رژيم اسالمی عمل خواهد                
مصائب جنگ را توجيه و به مردم          .  کرد

بهمراه "  مبارزه برای صلح          "وعده      
اساس .  جمهوری اسالمی را خواهد داد         

سياست کمونيسم کارگری در اين شرايط         
بسيج و سازماندهی مقابله توده ای مردم           
برای سرنگونی رژيم اسالمی و ختم                   

کمونيسم کارگرى     .  فوری جنگ است       
ميتواند و بايد در مقام رهبر مقاومت توده         
ای طبقه کارگر و مردم در مقابل رژيم و          
جريانات باند سياهی و تروريست قرار             

  آذر١۶
 !صحنه کشمکش آزادى و ارتجاع

 ١۶دانشجويان چپ و آزاديخواه متحدانه مراسم 
 آذر را برگزار کردند

از ساعات اوليه امروز فضاى دانشگاه و اطراف آن مليتاريزه              
موج دستگيرى و خانه گردى از ديشب ادامه داشت و               .  تر شد 

تعداد دستگيريها در تهران به بيست نفر  . به شهرستانها هم کشيد 
با اينحال اجتماع دانشگاه حقوق با حمايت                       .  رسيده است   

دانشجويان فضاى اختناق را شکست و فرياد آزادى و برابرى              
.  نفر در مراسم امروز شرکت داشتند           ۶٠٠قريب  .  را سر داد   

قطعنامه و بيانيه دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب و ديگر              
دانشجويان بدنبال سخنرانيها شعارهاى       .  دانشجويان قرائت شد    

خود را برافراشتند و به طرف سردر دانشگاه راهپيمائى                           
جنبش "بر روی پالکاردها شعارهای                   از جمله          .  کردند

جنبش "،     "دانشجويی از جنبش کارگری حمايت می کند                        
" No War"،  "دانشجويی متحد جنبش زنان و جنبش کارگری         

دانشجويان .  ديده ميشد "  ما با هرگونه دخالت خارجی مخالفيم    "،  
! دانشجو، دانشجو، حمايت          :  "طى مسير شعار ميدادند                

مرگ بر   "،   "دانشجو می ميرد، ذلت نمی پذيرد            "،   !"حمايت
بيرون ".  آزادی، مساوات، تحريم انتخابات               "،      "ديکتاتور

دانشگاه هم محل تجمع اطالعاتى ها و نيروى انتظامى با                           
دانشجويان پالکاردهای خود را به نرده            .  تجهيزات کامل بود    

آزادی، مساوات،   "های دانشگاه وصل کرده و با دادن شعار                 
 .به گردهمآيی خود پايان می دهند" تحريم انتخابات

بنابر گزارش های رسيده از منابع دانشجوئى بجز دستگيريهاى          
ديروز، نسيم سلطان بيگی، دانشجوی دانشگاه عالمه                                  
طباطبايی، علی سالم، فارغ التحصيل دانشگاه اميرکبير، محسن         
ثقفی و محسن غمين، دانشجوی پلی تکنيک شب گذشته توسط               

همينطور کيوان   .  ماموران وزارت اطالعات دستگير شده اند          
اميری الياسی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنايع                    

 آذرماه توسط افراد    12دانشگاه صنعتی شريف نيز ظهر ديروز       
همچنين بابک پاشا جاويد،       .  لباس شخصی دستگير شده است        

دانشجوی دانشگاه پلی تکنيک که به وزارت اطالعات احضار            
از عابد توانچه، دانشجوی     .  شده بود در بازداشت بسر می برد         

سابق دانشگاه اميرکبير و فعال چپ نيز اطالعی در دست                         
در تجمع  .  نيست و به احتمال قوی وی نيز بازداشت شده است             

امروز دانشگاه تهران نيز چند نفر از جمله حسين بابايی،                          
روزبه فقيهی، کريم آسايش و روزبهان اميری توسط حراست              

اخبار بعدى حاکى از آزادى حسين بابايی،                 .  بازداشت شدند  
اما از آزادى روزبهان        .  روزبه فقيهی و کريم آسايش ميدهد           

در روزهای گذشته   .  اميری خبرى دريافت و منتشر نشده است        
سعيد حبيبی، الناز جمشيدی، انوشه آزادفر، احسان آزادفر،                    
مهدی گرايلو و نادر احسنی از سوی نيروهای امنيتی بازداشت           

 تن از دانشجويان دانشگاه مازندران، ميالد           5همينطور  .  شدند
معينی، آرش پاکزاد ، حسن معارفی و بهرنگ زندی نيز از                     

 . سوی مأموران امنيتی دستگير شده اند

خواه               حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به دانشجويان چپ و آزادي
ر از                ١۶اهميت جدال    .   درود ميفرستد  رات ار ف ي  آذر امسال بس
 آذر را بايد در هر دانشگاه کشور براى ١۶تداوم .  دانشگاه است 

ان                     ي دان ه زن ي ل آزادى فورى و بيقيد و شرط دستگير شدگان و ک
م       ي ه ده اى کشور و                    .   سياسى ادام گر دانشگاهه ژه در دي وي ب

اى     ه م راس ان                ١۶م وي ج ن دانش واست آزادى اي د خ اي  آذر ب
 *. برجستگى ويژه داشته باشد

 ...کمونيسم کارگری، جنگ، جامعه و قدرت سياسی

کمونيسم کارگری در اين               .  گيرد
دوران بايد در راس سازماندهی                  
شبکه ها و نهادها و ارگانهای مختلف    
مردم برای تامين امنيت خود در                   
محالت و مناطق و کارخانه ها و                 
همينطور ايجاد سازمان نظارت و              

کنترل مستقل مردم بر توزيع                          
. نيازهای پايه ای جامعه قرار گيرد           

اردوی آزادی و برابری بايد در اين           
دوران تعيين کننده بتوانند با خارج             
کردن قدرت از کنترل رژيم اسالمی        
سنگرها و مناطق آزاد و ايمن ايجاد           

سازماندهی يک جنبش مقاومت      .  کند
انقالبی و توده ای برای تصرف هر          
بخشی از قدرت، دفاع از جامعه در           
مقابل جمهوری اسالمی و                                
تروريستهاى متفرقه، در سطوح                 
سياسی و نظامی، وجه مشخصه يک       
سياست فعال کمونيستی برای                        
سرنگونی جمهورى اسالمى در                  

 . دوران جنگ است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای         
بميدان کشيدن بشريت متمدن عليه              
اردوهای تروريستی و در دفاع از             

. مبارزات مردم ايران تالش ميکند           
کمونيسم کارگرى بايد در صف مقدم        
اين جدال در ايران و جهان قرار                  
گيرد و به سخنگويان و رهبران                   
جنبش مقابله با سياستهاى ارتجاعى و      
ميليتاريستى آمريکا و متحدينش و              
تروريسم اسالمى و جمهورى                       

  . اسالمى تبديل شود

   

عليه جنگ، عليه جمهوری "
اسالمی، برای آزادى، برابری و 

 "!رفاه همگان
نه به ميليتاريسم آمريکا، نه به 

 !تروريسم اسالمى

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ١٣٨۶ آذر ١١ – ٢٠٠٧ دسامبر ٢

 

 مصوب کميته مرکزى به اتفاق آرا

*** 

٢٨شماره   



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

 در دوره های          :يک دنيای بهتر      
پيشين، در زمان جنگ آمريکا در         
افغانستان و جنگ در عراق،                    
جنبش ضد جنگ در ابعاد ميليونی        

مردمی که به جنگ      .  به ميدان آمد   
گفتند و خواهان توقف جنگ        "  نه"

امروز توان اين جنبش را          .  بودند
چگونه ارزيابی ميکنيد؟ افت و               
خيزهای اين جنبش ناشی از چه              

 عواملی است؟ 

 

 مردم امروز با            :علی جوادی        
شناخت بهتری از        .  تجربه ترند   

ماهيت تبليغات دستگاه حاکم بر              
. جوامع غربی و اسالم زده دارند          

ديده اند که چگونه تبليغات جعلی و       
دروغين زمينه دهشتناک ترين               

. جنگهای دوران معاصر شده است     
عملکرد ميليتاريسم آمريکا را به           
عينه و روزمره در عرض چند               

ديده .  سال گذشته مشاهده کرده اند       
اند که چگونه اسالميستها حتی                
کودکان را در عراق به ماده                       
انفجاری تبديل کرده و منفجر                   

اين مردم توهمی به                  .  ميکنند
هيچکدام از دو سوی اين تخاصم            
ندارند، نه به ششلول بندی مانند              
جورج بوش و نه ديوانه ای مانند            

فهميدن .  احمدی نژاد و خامنه ای         
اينکه اين مردم از اين وضعيت               
بيزارند، نياز به دانش و تيزبينی             

 . خاصی ندارد

 

توان اعتراضی اين نيروی عظيم          
بيشتر .  مردمی کمتر نشده است          

اما توان بالفعل اين            .  شده است   
جنش همواره روندی صعودی ای        

مساله بنظر من     .  طی نکرده است    
بر سر چگونگی به ميدان کشيدن           
اين نيرو در ابعاد ميليونی و تبديل          
اين پتانسيل عظيم به يک نيروی            

. اما مشکالت متعددند  .  بالفعل است 
اين جنبش فاقد يک رهبری سياسی      
روشن و خط مشی آزاديخواهانه و       

فاقد چهره های           .  پيشرو است     
شناخته شده و يک رهبری قابل               

فاقد استراتژی        .  اعتماد است       
سياسی برای قدرتمند شدن و                     

آمريکا به عراق يک نوع                      
سرخوردگى در اين جنبش                   

اين سوال که       .  مشاهده ميشود   
آيا اين حرکات فايده دارد و               "

ميتواند مانع ماشين ميليتاريسم          
. زياد مطرح ميشود   "  شود يا نه   

دالئل اين موضوع هم عمدتا               
اول، جنبش ضد       :  اينها هستند   

جنگ اهرمهاى تعيين کننده اى         
بجز بيان اعتراض خيابانى                 

لذا قادر به اعمال فشار          .  ندارد
دوم، .  جدى روى دولتها نيست       

اين جنبش عموما بطور يکجانبه      
در مقابل آمريکا موضع دارد و        
مخالفتش را با تروريسم و                     
ميليتاريسم به اسالم سياسى و             
تروريسم اسالمى بسط نداده               

مورد مهمى که با تمايالت  .  است
مردم در جوامع غربى فاصله            

اين درست است که مردم       .  دارد
صلحدوست و مخالف جنگ اند،     
اما اين مخالفت را با دفاع از                

. اسالم سياسى يکى نميدانند                
سوم، تمايالت سنتى و آنتى                  
آمپرياليستى مسلط بر اين جنبش      
باعث ميشود که آنها را همسو با       
نيروهاى مرتجع درگير در اين        
بحران کند يا دستکم به يک                  

اينها .  طرف دعوا تخفيف دهد        
روى دخالت گسترده تر مردم            

سياست .  تاثير بالفصل دارد          
کارگرى و انسانى در قبال                   
جنگ و تروريسم در اين جنبش        

اگر کارگران  .  اساسا جائى ندارد  
کشورهاى غربى و از جمله                
طبقه کارگر در آمريکا و                       
کشورهاى موئتلفش عليه جنگ       
و دخالت ميليتاريستى واکنش            
نشان دهند و دست به اقدامات             
اعتصابى و توقف توليد بزنند،          
آنگاه مردم معترض در مقياس          

. وسيعترى به ميدان خواهند آمد      
چنين تحرکى عمال قدرت جنبش     
ضد جنگ را هم باال ميرود و             
به طريق اولى سياست حاکم               

. برآن نيز تغيير ماهوى ميکند          
طبقه کارگر اهرمهاى تعيين               
کننده اى براى تاثيرگذارى بر            
سياست و تصميم دولتها و                     

. همينطور افکار عمومى دارد         

 ما و جنبش ضد جنگ
 با هيئت دائر دفتر سياسى

جنبشی برای        .  پيروزی است       
به حفظ وضع          .  پيشروی نيست    

عمدتا .  موجود چسبيده است               
سياستی شکست طلبانه بر آن حاکم        

از اين رو درجا زده            .  شده است  
. از اين رو پس رفته است            .  است

مردم به ميدان آمده اند، اما در                    
از .  ميدان سياست نمايندگی نشده اند    

. اعتراضشان نيرومند تر نشده اند         
روشن تر نشده     .  متحد تر نشده اند      

بعضا نوعی سرخوردگی و           .  اند
سرگيجی از رهبری سياسی و خط         
مشی حاکم بر اين جنبش در ذهنيت        

مردم بر   .  جامعه ايجاد شده است        
عليه هر دو سوی تخاصم به ميدان          
آمده اند اما در سياست در همسويی        

. با يک طرف قرار داده شده اند                
 .   گره کار در اينجاست

 

 بايد بين مردمى        :سياوش دانشور  
که مخالف ميليتاريسم و قلدرى                 

جنبش ضد      "آمريکا هستند با                 
نه نيروئى  .  تفاوت قائل شد   "  جنگ

که در پانزده فوريه به خيابانها                  
ريخت طرفدار جنبش ضد جنگ             
است و نه سازمانهاى اين جنبش               
همواره قادر به بسيج اين نيرو                   

اين جنبش منعکس کننده           .  هستند
تمايالت و افکار عمومى جوامع              

مردم در يک مقطع       .  غربى نيست  
معين تشخيص دادند که بايد دخالت        
و اعتراض کنند و سازمانهاى                   
موجود به ظرف اعتراض شان                

اما سياستهاى تقليل           .  تبديل شد     
گرايانه و بخشا ارتجاعى اين                      
جريان باعث دور شدن و پراکنده            

. شدن اين نيروى انسانى وسيع شد         
به نظر ميرسد که بدنبال حمله                    

٢٨شماره   
امرى که نيروهاى سياسى سنتى            

جنبش .  جنبش ضد جنگ فاقد آنست    
بشريت متمدن عليه تروريسم و              
ميليتاريسم ميتواند نقش تعيين کننده      
اى در شکست سياستهاى نظم                  

هم ميتواند مانع    .  نوينى داشته باشد   
جنگ شود و هم ميتواند توده وسيع       
مردم در جوامع غربى را بميدان            

اين در گرو اتخاذ يک                 .  بکشد
سياست فعال کارگرى و                               
انترناسيوناليستى و انسانى و                    
آمادگى اين طبقه براى دخالتگرى         

 . سياسى است

 

شکل گيری جنبش        :  آذر ماجدی   
ضد جنگ و حضور وسيع و                     
ميليونی آن، بويژه پيش از حمله              
نظامی به عراق، دنيا را به حيرت         

چنين جنبش وسيع بين المللی     .  آورد
. در تاريخ بی سابقه بوده است                 

بسياری اين جنبش را با جنبش                 
 70عليه جنگ ويتنام در دهه                    

بنظر من    .  ميالدی مقايسه کردند      
اين جنبش بمراتب وسيعتر و                     

 2003در فوريه      .  جهانی تر بود     
دنيا شاهد تولد يک جنبش عظيم              
توده ای عليه نظامی گری و قلدر           

اين يک واقعه     .  منشی آمريکا بود    
بايد مکانيزم    .  تاريخی مهم است      

های شکل گيری چنين جنبش ها و         
لحظات مهم تاريخی را بدقت                    
شناخت و کوشيد چنين جنبشی را           

 . احياء کرد

از احياء صحبت ميکنم، به اين                
علت که جنبش ضد جنگ آن                     
قدرت، وسعت و تحرک اوليه خود       

چرا؟ بنظر  .  را از دست داده است      
من دلسردی عمومی و غيبت يک          
افق روشن مترقی موجب شده                  
است که جنبش ضد جنگ جذبه               

آيا اين  .  اوليه خود را از دست بدهد     
به اين معنا است که مردم نسبت به         
ادامه جنگ و تعرضات                                
ميليتاريستی غرب به سرکردگی           
آمريکا بی تفاوت شده اند؟ بنظر              

ليکن جنبش موجود آن        .  من خير  
افق الزم برای جلب اين جمعيت             
ميليونی عصبانی و معترض را             

 .دارا نيست

 

يک واقعيت روشن و انکار ناپذير        
در افت جنبش ضد جنگ ناموفق            
بودن آن در جلوگيری از شکل                 

گيری جنگ           
  ۵صفحه اين .  است



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

. عکس العمل اجتناب ناپذير است         
مردم علی العموم را نميتوان برای       
مدت طوالنی در صحنه اعتراض        

خاصيت کمپين   .  فعال نگاه داشت     
های معين دقيقا همين است که اين         
مکانيزم سازماندهی عمومی و               

هدف .  توده ای را در نظر ميگيرد       
معينی را برای مدت معينی در                

نميتوان بمدت     .  دستور ميگذارد    
چند سال ميليون ها انسان را در               
اعتراض به فرضا جنگ به خيابان      

فقط .  ها يا ميتينگ ها کشاند                   
اکتيويست ها هستند که توانايی و           
قوه محرکه يک مبارزه طوالنی             

اين .  مدت و مستمر را دارا هستند        
. يک واقعيت عمومی و کلی است         

مردم به خيابان آمدند تا جلوی                   
حمله نظامی  آمريکا به عراق را            

به خانه     .  موفق نشدند    .  بگيرند
اين مردم را با يک محرکه         .  رفتند

انسانی و مربوط به زندگيشان                  
 .ميتوان دوباره بسيج کرد

علت ديگر دلسردی و حتی دست           
شستن بسياری از اکتيويست ها از        
اين جنبش، افقی است که رفته                  

. رفته بر اين جنبش حاکم شده است      
در بسياری کشورها، فرضا در              
انگلستان، اسالميست ها و                          
جريانات باصطالح چپ حامی               
اسالميست ها بر اين جنبش حاکم           

بلند کردن عکس های        .    شده اند  
خامنه ای، خمينی، نصراهللا يا حتی       
احمدی نژاد در برخی از اين                     
تظاهرات شوک آور است اما                   
حقيقتی را در مورد اين جنبش بيان     

مردمی که به ميليتاريسم و       .  ميکند
قلدر منشی آمريکا معترضند،                 
نميخواهند به زير پرچم اسالميست      

به اين معنا يک افق و           .  ها بروند  
آلترناتيو جديد و مترقی الزم است         
تا بتواند اين مردم را به حرکت                

 .درآورد

 

های مردم در ايران به اين بهانه         
که ميتواند مورد بهره برداری            
آمريکا و متحدينش قرار گيرد             

. يک فاکتور رو به رشد است              
يک رکن سياست ما در اين                    
شرايط خنٽی کردن موٽر اين                

اين جريانات از هم    .  جنبشها است 
از اکبر گنجی و         .  اکنون فعالند  

شيرين عبادی گرفته تا جريانات        
متعدد اکٽريتی و توده ای و ملی          
که دستی در جنبش ضد جنگ              
دارند، بايد مورد نقد جدی                       

 .سياسی ما قرار گيرند

 

 اين مواضع و      :سياوش دانشور 
سياستها ناشى از همان ديدگاه              
سنتى ناسيوناليسم ضد                               

اين ديدگاه     .  امپرياليستى است    
قادر نيست رابطه روشنى بين             
جنگ و بحرانهاى کنونى با تداوم  
سياستها و استراتژى جناح هاى         

. درگير در جنگ برقرار کند               
نفس جنگ را بعنوان واقعه اى            

. ميبيند"  غير متعارف "درخود و   
همينطور اين ديدگاه نقدى به                 
سرمايه دارى و طبقات حاکم                
مرتجع در کشورهائى مانند                  
ايران و عراق و افغانستان                     

تلويحا اين دولتها را                .  ندارد
و يا جبهه اى از       "  نماينده مردم "

مبارزه ضد امپرياليستى ميبيند و      
در .  لذا به آن تخفيف ميدهد                 

قاموس اين جنبش، حماس                      
! مردم فلسطين ميشود     "  نماينده"

مردم "  نماينده"حزب اله لبنان         
احمدى نژاد        !  لبنان ميشود       

! مردم ايران ميشود        "  نماينده"
اينها نيروهائى هستند که در                  
سنت چپ پرو اردوگاهى سابق          

جنبشهاى "در چهارچوب                      
دسته "  آزاديبخش و رهائيبخش      

اينکه چه جريانى     .  بندى ميشوند  
. در راس آنست ثانوى است                  

زمانى مليون و ناسيوناليستهاى         
ضد استعمارى اين نقش را ايفا            
ميکردند، زمانى سوسياليستهاى       

اهداف .  خلقى و امروز اسالميون   
و آرمان اجتماعى و رابطه اين            
جريانات با طبقه کارگر و مردم         
اين کشورها سوال و مسئله اين           

آنچه مهم است         .  جنبش نيست    
! مقابله با امپرياليسم است                      

ترديدى نيست در صورت حمله        
نظامى به ايران، اين جنبش                   
پرچمهاى خامنه اى و احمدى              
نژاد را برخواهد افراشت و يا              

 ...ما و جنبش ضد جنگ
 جنبش ضد جنگ      :يک دنيای بهتر   

تا کنون ويژگی های خاصی از                 
در زمانی    .  خود ارائه داده است         

جنگ در افغانستان خجوالنه به                
در زمان     .  طالبان تخفيف ميداد         

جنگ عراق نيروهای مدافع بعٽ           
. حتی جايی در اين جنبش داشتند             

وضعيت اين جنبش را در قبال                  
جنگ احتمالی چگونه ارزيابی می        

اسالمی   –کنيد؟ تاٽير نيروهای ملی     
در اين  "  ضد آمريکايی "و اسالمی    

 جنبش را چگونه می بينيد؟

 

 همسويی با يک            :علی جوادی        
سوی تخاصم ضعف پايه ای جنبش       

پاشنه آشيل اش      .  ضد جنگ است     
اين جنبش تهاجم و                        .  است

ميليتاريسم آمريکا را محکوم                     
اما نقدی به اسالميسم و               .  ميکند

بعضا .  جنبش اسالم سياسی ندارد        
. حتی همسو با رژيم اسالمی است         

از .  توجيهات اين سياست متفاوتند       
ضد آمريکايی گری کور گرفته تا           

يک "  ضد امپرياليستی    "سياست     
جانبه زمينه های مختلف توجيه اين       
سياست سازشکاری با اسالم                      

واقعيت اين است که    .  سياسی هستند 
آينده سياسی اين جنبش در قبال                 
جنگ احتمالی آمريکا و رژيم                    
اسالمی در صورت عدم دخالت              
فعال ما ميتواند تکرار وضعيت                

حضور قابل مالحظه     .  گذشته باشد  
اسالمی و اسالمی      –نيروهای ملی    

در جنبش    "  ايرانی اش   "از نوع       
ضد جنگ يک فاکتور جدی مخرب      

ضد "در تقويت گرايش و خط مشی       
" ضد آمريکايی   "و    "  امپرياليستی

در صورت   .  در اين جنبش است        
دست باال پيدا کردن چنين روندی            
بنظرم ما شاهد افت بيشتر اين                    
جنبش در عرصه سياست فعال                 

حضور گسترده و         .  خواهيم بود    
نقشه مند جريانات ملی اسالمی                 

ميتوانند چهره اين جنبش      "  ايرانی"
و سياستهای سازشکارانه موجود           

. در اين جنبش را آرايش کنند                     
توجيهات امروزی و ظاهر پسندانه       
تری به اين مجموعه از سياستهای         

ما از هم اکنون       .  ارتجاعی ببخشند  
شاهد تاٽير مخرب اين سياستها                 

محافظه کاری در دفاع از         .  هستيم
مبارزات سرنگونی طلبانه توده              

٢٨شماره   
دستکم به حضور جنبش اسالمى           
منطقه در اين جنبش جايگاه ويژه           

جمهورى اسالمى که      .  خواهد داد  
اين ظرفيتها را ديده و ميشناسد،              
مدتهاست که آگاهانه روى آن کار          

يک رکن تالش جمهورى        .  ميکند
اسالمى تاثيرگذارى بر جنبش ضد       
جنگ و تبديل آن به عامل فشار                

. روى آمريکا و موتلفينش است              
اسالمى هم همين      –نيروهاى ملى    
سياست آنها مبتنى   .  ديدگاه را دارند  

بر دفاع از جمهورى اسالمى و               
درعين حال تقويت جناحهائى در           

اين نيروها  .  حکومت اسالمى است  
هم تالش خواهند کرد با سياستهاى        
ضد امپرياليستى جنبش ضد جنگ       

تالش خواهند کرد      .  هم آوا شوند     
. همين جنبش باشند    "  شعبه ايران  "

حتى تالش خواهند کرد که به                    
مردم ايران در اين            "  نمايندگى"

سياست ملى  .  جنبشها حاضر شوند   
ضد "اسالمى ها اينبار خيلى                     

ضد "پرچم     .  نميشود"  آمريکائى
را خود رژيم و خشکه            "  آمريکا

متعصب هاى بسيج و حزب اله در        
جنبش ملى اسالمى       .  دست دارند   

تالش خواهد کرد که با يک درجه          
فاصله از رژيم اسالمى چند کار             

اول، زير    :  را با هم انجام دهد             
صلح و  "و  "  دفاع از ميهن   "پرچم  

از جمهورى اسالمى     "  حقوق بشر  
دوم، مخالفت و مقابله         .  دفاع کند  

مردم در ايران با ميليتاريسم و                  
سوم، سياستش  .  جنگ را مهار کند    

را تقويت جناحهائى از حکومت             
سياستى که يک هدف        .  قرار دهد  

مهم خود را تسهيل بازگشت                       
خاتمى در      –جريان رفسنجانى        

انتخابات آتى و يا در متن اين                     
اين البته   .  بحران قرار داده است        

" امپرياليستها"يک رکن سياست          
در اعمال فشار به جمهورى                      

در نتيجه جنبش   .  اسالمى هم هست  
ملى اسالمى در ايران و در                         
اپوزيسيون، همان سياست سنتى            
آنتى امپرياليستى موجود در جنبش      

بلکه .  ضد جنگ را نخواهد داشت       
مخالفت با جنگ را به قدرتگيرى          
جناح متبوعش در حکومت                        
اسالمى و مهار مردم و سرنگونى        

جبهه يا   .  "خواهى شان گره ميزند     
کميته "و همينطور    "  شوراى صلح 
ملى اسالميها همين   "  انتخابات آزاد 

 .   سياست را دنبال ميکند

 

  ۶صفحه : آذر ماجدی           



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

همانطور که در باال اشاره کردم،          
اخيرا اسالميست ها دست باال را            

يک .  در اين جنبش پيدا کرده اند           
شاخه ديگر اين جنبش که در                     
آمريکا حضور قوی دارد، از                   

با "  ناسيوناليستی"موضعی کامال      
تالش آنها    .  جنگ مخالفت ميکند      

. نجات سربازان آمريکايی است           
اگر .  اين نقطه عزيمت آنها است          

آمريکا اين تعداد کشته و مجروح           
نداشت، اين جنبش به اين شدت                

اگر جنبش ضد       .  شکل نميگرفت   
جنگ به حال خود رها شود، در              
صورت جدی شدن احتمال حمله            
نظامی به ايران اسالميست ها                  
شديدا به تقال خواهند افتاد و                        
رهبری کامل خود را بر اين جنبش    

رژيم اسالمی  .  اعمال خواهند کرد   
تاکنون در تبليغات ضد غربی و             

-ضد"ارائه يک چهره                                  
از خود موفقيت             "  امپرياليست
 .  داشته است

 

. اما شرايط ايران متفاوت است              
جنبش سرنگونی طلبانه در ايران          

. بسيار گسترده و قوی است                       
اپوزيسيون ايرانی بنظر ميرسد،           
که زير فشار کمونيسم کارگری در      

. اين سالها، از تاريخ آموخته است        
آن "  مام ميهن  "تمايل به دفاع از          

مقبوليت سنتی را اين بار، الاقل              
هنوز، در ميان نيروهای                              

هنوز هيچ  .  اپوزيسيون نيافته است   
جريانی جرئت نکرده است که علنا      
و رسما اعالم کند که از رژيم                    

هر چند  .  اسالمی دفاع خواهد کرد     
که از سياست های اعالم شده                    
برخی جريانات ميتوان همسويی با      

اين .  رژيم اسالمی را تشخيص داد     
شرايط متفاوت بر جنبش ضد                   
جنگ نيز تاثير خواهد گذاشت و ما       
بايد بکوشيم که اين تاثير را                        

هم اکنون   .  گسترده و عميق کنيم        
جريانی دارد خود را از جنبش                 

. ضد جنگ موجود متمايز ميکند           
مقابله با هم حکومت اسالمی و هم         
جنگ و آمريکا بعنوان شعارهايی        

در مورد     .  دارد مطرح ميشود         
عراق اپوزيسيون متشکل مترقی          

در خود عراق    .  بسيار ضعيف بود   
يک جنبش وسيع اعتراضی وجود        

در مورد افغانستان نيز           .  نداشت

نيروی سوم اين جدال،            .  است
اين نيرو بايد          .  مردم متمدنند    

استراتژی روشنی برای تغيير            
وضع موجود قابل      .  داشته باشد  
از هيچ سو قابل دوام     .  دوام نيست 

سرنگونی رژيم اسالمی      .  نيست
يک رکن اساسی تغيير وضعيت        

شکست سياستهای   .  موجود است  
ميليتاريستی آمريکا سوی ديگر         

هرگونه .  اين سياست است              
سياست تن دادن به وضع موجود       
و جلوگيری از جنگ بدون                     
سياستی فعال برای تغيير بدون           

. شک شکست خواهد خورد                 
. شکست طلبی محض است                  

همانطور که تاکنون عليرغم                
مقاومت توده ای مردم شاهد                  

بنظر .  ناکامی اين جنبش بوده ايم     
من به ميدان کشيدن توده های               
مردم آزاديخواه و برابری طلب         
فارسی زبان در کشورهای                   
اروپايی و آمريکايی يک فاکتور       
مهم در تاٽير گذاری بر توازن             

. قوای سياسی در اين جنبش است     
اين تالشی است که در هر                       
صورت بايد با قدرت به پيش                

مساله خط مشی و افق              .  برود
حاکم بر ايرانيان خارج کشور             
يک قلمرو سياسی حائز اهميت          

نبايد گذاشت تا                       .  است
ناسيوناليستهای جنگ طلب اين         
مردم را به ابزار توجيه جنگ و         

ما وظايف   .  آدمکشی تبديل کنند     
چند گانه ای در مقابل خود                      

ما نيرويی                      .  داريم
وظايف .  انترناسيوناليست هستيم  

خطيری در قبال جنبش توده ای          
بايد در  .  مردم علی العموم داريم     

از طرف   .  اين قامت عمل کنيم       
ديگر ما صدای آزادی و برابری       
طلبی و سرنگونی طلبی در                   

بايد حضور اين        .  ايران هستيم   
جنبش را در جدال تروريستی             

کارهای .  حاکم تامين کنيم               
 .   خطيری پيش رو داريم

 

 تنها يک              :سياوش دانشور      
سياست انسانى و                                           
انترناسيوناليستى کارگرى                    
ميتواند صحنه را کال عوض                

حقيقت اينست که گرايش           .  کند
ناسيوناليسم ضد امپرياليستى يک    

يک .  گرايش موجود است              
گرايش ديگر تمايالت صلح                  
طلبانه و انساندوستانه مردم است      
که بخشا توسط جناحهائى از                 

 ...ما و جنبش ضد جنگ
اما شرايط ايران،                  .  همچنين

. خوشبختانه، کامال متفاوت است           
بايد صدای سرنگونی طلبی،                      
آزاديخواهی و برابری طلبی مردم        
ايران را در جنبش ضد جنگ                     

 .منعکس کرد

 

 چگونه ميتوان بر     :يک دنيای بهتر  
جنبش مقاومت توده های مردم در          
سطح جهان تاٽير گذاشت؟ کاری             
کرد که اين جنبش به زير سلطه                

اسالمی، جريانات    –جريانات ملی    
ضد آمريکايی و اسالمی نرود؟ چه       
سياستهايی را بايد نقد کرد؟                          
اهرمهای تاٽير گذاری ما کدام                   
است؟ نيروهايی که ميتوان بر آن            

 تکيه کرد کدامها هستند؟ 

 

 هر گونه همسويی،       :علی جوادی     
تخفيف و توجيه سياستهای اسالم             
سياسی و رژيم اسالمی در اين                  

. جنبش را بايد قاطعانه نقد کرد                 
سياست ما مقابله با هر دو سوی                

اين .  اين تخاصم ارتجاعی است           
سياست تنها توسط ما و جنبش                    
کمونيسم کارگری بروشنی                         

يک اهرم موٽر ما    .  نمايندگی ميشود 
در تاٽير گذاری بر اين جنبش وارد        
کردن فاکتور جنبش انقالبی                        
سرنگونی طلبانه توده های مردم            

ما بايد بمٽابه   .  در اين کشاکش است    
صدا و سخنگوی اعتراض انقالبی        
مردم در ايران، صدای جنبشی                 
برای آزادی و برابری و رفاه                     
همگان در اين جنبش حضور داشته      

. ايران، عراق نيست                .  باشيم
جنبشهای .  افغانستان نيست            

اجتماعی فعال و داده غير قابل                  
اين .  حذف سياست در جامعه هستند    

جنبش ميتواند و بايد نقش جهانی              
اين جنبش بايد در     .  خود را ايفا کند    

سطح سياست بين المللی نمايندگی          
ما بايد    .  بايد به حساب آيد         .  شود

بتوانيم نشان دهيم که بطور واقعی          
اين مردم ناچار نيستند در مقابله با          
ميليتاريسم آمريکا به زير پرچم                
خونين اسالم بخزند و يا با آن                      

بشريت متمدن بايد        .  همسو شوند   
بتواند در اين جدال بطور روشنی           

اين جنبش بايد پی        .  نمايندگی شود  
ببرد که اين جدال دارای سه سو                

٢٨شماره   
دولتها و سياست دولتهاى رقيب              
آمريکا در چهارچوب دخالت                   

مخالفت .  سازمان ملل مهار ميشود     
با تروريسم اسالمى و قلدرى                    
آمريکا در ميان افکار عمومى                 

اين نيرو  .  غرب نيز گسترده است     
اگر آلترناتيوى داشته باشد، پاسيف      
نخواهد شد و در صحنه سياست              

سياست .  دخالت فعال ميکند               
کمونيستى نميتواند يک نوع                      
مخالفت نسنجيده با صلح طلبى                

نبايد .  مردم در جامعه غربى باشد       
مخالفت با صلح طلبى، به معنى              
نخواستن وضعيت موجود، به                 

يک .  جنگ طلبى تعبير شود                
سياست فعال کمونيستى                                
محدوديتهاى سياست صلح طلبى           
را نقد ميکند، بر ضرورت تالش           
براى صلحى پايدار تاکيد ميکند و          

. راه رسيدن به آن را نشان ميدهد           
نميتوان فى النفسه مخالف هر نوع        

بايد مخالفت با جنگ       .  صلحى بود  
و ميليتاريسم و تروريسم و تالش            

براى رسيدن به صلحى پايدار را           
همين مردم صلحدوست   .  تبئين کرد 

در جامعه غربى در سکون و دفاع        
. از وضعيت موجود بسر نميبرند         

عليه تعدى دولتها، عليه راسيسم،           
عليه نقض و زيرپا گذاشتن حقوق          
مدنى، عليه تعدى سرمايه به حقوق      
و آزاديها و معيشت شان مبارزه             

کامال قابل درک است که         .  ميکنند
شهروند اروپائى و آمريکائى                   
مخالفت با تروريسم و ميليتاريسم          
را با دفاع از تروريسم اسالمى                
يکى نداند و اعتراضش را به جيب       
جنبش اسالمى يعنى يک طرف              

در نتيجه پالتفرمى      .  جنگ نريزد  
که منافع و خواست اين مردم را              
نمايندگى ميکند، پالتفرمى که قبل         
از جنگ هم وجود داشته است و              
جنگ به آن صورت مشخص تر و        
ويژه ترى ميدهد، نبايد از نظر                 

  ٧صفحه دور داشته                



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

اهرم اساسى ما برافراشتن         .  شود
يک پرچم سياسى فعال و                              
آزاديخواهانه است که مبتنى به               
دخالت طبقه کارگر اين کشورها،         
نقد ناسيوناليسم ضد امپرياليستى،         
حاشيه اى کردن جنبش اسالمى، و       
شکل دادن به جنبشى متفاوت عليه        

اگر ما    .  جنگ تروريستها است       
بتوانيم طبقه کارگر و سازمانهاى          
کارگرى را حول يک پالتفرم فعال      
و انترناسيوناليستى به ميدان                     
بکشيم، پاسخ يکجائى را به کل اين       

در اين جنگ      .  معضالت داده ايم     
تروريستى نه طبقه کارگر و نه               

. مردم جوامع غربى منفعتى ندارند     
بشر دوستى و تمايالت پيشرو اين         
نيرو را جنبش ضد جنگ و خط               
ناسيوناليسم ضد امپرياليستى                   

پايان دادن به        .  نمايندگى نميکند   
تروريسم و ميليتاريسم نه امر                   
آمريکا بلکه کار اين بشريت متمدن    

مردم در ايران، جنبش               .  است
آزادى و برابرى و سرنگونى                   
جمهورى اسالمى، يک سنگر مهم       

ما بايد   .  اين بشريت متمدن هستند      
به اين نيرو و سياست و پالتفرم               

سياست اين    .  فعالى متکى شويم       
جنبش،  بعنوان يک قطب سوم،              
تنها ميتواند ادامه تالشش براى               
يک زندگى بهتر در وضعيت                   
مشخص جنگ و کشمکش                          

جنبشهاى .  تروريستها باشد           
سکوالريست و مدرنيست،                        
انساندوستان، سوسياليستهاى                  
کارگرى، جنبش طبقه کارگر بين          
المللى، و در يک کالم جناح چپ            
جامعه غربى، نيروهائى هستند که       
ميتوانند سدى در مقابل اين                         
وضعيت ايجاد کنند و بجاى رفتن           
پشت سياست يکى از اردوهاى               
تروريستى از تالش طبقه کارگر و       
مردم ايران براى رهائى از                        

 . وضعيت موجود حمايت کنند

 

فعاليت های گسترده      :  آذر ماجدی  
اپوزيسيون پيشرو ايران، بويژه             
کمونيسم کارگری، در دو دهه                 
اخير فضا را برای چنين فعاليتی            

رژيم اسالمی    .  آماده کرده است       
اکنون بعنوان يک ماشين کشتار و        
اعدام و سرکوب در جهان شناخته         

زن ستيزی آن برای          .  شده است   

خارج کشور را بمٽابه يک حزب      
. کمونيستی کارگری تعيين ميکند    

ما صدای اعتراض آزاديخواهانه     
و برابری طلبانه مردم ايران                

بايد وظايف ناشی از اين       .  هستيم
موقعيت را به روشنی بيان و در         

جنبش انقالبی  .  دستور قرار دهيم  
مردم يک نيروی واقعی و تعيين        
کننده در ايجاد شکاف قطعی در         
کشاکش اين جدال خونين                         

نقطه اميد       .  تروريستی است      
آشنايی با   .  بشريت متمدن است     

خواستها و موقعيت اين جنبش             
يک وظيفه مهم و تعيين کننده                

ما بايد تصوير روشنی از    .  ماست
جنبشهای اجتماعی در ايران به          

اين .  جامعه جهانی ارائه دهيم          
مردم بايد از منظر جنبش ما سير       
تحوالت جامعه در ايران را                  

در حال حاضر           .  دنبال کنند     
 -متاسفانه جريانات متعدد ملی            

اسالمی با امکاناتی که در سطح         
جهانی در اختيار دارند تصوير          
اعتراض و مقاومت در ايران را       

اين .  به جهان ارائه ميکنند                
. شرايط را بايد سريعا تغيير داد         

بايد به صفی از نيروهايی شکل          
داد که در حين مقابله با دو قطب          
تروريستی جهان معاصر در               
عين حال در دفاع قاطع از                      
مبارزات سرنگونی طلبانه مردم      

اين سياست  .  ايران به ميدان بيايند  
در حال     .  بايد نمايندگی شود         

حاضر بر افراشتن اين پرچم                
اين حرکت   .  مهمترين گام است     

بايد به يک جنبش قابل لمس و              
موٽر در جنبش ضد جنگ تبديل        

 . شود

 

 ما راه حل             :سياوش دانشور    
ما .  سومى را پيشنهاد ميکنيم            

ميگوئيم تروريستها نميتوانند              
جنگ .  باشند"  پيام آوران صلح   "

طلبان را نميتوان مامور آسايش         
اين جنگى برسر      .  و صلح کرد     

قدرت و تعيين حوزه نفوذ سياسى      
پالتفرم اين دو   .  و اقتصادى است  

اردو تنها تروريسم را دامن                   
پالتفرم اين دو اردو عليه       .  ميزند

خواستهاى طبقه کارگر و                       
اگر .  اکثريت مردم جهان است        

سوال واقعى پايان دادن به                      
تروريسم است، آنوقت بايد دولت      

. هاى تروريست را بزير کشيد           
در ايران سرنگونى جمهورى             

 ...ما و جنبش ضد جنگ
اينها بخاطر   .  جهانيان روشن است    

فعاليت های گسترده و پيگير                       
لذا بايد از اين شرايط                  .  ماست

استفاده کرد و پيام مردم ايران را             
بايد اين   .  به گوش جهانيان رساند        

حقيقت را به مردم جهان بشناسانيم         
که اسالميست ها نماينده و                            
سخنگوی مردم خاورميانه نيستند و      
دارند از درد و مشقت واقعی مردم         

اين واقعيات را   .  سوءاستفاده ميکنند 
بايد به مردم جهان معرفی کرد و              

 .شناساند

 

در مورد مشخص ايران نيز بايد              
واقعيت مبارزه گسترده و توده ای          
مردم و وجود و حضور فعال                     
جنبش های معترض اجتماعی در           

. جامعه ايران را وسيعا اشاعه داد          
اين حقايق بعالوه وجود فعال                      
اپوزيسيون ايرانی در اين جنبش که      
پرچم نه به هر دو قطب را بلند                   
کرده است، بنظر من تنها و بهترين        
ضامن ايزوله کردن جريانات                   

همانظور که قبال        .  اسالمی است   
اشاره کردم، ما بر روی يک زمين        

اين زمين از       .  بکر عمل نميکنيم      
نزديک به  .  پيش شخم خورده است     

دو دهه فعاليت کمونيسم کارگری و       
ساير نيروهای اپوزيسيون پيشرو          

. اين زمين را آماده کرده است                   
اپوزيسيون ايران شخصيت های             
شناخته شده ای در ميان جريانات            
چپ پيشرو در اروپا و آمريکا                   

اين فضا تضمين ميکند که            .  دارد
جريانات ضد آمريکايی مخالفت ما       
با اسالميست ها را بمعنای                           

بايد .  همسويی با آمريکا تعبير نکنند    
 .اعتماد اين بخش را جلب کرد

 

 حزب اتحاد           :يک دنيای بهتر          
کمونيسم کارگری فراخوانی به                
نيروها و مردم آزاديخواه جهان                
داده است مبنی بر حمايت از جنبش       
انقالبی برای سرنگونی رژيم                    

اهميت و جايگاه اين                .  اسالمی
فراخوان چيست؟ چه اقداماتی                   

 پيرامون آن بايد انجام داد؟ 

 

 اين فراخوان بنظر       :علی جوادی     
من يک رکن اساسی سياست ما در         

٢٨شماره   
اسالمى به قدرت نيروى مردم                 
صورت مسئله اسالم سياسى و کل        
جنگ تروريستى را در منطقه و             

اهميت اين  .  جهان تغيير خواهد داد    
فراخوان توجه دادن به کليد حل               

رژيم .  معماى تروريسم است             
اسالمى دولت مشروع ايران                    
نيست، نماينده مردم نيست، يک             
مجموعه باند تروريست و آدمکش       

مردم ايران در تالشى وسيع      .  است
اين دولت    .  براى سرنگونى آنند       

مهمترين و قويترين مرکز جنبش          
سياست بوش   .  اسالم سياسى است    

صرفا ميخواهد اين نيرو را مطيع         
سياست اسالم سياسى ميخواهد    .  کند

دنيا را صحنه ترور و فعال                         
. مايشائى جنبش اسالمى کند                     
. سياست ما معضل را پايان ميدهد        

اين واقعيت بايد وسيعا در جامعه            
شروع دور   .  غربى منعکس شود     

جديدى از جنگ تروريستها دنيا را      
به صحنه ترور و ناامنى تبديل                 

خاورميانه را تماما به آتش       .  ميکند
اما سرنگونى اين رژيم           .  ميکشد

توسط مردم، که جامعه اى آزاد و           
مدرن و برابر را مطالبه ميکنند،            
نه تنها به معضل تروريسم پايان             
ميدهد بلکه سرآغاز روند جديدى          

.  در خاورميانه و جهان خواهد شد        
سياست کمونيستى کارگرى ما                
بهترين و موثرترين راه حل مقابله        

 . با تروريسم و ميليتاريسم است

 

اقدامات ما در اين زمينه يک                     
پراتيک فعال براى جا انداختن اين        

ما بايد جامعه غربى     .  سياست است 
را در ابعاد قابل توجه و از طريق          
مکانيزمهاى اجتماعى از جمله               
مطبوعات و رسانه هاى سراسرى       

ما بايد    .  مورد خطاب قرا دهيم           
تصوير مردم در ايران و خواست          
شان را از منافع ناسيوناليستى و             

. اسالمى رژيم اسالمى تفکيک کنيم    
ما بايد نتايج مخرب سياست تحريم        
اقتصادى و تهديد نظامى و حمله             
احتمالى را براى مردم ايران به               

ما بايد سياست    .  ميان جامعه ببريم   
دفاع از يک طرف اين جنگ                    

عليه .  "تروريستى را بکوبيم             
تروريسم دولتى، عليه تروريسم             
اسالمى، براى آزادى و رفاه                     

، چکيده پالتفرم و سياست       "همگان
مبارزه عليه جنگ را بايد        .  ماست

با حمايت از تالش مردم براى                  
سرنگونى جمهورى اسالمى گره          

  ٨صفحه تنها اين       .  زد



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

سياست ميتواند پيروزى همه جانبه      
اى ببار بياورد و تروريسم و                     

. ناامنى و ميليتاريسم را لگام بزند         
از نظر عملى، سازمانهاى مهم               
کارگرى جهان، جنبش طبقه                     
کارگر، شخصيتهاى سياسى و                
اجتماعى جامعه غربى،                               
سازمانهاى سکوالر و بشردوست        

بايد .  را بايد مورد خطاب قرار داد      
در تماسى فشرده با آنها تالش کرد        
اين سياست را پيش برد و اقدامات         

 .  الزم را در دستور گذاشت

 

اين فراخوان رئوس      :  آذر ماجدی  
. سياست ما را روشن ميکند                      

کنکرت و ملموس مختصات و                
خصوصيات جنبش پيشرو ضد              

بنظر من   .  جنگ را اعالم ميکند        
اين فراخوان کار ما را در جنبش            

. ضد جنگ بسيار تسهيل ميکند              
اميدوارم  که بتوان حمايت گسترده       

اگر بتوان  .  ای را به آن جلب کرد        
هم صدا اين فراخوان را به ميان             
جنش ضد جنگ برد، موفقيت آن           

اين .  صد چندان خواهد شد                   
فراخوان بسيار روشن و ساده                  
شرايط، و خواست مردم ايران را          

به اين ترتيب کار        .  فرموله ميکند  
فعالينی که ميخواهند جنبش ضد             
جنگی با افق جديد و پيشرو بسازند       

فکر ميکنم  .  بسيار ساده تر ميشود     
بايد اين فراخوان را بطور گسترده       
در اختيار اپوزيسيون ايران و                  
جريانات بين المللی ضد جنگ                

وسيعا آن را اشاعه          .  قرار دهيم   
درک و کاربست آن ساده            .  دهيم
 .است

مان بر جنبش ضد جنگ                          
 .   بکوشيم

 

 جنبش ضد          :سياوش دانشور    
جنگ اگر روى سياستهاى                     
تاکنونى اش پيش برود توجه                 

. زيادى را جلب نخواهد کرد                
مجددا بحث دفاع از اسالميها و           
حتى رژيميها و بخشى از جنگ         

نمايندگان "طلبان، بعنوان                      
مردم ايران باال خواهد        "  مظلوم
ما بايد قاطعانه عليه اين        .  گرفت

سياست بايستيم و نگذاريم اين              
در .  سياست دست باال را بگيرد       

هر حال و به نظر من سياست               
عمومى ما نبايد تحريم تظاهراتها      
و اجتماعات جنبش ضد جنگ             

بلکه بايد سياستى فعال و          .  باشد
دخالتگر را درپيش بگيريم و                
هرجا تالش کنيم که سياستى                 

ما .  راديکال و انسانى اتخاذ شود      
نه "در اين تظاهراتها با شعار؛ ،        

نه به  "،  "به دولتهاى جنگ طلب    
تروريسم اسالمى، نه به                           

از مبارزات   "،   "تروريسم دولتى  
مردم ايران براى سرنگونى                 

، "جمهورى اسالمى حمايت کنيد     
نه تحريم اقتصادى، نه جنگ،          "

، "نه بمب، آزادى و رفاه همگان       
" زنده باد حکومت کارگرى             "

در صورت       .  شرکت ميکنيم      
وقوع جنگ، شعار محورى ما           

سرنگونى "،  "ختم فورى جنگ   "
آزادى و   "و   "  جمهورى اسالمى  

خواهد "  برابرى و سوسياليسم        
تعيين سياست و داشتن               .  بود

پالتفرمى فعال در قبال جنبش              
. ضد جنگ يک بخش کار ماست      

اما بخش مهمتر تالش براى به            
ميدان کشيدن طبقه کارگر و                  
نيروى جناح چپ جوامع غربى         
حول سياست آزاديخواهانه                    
کمونيسم کارگرى براى مقابله با       

 .تروريسم و ميليتاريسم است

من موافق شرکت      :  آذر ماجدی  
بهمراه نقد تند و پيگير افق حاکم          

عدم شرکت   .  بر اين جنش هستم     
در آن، بدون ساختن آلترناتيوی،       
بمعنای رها کردن يک عرصه           
مهم فعاليت جهانی بدست                        

اين اشتباه     .  اسالميست هاست    
بسياری از کسانی     .  محض است  

که در اين جنبش شرکت ميکنند،       
اسالمی نيستند، از جنگ و                    
سياست های ميليتاريستی و قلدر       

 ...ما و جنبش ضد جنگ
اين يک مکانيزم طبيعی است که             
مردم عموما در جدال ميان دو نيرو       

بيک معنا  .  طرف يکی را ميگيرند     
ميان بد و بدتر، بد را انتخاب                       

کار ما که ميخواهيم يک           .  ميکنند
نيرو و صدای سومی را مطرح                

ليکن ما  .  کنيم، الجرم پيچيده ميشود   
 اين سياست را        2001از سپتامبر     

داشته ايم و برای اشاعه آن فعاليت          
کار در نتيجه آسان تر           .  کرده ايم  

داشتن يک سند مشخص، با         .  است
مطالبات روشن و ملموس کار را            

بنظر من اين     .  بسيار تسهيل ميکند    
فراخوان چنين جايگاهی دارد و               
بايد در پخش و اشاعه آن وسيعا                

 .بکوشيم

 

 سياست عملی        :يک دنيای بهتر       
جنبش ما در قبال جنبش ضد جنگ         
در صورت حاکميت سياستهای               
کنونی آن چه بايد باشد؟ آيا بايد در           
اين تظاهراتها شرکت کرد؟ چگونه       
و با چه پرچمی ميتوان در اين                    

 تظاهرات شرکت کرد؟ 

 

 من طرفدار سياست      :علی جوادی    
در اين     "  شرکت انتقادی فعال         "

هر گونه سياست          .  جنبش هستم    
دادن "  جا خالی  "دوری گزيدن و        

برج "يک اشتباه محض و سياست          
زمين را برای           .  است"  عاجی

حضور فعالتر جريانات اسالمی و         
. اسالمی باز ميگذارد             –ملی      

حضور انتقادی در اين جنبش در             
عين حال يک عرصه جدال فعال ما   

اسالميها بر سر      –با اسالم و ملی        
افق و سياست حاکم بر جنبش ضد           

ما بايد با پرچم مقابله        .  جنگ است 
با ميليتاريسم آمريکا و مقابله با                 

. اسالم سياسی وارد اين ميدان شويم     
ما بايد سياست دفاع طلبی اين                     

ما .  جنبش را عميقا به نقد بکشيم            
بايد تالش کنيم که اين جنبش پرچم          

به .  پيروزی را در دست بگيرد             
اعاده وضعيت گذشته رضايت                 

ما در عين حال بايد با                      .  ندهد
پالتفرم روشنی در اين جنبش                    

ما هم بايد به جنبش          .  شرکت کنيم  
خودمان در کشورهای اروپايی و           
آمريکايی سر و سامان بدهيم و هم          
بايد برای حاکم کردن پالتفرم و افق       

٢٨شماره   
ما نبايد    .  منشانه آمريکا بيزارند       

اجازه دهيم که اين کمپ زير دست        
ما .  و بال اسالميست ها رها شود          

بايد بتوانيم يک پرچم آلترناتيو بلند        
شرکت ما در جنبش فی                 .  کنيم

الحال موجود و نقد سياست های              
حاکم بر آن يک روش اصولی و             

. فعال است که بايد در پيش بگيريم        
در شرايطی که امکان آن وجود              
دارد بايد بتوانيم به شکل دادن به             
يک جنبش ضد جنگ آلترناتيو                

جنبشی که        .  مبادرت ورزيم       
. شعارش نه به هر دو قطب است           

جنبشی که در عين مخالفت قاطع با       
جنگ عليه رژيم اسالمی موضع           
ميگيرد و از مبارزات مردم عليه           

به اين منظور ما    .  آن حمايت ميکند  
بايد بيانيه خود عليه جنگ و                       
فراخوان به مردم جهان در قبال              
اين جنگ را وسيعا در ميان مردم          

تالش کنيم جريانات      .  اشاعه دهيم  
مترقی را به حمايت از آن جلب               

همچنين بکوشيم که حمايت         .  کنيم
اپوزيسيون ايران را نيز نسبت به          

ما بايد    .  اين فراخوان جلب کنيم         
صدای آزاديخواهی و برابری                 
طلبی مردم را در جهان و در                     

 . *جنبش ضد جنگ منعکس کنيم

عليه جنگ، عليه "
جمهوری اسالمی، برای 
آزادى، برابری و رفاه 

 "!همگان
 

نه به ميليتاريسم آمريکا، 
 !نه به تروريسم اسالمى

 

زنده باد جمهوری 
 !سوسياليستی



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

خصوصی سازی ابعاد وسيعی از       
فعاليت های اقتصادی را در بر              

هرچند که اقتصاد        .  گرفته است   
دولتی هم آش دهن سوزی به حال         
کارگر نبوده اما اين امر منجر به           
بيکار سازيهای وسيع، استثمار              
بيشتر و کاهش دستمزد ها زير               

البته اين  .  خط فقر منجر شده است     
امر ذاتی سرمايه است و ريشه               
های فرمول عمومی کاهش نرخ           
سود ضربدر اقتصاد اسالمی ملی       

جهنم )  بخوانيد چپاول بی وقفه       (  
بی وصفی را برای کارگران در           

 اين    .ايران معماری کرده است           
: وضع دو مشخصه روشن داشته         

اوال محدود به گروه خاصی نبوده        
بيکارسازی کارگران نساجی،         (  

خروج کارگاه های زير ده نفر از         
قانون کار، بيکار سازی کارگران       
نيشکر هفت تپه، عدم پرداخت                
دستمزد های معوقه طوالنی                     

و دوما در اين وضعيت نه       ....)  و  
تنها بهبودی حاصل نشده بلکه                 
روز به روز بر شدت فقر                           

 .کارگران افزوده شده است

 

کارگران ماهی گير شمال هم از            
اين فشار عظيم در امان نمانده و            
در وضع غير قابل تحملی با اين            

. شرايط دست و پنجه نرم می کنند       
در زير به گزارشی از اوضاع               
اين کارگران کم جيره و مواجب يا       
در حقيقت بی جيره مواجب می              

در سال های قبل شرکت       .  پردازيم
شيالت ماهيگيران را استخدام می       
کرد و در فصل های صيد به آن             

اکنون چند  .  ها حقوق می پرداخت    
ساليست که شرکت شيالت صيد            
ماهی را به تعاونی های                               

از .  خصوصی واگذار کرده است      
آنجا که ابزار های پيشرفته                        

در مقابل کارگرانی        (ماهيگيری    
که هنوز از قايق های ابتدايی                   

سختی کار را      )  استفاده می کنند     
 .دوچندان کرده است

 

 زندگی سخت صيادان داستان               
های نا گفته ای دارد که بهتر است        

 :از زبان خودشان بشنويم

 سال است که در اين کار                50
هستم وقتی شيالت تاسيس شد             

ولی االن که به بخش     .  دولتی بود 
خصوصی واگذار کردند ما را           

 دائم  62بيچاره کردند و از سال       
ولی تا به     .  بيمه پرداخت ميکنم    

حال بيمه به ما هيچ مزايايی                  
. نداده فقط از ما پول گرفته است       

ماهی گير ديگری با موهای                 
سفيد کم پشت، همان طور که از        
آب سرد دريا بيرون ميايد                      

  سالمه وچهار فرزند    56:ميگويد
يعنی .  همگی بی سواد        .  دارم

وقتی درآمدی ندارم نميتوانم                
با اين  .  خرج تحصيلشان را بدهم   

 تومانی مگر        80-  70حقوق    
ميشود زندگی کرد؟ آن هم در              
اين زمانه که برای نفس کشيدن          

ديگر ميشود   .  هم پول ميگيرند     
خرج مدرسه داد؟ حاال هم که              

کاری .  بزرگ شده اند بيکارند        
اکثر کارخانه   .  نيست که بروند     

ها يا تعطيل اند يا ديگر استخدام         
سی سال است که           !  نمی کنند   

قبال که بيمه مان      .  ماهی ميگيرم 
نميکردند االن هم که بيمه هستيم       
تمام پول بيمه را خودمان                        

اين بيمه که به                       .  ميدهيم
بازنشستگی ما نمی رسد اصوال       
ما کارگران با مرگ باز نشسته          

 !ميشويم

 

پيرمردی خسته با لباس های                
خيس روی ماسه های سرد                   
ساحل دراز کشيده با شيرينی               

تی :  خاص زبان خود ميگويد          
وقتی سوال ميشود چرا        !  قربان

: اين جا دراز کشيده ای؟ ميگويد      
خسته ام، بريده ام، انگيزه نفس          

چه کارکنم؟       .  کشيدن ندارم      
 ساعت کار            16-15روزی      

مجبورم اين جا از                 .  ميکنم
فرصت ها استفاده و کمی                       

وقتی با او شوخی    ! استراحت کنم 
می شود اين طوری سرما                      

نترس، :  ميخوری جواب می هد     
ما ديگر پوستمان کلفت شده و             
ديگر سرما هم به سراغ ما نمی          
آيد که حداقل با سرماخوردن               

کمی ان طرف    !  کمی سير شويم   
 ساله مشغول       57تر ماهيگير       

: جمع کردن تور است ميگويد            
اين جا ما حقوقی نداريم هر چه           
ما صيد ميکنيم همان قدر به ما            

روزی دو سه هزار        .  می دهند  
بعضی وقت ها هم که      !!!!  تومان

 : گزارش از کارگران شيالت شمال
 زندگی با چنگ و دندان

 على طاهرى

 سال   74:  ماهيگير اولی می گويد      
از وقتی يادم می آيد روی             .  دارم

همين ساحل بوده ام، به دريا زده             
حقوق ثابتی   .  ام و ماهی گرفته ام        

هر قدر ماهی صيد کنيم            .  نداريم
هفته .  همان قدر به ما پول می دهند      

ها هم صيدی نداشته ايم و با دست           
يعنی .  خالی به خانه باز گشته ايم          

زحمت و خستگی و سرما را تحمل     
کرده ايم ولی چيزی در تور                        

اگر زمانی که صيد داريم       .  نداشتيم
و روز هايی که اصال نداريم را               
روی هم بگذاريم شايد ماهيانه                  
هفتاد هشتاد هزار تومان گيرمان            

از اين مقدار    .  شايد هم کمتر   .  بيايد
 هزار تومان به    45هم بايد ماهيانه    

شايد روزی بتوانيم از       .  بيمه بدهم  
البته بعد هايی هم      .  آن استفاده کنيم   
به من که وصال      .  که وجود ندارد   

نمی دهد شايد برای زن و بچه ام             
با هشتاد هزار          !  درامدی بشود    

تومان حقوق بايد پول بيمه بدهيم،           
خرج خانه بدهيم، پول دوا درمان           

گرانی هم که بيداد می کند و .  بدهيم
حقوق ما هم مهين طور بی ارزش         

. بغض گلويش را ميگيرد   .  می شود 
با نم اشکی که همراه با نم باران               

: بر صورتش نشسته ادامه می دهد       
يکی دو سال نيست که اين وضع             

هر !  هميشکی ما و پدران ما بوده         
چقدر هم اضافه کار کنيم باز هم               

چند سالی هست که      .  کم می آوريم   
. شرمنده زن و بچه هايمان هستيم          

من فقط ارزوی مرگ می کنم تا از        
هيچ .  نکبت اين زندگی راحت شوم     

کس هم جواب گو نيست نه بيمه نه         
! اداره کار نه استان داری نه دولت       

پا .  من االن هفتاد و چهار سالمه            
ندارم راه بروم، دست ندارم تور             

در روز چند بار به علت      .  جمع کنم 
اما چه  .  فشار کار از حال می روم      

کار کنم چاره ای جز اين برای ما           
با اين سن و سال بايد از               !  نمانده

 و  11صبح ساعت شش تا ساعت        
!  شب در سرما در آب کار کنم        12

 ميليون به بيمه        50االن بيش از        
بدهکارم از کجا بياورم بدهم همه           

 !می گويند به ما مربوط نيست

 

بيش از   :  ماهيگير ديگر می گويد       

٢٨شماره   
ماهی توی تور نداشته باشيم بی              

هشت !  پول به خانه می رويم               
باور کنيد  !  فرزندم همه بی سوادند    

بد ترين آدم های روی زمين ما               
ما اصال آدم         !  صياد ها هستيم        

سرنوشت ما هم     !  حساب نميشويم  
مثل .  مثل همان دوستمان می شود      

که يک روز توی          .  سيد ابراهيم   
دريا از حال برويم و وقتی در                  
ساحل به هوشمان آوردند دوباره           
توی دريا برويم و بعد جنازه مان           

 ! را بياورند بيرون

 

در اين ميان جوان شانزده ساله ای       
سبد به دست از آب دريا بيرون               
می آيد و با خوشرويی شمالی اش         

پدرم توی    :  لبخند ميزند ميگويد       
. مزرعه برای ديکران کار ميکند        

خرج خودش را هم به زور در                
اين کار خيلی مشکل         .  می آورد  

مجبورم .  است درآمدی هم ندارد       
درآمد .  کارکنم کار ديگری نيست      

من ماهی بيست هزار تومان است        
که تازه آن را بايد کرايه ماشين               

ماها که تفريح و مسافرت           .  بدهم
ما آفريده شديم مثل مورچه     .  نداريم

پيرمرد ماهيگير روی      !  کار کنيم  
. جعبه نشسته و سيگار ميکشد                

دست هايش را نشان می دهد و                
ميگويد از دست هايم عکس بگير         
به مردم نشان بده و بنويس که                  
ماهی گيری با دندان هايش ماهی          

از .  کار ما فصليست      .  می گيرد   
مهر ماه شروع ميشود تا فروردين       

در .  ماه که کار صيد تمام می شود       
 ماهيگيری        5-4اين منطقه                

طبق قانون دولت بايد       .  تعاونيست
اما قانون  .  به تعاونی ها وام بدهد       

. ها از صد تا يکی اجرا نمی شود         
آن قانونی هم که اجرا شود به                   

کارگران بی        !  ضرر ماست       
از قانون و حق و حقوق          .  سوادند

کسی جواب آن    .  چيزی نمی دانند   
انگار نه انگار که    !  ها را نمی دهد   

! ما هم آدميم و حق و حقوقی داريم       
من خودم به خيلی جاها رجوع                

در نهايت گفتند با اين                  .  کردم
دستت هم ميتوانی کار کنی و                    

من هم مجبورم وقتی           !  خداحافظ
نميتوانم با دستم ماهی صيد کنم با          

ما را چند سال         !  دهانم صيد کنم     
است که روانه تعاونی ها کرده               

بايد وسايل صيادی را به طور      .  اند
هر !  آزاد از تعاونی ها تهيه کنيم          

روز بايد دو ساعت از خانه تا اين         
  ١۵صفحه ! جا پياده بيايم       



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

سرنوشت ايدز اسارت مطلق در         "
چنگال مرگ ميتواند تصوری حال      
و آينده زندگی بيش از بيست                      
ميليون انسانی که در چهارگوشه           
جهان مبتال به بيماری ايدز هستند          
و يا هزار کودک و  هفت هزار                 
بزرگسالی که هر روزه ويروس            

HIV                              به طريقی جايی در 
اگر .  وجودشان پيدا ميکند، نباشد        

چه تاکنون قريب چهار ميليون نفر        
قربانی ايدز، اين بيماری مهلک             
آخر قرن بيستم شده اند وليکن ايدز        
ازين پس ديگر الزاما بيماری                   

هر چند که    .  کشنده ای نخواهد بود    
هنوز درمان قطعی اين بيماری               
کشف نشده است، اما دستاوردهای       
علمی حاضر تحولی بزرگ در              
مهار نيروی مرگبار ايداز و گامی        
به جلو در جهت بهبود زندگی                   
روزمره و طول عمر بيماران                  

اين يک  .   است HIVحامل ويروس   
 . پيروزی برای بشريت است

 

آنچه که امروز اين تحول علمی را        
امکان پذير کرده است محصول             
شناخت دقيقتر چگونگی عملکرد          

 در تبديل گلبولهای         HIVويروس   
) سلولهای سيستم دفاعی بدن    (سفيد  

اين .  است  HIVبه سلولهای          
شناخت راه را برای توليد انواع              
داروهايی که اين پروسه را عقيم            

مطالعات .  ميکند، هموار کرد            
کلينکی حاضر نشان داده است که         
مصرف دقيق مجموعه ای از                   
داروهای موجود ميتوانند بار                   

ميزان ويروس در     (ويروسی بدن     
هر ميليمتر مکعب که شاخصی              

فقط يک ويروس و ايدز تنها يک       
بلکه يک صنعت    .  بيماری نيستند 

قلمرو تازه ای برای                .  است
عرصه ای  .  گردش سرمايه است  

برای سود آوری است و در اين          
عرصه نيز کسب سود و نه نياز          

در اين  .  انسانها تنها انگيزه است    
عرصه و کال در اين نظام فرد             
مبتال به ايدز انسانی زنده با                    
عواطف معين و نيازهای مبرم و       

نيازش را صرفا با     .  حياتی نيست 
امکان مالی و موقعيت                               
اقتصاديش در جامعه ميتواند بيان    

اگر پول ندارد يعنی نياز             .  کند
يعنی از  .   ندارد HIVيعنی  .  ندارد

عوارض مرگبار بيماری ايدز            
يعنی مبتال به        .  رنج نمی برد       

 . بيماری ايدز نيست

 

عالوه بر اين حتی جهت گيری           
های علمی ای که در چگونگی            
مداوا و جلوگيری از گسترش              
اين بيماری دنبال ميشود جملگی       

. متاٽر از نيازهای سرمايه است        
بطور مشخص تهيه واکسن ايدز        
تاکنون جای برجسته ای در                   

اگر .  تحقيقات علمی نداشته است     
چه توليه واکسن راه واقعی                    
پيشگيری از ابتال و گسترش                 
سرطانی اين بيماری بخصوص        
در جوامعی مانند هندوستان،               
آسيای جنوب شرقی و آفريقا                 

اما اگر اين سری تحقيقات       .  است
تاکنون بطور جدی در دستور              
روز قرار نگرفته اند، اشکال را        

. بايد در جايی ديگر جستجو کرد       
مساله اين است که اين قلمرو از          
تحقيقات علمی به ميزان ساير              
عرصه ها سود آور قلمداد                      

 . نميشود

 

از طرف ديگر تحوالت علمی             
حاضر عملکرد اجتماعی ايدز را     

امروز .  نيز دگرگون کرده است      
ايدز در حال از دست خصلت              
ماوراء طبقاتی خود در تعيين              
سرنوشت قربانيانش بوده و در           
حال تسليم به قدرت علمی بشر            

اما مانند هر پديده ديگری        .  است
که تحت کنترل بشر قرار                        
ميگيرد، خود سرنوشتی مشابه           

. سرنوشت بشر کنونی پيدا ميکند     
مٽل خود بشر به اسارت                           
مناسبات اجتماعی سرمايه داری      
موجود در می آيد و درست به              

 به مناسبت روز جهانی مقابله با ايدز
 

 على جوادى

را تا بيش    )  برای سالمت بدن است    
. از نود در صد پائين آورد                            

بطوريکه در خون هشتاد درصد از       
بيماران مورد آزمايش حتی اٽری           

.  يافت نشده است      HIVاز ويروس     
البته اين سئوال که آيا عدم وجود               

HIV                    در جريان خون به معنی 
نابودی کامل ويروس در بدن است         

. هنوز پاسخ قطعی را نگرفته است       
چرا که اين امکان وجود دارد که              
ويروس در حالت خفته در بعضی          
از سلولهای مغز و يا برخی از غدد        

بعالوه اينکه آيا       .  لنفی بسر ببرد      
ويروس توان مقابله با اين مجموعه       
از داروها را، با تغيير ترکيب                    
ژنتيک خود، دارد نيز به                               

. آزمايشهای آتی موکول شده است         
بهرحال کاهش شديد بار ويروسی          
بدن اين امکان را به اکٽر بيماران            
ميدهد که زندگی عادی تر و                        
همچنين دراز مدت تری را دنبال            

پيشرفتهای تاکنونی اين چشم       .  کنند
انداز و خوش بينی را در مقابل                  
جامعه علمی قرار داده است که                
کشف درمان قطعی ايدز ممکن                

 . است

 

بهره .  اما اين تمامی تصوير نيست       
مند شدن از اين دستاوردهای علمی       
در مقابل ديواری که مناسبات                    
سرمايه داری در جوامع موجود در       
برابر آسايش و سالمت اکٽريت                
عظيم انسانها ايجاد کرده قرار                   

هم اکنون بيش از نود       .  گرفته است 
 HIVدرصد از حاملين ويروس                

قادر به استفاده از امکانات حاضر         
 HIVواقعيت اين است که          .  نيستند

٢٨شماره   
ميزانی که تسلط علم بر اين                        
بيماری افزايش می يابد به همان             
ميزان نيز نيروی کشنده ايدز در             
اختيار و تملک سرمايه قرار                     

 HIVديگر نه ويروس            .  ميگيرد
بلکه فقر و فقدان امکانات مالی                
است که مبتاليان به اين بيماری را        

 . ميکشد

 

. بايد به اين نابرابريها خاتمه داد             
همگان بايد از دستاوردهای بشری      

علم را بايد تماما    .  برخوردار گردند 
حق .  در خدمت بشريت قرار داد         

حيات و سالمت در زمره ابتدايی           
اما بشر   .  ترين حقوق انسانی اند        

تنها با رهايی خود از چنگال                      
سرمايه و نابودی مناسبات طبقاتی       
موجود است که ميتواند علم را نيز        

 ." از اسارت سرمايه آزاد کند

 

اين مطلب را چند سال پيش نوشته         
دوست دارم عالوه بر آنچه         .  بودم

در باال آمده است بر چند نکته باز           
قربانيان امروز ايدز    .  هم تاکيد کنم   

بيش از هر زمان مردم فقير و                   
ايدز قدرت کشندگی           .  محرومند

. گذشته خود را از دست داده است         
ديوار آپارتايد طبقاتی قدرت و                 
حوزه نفوذش را محدود کرده                   

در حاليکه در کشورهای           .  است
اروپايی و آمريکای شمالی نزديک      

 در صد مادران مبتال به               ٩٩به   
ايدز به کمک داروهای مختلف               
ويروس خود را به نوزادان خود             
منتقل نميکنند، اما در آفريقا بيش            

 ميليون کودک مبتال به ايدز           ٢از   
هديه "وجود دارد که در زمان تولد       

عالوه بر زندگی نيز             "  ديگری
اينها کودکانی    !  دريافت کرده اند      

هستند که کودکی ازشان دزديده               
پدر و مادر خود را در         .  شده است 

اگر شانس  .  کودکی از دست ميدهند   
بياورند، پدر بزرگ و يا مادر                   

!بزرگی آنها را بزرگ خواهد کرد      
؟ اما مگر ايدز چقدر به آنها مجال          

 زندگی خواهد داد؟ 

 

. ايدز امروز چهره جهانی دارد              
سياه .  است"  انترناسيوناليست"

زرد و قهوه ای      .  سفيد است .  است
نژاد و مليت و مذهب و                 .  است

مرز و بومی    .  جنسيت نمی شناسد   
به همه کس تعرض        .  نمی شناسد  

 مبارزه . ميکند
  ١١صفحه 

  آدرس تماس با تشکيالت انگلستان حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 سيروان قادری : مسئول تشکيالت
com.gmail@wupi.uk          7912689231 44+ 

 : شماره حساب بانکی حزب
 Bank Name: Nationwide 

Account Name: WUP 

Account Number: 33333334 

Sort Code: 070093 

Bank Branch: Finchley Central 



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

روز جهانی مبارزه عليه ايدز با              
اخطاری جدی در مورد افزايش             

 در   2007تعداد مبتاليان در سال         
بسياری از نقاط جهان همه توجه            

آمار اما   !  ها را بخود جلب کرد           
وزارت بهداشت در ايران از                    

 HIV!  +آاهش ايدز خبر می دهند     
از اين تعداد،    !   هزار نفرند   ٧٠ها  
 و تحت     هزار نفر شناسايی شده    ١۶

 !اند پوشش
 

دآتر اين اخبار رسمی توسط                    
رئيس اداره        -عباس صداقت           

آنترل ايدز وزارت بهداشت اعالم       
 . شده است

 
دآتر مجيد رضازاده، رئيس آميته       
آنترل ايدز سازمان بهزيستی هم           

ما در برخورد با      "چنين می گويد      
. ايم  اين بيماری، بيگانه عمل نكرده     

اما به هر حال، ما آشوری مسلمان       
هستيم و رعايت اخالقيات در                   

 ".آشور ما عرفی پسنديده است
 

 درصد از بيماران     67در زمانيکه   
مبتال به ايدز را معتادين تشکيل               
می دهند، می تواند طبيعی باشد که       
تعداد بيماران در ايران برعکس            

. دبگر نقاط جهان کم هم شده باشد          
چون اين بيماران در کنار خيابانها        

نظر زندگی               
انسان را فدای          
اخالقيات شرعی   
کرده و بجای             

پيشگيريهای 
الزم بيشترين           

علت ابتال را از طريق                               
های آلوده گزارش می               سرنگ
 .کنند

 
همه اين اتفاقات با توجه به                 
جمعيت انبوه چند صد هزار              
نفری زندانی در سياهچالهای          
جمهوری اسالمی رخ ميدهد            
که ميزان شيوع  ايدز در                      
ميانشان به سرعت افزايش می       
يابد ولی اين معضل بر لزوم             
اقدامات درمانی فوری جهت           
مقابله با افزايش سريع ايدز در        
زندانها تاکيد دوچندان نگذاشته      
و رژيم از کنار اين معضل هم         

اميدوارم که  .  براحتی می گذرد   
شما جوانها خود راه  پيشگيری       
از شيوع اين بيماری را که                 
استفاده از کندوم می باشد،                 
رعايت کنيد و منتظر نشويد تا         

ده "فيلم ساز جنايتکار رژيم              
برای آموزش شما هم        "  نمکی

که شده مجبور بشود به قول               
پيشنهاد ":    خودش عمل کند       

خوبی است؛ شايد يك فيلم                    
مثل "  ها ساختم     درباره ايدزی  

 .اخراجيها
*** 

  !خطر بسيار جدی است
 شهال نورى

با زدنگی پر از درد و رنجشان                 
وداع می کنند و جزو آمار مبتاليان        

مطلب قابل  !  هم محسوب نمی شوند   
توجه اما اعتراف همين مسئولين             
مبنی بر خطر افزايش ايدز در بين          
جوانان کشور است که البد عرف           

 ! اسالمی را رعايت نمی کنند
 

موج دوم که معتادين به مواد مخدر        
! هستند و خود مقصر می باشند                

موج سوم هم که رعايت اخالقيات          
اسالمی را نخواهند کرد پس باز هم       

الاقل اين   !  خودشان مقصر هستند     
حکومت ضد بشر به جنايت خود             

که بيماران   "  موج اول  "در مورد     
هموفيلی بودند و توسط خون آلوده         

به ؟     !مبتال گشتند، اعتراف کند             
 16گزارش خبرنگار مهر، تاکنون       

 نفر در مازندران مبتال      90هزار و   
به بيماری ايدز شدند و بيشترين                

!  سال دارند40 تا 25آنها بين سنين 
اين آمار فقط مربوط  يک استان                
کشور ايران است و با اينکه طی              
سالهای گذشته تغببر                                         

 بيماری ايدز در           »انتقال    الگوی«
سراسر جهان گوشزد شده و                        
الگوهای مناسب پيشگيری اتخاذ            
گرديده، مسئولين نهادهای مورد             

٢٨شماره   

آدرس تماس با مسئولين حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

علی (هيات داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، آذر 

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.
com 

محمود (مسئول خارج کشور 
 )احمدی

mahahmadi@yahoo.com 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – 
N. America 

Routing Number : 121 
000 248 

Account Number: 36 48 
46 88 52 

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

دوستانتان توصيه 
!کنيد  

مرزها و محدوديتها تنها شرايط و بازار         .  با ايدز هم بايد امری جهانی باشد        
برای نابوديش بايد مرزهای        .  انحصاری برای رشد آن را فراهم ميکند               

 .*اين تنها راه است! طبقاتی و جغرافيايی را در هم شکست

 ...به مناسبت روز جهانی ايدز 

 اينهم يکى از شاهکارهاى اسالمى در مورد بيمارى ايدز 

 !کشته شدگان ايدز شهيد محسوب می شوند
ه جان خود را از                      :   سايت حکومتی برنا   دز ک روس اي طبق فتوايي از سوي وزارت اوقاف مصر، حامالن وي

ي وزارت          "   احمد ابو يوسف" به گزارش المحيط،   .دست مي دهند شهيد خوانده مي شوند  ن اد دي مدير اداره ارش
رد             ه حديث رسول                 :   اوقاف مصر روزگذشته با حضور در کارگاه آموزشي خانواده ديني اعالم ک اد ب ن ت ا اس ب

اري           " هر آنکه به واسطه مرضي در شکم بميرد شهيد است" مبني بر اين که  )   ص( اکرم   م ي ل ب ي ه دل ، هر که ب
 درصد از حامالن ويروس ايدز در آخر عمر     90:   وي در ادامه مدعي شد.   آيد  ايدز بميرد، شهيد به حساب مي     

ه درجه             کنند و روي به سوي خداوند غفور رحيم مي        توبه راستين مي   ام مرگ ب گ آورند، به همين دليل در هن
وسف    "  گفتني است بسياري از علماي ديني مصر اظهارات .شوند شريف شهادت نائل مي   ادرست     "   احمد ي را ن

هاي قاهره نيز در اعتراض به اين      برخي دانشجويان دانشگاه  .   خواندند و به شدت عليه وي موضع گيري آردند        
 هاي   متخصص امور بيماري"   محمود وهبه" طبق گزارش .   هايي اين اقدام را محكوم آردند سخنان، در اعالميه  

  .*اند  بيمار حامل ويروس ايدز طي سال گذشته فوت آرده 960ويروسي مصر 



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 3 و        2اعتراض کارگران فاز           
 عسلويه 

 
کارگران بخش الکترو                                  
ايزوالسيون دست به اعتصاب               

خواست کارگران لغو حکم       .  زدند
کارفر دو  .  اخراج همکارانشان بود  

نفر از کارگران را اخراج نمود و         
برای تنبيه کارگران حقوقهای آنها       

 300 هزار تومان به       700را از    
يکی از    .  هزارتومان کاهش داد      

کارگران می گويد عدم موفقيت ما        
حضور نيروی اطالعات و                       
حراست و اداره کار بود که                       
همگی با هم عليه کارگران عمل            
کردند و در عين حال ما نتوانستيم        
حمايت ساير بخشهای اين فاز را           

در اين اعتصاب تنها       .  جالب کنيم  
تنها راهی که داشتيم             .    مانديم

اينبود که اولتيماتوم بدهيم و بتوانيم      
سازمان يافته تر اقدام کنيم و اين            
تعرض و بی شرمی را درهم                   

اکنون کارگران به سرکار    .  بشکنيم
خود باز گشتند اما هنوز اميد                    
دارند با اين اولتيماتوم می توانند            
 .بار ديگر قوی تر به ميدان بيايند

 
  

اعتصاب کارگران کارگاه مرکزی        
  1فاز 

 روز است که حقوق کارگران            3
. اين بخش به تعويق افتاده است             

اگر تنها    .  کارگران تجربه دارند      
چند روز ديگر بگذرد، بايد مثل             
ساير کارگران نه تنها در عسلويه         
بلکه در اکثر مراکز کارگری                  

. فاتحه حقوق خود را بخوانند                  
کارگران جمعی تصميم به                         

روز دوشنبه  .  اعتصاب می گيرند   
از همان ساعات اوليه کارگران             
در محل کار اعتصاب می کنند و          
اعالم می کنند تا حقوقهای ما                    

. پرداخت نشود کار نخواهيم کرد         
حراست و کارفرما و نيروهای              
اطالعاتی سريع وارد ميدان می            
شوند و کارگران را دعوت به                 

ابتدا تالش می کنند  . آرامش ميکنند 
با تهديد کارگران را به سر کار               

سپس وعده می دهند      .  باز گردانند 
سريع حقوقهای شما پرداخت                   

کارگران اعالم می        .  خواهد شد   

هر بار با اعالم        .  شرکتها است  
ورشکستی شرکتی صدها کارگر    
که چندين ماه بشدت استثمار                
شدند و بدور از خانواده کار                 
شاق کردند، بايد دست خالی به           

به همين     .  شهرستان برگردند     
 !سادگى

 
 

 کارگران پتروشيمی تبريز 
اينجا هنوز به تمام معنا تمامی             

بيش از  .  بخشها راه نيفتاده است     
اکثر اين   .   هزار کارگر دارد      5

کارگران يا قرارداد ندارند يا               
بيمه .  قراردادهايشان موقت است  

درمانی، بيمه باز نشستگی، بيمه      
کارگران در     ...  حوادث، و          

ايران از ياد برده اند که چنين               
بخش اساسی    .  حقی هم دارند       

مبارزات کارگران اينجا نيز                
برای پرداخت حقوق معوقه                 

اينجا نيز کارگران از نبود     .  است
تشکل و نمايندگان خود رنج می        

 هزار کارگر که حتی         5.  برند  
حق انتخاب نمايندگان مستقل               

حقوق کارگران   .  خود را ندارند    
اکثريت .  نيز متفاوت است             

 350 تا         220کارگران بين         
البته .  تومان حقوق می گيرند          

بايد اين را نيز بگوئيم که در                 
همين کارخانه پتروشيمی کسانی     
هستند که مبلغهای هنگفتی                    

مثال تعدادی    .  دريافت می کنند      
 تا يک         200 ميليون         1بين     

 تومان حقوق              800ميليون       
در مورد     .  دريافت می کنند         

کارگرانی که حقوقهای آنها پايين     
است در خيلی موارد همين                    
حقوق ناچيز هم پرداخت نمی              

کارگران اينجا نيز با               .  شود
مشکل پرداخت حقوقهای به                 

مواردی در  .  موقع روبرو هستند  
سال جاری کارگران به اداره              
کار مراجعه و شکايت کرده اند         
اما تنها پاسخ اخراج کارگران             

اخراج حربه کارفرما در         .  بود
مقابل اعتراض کارگران به باال        

کارفرمايان .  کشيدن حقوقها است  
براى استثمار بيشتر کارگران            
سعى ميکنند هميشه چند ماه                  
حقوقهای کارگران را پرداخت          

 .نکنند
 

 کارخانه پتروشيمی اروميه 
 کارگر    300اينجا  بيش از                

اين کارگران حقوقشان از      .  دارد
 350 هزار تومان تا                    200

 اخبار کارگرى
 تنظيم؛ نسرين رمضانعلى

کنند تا حقوقها پرداخت نشود باز          
در .  گشتن سرکار امکان ندارد          

همان چند ساعت اوليه اعتصاب           
کارگران متحد و پيروزمندانه به          
سر کار بر می گردند چرا که                   

 .حقوقها سريعا پرداخت می شود
 
 

 6 و 5کشمکش فاز 
 عسلويه تعداد        6 و        5در فاز        

زيادی از کارگران هنوز                            
. حقوقهای خود را دريافت نکردند      

کارفرما با تهديد کاهش نيروی               
کار و اخراج تالش دارد کارگران       

در اين بخش هر        .  را ساکت کند    
هفته تعدادی کارگر اخراج می               
شود و نيروی کار جديد با مزايا و        

 .حقوق کمتر استخدادم می شوند
 
 

کارگران " و            10 و            9فاز      
 " بلوچستانی

در اين بخش عسلويه تعداد قابل             
مالحظه ای کارگران از استان              

. سيستان و بلوچستان کار می کنند      
اين کارگران حداقل هر کدام                    

 ماه را از صاحب      5 الی   4حقوق  
اخراج در عسلويه    .  کار طلبکارند 
نداشتن قرار داد و        .  روتين است  

مزايا و نداشتن بيمه از ديگر                    
مشکالت کارگران اين بخش                   

يکی از کارگران می گويد        .  است
 هزار تومان   220حقوق ما را به      

اگر هم اعتراض        .  کاهش دادند   
کنيم با ماشين حراست ما را تا                 
خروجی عسلويه همراهی می                

حتی !  آنهم با دست خالی          .  کنند
حقوقهای چند ماه ما را پرداخت            

 90در عسلويه تقريبا       .  نمی کنند  
درصد کارگران حرفه ای و غير          
حرفه ای دارای قرار داد کار                  

کارفرما و شرکتهای             .  نيستند
مختلف که در اين منطقه هستند              
تنها تازيانه در حين کار را کم                 

اينجا تفاوتی با دوران               .  دارند
 .بربريت ندارد

 
پيمانگاران و شرکتها اعالم می             
کنند دولت به ما بودجه نداده                     

پولها از مرکز نيامده است        .  است
و جالبتر از همه اعالم ورشکستی       

٢٨شماره   
کارگران تشکلی  .  هزارتومان است 

معموال .  نمايندگانی ندارند  .  ندارند
کارگران فردی برای خواستهای          

در مورد   .  خود مراجعه می کنند       
قرارداد کاری و بيمه ها بايد گفت         
اينجا نيز مثل ساير مراکز                           
کارگری بيمه ها به فراموشی                  

کارگران .  سپرده شده است               
خوشحال هستند تا حدودی حقوق          

 .آنها منظم پرداخت می شود
 

 فاز يک و دوی اروميه 
شهرکهای صنعتی در شهر                       
اروميه، تمامی مراکز کارگری و        
کارگاه های کوچک و بزرگ، در        

يکسری از   .  اين دو  منطقه است        
کارخانه ها نيز در مسير جاده                  

. مهاباد نيز هستند             -سلماس      
کارگران در اين مراکز حداکثر             

 هزارتومان  250حقوقی که دارند     
در .  بدون قرارداد و مزايا است           

گزارشات آتی سراغ وضعيت                
يکايک اين مراکز خواهم رفت و          
تالش می کنيم موقعيت و وضعيت       
طبقه کارگر در ايران را نشان                

الزم به ذکر است بدونه               .  دهيم
همکاری حراست و اطالعات و            
نيروهای سرکوبگر کارفرما نمی        
تواند اين گونه کارگران را                        

مواردی با تهديد         .  استثمار کند    
" عليه امنيت ملی       "کارگران که       

عمل کردی و پراکندگی و نداشتن         
تشکلهای مستقل کارگری و                      
نمايندگان خود کافرما موفق می             

 .شود
 
 

گزارشی کوتاه در مورد اعتراض        
 پرسنل بيمارستانها در اروميه 

در بيمارستان خمينی که بخش                
آموزشی نيز دارد در اعتراض به        
ساعات کار زياد و طاقت فرسا و          
حقوقهای خيلی پايين اعتراضی در     

 صورت   2007 دسامبر     2تاريخ   
گزارش تاکيد ميکند     .  گرفته است  

که پارسال نيز      

 مجمع عمومى
ظرف اعمال اراده مستقيم 
و مستمر توده کارگران 

!است  

مجامع عمومى ! کارگران
!منظم خود را برپا کنيد  

  ١٣صفحه 



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

پرسنل و پرستاران اين بيمارستان       
اعتراضاتی را سازمان دادند که           

امسال اما   .  همراه با موفقيت بود       
اما تاکنون   .  وعده هائی داده است     

از اجرای اين وعده ها خبری به            
 .دست ما نرسيده است

 
 

 کارخانه چينی در کرمانشاه 
کارخانه چينی در کرمانشاه مثل            
ساير مراکز کارگری، نداشتن                
قراردادکار، پرداخت نکردن                  
حقوق و مزيای کارگران از جمله        

اما فراتر  .  مشکالت کارگران است  
از اينها نداشتن تشکل کارگری در       

 . اين مرکز است

 
 کارخانه آب معدنی دماوند 

کارگران اين کارخانه چندين ماه           
. است حقوق دريافت نکرده اند              

کارفرما اعالم ورشکستی کرده            
است و به کارگران اعالم کرده              

. است که همه بيکار می شوند                 
 نفر کارگر در اين            50بيش از      

. مرکز مشغول به کار هستند                   
کارگران تا کنون با مراجعه به               
اداره کار و مراکز ذيربط تالش             
داشتند حقوقهای خود را دريافت           

تاکنون حقوق کارگران             .  کنند
 .پرداخت نشده است 

 
 

 دماوند و مدرسه کودکان 
هوای اين منطقه بشدت سرد شده          

حتما در گزارشات ديگری       .  است
از وضعيت اينجا و کارگران                   
مهاجر و فصلی مفصلتر صحبت          

اما صحبت امروز      .  خواهيم کرد  
در مورد مدرسه ای است که بيش        

اين .   دانش آموز دارد         120از    
مدرسه ابتدائی است و شخصی به        
اسم محمد نوری اين مدرسه را               
اهدا کرده به کودکان اين منطقه              
که بتوانند حداقل مدرسه بروند و          

از طرف  .سواد ابتدائی داشته باشند   
آموزش و پرورش اعالم شده                  
است که به اين مدرسه هچ گونه             
امکاناتی اختصاص پيدا نخواهد            

خانواده ها مجبور هستند            .  کرد
پول سرويس کودکان را پرداخت         
کنند و دستمزد معلمينی که در اين        

بح           -1 ردا ص د از ف رار ش ق
اب         اب و ذه سهای اي سروي
ق           ان طب ر و آن ارگران داي ک
ود        ای خ ر کاره ر س ول ب معم

 . حاضر شوند

ار          -2 اعت ک د س ق ش تواف
ار و          انون ک کارگران بر اساس ق

 ساعت باشد و اگر       44هفته ای   
کارگران بيش از اين ساعت کار      
ت          اری درياف افه ک د اض کردن

 .نمايند

ر         -3 ر ه د س د ش ا متعه کارفرم
ماه و بموقع دستمزد کارگران را      

 .پرداخت نمايد

سئله         -4 د م د ش ا متعه کارفرم
 نفر از کارگران   30بازنشستگی  

د      ن      .  را فورا حل کن ر اساس اي ب
ذاکره          ان م س از پاي ق و پ تواف
ن از          ا دو ت له کارفرم بالفاص
رای         ارگران را ب ای ک ده ه نماين
سئله           ل م يری و ح پيگ

 نفر از کارگران   30بازنشستگی  
نندج        اعی س امين اجتم ه اداره ت ب

 .فرستاد

ش           -5 اه پي د م ا از چن کارفرم
ه را قطع        رم در کارخان غذای گ
ول          ارگران پ ه ک ای آن ب ه ج و ب
ت           ذا را پرداخ ده غ ک وع ي
ميکرد که توافق شد از فردا يک   
ه          ه ب رم در کارخان وعده غذای گ

 .کارگران داده شود

رع          -6 ول داد در اس ا ق کارفرم
ه را       وقت مشکل بهداشت کارخان

 . حل کند

درت          ه ق اهو ب ارگران ش ک
برگزاری مجمع عمومی و اراده      
ل            ارگران در مقاب د ک متح
اه         زورگوئی کارفرما و دولت آگ

 . هستند

 

يروز        ش پ يرو رخ ارگران ن  ک
 شدند 

د از        ارزه و         6بع  روز مب
اعتصاب کارگران به خواستهای     

د    ه      .   خود دست يافتن ه توطئ د ب باي
الش           ه ت رد ک اره ک ا اش کارفرم
ارگران را           د ک ف متح ود ص نم

د     دگی کن ار پراکن ا   .  دچ و ب
دادی از          الی تع دهای توخ وع
ه          ه ب د ک ارگران را راضی کن ک

د   رکار برگردن ا   .  س ارگران ب ک
خ          ه پاس ن توطئ ه اي ياری ب هوش

ل      .   دادند توانستند متشکل در مقاب

 ...اخبار کارگرى
 

همچنين .  مدرسه تدريس می کنند        
گرمای اين مدرسه و نظافت و                  
غيره بايد هزينه اش را خانواده ها         

اين مدرسه کودکان        .  تامين کنند   
ثروت مند و صاحبان قدرت                       

در اين مدرسه کودکان              .  نيست
دماوند و   .  بردگان درس ميخوانند     

اطراف دماوند مرکز صنعتی                   
منطقه .  نيست، اصال صنعتی نيست   

اى است که آقازاده ها بايد از آب             
و هوای سالم برخوردار باشند و              
مهاجرين و کارگران فصلی                       
مشغول ساختمان سازی برای                  
آقازادگان و خانواده های آنها نيز            
برده های خانواده های اين آقازاده         

يک گشت کوتاه در اين منطقه        !  ها
هر انسان با وجدان را بشدت آزار         

اين مدرسه در آستانه           .  می دهد   
 .تعطيلی است

 
 

اعتصاب و اعتراضات کارگران             
 شاهو در سنندج 

ش از     ن          3بي ه در اي ت ک ال اس  س
ن         مرکز کارگری شاهد کشمکش بي
ت و          ار، حراس ا، اداره ک کارفرم

ستيم    ات ه ای    .  اطالع در ماهه
شنامه ای          ی بخ ا ط ته کارفرم گذش
وق و           دون حق ار ب افزايش ساعت ک
ارگران         ه ک تمزد را ب زايش دس اف

ن       .   اعالم کرد  ه اي کارگران سريع ب
ارگران  .  بخشنامه اعتراض کردند   ک

ش            ار افزاي ر ب د زي الم کردن اع
ت           د رف ار نخواهن اعت ک . س

شيدند و           ار ک ت از ک ارگران دس ک
ار و           ه اداره ک ود را ب دگان خ نماين

ن     .   استانداری فرستادند  در نتيجه اي
ن         دند اي اعتراض کارگران موفق ش
ب           ارگری را عق د ک ت ض سياس

د اه و          .  برانن ان م ر آب ا در اواخ ام
ا           ا ب ار کارفرم ن ب ل آذر، اي اواي

د      دان ش ازه وارد مي ه ت ت .  توطئ گف
دارد و           ود آوری ن ه س ن کارخان اي

م           ی کني ل م ه را تعطي . کارخان
ع عمومی       اهو در مجم ارگران ش ک

د       صاب گرفتن ه اعت صميم ب ود ت . خ
ارگران شاهو          اولتيماتوم  و تهديد ک

اين بار نيز موثر شد و يکبار ديگر     
ر از           ی ديگ شکل ورق د و مت متح
ارگر را از           ه ک ارزه طبق اريخ مب ت

 . آن خود کردند

 :با اجرا و تعهد کارفرما مبنی بر

٢٨شماره   
ه            يدن ب ا رس ستند و ت ا باي کارفرم
ه         ان ب ود همچن تهای خ خواس

د      ه دهن صاب ادام هر   .  اعت در ش
ی        ات مهم ارگران تجربي نندج ک س

د             اله اخير کسب کردن د س . در  چن
ف         د ص ی توان راج نم ام اخ احک
ده        متشکل کارگران را از هم پراکن

ه         .   کند ای معوق ه حقوقه قرار شد ک
ت         3 ا پرداخ ارگران يکج اه ک  م

ود م       6.  ش ه حک ارگری ک ر ک  نف
و           ود لغ ده ب ادر ش ا ص راج آنه اخ
اماندهی           ن س ردد و همچني گ
شی، بهداشت و        دستگاههای گرماي
ار در          ط ک امکانات رفاهی در محي

ود     را ش ت اج راع وق ان  .  س در هم
صاب              د از اعت روز اول بع

اد      . دستگاههای گرمايشی به راه افت
ا        دند و کارفرم يروز ش ارگران پ ک

د        ب راندن ه عق ن    .  را ب ز اي رم
اد           ز اتح يزی بج يروزی چ پ
کارگران و ايستادگی آنها در مقابل      

 .توطئه های کارفرما نبود

 

دنی ارس         ارگران آب مع راج ک اخ
 مريوان 

ز  در            28 ن مرک ارگر اي   27 ک
د           ای چن دون پرداخت حقوقه ابان ب

يکی از  .  ماهشان اخراج  می شوند  
د         ی گوي صبانت م ا ع ارگران ب : ک

م     اينجا پول داشته باشى رهبر را ه
د     د بخري ی تواني سئولين   .  م اال م ح

ا            ود ب ی ش ار  را نم  300اداره ک
د   ان خري ده   .  هزارتوم ه ب رابط

اير             ا و س ستان اداره کاره ب
ب         ه ل ان ب ه ج ای مربوط ارگانه

 .  کارگران رسانده است

 

اعتصاب کارگران سد گاران 
 مريوان 

وز      ي ان ن ري وک ای    :   م ی روزه ط
ران واحد                ارگ گذشته جمعی از ک
ژئوتکنيک سد گاران مريوان ، در       
وق                راخت حق ه عدم پ اعتراض ب
ه اعتصاب                 ه خود دست ب ماهيان

اه   5اين کارگران که حدود     .   زدند  م
کرده      است حقوق خود را دريافت ن

ام              ج ه ان  12اند ، روزانه مجبور ب
ت در ازای                 خ ار س ت ک اع س

ار        2احتساب فقط    ه ک  ساعت اضاف
د      ن اش ی ب ن           .   م ت اي ی اس ن ت ف گ

اب              ص ت ن اع ي وم اب، س ص ت اع
يک سد                 کن و ت کارگران واحد ژئ
ه           ت ذش اه گ گاران مريوان  در سه م

 .*می باشد



١۴صفحه  يک دنياى بهتر   

 آذر امسال کشمکش برسر                 ١۶
يک جبهه کشمکش        .  ايندور بود   

چپ و راست در مقياس جامعه                
. جدال آزادى و ارتجاع بود          .  بود

نمايش گردن نگذاشتن و نپذيرفتن         
ادامه مقاومت و اعتصابات          .  بود

ادامه .  قهرمانانه کارگران بود           
. تالش زنان براى حقوق برابر بود      

 ١۶.  صداى حق طلبى جامعه بود        
آذر فراتر از دانشگاه و يک                        

رژيم اسالمى  .  مناسبت روتين بود   
عليرغم دستگيريها و آدم ربائيهائى     
که سازمان داد، نتوانست اين روز        

قرار بود    .  را پشت سر بگذارد          
صداى مستقل عليه جنگ و براى          
آزادى و برابرى و دفاع از کارگر         

. و زن و آزادى انسان بلند نشود              
قرار بود جناح ديگرشان دانشگاه          

يک عنصر  "و دانشجو را بعنوان        
پشت سياست      "  فعال اجتماعى      

و انتخابات   "  صلح و حقوق بشر      "
همه اينها    .  نتوانستند.  رژيم ببرد   

با شعار آزادى و           .  پاسخ گرفت   
برابرى و تحريم انتخابات پاسخ             

با شعار آزادى زندانى             .  گرفت
با دانشگاه    .  سياسى پاسخ گرفت       

با سرود  .  پادگان نيست پاسخ گرفت   
 آذر  ١۶.  انترناسيونال پاسخ گرفت   

چکيده تمايل و جهت جنبش آزادى        
و برابرى و راه حل انسانى در                 
مقابل جنگ و دولتهاى جنگ طلب       
و در مقابل خيل ناسيوناليستها و              

شعارهاى .  ملى اسالمى ها بود           
 آذر، با    ١۶انسانى و آزاديخواهانه     

رنگ سرخى که شايسته آنست،              
نماينده تمدن و مدنيت و آزادمنشى        

 . و برابرى طلبى مردم ايران بود

 

اگرچه جمهورى اسالمى و راست       
 آذر نتوانست استقامت چپ      ١۶در  

را درهم شکند، اما توانست با                   
حمله به فعالين دانشجوئى حدود              

 نفر را در تهران و شهرستانها         ٣٠
اولين کار   .  دستگير و زندانى کند      

 ... يادداشت سردبير

تالشى فشرده و همه جانبه براى              
بايد .  آزادى دستگير شدگان است         

. رژيم اسالمى را پشيمان ساخت            
شعار آزادى زندانى سياسى بايد               
بيش از هر زمان به صدر شعارها          

حمايت دانشگاه   .  و خواستها برود     
از جنبش کارگرى و جنبش زنان             
بايد با حمايت متقابل کارگر و زن            
و دانشجو و کل اردوى آزادى و                

اين جنبش    .  برابرى پاسخ بگيرد       
انسانى و آزاديخواهانه اگرچه                   
سنگرها و جبهه هاى متعددى دارد         
اما متعلق به يک افق اجتماعى                  

 آذر    ١۶.  واحد براى تغيير است         
ادامه دارد چون فشرده و جمعبندى        

و .  اعتراض راديکال جامعه است       
اعتراض راديکال و نخواستن                   
وضع موجود هر روز در جبهه اى        

. از نبرد طبقاتى در جريان است              
 آذر، نبرد اردوى آزادى و       ١۶نبرد  

برابرى و سوسياليسم عليه اختناق          
و تبعيض و ارتجاع سرمايه دارى          

 . اسالمى بود

 

و باالخره اين اشانتيونى از                          
نسلى که  .  اعتراض نسل جديد است    

توقع و تلقى اش از زندگى و آزادى         
و حق با جمهورى اسالمى فاصله           

اين نسل رژيم اسالمى     .  نورى دارد 
را نميپذيرد و دستگيرى تعدادى               
فعال دانشجويان نميتواند مانع اين           

اين نسلى است که       .  نخواستن شود  
جنگش را با رژيم اسالمى آغاز               

اين نسل وضعيت          .  کرده است     
موجود را نميخواهد و حکومت                
اسالمى و اپوزيسيون بورژوائى            

اين نسل    .  پاسخى براى آن ندارد         
عدالتخواهى و مدرنيسم و                             

انسانگرائى اش را در سوسياليسم            
. و آلترناتيو کارگرى يافته است               

آينده از آن اين نسل آوانگارد و                  
 . سوسياليست است

 !   آذر١۶زنده باد نسل سرخ 

٢٨شماره   

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

 کارل مارکس 



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

خدا را چه ديدی؟ اينها بنظر نماينده منحصر به فرد             !  شرافتمندانه ميکردند 
 !عقل و خرد و مستاجرين ابدی برج عاج اند

 
 در مورد سناريو سياه،        ٩منصور حکمت پس از نگارش قطعنامه پلنوم              

، با کاغذی در       "مخاطرات احتمالى در جريان سرنگونى رژيم اسالمی            "
با شوخی و جدی گفتم مگر کوه ميکندی؟          .  دست از اتاق کارش بيرون آمد      

: با مکٽ و لبخندی بر لب گفت         .  پاسخش حاکی از يک نگرانی عميق بود        
خود قطعنامه را در عرض چند دقيقه نوشتم اما تيترش حدود نيم ساعت                   "

اشاره به سوء تفاهم و تعابيری ميکرد که چنين مبحٽی ميتواند    "! طول کشيد 
نگرانی اش  .  در ذهن وارونه جريانات پوپوليستی و چپ سنتی ايجاد کند               

اما مسلما تصور نميکرد که روزی سياست رهبری حزبی که                .  بيجا نبود 
 . خود بنيان گذاشته بود، تحت تاٽير چنين سنتی قرار گيرد

 
ما از کسانى که بى هيچ      :  "به زمين خود برگرديم، دوست دارم تکرار کنم          
ما از کسانى که درباره ما      .  دليل و مجوزى به ما دشنام ميدهند دور ميشويم         

احترام .  دروغ ميگويند، افترا ميزنند و نشر اکاذيب ميکنند فاصله ميگيريم            
ما به کسانى که در مقابل بحث سياسى هوچيگرى ميکنند، خود را به                             
نفهمى ميزنند و در عالم کوچک و حاشيه اى خودشان مانور ميدهند پائين                  

 )*منصور حکمت." (ميايد

اعتراض به کمبود و گرانی                
 بنزين و گاز

 2در     10/9/86در روز شنبه       
جايگاه توزيع گاز مصرفی                 
خودروها در غرب تهران، در         
دهکده المپيک و شهرک صدرا،     
بعلت کمبود و وقفه در توزيع             
گاز مصرفی جمع کثيری از               
رانندگان در اين دو جايگاه در           
حاليکه عليه جمهوری اسالمی         
فحش و شعار ميدادند دست به            

نيروهای مزدور  .  اعتراض زدند 
ضد شورش و انتظامی بال                   
فاصله پس از محاصره اين دو          
جايگاه با ضرب و شتم و فشار           
و تهديد رانندگان معترض را             

بدنبال اين     .  متفرق می کنند         
 ساعت      48اعتراض بمدت            

جايگاههای بنزين و گاز                        
مصرفی خودروها در غرب              
تهرا ن برای پيشگيری از                     
هرگونه اعتراض مردم  به                  
کنترل و نظارت نيروهای                    

 .نظامی حکومتی در آمد

  

 !گسترش دستگيری دانشجويان

در اين روزها با نزديکتر شدن         
 آذر و وحشت حکومت از            16

 ...ستون آخر 
٢٨شماره   

مبارزات دانشجويی، دستگيری و      
بازداشت دانشجويان همچنان رو        

بنا به اخبار        .  به افزايش است       
بدست آمده بخشی از نيروی                    
انتظامی موسوم به پليس امنيت در    
هماهنگی با حراست دانشگاهها و       
اداره اطالعات دستگيريها و با              

در اين   .  زداشتها را انجام ميدهد       
روزها پليس امنيت تمام پرونده             
های متفرقه را کنار گذاشته و فقط        
به پرونده سازی و سرکوب                     

بنا به    .  دانشجويان مشغول است      
اخبار موثق در اين مرکز                          
دانشجويان را تحت شديدترين               
فشارها و شکنجه های روانی و             

مرکز .  جسمی قرار ميدهند              
استقرار پليس امنيت در خيابان             
شاهپور تهران و اداره آگاهی                 

گفتنی است  .  نيروی انتظامی است  
در اين روزها بخش وسيعی از              
نيروهای کادر و وظيفه انتظامی          
سرکوبگر بعلت آماده باشهای                
شبانه روزی و مکرر، خستگی،          
فقر و نداشتن انگيزه به طرق                  
مختلف عليه فرماندهان ما فوق             

 .خود تمرد می کنند

  

ليال احمدی، فعال حزب اتحاد                
 کمونيسم کارگری

 دو گزارش از تهران

 اعتراض به کمبود بنزين و دستگيرى دانشجويان
 ليال احمدى

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

www.for-abetterworld.com 
http://for-abetterworld.blogfa.com 

يک دنياى بهتر  نشريه   
!را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

!با نشريه مکاتبه کنيد، سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  

اين صحبت هايی که از وام ميشه هم برای            !  حتی يک دوچرخه هم ندارم     
! پول دار هست و االن که ما فقط ماهی کفال و کپور و سفيد صيد ميکنيم                    

اگر اتفاقی ماهی ازون برون به تورمان افتاد مامور شيالت می آيد و آن                    
چون .    جديدا هم که به ما ميگويند بايد از اين جا برويم             .  را از ما ميگيرد    

 !اين منطقه جزو طرح ملی اعالم شده است

 

اين .  اين تنها گوشه ای از زندگی مشقت بار کارگران در ايران است                         
سوال در ذهن هر خواننده ای تکرار ميشود که چه کسی قادر به عوض                     

. هم گذشته  "  دعا و تقدير و مشيت         "کردن اين وضعيت است؟ کار از               
. جهموری کثيف اسالمی که ثابت کرده نه ميخواهد نه توان آن را دارد                      

اسالم سياسی و برپايی نظام جهل و خرافه و زندان بيشتر از اين ها                            (
و ثانيا هم همين رژيم مرتجع سرمايه          )  خرج بر دست رژيم گذاشته است        

کل نيرو  !  دارى از قبل خود طبقه کارگر به حيات انگليش ادامی می دهد                
ها و طيف های ملی اسالمی و راست پروغرب و مجاهدين را که فاکتور                 
بگيريد، تنها نيروی عينی که قادر به تغيير زندگی کارگران و کل جامعه                  
است پيشرو ترين جنبش طبقه کارگر در ايران يعنی جنبش کمونيسم                            

اما از آن جا که الزمه اين کار يک مبارزه سازمان يافته و             .  کارگری است 
متحد است ما امروز تنها راه را متحد شدن در ظرف اين کار و سازمان                     

 .خود کارگران يعنی حزب اتحاد کمونيسم کارکری می دانيم

 

کارگران بايد مجتمع عمومی خود را بپا کنند و در هماهنگی با ساير اقشار       

زنان، جوانان، معلمان،    (  طبقه و همچنين جنبش های اجتماعی ديگر          
طبقه کارگر به تشکل توده      .  بعنوان يک طبقه متشکل شوند     )  پرستاران

 . اى و حزبى خود براى رهائى از اين اوضاع نياز دارد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سازمان حزبى کارگران کمونيست و                  
امروز هيچ توهمی از سوی طبقه کارگر به ديگر              .  سوسياليست است 

بازيگران سياسی و جناح های مختلف رژيم ضد کارگر اسالمی جايز              
اينها امتحانشان را پس داده اند و ثابت کرده اند که اپسيلونی به              !  نيست

منافع طبقه کارگر ربطی ندارند و تا بتوانند برای سرکوب آن دست به              
اتحاد و تشکل و افق کارگرى راه حل نجات          .  اتحاد و ائتالف می زنند    

 .* طبقه کارگر و آزادى کل جامعه است

 

 ...گزارش از کارگران شيالت شمال



١۶صفحه  يک دنياى بهتر   

 آزادى و برابرى

ميخواستم ببينم باتوجه به           .  سالم
گزارش شوراى اطالعات آمريکا        
در شرف سازش ميان اين دو                    
رژيم هستيم؟؟؟؟ و آيا خطر جنگ         
کاهش يافته؟ نظر شما در اينمورد         

 چيست؟

 

 آزادى و برابرى عزيز،

اخبار و گزارش سرويسهاى                     
اطالعاتى آمريکا با برخورد مثبت      
وزارت خارجه رژيم اسالمى هم          

در مورد       .  مواجه شده است            
سازش، نظر من اينست که مذاکره       
و ديپلماسى و سازش بخشى از                

قبل از انتشار    .  پروسه جنگ است   
اين گزارش، توافقاتى در مورد              

مذاکرات .  عراق صورت گرفت       
دفاتر .  مستقيم بعدى تعيين شد              

کنسولگرى رژيم در کردستان                
عراق باز شدند و بخشى از                         
دستگير شدگان در عراق آزاد                  

همينطور بدرجاتى عمليات      .  شدند
. انتحارى در عراق کاهش يافت            

همه اينها نتيجه توافقات آمريکا و          
جمهورى اسالمى در مورد عراق        

با اينحال، خطر جنگ، مادام        .  بود
که دولتهاى جنگ طلب براساس            
منافع و استراتژى سياسى شان                
برطبل آن ميکوبند، منتفى نشده              

کار ما و جنبش ما اينست که       .  است
نظر .  اين خطر را منتفى کنيم               

شخصى من اينست که ميزان                    
زيادى از تبليغات جنگى و اعمال          
فشارهاى ديپلماتيک براى تغيير            
در معادالت قدرت در درون خود         

شوراى صلح  .  "رژيم اسالمى است  
ملى اسالميها و کميته دفاع از                   

ارکان داخلى اين      "  انتخابات آزاد  
اما مستقل از اينکه هر     .  سياست اند 

کس چه تحليلى از اوضاع دارد،            
جنبش آزادى و برابرى با يک                  
خطر جدى مواجه است و کارش            
اينست که اين خطر را منتفى و                
براى بدترين حالت ممکن خود را         

 . آماده کند

توجه شما را به بيانيه حزب در                
. همين شماره نشريه جلب ميکنم            

 . موفق و پيروز باشيد

بلکه آتوريته سوسياليسم بين                 
الملل بود که جريانات اسالمى و        
ناسيوناليستى را هم وادار کرده          

شان را    "  عدالتخواهى"بود که       
. رنگى سوسياليستى بزنند                     

بنى "  جامعه بى طبقه توحيدى       "
صدر و مجاهدين سابق يک                  

اما اين تنها              .  نمونه است       
اسالميون نبودند که رنگ                      
سوسياليستى بخود ميزدند، بلکه        
سنت ناسيونال رفرميسم و جناح        
چپ جنبش ملى اسالمى نيز                  

. سوسياليسم شان اسالمى بود              
هنر حزب توده اينبود که بين                

اين !  اسالم و سوسياليسم پل بزند     
جنبشها اما همه به بن بست                     

اسالميون، چه آنها که         .  رسيدند
در حکومتند و چه آنها که در                 
اپوزيسيون اند، جملگى ماهيت          
ضد بشرى و جنايتکارانه شان را    

بعيد ميدانم      .  برمال کرده اند          
امروز مردم ايران آنهم بعد از             
سه دهه تجربه مستقيم اسالم و             
دست درازى اش به  زندگى                  
مردم، اسالم ديگرى را اينبار با         

اسالم راستين و                  "عنوان         
اين از      .  بپذيرد"  سوسياليست

اسالم در ايران به    .  محاالت است 
کارت .  پايان خط رسيده است          

اسالم سوخته است و هر کسى             
که رنگ اسالمى به سياست و              
پالتفرمش بزند، حاشيه اى                    

 . ميشود

 

بعنوان کمونيست ما البته                         
مان را به طرف               "  سرنيزه"

سرمايه دارى و نظام مبتنى بر            
فالکت و حقارت و بيحقوقى                  
انسانها ميگيريم و دولتهاى                    
اسالمى و غير اسالمى اش را به        

شما طبعا   .  همين اعتبار ميکوبيم    
ميتوانيد اسالم را بعنوان عقيده            
شخصى داشته باشيد، هرچند در       
همين قلمرو شخصى هم اسالم            
مانع پيشرفت و تعالى و رشد                
انسان است، اما مقايسه اسالم با          
آرمانهاى انسانگرايانه                             
سوسياليستى تکرار داستان کهنه      

" تشيع سرخ علوى      "و منسوخ       
ضد "اينجا ديگر ما صرفا      .  است
نيستيم، بلکه به اين نوع         "  رژيم

اسالم و جرياناتى که اين نوع               
اسالم را باد ميزنند برخورد                  

کمونيسم و   .  جدى سياسى داريم     
سوسياليسم جنبش واقعى و                    
انتقادى طبقه کارگر عليه نظام            

 نامه ها،
 سياوش دانشور

 حسن صالحی نيا

بدان آه  !  آقاى على جوادى محترم    
جمهورى ايرانى با اسالم مّحمدى         

اين آخوندهاى    .  خيلى فرق دارد       
. آثيف ربطى به اسالم ندارند                  

اسالم واقعى عدالت و مساوات و           
برابرى و انصاف و مروت و                   

ولى .  نيكى و خير خواهى دارد            
جمهورى ايرانى بى عدالت و بى           
رحم و بى انصاف و ربطى به                  
اسالم نه از دور و نه از نزديك                 

لطفا .  ندارد و نخواهد داشت                
سرنيزه خود را بطرف آخوندهاى        
حاآم در ايران اين مالهاى بيشرف    
و بى ناموس نشان دهيد زيرا اينها         

درنهايت اسالم   .  جنايت آارهستند  
راستين همان سوسياليست واقعى         

لطفا .  است آه همه را يكسان ميبيند     
 . جواب اين ايميل را بدهيد

 

 آقاى حسن صالحی نيا

ما درک ميکنيم که افرادى هستند          
که خود را مسلمان ميدانند و از                

. اين رژيم و اعمالش متنفرند                    
کمونيستها سياست شان را                         

" مقابله با مسلمانان           "براساس      
نگذاشته اند، بلکه با جريانات و              
رژيمهاى اسالمى و مشخصا با              

 طرف هستند   جنبش اسالم سياسى  
و براى به شکست کشانيدن آن                 

اما من در اين              .  تالش ميکنند    
استدالل شما در باره اسالم واقعى         

اسالم .  و غير واقعى شريک نيستيم    
به عنوان يک دين و مذهب و                    
مجموعه عقايد و راه و روشها                 
يک پديده ارتجاعى و ضد بشرى          

راستش تمام مذاهب همين         .  است
اگر تفاوتى هست اينست     .  گونه اند 

که برخى از آنها توسط بشريت               
پيشرو مهار شدند اما اسالم هنوز          
در دنيا و بويژه در کشورهاى                  
اسالم زده چرخ ميزند و قربانى              

و "  اسالم راستين       .  "ميگيرد
ديگر از آن                "  سوسياليست"

مقوالت کهنه و امتحان پس داده              
زمانى شريعتى و مجاهدين       .  است

و نهضت آزادى و فرقان و آرمان         
. مستضعفين از اين حرفها ميزدند        

اسالم آنها  "  واقعى بودن "دليلش نه   

٢٨شماره   
اين جنبشى مدرن و       .  موجود است  

پيشرو است که نقطه شروعش را            
باالترين دستاورهاى بشر امروز            
قرار داده و براى فراتر رفتن از                
آنها و تغيير بنيادى اين نظام تالش           

بايد متوجه بود که اين نظام         .  ميکند
هر اهرمى را که در خدمت بقاى              

 –خويش و تامين سود بکار ميگيرد       
اعم از مذهب و مردساالرى و                   

بايد بعنوان     -خرافه و کهنه پرستى      
ارکان و جوارح آن ديده و فهميده              
شود و با نقد عميق سوسياليستى                

حکمت وجود و           .  پاسخ بگيرد     
بازتوليد اسالم و مذهب و دکان                  
پرسود آن در دنياى امروز را بايد            

يک هدف    .  در همين نظام جست         
انقالب کمونيستى طبقه کارگر                  
رهائى جامعه از مذهب و خلع يد از    

روشن است که برنامه    .  مذهب است 
سوسياليستى ما، در عين مبارزه              
براى مذهب زدائى در جامعه از               
آزادى مذهب و بى مذهبى دفاع                 

 .    موفق و پيروز باشيد. ميکند

 

 فرزين

آيا حکومت کمونيستى                                     
را براى آذربايجان      )  سوسياليستى(

 مناسب ميدانيد و چرا؟ 

 

 فرزين عزيز، 

به نظر ما کمونيسم و سوسياليسم              
تنها راه نجات بشريت امروز است         
و ما براى ايجاد يک ايران                             
سوسياليستى و آزاد و مرفه تالش            

در مورد سوال شما، که             .  ميکنيم
توجه را به آذربايجان ميدهد،                      

. منظور شما را دقيقا متوجه نيستم           
اگر يک آذربايجان سوسياليستى و          
جدا از بقيه ايران را مد نظر داريد،         
آنوقت سوال اينست که چرا اين                 
هدف انسانى و سوسياليستى و                    
بشرى را براى مردم در ايران و               
جهان نميخواهيد؟ به هر حال                      
خوشحال ميشوم که دقيقتر نکته تان       
را بيان کنيد تا روشنتر به آن پاسخ           

اما در همين سطح، من                    .  دهم
سوسياليسم و موازين حکومت                  
شوراها و جمهورى سوسياليستى را     
در دنياى سرمايه دارى امروز                  
براى هر گوشه کره خاکى مناسب           

چرا؟ چون اداره    .  و مطلوب ميدانم   
جامعه براساس دخالت مستقيم و               
مستمر مردم، و سازماندهى توليد           

اجتماعى 
  ١٧صفحه 



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

براساس رفع نيازهاى شهروندان،       
بسيار عاليتر و پيشروتر از قدرت        
هاى شش در چهار فالن ديکتاتور         
و خان و سرمايه دار و ژنرال و يا          
اداره جامعه براساس بردگى مزدى    

حتى .  و اولويتهاى سرمايه است         
اگر شما ميزان توانائى ها و منابع          
يک جامعه را ثابت فرض کنيد،              
سازماندهى اين جامعه براساس             
الگوى سوسياليسم مارکسى، نتيجه      
اش يک جامعه ايمن تر، مرفه تر،         
آزادتر، انسانى تر در قياس با يک         
مناسبات اقتصادى استثمارى و              
حاکميت سرکوبگرانه يک دولت          

 . سرمايه دارى است

 

معموال مليون و قوم پرستان و                  
دمکراتها ميگويند بله سوسياليسم          

نوبت "اما حاال            "  چخ گزل     "
تاريخى قدرت ملى و احياى هويت       
ملى است، عدالت اجتماعى هم                

به شما توصيه اکيد     "!  نتيجه اينست 
ميکنم که زير بار اين کالهبردارى       

اين .  ملى و ناسيوناليستى نرويد          
جنبشى ارتجاعى است که تالش             
دارد هويت طبقاتى و انسانى                     
اکثريت مردم را کنار بزند و                     
هويت کاذب ملى و قومى برايشان        

اين جنبش ميخواهد بازار       .  بتراشد
داخلى و تيول خود را برپا کند و              

کارگر "سهم بيشترى از استثمار           
اين .  را به جيب بزند              "  ترک

جنبشى ضد انسانى و واپسگرا                
است که رگه هاى افراطى آن                    
رسما فاشيست هستند و در                          
صورت قدرتگيرى در يک کوره         
دهات شروع به پاکسازى قومى             

به شما توصيه ميکنيم              .  ميکنند
مباحث منصور حکمت در باره              
ملت، ناسيوناليسم و برنامه                        

. کمونيسم کارگرى را بخوانيد                
کارگر در آذربايجان و تهران و              
کردستان و خوزستان و سيستان و        
هر جاى ايران يک موجوديت                 
واحد طبقاتى است و در يک                      

منفعت .  شرايط مشابه قرار دارد        
کارگر بعنوان يک طبقه بدوا در             
اتحاد اوست و آزادى اين طبقه تنها       

. با آزادى کل جامعه ممکن است            
هدف کارگر و کمونيسم شريف و          

هدف .  انسانى و آزاديخواهانه است    
ناسيوناليسم ضد بشرى، ارتجاعى       

سوسياليسم در سيستان و                         
اين صدا بويژه    .  بلوچستان باشيد 

در ميان کارگران مهاجر و مردم      
روشن بين در بلوچستان فى                  
الحال هست و شما ميتوانيد آن را       

روشن است ما از        .  تقويت کنيد  
هر تالشى براى رفع موانع کار          

موفق و  .  شما دريغ نخواهيم کرد    
 . پيروز باشيد

 

 آقاى يزدانى

جعل "نامه و شعر شما در مورد         
نام انجمن اسالمى دانشگاه عالمه     
طباطبايى و انتساب ابراهيم                  
نعيمى به عنوان دبير هيات                    

و شكايت شما به            ...  نظارت    
دريافت "  درگاه خداوند سبحان       

انديشه هاى   "دفاع شما از         .  شد
و انتقادتتان به   )"  ره(امام خمينى   

آافران که قرآن را با احمدى                 
کردند، حرف     "  نژاد به نيزه         

دانشجو و تالش براى آزادى                
احمدى نژاد فرزند خلف       .  نيست

يادتان باشد   .  خمينى جالد است     
که با يک نامه دو خطى همين               
امام شما هزاران زندانى سياسى        
و جوان آن مملکت قتل عام شدند        
که هنوز خانواده هايشان از محل      

اين .  دفن شان هم خبر ندارند             
البته يک قلم از جنايات خمينى             
است که همه جناح هاى حکومتى      

اگر به آزادى فکر    .  مفتخر به آنند  
ميکنيد بايد بدوا با اين رژيم و               

از .  اسالم تصفيه حساب کنيد           
موضع دو خردادى و انجمن                 
اسالمى نميتوان کاسه داغ تر از         

همين انجمنهاى اسالمى   .  آش بود 
در دانشگاهها روى فرو کردن           

هاى خمينى و            "  سر نيزه     "
سروش و ديگران به قلب                        

. دانشجويان آزاديخواه پاگرفت          
اگر امروز اينها هم در جنگ                
جناحى بيمصرف شدند،                          
دانشجوى آزاديخواه و مبارزه             

. براى آزادى بى تقصير است             
اسالم و آزادى و حقوق انسانى            

 . موفق باشيد. غير قابل جمع اند

 

 دوستان نگاه ديگر

نشريه شماره دو جنبش نو و                  
گزارش شما از دستگيريهاى               

برايتان .  دانشجويان دريافت شد     
 .*آرزوى موفقيت ميکنيم

 

 ...نامه ها
و براى تحکيم بردگى سرمايه                    

براى برپائى يک          .  دارى است    
ايران آزاد و خوشبخت                                    
سوسياليستى به اردوى ما ملحق              

 .   موفق باشيد. شويد

 

رفقاى جوانان حزب اتحاد                           
 کمونيسم کارگرى تهران

 آذر و     ١۶پيام هاى شما در باره            
همينطور گزارش توزيع پيام على          
جوادى در اطراف دانشگاه دريافت      

خسته نباشيد و دستتان را                 .  شد
 .بگرمى ميفشاريم

 

 باستان شناس کوچک

می خواهيم به       )    ما(من    .  سالم
اگر از ما حمايت    .  حزب کمک کنيم  

 مالی ميکنيد ميتوانيم شما را در

اگر .  پيشبرد اهدافتان ياری فرماييم     
ميخواهيد موفق شويد تنها به                       
تبليغات مجازی بسنده نکنيد چون           
جوانان مثل ما ميتوانند شما را به             
اهداف واال و اون آزادی که                         

حوزه نفود ما از    .  ميخواهيد برسانند 
 .ايالم تا زابل در سيستان می باشد

 

 باستان شناس کوچک عزيز،

سازماندهى فعاليت کمونيستى ما،          
برخالف جريانات دست ساز قومى       
و مذهبى، متکى به پخش کمکهاى          
مالى و اجير کردن مردم محروم              

کمونيسم کارگرى متشکل از   .  نيست
يک سرى انسانهاى شريف و                     
داوطلب با انتخاب آزادانه و آگاهانه      

کسانى که در نقد ما        .  سياسى است 
به وضع موجود و تالش براى                   

ما البته صرفا   .  تغيير آن شريک اند    
اتکا نداريم و    "  تبليغات مجازى "به  

تالش براى سازماندهى در داخل            
کشور جزو اولويتهاى درجه اول            

. کار ماست و هر روز مشغول آنيم        
اگر شما جوانان عزيز تبليغات و             
اهداف ما را واال و خود را در آن             
شريک ميدانيد، به صف ما ملحق           

شما ميتوانيد در مقابل خيل          .  شويد
محافل و جريانات دست ساز قومى        
و مذهبى مرتجع مانند عبدالمالک           
ريگى، مبشر آزادى و برابرى و             

٢٨شماره   

 اعتراض 
 ميوه فروشان اروميه

 
امروز چهارشنبه صبح در بازار     
عثت                ان ب اب ي ع در خ اروميه واق
روشان          وه ف پشت مسجد، تمام مي
ا               رى ب ي ر درگ اط ه خ ازار ب ب
ل            ي ه دل شهردارى آه احتماال و ب
ر              ى ب ن ب ت م اى دول اره ط اخ
وده             دريافت عوارض اضافى ب

د           . است، دست به اعتصاب زدن
ام                  م راض ت ت ن اع ال اي ب دن ب
ه      فروشندگان ميوه هاى خود را ب

 –خيابان عطايى     -خيابان روبرو 
ارشان             ه ک ا ب منتقل کردند و آنج

 . *ادامه دادند

 

زندانى 
سياسى آزاد 
 !بايد گردد

  ٢٠صفحه 

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که به 
برپائی جامعه ای سوسياليستی 

فکر ميکند و آن را امری مبرم و 
ممکن ميداند، منصور حکمت يک 

.گنجينه غنی آموزش است  

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

www.m-hekmat.com/ 



١٨صفحه  يک دنياى بهتر   

دو قرار زير نوشته منصور                      
مخاطرات "حکمت در باره                      

احتمالى در جريان سرنگونى رژيم     
مالحظاتى بر جايگاه    "و  "  اسالمى

بحث سناريوى سياه در تبليغات و          
را مجددا منتشر   "  تاکتيکهاى حزب 

براى منصور حکمت که        .  ميکنيم
اين بحث را مطرح کرد، صورت         

يا سرنگونى يا سناريوى         "مسئله   
نبود، بلکه اشاره به يک              "  سياه

خطر، درک آن توسط کمونيسم و          
جنبش طبقه کارگر، تالش براى             
نفى آن و عبور کمونيسم و راه حل         
کارگرى از چنين اوضاع احتمالى       

مطالعه اين دو سند و خود              .  بود
بحث سناريوى سياه و سناريوى             
سفيد را به خوانندگان نشريه                      

 . سردبير. توصيه ميکنيم
  

قرار مصوب پلنوم دوم کميته                   
 :مرکزى درباره

 

مخاطرات احتمالى در جريان 
 سرنگونى رژيم اسالمى

 

  :نظر به اينکه
بروز يک دوره مشقت بار              -١

هرج و مرج و جنگ داخلى در                
جريان سقوط و اضمحالل رژيم            
ارتجاعى اسالمى يک احتمال                 

با شدت گرفتن بحران    .  واقعى است 
اقتصادى و سياسى رژيم اسالمى،       
توجه جدى به اين مساله از اولويت      

  .ويژه اى برخوردار شده است

 
تالش براى جلوگيرى از وقوع       -٢

اين سناريوى سياه يک جزء مهم            
خط مشى تاکتيکى حزب کمونيست     
کارگرى در مبارزه براى                           

  .سرنگونى رژيم اسالمى است

 

کميته مرکزى حزب کمونيست               
  :کارگرى ايران تصويب ميکند که

حزب کمونيست کارگرى بايد        -١
در تبليغات خويش هرچه بيشتر              

کميته مرکزى، دفتر سياسى        -٤
را موظف ميکند تا در اسرع                
وقت در سند جداگانه اى طرح             
اقدامات خويش براى اجراى اين       
مصوبه، و همچنين رئوس                     
اصول سياسى اى را که تعهد به          
آن از نظر حزب کمونيست                    
کارگرى ايران شرط ممانعت از       
وقوع سناريوى سياه در جريان          
سرنگونى رژيم مرتجع اسالمى        
است، در جزئيات تنظيم و                      

  .تصويب کند و به اجرا بگذارد

 

، نوامبر  ١٣٧٣اولين بار در آذر      
 ١٦، در شماره                              ١٩٩٤

 .انترناسيونال منتشر شد

 

 

 قرار دفتر سياسى

 

مالحظاتى بر جايگاه بحث 
 سناريوى سياه 

 

 در تبليغات و تاکتيکهاى حزب 

 

طرح بحث سناريوى سياه و                  
اهميت تالش براى مصون داشتن     
مردم ايران از چنين دورنمايى با       
استقبال زياد مردم و توجه و                  
عکس العمل جدى نيروهاى                  

. سياسى مختلف مواجه شده است     
الزم است فعالين حزب درک               
روشن و واحدى از جايگاه اين            
مبحث در مجموعه سياستها و             
تاکتيکها و تبليغات حزب داشته          
باشند و بخصوص در مورد                  
تفسيرهاى مختلف و بعضا                     
نادرستى که ميتواند از اين بحث        
صورت بگيرد حضور ذهن                 

توجه به مباحثاتى      .  داشته باشند  
که در نشريات حزب در توضيح       
جوانب مختلف اين مساله مطرح       

. ميشود بسيار ضرورى است             
دفتر سياسى نکات زير را                      

  :مختصرا يادآورى ميکند

 :قرار مصوب پلنوم دوم کميته مرکزى درباره

 مخاطرات احتمالى در جريان سرنگونى رژيم اسالمى
 منصور حکمت

طبقه کارگر، توده مردم و افکار              
عمومى را با جوانب مختلف اين              
دورنما، فاکتورهاى دخيل در آن و         
ملزومات اجتناب از آن در سير                

  .سرنگونى رژيم اسالمى آشنا کند

 
مبارزه اى هرچه همه جانبه تر         -٢

و فشرده تر با افکار و آراء                           
ارتجاعى و تعصبات سياسى و                 
فرهنگى و همچنين، با دولت                      
اسالمى و سازمانها و جريانات                
ارتجاعى و عقب مانده اعم از                    
اسالمى، قوم پرست و                                     
ناسيوناليست، و فرقه هاى                            
آوانتوريست و تروريست، که                   
جامعه را به چنين پرتگاهى نزديک      

حزب .  ميکنند بايد صورت بگيرد       
کمونيست کارگرى بايد عالوه بر            
نقد هميشگى خويش از دولت                     
مرتجع اسالمى و جريانات                          
ارتجاعى در اپوزيسيون، کمپين             
انتقادى جدى اى را نيز از اين                    

  .زاويه عليه کليه آنها سازمان دهد

 
دفتر سياسى حزب کمونيست          -٣

کارگرى بايد تالش کند تا آن دسته           
از نيروهاى اپوزيسيون که براى            
سرنگونى رژيم اسالمى تالش                  
ميکنند و با اصل اجتناب از                          
سناريوى هرج و هرج و جنگ                 
داخلى توافق دارند، علنا، و ترجيحا      
مشترکا، به مجموعه اى از موازين       
سياسى و عملى در مبارزه خود                
عليه رژيم اسالمى و به اصول                  
اساسى اى در قبال وضعيت پس از        

کميته .  سرنگونى رژيم متعهد شوند    
مرکزى حزب کمونيست کارگرى         
معتقد است که تنها جايگزين شدن           
رژيم اسالمى با اوضاعى مبتنى بر       
وسيع ترين حقوق و آزادى هاى                
سياسى و مدنى و بازترين فرجه               
براى دخالت آزادانه مردم در                     
صحنه سياسى و لغو هر نوع                      
تبعيض در قوانين، ميتواند از                    
سقوط جامعه به ورطه هرج و                   
مرج و جنگ داخلى و از هم                        
گسيختگى شيرازه جامعه مدنى                

  .بطور کلى جلوگيرى کند

٢٨شماره   
طرح اين مبحث و در دستور           -١

گذاشتن پروژه هايى که صورت            
دادن حرکتى از طرف طيف                     
وسيعترى از اپوزيسيون را مد                
نظر دارد نبايد از طرف فعالين                
حزب حمل بر کمتر شدن اولويت          
تالش براى افزايش قدرت و نفوذ           
مستقيم خود حزب و يا متمايل شدن       
حزب به ورود به جبهه ها و اتحاد          
عمل هاى اپوزيسيون و يا کند شدن       
نقد حزب به جريانات ديگر تلقى             

از نظر ما روشنى آينده                 .  شود
سياسى ايران و امر برابرى،                    
آزادى و سرنگونى رژيم اسالمى          
به کم مشقت ترين و انقالبى ترين           
شکل، با قدرت و نفوذ کمونيسم               
کارگرى در ايران و حزب                         
کمونيست کارگرى بطور اخص            

بيان روشن    .  رابطه مستقيم دارد      
اختالفات فکرى و سياسى و                      
برنامه اى حزب با ساير نيروهاى         
اپوزيسيون، ارائه و توضيح                     
آلترناتيو کارگرى براى ايران                 
امروز و فراخوان به جلب مستقيم         
بيشترين نيرو به حزب کمونيست          
کارگرى وظيفه تعطيل ناپذير و              
تخفيف ناپذير همه واحد ها و                     

در تحليل نهايى   .  فعالين حزب است  
ابزار واقعى اجتناب جامعه ايران         
از يک سناريوى سياه نيز دقيقا                
وسعت نفوذ و قدرت اجتماعى اين         

  .حزب است

 
حث اجتناب از سناريوى سياه         -٢

بحثى در مورد تشويق مسالمت               
. جويى يا نهى از خشونت نيست             

بحث بر سر تالش براى منتفى                 
کردن اين سناريو، اساسا از طريق       
رشد آگاهى و آمادگى مردم و                    
منزوى کردن نيروهاى سناريوى         
سياه و در عين حال ايجاد آمادگى           
براى قدرتمند ترين دخالت                         
کمونيستى در سطوح سياسى و               
نظامى براى ختم يک چنين                        
وضعيتى در صورت وقوع آن                

بخش مهمى از پروسه کسب      .  است
آمادگى حزب براى چنان شرايطى       
تامين ملزومات دخالت فعال حزب       
در يک اوضاع متشنج و بسيج                 
نيروى مردم براى در هم کوبيدن           

اين .  جريانات مرتجع و سياه است       
بايد در تبليغات حزب روشن باشد         
که حزب کمونيست کارگرى نه              
فقط نظاره گر چنين اوضاعى                  
نخواهد بود، بلکه نيروى سازمان         

يافته و فعال در     
  ١٩صفحه 



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

صحنه مبارزه سياسى و نظامى              
خواهد بود که براى به ميدان                     
کشيدن مستقل صف طبقه کارگر و       
سوسياليسم کارگرى و پيروزى              

  .آلترناتيو کارگرى مبارزه ميکند

 

تبليغات حزب پيرامون اين              -٣
مساله بايد حزب را بعنوان يک               
جريان روشن بين و مسئول و                   
آماده قبول مسئوليت به مردم                     
بشناساند و بيشترين تعداد آنها را            

. به پيوستن به حزب جلب کند                   
موضع حزب در قبال آينده سياسى        
ايران، همانطور که تا همينجا                  
نشان داده شده است، يک نقطه                
قدرت جدى حزب براى کسب نفوذ      
وسيع مردمى و تبديل شدن به                   
قطب تعيين کننده در کشمکشهاى          

  .سياسى دوره آتى در ايران است

 
فشار حزب بر ساير نيروهاى        -  ٤

اپوزيسيون براى نشان دادن توجه        
شان به اين مساله و اعالم آمادگى           
شان براى برداشتن گامهاى اثباتى        
براى سد کردن سناريوى سياه،               

به همين   .  بايد همچنان حفظ شود        
ترتيب افشاگرى حزب از                            
جرياناتى که بنا به ماهيت سياسى          
و برنامه و اهدافشان به يک                       
سناريوى سياه تعلق دارند نبايد                

  .متوقف شود

 
در توضيح سناريوى سياه نبايد      -  ٥

برجستگى زيادى به اختالف و                
کشکمش قومى و ملى بعنوان يک         

از نظر  .  رکن اين اوضاع داده شود  
ما پيدا شدن و باالگرفتن شکافها و         
اصطکاکهاى قومى ميتواند صرفا       
يک نتيجه تبعى و عارضه چنين             
اوضاعى و فعال شدن جريانات              

اين .  عقب مانده و عوامفريب باشد      

ده   ي ش دان د و در صورت           زن ان
ظامي         ت خروج توسط نيروهاي ان

د شد           ن . و امنيتي بازداشت خواه
آساني آه تنها خواستشان آزادي       

ه    ان           و تنها تكي اهشان دانشجوي گ
ر                گ واه دي ل و آزادي خ ق ت مس

 .دانشگاه هاست

 

ه             وجه ب در چنين شرايطي و با ت
اه هاي           اينكه فعالين ديگر دانشگ
آشور نيز تحت فشار قرار گرفته      
اي درون و                  اد ه ه ط ن وس و ت

شوند، به  بيرون دانشگاه تهديد مي 
ه       توان پروسه   روشني مي  ن   ي دام

ديش            ران االن دگ ع دار سرآوب ف
ه       ان ت  آذر   16ي روز        را در آس
 . مشاهده آرد

 

هر چند آه اين شرايط مختص به       
ا                 ي ب وده ول ب ان خاص ن اين زم

ه      چ خ اري ه ت ه ب وج  آذر   16ي      ت
بعنوان نماد آزادي خواهي جنبش    

ي، وي ج ي       دانش اي اره ت ن رف ي ن چ
 .آامال قابل پيش بيني بود

 

ا                ال م ر ح در ه
ان آزادي      وي ج دانش
ري طلب         خواه و براب
ي         ردوس اه ف گ دانش
ار آزادي      مشهد خواست
د و               ي ي ق وري و ب ف
ي         ام م رط ت ش
ي         دان ان زن وي ج دانش

م     بوده و اعالم مي    داري
ي اين تحرآات      در صورت ادامه  

ميت و آزاد نشدن              از سوي حاآ
راض خود را           رفقاي دربند، اعت

ي صفوف به هم فشرده         به وسيله 
م       و متحد دانشجويي نمايان خواهي
ا                   ه جو سازي ه گون ن آرد و اي

ر        تواند آوچكترين ضربه    نمي ي ب
 . خواست جنبش وارد آورد

 

ارزه             ب دم در راه م ه ق ي آ آسان
اده  ه ر                  ن راي ه ود را ب د خ ان

رده         ده آ طي آم د         شراي اي د و ب ان
اي               ق ا آزادي رف ود ت م الم ن اع
امي آزادي                م ار ت ن ي در آ زندان

 .خواهان خواهيم ايستاد

دانشجويان آزادي خواه و 
برابري طلب دانشگاه فردوسي 

 11/09/1386مشهد

 ...مالحظاتى بر جايگاه بحث سناريوى سياه 

تجسم که گويا جامعه ايران ائتالفى         
شکننده از اقوام و ملت هاست،                  
واقعى نيست و بحثهايى که مساله            
آزادى و سرنگونى رژيم اسالمى           
را از سر ستم قومى و ملى و يا                   
نياز به يک جامعه فدرال و غيره              
مطرح ميکنند از نظر ما نه فقط                
عقب مانده اند بلکه زمينه ساز خلق        
کشمکشهاى ملى و قومى بعدى                 

حزب بايد اين              .  خواهند بود      
پروبلماتيک را منزوى کند و به                

حزب کمونيست       .  حاشيه براند      
کارگرى بايد از يک سو موضع               
اصولى خود را در قبال مساله کرد         

رفراندم آزاد بر سر جدايى و                    (
توصيه باقى ماندن بعنوان                            

را به   )  شهروندان متساوى الحقوق    
روشنى و صراحت طرح کند و                
جريانات شووينيست را که آماده             
قبول راه حل سياسى و مراجعه به           
آراء عمومى در کردستان نيستند             
بکوبد، و از سوى ديگر بحث حق           

، "  همه خلقها    "تعيين سرنوشت         
و فدراليسم و      "  کثير المله  "کشور   

غيره را بعنوان بحثهاى انحرافى،          
غير واقعى و مضر براى امر                    

. آزادى و رهايى در ايران رد کند           
ما خواستار يک کشور آزاد غير              
قومى، غير ملى، غير مذهبى با                

. يک قانون واحد براى همه ايم                 
براى دخالت اصولى با                                   
فرموالسيونهاى دقيق در بحث                  
مساله ملى در ميتينگها و                                
آکسيونهاى مختلف الزم است رفقا         
مباحثاتى که در اين زمينه در                     
نشريات حزب مطرح شده و خواهد      
شد را در ظرائف و جزئيات مورد         

  .توجه قرار بدهند

 

دفتر سياسى حزب کمونيست                     
 کارگرى ايران 

  ١٩٩٥ ژوئن ١٨

٢٨شماره   

تظاهرات دانشجويان 
 :در اصفهان

دانشجوی سياسی آزاد 
 !بايد گردد

دانشجويان )  شنبه      سه(ظهر      
دانشگاه اصفهان تظاهراتی دو         

خفقان «ساعته در اعتراض به          
به گزارش  .   انجام دادند   »سياسی

خبرنگار نوروز از اصفهان،           
 نفر از دانشجويان    ١٠٠بيش از   

 ١٢دانشگاه اصفهان از ساعت        
امروز با در دست داشتن                       
پالکاردهايی که شعارهايی                 

 حکم اعدام عدنان حسن       «نظير  
، »پور باطل بايد گردد                            

دانشجوی سياسی آزاد بايد                «
استعفا !  رئيس انتصابی «،  »گردد
 در اين دانشگاه                           »استعفا

 .تظاهرات کردند

 

اين دانشجويان که روز گذشته          
هزار و پانصد       در تظاهراتی       

 خواستار شکسته شدن              نفری
فضای بسته سياسی اين دانشگاه      
شده بودند، به دکتر محمدحسين       
رامشت رئيس دانشگاه اصفهان      
فرصت دادند که اين فضای                
بسته هر چه زودتر شکسته                 

 . شود

 
آنها اعالم کردند که در صورتی  
که مسئوالن دانشگاه اصفهان به      

های آنها توجه نکنند، از       خواسته
هفته آينده تجمعات خود را به             

تری انجام            صورت گسترده     
 *.خواهند داد

ي شماره يك دانشجويان آزادى خواه و  بيانيه
 برابرى طلب دانشگاه فردوسى

اسبت روز              ن ه م تنها دو روز مانده به آآسيون دانشجويان دانشگاه تهران ب
اه            4دانشجو، با نيروهاي امنيتي هجوم به منازل         ن چپ دانشگ  تن از فعالي

حظه             تهران آنان را دستگير و به مكان نامعلومي منتقل آرده          ن ل اند و تا اي
ران                .   هيچ خبري از آنان در دست نيست       ه اه ت ان در دانشگ گرم رفقاي دي



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر   

بيانيه دانشجويان سوسياليست 
 دانشکده فنی باهنر شيراز

 1386 اذر 16به مناسبت 

 

خبرهای موجود حاکی از ان است        
که حاکمان سرمايه به دستگيری            
دانشجويان چپ و سوسياليست                
ادامه داده و خواهان سرکوب                   

. جنبش های اجتماعی موجودهستند   
جنبش  دانشجويی نمونه بارز ان            
ميباشد که چندين سال است از زير       
هژمونی جريانات ليبرال و                        
نهادهای حکومتی بيرون امده و             
در صدد به پيش بردن مبارزه                   
سوساليستی و همبستگی و اتحاد            
خود با ساير جنبشهای اجتماعی             

جنبش کارگری و جنبش رهای             (
را سرداده اند و عمال بسوی      )  زنان

پايان دادن به اين وضع و شرايط            
موجود را در دستورکار خود قرار      

دانشجويان دانشگاهها با    .  داده اند    
شعارهای راديکال خود نظم                     
موجود را به نقد کشيده و خواهان           
پايان دادن به ان هستند و نمونه ان         

ازادی برابری،     (  1385 اذر     ١۶
زندانيان سياسی ازاد بايد گردد،             

...) ازادی دانشجويان درزندان، و       
جريان سوسياليستی از همه     .ميباشد

لحاظ جريانات ليبرالی و راست             
درون جنبشها را به نقد کشيده و               

و .ماهيت واقعی انها را افشا ميکنند     
اين جنبشها عمال به دو قطب                      

سوسياليسم، (اصلی در جامعه                
 .تبديل شده است) سرمايداری 

 

امسال هم سران حکومت برای              
جلوگيری از مبارزه اين جنبش               
دست به سرکوب و دستگيری                  
دانشجويان چپ وسوسياليست زده       
که مبادا دوباره همبستگی و توان           
خود را به حاکمان سرمايه نشان             

ولی غافل از ان که                  .  بدهند     
دانشجويان ساکت نخواهند نشست        
و عملکرد حکومت را محکوم و            
مبارزه پرشور خود را ادامه                     
خواهيم داد و تا رسيدن به هدفمان          
که همان ازدی و برابری واقعی             
که همه انسانها بتوانند زندگی                   
انسانی را به  سرببرند نخواهيم               
نشست و مبارزه خود را ادامه                  

همانطور که ميدانيم       .  خواهيم داد  

پايان دادن به فضای جنگی            -٣
در ميان مردم و محکوم کردن             
دخالت خارجی و پايان دادن به           
استبداد داخلی  و با شعار نه به              
 .جنگ و خفقان به ميدان می اييم

جنبش دانشجويی متحد جنبش      -۴
کارگری و جنبش رهای زنان و         
خواستار ازادی سريع فعالين               

محمود صالحی و                  (کارگری
منصور اسانلو  ابراهيم مددی              

)فعالين جنبش رهای زنان      ....و   
 .هستيم 

تشکل مستقل کارگری و               -۵
دانشجوی و زنان خواست همه           

 .ماست

اتحاد جنبشهای راديکال                   -۶
اجتماعی با طبقه کارگر حول              
يک الترناتيو سوسياليستی و                
انسانی که در ان هر کس به                    
اندازه توان و به هر کس به                     
ميزان نياز از توليدات اجتماعی        

 .بهرمند شوند 

 

اين بيانيه به دليل مشکالت                  "
 ."امنيتی با کمی تاخير منتشر شد

 

 زنده باد آزادی و برابری

 زنده باد سوسياليسم

دانشجويان سوسياليست دانشکده 
 فنی باهنر شيراز

12.9.1386 

 

قطعنامه ی دانشجويان آزادی 
 خواه و برابری طلب اصفهان

  

 فرياد از اين خدعه و فريب

 

ان  ي دع م
ه      ت ک دال ع
ردم دم      از م
د، از        زدن
اه  رف
ادی    ص ت اق
گفتند، و هر    

روز 
ت  ي ع وض
ادی    ص ت اق
وده ی          ت
ر     دت ردم ب م

  آذر ١۶قطعنامه هاى 
 مه روز       1(شهريور    11قبل از       

محمود صالحی را     )  جهانی کارگر  
دستگير و به زندان سنندج بردند              

که تاکنون نيز در زندان به سر                (
که شايد بتوانند جلو مراسم        )  ميبرد

" مه1"  اما  .  اول ماه مه را بگيرند      
را کارگرن زنان و جوانان                           
پرشورتر از هر سال مراسم خود            
را برگزار کردند و خواسته و                    
مطالبات خود را به شيوای راديکال      
بيان کرده  که يکی از انها ازادی              

سران .  محمود صالحی بود                 
حکومتی فضای جامعه را جنگی تا       
تحت اين شرايط جنبشهای اجتماعی     
را سرکوب کنند و موجوديت خود          

. را کمی بيشتر تثبيت و ادامه دهد           
در ان سوی ديگر جريانات ليبرال          

از اين فضا به     )  با همه گرايشاتش   (
عنوان مقابله با جنگ و دفاع از                
اشتی و صلح د رصدد به بيراهه               
بردن مبارزه راديکال جنبشهای              
حاضر در صحنه مبارزه و به سر          
کار امدن و نيرو گرفتن دوباره                 
خود هستند و ما اين جريانات را               
عليه اين جنبشهای راديکال ميدانيم        
و خواستار افشا و ماهيت انها                     
هستيم  و اين جنبشها تنها و تنها                  
برای دوباره سرکار امدن و حاکم           
شدن بر جامعه و برقراری استبداد         

 .دوباره خود هستند 

 

پس ما در برابر سرکوب و                           
دستگيری رفقای خود ساکت                      
نخواهيم نشست و اين عملکرد غير       
انسانی و جنايتکارانه را محکوم و         
خواهان ازادی هرچه زودتر رفقای      
خود و رفقای ديگر در بند و همه              
زندانيان سياسی که فقط به خاطر            
مبارزه برای حقوق خود به زندان          

 اذر  ١۶و  .  افتاده اند را خواستاريم     
را باشکوهتر از هر سالی برگزار          
و خواست و مطالبات خود را بيان          

 .و خواستار تحقق ان خواهيم بود

 

دانشگاه پادگان نيست ،محکوم          -١
کردن دستگيری دانشجويان                       
دستگير شده و خواهان ازادی هر           

 چه سريعتر دانشجويان زندانی

لغو و پايان دادن به سرکوب                -٢
 جنبشهای اجتماعی

٢٨شماره   
دعی   .   از روزهای قبل می شود         م

ن            ي وجود آزادی در عرصه ی ب
الملل هستند و از آزادی سخن می       
گويند، در حالی که در کشور حکم        
ی           دن ال م اعدام روزنامه نگار و فع

 ...صادر می شود

اسبت روز                  ن ه م ه ب بر آن شديم ک
ه ای مختصر را              دانشجو قطعنام

 :ارائه نماييم 

ا               .         1  فی ب ود وضعيت صن بهب
دون         شکل گيری شورای صنفی ، ب

 .قيد وشرط

ات             .         2 ري ف نش ن ل ص ي ک تش
 دانشجويی بدون قيد وشرط

آزادی فعاليت تمام تفکرات و   .       3
جمن         د ان ن ان کری م ای ف ه روه گ
 اسالمی و ساير گروه های فکری

لغو هر گونه تبعيض جنسيتی .    4
 و نژادی

دون         .         5 ری های ب توقف دستگي
ی و             ن دانشجوي ي دليل عقالنی فعال

 مدنی

ان حسن        .         6 لغو حکم اعدام عدن
 پور

ه             .         7 اسی ب ان سي ي دان آزادی زن
ژه آزادی       اه         3وي ن گ ي  دانشجوی ب

 دربند پلی تکنيک

ا        .         8 آزادی شکل گيری تشکل ه
ه                ارگری ب ه های آزاد ک و اتحادي

 ويژه سنديکاها

ه                .         9 ون ا هر گ امل ب مخالفت ک
ا                 ا ب ک ري ظامی آم خطر حمله ی ن
ا خود حق                ه ان اعتقاد به اينکه انس
تعيين سرنوشت دارند وهيچ قدرتی      
ا را           ه ان حق تعيين تکليف برای انس

 .ندارد، مگر قدرت اجتماع

 



٢١صفحه  يک دنياى بهتر   

براى آزادى دانشجويان 
 !متحدانه تالش کنيم

٢٨شماره   

  آذر در تهران١٦بيانيه دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در رابطه با مراسم باشکوه 
در اين مراسم جای     .   آذر در دانشگاه تهران برگزار گرديد        ١٦ مراسم با شکوه      ،امروز عليرغم دستگيری ها و فشارهای نيروهای امنيتی حکومت          

احساسی که در طول مراسم باشکوه امروز با خشم و نفرت از کسانی که ياران ما را به بند                      .  خالی تک تک رفقای دستگير شده مان احساس ميشد         
 ،امروز دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب نشان دادند که با دستگيری و زندان نميتوان روندی را که آغاز گشته است                               .  کشيده اند همراه بود    

جواب خود را محکم به       "  آزادی دانشجويان زندانی   "و  "  دانشگاه پادگان نيست     "  ،"نه به جنگ   "دانشجويان امروز با شعارهای       .  سرکوب کرد 
 ،ما همه نيروهای سياسی    .  دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب اعالم ميکنند تا آزادی همه عزيزان در بند از پا نخواهند نشست                         .  حاکمان دادند 

 .احزاب و شخصيت ها و دانشجويان کل کشور و مردم را فراميخوانيم که برای آزادی همه دستگير شدگان ما را حمايت کنند
 

 !رفقای دانشجو در سراسر کشور

مراسم های خود را هرچه با شکوه تر از فردا در                !  دانشگاه تهران يکبار ديگر نشان داد که جواب سرکوب و زندانی اعتراض و ادامه راه است                      
 از  ، از مشهد تا سنندج    ،از تهران تا اصفهان   !  صف دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب به گستردگی کل ايران است           !  هرکجا که هستيد برگزار کنيد    

بايد .  همدان تا اروميه و تبريز در جا به جای اين مملکت بايد صدای آزاديخواهی و برابری طلبی بايد شعار نه به جنگ و دانشگاه پادگان نيست                                    
 .شعار آزادی فوری و بيقيد و شرط همه زندانيان به گوش برسد

 زنده باد صف متحد دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب

 زنده باد آزادی و برابری

 بهروز کريمى زاده 



٢٣صفحه  يک دنياى بهتر   

 دو گزارش دريافتى از کردستان
 

 انفجار بمبى ديگر در سنندج -١

ساعت ده و نيم صبح روز شنبه               
 آذر، در ميدان اقبال سنندج و            ١٠

مقابل دفتر روزنامه کيهان سنندج،      
در اثر اين انفجار    .  بمبى منفجر شد  

جوانى موتور سوار که نزديک              
محل انفجار بود بشدت آسيب ديده         

فضاى .  و به بيمارستان منتقل شد        
شهر بدنبال اين انفجار ملتهب                   

 . گزارش شده است

 

 انصار اسالمفعاليتهاى فرقه  -٢

گزارشات متعددى از شهرهای              
کردستان در رابطه  با گسترش               
فعاليت باند های مرتجع اسالمی،          
که خود را با نام انصار اسالم                    
معرفی می کنند و متشکل از فرقه         
هاى اسالمی سنی هستند، دريافت        

از جمله اين موارد در شهر      .  کرديم
سواد "مان دادن کمپين         زبانه، سا  
در محالت فقير نشين            "  آموزى

توسط گروههاى زنان سوپر                     
پيشتر فعاليت اين        .  محجبه است   

فرقه در روستاها و حواشى شهر           
همينطور در محالت    .  متمرکز بود 

فقير نشين شهر سنندج، اين فرقه            
اسالمى با دادن کمکهای نقدی به            
مردم از آنها ميخواهند که به                      
پيروان اين باند جنايتکار ملحق               

فرقه يک رکن فعاليت                .  شوند
انصار اسالم دست زدن به                          
اقدامالتى برای ايجاد فضای رعب      

از جمله با تکثير      .  و وحشت است   
و توزيع نسبتا وسيع سى دی در               
شهرهای مختلف مردم را تهديد              

اين تروريسم کور است و      .  است
جائی در سياست و استراتژى            
مبارزه آزاديخواهانه مردم                  

کسانى که به بهانه                 .  ندارد
با حکومت، وسط            "  مقابله"

خيابان و در محل عبور و                     
مرور مردم عادی و غير                       
نظامی، بمب منفجر ميکند، تنها       
ماهيت و روش ضد اجتماعى و        
ضد انسانى شان را برمال                     

مبارزه سوسياليستی و      .  ميکنند
انقالب کارگری با تمام قيامها و        
جنگهائی که در مسير آن                       
ميتواند رخ دهد، مبارزه ای                
متمدنانه و مبتنی بر انسان                    
دوستی و آزادمنشی است و هيچ       
قرابتی با تروريسم و                                
ماجراجويی گروههای حاشيه          
ای و ضد جامعه و دستجات                 

 . تروريستی ندارد

 

در مورد سلفى ها و انصار                  
اسالم و مفتى زاده ها، بايد گفت        
اين فرقه ها در ميان مردم                     
آزاديخواه کردستان بعنوان                 
قاتلين فرزندان خود و                              
کمونيستها و همکاران ديرين             
رژيم اسالمى شناخته شده و                

وجود اين فرقه در            .  منفورند
کردستان هميشه مديون چتر              
حمايتى رژيم اسالمى بوده                   

 اينها مقتدا . است

 

 

. صدرهاى ايران هستند                        
ناسيوناليستهائى هم که با آنها             

ميکنند، از    "  سازش تاکتيکى   "
اين فرقه هاى     .  همان جنس اند    

مرتجع در عراق در وحدت                
سياست اعالم نشده    .  بسر ميبرند 

قوم پرستان و ناسيوناليستهاى           

تروريسم کور و ضد انسانی دستجات القاعده ای و قوم 
 ! پرست محکوم است

کرده اند که هر کسى که عليه اسالم      
و خدا و پيغمبر آن صحبت کند با              

در اين سی دی ها       !  ما طرف است   
که بخشا بطور علنى در محالتى از       
شهرسنندج توزيع شده تصاويری           
از ظرفيت جنايت پيشگى اين باندها      

نکته .  به نمايش گذاشته شده است          
ديگر تقويت حضور اين باندهای            
جنايتکار اسالمی از طرف رژيم            

الزم به ذکر است که     .  اسالمى است 
اين فرقه اسالمى در يکی دوسال             
گذشته تعدادی از فعالين اجتماعى و      
حقوق مدنی در شهرهای کردستان        

. را نيز تهديد به قتل نمودند                          
همينطور اخبارى در ميان مردم              
مبنى بر کنار آمدن جريانات قوم              
پرست و ناسيوناليست با اين فرقه           

به .  هاى مذهبى شنيده شده است            
ما فعال با      "بهانه واهی اينکه که           

، جمهورى          "دشمن بزرگترى         
اسالمى، روبرو هستيم سياست                
سازش و مماشات با اين جريانات           

 !  را رسما توجيه ميکنند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در           
باره سياست تروريستى بمب                     
گذارى در محل سکونت و تردد               
مردم بيدفاع و فعاليتهاى فرقه هاى         

اين .  اسالمى هشدار ميدهد                  
تروريسم از جانب کمونيسم و طبقه       

اين گونه     .  کارگر محکوم است         
عملياتها معموال يا کار جريانات              
وابسته به رژيم برای تنگ کردن             
فضای پليسی و بگير و ببند است و         
يا روش گروههای فرقه ای و                     

اين .  قومى و مذهبی ضد جامعه            
روشها عليه مبارزه کارگری و                
مبارزه اجتماعی مردم برای رفع            
تبعيض و کسب آزادی و برابری             

٢٨شماره   
نيست، استراتژى   "  تاکتيک"کرد   

طبقه کارگر و     .  سياسی شان است    
اردوى آزادى و برابرى در                       
کردستان پاسخ اصولی خود را به         

با تشديد    "  نا مقدس   "اين اتحاد        
مبارزه عليه رژيم اسالمى و                     
مبارزه عليه تلقيات ارتجاعى                   
اسالمى و ناسيوناليستى و قوم                  

مردم محروم   .  پرستانه خواهد داد    
در کردستان و ساير مناطق ايران         
برای حقوق حقه خود مبارزه                    

حقوق .  صدقه نميگيرند    .  ميکنند
عادالنه خود را دولت و کارفرما            

اين جريانات مرتجع    .  طلب ميکنند 
اسالمی درست مانند قوم پرستان           

تشيع و    "کرد، بر ايجاد شکاف              
" کرد و غير کرد              "و     "  تسنن

سرمايه گذارى کرده و کيسه                     
اين سياستی ضد انسانی    .  دوخته اند 

 .  بايد افشاء و طرد شود. است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از          
تمامی مردم آزاديخواه سنندج                   
ميخواهد که با قدرت با اين فرقه              
های مهجور اسالمى و قومپرست         
و تهديدات پوشالى آنها برخورد              

اين جريانات بايد بدانند که           .  کنند
نميتوانند ضربه گير رژيم اسالمى       
در دفاع از اسالم و حکومتش و               

اينها بايد    .  قوانين اسالمى باشند       
مطمئن باشند که هر اقدام ضد                   
انسانى شان پاسخ محکم و دندان             

اين باندهاى         .  شکن ميگيرد        
تروريست و مرتجع مذهبى و                   
قومى بايد قويا در ميان مردم افشا          

مردم حکومت    .  و منزوى شوند       
اسالم و اسالم و تمامی باندهای               
رنگارنگ اسالمی را از صحنه             

 .سياست جارو خواهند کرد

 

 ١٣٨۶ آذر ١١ 

 آخرين اسامی دانشجويان دستگير شده 
 )نام شش نفر همچنان معلوم نيست ( 

آخرين اسامی به دست آمده     .  تا کنون تعداد زيادی از دانشجويان چپ دانشگاه های تهران، پلی تکنيک، بابلسر و اهواز بازداشت شده اند                  
 :از اين دوستان به شرح زير است

سعيد حبيبی، کاوه عباسيان،  پيمان پيران،  بيژن صباغ،  امين قضايی ، انوشه آزادفر، الناز جمشيدی، احسان آزادفر، مهدی گرايلو،                               
نادراحسنی، آرش پاکزاد، حسن معارفی، بهروز کريمی، علی سالم ، مجيد اشرف نژاد، محسن غمين، حسين بابايی، روزبه فقيهی،                                
ياسر پيرحياتى، بهزاد موسوى، بهزاد باقری، روزبه صف شکن، هادی ساالری، فرشيد فرهادی آهنگران، امير آقايی، ميالد عمرانی،                     
سعيد آقام علی خليلی، ميالد معينی، بهرنگ زندی، حامد محمدی، مهدی بهرنگ، نسيم سلطان بيگی زاده، کيوان اميری الياسی،                                       

 ...سيروس



٢٢صفحه  يک دنياى بهتر  ٢٨شماره    

 !در اجتماعات براى آزادى دانشجويان و کليه زندانيان سياسى شرکت کنيد
 

 : سوئد، گوتنبرگ
 16.30 ساعت 06/12/2007پنج شنبه  GPآکسيون در مقابل روزنامه 

 حکمتيست، تشکيالت گوتنبرگ-حزب کمونيست کارگرى -واحد گوتنبرگ –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 :سوئد، استکهلم
  بعد از ظهر٤ دسامبر از ساعت ٦پنج شنبه : ميدان سرگل، طبقه فوقانى ميدان نزديك رستوران مك دونالدز، زمان

 )تشكيالت استكهلم(حزب اتحاد آمونيزم آارگرى  -) تشكيالت استكهلم(حزب آمونيست آارگرى ـ حكمتيست 

 کانادا، تورنتو، 
  بعد از ظهر2:  دسامبر،  ساعت8شنبه : ميدان مل لستمن بر خيابان يانگ، زمان

 -تشکيالت کانادا حزب  حکمتيست          -کانون انديشه، گفتگو  و حقوق بشر در ايران                
 سازمان سراسری پناهندگان ايرانی بيمرز

 لندن، 
عصر روز سه شنبه پيکت اعتراضی در مقابل سرويس جهانی بی بی سی                 
توسط حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و تشکيالت لندن حزب حکمتيست                         

 . برگزار شد



٢۴صفحه  يک دنياى بهتر  ٢٨شماره    

 برنامه های تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بهتر

 بعد از ظهر       ۵ساعات  :   جمعه
 بوقت تهران 
ه       ب ن ش ک ت    :   ي اع   ١٢:٣٠س

 ظهر بوقت تهران  

 در تلويزيون کانال يک 
ر يک           ت ه 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           ه ان شادی، رفاه و سعادت انس

ما برای يک جمهوری         .   است
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

ن               ان پخش اي لطفا روز و زم
ه                 م ه اطالع ه ا را ب برنامه ه
ان           ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

بايد قدر رهبری حزب کمونيست 
 ؟!کارگری را بيشتر دانست

 
بدون ترديد بايد قدر رهبری کنونی        
حزب کمونيست کارگری را                       

چه کس ديگری ميتوانست       .  دانست
بدون اينکه قصد مزاح داشته باشد،        
در يک شرايط حاد سياسی و                       
اجتماعی و در شرايطی که خطر             
جنگ جبهه جديدی از تقابل را بر            
عليه مردم باز کرده است، خنده بر         
لبان ما بياورد؟ شاد کردن هم هنری       

بايد دستی به پشتشان زد و            !  است
 ! از اين بابت ازشان تشکر کرد

 
با افزايش احتمال جنگ و کشمکش        
نظامی ميان دو قطب تروريستی             
جهان معاصر، همگان نسبت به اين      

. واقعيت سياه اظهار نظر کرده اند         
جماعت ناسيوناليست قومپرست و         
امٽال مجاهدين اميدشان را به جنگ      

موشکهای کروز     .  گره زده اند         
آمريکا ظاهرا پلکانی برای پيشرفت     
اهداف اين گروههای ضد اجتماعی       

در گوشه ای ديگر تحليل              .  است
پايه .  های رهبری حککا قرار دارد      

های تحليل سياسی شان در قبال                
جنگ دارای تشابهات و تفاوتهای با       

. جريانات جنگ طلب است                         
برخالف جريانات قوم پرست و               
جنگ طلب معتقدند جنگ دارای              
خصلتی دو گانه است، تماما                        

فرصتهايی را از     .  نيست"  مترقی"
بين ميبرد و در عوض فرصتهايی          

اين نقطه تمايزشان   .  هم ايجاد ميکند  
اما هر دو       !  در قبال جنگ است         

جريان معتقدند که تحريم اقتصادی         
مبارزات مردم  "  جاری شدن"باعٽ  

بعضا به   .  به ستوه آمده خواهد شد        
که جنگ می آفريند،      "  فرصتهايی"

با خونسردی عجيبی   !  خيره شده اند  
رويشان را به مردم کرده اند و                   

! ميگويند جنگ مساله ای نيست              
گويا فرقی ميان قيام     !  نگران نباشيد 

کارگری و بمبارانهای جنگی و                
کشتارهای ناشی از جنگ نمی                  

اينها با اين اقداماتشان مردم          .  بينند
را از انقالب کارگری و قدرت                  

. گيری کمونيسم کارگری ميترسانند          
اين سياستها در خود تلخ و تاسف                    

اما امروز ديگر خصلتی                .  آورند
بيشتر فکاهی و          .  تراژيک ندارند    

به چند نمونه بايد اشاره       .  مضحک اند 
 . کرد

 
در گرماگرم جدال درونی باند مهتدی        
و ايلخانی زاده و به گروگان گرفته               
شدن اعضای اين جريان، اينها رفتند          

کسانی را   .  يقه حکمتيستها را گرفتند      
هم که مشغول مبارزه با اين باند سياه          
بودند را تهديد به لو دادن آی پی                       

. يک مرتبه همه را خبر کردند      .  کردند
که چه   .  هشدار دادند  .  فغان سر دادند    

نشسته ايد؟ حزب حکمتيست سقوط             
. اين آرزويشان بود      !  تمام شد   !  کرد

سقوط "حزب حکمتيست را متهم به            
آزاد به دامن راست ترين نيروهای              

هشداری .  کردند"  ناسيوناليسم قومی   
که حتی با واکنش رفقايی مواجه شد             
که به تازگی با نقد برخی سياستهای             
رهبری اين حزب از حزب                                

آن گرد و    .    حکمتيست جدا شده بودند    
خاک با روشن شدن حقايق و جعليات         
رهبری حکک و بی اعتباری تحليل           

اما هنوز چند        .  هايشان پايان يافت       
ماهی از آن رويداد نگذشته بود که                

اين بار نيز   .  ديگری آفريدند "  جنجال"
حميد تقوايی به تحليل موقعيت                         

. نيروهای سياسی جامعه پرداخت               
ايکاش سکوت  .  ايکاش تحليل نميکرد   

همه کمونيسم    "  تردستی"با    .  ميکرد
کارگری به غير از خودشان را يک            
کاسه در صف نيروهای پرو رژيم               

! بخشنده و مهربان     .  قرار داده است     
اما در عوض کوچکترين اشاره ای به       

. جنگ طلبان و قومپرستان نکرده اند        
بنظر مرتکب اشتباهی فرويدی شده            

اين بار نيز يقه حزب حکمتيست         !  اند
آنها را  .  و تلويحا يقه ما را گرفته اند          

اين بار بر خالف هشدار دو ماه                       
قبلشان در صفوف جريانات مدافع               

تماشايی !  رژيم اسالمی قرار داده اند       
از سقوط در دامن راست ترين        .  است

نيروهای قومپرست تا سقوط به دامن         
راست ترين جريانات مدافع رژيم از          
قرار راهی است که حزب حکمتيست        

در عرض کمتر از دو ماه                     
پيموده است؟ چگونه؟ معلوم              
نيست؟ شنيده بوديم جنگ به                
رويدادهای سياسی شتاب می            

نشنيده بوديم که هر روز       .  بخشد
آنها را در يک جنبش اجتماعی         

 ؟ !متفاوت قرار ميدهد
 

اين زيگزاگها ناشی از تغيير              
. سريع واقعيات سياسی نيست          

حکمتيستها چيزی نگفته اند که          
يکی از آنها نشانی از تغيير                  
جهت سياسی و يا تخفيفی به                 
رژيم اسالمی در آن مشاهده                

در واقع اگر چيزی در             .  شود
مورد سياستهای جديد اين حزب      
بشود گفت اين است که                            
سياستهايشان بر عکس مواضع       
رهبری حکک به مواضع پايه          
ای کمونيسم منصور حکمت در       

. اين دوره نزديک تر شده است        
ضد "از سياستهای                                    

گذشته خود دور       "  امپرياليستی
اما رهبری حکک         .  شده اند    

باالخره بايد چيزی بگويد،                   
اين مشخصه    !  ناسزايی بگويد   
 .کنونی شان است

 
تمام "  ژرف"اما اين تحليل های      

پس از دسته گل        .  شدنی نيست  
های محمد آسنگران و تهديد به          
لو دادن آی پی آدرس                                
کمونيستها، مصطفی صابر                
برگ ديگری بر کارنامه                       

. اين رهبری افزود     "  درخشان"
اين در افزوده هايشان را بايد              

ايشان با عينک         !  طال گرفت    
دودی هر کس را که سياستهای         
حزب متبوعشان را نقد کند،               

خدمتگزاری به  "  مدال"ملقب به   
رژيم آدمکشان اسالمی ميکنند و     

شغل "ازشان ميخواهند که                   
برای خود      "  شرافتمندانه ای     

گويا ايشان    !  دست و پا کنند؟         
پست و سهمی در کمپانی                       

دارند و از     "  مشاغل شرافتمند  "
اين بابت پورسانتی هم دريافت         
ميکنند؟ رفتار سياسی شان                  
شباهت زيادی به جريانات فرقه       

. ای مذهبی پيدا کرده است                   
زمختی سياستهای نئو                             
پوپوليستی شان به شدت مشام            

 . را می آزارد

اخيرا کمپين جالب ديگری هم            
تصميم گرفته   !  براه انداخته اند     

اند هر کس را که مخاطرات                
روند سرنگونی رژيم اسالمی و       
جنگ احتمالی را ياد آوری کند          
تا اطالع ٽانوی مدافع رژيم                  

هر .  رژيم اسالمی قلمداد کنند         
کسی را که در پروسه                               
سرنگونی رژيم اسالمی و                    
سازماندهی انقالب کارگری              
تالش ميکند تا جامعه هر چه               
بيشتر در مقابل مخاطرات ناشی      
از سرنگونی و جنگ مصون             
باشد، مدافع رژيم اسالمی                     

معلوم نيست به بيچاره       .  مينامند
بلشويکها چه ميگفتند که عمال با       

" قطع جنگ  "و   "  صلح"شعار   
قادر شدند توده های کارگر و              
سربازان را به طرف خود جلب        
کنند و قيام کارگری عليه                        

شايد .  کرنسکی را سازمان دهند    
اگر آنزمان بودند آنها را هم                  
ملقب به خدمتگزاری به تزار و        
کرنسکی و جمهوری اسالمی            
وقتشان ميکردند و برای لنين و         
تروتسکی و ديگران هم آرزوی       

شغل 

 ستون آخر، 
 على جوادى

  ١۵صفحه 


