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 سياوش دانشور
 

  هرات،افغانستان

 !اعتصاب عمومى براى امنيت
واليت هرات در افغانستان در سالهاى              
گذشته موقعيتى شبيه کردستان در عراق        

جائى بود در قياس با بقيه               .  را داشت  
افغانستان نسبتا ايمن و روال زندگى                   

هرات بويژه در دو سال           .  نسبتا جارى  
اخير بتدريج همراه با روند بازگشت در           

روشها .  افغانستان بشدت ناامن شده است      
و تجارب جنايت باندهاى مختلف در                  
عراق به افغانستان منتقل شده است؛ از             
حمالت انتحارى رايج فرقه هاى اسالمى        
تا قدرت روزافزون باندهاى مافيائى که           
کارشان آدم ربائى و ترور است و در                 
ازاى جان مرد يا زن يا کودکى پول                     

آدمربائى ها ابتدا    .  هنگفتى مطالبه ميکنند   
سرمايه داران و تجار را هدف خود قرار        
داده بود و در ادامه به کارمندان دولتى و          

اين باندها  .  اخيرا به پزشکان تسرى بافت    
که بنا به اظهارات رايج مردم منطقه با              

 اخيرا      ،نيروهاى دولتى همدست اند               
فرزند يکى از پزشکان را ربودند و در             
مقابل آزادى اين کودک پرداخت سيصد          

گذشت سه    .  هزار دالر مطالبه کردند          
روز از ربودن اين کودک و نشان ندادن           

 منجر به     ،هيچ واکنشى از جانب دولت         
 . اعتراض پزشکان شد

 

 اسفند   ١٨پزشکان بيمارستان هرات از         
در اعتراض به گسترش ترور، سرقت و        

. آدم ربايی دست به اعتصاب زدند                       
رهايی بدون قيد    "خواست آنها از دولت        

ربوده شده و تامين           "  و شرط کودک       
شرايط ايمن براى ادامه کارى پزشکان            

آنها اعالم کردند تا زمانی که                  .  است
دولت به خواسته های آنان پاسخ ندهد                 

تمام فعاليت های                   

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

ه      :   در صفحات ديگر   پ ارگر اخراجى                    ،اعتصاب نيشکر هفت ت ا يک ک گو ب ت ف  ، گزارش   ، گ
  ٢صفحه    . . مارس ايران٨قطعنامه هاى 

 نگاهی به اوضاع سياسی جامعه
  آذر ماجدى، سياوش دانشور،على جوادى

 
 
 

 ١۶صفحه 

 پاسخ به سؤاالتی در باره مجمع عمومی کارگران،
 هيأت نمايندگی، سنديکا و اتحاديه

 
 ۵صفحه منصور حکمت                                                                                           

  مارس در سوئد8کنفرانس بين المللی  
 

بسوى ايجاد يک جنبش بين المللی 
  آزاديخواه و برابری طلب سکوالر

 ٣صفحه 

 تحميق و فريب

وجه مشترک دو جناح رژيم اسالمی در 
 مضحکه انتخابات

 

 ۶صفحه مهرداد کوشا                                   

 يادداشت سردبير

  اتحاد کمونيسم کارگرى حزبدر باره قرار کميته مرکزی 
 !و موضع حزب حکمتيست

 ٧صفحه 

گفتگو با آذر ماجدی در مورد کنفرانس بين 
  مارس8المللی 

 

ساختن يک جنبش بين المللی 
آزادی زن امری ميسر و عملی 

 است

١٠صفحه    



٢صفحه   يک دنياى بهتر   

طرح مسئله  .  پزشکی شان متوقف خواهد بود    
امنيت بسرعت مورد توجه مردم در هرات            
قرار گرفت و اعتصاب پزشکان و کارکنان           

 اسفند با      ٢١بيمارستان از روز سه شنبه               
همراهى اصناف و صاحبان صنايع و                        
تعطيلى بازار و کارگاهها عمال به نوعى                  
اعتصاب عمومى و تعطيلى نسبى شهر                     

 .هرات تبديل شد

  

ترديدى نيست که امنيت و بعبارتى صحيح             
تر دفاع از مدنيت جامعه يک خواست مردم           

مردم در     .  منکوب شده افغانستان است              
افغانستان و عراق از زندگى روزمره با                   
ترور و بمب و جنگ و اعدام و سربريدن و             
گرسنگى و ناامنى ذله شده اند و خواست                   
امنيت و نان و بعبارتى نفس بقا به مهمترين            

سياستى در    .  مسئله شان تبديل شده است             
افغانستان و عراق امروز ظرفيت پيشروى           
دارد که قادر باشد به همين خواست عمومى           

اما آيا خواست امنيت از      .  پاسخ روشنى بدهد  
بانيان اين اوضاع چشم انداز تحقق دارد؟                 
دولت و ارتش جديد و نيروى پليس افغانستان    
اساسا از نيروهاى اسالمى و باندهاى مواد             
مخدر و جنايتکاران سالهاى طوالنى در                   

همان تجربه اى    .  افغانستان تشکيل شده است    
واضح است دستکم   .  که در عراق تکرار شد     

سرنخ بخش مهمى از اين جنايات و باندهاى           
تامين کنندگان  "بزرگتر و قويتر دست همين        

افغانستان محصول و               .  است"  امنيت
. آزمايشگاه اول مدل نظم نوينى آمريکاست          

در حمله به افغانستان نه تنها اسامه بن الدن            
و عمر طالبان دستگير نشدند بلکه امروز                
دارند مجددا قدرت را در افغانستان پس                     

طورى که کرزاى ناچار شده است        .  ميگيرند
پيشنهاد مشارکت      "  تامين امنيت     "براى      

خود .  طالبان در قدرت و دولت را بدهد                  
جناب کرزاى و لويه جرگه افغانستان نيز                
تاکنون فقط مدرسه دينى باز کرده و عليه                 
مردم و زنان و روزنانه نگاران فتوا داده                  

فساد و دزدى و ارتشا و جنايت بحدى          .  است
باال رفته است که صداى همه را هم درآورده         

هر کسى در هر گوشه اى حکومت              .  است
باندهاى مافيائى  .  خود و قوانين خود را دارد       

در عراق هم    .  هم برهمين اساس کار ميکنند      
مناطق مختلفى دست همينهاست و با قلدرى           

در .  تامين ميکنند    "  امنيت"و باجگيرى         
. افغانستان يک شغل جديد گزمه بودن است           

مردم مناطق و محالت پول جمع ميکنند و               
گزمه استخدام ميکنند تا شبانه دار و ندارشان        

اين جامعه اى است که              !  به تاراج نرود      

 ٢کارگران نيشکر هفت تپه به علت عدم پرداخت         
ماه حقوق و مزايای خود دست به اعتصاب و                    

اين اعتصاب اکنون وارد پنجمين          .  تحصن زدند  
در اين اعتصاب هر سه          .  روز خود شده است       

اين .  شيفت کارگران دست به اعتصاب زده اند             
يازدهمين اعتصاب کارگران در دو سال گذشته             

کارگران تهديد کرده اند چنانچه حقوق                 .  است
ومزايای آنها پرداخت نشود، در مقابل فرمانداری       

 . شوش دست به تحصن خواهند زد

در مقابل اين اعتراض کارگران، عوامل                             
رنگارنگ سرمايه از مديريت گرفته تا اداره                    
حراست شرکت تا ماموران وزارت اطالعات به          

شايعه .  تقال افتادند تا اين اعتراض را خنٽی کنند           
پراکنی در مورد پرداخت تدريجی دستمزد، تهديد        
به دستگيری و اذيت و ارعاب فعالين کارگری،             

در مقابل   .  از اقدامات هميشگی اين نهادها است          
کارگران اعالم کردند تا پرداخت نشدن تمامی                 

در .  مطالبات خود به سر کار باز نخواهند گشت           
حال حاضر نيروهای سپاه و انتظامی در اطراف          
مجتمع به حالت آماده باش برای مقابله با                              

 . اعتراض کارگران بسر ميبرند

 رفقای کارگر

همانگونه که در اعتصاب موفق دوره گذشته                   
توانستيد حقوق خود را از حلقوم کارفرما و دولت         
حاميشان بيرون بکشيد، اين بار نيز ميتوانيد با                 
تکيه بر برپايی منظم مجامع عمومی کارگری                 
خود، با متحد و متشکل نگهداشتن دائمی                              
کارگران، با تامين حضور خانواده های کارگری         
و همچنين با جلب حمايت گسترده کارگران                       
منطقه ميتوانيد به خواستهای بر حق خود دست               

 .يابيد

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از مبارزات شما             
عدم پرداخت حقوق و             .  قاطعانه دفاع ميکند        

مزايای کارگری تحميل شرايط بردگی کاری به            
کليه حقوق و مزايای کارگران           .  کارگران است  

اين وضعيت ضد انسانی     .  بايد فورا پرداخت شود    
را تنها ميتوان بطور ريشه ای با سرنگونی نظام            
رژيم اسالمی و نابودی مناسبات اقتصادی و                    

 .   سياسی سرمايه داری تغيير داد

 !زنده باد سوسياليسم! مرگ بر سرمايه داری

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٨مارس ٩  - ١٣٨٦ اسفند ١٩

 ...يادداشت سردبير

. دمکراسى موشک کروزى ساخته است            
حاال چگونه ميتوان امنيت را از بانيان و              
مسببين ناامنى و قتل و جنايت خواست؟                
آنهم کسانى که قرار است با همان بخش                 
بيرون مانده از قدرت دولتى يکى شوند تا            
دسته جمعى واليت اسالمى دست و پا                    
بريدن و سنگسار را غسل دمکراتيک                   

 ! بدهند

 

مردم در هرات و افغانستان و عراق حق              
دارند امنيت و مدنيت و زندگى مطالبه                   

حق دارند دولتى که چنين وظيفه اى          .  کنند
را حتى بصورت فرمال براى خود قائل               

حق دارند فعال     .  شده تحت فشار بگذارند      
مايشائى گروههاى ضد جامعه و گانگستر         

حق دارند  .  را با اعتراض خود محدود کنند      
راستش .  از دست همه اينها خالص شوند          

تنها چنين جنبشى در ابعاد گسترده است که        
ميتواند منشا تغييرات در مقابل شرايط ضد        

اين .  انسانى و تروريزه شده موجود شود           
 اين دولت يک مانع مهم        ،کار دولت نيست   

. قوانين اسالمى يک مانع مهم آنست     .  آنست
نيروهاى .  جريانات اسالمى مانع آنند               

جنگ فرقه ها و      .  آمريکا و ناتو مانع آنند       
تروريستهاى متفرقه امنيت ايجاد نميکند             
بلکه تنها ناامنى ايجاد ميکند و اين ناامنى             
در هر سيکل جديد به ميزان بيشترى                       

افغانستان نمونه اى    .  جامعه را عقب ميبرد    
از شکست استراتژى آمريکا در منطقه                

اين .  عراق نمونه ديگرى از آنست        .  است
دولتها با اين قالب و ساختار سياسى ادارى         
کنونى و نفرتهائى که هر روز ايجاد                        

 قادر نيستند عراق و افغانستان را            ،ميکنند
ناتو و   .  به يک دوران جديد عبور دهند             

نيروهاى پاسدار صلح هم کارى از دستش          
ساخته نيست و اگر هم ساخته باشد در                    
خدمت تحکيم همين ارتجاع و سرپا                          
نگهداشتن گرين زون در بغداد و دولت                 

امنيت را بايد بيرون    .  کرزاى در کابل است   
اين نيروها و با تکيه به مبارزات توده اى             

. مردم و قربانيان اين اوضاع تامين کرد              
اين اعتصاب شايد تنها نتيجه اش وعده                  
افزايش تعدادى پليس و دزد ديگر از جانب         

موقعيت امنيت در        .  دولت کرزاى باشد       
هرات به موقعيت سياسى و پيچيده کنونى           

اما اين   .  کل افغانستان گره خورده است           
اعتراض ميتواند دريچه اى به گسترش                
اعتراض جريانات اجتماعى تر در                          

 .* افغانستان عليه وضعيت موجود باشد

 

۴١شماره   

 نفر از ٣٥٠٠اعتصاب بيش از 
 کارگران نيشکر هفت تپه



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

 8در گراميداشت صدمين سالگرد     
مارس، روز جهانی زن، يک                
کنفرانس موفق بين المللی                         

 7 نفر روز جمعه         120باشرکت   
مارس در شهر گوتنبرگ، سوئد          

تم  اين کنفرانس که        .  برگزار شد 
توسط سازمان آزادی زن سازمان      
يافته بود، دفاع از حقوق زن و               

، در مقابله    )الئيسيته(سکوالريسم  
با نقش مذهب در جامعه و اسالم           

اين کنفرانس همچنين   .  سياسی بود 
در همبستگی با زندانيان سياسی          
در ايران، فعالين حقوق زن،                   
کارگری و دانشجويی، تالشی               
برای جلب توجه بين المللی به                
سرنوشت اين اسيران رژيم                     
اسالمی و کوشش برای قدرتمند           
کردن جنبش برای آزادی آنها                

 .بود

سخنرانان و هنرمندانی که در اين       
کنفرانس شرکت داشتند، يک شب      
بياد ماندنی در دفاع از آزادی و             
برابری و همبستگی بين المللی             

 تا   7کنفرانس از ساعت       .  آفريدند
.  دقيقه شب ادامه داشت      30 و   11

هر يک از سخنرانان بر لزوم                
دفاع از آزادی زن و سکوالريسم        
در رابطه تنگاتنگ با يکديگر، نقد  
شديد زن ستيزی مذهب، بويژه             
اسالم، افشای جناياتی که تحت نام      
ناموس در دنيا انجام ميگيرد،                 
جناياتی که اگرچه  از زن و مرد           
و کودک قربانی ميگيرد، زنان             

جناياتی .  قرباينان اصلی آن هستند    
که بسياری از جرياناتی که خود           
را آزاديخواه، فمينيست و چپ               
مينامند، به دليل احترام به                          

سايرين و اجتناب از         "  فرهنگ"
راسيست خوانده شدن، چشم بر آن      

همچنين بر لزوم            .  می بندند     
سازماندهی يک جنبش وسيع بين        

سال مبارزه برای برابری زن و      
مرد اشاره کرد و گفت که بايد             
موانع اين برابری را مرتفع                 

آذر ماجدی بر همبستگی        .  کنيم
بين المللی سکوالريستی برای          

به .  دفاع از حقوق زن تاکيد کرد     
جايگاه جنبش                                                 

آزادی زن در ايران و                              
خاورميانه و نقش سازمان های        
آزادی زن عراق و ايران در               
اين مبارزه اشاره کرد و سپس           
از ينار محمد چهره برجسته و           
جسور جنبش آزادی زن عراق         

گفت ينار محمد هم           .  ياد کرد   
 مارس را       8اکنون در بغداد           

جای او در ميان     .  گرامی ميدارد 
ما خالی است، اما در بغداد به             

 . او نياز بيشتری است

 

سپس بترتيب هوزان محمود از        
سازمان آزادی زن عراق، ديبا         
عليخانی از فعالين حقوق زن در      
ايران که يک سال است از                    
ايران خارج شده، رسول آوال از      
سازمان مردان عليه خشونت             
نسبت به زنان، هما ارجمند                 
هماهنگ کننده کمپين عليه                   
دادگاه های شريعه در کانادا،              
ماريا هاگبری از شبکه عليه               
خشونت ناموسی در سوئد که             
يک شبکه بين المللی است،                 
سارا محمد سخنگوی کمپين پال        

دو (و فاديمه را فراموش نکن            
) قربانی قتل ناموسی در سوئد          

آذر ماجدی رئيس سازمان                   
ايران، آنی سورژيه      -آزادی زن 

رئيس اتحاد بين المللی دفاع از          
فرانسه سخنرانی       -حقوق زن    

کوريل از     –ليندا ويل      .  کردند
مسئولين اتحاد بين المللی دفاع          
از حقوق زن و مسئول کميته              
عليه مثله زنان بعلت ماموريت         

  مارس در سوئد8کنفرانس بين المللی 

 بسوى ايجاد يک جنبش بين المللی 
                  آزاديخواه و برابری طلب سکوالر

المللی در دفاع از حقوق زن،                     
سکوالريسم، آزادی بی قيد و شرط        
بيان و نقد و برابری انسان ها تاکيد         

 . شد

 

در اين کنفرانس سخنرانان از                    
گوشه های مختلف جهان و با                      
تجارب مختلف حضور داشتند، اما       
همه بر يک نکته اساسی تاکيد                    

سکوالريسم يک رکن         :  ميکردند
مهم دستيابی به آزادی زن و يک              

. جامعه آزاد و برابر است                            
محکوميت رژيم آپارتايد جنسی               
توسط جامعه بين المللی، همانگونه       

 ميالدی رژيم   90 و   80که در دهه     
آپارتايد نژادی در آفريقای جنوبی          
توسط دنيا محکوم شد، يکی ديگر           
از نکات مورد توافق و تاکيد                       

محروميت .  سخنرانان بود             
کشورهايی که در آن آپارتايد جنسی      
اجرا ميشود از بازی های المپيک،        
نکته ديگری بود که آنی سورژيه،          
رئيس اتحاد بين المللی دفاع از                  

، +حقوق زن، و عضو کميته آتالنتا      
 . از فرانسه مطرح کرد

 

سخنرانان هر يک گنجينه ای پربار       
از مبارزه در زمينه حقوق زن،                
ساختن جامعه ای آزاد تر و                          
برابرتر، عليه مذهب و مدافعين               
صريح و خجول مذهب و نسبيت             

بعضا .  فرهنگی، دارا هستند               
خطراتی جدی را در مبارزه برای         

. اين اهداف به جان خريده اند                     
حضور اين انسان های آزاديخواه و       
مجرب به کنفرانس ويژگی خاصی       

گرد آوردن اين فعالين       .  می بخشيد  
پر شور زير يک سقف جلوه ای از         
قدرتمندی جنبش ازاديخواهی و               
برابر طلبی سکوالر در سطح بين          
المللی و پيشتازی حنبش آزادی زن       

 . در خاورميانه بود

 

کنفرانس با سخنرانی افتتاحيه                    
پروين کابلی به زبان های فارسی و     
سوئدی و آذر ماجدی به انگليسی             

 صد  100پرويم کابلی به     .  آغاز شد 

۴١شماره   

شغلی نتوانست در کنفرانس                    
ژوسلين کالرک،      .  شرکت کند     

سردبير نشريه زنان الئيک در              
فرانسه نيز قادر به شرکت نبود و         
سخنزانی خود را برای سازمان           

يک فعال   .  دهندگان ارسال نمود     
حقوق زن و سکوالريسم در                    
الجزاير، حليم آکلی درخواست              
شرکت در کنفرانس را نموده بود         
که متاسفانه نتوانست ويزای                   

ضمنا .  کشور سوئد را دريافت کند    
از مهرداد درويش پور، محقق در       
زمنيه امور اجتماعی و زنان که           
در کنفرانس شرکت داشت دعوت      
شد که در زمينه تحقيقات و                        

 . تجارب خود سخنانی ايراد کند

 

در ميان سخنرانی ها، ميترا                     
رقصنده، رقص زيبايی به نام                 
آزادی که خود طراحی کرده بود          
به اجراء درآورد که با استقبال               
بسيار گرم حاضرين روبرو شد و       

. به کنفرانس جلوه ديگری بخشيد        
سخنرانی های سياسی و اجتماعی      
پر شور با اين رقص زيبا در مدح        
آزادی و طرد محروميت و                       
سرکوب آميزه جالبی از تالش               
های انسانی برای آزادی و                        

 .برابری بود

 
 

بخش پايانی برنامه که بسياری از       
شرکت کنندگان بی صبرانه در             
انتظار آن بودند، شعرخوانی                  
هنرمند معاصر ايرج جنتی                      

ايرج جنتی عطايی با     .  عطايی بود 
شور و جذابيت خاصی تعدادی از       
اشعار زيبای خود را باجرا                       

ايرج جنتی عطايی پايانی    .  درآورد
بسيار زيبا و پرشور برای اين                
کنفرانس موفق و آزاديخواهانه             

ايرج با     .  بود
  ۴صفحه 



  ۴صفحه   يک دنياى بهتر 

استقبال بسيار گرمی از طرف              
 .حاضرين مواجه شد

 
 

سپس پروين کابلی و آذر ماجدی          
از جانب برگزار کنندگان از کليه        
سخنرانان و هنرمندان تشکر                  
کردند و شاخه گل رزی به                        

ضمنا .  هريک از آنها تقديم شد           
بطور ويژه از شهال نوری که                 
زحمات بسياری برای سازماندهی    
اين کنفرانس کشيده، همچنين کريم     
نوری، اسماعيل اوجی و حميد که       
عکاسی کنفرانس را بعهده داشت،     

اين .  تشکر و قدردانی شد                   
کنفرانس بطور زنده از طريق               
اينترنت پخش ميشد و تعدادی از          
نقاط مختلف جهان، بخصوص             
ايران اين کنفرانس را دنبال                     

اين مساله هيجان               .  ميکردند
خاصی در کنفرانس ايجاد کرده            

در نورديدن مرزها، بويژه         .  بود
مرزهای سرکوب رژيم اسالمی          

از .  به همه شادی خاصی ميداد           
مجيد پستنچی بخاطر زحماتی که        
برای ميسر کردن اين امر کشيده          
بود با اهدای يک شاخه گل رز               

 .تشکر شد

 
 

در پايان برگزار کنندگان با                      
خوشحالی آگاه شدند که شميم                  
خواننده خوش صدای جوان در             

شميم با    .  کنفرانس حضور دارد      
خواندن يک ترانه زيبا عليه زن            

و .  سازمان دادند ابراز مينمايد       
باالخره با تشکر از شرکت                  
کنندگان، يک بار ديگر آنها و             
همه مردم آزاديخواه و برابری         
طلب را به پيوستن به يک                     
جنبش وسيع آزاديخواهی،                   
برابری طلبی و سکوالريست           
برای ساختن يک دنيای بهتر و         
به پيوستن به سازمان آزادی زن      

 . دعوت ميکند

 

به اطالع ميرسانيم که فيلم های         
سخنرانی ها و برنامه های                   
هنری اين کنفرانس بزودی از           
طريق سايت سازمان آزادی زن      

  net.azadizan.www   و در
يوتيوب برای ديدن عالقمندان          

عکس .  در دسترس خواهد بود       
هايی از اين کنفرانس را نيز                
ميتوانيد در سايت سازمان                    

 .آزادی زن مشاهده کنيد

  مارس در سوئد8کنفرانس بين المللی 
 نمايش قدرت و همبستگی جنبش بين المللی 

 ...                 آزاديخواه و برابری طلب سکوالر
ستيزی پايان گرم و شادی به                       

يکی از نکات         .  کنفرانس بخشيد    
جالب برای سخنرانانی که با جنبش       
آزادی زن در ايران و خاورميانه            
آشنايی زيادی نداشتند، درک نقش          

. پيشتازو پيشرو اين جنبش بود                 
حضور هنرمندانی که با هنرشان            
نفرت خود از سرکوب و تالش                 
خود برای آزادی و برابری را به             
نمايش ميگذاشتند، عمق اين جنبش        
در بطن جامعه را بيش از پيش                  

نمايش دو قطعه فيلم       .  عيان ميکرد  
 در  2004 مارس   8کوتاه از مراسم    

سنندج که ديبا عليخانی را در حال          
سخنرانی نشان ميداد، برای                        

. حاضرين بسيار جالب توجه بود           
بويژه کسانی که از طريق رسانه             
های غربی با ايران آشنا ميشوند،            
اين مراسم تصويری کامال متفاوت       

 .از جامعه ايران ارائه ميداد

 

تعدادی از سازمان های آموزشی            
در سوئد و همچنين تعدادی از                    
دوستداران پيش از کنفرانس مبالغی     
کمک مالی برای سازماندهی                    
کنفرانس در اختيار سازمان آزادی        

در کنفرانس نيز           .  زن گذاشتند     
مبالغی کمک مالی جمع آوری شد           
و نشريات آزادی زن به فارسی و            
انگليسی در ميان حاضرين توزيع         

ضمنا مجله مدوسا و کتاب              .  شد
حقوق زن در تقابل با اسالم                          
سياسی، نوشته آذر ماجدی به                     

دبير اتحاديه         .  فروش رسيد        
سراسری ترانسپورت سوئد و                   
سازمان اوالف پالمه طی پيام هايی        
به کنفرانس برای آن آرزوی                      

از دوستداران در      .  موفقيت کردند  
ايران نيز چندين پيام تلفنی و                       

 .اينترنتی دريافت شد

 

سازمان آزادی زن از کليه                           
سخنرانان و هنرمندانی که اين                  
کنفرانس موفق را امکان پذير                   

. ساختند صميمانه تشکر ميکند                
همچنين قدردانی های خود را به              
همکارانی که با تالش بيدريغ اين            
کنفرانس را در زمانی بسيار کوتاه         

۴١شماره   
يک دستاورد مهم اين کنفرانس             
انجام کارهای مقدماتی سازمانيابی    
يک جنبش بين المللی                                    
سکوالريست، مدافع حقوق زن و        

طی .  برابری انسان ها است               
نشستی که پيش از آغاز کنفرانس         
سخنرانان داشتند، بر اين مقدمات        
و مطالبات اصلی اين جنبش                    

قرار شد که بيانيه اين        .  توافق شد 
کنفرانس سريعا تهيه شده و به                 
تائيد سازمان های متبوع برسد و         
در چند ماه آينده طی يک                             
کنفرانس بين المللی به اطالع                 
عموم رسيده و برای گسترش آن          
اقدامات الزم در دستور قرار                 

آذر ماجدی در سخنان               .  گيرد
اين کنفرانس   :  اختتاميه خود گفت    

بسيار آموزنده بود اما اين کافی             
نيست و بايد به يک واقعيت زنده           
و کنکرت بيانجامد و آن ساختن             
يک جنبش بين المللی در دفاع از          
حقوق زن و سکوالريسم، برابری      

اين .  انسانها و آزادی است                  
کنفرانس بايد از اين نظر متمايز           
باشد که کارهای ما از فردا برای          
ساختن يک جنبش بين المللی                  

آذر ماجدی سپس همه    .  شدت گيرد 
شرکت کنندگان را دعوت به                   
پيوستن به اين جنبش مهم و تعيين         

 .کننده کرد

 

 !ستم بر زن موقوف

 !سرکوب زنان ممنوع

 !زنده باد آزادی زن
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۵صفحه   يک دنياى بهتر   

آنقدر طبيعى است که          -١سؤال   
براى هيچکس نميتوان بخاطر راه      

هيچ .  انداختن آن پاپوش دوخت         
رژيمى نميتواند با مجمع وسيع              
کارگران همان رفتار                                   

اى را بکند      سرکوبگرانه و پليسى   
که به يک هيأت نمايندگى، هسته          
مخفى يا هيأت مؤسس اتحاديه                

مجمع عمومى شکل   .  مخفى ميکند 
آل به ميدان آمدن کارگر                       ايده

بصورت متشکل و علنى است،            
يعنى به آن شکلى که قدرت                      
کارگر به معنى واقعى کلمه به               

کارگر منفرد در    .  نمايش در ميآيد   
هسته مخفى زور بيشترى از                  
دانشجوى منفرد در هسته مخفى           

اما کارگر مجتمع در مجمع     .  ندارد
عمومى يک قدرت واقعى است،          
چرا که کارگر در علنى بودن و             

اى بودن حرکتش است که               توده
 .ميتواند بعنوان کارگر قد علم کند

 

هيأت نمايندگى            -٢سؤال          
نفسه هنوز تشکل           کارگرى، فى   

چون نه   .  اى کارگرى نيست       توده
يک ساختار ماندگار ايجاد ميکند         
و نه ظرفى براى توده کارگران            

) که عضو هيأت نمايندگى نيستند     (
شک نيست که         .  تعريف ميکند   

تحميل نمايندگان خود به کارفرما        
و دولت، گرفتن نوعى مصونيت         
دوفاکتو براى آنها در مقابل رژيم        

بعنوان کسانى که وکيل                             (
کارگرانند و بايد از منفعت آنها              

هاى    ، شناساندن چهره    )دفاع کنند  
کارگرى و تبديل آنها به رهبران           
عملى در مقياس سراسرى،                     

اى از نمايندگان و               حمايت توده  
غيره، همگى طبقه کارگرى را             

اى           که از حداقل تشکل توده                
محروم است در صحنه مبارزه             

. تر ميکند و بسيار مفيد است          قوى
اما اين هنوز سؤالى را که يک               
فعال کمونيست کارگرى در                    
جنبش کارگرى جلوى خود                      

سؤال .  گذاشته است پاسخ نميدهد      
چگونه ميتوان ظرفى،         :  اينست

تشکيالتى، براى شرکت و ابراز         
وجود متحدانه و ادامه کار توده             

و هنوز دارد که جنبش کارگرى       
ايران يک اليت سياسى و يک            
بافت رهبرى عملى غير رسمى       
دارد که هيچوقت اين امکان را         

اند در يک ساختار                       نداشته
اى پايدار به رهبران                   اتحاديه

اى       رسمى و مسئوالن اتحاديه        
تالش براى        .  تبديل بشوند       

اندازى تشکلهاى کارگرى و        راه
بخصوص براى تأمين رهبرى         
کارگران در جدالهاى جارى با         
دولت و کارفرما در خون                      

بمجرد اينکه تناسب        .  اينهاست
قوا اجازه بدهد اين رفقا در                   

اى و حتى                       سطح کارخانه     
اى يک شکل علنى             فراکارخانه

به وحدت عمل مبارزاتى خود           
ميدهند و نوعى رهبرى عملى و       
علنى براى کارگران تشکيل               

اى       اين جنبش اتحاديه     .  ميدهند
تر از آن است،         راديکال.  نيست

اما جنبش     .  سوسياليست است    
شورايى هم نيست، چون اساسا،      

اى،     با الهام قوى از سنت اتحاديه     
به نمايندگى کردن کارگران در        
مقابل دشمن معطوف است و نه        

سازمانيابى توده            -به خود           
کارگرى براى ابراز وجود                 

که (طبقاتى و ِاعمال حاکميت             
). بنياد جنبش شورايى است                

اينکه وضعيت انقالبى و فرار           
ها در    سرمايه داران و مصادره     

ها         اين کميته             ٥٧انقالب       
را به قلمرو کنترل          )  شوراها(

کارگرى کشيد هنوز تغييرى در      
اين واقعيت نميدهد که اساس               
کار اينها نمايندگى کردن کارگر      
در قبال دولت و کارفرما بود و          
نه بدست گرفتن قدرت يا اداره           

بنظر من اين          .  امور جامعه    
، ٥٧جنبش شورايى نوع سال           

که همانطور که گفتم شايد جنبش      
هاى کارخانه عنوان                     کميته

بهترى براى آن بود، منعکس             
کننده اين واقعيت است که جنبش 
کارگرى در ايران بسرعت                 
راديکال ميشود و از کنار                     

هاى سنديکايى عبور ميکند،       ايده
بدون اينکه يک سنت حزبى                
کمونيستى کارگرى شورايى در      

 پاسخ به سؤاالتی در باره مجمع عمومی کارگران،
 هيأت نمايندگی، سنديکا و اتحاديه

 منصور حکمت

هيأت نمايندگى    .  کارگران ساخت   
. باألخره هيأت نمايندگى است                  

هرقدر هم که مورد حمايت                          
کارگران باشد، هنوز يک هيأت               
برگزيده از ميان کارگران است که        
پشتش به يک سازمان کارگرى                

هيأت نمايندگى       .  استوار نيست      
کارگرى در ايران، با سران                        

ارز نيستند،    ها در اروپا هم       اتحاديه
چون بطور واقعى به نيابت از يک         

جلوى کارفرما  ”  سازمان کارگرى “
داشتن رأى اعتماد    .  اند  قرار نگرفته 

کارگران، و يا جوابگو بودن به                
کارگران، هنوز جاى داشتن حمايت     
و رأى يک سازمان داير کارگرى          

اگر هيأت نمايندگى        .  را نميگيرد   
کارگرى را توقيف کنند، کارگر               
هنوز با همان سؤال قديمى                            

چکار کنم؟ ظرف            :  روبروست
اعتراض متشکل من چيست؟ کجا          
بروم؟ جنبش مجمع عمومى                        
موضوع را از زاويه ديگرى                     

اجتماع کردن، پاى      .  مطرح ميکند  
يک تصميم را جمعا امضا کردن،          
جمعا اعتراض کردن و جمعا پاسخ        

ترين شکل مبارزه      خواستن، مناسب 
. در شرايط ايران امروز است                  

واضح است که در اين سنت هم                 
اما .  کارگران نماينده انتخاب ميکنند   

اين نمايندگان پشتشان به مجمع                 
عمومى کارگرى، به تصميمات آن        
و به قابليت تجمع مجدد آن گرم                  

جنبش مجمع عمومى قدم            .  است
اول، و سنگ بناى، جنبش شورايى       

 .است

 

شوراهاى کارگرى در         -٣سؤال    
هاى         اساسا کميته            ٥٧انقالب       

کارخانه بودند و نه شورا به معنايى       
که جنبش شورايى مد نظر دارد،             

مجمع (يعنى جنبشى که اجتماع                
کارگران در يک واحد،         )  عمومى

شوراهاى .  سلول پايه آن است              
هايى   کارگرى دوران انقالب، کميته    

متشکل از نمايندگانى از کارگران          
بنظر من آن نوع شوراها،              .  بود

هاى کارخانه، مطمئنا          يعنى کميته  
بنظر من اين   .  دوباره عروج ميکنند  

نهاد با اين واقعيت خوانايى داشت           

۴١شماره   
سطح جامعه قدعلم کرده باشد و به     
اين راديکاليسم کارگرى امکان            

گيرى سياسى در قبال مسأله         جبهه
اين .  دولت و حاکميت را بدهد             

جنبش ماتريال جنبش شورايى در       
ايران است، اما بخودى خود هنوز      

سنت شورايى بايد    .  خوِد آن نيست   
آگاهانه بدرون جنبش کارگرى              
ايران ُبرده شود و براى آن تبليغ            

بايد فعالين کمونيسم                  .  شود
کارگرى در ايران فعالين جنبش           

به معنى جنبش       .  شورايى باشند   
سازمانيابى وسيع طبقه                  -خود

کارگر براى دخالت در سرنوشت       
جامعه و در امر قدرت و اداره               

 .امور

 

اتفاقا تمام زيبايى جنبش       -٤سؤال  
مجمع عمومى در همين است که           

. چپ است بدون آنکه تخيلى باشد        
چپ است و از همه آلترنانيوها               

چپ است براى      .  تر است     شدنى
اينکه توده وسيع کارگران را به            

تر است براى     شدنى.  ميدان ميکشد 
اينکه بجاى اينکه تشکل کارگرى        
را به رضايت دولت و سازمان              
امنيت و تساهل رئيس جمهور و           
بلند شدن رهبر از دنده مدنى، گره       
بزند، بجاى اينکه براى راه                      

اش رهبران کارگرى را به        اندازى
جلسات پنهانى فرابخواند و به                
خطرشان بياندازد، بجاى اينکه             

هاى من درآوردى و                  اساسنامه
مقررات دلبخواهى وضع کند و            
برود و بيايد تا رضايت گرايشات        
را جلب کند، از کارگران                           
ميخواهد که جلوى چشم دولت و           
کارفرما دقايقى چند در کانتين                
جمع شوند و راجع به يک                          
موضوع نظرشان را بگويند و               
حکمى را تصويب کنند که بشود           
بنام کارگران و با مسئوليت همه           
کارگران و بعنوان مطالبه همه              

. کارگران جلوى مقامات گذاشت        
هيچ نيرويى در دنيا نميتواند مانع         
جمع شدن علنى کارگران                          
ناراضى يک واحد براى                            

در اين روش      .  جويى بشود     چاره
تر     دست دولت و کارفرما بسته            

نما   کسى را نميتوانند انگشت   .  است
به کسى نميتوانند     .  و اخراج کنند    

گرى بزنند، کارگر را       اتهام توطئه 
نميتوانند تک گير بياورند و                     
بترسانند، نميتوانند رهبر و فعال          
کارگرى را منزوى کنند و                        

چون .  بکوبند
  ۶صفحه 



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

 .حرف حرِف مجمع عمومى است

 

جنبش مجمع عمومى يعنى جنبشى     
که سعى ميکند در هر واحد و                  
کارگاه مجمع عمومى راه بياندازد      
و خواست کارگران را به مصوبه       
رسمى آن تبديل کند و اجتماع                 
کارگران را به ضامن اجرايى آن        

يک عمل طبيعى و           .  تبديل کند   
تجمع فيزيکى        (نسبتا عملى               

فورا سنگ بناى يک         )  کارگران
اى و يک اراده                تشکيالت توده  

براى جنبش شورايى  . واحد ميشود 
. اين يک نقطه شروع واقعى است      

براى مبارزات جارى، اين يک            
ظرف بسيار مناسب تأمين                        
رهبرى و بسيج و متحد کردن                 

نفس اين   .  صفوف کارگران است    
تجمع نوعى آکسيون و                                 

نمايى علنى کارگران                       قدرت
محسوب ميشود و روحيه بخش            

از همان ابتدا همه چيز               .  است
علنى و شرکت در آن براى هر              
کارگر در هر استنطاقى قابل دفاع      

دست دولت براى برهم             .  است
زدن و انگ زدن به آن بسته                     

اما .  بله چپ است               .  است
 .ترين روش است عملى

 

يک “در مورد سنديکا و ايده                   
” چيزى بگوييد که بشود گرفت            

اوال، سنديکا     .  چند کلمه بگويم       
آلترناتيو شورا نيست، شورا هم            

اينکه .  مزاحم ايجاد سنديکا نيست     
چرا در ايران سنديکاى مستقل از        
دولت نداريم، سؤالى است که                 
پاسخش را بايد جنبش سنديکايى          
پيدا کند و براى همه ما توضيح              

اگر از من بپرسند، ميگويم        .  بدهد
در ايران سنديکاليسم پا نميگيرد           
براى اينکه سنديکا، بخصوص در     
دوره و زمانه ما محصول جنبش         
عمل مستقيم کارگرى نيست، بلکه      

سياسى -جزئى از يک مدل ادارى      
سنديکا بخشى از   .  در جامعه است  

يک توازن و حتى توافق وسيعتر         
در جامعه ميان دو سوى خريد و           

. فروش نيروى کار در بازار است    

 تحميق و فريب
 وجه مشترک دو جناح رژيم اسالمی در مضحکه انتخابات

 

 مهرداد کوشا

ا جرات                 دام از جناحه ه هيچک ده ک حکومت اسالمی بقدری گندش درآم
ضحکه                    شا م ن پي رم دراي د و الج شان را ندارن ستقيم از نظام اع م دف

د             ردم را فريب دهن ه شکل ديگری م ند ب ات می کوش اصالح .  انتخاب
د و           طلب می گويد؛ اصولگرا می گويد؛ در راديو و تلويزيون می گوين
ه                 د و هزار حق در روزنامه شان می نويسند؛ مصاحبه ترتيب می دهن

ه وضعيت خراب است و            :  بازی می کنند تا بگويند    بله درست است ک
ه                     اد هم ساد و فحشاء و اعتي د؛ ف فقر و فالکت و گرسنگی غوغا می کن
د؛ از                 د می کن شتر تهدي جا را پر کرده و فرزندانتان را روز به روز بي
ول نفت                    ست؛ پ ده خبری ني کار و زندگی و معاش برای جوانان در آين

وده و        ای صندوقها            .......سر سفره مردم حقه ای بيش نب ه پ ا اگر ب ، ام
 !نياييد، حتمًا وضع بدتر از اين می شود

 

ه تب راضی شوند                   " به قول معروف     ا ب د، ت ه مرگ می گيرن ن  ".  ب اي
ا در                          ر رقابت آنه دم ب اح حاکميت است و مق وجه مشترک هر دو جن

ه است؟            .   ورود به مجلس اسالمی    اما درعرصه رقابت اوضاع چگون
رسول منتجب نيا، سر ليست حزب اعتماد ملی، گفته است که اگر رای   

ر     .   هزارتومانی کروبی را زنده می کنيم  50بياوريم، طرح    ه  (يک نف ب
ه           )  قول خودش، پيشکسوت صنف نانوا     ا اطالعي م ب بنام حجت فتحی ه

ژده حل مشکالت                        يده، م ه چاپ رس ی ب اد مل ه اعتم ای که در روزنام
ا        ات، ب نانوايان را داده و از آنها خواسته در گردهمايی که قبل ازانتخاب
دگان مجلس          حضور سيد محمد خاتمی و مهدی کروبی، تعدادی ازنماين
دان خود          فعلی و کانديداهای مجلس بعدی تشکيل می شود، همراه فرزن

رده و                 .   شرکت کنند  ات عظام معجزه ای ک البد قراراست حضرات آي
د               ق نماين ق و فت سه رت ان جل شر زحمتکش را در هم ن ق ! مشکالت اي

ضو                     الحی، ع ود ص ه محم ت ک ا؟ سالهاس ا کج شرمی ت ت و بي وقاح
م اسالمی                     دان و شکنجه رژي شار و زن سنديکای خبازان سقز، تحت ف

هم در دوره اصالح طلبی و هم در دوره اصولگرايی و حال اين    .   است
 !جانيان مژده حل مشکالت نانوايان را می دهند

 

ام                   ا نظ رد ت ن مضحکه را برگزارک د اي ب داد و باي ردم را فري د م باي
ند و                     د باش ود صالحی و منصور اصانلو دربن د محم اسالمی بماند؛ باي
ا       دانشجويان آزاديخواه و برابرىطلب زندانی و شکنجه و اعدام شوند ت
سم           د و تروري نظام ضد بشراسالمی بيشتر بماند؛ بايد نظام اسالمی بمان

ا و            سطين و اروپ ردم  ...  آن همچنان در ايران وافغانستان وعراق و فل م
اير                     ارگران و س شيانه ک تثمار وح د اس د؛ باي انی کن اه را قرب بيگن
ردم         زحمتکشان همچنان ادامه يابد و بايد آزادی و خواستهای طبيعی م
ب                       هم اصالح طل د و س ا بمان ا برج ن پ نعت دي ا ص ود ت رکوب ش س

 .واصولگرای رژيم اسالمی از بهره کشی سرمايه فزونتر گردد

 

ه      شرکت در مضحکه انتخابات مجلس اسالمی به هرشکل و با هرتوجي
سانی                          د ان م ض اء رژي ه بق ک ب ز کم ه ای ج د، نتيج سيری باش و تف

ه عرصه      .  جمهوری اسالمی نخواهد داشت    مضحکه انتخابات را بايد ب
ه عقب                    را ب دل ساخت و آن اعتراضات وسيع و يکپارچه عليه رژيم مب

ا         .   راند د ب اولين مانع رهايی قطعی مردم جمهورى اسالمى است که باي
 . قدرت همين مردم محروم سرنگون شود

 

 .  زنده بادسوسياليسم،مرگ برجمهوری اسالمی

پاسخ به سؤاالتی در باره مجمع عمومی 
 کارگران، 

 هيأت نمايندگی، سنديکا و اتحاديه
سنديکا بعنوان بخشى از يک رژيم        
و نظام سياسى خاص امکان شکفتن      

بدون پارلمان،  .  و تداوم داشتن دارد   
بدون سوسيال دموکراسى، بدون            
تقدس بازار، بدون سنت قوى                     
قانونگرايى بورژوايى در جامعه،         
بدون ثبات سياسى و بطور خالصه       
بدون يک مجموعه روابط سياسى،       
ادارى و حقوقى در جامعه که                     
اتحاديه کارگرى بخش موّجه و                 

اى از آن تعريف شده               پذيرفته شده  
باشد، سنديکاسازى راه بجايى                  

حتما بعضى در نقد اين              .  نميبرد
نظر مثال سنديکاهاى انقالبى در            
برخى کشورهاى ديکتاتورى و يا           

هاى آفريقاى جنوبى را پيش        اتحاديه
اما اين مثالها مربوط     .  خواهند کشيد 

نيست، چون قرار بود دوستان                   
قابل “سنديکاساز ما شدنى بودن و         

بودن سنديکاهاى متعارف     ”  گرفتن
شک دارم کسى       .  را نشان بدهند      

بتواند اجازه سنديکاى انقالبى را از      
مسئولين و مامورين تقسيم معجون        

 .جامعه مدنى در ايران بگيرد

 

با اينحال هر فعال جنبش کمونيسم           
کارگرى مدافعان سنديکا را تشويق       
ميکند که اگر چيزى را ميشود                   

قبال هم     .  حتما بگيرند    ”  گرفت“
ام، ما هيچ دو خشتى که                           گفته

کارگران روى هم گذاشته باشند را         
ما آلترناتيو خود را          .  بر نميچنيم   

تبليغ ميکنيم و ميکوشيم کارساز              
بودن و عملى بودن آن را نشان                  
بدهيم، کارى که انتظار داريم                     

 .ها هم بکنند سنديکائى
 

بنظر من ابدا ما نبايد               -٥سؤال    
گرايى در    برخوردمان را به اتحاديه   

. کشورهاى جهان سوم تند کنيم                 
يادمان باشد داريم در مورد طبقه             
کارگرى حرف ميزنيم که در قلمرو      
سياسى و اقتصادى بشدت تحت                
سرکوب و حمله است و به زور از         
حداقلى از تشکل براى ابراز وجود        

. صنفى و سياسى برخوردار است         
نشان دادن ناتوانى تاريخى                          

ها بنظر من بايد با ارجاع به         اتحاديه
 .سنت اروپا و آمريکا انجام بشود

۴١شماره   



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

آميته مرآزی حزب اتحاد                        
 ٢٥آمونيسم آارگری در تاريخ           

 قراری در جلسه          ٢٠٠٨فوريه    
وسيع دفتر سياسى به تصويب                
کميته مرکزی رساند و هيات پنج         

 تا      داب کر     خنفره ای را انت               
حزب اتحاد       "موضوع اتحاد             
حزب "با      "  آمونيسم آارگری     

 -کمونيست کارگری ايران                      
را از لحاظ نظری،         "  حكمتيست

عملی و تشكيالتی مورد بررسی          
قرار دهد و نتيجه را به اطالع                

بدنبال اين  .  آميته مرآزی برساند   
قرار بحثهائى در سطوح مختلف         
مطرح شد و کميته رهبرى حزب        

 ١٢حکمتيست نيز در شماره                  
نشريه پرتو موضع خود را در               
اين زمينه طی اطالعيه ای اعالم         

ما بسهم خود الزم ميدانيم           .  کرد
ضمن تاکيد بر بررسى مستقل اين       
روند از جانب کميسيون منتخب           
دفتر سياسى و رسيدن به تصميم           
نهائى در باالترين مرجع رسمی          
حزب، به مهمترين نکات مطرح         

 .  شده تاکنونى پاسخ دهيم

 

اما پيش از پاسخگويی به اين                  
مسائل الزم است تاکيد کنيم که               
اين حساسيت ها قبل از هر چيز             
نشاندهنده اهميت و جايگاه مهم             
چنين اقدامی در صفوف کمونيسم       

حزب اتحاد       .  کارگری است       
کمونيسم کارگری با درک اهميت       
چنين تحولی در اين پروسه گام             

در اين چهارچوب هيچ    .  بر ميدارد 
منفعتی به غير از منافع عمومی           

 انقالب   ،جنبش کمونيسم کارگری    
کارگری و تحزب کمونيستی                  

ما .  برای ما حائز اهميت نيست          
اهداف نازل مخالفين چنين تحولی      

وقعی به آن              .  را ميشناسيم      
نميگذاريم و مستحکم به راهمان          

هدف ما فائق آمدن      .  ادامه ميدهيم 
بر اين موانع و تقويت صف                     
کمونيسم کارگری بعنوان يک               
جنبش سياسی، اجتماعی و حزبی       
و همچنين تامين ملزومات                        
سازماندهی اجتماعی و رهبری           
کمونيسم کارگری در تحوالت              

تا همينجا    .  سياسی جامعه است       
چشمان بسياری به سرنوشت اين        

از اينکه هر رفيقى در تبيين                 
خود اين اقدام را در چه                           

 پيوستن به    ،چهارچوبى می بيند   
 . حزب حکمتيست است

 

ما از ابتدا براين امر واقف                    
بوديم که حزب حکمتيست                    
پروژه اتحاد به معنايى که ما               
طرح کرده ايم را در دستور                

اصراری هم نداريم    .  خود ندارد 
که اين رفقا اين پروژه را در                
دستور خود قرار دهند و دارا             
بودن تبيين های متفاوت از اين         

. مساله را نيز بی اشکال ميدانيم       
از نظر ما اين اقدام در شرايط            
حاضر شکل مشخص تحقق اين       

جوهر بحث ما        .  پروسه است   
تقويت صف تحزب کمونيسم             

 در هر ابعادى که                 ،کارگرى
 حول يک خط             ،مقدور است    

. مشی مارکسى و حکمتى است        
ما اصرارى نداريم همه تبيين ما      

و باالخره از      .  را داشته باشند     
نظر ما اصولى ترين، سر                     
راست ترين و سياسى ترين                 

 در صورت توافق و راى        ،اقدام
پلنوم وسيع کميته مرکزی                     

 در شرايط کنونی اعالم         ،حزب
پيوستن به حزب حکمتيست و            
پايان فعاليت حزب اتحاد                       

 . کمونيسم کارگرى است

 

 موازين و مقررات حزبی

حزب اتحاد کمونيسم کارگری          
يک سازمان انقالبی                                 
مارکسيستی است که اساس                 
موازين و مقررات حزبی اش            
بر پايه اصول سازمانی حزبيت       
کمونيست کارگری منصور               

از نقطه   .  حکمت، استوار است    
نظر ما هم، انضباط محکم                    
تشکيالتی، پايبندی به موازين و      
مقررات حزبی شرط الزم ادامه      
کاری و پيشروی يک حزب                

هفمکری در    .  کمونيستی است   
تعيين هدف مشترک و همگامی       
در مبارزه عملی برای تحقق              
آن، در کنار اکيد ترين انضباط          
در پيشبرد سياستها و اقدامات            
مصوب، اصول اساسی در                 

 در باره قرار کميته مرکزی 
 ! اتحاد کمونيسم کارگرى و موضع حزب حکمتيستحزب

با نگرانی و   .  پروژه خيره شده است   
آيا ميتوانند بر         :  اشتياق ميپرسند    

موانع غلبه کنند؟ آيا ميتوانند به                  
تحزب کمونيستی قوی تری شکل           

 دهند؟ 

 

پاسخ ما به اين سئواالت مٽبت                    
از نقطه نظر ما مستقل از             .  است

سايه روشنها و اختالفات سياسی و        
تاکتيکی ميان حزب ما و حزب                 

حکمتيست،   –کمونيست کارگری       
مستقل از دامنه و عمق اختالفات             
تاکتيکی، اين دو حزب از يک                   
فصل مشترک جدی و يک بنياد                
فکری و عملی مشابه برخوردار             

اين دو حزب به يک سنت           .  هستند
واحد کمونيستی کارگری تعلق                 

همين امر بيانگر ضرورت       .  دارند
عينی، سياسی و اجتماعی پيشبرد           

. چنين پروژه ای از زاويه ماست            
از اين رو با درک چنين موقعيتی             
به مسائل مورد نظر طرفين                        

عمده اين مسائل در حال     .  ميپردازيم
 : حاضر عبارتند از

 

 تحاد يا پيوستن؟ ا

اولين و مهمترين سوالى که مطرح        
و روندى  "  اتحاد"شده است مفهوم      

ما "  پيوستن"که مستلزم آنست و يا        
مساله ای  .  به حزب حکمتيست است 

که قبل از تصويب قرار در هيات            
دائر و جلسه دفتر سياسى حزب                

 نه اتحاد دو حزب در           ،مطرح شد  
يک موجوديت ثالث و روندى که            

 ،براى چنين امرى ضرورى است        
بلکه پيوستن ما بعنوان يک حزب           
سياسى به حزب کمونيست کارگری     

حکمتيست و تداوم مبارزه ما در           -
يک حزب واحد و متحد کمونيستى         

ما نه خواهان حقوق      .  کارگرى بود 
ويژه هستيم و نه ورود به يک روند      
نازل امتيازگيرى و امتيازدهى،              
مذاکره و چانه زنى برسر اين نوع          
مقوالت را در شان خود و به نفع              
کمونيسم و موقعيت هر دو حزب             

اين استنباطات ربطی به      .  می بينيم 
کمونيسم کارگری و حزب اتحاد              
کمونيسم کارگری و حکمتيست                

ما تاکيد ميکنيم که هدف              .  ندارد
 مستقل   ،مشترک رهبرى حزب ما       

۴١شماره   
مناسبات داخلی حزب اتحاد                     

 . کمونيسم کارگری است

 

در عين حال الزم به ياد آوری                
است که حزب اتحاد کمونيسم                 
کارگری يک سازمان کمونيستی         
جديد است و تاريخ فعاليت خود را       

حزب اتحاد کمونيسم               .  دارد
کارگری تاکنون مصوبه ای در            
قبال تحوالت درون حزب                         
کمونيست کارگری ايران که                   
منجر به جدايی در اين حزب شد،        

حزب ما    .  تصويب نکرده است      
تنها بر نقش مخرب اين انشقاق،            
اجتناب پذير بودن آن و ضرورت       
از ميان برداشتن شرايطی که                 
منجر به چنين رويداد و روند                  

 .منفی ای شد، تاکيد کرده است

 

از اين رو طرح اين مساله را در           
. چنين سطحی نامربوط ميدانيم             

واقعيت اين است که بخش اعظم           
رهبری، کادرها و اعضای اين             
حزب نقشی در تحوالت آن دوره         

بسياری از اعضای       .  نداشته اند   
اين حزب حتی در دوره اخير به           
اين حزب پيوسته اند و هيچگونه          
نقشی در تاريخ تشکيالتی حزب           

. کمونيست کارگری دارا نبوده اند     
بعالوه برخی از افراد رهبری اين      
حزب در ظرفيت فردی در مورد        

شدن پلنوم کميته          "  دور زده    "
مرکزی و چگونگی برگزاری              
کنگره پنجم در حزب کمونيست           
کارگری نظر شخصی خود را              

 . اعالم کرده اند

 

الزم به تاکيد نيست که رهبری               
حزب ما مانند رفقای حکمتيست           
مکانی مهم برای موازين کار                 
مشترک و اصول سازمانی حزب       
قائل هستند و پايبندی به اين                      
اصول را برای پيشبرد فعاليت              

 . کمونيستی حياتی ميدانند

 

 در حزب حکمتيست " تغييرات"

ما واقفيم که حزب حکمتيست                 
اسناد مصوب اش را تغيير نداده           
است و کنگره دوم حزب اين                    
اسناد را بعنوان يک مجموعه                 

اين .  مجددا تصويب کرده است          
اما .  موضوع برما پوشيده نيست       

  ٨صفحه مايليم تاکيد            



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

کنيم که اسناد بسيار بيشترى و از         
جمله اسناد تا کنگره چهارم حزب       
کمونيست کارگرى، در هر سه             
حزب کماکان اسناد رسمی هستند       

اما .  نکرده اند  "  تغيير"که هنوز     
سيماى سياسى و پراتيکی هر يک       
از اين احزاب را لزوما اين                      

. مجموعه اسناد منعکس نميکنند         
بحث بر سر اسناد و سياستهاى              
صرف يا برسر پراتيک صرف           

 ،از نظر ما روش کار              .  نيست
 کاربست      ،سياست سازمانگرى     

 موقعيت جديدى که        ،متد رهبرى  
 تغييرات  ،به اين اعتبار کسب شده     

در آرايش رهبرى حزب و                       
صراحت پيدا کردن اساسنامه و            

 و حتى سياستهاى        ،قوانين حزبى  
ايندوره حزب حکمتيست مجموعه    
تغييراتى اند که برای ما قابل تامل       

اين .  و حائز اهميت هستند                  
مجموعه سياستها بويژه بعد از              
کنگره دوم اين حزب بازتاب خود       
را در پرتو تاکيدات و تصميمات          
تازه اين حزب منعکس کرده                   

 . است

 

ما به جهت گيری اجتماعی و                  
پراتيکی حزب حکمتيست واقفيم         
و اين تالشها را برای جنبش مان          

نقطه عزيمت    .  ارزشمند ميدانيم   
حرکت ما تالش براى شکل دادن         
به حزبى رهبر و سازمانده در               
متن اعتراض ضد سرمايه دارى         
کارگر و دخالتگرى در اوضاع            
جامعه به نفع کمونيسم و                             
آزاديخواهى و رهبری جنبش                
سرنگونی طلبی توده های مردم           

به اين اعتبار حزب                   .  است
حکمتيست را داراى قابليتها و               

ما تاکيد ميکنيم که در متن                     
 به  ٢٠٠٤بازبينى انشعاب سال      

اين ارزيابی رسيديم که اسنادى        
 ،که در گذشته مورد جدال بودند      

مبنای کافى براى جدائى نبودند        
و امروز بطريق اولى نميتوانند        

اشتراکات سياسى، نظرى   .  باشند
و مشغله پيشروى جنبش                        
کمونيسم کارگرى در ميان ما             
بسيار بيشتر، اساسى تر و                    
استراتژيک تر است تا جوانب          
تاکتيکى يا تبيين هاى مختلف             

ما عميقا اعتقاد           .  ازرويدادها
داريم که امکان همفکرى، جدل       
نظرى و ايجاد مکانيزمهاى                
الزم براى آن در يک حزب                 
سياسى، با فرض حفظ                             
موجوديت کل حزب و مناسبات       
حزبى، از ضروريات انکار              
ناپذير هر تئورى تحزب                        

 .کمونيستى کارگرى است

 

 جايگاه برخی اختالفات تاکتيکی

و باالخره بحث پيوستن ما به              
حزب حکمتيست عليرغم اين            
فرض مطرح شد که ما با برخی       
از سياستهای مصوب حزب               

منشور "حکمتيست، از جمله            
. اختالف داريم        "  سرنگونى

برخی از اعضای رهبری حزب     
نظر خود را در اين زمينه در             
نشريات و سمينارهای مختلف          

عالوه بر اين ما      .  بيان کرده اند   
به ارزيابی و موضع گيری                 
متفاوت خود و حزب حکمتيست      

فراکسيون "در قبال پراتيک              
. واقفيم"  اتحاد کمونيسم کارگری  

در اين زمينه نيز نظر خود را            

 در باره قرار کميته مرکزی 
 ... اتحاد کمونيسم کارگرى و موضع حزب حکمتيستحزب

توانايی هاى ويژه ای در متحد                   
کردن و رهبری اعتراض راديکال       
و آزاديخواهانه ارزيابى ميکنيم و           
اين يک منشاء اساسى نزديکى ما           

 . به حزب حکمتيست است

 

انشعاب در حزب کمونيست                        
 کارگری

در مورد تبيين از انشعاب در حزب      
کمونيست کارگری ايران، حزب            
اتحاد کمونيسم کارگرى سند و                   

اما حزب بر    .  مصوبه حزبى ندارد   
اشتباه بودن، اجتناب پذير بودن اين       
روند و ضربات ناشى از آن و                    

. تالش براى جبران آن، تاکيد دارد        
نکته اساسى اينست که جبران اين           
روند با بازسازى و بازگويی                      
رويداد ها و تالش برای اثبات                    
حقانيت تبيين هر يک از طرفين نه         
تنها متحقق نميشود، بلکه اين                      

الزم .  روندی مخرب و مضر است      
است تاکيد کنيم که ما در پى هيچ               
نوع تالش آشتى جويانه، غير                    
سياسى و نوعى معدل گيرى از                 
نظرات سياسى پيرامون اين مساله        

اين خط سياسی ما نبوده و          .  نيستيم
. بيانى منصفانه از خط ما هم نيست       

ما سياست رجعت به فضای                        
باز سازی اين     .  انشعاب را نداريم    

فضا را برای جنبش مان عميقا                  
سياست ما درس         .  مضر ميدانيم    

آموزی از اشتباهات، عبور از آن           
ما ميخواهيم   .  و ساختن آينده است       

گذشته را در گذشته مدفون کنيم،              
ما وجود  .  ميخواهيم آينده را بسازيم    

تحليل های متفاوت از انشعاب را            
عليرغم اختالفمان بر سر اين                     

 . موضوع برسميت ميشناسيم

۴١شماره   
قبال طی بيانيه هايی اعالم کرده            

اما امروز نه ضرورتی به            .  ايم
طرح مجدد اين اختالفات می بينيم      
و نه اين اختالفات را مانعی                      
اساسی برای در دستور قرار                  
گرفتن پروژه پيوستن به حزب              

. حکمتيست از جانب خود ميدانيم        
تاکيد ما اينست که اين حد از                     
اختالف تاکتيکى نميتواند و نبايد          
اين دو حزب را از هم جدا                          

توافقات استراتژيک ما      .  نگهدارد
منافع .  اساسى تر و پايه ای ترند          

فورى جنبش کمونيسم کارگرى            
وجود يک حزب   .  اساسى تر است  

بزرگ و متحد مارکسيستى و                 
انقالبى که نقطه اميد کمونيسم و            
کارگر است، برای ما اساسى تر           

گسترش تالش در                    .  است
سازماندهى انقالب کارگرى و              
سرنگونی جمهوری اسالمی و             
استقرار فوری يک جمهوری                

 .  سوسياليستی، اساسى تر است

 

هدف ما تالش برای قدرتمند                    
کردن کمونيسم کارگرى در ايران      

ما به تالشهای حزب                 .  است
حکمتيست و همچنين حزب اتحاد        
کمونيسم کارگری در اين راستا            

قطب نمای ما         .  ارج ميگذاريم    
مصالح اساسی و تعيين کننده                   

ما .  جنبش کمونيسم کارگری است    
با حرکت از اين مصالح تالش                
ميکنيم موانع اين امر را از سر              
راه کنار بزنيم و همين انتظار را           
از کل فعالين جنبش کمونيسم                   
کارگرى و بطور ويژه از رفقای          

 . حزب حکمتيست داريم

 

 هيات داير دفتر سياسی

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٨ مارس ١١

 يک دنياى بهتر
عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه و       .  تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است                      

خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود                             
را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب                                            

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که                             .  ناپذيرى يک آينده بهتر است     
عمل امروز انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که                                         

 .زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
ر، يک  کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بهت                            

 .جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر است



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

 سالم دوست             :کامران پايدار      
از اينکه وقتت را در                 .  عزيز

. اختيارم گذاشته ای تشکر می کنم      
تعمير گاه مرکزی سايپا يدک در          

 کجا واقع شده و کارش چيست؟

 تعمير گاه                :کارگر اخراجی        
مرکزی  سايپا يدک از شرکتهای         

. زير مجموعه شرکت سايپاست          
 17دفتر اصلی آن در کيلومتر               

 تا  4.  جاده مخصوص کرج است     
کارگاه مرکزی و       .  کارگاه دارد   

اصلی آن در سه راه آذری است و    
کار اين شرکت خدمات پس از               

 .فروش خودروهای سايپا است

 

 تعداد کارگران         :کامران پايدار    
شرکت چند نفرند؟ نوع استخدام و       

 شرايط کارشان چيست؟

 شايد بيش از             :کارگر اخراجی    
همه اين کارگران          .   نفر    600

کماکان دارای سوابق کاری باال و       
نوع .   سال است  8 الی                 5بين  

باور .  استخدامشان قراردادی است  
کن شرايط کار وحشتناک و سخت      

. و طوالنی و تحقيرآميز است                
اصال کارگر را آدم حساب نمی             

همه اش با تحقير و توهين و        .  کنند
در اينجا  .  فشار و تهديد به اخراج      

حتی از دستشويی رفتن کارگر هم      
ايراد می گيرند و ميگن اين کار            
باعث جيم شدن کارگر و کم کار            

همه اين کارگرها        !  ی می شه       
توسط شرکتهای کاريابی                          
خصوصی که مثل قارچ همه جا           
سبز شده اند استخدام و به مراکز          

اصال اين  .  کاری معرفی می شوند   
شرکتها هم دستشان با کارفرماها         

 .توی يک کيسه است

 

 از خودت بگو از       :کامران پايدار 
 دوستانت که اخراج شده اند ؟

 خودم بچه اردبيل     :کارگر اخراجی 
شغلم مکانيک فنی پرايد و       .  هستم

 سال سابقه کار           8.  زانتيا است   
هيچکس را در تهران                .  دارم
در اطراف اسالم شهر             .  ندارم

 ،فقط اسمش خانه است     .  مستاجرم

رييس تعمير گاه بردم و با                      
التماس گفتم اگر به من و زنم               
رحم نمی کنی به اين بچه رحم            

هرچه التماس کردم اصال       !  کن
آخرش با          !  نگاهم نکرد         

آقا بيشتر از       :  خونسردی گفت   
اين مزاحم وقت ما نشو ما                      

 !!کارگر احتياج نداريم

 

 ببخشی خسته ات :کامران پايدار 
کردم، حاال تو و دوستای                       
اخراجيت برای گرفتن حق                  
خودتان چکار کرده ايد يا چکار       

 می خواهيد بکنيد؟

 راستش طی         :کارگر اخراجی    
اين مدت ما کارگرهاا به اداره           
کار و دادگستری شکايت کرده         

تا حاال به همچين جاهايی           .  ايم
فکرش را هم نمی       .  نرفته بودم  

فکر می کردم شايد                .  کردم
 به  ،اينجاها حساب و کتابی داره     
 به  ،حق انسان رسيدگی می شه       
 نه      ،حرف آدم گوش ميدن                

باور کن   .  اينطوريها هم نيست     
. اصال نمی شه توشون نفوذ کرد     

 ميارن و   ،آنقدر تو را می دوانند     
ميبرن، آنقدر جواب سرباال و            
پيچ در پيچ به آدم ميدن، آخرش         

. بی نتيجه خسته ات می کنند               
. مطمئنم ديگه اشتباه نمی کنم             

همه شون طرف کارفرما رو             
می گيرن، قانون برای اوناست،      
حکومت برای اونهاست، قاضی     
به نفع کارفرما رای صادر می          
کنه و بحث با اينا فايده ای                      

 .نداره
 

 پس بايد چکار         :کامران پايدار  
کرد؟ راستی اگه همه شما مقابل       
کارخانه، اداره کار، دادگستری       

جمع بشين و اعتراض کنين     ...  و
 چی؟ اينطوری بهتر نيست؟

 

چرا من و          :  کارگر اخراجی    
. دوستانم به اين نتيجه رسيده ايم       

ولی باور کن گرفتاريهای                     
زندگی و فشار فقر و بدبختی               
آنقدر زياد است که آدم پريشان          

بعضی از     .  و گيج می شه              
. کارگرها هم همراهی نمی کنند      

ميگن شايد باقر نژاد دلش به                
رحم بياد و ما را سر کار ببره              

 ... و

*** 

 گفتگو کارکران پايدار 
با يکی از کارگران اخراجی تعميرگاه 

 !مرکزی سايپا يدک
باور کن آنجا را ببينی وحشت می           

نه .   اصال جای زندگی نيست       ،کنی
. نور نه هوا نه فضا هيچی نداره              

 ميليون    4.       متره   35همه اش       
تومان پيش داده ام و ماهی                             

دارای زن  .  هزار تومان کرايه   100
تازه پايه  .   ماهه هستم   8و يک بچه     

حقوقم قبل از اخراج                                          
حاال ديگه     .  هزارتومان بود    186

 13آن   .  خدا ميدانه که چکار کنيم         
نفری هم که با من اخراج شده اند              

من .  وضعشون بهتر از من نيست         
مانده ام خدا چرا ما را خلق کرده              

 که اين همه زجر بکشيم؟

 

 چرا شما رو اخراج      :کامران پايدار 
 کردند جريان چی بود؟

 راستش رييس           :کارگر اخراجی     
جديدی که آمده بنام باقر نژاد از                
رييس قبلی خيلی بيرحم تر و خشن         

. تره و هميشه دنبال بهانه می گردد        
 از کارگرها خيلی    ،قبال پاسدار بوده  

. کار می کشه و بهشون فحش ميده          
يه وقت ميگن کارگر زياد داريم               

نميدونم به هر دليلی است مارو   ...  و
من و امثال من االن       .  بيچاره کردن 

بايد کجا بريم؟ چکار کنيم به اين               
 روز  20شب عيدی؟ باور کن اين         

تفاوت شب و روز را نميدانم،                    
 فقط با               ،هيچی حاليم نيست              

همه اش   .  اضطراب رنج می کشم      
. تو فکرم کرايه خونه رو چکار کنم      

خرج خونه و اين زن و بچه رو                 
هزار 100چکار کنم؟ طی اين مدت   

تومان طالی زنم را فروختيم، چند         
 هزار    50روز پيش با شرمنگی            

 20  ،تومان از برادرم قرض کردم       
هزار تومانش را برای خرجی                  

 هزار تومانش را بردم       30.  گذاشيم
سری دوزيهای خياطی و تعدادی            

 تومان خريدم   3500پيرهن دانه ای    
نمی .  تا کنار خيابان دستفروشی کنم    

دانم چکار کنم؟ همه چيز را سياه و         
وضع زنم هم بهتر از      .  تار می بينم  

 کار زشتی     ،شرمنده ام  .  من نيست  
همين .   اما مجبورم چکار کنم    ،کردم

 ماهه ام را با      8چند روز پيش بچه      
خودم به خدمت باقرنژاد بيشرف             

۴١شماره   

اخراج کارگران تعمير گاه مرکزی        
 !سايپا يدک 

طی دو هفته اخير و دراين                            
روزهای پايانی سال تعمير گاه                 
مرکزی سايپا يدک واقع در                         

 ، جاده مخصوص کرج   17کيلومتر  
در يک اقدام ناگهانی اقدام به                      

 نفر از کارگران قرار          14اخراج   
هريک از   .  دادی خود نموده است      

سال سابقه  8 تا     5اين کارگران بين    
اکثريت اين کارگران       .  کار دارند   

دارای زن و فرزند و خانواده بوده         
و در محالت حاشيه نشين و فقير             
نشين اطراف تهران مستاجر می            

اين اقدام توسط رييس جديد        .  باشند
تعمير گاه مرکزی به نام باقرنژاد           
که قبال پاسدار بوده صورت گرفته        

تا کنون اين کارگران به               .  است
اشکال مختلف دست به اعتراض           
زده و عمدتا شکايت به دادگستری         
و اداره کار مزدور حکومت                      

متاسفانه بعلت    .  اسالمی برده اند      
عدم تشکل و اتحاد کافی کارگران          
و تبانی و همدستی باقر نژاد،                     

 رژيم     ،دادگستری و اداره کار              
دستمزدهای معوقه، اضافه کاری         
کارگران که شبانه روز در شرايط        

 و     ،طاقت فرسا کار کرده اند                  
همچنين عيدی و پاداش ناچيز پايان      
سال اين کارگران را در مقابل                  

 300 الی         200پرداخت مبلغ              
هزارتومان پول نقدی ماستمالی              
شده و توسط عوامل حکومتی                   
دزديده شده است آن هم از نوع                  

و هم اکنون      !!!  شرعی و قانونی     
کارگران دردمند و رنج کشيده با             
ترس و وحشت از آينده، در                         
نگرانی از سرنوشت خانواده                    
هايشان و با جيبهای خالی بين                    
تعميرگاه مرکزی، و ادارت دولتى        
و دادگستری با بالتکليفی                             

 . سرگردانند

. اين رفتار با کارگر جنايت است            
اگر کار ندارند کارگر بايد تامين             

چطور زندگى اين خانواده ها      .  شود
بايد در ميان آسمان و زمين معلق            
شود؟ اين چه نظام کثيفى است که           
تمام بالهايش فقط برسر کارگر و           
مردم محروم نازل ميشود؟                         
گرسنگى و باال کشيدن پول                         
کارگران و بيکار کردنشان عيدی         
حکومت اسالمی و سرمايه داران          

کارگران در    .  به کارگران است       
مقابل اينگونه مسائل راهى جز                

 . مبارزه متحد و متشکل ندارند

 21/12/86کامران پايدار 



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

کنفرانسی :  يک دنيای بهتر              
 ٨بمناسبت صدمين سالگرد                    

مارس در گوتنبرگ، سوئد                       
ويژگيهای اين        .  برگزار شد       

کنفرانس چه بود؟ چه فرقی با                 
ساير مراسم اين چنينی در چند               
سال گذشته داشت؟ آيا راضی                 

 بوديد؟ 

 

 سازمان آزادی زن        :آذر ماجدی  
 8بمناسبت صدمين سالگرد                    

مارس يک کنفرانس بين المللی با        
تم دفاع از حقوق زن و                                 
سکوالريسم يا الئيسيته، مقابله با         
مذهب و اسالم سياسی سازمان             

اين کنفرانس با استقبال گرمی     .  داد
روبرو شد و با موفقيت برگزار             

پيش از کنفرانس، آگهی آن           .  شد
در بسياری از وب سايت های بين     
المللی سکوالريست و مدافع                   

عالوه بر    .  حقوق زن درج شد          
انگليسی به فرانسه و لهستانی نيز       

تعداد بسياری       .  ترجمه گرديد      
اين .  عالقمند شرکت در آن شدند        

استقبال گرم خود بيانگر رشد                 
جنبش ما در سطح بين المللی                  

سازمان آزادی زن اکنون        .  است
به يک سازمان شناخته شده و                 
معتبر در سطح بين المللی بدل               

 .شده است

 

ليست سخنرانان ما بسيار وسيع            
نگرانی از کمبود وقت يکی        .  بود

سه تن از         .  از مسائل ما بود           
سخنرانانی که ابراز عالقه کرده          
بودند به دالئل مختلف نتوانستند           

از جمله  .  در کنفرانس شرکت کنند   
يکی از فعالين حقوق زن و                       
سکوالريسم در الجزاير که                      
متاسفانه بخاطر مشکل ويزا                   

يکی .  نتوانست به کنفرانس بيايد       
از ويژگيهای اين کنفرانس ترکيب      

فعالين پر سابقه       .  سخنرانان بود   
جنبش حقوق زن، سکوالريسم و         
دفاع از آزادی و برابری با                       
سوابق مختلف و از کشورهای              
متفاوت به کنفرانس آمده بودند و          
از زاويه فعاليت و تجربه خود در        

زيبای ميترا بنام آزادی با                      
 .استقبال بسيار گرمی روبرو شد

 

بنظر من ترکيب سخنرانی های       
اجتماعی و تحقيقاتی       –سياسی   

با هنر رقص و شعر يک آميزه          
زيبا و بسيار موثر بود که عمق         
جنبش آزاديخواهی و برابری            
طلبی در جامعه ايران را به                 

اين مساله     .  نمايش ميگذاشت    
بويژه برای کسانی که با ايران           
صرفا از طريق رسانه های بين       
المللی آشنا شده اند، بسيار جالب      

 . و آموزنده بود

 

من شخصا بسيار خوشحال و             
فکر ميکنم که        .  راضی هستم   

کنفرانس توانست پيام خود را            
همه شرکت  .  وسيعا انعکاس دهد  

با توجه   .  کنندگان راضی بودند    
به اينکه کنفرانس جمعه شب              
برگزار ميشد و عموم شرکت             
کنندگان پس از يک روز                       
طوالنی کار به کنفرانس آمده             
بودند با عالقه بسيار برنامه را          

 و  11دنبال ميکردند و عموما تا      
نيم شب در محل کنفرانس                     

اين خود يک دليل ديگر       .  ماندند
همانطور که در   .  موفقيت آن بود  

باال اشاره کردم هدفمندی،                    
فوکوس و جنبه پراتيک                          
کنفرانس تفاوت اصلی اين                   

 مارس يا     8کنفرانس با مراسم       
 .کنفرانس های ديگر بود

 

غير از نقد،      :  يک دنيای بهتر     
افشاگری، و ارائه تحليل چه راه       
ها و اقداماتی در دستور فعالين         
جنبش آزادی زن قرار گرفت؟          
اين کنفرانس آيا در اين زمينه             

 گامهايی برداشت؟ 

 

 همانطور که در          :آذر ماجدی   
باال نيز اشاره کردم اين                           
کنفرانس بسيار هدفمند، متمرکز     

تالش برای     .  و پراتيک بود         
ساختن يک جنبش بين المللی              
آزادی خواه و برابری طلب                
سکوالر هدف ما بود که در اين         
کنفرانس توانستيم قدم های اوليه      

کليه سخنرانان با   .  آن را برداريم  
عالقه و هيجان بسياری روی            
اين جنبه از کار تمرکز و تعجيل     

  مارس 8گفتگو با آذر ماجدی در مورد کنفرانس بين المللی 

 ساختن يک جنبش بين المللی آزادی زن
  امری ميسر و عملی است

. مورد تم کنفرانس سخن ميگفتند            
جالب اينجاست که همگی بر چند             

نقش :  نکته اساسی تاکيد داشتند            
سرکوبگر مذهب، جايگاه مهم                  
سکوالريسم، لزوم مبارزه عليه               
خشونت هايی که توسط مذهب و             
سنن عقب مانده توجيه و تبليغ                     
ميشود و لزوم مبارزه بين المللی              

اين کنفرانس فضايی کامال    .  عليه آن 
متفاوت با برخی مجامع ديگر                    
داشت که در آن تحت نام نسبيت                
فرهنگی و مولتی کالچراليسم يا                
مبارزه با راسيسم به توجيه اين                 
سنن عقب مانده، زن ستيزی و                   
سرکوب مذهبی و دولتی مبادرت           

 .ورزيده ميشود

 

وجود يک جو همبستگی باال و                  
تمايل وافر برای سازماندهی کار            
مشترک در زمينه تم کنفرانس يکی       
از ويژگيهای ديگر اين کنفرانس             

بطوريکه پيش از آغاز                  .  بود
کنفرانس طی نشستی سخنرانان به        
توافقاتی بر سر پالتفرم کار                         
مشترک رسيدند و قرار شد که                   
بيانيه آن در اسرع وقت نوشته                   
شود، به نظر سازمان های متبوع           
برسد و پس از آن اقدامات عملی              
برای راه اندازی و بسيج يک                     
جنبش بين المللی سکوالر مدافع              
حقوق زن و آزاديخواه طرح ريزی       

به اين معنا اين يک کنفرانس        .  شود
سخنرانی ها    .  بسيار پراتيک بود      

همه منسجم و متمرکز بر تم                         
کنفرانس و با فراخوانی برای عمل        

 .بود

 

بعالوه اين کنفرانس دو هدف را               
هدف ديگر آن            .  دنبال ميکرد     

همبستگی با زندانيان سياسی در              
ايران، فعالين حقوق زن، کارگری        
و دانشجويان آزاديخواه و برابری          
طلب و تالش برای جلب همبستگی       

از اين جهت نيز        .  بين المللی بود     
بويژه دو  .  کنفرانس بسيار موفق بود   

نمايش هنری بسيار زيبا و موفق              
مراسم شعر  :  در کنفرانس اجرا شد    

خوانی ايرج جنتی عطايی و رقص        

۴١شماره   

اين اولين بار بود که در           .  داشتند
زمانی به اين کوتاهی ما توانستيم         
تصميمات بسيار مهم و اساسی              

اين نشانه توافقات بسيار       .  بگيريم
سخنرانان و آمادگی جامعه بين              

 . المللی برای چنين جنبشی است

 

بايد اينجا اشاره کنم که سال گذشته 
کنفرانسی با هدف مشابه در                     
پاريس شکل گرفت که مجموعا            

 نفر  500طی دو روز نزديک به        
در آن شرکت کردند و سخنرانان         
متعددی از عرصه های مختلف و       
از کشورهای مختلف در آن                     

اين کنفرانس به       .  شرکت داشتند   
تشکيل يک دفتر بين المللی                       
انجاميد ولی بعد از آن فعاليت                  

ما اين ابتکار را       .  چندانی نداشت  
 مارس گامها بجلو      8در کنفرانس    

بايد توجه داشت که انسان        .  برديم
های شريف و آزاديخواهی که در        
اين عرصه ها فعاليت ميکنند همه        
بطور داوطلبانه و در وقت آزاد             

. خود به اين کار می پردازند                   
منابع مالی اين جنبش هم بسيار              

لذا کارها آنطور که       .  ناچيز است  
بايد و شايد سريع و منظم به پيش           

اما بايد تالش خود را              .  نميرود
انجام دهيم و اين کار را خواهيم             

 .کرد

 

 من بسيار   2001از يازده سپتامبر    
به اين تز منصور حکمت انديشيده      
ام که بايد بشريت متمدن را در                

او .  سطح بين المللی سازمان دهيم     
 11در رساله خود دنيا پس از                 

سپتامبر اذعان دارد که امر                      
سازماندهی اين جنبش کاری                  

من .  پيچيده و معضل اصلی است      
خود بسيار در اين مساله تعمق               

در چند سال اخير که            .  کرده ام  
فعاليت های          

  ١١صفحه 



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

بين المللی ام گسترش بسياری                
يافته و در کنفرانس ها و مجامع            
بين المللی بسياری شرکت کرده           
ام، نوشته هايم در وب سايت ها،          
نشريات و شبکه های بين المللی           
منتشر و به زبان های مختلف                 
ترجمه شده و عموما با استقبال              
روبرو شده است، به اين نتيجه              
رسيده ام که از اين مساله بايد                  
آغاز کرد و امر سازماندهی                    
بشريت متمدن را بايد از اين                    

 . زاويه به پيش برد

 

امر آزادی زن و سکوالريسم با            
. استقبال بسياری روبرو ميشود          

اکنون چپ سکوالر ضمنا به اين         
مساله آگاه است که جنبش راست          
سکوالر از مبارزات ما عليه                  
اسالم سياسی دارد به نفع سياست        
های جنگ طلبانه دولت بوش و            

. دولت اسرائيل استفاده ميکند                
روشن کردن مرز ميان جنبش               
سکوالريست چپ و راست، در           

امر .  نتيجه بسيار مهم است                
سازماندهی بشريت متمدن عليه           
هر دو قطب تروريسم، اين تالش         
و پيام من در کليه سخنرانی ها و           

استقبالی .  نوشته هايم بوده است         
که از اين پيام شده مرا بسيار                    

از نظر من ما    .  اميدوار کرده است  
داريم جنبش آزادی زن را در                 
پيشاپيش جنبش بشريت متمدن              
برای يک دنيای بهتر، آزادتر،              
برابرتر و امن تر به پيش می                   

اين هدف من است و                    .  بريم
احساس ميکنم که فعالين در                     
عرصه بين المللی با آن احساس            

ما توانستيم در اين      .  توافق ميکنند 
کنفرانس اين امر را چندين گام به        

 .  جلو ببريم

 

بزودی بيانيه و پالتفرم اين جنبش       
را منتشر خواهيم کرد و در                      
ظرف چند ماه آينده طی يک                    
کنفرانس بين المللی آغاز به کار           
اين جنبش را رسما اعالم خواهيم        
کرد و ميکوشيم که در سراسر               

. جهان آن را رشد و گسترش دهيم       
اين جنبش اهميت بسياری دارد و        

 .بايد روی آن متمرکز شويم

اين ها همه تالش هايی در                       
راستای شکل دادن به يک جنبش       

سال .  آزادی زن بين المللی است      
گذشته در کنفرانس بين المللی             
سکوالر در پاريس، فعالين                    
حقوق زن از لهستان، الجزاير،          
فرانسه و غيره با ما کامال                        

. احساس توافق و نزديکی داشتند      
 مارس اين تنوع       8در کنفرانس     

بيشتر و اين همبستگی و نزديکی      
داريم به اين   .  بسيار عميق تر بود   

سمت با قدم های مستحکم حرکت    
 .ميکنيم

 

 معضالت      :يک دنيای بهتر            
اصلی رو در روی جنبش آزادی       
زن را کدامها می دانيد؟ تجربه            
چند دهه فعاليت در اين عرصه           
چه درسی برای شما داشته                     

 است؟ 

 

 اگر بخواهم در             :آذر ماجدی    
مورد درس های اين چند دهه               
صحبت کنم احتياج به چندين                

ما دوره بسيار           .  کتاب است     
پيچيده ای را پشت سر گذاشته              

انقالب شکست خورده              .  ايم
 در ايران، به روی کار             1357

آمدن يک رژيم خونين اسالمی،         
رشد جنبش اسالم سياسی به                  

 11کمک غرب و سپس واقعه             
سپتامبر و جنگ تروريست ها،          
سقوط شوروی و سرمايه داری          
دولتی که به نام سوسياليسم                     
حکومت ميکرد، برگشت کرور        
کرور کمونيست های سابق و              
دخيل بستن شان به حرم                            
دموکراسی، رشد دوباره جنبش         
چپ، اينها همه به جنبش آزادی          

. زن و سرنوشت آن مربوط است     
 .درس ها بسيار است

 

بويژه برای من بعنوان کسی که          
از زمان نوجوانی بعنوان يک             
مارکسيست و کمونيست و يک           
مدافع حقوق زن فعاليت ميکردم،      
افت و خيرها، گيج سری های              

. بسياری را پشت سر گذاشته ام         
مدتها اسير کليشه ها بودم و                    
زمانی که از کليشه ها رها شدم،         
توانستم شيوه فعاليت متمرکز و          

در اين ميان      .  پاسخگو را بيابم     
کمونيسم کارگری منصور                    
حکمت برای من بسيار راهگشا         

 ساختن يک جنبش بين المللی آزادی زن
 ... امری ميسر و عملی است

 به نظر شما             :يک دنيای بهتر        
چگونه ميتوان جنبش آزادی زن را        
جهانی کرد؟ چگونه ميتوان يک              
آلترناتيو اجتماعی و راديکال را              
سازماندهی کرد؟ حلقه های اصلی        

 کدامند؟ 

 

 90 از اواسط دهه              :آذر ماجدی   
ميالدی شاهد شکل گيری و اوج              
گيری يک جنبش نوين حقوق زن            

اين .  در سطح بين المللی هستيم             
جنبش از بسياری نظرات با جنبش        

 متفاوت است، اما        70 و     60دهه   
ويژگی آن گسترش اش به تمام                  

پس از يک دوره             .  جهان است    
مبارزه با نسبيت فرهنگی و مولتی         
کالچراليسم، اين مقوالت بسيار                
ارتجاعی و راسيستی ما توانسته ايم      
يک جنبش مهم را زير پرچم                       

اين بار   .  سکوالريسم سازمان دهيم    
پيشتاز اين جنبش، جنبش آزادی              

در هر  .  زن در ايران و عراق اند         
مجمع سکوالريست و مدافع حقوق        
زن که شرکت ميکنيد، تعدادی از            
فعالين اين دو جنبش را می بينيد که        

اگر .  در ميان سخنرانان اصلی اند        
 از اروپا و       70 و     60جنبش دهه     

آمريکا آغاز شد، اين دور پيشتازان       
جنبش آزادی زن بين المللی، فعالين      
جنبش آزادی زن ايران و عراق               

 .هستند

 

ما در حاشيه ای کردن تز نسبيت              
فرهنگی نقش بسيار مهمی ايفاء               

در کنار زدن مولتی                   .  کرديم
کالچراليسم نقش ما انکار ناپذير               

در مبارزه نوين برای                  .  است
سکوالريسم ما در راس جنبش                  

اين واقعيت را فقط ما        .  قرار داريم 
نميگوييم، جنبش بين المللی به آن            

يکی از ارکان اساسی      .  اذعان دارد 
اين پيشتازی جنبش کمونيسم                      

. کارگری و پيشتازی آن بوده است        
اکنون در سطح جهان به راحتی از         

. آپارتايد جنسی ميگويند و مينويسند     
اين ترم را اولين بار بيست سال                 

مبارزه .  پيش جنبش ما طرح کرد         
سخت و طوالنی را پشت سر                      
گذاشته ايم ولی بتدريج داريم                       

 .حاصل آن را درو ميکنيم

۴١شماره   
با اين کمونيسم بود که      .  بوده است 

من از بسياری از کليشه های چپ        
توانستم يک  .  سنتی خالصی يافتم   

مبارزه اجتماعی و سياسی برای          
رهايی بشر از استثمار و ستم                  
سرمايه و مبارزه زن برای آزادی      
و برابری را با هم به پيش برم و             
نه تنها هيچگونه تنافضی در ميان       
اين دو جنبش نبينم، بلکه ارتباط            
آنها را بعنوان دو جنبش قائم به               

. ذات و شديدا مرتبط درک کنم              
تنها کسی که اين واقعيت را درک        
کند ميتواند اين عبارت معروف            

انقالب آتی      :  "منصور حکمت     
ايران ميتواند يک انقالب زنانه             

نقش .  را نيز درک کند           "  باشد
جنبش آزادی زن چه در ايران و           
چه در صحنه بين المللی هر روز         
بيش از پيش حقانيت اين عبارت           

 .را نشان ميدهد

 

معضل اصلی بنظر من اکنون                
اين .  مساله سازماندهی است            

معضل هميشگی ما بوده و هنوز          
بايد بتوانيم اين معضل      .  هم هست 

چه در ايران و چه         .  را حل کنيم    
در عرصه بين المللی باندازه                  
کافی، تئوری و تز برای فعاليت            

به اندازه کافی ادبياتی که          .  داريم
. حقانيت ما را ثابت ميکند داريم           

به اندازه کافی فعاليت گسترده و            
خستگی ناپذير در کوله بار خود           

آنچه کم داريم يک نقشه            .  داريم
عمل و پراتيسين های قابل برای           

اين بايد به          .  سازماندهی است    
معضل و مساله اصلی ما بدل                  

اگر بر اين امر خم شويم و           .  شود
موفق شويم، يک تحول عظيم در         

. جامعه بوقوع خواهد پيوست                
جنبش آزادی زن پتانسيل بسياری       

به .  برای ايجاد تغيير دارا است          
اعتبار شرايط خاص اجتماعی،            
سياسی، فرهنگی و تاريخی، اين         
جنبش جايگاه بسيار بااليی در               

. ميان جنبش های اجتماعی دارد          
. اين مساله را بايد درک کرد                   

سازماندهی فعاليت های متنوع             
اين جنبش و تالش برای جلب                 
رهبران عملی آن زير چتر                       
راديکاليسم آزاديخواهی و برابری     
طلبی بايد نقطه محوری فعاليت ما      

 . باشد

 

در عرصه بين المللی نيز بايد                 
بکوشيم جنبش    

  ١٢صفحه 



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

مدافع حقوق زن سکوالر را              
بسيج کنيم و تحت يک پالتفرم          

مبارزه با دو قطب تروريسم بايد          .  آزاديخواه و برابری طلب گرد آوريم         
بايد هشيار باشيم تا  به دام پروژه های         .  همواره قطب نمای اين جنبش باشد     

راست سکوالريستی نيافتيم، آنگونه که رفقای سابق مان، متاسفانه، افتاده              
اکنون دو جناح کامال مشخص راست و چپ در جنبش سکوالريست                .  اند

اگر چند سال پيش مرزها مغشوش بود و چپ ها نسبت به                  .  موجود است 
ما بايد اين   .  اين اصل بی توجه بودند، اکنون اين وضعيت تغيير کرده است          
مبارزه با   .  تحول را تشخيص دهيم و برای توسعه بيشتر آن بکوشيم                        

دوقطب تروريسم قطب نمای بسيار خوبی برای تشخيص اين مساله                            
 .*است

 .برابری طلب پايان يافت

 

 مارس    8قطعنامه ی مراسم            
 :دانشگاه اصفهان

 

چراغ می کشی و ماهتاب می            
 رويد

 

ستاره می شکنی ، آفتاب می               
 رويد

 

دانشجويان آزاديخواه و برابری      
طلب دانشگاه اصفهان که                     
آرمانی جز آزادی و برابری               
برای ساختن يک دنيای بهتر              
سر لوحه ی کار خود قرار نمی         
دهند و برای رسيدن به خواست        
توده ای و تاريخی بر حق خود           
با صاحبان قدرت و سرمايه                
وارد مصالحه نمی شوند،                     
تصميم گرفتند برای روشن شدن     

 مارس   8افق خود به مناسبت           
روز جهانی انسانيت ، قطعنامه        
ای را صادر نمايند که مفاد آن            

 :به شرح زير می باشد

 

اساس فعاليت های ما     .                1
رهايی انسان می باشد ؛ که اين          
خواسته با رهايی کل جامعه                

 .پيوندی ناگسستنی دارد

 

برابری کامل انسانی و    .                2
لغو هر گونه آپارتايد جنسی که          
متاسفانه در حال سرايت به                  

. آپارتايد علمی نيز می باشد                
منظور بحث سهميه بندی              (  

دانشگاه ها براساس جنسيت می       
 .باشد

 

ما مدافع حقوق اساسی    .                3
جنبش کارگری، معلمان ،                    
پرستاران و ديگر اقشار زحمت      
کش جامعه می باشيم که در                  

 دانشگاه اصفهان به نمايندگی از همه دانشجويان آزاديخواه 
 ! مارس را گرامی داشت٨و برابری طلب 

 

۴١شماره   
تضاد دايمی با منافع صاحبان                 

که آن را در       (  قدرت و سرمايه       
به سرمی   )  انحصار خويش دارند    

 .برند

 

آزادی بدون قيد و شرط      .                4
بيان و پس از بيان يکی از                          
 .خواسته های اساسی ما می باشد

ما خواهان برخورداری   .                5
زنان سرپرست خانواده و خانه             
 .دار از بيمه ی بيکاری می باشيم

 

آزادی ، رفاه ، بهداشت ،      .                6
شادی و امنيت حق همه ی انسان          

 .هاست

 

ما خواهان لغو حکم       .                7
اعدام ، سنگسار ، قصاص و هر           
گونه خشونت در جامعه می                     

 .باشيم

 

حق تعيين سرنوشت ،      .                8
حق همه ی گروههای انسانی می         
باشد و هيچ صاحب قدرت و                    
سرمايه و استعمارگری حق تعيين      

 .سرنوشت برای آنان را ندارد

 زنده باد آزادی

 زنده باد برابری
 

دانشجويان آزاديخواه وبرابری 
 طلب دانشگاه اصفهان

 ١٣٨۶ اسفند ٢١

....گفتگو با آذر ماجدى   

 مارس ، ظهر روز سه شنبه در            8مراسم گراميداشت روز جهانی زن ،          
در اين مراسم که با حضور دانشجويان                .  دانشگاه اصفهان برگزار شد       

 تن از دانشجويان به سخنرانی           2آزاديخواه و برابری طلب برگزار شد             
اعتراض به صدور     .  پرداختند و تبعيض های جنسيتی را محکوم کردند              

قرار های سنگين برای دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در بند،                          
اعتراض به انتقال بهروز کريمی زاده به بند عمومی، اعتراض به صدور              
حکم اعدام برای فعالين مدنی به خصوص فرزاد کمانگر معلم آزاديخواه                  

ديگر موضوعاتی بودند که دانشجويان در سخنان خود به            ...  کاميارانی و   
 .آنها پرداختند

 ،  »جهان ديگری ممکن است    «:  دانشجويان پالکارد هايی با عناوينی چون         
قرارهای صادره برای دانشجويان     « ،   » برابری، آزادی ، هويت انسانی         «

...  و   » صدور حکم اعدام برای فعالين مدنی محکوم است           « ،   »را لغو کنيد  
 8و همچنين پوسترهايی از بهروز کريمی زاده و فرزاد کمانگر و پوستر                

 .مارس دانشجويان آزاديخواه وبرابری طلب را در دست داشتند

 

دانشجويان در اين مراسم طی يک عمل ابتکاری اقدام به جمع آوری کمک       
مالی برای تامين وثيقه ی بهروز کريمی زاده نمودند که با استقبال ساير                    

 .دانشجويان روبرو شد

اين مراسم با خواندن قطعنامه ی صادره از سوی دانشجويان آزاديخواه و                



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

 کانون   15/12/86 شنبه      4روز   
دفاع ازحقوق زنان و کودکان                 
تهران ميتينگی به مناسب گرامی        

 روز     2008 مارس          8داشت     
 .جهانی زن برگزار کرد

 

ضمن گرامی داشت روز زن و             
تبريک اين روز و قرائت مطلبی         
درخصوص تاريخچه اين روز            
توسط خانم ثريا محمدی، بحث ها        
و تبادل نظری درخصوص                     
مشکالت زنان و تحليلی بر                      
مشکالت پيش روی جنبش زنان          
بين اعضاء کانون خانم شراره              
رضايی، خانم ثريا محمدی و                 
مهمانان گرامی حاضر در سالن          
صورت گرفت که فضايی بسيار         
صميمی و دوستانه ای ايجاد شده          

 11بود و در انتها قطعنامه ای در        
بند توسط خانم شراره رضايی  و          
آقای پويا نودهی يکی از اعضاء          
کانون به مناسب همين روز                     

 .قرائت گرديد

 

ضمنا تراکت هايی با مطالبات               
راديکال زنان به چشم می خورد          

ما حقوق برابر می            :  از جمله   
آزادی زن، معيار آزادی    /    خواهيم

ما خواهان          /  جامعه است         
برخورداری زنان سرپرست                 
خانواده و خانه دار از بيمه                        

ما خواهان لغو       /  بيکاری هستيم   
تبعيض و نابرابری دستمزد زنان       

= آگاهی زن           /کارگر هستيم           
آزادی، رفاه،        /  فردای بهتر       

بهداشت، شادی، صلح، امنيت              
حقوق زنان جهان     /حق همه است    

فقط يک نژاد  آن هم        /شمول است 
هرگونه خشونت بر    /  نژاد انسانی 

ما خواهان  !/  زنان را متوقف کنيد    
برخورداری از تمم حقوق                        
اقتصادی، اجتماعی، آموزشی،           
سياسی وحقوق انسانی هستيم                 

 ....و

 

 8:    پالکارد بزرگی که با  جمله         
مارس روز زن سمبل آزادی و              

شادی، کار، رفاه، بهداشت،               
تحصيل رايگان و در دسترس           

تنها در چنين جامعه ای          !  دارد
است که افراد در آن احساس               
امنيت و آرامش کرده و جرايم           
نيز به شدت کاهش می يابد اما           
با ايجاد رعب و وحشت، قوانين       
تبعيض آميز و پايين آوردن شان      
و منزلت انسانی که همه اين ها          
برای زنان جامعه به مراتب                
دهشتناکتر می باشد بيش از هر         
چيز وخامت اوضاع اجتماعی و     
افزايش جرم و جنايت را به                  
همراه خواهد داشت و متاسفانه         
اولين قربانيان اين وضعيت                

يعنی .  زنان و کودکان هستند          
قشر اکثريت جامعه که هيچ حق       
قابل مالحظه ای برای آن ها در        
نظر گرفته نشده است و به                    
همين دليل بيشتر از همه در                 

 !معرض خطر قرار دارند

 

آزادی جامعه درگرو رهايی              
زنان، کودکان و همه انسان                 

 ! هاست

پس به نام آزادی و انسانيت                  
اعالم می داريم که آزادی زن             

 !معيار آزادی جامعه است

 

حق انتخاب پوشش حق تمام                
شهروندان جهان است و هيچ             

... نسبيت فرهنگی و نژادی و           
نمی تواند اين حق را از بشر               

 !متمدن بگيرد

ما از همگان می خواهيم تا                   
درجهت رفع تبعيض آميز و ستم      
بر زن قدم برداشته وخواهان              
متوقف شدن اين بازداشت ها              
هستيم  و فرودستی و تحقير                 
زنان متعلق به دوران قرون                
وسطی است که  بايد برچيده                

 .شود

ما از تمام زنان و مردان                         
آزاديخواه خواستاريم تا برای            
رفع هرگونه تبعيض و نابرابری     

 .حقوق انسانی تالش کنند

 2008 مارس 8

 

 ٢٠٠٨ مارس ٨قطعنامه 

 مارس روز سراسری                        8
اعتراض به هر گونه نابرابری         

روز برافراشتن پرچم          .  است

 قطعنامه هاى مراسمهاى هشتم مارس در
  مريوان، کامياران، سنندج،تهران

 

در .  برابری را گرامی می داريم          
آخر کتاب های کنوانسيون رفع                
هرگونه تبعيض عليه زنان در بين          

 .مدعووين توزيع گرديد

متن قرائت شده توسط آقای پويا            
 :نودهی

 مارس را در حالی آغاز           8امسال   
می کنيم که بسياری از فعالين                     
حقوق زنان، دانشجويان و کارگران     
بدون دليل خاصی در زندان بسر             

 !می برند

 

شرايط زنان جامعه رو به عقب                
گرد گذاشته و وضعيت بدی را                  

! برای کليت جامعه بوجود آورد             
شرايط بد اقتصادی جامعه را با                
مشکالت عديده و روز افزون                   

 !مواجه کرده است

 

از طرف ديگرطرح امنيت                          
اجتماعی که اثری معکوس بر                  
جامعه گذاشته و بيشتر موجب                   
ناامنی گشته قسمت اعظمی از                  
پتانسيل خود را صرف برخورد با         

. زنان به جرم بدحجابی کرده است        
قانونی که تبعيض آميز ومخالف با         

زيرا .  حقوق شهروندی افراد است      
هر انسانی حق دارد آزادانه پوشش        
خود را انتخاب کند همانطور که              
حق دارد آزادانه عقايد خود را بيان        

 !کند

 

جامعه ما برای امنيت نياز به                      

۴١شماره   
مبارزه برای رهايی انسان از                 

. تبعيض و آپارتايد جنسی است             
روز طرح کيفر خواست زنان و           
مردان ستم کش عليه بی حقوقی و        

امروز ما زنان و       .  خشونت است  
مردان اعالم می کنيم زن انسان            
است و نبايد تحت قوانين تبعيض          
آور و زن ستيز، حقوقش پايمال            

ما زنان و مردان شرکت            .  شود
 مارس، يکصدا   8کننده در مراسم     

و متحد خواستار تامين مطالبات           
ذيل هستيم و برای تحقق خواسته          
هايمان با تمام توان تالش می                  

 :کنيم

 

تامين زندگی و مسکن                   -1
مناسب برای کودکان، دختران و         

 .زنان بی پناه خيابانی

 

رفع تبعيض از زنان در                   -2
تمام شئونات زندگی از اقتصادی         

 .اجتماعی و سياسی

 

پرداخت دستمزد برابر                -3
 .برای زن و مرد

 

حق آزادی بيان و تشکل و                 -4
توقف هرگونه سرکوب فعالين              
اجتماعی و نهادهای مدنی و                    

 .صنفی

 

برابری کامل زن و مرد                  -5
در برابری قانون مانند حق                       

 .مالکيت بر جنس خود

 

حق شهادت، ديه، حزانت،               -6
حق طالق و ارث بدون هيچگونه        

 .تبعيض جنسی

 

لغو حکم اعدام، سنگسار،               -7
قصاص و خشونت در قوانين                 

 .کشور

 

فراهم آوردن زمينه های                 -8
الزم  جهت کسب استقالل                          
اقتصادی زنان و ايجاد مراکز                

 .آموزشی رايگان

 

  ١۴صفحه 



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

ايجاد امنيت شغلی و رفع                 -9
کامل مشکالت زنان کارگر و                
بهره مندی زنان بی خانمان و بی         
سرپرست از خدمات رايگان و             
حق بيمه و ايجاد شرايط يکسان             
زن و مرد در تمام پست های                   

 .شغلی و مديريت

 

رهايی از هرگونه تبعيض           -10
و برخورداری از کليه حقوق                 

انسانی در تمامی ابعاد فردی و               
 .اجتماعی

 

ما از تمامی مبارزات                 -11
کارگران و بخش های مختلف                
کارگری برای تامين حقوق خود          

 .پشتی بانی می کنيم

 

استثمار کودکان و اعدام              -12
آنان را مقاير با ميثاق بين المللی           
حقوق کودک می دانيم و خواستار       
لغو احکام اعدام صادره در دادگاه      

 .های کشور هستيم

 

از مبارزات معلمان و                -13
پرستاران برای تامين حقوق                   
صنفی و اجتماعی خود حمايت             

 .می کنيم

اين قطعنامه به مناسبت روز                  
توسط )   مارس    8(جهانی زن         

کانون دفاع از حقوق زنان و                   
 . کودکان تصويب شد

تنزل داده است، يک بار برای           
 .هميشه از بيخ و بن برکند

 

ما انسانهای آزادی خواه و                    
برابری طلب با تالش برای                 
پيوند و اتحاد و همبستگی هر             
چه بيشتر جنبش کارگری با                
جنبش اعتراضی زنان،                         
دانشجويان و ساير جنبشهای              
راديکال، بار ديگر با تاکيد بر            
اهداف انسانی و مواضع طبقاتی     
خود، مطالبات مان را به شرح          

 :ذيل اعالم می داريم

 

ما خواهان حقوق انسانی برابر         
و به دور از استثمار برای                     
تمامی انسانها در عرصه های           
اقتصادی، سياسی و اجتماعی و       

 .فرهنگی هستيم

هرگونه قوانين جنسيت محور           
وزن ستيز که زنان را از                       
دستيابی به حقوق انسانی خويش      

 .محروم ميکند، لغو بايد گردد

حق ايجاد تشکلهای مستقل                   
تجمع، اعتراض، اعتصاب و            
غيره جزو حقوق پايه ای هر               

 .فردی در جامعه است

هرنوع جداسازی انسانها به هر       
بهانه ای و توسط هر کسی در            
اجتماعات، کاری غير انسانی          
 .است و بايد لغو و ممنوع شود

اعمال هر گونه خشونت عليه             
زنان اعم از آزار جنسی،                      

تحقير، برخورد فيزيکی                       
رفتاری غير انسانی است و بايد       

 .جرم محسوب شود

اخالقيات و فرهنگ مردساالری    

 قطعنامه هاى مراسمهاى هشتم مارس در
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 ٨قطعنامه کميته برگزار کننده 
  سنندج٢٠٠٨مارس 

 مارس يادآور مبارزات         8امروز   
زنان کارگری است که در سال                 

 در اعتراض به شرايط غير        1857
انسانی کار در شهر شيکاگو آمريکا     
به خيابانها ريخته و توسط حاميان          
و مالکان سرمايه ، به خاک و خون        

زمينه اجتماعی اين       .  کشيده شدند   
روز، اعتراض به تمامی اشکال              
ستم کشی و استثمار و نابرابری               
انسانها در تاريخ نظامهای طبقاتی         
و مشخصًا روابط سرمايه داری              

عليرغم مبارزات  .  بوده و می باشد     
و تالش انسانهای آزادی خواه و               
مساوات طلب ، هنوز طبقه ی                    
کارگر و توده های محروم جوامع          
مختلف از تبعيضات طبقاتی ،                   
جنسی، قومی و مذهبی وبی حقوقی       
و استثمار انسان که همگی از و                
جوه و تبعات سيستم سرمايه داری          

در اين ميان      .  است رنج می برند       
زنان همواره قربانيان خاموش                 
ادوار مختلف تاريخی اين فجايع              

 .بوده اند

 

ستم مضاعف بر زنان همراه با                 
سنتها و قوانين ارتجاعی تاريخًا               
همواره بر انسانيت زن سنگينی               
کرده و به شيوه های مختلف به آنها        
تحميل شده و از طريق رسانه ها و          
کانون های تبليغی و کًال ابزار                   
روبنايی اين سيستم ها با وضع                  
قوانين به اصطالح مترقی اين                   
بردگی مدرن را توجيه کرده که               
باعث بردگی و اسارت بيش از                 

با اين حال     .  پيش انسانها می شود      
در سراسر جهان جنبش های                      
اعتراضی و برابری طلبانه بر عليه   
ريشه و ساختار اين بی حقوقی ها            
در قالب تعرضی و طبقاتی و برای        
نيل به تشکلهای مستقل ميرود تا               
بنياد اين مناسبات غير انسانی و               
زن ستيز را برکنده و به شرايط و            
مناسباتی که انسانها را در حد                     
کااليی تبليغی و از خود بيگانه                  

۴١شماره   
پديده ای ضد بشری است و تبعات       
ناشی از آن از جمله قتلهای                       
ناموسی، اعدام و سنگسار                        

جنايت محسوب گشته و               ...و     

مسببين آن بايد محاکمه و مجازات      
 .شوند

زنان خيابانی و کودکان کار و بی        
شناسنامه از قربانيان سيستم                    
سرمايه داری هستند و ما بر اين            
باوريم که حق کودکان و تمامی             
انسانهاست که از زندگی آزاد،               
امن و شايسته شأن انسان                            

 .برخوردار باشند

ازدواج موقت شکلی از تن                       
فروشی و استثمار زنان است و             
بايستی از قوانين و تفکرات حاکم        

 .بر جامعه بطور کل حذف شود

آزادی انتخاب و اختيار عمل که            
از پايه ای ترين حقوق انسانهاست       
و می بايستی تمامی افراد جامعه          
از تبعات آن يعنی آزادی پوشش،         
آزادی بيان، حق مسافرت،                       
تحصيل، انتخاب شغل، انتخاب            

به صورت برابر        ...  همسر و        
 .برخوردار باشند

کار خانگی و ساير اشکال                         

استثمار خانگی از زنان می                     
بايست شغل محسوب شده و زنان        
خانه دار بايد از حمايت جامعه و           

از پوششهای        
  ١۵صفحه 



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 .تامين اجتماعی برخوردار شوند

 مارس به عنوان روز جهانی             8
زن بايد به رسميت شناخته شده و         
در تقويم رسمی کشور به عنوان          

 . تعطيل رسمی ثبت گردد
 مارس    8کميته برگزار کننده            «

 » سنندج2008

 

 مـــارس 8قـــطعنـامه تــجمع 
  مريوان2008

 

زنان و مردان آزادی خواه و                   
 برابری طلب

 مارس ، روز تالش و               8روز   

آوشش براي آزادي زنان ، از قيد        
و بندهاي استثماري و ستم جنسي        

اين روز بشارت دهنده             .  است
نزديک به يک   .  آزادي زنان است  

قرن مبارزه برای عدالت و بدست       
آوردن حقوق انسانی تاريخ اين             
جنبش آزادی خواهانه و برابری          

وسعت اين  .  طلبانه را رقم می زند    
جنبش فراتر از مرزهای ملی                 

فرياد .مذهبی،نژادی و قومی است    
آزاديخواهی از شيکاگو تا پکن ،          
تهران تا برلن ، سنندج تا سن                   
پترزبورگ ، بوليوی تا افغانستان       

مارس تا  8، بغداد تا آديس بابا ، از      
مارس درگوش حاکمان ستمگر        8

آزادی "جهان طنين افکن است             
 "برابری

ما در اينجا گرد آمده ايم تا فرياد             
. زن انسان است          :  برآريم آه       

زنان آزاد بدنيا آمده اند و به                       
اسارت و بندگي تسليم نخواهند              

حقوق ,  ما با تالش و آوشش       .  شد
ما .  خويش را باز خواهيم يافت           

 آزادی همه زندانيان سياسی

تامين زندگي و مسکن مناسب           
براي آودآان، دختران و زنان         
بي پناه خيابانی و زنان بی                     

 سرپرست

زندانی کردن وصدورحکم                 
اعدام برای کودکان زير هجده          
سال را مغاير ميثاق بين المللی          
حقوق کودک ميدانيم وخواستار       
لغو احکام صادره دردادگاههای     

 کشور برکودکان هستيم

ما از مبارزات کارگران در                
بخشهای مختلف کارگری برای       
تامين حقوق خود پشتيبانی می           

 کنيم

از تمامي آوشندگان آزادي،               
برابري و رفع تبعيض از حقوق       
زنان تقدير ميكنيم و دست ياري        

. به سوي شما دراز مي نماييم            
طبعا آزادي زنان از قيد و                      
بندهاي استثماري زمينه ساز             

 .آزادي مردان نيز خواهد بود

 

در خاتمه  از آليه شرآت                       
آنندگان در اين تجمع                                

با اميد    .  نماييمسپاسگزاري مي   
به دستيابي به حقوق برابر و               
برقراري جامعه اي آزاد  و                  

زنده باد   .  عاري از ظلم وستم        
 هشت مارس

 

 مارس در 8برگزاری مراسم 
 اطراف آامياران

 مارس     8مراسم گراميداشت          
روز جهانی زن با حضور                    
اعضای شورای زنان و جمعی        
از فعالين حقوق زنان در                        
شهرهای آامياران، آرمانشاه و      

 مارس در     8سنندج روز شنبه       
اطراف کامياران برگزار                     

 .گرديد

اين مراسم با حضور جمع                    
کثيری از زنان و مردان                        
آزاديخواه و برابری طلب از              

 و با يک دقيقه سکوت       3ساعت  
به ياد تمامی جانباختگان راه               

 .آزادی و برابری آغاز شد

در ادامه مراسم مجری برنامه          
ابتدا شعری  به همين مناسبت و        

 مارس را      8همچنين تاريخچه      
خواند و پس از آن يكی از                      
فعالين زن شهرستان آامياران          

 قطعنامه هاى مراسمهاى هشتم مارس در
 ... مريوان، کامياران، سنندج،تهران

 

خواهان برابري و مساوات در                  
زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و           

ما با تاآيد بر               .  سياسي هستيم    
خواسته هاي بر حق زنان ايراني             

 سال مبارزه و           100آه حاصل        
آوشش براي آسب آزادي است،             

 :يادآور ميشويم آه 

 

لغوحکم اعدام، سنگسار، قصاص         
 .و خشونت در قوانين کشور

پرداخت دستمزد وحقوق برابر                
درمقابل کار يکسان برای زن                   

 ومرد

هر گونه تعدي و سواستفاده و بهره         
آشي جنسي از زنان تحت هر                    

 .عنوان بايد ممنوع شود

زنان بايد از حق فعاليت سياسي و           
 .اجتماعي برخوردار باشند

نابرابري هاي حقوقي در مورد                
شهادت ، ارث و سرپرستي اطفال          

 .بايد از ميان برداشته شود

زنان بايد در گزينش همسر ،                      
ازدواج و طالق آامال آزاد  و از               
حقوق برابر با مردان برخوردار            

 .باشند

زنان بايد از حق آزادي و انتخاب            
 .لباس و پوشش برخوردار باشند

 مارس روز        8برگزاري مراسم        
جهاني زن بدون مجوز رسمي ،               
بدون قيد و شرط بايد به رسميت               

 .شناخته شود 

تعقيب سياست بحران وهراقدامی          
که باعث تحميل جنگ به مردم                  
ايران ومنطقه ميگردد را به شدت           

ما از جنبش         .  محکوم می کنيم        
اجتماعی عليه جنگ حمايت می              
کنيم،مردم حق تعيين سرنوشت                

هرگونه تهديد     -.  خويش را دارند     
نظامی عليه ايران، تهديد زندگی             
مردم است وبشدت آن را محکوم             

 .ميکنيم

متوقف کردن سرکوب فعالين                    
اجتماعی وتشکل های صنفی ،                 
فعالين دانشجويي ، نهادهای مدنی          

 وآزاديهای فردی

۴١شماره   
شعری تحت عنوان من انسانم را          
ايراد کرده و در ادامه نيز يكی از         
اعضا و فعالين شورای زنان                   
سنندج در رابطه با ضرورت                 
 .تشکيل يابی به سخنرانی پرداخت

 

يكی ديگر از فعالين شورای زنان        
 مارس روز   6سنندج در رابطه با      

همبستگی جهانی با کارگران                  
ايران و همچنين حمايت از                       

محمود "کارگران زندانی                         
" منصور اسانلو     "و      "  صالحی

 2سخنرانی کرده و پس از آن                  
مقاله از سوی  شورای زنان                    
سنندج در رابطه با اعتياد و                      
وضعيت زن در جامعه ايران                 

 .خوانده شد

 

مقاله ای در رابطه با خشونت بر          
زنان در خانواده در نظامهای                 
طبقاتی،  شعری در نقد روز مادر       
تحت عنوان مادر توسط يكی از            

 8زنان آامياران و قطعنامه                     
مارس از سوی فعالين جنبش                  
زنان کامياران ادامه بخش برنامه       
بودند که با استقبال حاضرين در           

 .مراسم روبرو شد

 

گفتنی است که محل برگزاری               
 مارس در      8مراسم گراميداشت      

جنبش "کامياران با پالکاردهای،        
 8"،   "زنان متحد جنبش آارگری      

مارس روز جهانی زن گرامی               
آارگران زندانی محمود        "،    "باد

صالحی و منصور اسانلو آزاد بايد    
" آپارتايد جنسی ممنوع  "و  "  گردند

مزين شده بود و اين مراسم در                
ميان شور و شوق شرکت کنندگان      

 .*پايان يافت



١۶صفحه   يک دنياى بهتر   

 مضحکه        :يک دنيای بهتر               
انتخاباتی مجلس هشتم جمهوری         

به برخى از   .  اسالمی در راه است   
اجازه شرکت     "  دوم خرداديها    "

اکثريت آنها را رد              .  داده اند    
سازمانها و   .  صالحيت کرده اند     

احزاب دوم خردادی از قبيل                   
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی،    
حزب مشارکت، نهضت آزادی           
در ايران فراخوان شرکت                        
مشروط در حوزه هايی را داده              
اند که به اصطالح امکان                           

از مردم   .  موجود است  "  رقابت"
" ياران خاتمی "خواسته اند که به       

احزاب توده ايستی        .  رای دهند   
مانند، حزب دمکراتيک مردم               
ايران و راه توده نيز اعالم کرده           

رای "  ياران خاتمی   "اند که به          
ارزيابی و نظر شما       .  خواهند داد  

از اين سياستها چيست؟ آيا اين                
عرصه ای برای تقابل اجتماعی و      
افشاگری است؟ چگونه با آن بايد         
مقابله کرد؟ مبانی يک سياست              
فعال کمونيستی در قبال اين                     

 مضحکه چيست؟ 

 

 آنچه دوم خرداديها       :علی جوادی  
به آن سياست ميگويند در حقيقت          
يک نمايش کامل از دريوزگی و           
حقارت و توسری خوردن و باز           

اين دوم خرداد   .  سرخم کردن است  
اين يک  .  است در دوران شکست    

بال شکست      .  بال نظام است           
لشکر شکست خورده ای      .  خورده

است که به هر حقارت و زبونی            
ای تن ميدهد و تالش ميکند با                  
قبول هر خفتی هم که شده جايی             
برای خود در حاکميت اسالم                  

اين آينده نيرويی است    .  داشته باشد 
به "  گفتگوی تمدنها  "که با پرچم       
" اصالح"وعده        .  ميدان آمد       

. هيوالی اصالح ناپذيری را داد          
شد، تا هر توهمی را به             "  اميد"

خود و هيوالی اسالمی با شکست       
در شکست    .  خود از ميان ببرد         

دوم و زبونی دوم خرداد، چهره            
جناحی از اوباش اسالمی را                   
ميتوان ديد که در ذلت و خفت                 

اين آينده کل اين جماعت           .  است

سرنوشت جامعه به            .  نيست
گره "  انتخابات"ماحصل اين         

نه کسی به مجلس    .  نخورده است 
هشتم اسالم توهمی دارد و نه              
نتيجه اين مضحکه ميتواند                   
کوچکترين تغييری در زندگی          

اما همين    .  جامعه داشته باشد       
عرصه را به نظرم ميتوان و               
بايد به يک عرصه تقابل مردم           
و کل حاکميت اسالمی تبديل               

نه از اين لحاظ که                      .  کرد
از اين   !  نه.  را زدود  "  توهمی"

لحاظ که ميتوان هر عرصه                 
را به عرصه ای از     "  انتخاباتی"

تقابل مردم و کل حاکميت تبديل        
هر کجا که اين اوباش عده       .  کرد

ای از مردم را به تماشای                      
نمايش خود کشانده اند، ميتواند         
صحنه ای از افشاگری فعال و           
سازمانيافته عليه کل حاکميت            

تاکيد من بر           .  اسالمی شود     
در .  سازماندهی افشاگری است    

: هر مراسمی ميتوان فرياد زد          
ما !  ما فقيريم   !  ما گرسنه ايم       

ما آزاد   !  ما نابرابريم  !  بيکاريم
ما !  ما رفاه ميخواهيم  !  ...  نيستيم

ما برابری     !  آزادی ميخواهيم    
ما کار و بيمه                  !  ميخواهيم

بساطشان را  !  بيکاری ميخواهيم 
بايد با افشاگری و سازماندهی           
شرکت برای افشاگری برهم              

 .       زد

 

 در صفوف       :يک دنيای بهتر      
اپوزيسيون ناسيوناليسم پرو               
غرب ظاهرا قرعه کشی به اين        
نتيجه منتج شد که در                                 

نميتوان شرکت        "  انتخابات"
حزب مشروطه در اين           .  کرد

فرصتی برای   :  "زمينه ميگويد  
رفتن پای       ...  انتخاب نيست      

جز يک    ...  صندوقهای رای        
بازی تبليغاتی به سود انحصار         

موقعيت ."  طلبان نخواهد بود        
اين نيروها و سياست عمومی            
شان در قبال جمهوری اسالمی         
را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ کال        
موقعيت اپوزيسيون راست پرو       
غربی را در جامعه چگونه می         

 نگاهی به اوضاع سياسی جامعه
  روز هبستگى کارگرى، مارس٨ ، فلسطين، تحريم اقتصادى،“انتخابات”

  آذر ماجدى، سياوش دانشور،على جوادى

 . چاقوکشان اسالمی است

 

حقير ترين         "  ياران خاتمی        "
اسالميونی هستند که از صافی                  
شورای نگهبان و وزارت کشور و        

اينها حساب   .  بيت امام رد شده اند        
پس داده ها، قسم خوردگان به صد          
پشت ولی فقيه، و اوباشی هستند که        
تفاوتشان را با بغل دستی شان در             
جناح راست هم ميکروسکپهای               
دستگاه حاکم نتوانست تشخيص               

" انتخابی"در اين حکومت           .  دهد
" رقابتی"امکان   .  صورت نميگيرد  

در يک انتخابات آزاد بدون       .  نيست
ترديد اسامی نمايندگان آزادی،                 
برابری، رفاه، انسانيت، و ضديت         
با اسالم در صندوقهای رای قرار           

 . ميگرفتند

 

انتخابات در جمهوری اسالمی يک      
توهين به     .  مضحکه بيش نيست        

شعور انسان و حق انتخاب و                      
حاکميت مردم بر سرنوشت سياسی      

هيچ انسان ذيشعوری نه    .  خود است 
حق انتخاب شدن دارد و نه حق                 
ابراز وجود عقيده و شعور و                      

نميشود فقط به            .  سياست خود     
تماشای اين نمايش مضحک                       

تحريم و خانه نشينی کافی        .  نشست
بيان توهم  "  تحريم"سياست  .  نيست

به اين دستگاه جنايت و آدمکشی              
مسلما نبايد در اين مراسم             .  است

اما عالوه بر آن بايد         .  شرکت کرد  
يک سياست فعال را در قبال اين               

يک .  مراسم در دستور قرار داد            
يک سياست      .  سياست راديکال      

اين عرصه فی نفسه و در     .  تعرضی
خود عرصه ای از جدال اجتماعی         

۴١شماره   
 بينيد؟ 

 

 مواضع حزب      :سياوش دانشور  
مشروطه و برخى جريانات                     
ناسيوناليست پرو غرب و رژيم            
سابقى ها هر روز بيشتر به                       
مواضع جنبش ملى اسالمى در              

ريشه .  اپوزيسيون نزديک ميشود    
اين موضوع به موقعيت عمومى          
و جايگاه امروز ناسيوناليسم پرو         
غرب در تحوالت سياسى                          

. کشورهائى مانند ايران برميگردد    
نه در استراتژى نظم نوينى                      
آمريکا و نه در استراتژى                          
متفکرين اتحاديه اروپا و نهادهائى     
که روندهاى معينى را در سياست       

 ناسيوناليسم    ،ايران دنبال ميکنند      
 ،پرو غرب آنطور که معرفه است     

آلترناتيو مطلوب و حکومتى                   
اين معنايش اين نيست که         .  نيست

اين جريان نميتواند در دوره                    
خاصى و از جمله در شرايط                   
تالطم انقالبى که جمهورى                      
اسالمى و کل جنبش ملى اسالمى         

" رفتنى"در موقعيت ضعيف و             
 مجددا بورژوازى      ،قرار ميگيرد  

ايران و بورژوازى بين المللى               
. روى اين جريان حساب باز نکند       

اما در چهارچوبهاى سياسى دنياى     
 ،امروز و جدالهاى جهانى جارى       

اين جنبش ملى اسالمى و بعضا             
جناحهائى از رژيم اند که مورد             

ناسيوناليسم پرو  .  توجه قرار دارند  
غرب در سالهاى اخير و بدنبال             
ناکاميهاى سياسى و استراتژيک          
اين موقعيت غير قابل اتکا را                  
درک کرد و تالش کرد نوعى                 
بازسازى فکرى و سياسى را                  

نتيجه اين تالشها            .  آغاز کند     
 خط     ،نزديک شدن به شعارها            

مشى و تاکتيکهائى بود که جنبش          
ملى اسالمى در اشکال ديگرى             

ناسيوناليسم پرو   .  طرح کرده بود    
غرب در اين مسير هنوز نتوانسته      
است به نتايج روشنى که بتوان               
يک حزب سياسى را در يک                   
دوره معين روى آن نگاهداشت و        

به همين اعتبار   .  نيرو گرفت برسد  
مواضعش سيال است و منطق               

روزى .  درونى و منسجمى ندارد      
از سر خاک پرستى و عظمت                 
طلبى ديرينه اش کنار جمهورى           
اسالمى قرار ميگيرد و تازه آن را       

" فضيلت و انعطاف سياسى       "هم   
نام ميگذارد و روزى انتخاب                  

خاتمى را در        
  ١٧صفحه 



١٧صفحه   يک دنياى بهتر   

خدمت روند نرماليزه شدن                       
سرمايه دارى ميفهمد و دنبال آن           

من فکر ميکنم اينها     .  روان ميشود 
اگر درجه اى اطمينان داشتند که          
مشارکتى ها و طرفداران                          
رفسنجانى در اين مضحکه دست        
باال ميگيرند و چشم انداز                           
بازگشت اين باندهاى اسالمى در         

 موضع اين        ،قدرت وجود دارد       
جريان شرکت در انتخابات و                 
توجيه اين سياست مانند دوره                 

حال که ديده اند نه           .  خاتمى بود  
فقط مردم در ايران بلکه جامعه             
جهانى به اين موضوع با کمترين        

 حال که   ،حساسيت برخورد ميکند  
ديده اند که جريانات هميشه                      

مسالمت با اسالم و              "طرفدار     
مقابله با اعتراض         "و     "  آخوند

برحق مردم تحت عنوان                            
 هم  ،"سناريوى خشونت و انقالب     

از تحريم و شرکت نکردن سخن          
نميتوان " ناچارند بگويند    ،ميگويند

آيا "!  در اين انتخابات شرکت کرد    
هاى ديگر   "  انتخابات"ميشد در      

شرکت کرد؟ آيا اصوال مقوله                 
انتخابات در اين ارتجاع اسالمى         
معنى دارد؟ آيا راست ترين ملى           
اسالمى ها که با هزار اما و اگر             
در اين مضحکه شرکت ميکنند             
منکر اين هستند که خودشان حق         
شرکت در اين نمايش را ندارند؟          
ترديدى نيست هيچوقت در رژيم         
اسالمى ما حتى با همان انتخابات        
قالبى مشابه ديکتاتوريهاى ديگر        
در ترکيه و پاکستان و غيره هم              

در ايران انتخاباتى   .  روبرو نبوديم 
همواره يک نوع     .  در کار نيست    

قمه کشى اسالمى و نمايش                       
باجگيرى و سازش جريانات                  
متفرقه و سرمايه داران حکومتى        
را شاهديم که اساس آن حفظ                     

 مشروعيت       ،جمهورى اسالمى      
 مردم را در انتظار          ،دادن به آن    
 بخشى از اپوزيسيون      ،نگه داشتن 

 همراه با          ،را سرکار گذاشتن         
سرکوب شديد و بيوقفه مخالفين            

موضع .  سياسى بوده است               
ناسيوناليسم پرو غرب در قبال              
مضحکه انتخابات رژيم نه جديد          

" انتخابات"است و نه اين                          

بطور واقعی   .  اين جنبش است     
چه فاکتوری ممکن است شرايط      
را نسبت به انتخابات پيشين به           
نفع شرکت در انتخابات تغيير            
داده باشد که اينها مجبور به اين         
غور و تفحص ميشوند؟ چرا از        
همان ابتدا نميتوانند يک موضع       
قاطع در مقابل رژيم اسالمی              

 اتخاذ کنند؟

 

انحصار "راستش همين عبارت      
اين .  نيز لفظ جالبی است   "  طلبان

اينها خود را          .  اتفاقی نيست    
بخشی از هيات حاکمه ميتوانند         

دارند به رژيم          .  تصور کنند    
ميگويند اينقدر انحصار طلب            

. نباش و ما را نيز بازی بده                  
وگرنه جنبشی که از اساس با              
يک نظام يا رژيم مخالف است،        
از انحصار طلبی سخن                          
نميگويد، از سرنگونی حرف            

اين وضعيت فالکت بار       .  ميزند
اينها .  جنبش پرو غرب است          

خود را قادر به سرنگونی رژيم        
نمی بينند و بنظر ميرسد که                  
شواهد چنان است که سرنگونی       

را عمال به نفع چپ و کمونيسم           
لذا خواهان رفع  . ارزيابی ميکنند 

 .انحصار طلبی اند

جنبش راست پرو غرب تا مدتی      
پيش کامال به آمريکا دخيل بسته       

افقش تصرف قدرت بدنبال     .  بود
ريختن بمب های آمريکا بر سر        

اميد بسته بودند که        .  مردم بود  
آمريکا، همانگونه که با عراق          
کرد، ايران را بمباران کند،                 

 نگاهی به اوضاع سياسی جامعه
 روز هبستگى ، مارس٨ ، فلسطين، تحريم اقتصادى،“انتخابات”

 ...کارگرى

جمهورى اسالمى در قياس با ديگر       
تغيير ماهيت داده             "  انتخاباتها"

اين مواضع نتيجه وضعيت        .  است
بحرانى اين جريان و بى افقى                     
بعنوان يک بخش از نمايندگان                  
بورژوازى ايران در قبال اوضاع          
جامعه و شرايط موجود سياسى در        
ميان موتلفين سياسى شان در                      
اپوزسيون جمهوريخواه و ملى                 

 . اسالمى است

 

 جنبش راست پرو             :آذر ماجدی    
غرب عليرغم امکانات وسيع مالی        
و پشتيانی سياسی و مالی بسياری           
از دولت های غرب و پوشش                     
تبليغاتی که از رسانه های بين                    
المللی ميگيرد، از نظر سياسی،               
انسجام و رهبری در موقعيت                    

اين .  مغشوش و ضعيفی قرار دارد      
جنبش از نظر تحزب بسيار                         

متفرق و پراکنده         .  ضعيف است    
برنامه و استراتژی روشنی       .  است

بنظر من  .  برای قدرت گيری ندارد    
اين جنبش حتی افق پيروزی را از          

اينها اکنون در       .  دست داده است      
حاشيه مبارزات اپوزيسيون                       

 . تحرکاتی از خود نشان ميدهند

 

همين واقعيت که هر بار که يک               
مضحکه انتخاباتی در ايران قرار          
است شکل گيرد، اينها از نو به                  
بررسی اين رژيم و مساله شرکت           
يا عدم شرکت مشغول ميشوند و               
پس از غور و تفحص بسيار به                  
تصميمی دست می يابند، خود نشانه 
عدم انسجام سياسی و استراتژيک          

۴١شماره   
رژيم اسالمی را براندازد و اينها          

اين اميدشان  .  بر قدرت تکيه زنند     
نقش بر آب شد و اکنون بی اميد و         
بی افق در حاشيه سياست جامعه          

 .پرسه ميزنند

 

بنظر من جنبش راست پرو غرب        
عليرغم اينکه بقول منصور                     

شيب زمين به نفع شان          "حکمت   
، عليرغم برخورداری از          "است

بسياری شرايط مادی مساعد، از         
رهبری، تشکل، انسجام،                           
سازماندهی و افق الزم برای                  

. تصرف قدرت برخوردار نيستند      
آنها بدون دخالت دولت های                     

. غربی نميتوانند به قدرت برسند         
در شرايطی که مردم رژيم را به          
زير کشند، کمونيسم بيشترين                  
شانس را برای قدرت يابی دارا             

 .است

 

 در هفته گذشته       :يک دنيای بهتر    
شورای امنيت سازمان ملل                      
قطعنامه ديگری در تشديد تحريم         
های اقتصادی عليه جمهوری                

مساله .  اسالمی تصويب کرد            
اصلی اين قطعنامه اعمال                         
محدوديت عليه فعاليت بانکهای            
ايران و همچنين کنترل محموله            
های وارده و صادره به ايران                 

در عين حال که                          .  است
محدوديتهايی هم عليه فعاليتهای           
غنی سازی جمهوری اسالمی و           
ارگانهای سپاه و وابسته در خود           

در عين حال اتحاديه اروپا         .  دارد
در صدد است تا محدوديتهای                 
بيشتری عليه فعاليت بانکهای                

چگونه .  ايران در اروپا اعمال کند    
ميتوان با اين اقدامات مبارزه کرد       
و در عين حال قاطعانه عليه رژيم       
و برای سرنگونی آن مبارزه                  
کرد؟ برخی از جريانات دست               

" تحريم های هوشمند    "راستی از     
نظر شما چيست؟    .  صحبت ميکنند 

آينده اين تحريمها را چگونه می            
 بينيد؟ 

 

 اساس سياست ما در     :علی جوادی 
قبال تحريم اقتصادی روشن و                

ما تحريم       .  همه جانبه است            
اقتصادی را ابزاری عليه مردم و        

قربانيان تحريم     .  جامعه ميدانيم    
اقتصادی سران رژيم اسالمی و           

امثال خامنه ای  
  ١٨صفحه 



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

و رفسنجانی و خاتمی و مصباح           
. و يزدی و آقا زاده ها نيستند                   

تحريم اقتصادی يک سالح کشتار      
يک سالح     .  دسته جمعی است        

بطور .  مجازات جمعی است            
جمعی، جامعه ای را مجازات               

قربانيان تحريم اقتصادی       .  ميکند
. عادی ترين مردم عادی هستند            

تحريم ابزار و بهانه ای در دست          
رژيم و سرمايه داران براى به               

. فالکت کشاندن بيشتر مردم است      
باالرفتن سرسام آور قيمت کاالها       
و اقالم زندگی مردم چه تحت                  
تاثير تحريم و چه به بهانه تحريم           
يک عرصه تعرض به زندگی               

تحريم اقتصادی بر       .  مردم است   
خالف تصورات پوچ عاملين و            
مبلغين اش ابزاری در دست رژيم      
برای تشديد فقر و فالکت در                    

هر ساله رژيم           .  جامعه است     
اسالمی برای تحميل فقر و فالکت      
به مردم، برای پايين نگاهداشتن           
قدرت اقتصادی مردم هزينه                   

هزينه .  بسياری را متحمل ميشود     
سرکوب .  ميکنند تا فقير کنند              
تا دستمزد  .  ميکنند تا حقوق ندهند     

تا مردم به لحاظ             .  پايين باشد    
اقتصادی مستاصل و درمانده                

تحريم اقتصادی چنين            .  باشند
هدفی را برای رژيم بعضا فراهم         
می آورد در عين اينکه انگشت             

دشمن "اتهام را به طرف                           
 .نشانه ميگيرد" خارجی

 

تحريمهايی که توسط قطعنامه               
سوم شورای امنيت سازمان ملل          
اعمال ميشود قبال توسط هيات               

. حاکمه آمريکا اتخاذ شده بودند            
اين تحريمها بانکهای ايران را               

مساله اصلی     .  هدف گرفته اند        
اعمال محدوديت بر صدور                     
اعتبارنامه های مالی برای                      

چنين .  معامالت تجاری است           
تحريمهايی عمال اگر حتی بطور         
همه جانبه معامالت تجاری را با         
اروپا و آمريکا محدود نکنند،                 
هزينه چنين معامالتی را افزايش        

بار اين افزايش هزينه    .  خواهند داد 
اقالم مورد نياز را مردم                             

 .افشاء و نقد کرد

 

 قربانی اصلی            :آذر ماجدی      
اين .  تحريم ها مردم ايران هستند   

را بايد روشن و بدون ترديد به           
اين واقعيت  .  جهانيان اعالم کرد   

را هم منطقا ميتوان دريافت و            
. هم تاريخا به اثبات رسيده است      

موارد عراق و کوبا دو مورد              
معروف اخير کامال ضد انسانی       
بودن سياست تحريم را افشاء             

در هر دو کشور مردم          .  ميکند
. اين بودند که قربانی شدند                   

قحطی و گرسنگی، کاهش سطح     
درمان و پزشکی و رفاه و                     
آموزش و پرورش از نتايج                  

. بالفاصله تحريم اقتصادی است    
بعالوه هيچيک از اين دولت ها         

. در اثر تحريم سرنگون نشدند          
در مورد عراق کنترل و فشار           
دولت صدام عمال بر جامعه                
افزايش يافت و ماهيت نيمه                  
سکوالر دولت به نفع اسالمی            

لذا تحريم    .  شدن رنگ باخت       
اقتصادی کامال به زيان مردم             
است و جامعه را به قهقرا می             

اين واقعيت را بايد صريح       .  برد
تحريم .  و روشن اعالم کرد             

هيچگونه فرصتی برای مردم و       
اپوزيسيون آزاديخواه رژيم                

کسانی که چنين      .  فراهم نميکند  
می انديشند در توهم و ناآگاهی          

 .بسر ميبرند

 

تحريم بانک ها بنظر عده ای از        
چپ های سنتی در اپوزيسيون          
به ضرر رژيم و سرمايه داران        

اينها ظاهرا از    .  ارزيابی ميشود 
ابتدائی ترين موازين معادالت          

تحريم .  بين المللی بی خبرند           
بانکی به اين معنا است که کليه          
واردات و صادرات ايران از             
هر نوع با دشواری بسيار                     

قيمت ها     .  روبرو خواهد شد        
بسيار افزايش خواهد يافت و              

بازار .  کمبودها گسترده ميشود     
سياه بر زندگی مردم حاکم                    

و زندگی فالکت زده           .  ميشود

 نگاهی به اوضاع سياسی جامعه
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شواهد و  .  زحمتکش بايد تحمل کنند    
تاثير اين تحريم ها در سطح جامعه        

يک فاکتور     .  قابل مشاهده است        
افزايش بيسابقه قيمتها در شرايط             

. حاضر ناشی از اين وضعيت است      
ادامه اين وضعيت و ادامه                            
تحريمهای اقتصادی تنها منجر به           
محروميت و فالکت بيشتر مردم              

 . خواهد شد

 

يک توهم و          "  تحريم هوشمند    "
. عوامفريبی نه چندان هوشمند است     

هر نوع تحريم اقتصادی، هوشمند         
يا فله ای، که منتج به تاثير گذاری            
بر زندگی مردم شود، يک اقدام و            

کال .  سياست ضد انسانی است              
اقتصاد و اقالم زندگی مردم را بايد        
از حوزه درگيری و رقابت و                      

گروگان .  کشمکش خارج کرد            
گرفتن اقالم زندگی مردم يک                    

. سياست ضد انسانی سرمايه است         
اين سياست گوشه ای از سياست              
عمومی سرمايه عليه مردم  و                     

. انسانهای کارکن در جامعه است           
در شرايطی که سرمايه با ديوار               

کنترل "با ديوار                 "  مالکيت"
بر محصوالت توليد        "  انحصاری

شده توسط خود انسانها، بخشهای            
گسترده ای از جامعه را محروم               
نگهميدارد، افزودن اين ابزار باال          
بردن اهرمهای به فقر و فالکت                 
کشاندن مردم زحمتکش توسط                 

 . سرمايه است

 

ما درعين حال که قاطعانه برای               
سرنگونی رژيم اسالمی مبارزه              
ميکنيم، در عين حال در مقابل                   
اعمال سياستهای تحريم اقتصادی          

يک رکن سياست ما   . مبارزه ميکنيم 
در قبال مبارزه عليه تحريم                          
اقتصادی، افشای عوامفريبی                    
مدافعان مشروط رژيم اسالمی                 

برخی نيروهای ملی اسالمی     .  است
ميکوشند اين عرصه را به زمينه            
ای برای تخفيف و امتياز دادن به             

اين .  رژيم اسالمی تبديل کنند               
عوامفريبان و مشاطه گران را نيز         
بايد در کنار رژيم اسالمی قاطعانه         

۴١شماره   
مردم را فالکت بار تر خواهد                  

تحريم حتی پايه های رژيم         .  کرد
بالعکس .  را سست تر نخواهد کرد    

" ملی"به بهانه تحريم و مشکالت        
و تهديد خارجی رژيم سرکوب و          

 .خفقان را افزايش خواهد داد

 

ما بعنوان اپوزيسيون راديکال،            
آزاديخواه و کمونيست رژيم                    
اسالمی بايد تالش خود را بر                   
افشای ضد انسانی بودن سياست           
تحريم متمرکز کنيم و ضمنا                     
سياست خود که نه به رژيم                        
اسالمی و نه به آمريکا، نه به                   
جنگ و تحريم و زنده باد رفاه و            
سعادت و آزادی و برابری است           

ما عليه هر   .  با پيگيری ادامه دهيم   
دو قطب هستيم و بايد اين را به               
مردم اعالم کنيم و مردم را زير             

قطعا .  اين پرچم سازمان دهيم            
رژيم خواهد کوشيد به بهانه                     
تحريم از پرداخت حقوق                            
کارگران، معلمان، پرستاران و            
همه حقوق بگيران سرباز زند،             
ميزان آن را کاهش دهد و                           
مبارزات کارگران و معلمان را            
برای افزايش دستمزد با توجيه              

بايد اين    .  بيشتری سرکوب کند       
بايد .  سياست را نيز افشاء کنيم            

بتوانيم در امر سازماندهی                        
مبارزات کارگران، معلمان و                
ساير حقوق بگيران برای دريافت       
دستمزدهای معوقه و افزايش                 

مبارزه ما در   .  دستمزد کوشا باشيم  
همان راستا و در شرايط بغرنج             

 .تری به پيش بايد برود

 

تحريم های   "آن جرياناتی که از          
سخن ميگويند، همانند       "  هوشمند

جرياناتی که در پس تحريم و                   
خطر جنگ دنبال فرصت                         
ميگردند، نه تنها يک سياست ضد       
انسانی و ضد مردمی را دنبال                
ميکنند، بلکه دچار توهم نيز                    

تصور ميکنند که امکان         .  هستند
سرنگونی رژيم در اين شرايط              

اينها کامال در          .  بيشتر ميشود    
مردم در شرايط        .  اشتباه هستند   

مرفه تر و آزاد تر بهتر قادرند                
. مبارزات خود را سازمان دهند           

لذا تالش ما بايد برای سازماندهی       
. مردم برای گرفتن حق خود باشد       

اين مبارزه در عين حال مبارزه            
ای برای سرنگونی رژيم نيز                  

بايد .  هست
  ١٩صفحه 



١٩صفحه   يک دنياى بهتر   

گفت که اصطالح تحريم های                 
هوشمند، تالشی برای پنهان                   
کردن ماهيت ضد انسانی سياست       

ميدانند که تحريم با           .  آنها است   
مخالفت مردم روبرو ميشود، آگاه       
اند که بخش مهم اپوزيسيون با                
تحريم مخالف است، اين اصطالح     
را برای رد گم کردن استفاده                   

 .ميکنند

 

 احمدی نژاد به       :يک دنيای بهتر    
گويی بمثابه     .  عراق سفر کرد        

. فاتحی به عراق سفر کرده بود             
در منطقه غربی بغداد تظاهراتی         
در مخالفت با حضور او صورت        

کال موقعيت رژيم اسالمی     .  گرفت
در عراق و منطقه و آينده اين                  

 تحوالت را چگونه می بينيد؟ 

 

 بدنبال حمله آمريکا،      :آذر ماجدی 
بريتانيا و متحدين شان به عراق            
جنبش اسالم سياسی و در راس             
آن رژيم اسالمی بسيار تقويت               

اين تجاوز آشکار به        .  شده است  
مردم عراق، شيرازه جامعه مدنی      
در عراق را از هم پاشيد، باعث            
رشد قومی گرايی و نفرت های             

باتالق و لجنزاری از     .  مذهبی شد 
نفرت، قومی گرايی و ترور                    
خشونت شکل گرفت که  برنده               
اصلی آن جنبش اسالم سياسی                

بيخود نيست که احمدی             .  است
نژاد در سفر به عراق ميگويد                 
وضع عراق بسيار بهتر از گذشته       

فقط يک مغز بيمار          .  شده است   
ميتواند اين فاجعه انسانی را بهبود      

از زمان حمله نظامی تعداد      .  بنامد
کسانی که بطور مستقيم و غير               
مستقيم بعلت اين جنگ جان خود          
را از دست داده اند باالی يک                 

چند .  ميليون نفر اعالم شده است        
. ميليون نفر آواره شده اند                          

هيچگونه امنيت جانی برای                    
. شهروندان عراق وجود ندارد             

وضعيت زنان بسيار اسفناک تر          
آنگاه اين جنايتکار         .  شده است    

ميگويد که وضعيت عراق بهتر            
 .شده است

اين يک تراژدی        .  مطرح کند   
ديگر اوضاع نابسامان و خطير       

 .در منطقه است

بنظر من پاسخ ما هنوز همان             
 سپتامبر    11است که پس از              

حل مساله         .  اعالم کرديم        
فلسطين، بمعنای تشکيل دولت          
مستقل فلسطين و سرنگونی                
رژيم اسالمی دو راه اصلی                 
تغيير اوضاع در منطقه بنفع               
مردم و عليه اسالم سياسی و               

. تجاوزگری اسرائيل است                 
تمرکز روی اين دو راه حل بايد        

به اين منظور تا        .  امر ما باشد    
آنجا که به ما مربوط ميشود بايد        
عالوه بر تداوم پيگير مبارزه             
برای سرنگونی رژيم اسالمی،       
تالش برای سازماندهی يک               
جنبش بين المللی آزاديخواهانه،      
برابری طلبانه و سکوالر عليه         
هر دو قطب تروريسم را                       

اين تنها راه          .  گسترش دهيم    
خالصی از اين بربريتی است           
که اين دو قطب بر مردم منطقه         

 .و جهان تحميل کرده اند

 

 اپوزيسيون و     :يک دنيای بهتر    
. مساله تحريمهای اقتصادی               

گرايشات عمومی در طيفهای           
مختلف اپوزيسيون را چگونه            
ارزيابی ميکنيد؟ از راست تا             

مبانی يک     .  چپ و کمونيسم        
 موضع کمونيستی چيست؟ 

 

 موضعگيری        :علی جوادی        
اپوزيسيون را بر حسب تعلق             
اجتماعی و جنبشی آنها ميتوان          

در اينجا به بررسی      .  تبيين کرد 
موضع جريانات ناسيوناليسم             

 -پرو غرب و جريانات ملی                
 .اسالمی ميپردازم

 

جريانات متعلق به جنبش                      
ناسيوناليسم پرو غربی، تماما            

. مدافع تحريم اقتصادی هستند          
بهانه ها متفاوت و رنگارنگ             

عوامفريب ترين شان           .  است
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به اين ترتيب جمهوری اسالمی               
بدون پرده پوشی دارد پيشروی                
خود را در عراق و منطقه جشن               

وضعيت نابسامان و              .  ميگيرد
سناريوی سياهی که در عراق شکل      
گرفته است، عمال محل رشد                      
ارتجاعی ترين و ضد انسانی ترين        

جريانات قوم   .  جريانات شده است     
. پرست به جان يکديگر افتاده اند            

جريانات تروريست اسالمی موسوم    
به سنی و شيعه يکديگر و مردم را          

هر روز ده ها نفر     .  تکه پاره ميکنند  
در اثر انفجار بمب و يا در اثر                    
حمالت ارتش آمريکا جان خود را         

رسانه های بين      .  از دست ميدهند     
المللی از کمبود زمين برای دفن               
مردگان سخن ميگويند، کليه پارک        
ها و زمين های بازی کودکان به              
يک گورستان بزرگ بدل شده                   

آنگاه احمدی نژاد از بهبود          .  است
از .  وضعيت مردم عراق ميگويد        

کسی که فعاليت سياسی و حرفه ای        
خود را بعنوان تير خالص زن                  
زندان اوين آغاز کرده است،                      

 .انتظار ديگری نميتوان داشت

 

جنگ عراق به تقويت جنبش اسالم        
سياسی و در راس آن رژيم اسالمی       
نه تنها در عراق، بلکه در کل                     

موقعيت اين   .  منطقه انجاميده است    
جنبش سياه ارتجاعی نه تنها از                 
نظر نظامی و سياسی تقويت شده            
است، بلکه تجاوزات خونين آمريکا     
در همراهی کامل با دولت اسرائيل        
در عراق، لبنان و فلسطين موجب          
شده که اين جنبش از نظر                              
ايدئولوژيک نيز در يک مقام رفيع         

پراگماتيسم حاکم در        .  قرار گيرد   
ميان مردم در کنار غيبت يک                    
جنبش آزاديخواه، سکوالر و چپ           
در منطقه صحنه را از نظر                         
ايدئولوژيک برای اسالم سياسی             

بخشی از مردم،   . خالی گذاشته است 
بخصوص نسل جوان در  ضديت با  
آمريکا و اسرائيل و سياست های             
خشن و ضد انسانی آنها به اسالم              

اسالم سياسی   .  سياسی گرويده اند     
توانسته است خود را بعنوان يک            
نيروی ضد امپرياليست در منطقه          

۴١شماره   
مدعی اند که تحريم اقتصادی                 
عاملی در جلوگيری از حمله                  

ميخواهند مردم به      .  نظامی است  
تحريم اقتصادی رضايت دهند تا          

! مورد حمله نظامی قرار نگيرند        
اينها .  منطق بيمارگونه ای است        

 . ايرانی هستند" دمکراتهای"

 

اسالمی عموما      –جريانات ملی      
اما اين صف     .  مخالف تحريم اند    

در عين حال موافق مشروط رژيم       
اين يک ويژگی        .  اسالمی است   

جريانات .  ديگر اين نيروها است      
اکثريتی و توده ای و امثال خانم             
شيرين عبادی در راس اين صف         

اينها مخالفتشان با        .  قرار دارند   
تحريم اقتصادی ناشی از                           
عوارض چنين سياستی بر زندگی      

اين سياستشان ناشی    .  مردم نيست 
از سياست پايه ای تر ضديت با              

اينها .  است"  آمريکا"غرب و         
کسانی هستند که خود زمانی                   
مدافع بی قيد و شرط سياست                    
تحريم اقتصادی اعمال شده توسط      

سياست .  دولت خودی بودند             
خود "  درهای بسته    "اقتصادی     

نوعی سياست تحريم اقتصادی             
بود که دولت های           "  داوطلبانه"

. متعدد رژيم اسالمی دنبال ميکرد      
بخشهای مختلف اين صف                        
کارنامه طويلی در دفاع از اين              

نقد .  سياست اقتصادی دارند             
سياستهای اين جريانات يک                    
وظيفه دائم کمونيسم کارگری                 

 . است

 

در اينجا بايد به انحرافاتی در                  
سياست عمومی حزب کمونيست         

ما در    .  کارگری هم اشاره کرد         
سياست اين جريان در قبال تحريم       
اقتصادی و جنگ شاهد يک                     
چرخش آشکار به راست و نوعی        
همسويی با سياست جريانات                  

. ناسيوناليست پرو غرب هستيم           
رهبری کنونی اين جريان به بهانه      

تحريم بانکهای رفسنجانی مساله      "
عمال در قبال اين             "  ما نيست    

تحريمها سکوت تاييد آميزی                   
اين جريان در    .  اختيار کرده است   

تبيين های تخصصی تر خود                  
تحريمها را عاملی در جهت                     
افزايش نارضايتی مردم و جاری        

. شدن اعتراضات اجتماعی ميداند     
عمال تحريم را کاتاليزور                           

اعتراض 
  ٢٠صفحه 



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

اين يک   .  اجتماعی قلمداد ميکنند     
سياست بيمارگونه و پوپوليستی           

گوشه ديگری از تعميق            .  است
اين جريان به وضعيت               "  نه"

تحريم اقتصادی     .  موجود است    
يک ابزار رقابت و کشمکش                   

يک سالح ضد         .  سرمايه است    
از همين زاويه هم       .  انسانی است  

بايد مورد نقد همه جانبه قرار                  
اين اساس سياست                   .  گيرد

 .کمونيستی ماست

 

 بجز مجاهدين و    :سياوش دانشور 
سلطنت طلبان و برخى عناصر و        
شخصيتهاى سياسى کسى در                 
اپوزيسيون راسا و صراحتا از              
سياست تحريم اقتصادى دفاع                

اين اواخر در حزب               .  نميکند
کمونيست کارگرى اظهار                        
نظرهائى مبنى براينکه تحريم               
ميتواند موجبات نارضايتى مردم        
را فراهم آورد و يا سکوت در                 
قابل تحريمهاى اخير بچشم خورد       
اما خود را به يک موضع صريح         
در دفاع از سياست تحريم                         

قطعنامه ها و   .  اقتصادى ارتقا نداد  
بيانيه هاى ديگر اين حزب که                 

 بر  ،مورد تبليغ هم قرار ميگيرند       
محکوم کردن تحريم اقتصادى و         
مواضع کالسيک کمونيستهاى             

من فکر    .  کارگرى داللت دارند      
ميکنم اين درجه خوشبينى در                 

 گوشه اى از                   ،مورد تحريم      
خوشبينى عمومى تر نسبت به               
جنگ و تحليل اوضاع ايران بود          
که مدتى اين حزب را نيز دچار             
تناقض در موضع گيرى سياسى          

به هر حال تمايالت قلبى             .  کرد
 اينها    ،دراين حزب هرچه باشد          

خوشبختانه تاکنون و صراحتا               
نتوانسته اند طى سندى حزبى از          
مطلوبيت تحريم اقتصادى دفاع            

 . کنند

 

بعنوان کمونيست کارگرى موضع    
ما در قابل تحريم اقتصادى روشن      

ما تحريم اقتصادى   .  و معرفه است  
را يک سالح کشتار جمعى                       

مردم و حمايت از پروژه هاى            
 سياست اصولى ترى      ،ارتجاعى

است که ما تالش ميکنيم مردم و       
طبقه کارگر دنيا را حول آن                 
گرد بياوريم و به دولتها براى             
اعمال اين سياست فشار                         

اما مخالف شديد              .  بگذاريم
 .  سياست تحريم اقتصادى هستيم

 

اما يک نکته را بايد تصريح و            
ما موافق معامله         .  تاکيد کرد    

نظامى دولتها با رژيم اسالمى           
ما موافق فروختن              .  نيستيم

تکنولوژى شکنجه و اطالعاتى        
و نظامى به رژيم اسالمى                     

ما سياست مسلح کردن        .  نيستيم
اين رژيم به سالحهاى پيشرفته         
را نه فقط مطلوب نميدانيم بلکه         
يک رکن سياست ما تالش براى      
خلع سالح تمام و کمال اين                    

به نظر من بايد بين       .  رژيم است 
تحريم بانکى و تجارتى و کال             
تحريم کاالهاى اساسى مردم با         
تحريم فالن شرکت ساخت                   

. موشک و بمب تفاوت گذاشت         
مخالفت .  اينها يک مقوله نيستند     

اصولى و انسانى و                                    
آزاديخواهانه با سياست تحريم          

 فورا و اتومات به               ،اقتصادى
دفاع از هرنوع معامله با                       
جمهورى اسالمى ترجمه                     

ما مخالف تحريم               .  نميشود
اقتصادى به معناى هستيم چون        
اين سياست عموما مردم را                 
ضعيف و ارتجاع اسالمى را             

از مردم تلفات        .  تقويت ميکند   
ميگيرد و جنبش شان را حاشيه         

به رژيم خدمت ميکند    .  اى ميکند 
و عقب نشينى فرضى اش هم به        

ما براى  .  نفع مردم تمام نميشود     
 ،سرنگونى جمهورى اسالمى          

جارو کردن اسالم سياسى در             
ايران و خلع يد سياسى و                        
اقتصادى و نظامى از اين جنبش      

منفعت .  ارتجاعى تالش ميکنيم     
ما دراين نيست که دشمن                       
طبقاتى استراتژيک مان تا دندان     

بايد بين اين مقوالت    .  مسلح باشد 
تفاوت قائل بود و يکى را به                 

 نگاهی به اوضاع سياسی جامعه
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 ...کارگرى

ميدانيم که برخالف اهداف اعالم            
 ،شده آن از سوى تحريم کنندگان             

ضربه جدى به رژيم اسالمى                     
تحريم اقتصادى تنها مردم       .  نميزند

را به خاک سياه مينشاند و موجبات        
فقر و کمبود و استيصال بيشتر                  

اين سالح نه   .  مردم را فراهم ميکند    
در خدمت تضعيف رژيم بسود                  
مبارزه مردم بلکه عمال و با                        
تجارب تاکنونى سالحى در خدمت        
تقويت رژيم و تضعيف و نابودى            

اين سياستى کثيف و         .  مردم است  
نان و دارو مردم    .  ضد انسانى است  

را گرو ميگيرند تا شايد شورش و           
طراحان اين سياست    !  عصيان کنند 

توده مردم       "آنجا هم که به                         
 مردمى       ،نياز دارند      "  معترض

مستاصل و راضى به هر چيز را             
ميخواهند و نه مردمى قد برافراشته      

ما .  و اميدوار و خواهان تغيير               
مخالف شديد سياست ارتجاعى                 
تحريم اقتصادى هستيم چون آنرا؛          
اوال ضد انسانى ميدانيم و مشقات            
انسانى ناشى از آن براى جنبش ما          

ثانيا؛ اين     .  اهميت اساسى دارند        
سياست ارتجاع را در ايران تقويت       
ميکند و مبارزه مستقل مردم را با           
دست اندازها و معضالت عديده              

ثالثا؛ تحريم         .  روبرو ميکند        
اقتصادى در باغ سبزى براى تنش         
بيشتر و فشار کار سازتر و نهايتا             
ميدان دادن به ميليتاريسم و قلدرى          

آنها که موافق تحريم      .  نظامى است 
اند در اساس و بسيار بيشتر موافق          

و باالخره ما        .  حمله نظامى اند       
خواهان الغاى فورى تحريمها                   

چون نفس تحريم اقتصادى       .  هستيم
 به طرق     ،با هر ابعاد و دامنه اى           

گوناگون دست دولت و سرمايه                
داران را در باال بردن قيمت                        
کاالهاى اساسى مورد نياز مردم و         
تحميل فقر و فاقه بيشتر باز                          

موجبى براى راه انداختن     .  ميگذارد
تبليغات ارتجاعى بسود رژيم                     

اهرمى است که در خدمت        .  ميشود
پس راندن روند مبارزه اجتماعى           
اردوى آزادى و برابرى قرار                    

انزواى سياسى و                   .  ميگيرد
 بستن سفارتخانه      ،ديپلماتيک رژيم  

 نايستادن کنار آن عليه              ،هاى آن   

۴١شماره   
 . ديگرى تعميم نداد

 

 در چند هفته          :يک دنيای بهتر      
گذشته ما شاهد شدت گيری کشتار      
مردم در غزه توسط ارتش                        
اسرائيل و همچنين موشک پرانی       
حماس و جريانات اسالمی به                 

طرح صلح در        .  اسرائيل بوديم   
فلسطين باز با مشکالت و موانع           

ارزيابی شما   .  ديگری مواجه شد    
از تحوالت سياسی در اين منطقه         
چيست؟ آيا جهان، بشريت متمدن،      
شاهد صلح و آرامش و تحقق                   
حقوق پايه ای مردم خواهد بود؟            
آيا مردم زخم خورده فلسطين قادر      
به دستيابی به حقوق انسانی خود          
خواهند شد؟ ملزومات چنين                    

 تالشی کدام است؟ 

 

 سياست ايندوره    :سياوش دانشور 
" صلح"آمريکا اينست که مسئله          

. را از باالى سر حماس پيش ببرد       
اگر آمريکا توان اين را داشت که         
اسالميون تروريست را منزوى           
کند و شرايطى ايمن تر را براى            

 فکر  ،مردم در فلسطين تامين کند      
نميکنم بيشتر مردم دنيا مخالفتى با      

اما مسئله به اين سادگى . آن داشتند
حقيقت اين است که آمريکا     .  نيست

 مستقل از حماس و به        ،و اسرائيل 
 حدود يک ميليون و       ،بهانه حماس 

نيم انسان بيگناه را مجازات                     
نان و دارو و آب و      .  جمعى ميکنند 

بدوى ترين امکان زندگى شان را        
مردمى که ناچارند      .  گرو گرفتند  

کنند و وارد        "  شورش مرزى   "
مصر شوند تا کمى آذوقه و                       

اين .  مايحتاج روزانه تهيه کنند          
مردم رابطه يک به يکى با حماس       

اين .  و تروريسم اسالمى ندارند         
مردم خود قربانيان تروريسم                  

. اسالمى و تروريسم دولتى اند              
سياست مجازات جمعى مردم غزه     

 کثيف و ضد انسانى و                    ،شنيع
کشتار مردم     .  جنايتکارانه است    

بيدفاع و بيگناه و گرسنه غزه به            
بهانه پاسخ به حمالت و موشک            
پراکنى حماس يک جنايت غير             

اين اقدامات سر    .  قابل انکار است   
و "  دفاع از خود     "سوزنى بحث      

را توجيه    "  مقابله با تروريسم       "
همانطور که کشتار مردم      .  نميکند

غير نظامى در بازار و ديسکو و          
اتوبوس در شهرهاى اسرائيل                

توسط 
  ٢١صفحه 



٢١صفحه   يک دنياى بهتر   

اسالميون توجيه گر ستمهاى                  
تاريخا رفته بر مردم فلسطين                  

هر دو سوى افراطى دعوا      .  نيست
در هر صلح منطقه اى نفعى                    

هر دو سو مانع صلح اند          .  ندارند
و هر دو سو براى اهداف                           
ارتجاعى شان از مردم بيگناه و            

 . سيويل قربانى ميگيرند

 

بطور کلى مسئله فلسطين و بطور       
مشخص انزواى حماس دراين              

 موضوعى اساسا فلسطينى      ،جدال
 مسئله اى منطقه اى و                  ،نيست

انزواى حماس و        .  جهانى است   
تروريسم اسالمى ربط مستقيمى با     
موقعيت کل اسالم سياسى در                  

فلسطين يک جبهه       .  منطقه دارد   
مسئله فلسطين دريچه     .  نبرد است  

اى است که جدال دوقطب                         
ترويستى از مجراى آن بدرجات         

به اين اعتبار   .  زيادى بروز ميکند  
هر نوع صلح ميانمدت تا چه رسد       

 منوط به حل     ،به يک صلح پايدار    
مسائل بنيادى ترى در سطح                    

اسرائيل بعنوان يک    .  منطقه است 
متحد منطقه اى آمريکا در پس               
تحوالت دو دهه اخير سهم خود             

اسرائيل همان   .  را مطالبه ميکند     
نقشى را ندارد که در دوران                    

فکر ميکنم هم    .  جنگ سرد داشت   
دولت اسرائيل و هم آمريکا به اين       

بهاى اين   .  موضوع واقف هستند    
را مردم آواره و رنجديده فلسطين       

سياست .  نميتوانند پرداخت کنند       
آمريکا و اسرائيل بشدت يکجانبه        
و متکى به زور و اعمال قلدرى            
و کشتار و ماشين ميليتاريسم                   

همين سياست زمين                 .  است
حاصلخيزى براى رشد اسالم                
سياسى و به استيصال راندن مردم    
و نهايتا جلب توجه شان به                         

مسبب .  جريانات اسالمى است        
تقويت و پيشروى اسالم سياسى            
در فلسطين و ايران و عراق و                
لبنان و کل منطقه سياستهاى                    

سياست .  آمريکا و اسرائيل است       
تروريسم دولتى به رشد و تقابل             
تروريسم در سوى ديگر منجر              
شده است و اين موضوع ديگر              

سرنگونى جمهورى اسالمى در      
ايران توسط طبقه کارگر و                  
مردم آزاديخواه و تحميل                       
شکست به معادالت موجود در         

اما همين امروز       .  منطقه است   
بايد براى برسميت شناسى                   

 ،فورى دولت مستقل فلسطينى         
 ،لغو فورى تحريم مردم غزه             

اعمال فشار به آمريکا و                         
 و دفاع از مردم                      ،اسرائيل

اسرائيل و فلسطين در مقابل                
سياستهاى تروريستى و                         
ميليتاريستى ميتوان و بايد                    
اقداماتى جدى و جهانى را براى       
کاهش فورى اين مشقات در                

 .  دستور گذاشت

 

 شرايط در فلسطين     :آذر ماجدی 
روز به روز وخيم تر و                           

اکنون .  تراژيک تر ميشود            
نزديک به يک سال است که                
اسرائيل يک ميليون و نيم انسان       
را از پير و جوان و کودک در            
محاصره گرسنگی و مرگ                 

همه سازمان های     .  گرفته است  
خيريه و بشر دوست بين المللی         

همه .  فعانشان به هوا رفته است      
از يک تراژدی انسانی سخن              
ميگويند، اما هيچ اتفاقی رخ                

آمريکا همچنان پر و پا       .  نميدهد
قرص از سياست های ضد                   

. انسانی اسرائيل پشتيبانی ميکند     
اسالم سياسی نيز که اين                         
وضعيت را به نفع قدرت يابی            
خود ميداند برای تداوم اين                   

مردم بخت  .  شرايط تالش ميکند   
برگشته فلسطين قربانی اين دو         
 .قطب جنايتکار و تروريست اند

 

در همين هفته پيش نزديک به            
صد و بيست نفر فلسطينی بر              
اثر حمالت نظامی اسرائيل                 

خانه ها و جاده ها         .  کشته شدند  
اسرائيل با تانک        .  ويران شد   

های خود وارد غزه شد و بعد              
از کشتار و ويرانی، زمان سفر        
کاندوليزا رايس، وزير امور              
خارجه آمريکا، غزه را با قول          

 نگاهی به اوضاع سياسی جامعه
 روز هبستگى ، مارس٨ ، فلسطين، تحريم اقتصادى،“انتخابات”

 ...کارگرى

هر دو   .  جز شعور همگانى است        
طرف مردم بيگناه را با موشک و           
خمپاره و بمب قتل عام ميکنند تا               

سياست جنايتکارانه خود   "  حقانيت"
 . را اثبات کنند

 

مسئله فلسطين بسادگى ميتواند با             
برسميت شناختن دولت مستقل                  

. فلسطينى توسط اسرائيل حل شود        
هنوز مبانى مندرج در قراداد اسلو         
ميتواند مبناى کار شود و اين                       

. پروسه جنايت و جنايت خاتمه يابد       
اما معضل اساسى پيدا کردن                      
فرمولهاى ديپلماتيک يا حتى                      
انعطاف نشان دادن برسر موارد             

. مورد اختالف طرفين نيست                    
مسائلى مهمتر مطرح اند که باز               

. بودن اين زخم را ضرورى کردند       
اين مسائل عمدتا به جايگاه و نقش           
آمريکا و اسرائيل در منطقه در                 
متن رقابتهاى جهانى و تحوالتى که       

 کل مسئله اسالم        ،در جريان است    
 سرنوشت کشورهاى                   ،سياسى

موسوم به جهان عرب و غيره گره         
بعيد ميدانم آمريکا و      .  خورده است 

اسرائيل نفهمند که حل حتى نسبى           
 ارابه اسالم سياسى      ،مسئله فلسطين 

در منطقه را بدجات زيادى به گل            
اينها به ميدان و جبهه               .  مينشاند

سياستهاى .  فلسطين نياز دارند           
ميليتاريستى اين دولتها به جرياناتى      
از نوع حماس و حزب اله نياز                   

اين ها آکتورهاى فعاله                 .  دارد
تروريسم جهانى امروزند و منافع و      
سياستهاى اين تروريسم از هر سو         

. مانع تخفيف و حل بحران است               
مسئله فلسطين و تخفيف فورى آن           
تنها ميتواند با اتکا به مبارزه و يک        

 ،فشار بين المللى موثر براى حل آن   
براى مجاب کردن آمريکا و                        
اسرائيل به برسميت شناسى حقوق        

 محکوميت       ،مردم در فلسطين            
تروريسم و ميليتاريسم و جنايت               

 ،عليه مردم سيوسيل از هر دو سو          
و تاکيد بر ايجاد دولتهاى سکوالر           
و متساوى الحقوق است که بتوانند          

در تحليل  .  در کنار هم زندگى کنند      
نهائى حل مسئله فلسطين و ايجاد             
صلحى پايدار در منطقه در گرو              

۴١شماره   
تحريم .  بازگشت دوباره ترک کرد    

اقتصادی غزه را به يک                             
. بازداشتگاه جنگی بدل کرده است     

کمبود غذا، سوخت، دارو و لوازم       
يدکی مردم را با مخاطرات جدی         

تعداد زيادی   .  روبرو کرده است     
بعلت عدم دسترسی به درمان جان      

فاضالب .  خود را از دست ميدهند     
شهر بعلت نبود سوخت وارد                  

اگر اين نسل      .  خيابان ها ميشود     
کشی نيست، پس چيست؟ اگر اين        
پاکسازی قومی نيست، پس                      

 چيست؟

 

بعالوه از نظر سياسی فلسطين در       
شرايط بسيار وخيم تری قرار                 

عمال دو نيروی سياسی             .  دارد
الفتح و حماس مردم را به دو تکه          
تقسيم کرده اند و جان و زندگی               
آنها را تحت کنترل خود درآورده         

جنگ داخلی که مدتی پيش            .  اند
آغاز شد و به جدايی غزه و ساحل        
غربی منجر شد، وضعيت را                  
برای آينده مساله فلسطين بسيار            

. پيچيده تر و سخت تر کرده است         
اين نيز نتيجه توطئه ها و دسيسه           

 .های دولت آمريکا است

 

" نقشه راه  "طرح صلحی که به           
معروف است از ابتدا محکوم به           

کنفرانس آناپوليس    .  شکست بود   
نيز صرفا تالشی برای نجات                 
بوش از وضعيت وخيم سياسی ای      

. است که به آن دچار شده است               
شکست اين کنفرانس نيز از آغاز        

سال .  بر پيشانی آن نوشته شده بود     
ها است که ثابت شده است مساله          

راه .  فلسطين راه حل نظامی ندارد    
در واقع    .  حل آن سياسی است          

. توپ در زمين اسرائيل است                 
پذيرش طرح دو دولت مستقل،              
بازپس دادن اورشليم شرقی به               
فلسطين، توقف ساختن ستلمنت در     
مناطق اشغالی، بازگشت به                     

 و حل عادالنه           1967مرزهای    
مساله پناهندگان فلسطينی که در           
کنفرانس اسلو بر سر آنها توافق            
شده است، راه اصولی و سياسی           

اسرائيل زير بار    .  حل مساله است   
نميرود و دولت آمريکا کامال از            

اينجا نيز  .  قلدری آن حمايت ميکند   
سازماندهی بشريت متمدن ميتواند     
به نفع مساله فلسطين و حل آن                 

بايد به دولت آمريکا          .  عمل کند   
فشار آورده           

  ٢٢صفحه 



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

شود تا از حمايت اسرائيل دست            
شويد تا شايد بتوان به صلحی در          

 .منطقه دست يافت

 

 در هفته گذشته       :يک دنيای بهتر    
ما شاهد اعتراضات گسترده                   
کارگران برای دريافت حقوق               

اعتراض .  معوقه خود بوديم             
کارگران نيشکر هفت تپه،                        
اعتراض کارگران پروفيل سازی      
ساوه، در زمره اين اعتراضات            

اصلی ترين حلقه های              .  بودند
پيشبرد مبارزه ای موفق در اين            
راستا کدام است؟ چگونه ميتوان          

 بر اين شرايط فائق آمد؟ 

 

 مساله مقابله با عدم       :علی جوادی 
پرداخت حقوق معوقه، اخراج و          
بيکارسازی های گسترده از                   
عرصه های اصلی اعتراض                 

. کارگران در ماههای اخير است        
اعتراضات متعددی در اين راستا       

پيروزی .  همواره در جريان است    
معموال برابر با پرداخت حقوق و        
مزايای دورانی است که کاری              
انجام شده است يا اينکه بازگشت          

. به کار، آنهم در موارد محدودی         
در يک نگاه به اين تصوير                       
موقعيت دردناک طبقه مان را                

کارگر بايد        .  مشاهده ميکنيم       
. مبارزه کند تا حقوقش را بگيرد          

مبارزه کند تا امکان فروش                      
نيروی کار و استثمار وحشيانه             

مبارزه .  شدن خود را داشته باشد       
سه شيفت کار   .  ميکند تا زنده بماند   

اين شرايط فوق ضد انسانی      .  نکند
و نکبت باری است که رژيم                    
اسالمی و سرمايه بر کارگر و               
 . مردم زحمتکش تحميل کرده اند

مساله اين است که دست کارفرما         
و سرمايه برای اخراج کارگر باز       

ميتواند حقوق کارگر را           .  است
ماهها پرداخت نکند و به اتکاء               
وجود صف گسترده ای از                        
کارگران بيکار در جامعه همواره      
کارگر را تهديد به اخراج و                      

رژيم اسالمی هم       .  بيکاری بکند  
تضمين کننده حفظ چنين شرايطی       

به سادگی قابل        .  کارگر است   
شکل دادن و سازمان دادن                   

ساختار اداری و                   .  است
. تشکيالتی ساده ای دارد                      
. بسادگی ميتواند همه گير شود         

منعطف و ظرف در برگيرنده           
 . تودهای کارگر است

هر کجا که ما شاهد شکل گيری        
و دخالت موثر مجامع عمومی          
کارگری بوده ايم، در عين حال         
شاهد پيشروی و پيروزی                     
کارگران در مبارزه خودشان            

اين يک رابطه       .  نيز بوده ايم      
 . مستقيم است

 

در حال حاضر سازمان دادن             
جنبش مجمع عمومی، متحد                
کردن مجامع عمومی در                       
مناطقی که دارای جغرافيای              
واحد هستند، آن حلقه اصلی                

. پيشروی طبقه کارگر است               
طبقه کارگر بايد بتواند بر                     

. ضعف تشکيالتی خود غلبه کند     
 . راه ديگری نيست

 

 در شش و           :يک دنيای بهتر      
هشت مارس ما در بعضی از             
شهرهای ايران شاهد تجمعاتی         

در تهران، اصفهان،           .  بوديم
سنندج و برخی شهرهای ديگر         

. تجمعاتی و جلساتی برگزار شد     
اين تجمعات نسبت به سال                    
گذشته يک افت نسبی را نشان           

ارزيابی شما از اين               .  ميداد
وضعيت چيست؟ برای تغيير            

 اين شرايط چه بايد کرد؟ 

 

 بايد تاکيد کرد     :سياوش دانشور 
که افت آکسيونى و ميتينگها در         

 مارس امسال معنى بالفصل          ٨
آن عدم توجه به اين روز در                
جامعه و يا تضعيف جنبش                   

. برابرى طلب زن و مرد نيست       
امسال را اگر بشود سال چيزى         

 بايد عنوان سال آزادى       ،نام نهاد 
. و برابرى را به آن اطالق کرد        

به اين معنا اين اردو در شکلى           

 نگاهی به اوضاع سياسی جامعه
 روز هبستگى ، مارس٨ ، فلسطين، تحريم اقتصادى،“انتخابات”

 ...کارگرى

عدم پرداخت حقوق و                  .  است
مزايای کارگران، تهديد دائمی                  
کارگران به اخراج و بيکاری جنبه        
های مختلف فالکتی است که به                 
کارگران و مردم زحمتکش تحميل        

در کنار اين شرايط بايد به         .  ميکنند
دستمزدهای نازل و زير خط فقر و         
همچنين قراردادهای سفيد امضا             

اين مجموعه يعنی          .  اشاره کرد    
يعنی حکم    .  بردگی مزدی کارگر      

محکوميت کارگر به فقر و فالکت          
 . و بی حقوقی

 

برای پيشبرد مبارزه ای موفق در           
تشکل .  اين راستا بايد متشکل شد          

کارگری اصليترين، کليدی ترين            
اهرم در مبارزه عليه اين وضعيت         

بدون تشکل، بدون    .  برده وار است   
اتحاد کارگر، بدون داشتن ظرف            
متحد و متشکل کننده، کارگر                      

. محکوم به اين بربريت است                     
اعتراضاتش به تغيير توازن قوا و          

هيچ .  شرايط منجر نخواهد شد              
هيچ .  معجزه ای در کار نيست               

تنها قدرت   .  ناجی ای وجود ندارد       
تشکل و اتحاد کارگر ميتواند اين             

 . وضعيت را تغيير دهد

 

اما کدام تشکل در شرايط حاضر             
ممکن است؟ آيا کميته های پيگيری       
و هماهنگی و امثالهم آن ظرف                 
مطلوب است؟ آيا سنديکاهای                    
کارگری ظرف مطلوبند؟ يا جنبش        
 مجامع عمومی کارگری؟ کداميک؟ 

واقعيت اين است که مساله اصلی            
. ايجاد تشکلی در محيط کار است           

ظرف در برگيرنده توده های                     
هر تشکلی   .  کارگر در محيط کار       

که فاقد اين ويژگی باشد نخواهد                
توانست به ابزاری موثر در                        

 . اعتراض کارگر تبديل شود

 

از نقطه نظر ما جنبش مجامع                     
عمومی کارگری آن ظرف اصلی          
متحد کننده کارگر در محيط کار               

مجمع عمومی        .  خودش است       
کارگری در برگيرنده توده های               

۴١شماره   
کيفى تر و تاثيرگذارتر در کليت            
جامعه ايران و مقياس جهانى                  

همه متوجه     .  ابراز وجود کرد        
پديده جديدى در ابعاد معين در               

در عين حال رژيم         .  ايران شدند  
اسالمى در متن موفقيتهاى منطقه        
اى و مذاکره و مانور و تروريسم         
قادر شد سياست سرکوب را در             
داخل کشور در ابعاد گسترده اى          

اينجا از تکرار ليست       .  پيش ببرد  
طوالنى اجتناب ميکنم چون                    

 . دانسته همگانى است

 

 يعنى دستگيرى           ،اين وضعيت     
تعداد زيادى از فعالين سياسى و            

 اعمال فشار و اخطار و      ،اجتماعى
تعيين وثيقه هاى سنگين براى                

 و فضاى        ،تعداد بسيار بيشترى       
پيچيده ترى که جمهورى اسالمى        
ايجاد کرد باعث شد که ابعاد                    
اجتماعات در شکل کمى آن قابل          

اينجا و آنجا و به             .  توجه نباشد   
 يکدرجه احتياط            ،همين دالئل     

مقطعى بر تحليل و روش کار                 
اينها .  برخى از فعالين حاکم بود         

مجموعا در کميت اعتراضات و          
اما در همان   .  تحرکات نقش داشتند  

حدى که اين اجتماعات برگزار             
 شعارها و خواستها و                          ،شد

قطعنامه ها خبر از کوتاه آمدن               
خواست واقعى و انسانى      .  نميدهند

مردم سرجايش است و اردوى               
آزادى و برابرى هر روز در                  
گوشه اى و در اشکالى مشخص           

 . تر ابراز وجود ميکند

 

براى تغيير پايدارتر اين وضعيت       
بايد متشکل شد و اشکال تشکل              

. تاکنونى را تثبيت و ارتقا داد                  
اردوى آزادى و برابرى چه در             
کليت آن و چه بعنوان جنبشهاى             
برابرى طلبانه مختلف بايد متحد          

اين اردو به تشکلهاى توده         .  شود
اى و قدرتمند نياز دارد که در                  
قالبهاى متناسب با شرايط امروز         

بايد .  بتوانند خود را تحميل کنند          
اشکال پيشروى و باال بردن توان         
سازمانگرى را در هر مورد و در       
کليت اين جنبش بدست داد و بکار        

مستقل از جوانب ريزتر        .  گرفت
تاکتيکى و روشهاى مبارزه و                
ابتکاراتى که استراتژى واحد اين        

 پيشروى  ،جنبش را به پيش ميراند    
عمومى مردم عليه جمهورى                  

اسالمى تنها          
  ٢٣صفحه 



٢٣صفحه   يک دنياى بهتر   

زير اين پرچم ميتواند صورت              
بگيرد و اين بنوبه خود متشکل              
شدن حول اين پرچم را تاکيد                    

تنها نيروئى که امروز در       .  ميکند
مقياس توده اى و علنى و حق                  
بجانب و ادامه کار ميتواند در                 
مقابل جمهورى اسالمى و راه               

 ،حلهاى دست راستى بايستد                   
. اردوى آزادى و برابرى است             

وظيفه مشخص امروز ما بدست          
دادن راهها و روشهاى                                
سازمانگرى و سازمانيابى اين              
اردو است؛ چه در جنبش                           
کارگرى يا جنبش آزادى زن و              
دانشگاهها و ميان نسل جوان و             
چه در متحد بودن سنگرهاى                  
مختلف اين اردو در تقابل با اسالم       

 . و سرمايه در ايران

 

 مراسم شش و هشت       :آذر ماجدی 
مارس در شرايطی برگزار ميشد        
که رژيم اسالمی يک حمله و                  
تعرض گسترده را به مردم و به            
فعالين عرصه های مختلف و                 
جنبش های اجتماعی مختلف                  

شش مارس که   .  سازمان داده است  
اساسا در همبستگی با محمود                 
صالحی و منصور اسانلو دو                   
رهبر کارگری که در اسارت                 
رژيم اسالمی هستند شکل گرفته         

اين دو اکنون مدتی است که         .  بود
عليرغم .  در زندان بسر ميبرند          

وضعيت جسمی بد، بخصوص             
محمود صالحی، رژيم حاضر به         

ده ها نفر از        .  آزادی آنها نيست     
دانشجويان آزاديخواه و برابری           
طلب در زندان زير شکيجه های          

فعالين .  غيرانسانی قرار دارند         
حقوق زن و ساير فعالين کارگری       

. به زندان و شالق محکوم شده اند       
به عبارتی رژيم اسالمی عنان               

 . گسيخته سرکوب ميکند

 

در چنين شرايطی تا چند روز                
 مارس امکان برگزاری    8پيش از   
 مارس کامال ناروشن           8مراسم    

بنظر من همين مراسمی که         .  بود
برگزار شد خود بيانگر قدرت و           

سازماندهی مبارزات آنها و                
تالش .  مجمع عمومی کارگران     

برای گسترده کردن تشکالت            
. کارگری، دانشجويی و زنان           

اين آن امر مهم و پيچيده فرا                 
بايد جنبش های     .  روی ما است    

اجتماعی در شکل سازمان های       
 .وسيع توده ای سازمان يابند

 

 دانشگاهها در    :يک دنيای بهتر   
شيراز صحنه يک اعتراض               

ما زن و مرد    "فرياد  .  جدی است 
، "جنگيم، بجنگ تا بجنگيم                 

جنبش دانشجويی آماده قيام               "
فرمانده پادگان اين           "،      "است

چشم انداز    ".  آخرين پيام است      
 اين اعتراضات چيست؟ 

 

 سياست پايه ای ما     :علی جوادی 
تالش برای متحد و متشکل                  

ما .  کردن اين اعتراضات است      
سند وظايف دانشجويان                          

در اين سند    .  کمونيست را داريم   
تاکيد بر تشکل توده ای و علنی          

دانشجويان .  دانشجويان است      
کمونيست بايد تالش کنند تا اين         
نيروی معترض را به صف                
متشکل آزاديخواهی و برابری         

در راس      .  طلبی جلب کنند          
اين .  اعتراضشان قرار بگيرند      

اعتراضات را پشتوانه مطالبات      
. روشن مبارزاتی قرار دهند              

آزادی بی قيد و شرط تمامی                
دانشجويان دستگير شده يکی از      

. اصلی ترين اين مطالبات است       
* 

 نگاهی به اوضاع سياسی جامعه
 روز هبستگى ، مارس٨ ، فلسطين، تحريم اقتصادى،“انتخابات”

 ...کارگرى

استقامت جنبش مقاومت مردم عليه       
اينکه فرضا    .  رژيم اسالمی است      

دانشجويان آزاديخواه و برابری              
 مارس با      8طلب در گراميداشت         

شعارهای آزادی و برابری در                  
اصفهان دست به تظاهرات ميزنند،      
خود بيانگر سازش ناپذير بودن                
جنبش آزاديخواهی و برابری طلب       

رژيم نتوانسته است با      .  مردم است 
دستگيری ده ها دانشجوی                            
آزاديخواه و برابری طلب و اعمال        
شکنجه های وحشيانه و وثيقه های         
کالن اين جنبش را ساکت و                         

 .سرکوب کند

 

 مارس در شهرهای                8مراسم      
کردستان و تهران نيز به همين                  

بخش راديکال و آزاديخواه      .  ترتيب
و برابری طلب توانست هر چند در       
مقياسی کوچکتر، اما باالخره                    

.  مارس را برگزار کند           8مراسم   
بنظر من بجای اينکه به مساله افت         
شکل گيری آکسيون توسط جنبش           
توجه کنيم، امری که در چنين                    
شرايطی اجتناب ناپذير است، بايد          
به وجود استقامت و استحکام و                 
جسارت آن و تغيير توازن قوای              
سياسی ميان مردم و رژيم توجه               

به اين واقعيت که عليرغم اين       .  کنيم
ميزان سرکوب و شقاوت رژيم                 

 مارس را آرام از سر           8نتوانست   
اين بيانگر تغيير توازن          .  بگذراند

قوای سياسی پايدار در جامعه                    
 .است

 

چه بايد کرد؟ پاسخ اين سوال سهل          
به اين صورت که       .  و ممتنع است    

پاسخ را داريم، اما پياده کردن آن             
مساله .  چندان ساده بنظر نميرسد         

سازماندهی جنبش های اجتماعی           
يک امر مهم و اساسی برای ما                  

تالش برای جلب و                       :  است
سازماندهی رهبران عملی اين                 
جنبش ها زير چتر آزاديخواهی و           

. برابری طلبی کمونيسم کارگری          
تامين رهبری کمونيسم کارگری بر      

جلب .  اين جنبش ها و مبارزات آنها     
کارگران راديکال سوسياليست و           

۴١شماره   

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

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

تلويزيون  برای يک دنيای 
 بهتر

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

در   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠
 تلويزيون کانال يک 

 

ر يک             ت ه ای ب ي رای يک دن ب
اسی است        يطرف    .   برنامه سي ب

دار است     ب ان ست، ج ي ع .   ن داف م
حقيقت، آزادی، برابری، شادی، 

ا  .   رفاه و سعادت انسانها است       م
وری              ه م ک ج رای ي ب
م             ي ن ک ي ارزه م ب ی م . سوسياليست

ن                  ان پخش اي ا روز و زم ف لط
ه                   م ه اطالع ه ا را ب ه ه ام برن
ان             ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد

 آثار
 منصور حکمت 

!را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که  
به برپائی جامعه ای  
سوسياليستی فکر ميکند و آن  
را امری مبرم و ممکن ميداند، 
منصور حکمت يک گنجينه  
.               غنی آموزش است 
         

http://hekmat.public-
archive.net/                           
www.m-hekmat.com/ 



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر   
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!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 مارس ۶عکسهائى از 
  مارس ٨و 

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

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

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

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 


