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يادداشت سردبير،

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

چھارشنبه ھا منتشر ميشود

 ١٣مه  ٢٣ - ٢٠٠٩ارديبھشت ١٣٨٨

شکنجه در دمکراسی ،شکنجه در اسالم،
و کودنان سياسی

سياوش دانشور

على جوادى

جنگ در پاکستان
در فاصله ده روز جنگ ارتش پاکستان و موئتلفينش و
نيروھاى طرفدار طالبان در دره سوات ،تصوير امروز
و آينده پاکستان در ھاله اى از ابھام فرو رفته است .قبلتر
اعالم نگرانيھا از پيشروى طالبان در پاکستان و کابوس
دستيابى آنھا به سالحھاى ھسته اى موتور محرکه اعمال
فشار براى شروع جدى اين جنگ بود .با شروع حمالت
ھمه جانبه ارتش پاکستان صدھا ھزار نفر آواره شدند.
مردم ھمه زندگى شان را جا ميگذارند و جان خود را
برميدارند و فرار ميکنند .تا دو روز گذشته ،بيش از نيم
ميليون از کسانى که آواره شدند و محل زندگى شان به
صحنه بمب و موشک تبديل شده ،توسط نھادھاى
سازمان ملل ثبت نام شدند .وضعيت معيشتى ،بھداشتى و
داروئى و سکونت در بيابانھاى گرم زير چادرھائى که
کمترين امکانات را ندارند ،و تعداد زيادى ھنوز ازاين
ھم بى بھره اند ،سھم مردم بيگناه دراين جنگ است.
فرار از ھر سو ادامه دارد.
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ھيئت دائر حزب پاسخ ميدھد؛

کمونيسم کارگری و
مضحکه انتخابات حکومت اسالمی
على جوادى ،سياوش دانشور
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در باره اول مه
گفتگو با نسرين رمضانعلى
صفحه ٩

دخو و عبدالکريم سروش

ارتش پاکستان زير فشار آمريکا و غرب حمله به سعيد مدانلو

تروريسھاى اسالمى ھوادار طالبان در پاکستان را تشديد
کرد .متقابال تروريستھا از ھر امکانى از بمب گذارى و
عمليات انتحارى تا قتل عام مردم بيدفاع و حمله به
مدارس کودکان با سالحھاى شيميائى خوددارى نکرده
اند .در اوضاعى که آوارگى وسيع و شرايط وخيم زنان
و کودکان و سالمندان فاجعه اى انسانى را توليد کرده
است ،وضعيت سياسى در پاکستان بشدت ناپايدار است.
جنگ اخير ھنوز نتوانسته است اطمينان خاطرى در قبال
نگرانيھاى قبل از جنگ بدھد .تروريسم در مناطق "غير
جنگى" گسترش مى يابد و ناامنى و عمليات انتحارى
سايه سياھش را در ابعاد وسيع روى سر مردم گرفته
است .اما اين جنگ ارتش پاکستان با تروريستھاى
"داخلى" نيست ،پرده اى از جنگ
صفحه ٢
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اعتراض اتحاديه ھاى کارگرى آمريکا
به جمھورى اسالمى و خواست آزادى کارگران زندانى

فضاى کردستان در آستانه سفر خامنه اى
در صفحات ديگر؛
تسليت بمناسبت جانباختن سلمان يگانه ،اعتصاب کارگران ايران خودرو– مھر کام
پارس ،کارگران پارس اگزو ،کارگران پرليت تونل تھران ،پرستاران کرمانشاه ،اعتراض
فعالين سازمان آزادى زن به ازدواج اجبارى در گوتنبرگ ... ،و ستون آخر.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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جنگ در پاکستان ...
تروريسم دولتى و تروريسم
اسالمى است .آمريکا و دولتھاى
غربى با پول و فشار سياسى
ارتش پاکستان و دولت دست
سازش را وادار کردند که وارد
اين جنگ شود .سياست محورى
خود دولت آمريکا گسترش جنگ
دراين منطقه است .پيوستگى
صورت مسئله پاکستان و
افغانستان در استراتژى آمريکا و
دولتھاى غربى و دراين جنگ
معين غير قابل انکار است.
ترديدى نيست که نبايد "صلح" با
طالبان را موعظه کرد و يا
قدرتش را براى اعمال ھر نوع
جنايتى در "حيات خلوتش" عليه
ساکنين منطقه برسميت شناخت.
واقعه دلخراش استفاده از سالح
شيميائى توسط طالبانھا عليه
کودکان خردسال مدرسه اى نشان
داد که تروريستھاى اسالمى اگر
توان و امکانش را داشته باشند،
حاضرند با بمب اتمى ميليونھا نفر
را در جھاد کثيف شان نابود کنند.
اينھا عصاره ارتجاع سرمايه
دارى بين المللى اند که ضديت با
جامعه و حقوق انسانى را به
عرش اعال رسانده اند .متقابال
دفاع از جنگ آمريکا و ارتش
پاکستان عليه طالبان تنھا ميتواند
موضع کمپ دولتھاى غربى و
دولت دست ساز پاکستان باشد.
اين جنگ ،با تمام نفرت و جنايتى
که مى آفريند ،يک جنگ قدرت
است .جنگى برسر تحميل تعادلى
جديد به اسالم سياسى .جنگى که
محصول شکست استراتژى
عمليات پيشگيرانه آمريکا در
منطقه و جھان و تالش براى کم
کردن ضرر و پيامدھاى وخيم
آنست .طرفين اين جنگ متحدين
ديروز اند .القاعده و طالبان و
ارتش و دولتھاى پاکستان ھمه
متحد آمريکا بودند و در خدمت
سياستھاى منطقه اى آمريکا
جانفشانى کردند .ارتش و دولت
پاکستان خود يک منشا اساسى
تقويت طالبان و تروريسم اسالمى

است .ھمزمان که آمريکا و غرب
در شيپور جنگ با طالبان در
پاکستان ميدمند ،دنبال بند و بست و
مذاکره و شراکت با آنھا در دولت
آينده افغانستان ھستند .جنگ آنھا نه
برسر نفى ترور و تحجر و تامين
حقوق مدنى مردم و يا جامعه اى
سکوالر و غير مذھبى و غير
قومى ،بلکه برسر دامنه قدرت ھر
يک و تعريف و تثبيت حوزه ھاى
مجاز قلدرى و ترور است.
قربانيان اين جنگ شنيع مانند
ھميشه مردم بيدفاع اند .مردمى که
ھمواره منافع و آمال شان را در
تقابل با اين نيروھاى ارتجاعى
ميبينند .جنگ تروريستھا در عراق
و لبنان و فلسطين محصولى جز
تقويت اسالم سياسى در منطقه،
گسترش فقر که زمينه سربازگيرى
اسالم سياسى است ،بی خانمانی
گسترده مردم ،آوارگی وسيع،
نابودى جوامع و زير ساختھاى آن،
و دھھا مشقت ديگر براى مردم
ساکن اين منطقه ببار نياورده است.
جنگ اخير نيز حاصلى جز
بحرانھاى جدى انسانى و گسترش
تروريسم و آدمکشى از ھر سو
ندارد .پرده جديد جنگ تروريستھا
ھمان مضمون و عواقب سياسى و
اجتماعى ديگر جنگھاى ايندوره را
به ارمغان مى آورد و تاکنون ابعاد
فاجعه بار آن در آوارگى و کشتار
مردم بيدفاع بروز کرده است.
پايان دادن به تروريسم و تحجر کار
نيروھائى نيست که خود يکسوى
اين جدال تروريستى اند .ارتش
پاکستان و موئتلفين درست مانند
طالبان و تروريستھاى اسالمى
شرکاى اين جنگ ارتجاعى اند.
پايان دادن به تروريسم کار بشريت
متمدن و در راس آنھا طبقه کارگر
است .پايان دادن به تروريسم از
طريق پاسخ سياسى و روشن به
مسائل گرھى منطقه خاورميانه و
کشورھاى اسالم زده ممکن است.
بايد به معضالت منطقه اى که منشا
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رشد و تداوم قدرت اسالم سياسى
اند پاسخ داد .بايد مسئله فلسطين
را حل کرد .بايد رژيم اسالمى
در ايران و دولتھاى اسالمى در
منطقه را بقدرت جنبش
کمونيستى
و
آزاديخواھى
سرنگون کرد .دولتھاى غربى و
متحدين شان در منطقه وقتى در
پس سرنگونى طالبان در
افغانستان و صدام در عراق
دولتھاى اسالمى سرکار مى
آورند ،بايد منتظر رشد و تقويت
تروريسم ھم باشند .در لجنزارى
که جز فقر و گرسنگى ،توليد
موارد مخدر ،ترور و اعدام و
قطع دست و پا ،قوانين شريعه و
رشد سرطانى مدارس اسالمى،
چيزى ديده نيمشود ،معلوم است
انواع جنگ ساالران متفرقه و
سکتھاى مھجور و نيروھاى
آدمکش و ضد جامعه عروج
ميکنند .تروريسم جزو الينفک
پالتفرم سياسى بورژوازى در
جنگ قدرت است .از بوش و
اوباما تا طالبان و خامنه اى و
ديگران از ابزار جنگ و ترور
در خدمت تامين منافع و
قدرتشان استفاده ميکنند .بايد در
مقابل جدال کمپھاى ارتجاعى
جنبش دفاع از آزادى و برابرى
و سکوالريسم و سوسياليسم در
منطقه را تقويت کرد .بايد نيروى
بشريت متمدن را عليه تروريسم
و جنايت دولتى و اسالمى بميدان
کشيد .بايد عليه سرمايه دارى بپا
خواست.
راه حل مسائل منطقه نه جنگ و
نه صلح تروريست ھاست .در
ھر دو حالت مردم و حقوق مدنى
و آزاديھاى فردى و اجتماعى
مرغ عزا و عروسى آنھاست.
راه حل واقعى پايان دادن به
تروريسم و تحجر و اختناق و
دولتھاى سرکوبگر و مذھبى
توسط جنبشھاى انقالبى و

سکوالر و سوسياليستى است .نه
طالبان در پاکستان يا افغانستان از
نقطه نظر آزاديخواھى سرسوزنى
مشروعيت دارد و نه حمله ارتش
پاکستان به آن محکوميتى را طلب
ميکند .ھمينطور ارتش و دولت
پاکستان خود يک جبھه مھم يک
جدال وسيع ترويستى در منطقه
اند" .مقابله با تروريسم" قباى
گشادى است که به تن اينھا گريه
ميکند .با پالتفرم تروريستى
نميتوان به جنگ تروريسم رفت و
با سازش و بند و بست با تروريسم
نميتوان آن را کنترل کرد.
ما تبديل کردن محل زندگى مردم
به صحنه جنگ و ترور و
آدمکشى توسط نيروھاى متفرقه
تروريست را قويا محکوم ميکنيم.
موضع ما در قبال دولت ارتجاعى
و ارتش سرکوبگر پاکستان و
نيروھاى مرتجع اسالمى ھمان
است که قبل از جنگ بود .ما عليه
نيروھا و دولتھاى متفرقه ارتجاعى
و اسالمى و مذھبى منطقه ھستيم و
براى يک خاورميانه سکوالر و
سوسياليست مبارزه ميکنيم .يک
سياست محورى ما تقويت
جنبشھاى سکوالر و آزاديخواه و
سوسياليست در کشورھاى منطقه
در مقابل دولتھا و جريانات مرتجع
اپوزيسيونى است .از نظر ما
مسبب مشقات صدھا ھزار مردم
آواره و گرسنه و بيمار،
تروريستھا اعم از طالبان و ارتش
و دولت پاکستان و موئتلفين منطقه
اى و جھانى شان ھستند .فورى
ترين کار رسيدگى جدى به
وضعيت وخيم آوارگان است .بايد
جلو يک فاجعه انسانى تمام عيار
را گرفت .بايد مسببين اين
وضعيت و مشخصا دولتھاى حامى
اين جنگ را به تامين معيشت و
مسکن و بھداشت و درمان فورى
و اوژانس مردم جنگ زده تبديل
کرد* .

کارگران!
عليه سرمايه دارى بپاخيزيد!
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کمونيسم کارگری
و مضحکه انتخابات حکومت اسالمی
با ھيئت دائر دفتر سياسى
يک دنيای بھتر :مضحکه
انتخاباتی رژيم اسالمی در راه
است .به مسائل معينی در اين
چھارچوب بايد پرداخت .از
تمايزات شروع کنيم :ويژگی ھای
"انتخابات" در رژيم اسالمی
کدامند؟ چرا مضحکه؟ نقش و
جايگاه "انتخابات" در حکومت
اسالمی چيست؟ تفاوت آن با
انتخابات "فرمايشی" در دوران
سلطنت کدام است؟ تفاوت اين
مراسم با انتخابات در سيستمھای
"دمکراسی" چيست؟

علی جوادی :آنچه در حکومت
اسالمی ميگذرد را با ھيچ درجه
ارفاقی نميتوان "انتخابات" ناميد.
اين يک مضحکه و يک مراسم
اسالمی است .انتخابات نيست چرا
که اکثريت عظيم مردم از حق
انتخاب شدن و حق انتخاب کردن
نمايندگان واقعی خود به معنای
واقعی کلمه محرومند .احزاب
اپوزيسيون ،احزاب کمونيست و
آزاديخواه و کارگری و سکوالر،
نه تنھا ممنوعند ،بلکه ھر روز
فعالين اين جنبشھا را به اتھام
فعاليت حزبی و متشکل دستگير و
زندانی ميکنند .ھمين چند روز
پيش بيش از صد و پنجاه تن را
بخاطر شرکت در مراسم اول ماه
مه در پارک الله تھران و سنندج
دستگير و زندانی کردند" .اتھام"
ھمکاری با احزاب اپوزيسيون
مترادف با زندان و شکنجه و
حتی اعدام است .ھيچ انسان آزاده
و مترقی و غير مذھبی نميتواند
در اين "مناسک" شرکت کند.
نيمی از جامعه يعنی زنان ،حتی
آنان که تماما به بنيادھای رژيم
اسالمی وفادارند ،خود از حق
انتخاب شدن محرومند .در اين
رژيم ھيچ انسان کمونيست و
سوسياليست و آزديخواه و برابری
طلب و سکوالری نه تنھا حق
کانديد شدن ندارد بلکه حق حيات
ھم ندارد .اطالق نام انتخابات به
اين مضحکه توھين به حقيقت و
شعور و آزادی و اراده مردم

است .اين رژيم صد ھزار اعدام
است .رژيم قتل عامھای سالھای
شصت و شصت و ھفت است.
رژيم اعدام و شکنجه و سنگسار و
قطع دست و پا است .رژيم ضد زن
است .رژيم ضد شادی و رفاه و
خوشبختی است .در اين رژيم تنھا
کثيف ترين کثافتھای اسالمی
ميتوانند کانديد و انتخاب شوند.
کسانی که مرتکب بزرگترين قتل
عامھا در طول سه دھه گذشته شده
اند .اين انتخابی از ميان لجن و
کثافت اسالمی است .يک مشت مرد
مرتجع اسالمی حساب پس داده را
در مقابل مردم قرار ميدھند تا مردم
به يکی از اوباش "رای" دھند.

در اين سيستم "انتخابات" ابزاری
برای تغيير در سيستم و نظام
نيست .مراسمی برای مشروعيت
بخشيدن و تحکيم دستگاه اسالمی
حاکم بر جامعه است .رژيم اسالمی
با سوار شدن بر يک جنبش عظيم
سرنگونی طلبانه و بر دوش
گرايشات عقب مانده ملی و اسالمی
و حمايت گسترده غرب به قدرت
رسيد .يک رکن ادعاھای اين
مرتجعين اسالمی حمايت "مردم"
از اين اوباش و سيستمی است که به
مردم حقنه کرده اند .از اين رو
فراتر از بسياری از رژيمھای
استبدادی ناچارند به اين جنبه از
ادعاھای پوشالی حاکميت خود
"رونق" دھند .ظاھر سازی و تقلب
کنند و در ميزان شرکت مردم در
مضحکه شان غلو کنند .اين مساله
در عين حال يک رکن تمايز اين
رژيم با رژيم استبدادی شاه است.
در ھر دو سيستم مردم فاقد ابتدايی
ترين حقوق مدنی و سياسی بودند و
ھستند .اما سلطنت در ايران ھيچگاه
ادعا نکرده است که با "خواست" و
"اراده" مردم به قدرت رسيده است.
کودتا و زھر خور کردن رقبا شيوه
معمول تغيير قدرت در ميان
خاندانھای سلطنتی است .تفاوتھا
بيانگر تمايز يک حکومت استبدادی
و اشرافی و يک حکومت مذھبی
است .استبداد سلطنتی بر خون و

اشرافيت متکی است .استبداد
مذھبی بر الھيات و واليت فقيه و
آخوند .اين دو در دورانھای
طوالنی در تاريخ در کنار ھم
بودند ،شاه بدون آخوند قادر به
حکومت کردن نبود .عروج
اسالم سياسی توازن و معادله
ميان اين دو جناح ارتجاع را
برھم زد .

اما در "دمکراسی" مساله
انتخابات به ميزان قابل مالحظه
ای متمايز است .دمکراسی
مشروعيت خود را برخالف
سيستمھای سلطنتی و مذھبی ،از
رای مردم ميگيرد .رای و نه
اراده مردم مبنای برخی از
تغييرات سياسی و جابجايی ھا
در حاکميت است .در عين حال
انتخابات در دمکراسی بعضا اين
امکان به طور محدودی تعبيه
شده است که قدرت از جناح و
نيرويی به دست جناح و نيرويی
ديگر منتقل شود .طول عمر
جناحھا در حاکميت کماکان بر
مبنای انتخابات تعيين ميشود .در
دمکراسی غربی ،احزاب آزادند.
به لحاظ حقوقی امکان انتخاب
شدن و انتخاب کردن برای
شھروندان صاحب رای وجود
دارد .ھر چند شھروند صاحب
رای مقوله ای است که در طول
تاريخ دمکراسی تحت تاثير
مبارزات مردم وسيعا تغيير کرده
و به دمکراسی تحميل شده است.
اما عليرغم اين تفاوتھا دمکراسی
ھم متضمن دخالت مستمر و دائم
مردم در سرنوشت سياسی
جامعه نيست .ھر چند سال يکبار
عده ای به نيابت از مردم انتخاب
ميشوند و مردم در اين دوره از
ھرگونه دخالت مستقيم در
سرنوشت جامعه کنار گذاشته
ميشوند.

يک دنيای بھتر :احمدی نژاد با
شکست خاتمی و جناح دوم
خرداد در راس حکومت اسالمی

قرار گرفت .معلوم بود که سياست
قداره بندی از رو به عنوان
سياست غالب در رژيم اسالمی
پيروز شده است .آيا حضور
ميرحسين موسوی و بعضا
ادعاھای اصالح طلبی بار ديگر
پرونده "اصالح طلبی" حکومتی
را باز کرده است؟ تفاوتھا و
تشابھات اين دو کانديداھا چيست؟
مطلوبيت ھر کدام برای رژيم
اسالمی چيست؟
سياوش دانشور :در ايران حتى
واژھا تحقير ميشوند .اصالح طلب
معموال به کسانى گفته شده که در
چھارچوب نظام موجود خواستار
تغييراتى ملموس جھت بھتر کردن
حقوق مردم بوده است .اسالميون
در ايران حتى وعده اصالحات ھم
ندادند تا چه رسد به اينکه قانون و
مصوبه اى به نفع مردم بگذرانند.
امروز خيلى ھا به خودشان
"اصالح طلب" ميگويند که بيشتر
عنوانى براى تعريف خود در
مقابل ديگر باندھاى حکومتى
است .اين رژيم قداره بندان است.
جمھورى اسالمى مرکب از يک
مجموعه باند متفرقه است که در
ھر دوره در ترکيبات مختلفى
مقابل مردم قرار گرفتند .عناوين
مختلف "اصالح طلب" و "اصول
گرا" و غيره مشتى اسم رمز
سياستھاى بنيادى ترى است که
محور آنھا بقاى جمھورى اسالمى
است .بايد زھر را طورى به مردم
خوراند .اينھا ھمان نقش را داشتند
و دارند .در نتيجه قرار نيست با
مير حسين موسوى پرونده
"اصالح طلبى" مجددا باز شود.
اوال ،پرونده اى نبود که مجددا باز
شود .ثانيا ،خودش ھم چنين
ادعائى ندارد .تازه اگر ھم داشت
مفت نمى ارزيد .در جمھورى
اسالمى مکانيزم
صفحه ۴

يک دنياى بھتر

صفحه ۴

کمونيسم کارگری
و مضحکه انتخابات حکومت اسالمی ...
قدرت و تصميمگيرى اين نيست
که قالن شخص يا کانديد مضحکه
انتخابات چه وعده اى ميدھد يا
نميدھد .مگر کسانى که اسم
اصالح طلب روى خود گذاشته
بودند و مجلس و دولت را ھم
قبضه کرده بودند ،قادر شدند حتى
روزنامه خودشان را باز
نگھدارند؟ مگر ھمينھا نبودند که
در  ١٨تير دستور سرکوب دادند؟
وانگھى ايشان صدارت دولت را
در اوج کشتارھاى سياسى
مخالفين بعھده داشتند .چطور
ميشود آيشمن بيايد و ضد فاشيست
شود؟

مير حسين موسوى و ديگران که
کانديد شدند ھمه يک عبارت
طالئى دارند و آن اينست که
مملکت در خطر است ،نظام در
خطر است ،و امثال ايشان
احساس خطر و وظيفه کردند که
به "صحنه" بيايند .اينکه دراين
دور تبليغات چه ميگويند ثانوى
است .ھمه اينھا ميخواھند نظام
لفت و ليس اسالمى و بساط تحقير
و سرکوب را سرپا نگھدارند.
بدون نظام اسالمى ھمه اين
داستانھا پوچ ميشود .اشتراکات
مير حسين با احمدى نژاد اينست
که ھر دويشان پاره تن نظام اند.
ھر دويشان در راه اسالم دستور
قتل و خونريزى داده اند .ھر
دويشان پرونده شان سنگين است.
ھر دويشان ضد کمونيست و ضد
ھر نوع آزاديخواھى ھستند .ھر
دويشان ميخواھند نظام اسالمى را
سرپا نگھدارند .تفاوت شان اينست
که دوره اى مير حسين نخست
وزير بود و وزرايش بدستور امام
خون ميريختند و احمدى نژاد تير
خالص زن بود .اولى سابقه دار
شناخته شده و امتحان پس داده
است و دومى جونيورى است که
خيرش را رسانده و شايد بايد
کنارش گذاشت .احمدى نژاد
محصول بن بست و شکست
جريان موسوم به دو خرداد بود.
او در اين  ۴سال نماينده پالتفرم

"انتخابات" حکومتی است.
جنگ بازنده ھا تبيينی است که
ما از اين دعواھا در دوران
خاتمی و عروج دوم خرداد ارائه
کرديم .جناحھای رژيم اسالمی
اکنون در چه موقعيتی قرار
دارند؟ چه تغييراتی کرده اند؟
موقعيت مردم در تقابل با اين
جناحھا را چگونه تببين ميکنيد؟

قلدرى نظامى و بسيج جنبش
اسالمى و تروريسم در منطقه و
سرکوب تمام عيار در داخل بود.
امروز دوره مذاکره و مصالحه و
بند و بست با آمريکا و غرب است.
ظاھرى کمى غير خشن تر و
منعطف تر و به اين اعتبار وقت
خريدن و امتياز گرفتن براى
جمھورى اسالمى حياتى شده است.
عنوان نامطلوبيت احمدى نژاد در
ميان گروھھاى مختلف حکومتى
نشانه اين روند است .تمام کسانى
که امروز در مورد سياستھاى
احمدى نژاد در حکومت حرف
ميزنند ،از جمله ھمين "اصالح
طلبان" ديروز الل شده بودند و
سکوت کرده بودند .اين مھره ھاى
حکومتى در ھر دوره ھر مطلوبيتى
داشته باشند ،جوھر مشترکى دارند
و آن اينست بايد مردم را
سرجايشان نشاند ،مشروعيت
جمھورى اسالمى را طى مضحکه
اى که نام "انتخابات" دارد تامين
کرد ،و در قلمرو بين المللى نظام
را تحکيم کرد .از موضع طبقه
کارگر و مردم محرومى که از اين
اوضاع به تنگ آمده اند ،مير حسين
موسوى و احمدى نژاد و کروبى و
ديگران سر و ته يک کرباسند .ھمه
شان عناصر قسم خورده و وفادار
نظام واحد اسالمى اند .ھمه شان
حاضرند در خدمت اين نظام و
تداوم بساط استثمار و فقر و اختناق
و آپارتايد ھر جانفشانى بکنند.

يک دنيای بھتر :يک مجرای حل و
فصل دعواھای جناحی بعضا

علی جوادی :تجزيه و تقسيم
جناحی يکی از تبعات فشار و
اعتراض مردم سرنگونی طلب
از پائين است .حکومت اسالمی
تمرکز و انسجام خود را به
ميزان زيادی از دست داده است.
گسستگی جناحی يک واقعيت
جناحھای رژيم اسالمی است.
ھيچ جناحی برای ھيچ جناح
ديگر تره خرد نميکند .ميدانند که
ھمه شان رفتنی ھستند ،به راه
حل ھای يکديگر اعتمادی
ندارند .و مانند گله گرگ زخم
خورده به ھزيمت افتاده اند.
نتيجتا ھر باند و دار و دسته ای
به سويی ميکشد .نقش خامنه ای
در تعيين توازن قوای جناحھا به
شدت تضعيف شده است .ابزار
مضحکه جناحھا شده است .اھرم
نفوذ چندان و نيرويی برا ی بخط
کردن جناحھا نيست .ھر کدام از
جناحھا به نوعی از اين نقطه ثقل
و تعادل رژيم فاصله گرفته اند.
عالوه بر اين دو فاکتور به نظرم
کل جناحھای رژيم فھميده اند که
امکان مانور چندان و توان
کشمکش حادی ميان خود را
ندارند .ناچارند مواظب موقعيت
يکديگر باشند ،چرا که مردمی
را رو در روی خود می بينند که
به کمين شان نشسته اند .ھر
فرصتی برای مردم ميتواند
فرصت آخر برای رژيم اسالمی
باشد .روی کوھی از انزجار
مردم قرار دارند .ھر جرقه ای
ميتواند کنترل اوضاع را از
دستشان خارج کند .از اين رو
کال بسيار محتاط و محافظه
کارانه راه حل ھای خود را

شماره ١٠٠
پيگيری ميکنند .

جناح دوم خرداد کماکان معتقد
است که تداوم سياست راست در
حاکميت ،موقعيت رژيم اسالمی را
از آنچه که ھست شکننده تر ميکند.
ھر از گاھی ھشدار ميدھند که
جناح راست موقعيت رژيم را به
خطر انداخته است .اما زبون تر
از آنند که بتوانند تعرضی بکنند.
ميدانند که ھر درجه شدت گيری
نزاعشان در عين حال فرصتی به
مردم برای تعرض به کليت رژيم
اسالمی است .اين واقعيت را
تجربه کرده اند .ميدانند که شرکت
مردم در انتخابات دوم خرداد ٧٨
بخاطر وعده و وعيدھای اين جناح
نبود ،بلکه از سر تعميق شکافھای
جناحھا و تضعيف کل رژيم بود.
از اين رو ھراسان بعد از ھر
غرولندی صد بار به مقدسات
کثيف نظام اسالمی سوگند ياد
ميکنند .نفس قرار دادن ميرحسين
موسوی خط امامی در اين دوران
از جانب دوم خرداد تاکيدی بر اين
موقعيت شکننده رژيم و ھراسشان
از تحوالت احتمالی آتی است .

در طرف مقابل ،جناح راست نيز
از پيشرويھای خود در اضطراب
است .آيا احمدی نژاد و اين باندھا
رژيم اسالمی را به يک رو در
رويی و تقابل با آمريکا نخواھند
کشاند؟ رو در رويی که اگر قرار
باشد از سطح تھديد جنگی و يا
تحريم اقتصادی فراتر رود ،امکان
دارد کل رژيمشان را به فنا دھد.
اين جناح نيز در پيشبرد سياست
راست خود محافظه کار تر شده
است .سياست سرکوب مستقيم را
تجربه کرده اند .کشتند ،زدند،
زندانی کردند ،اعدام کردند ،اما
وحشيگيری
اينھمه
عليرغم
نتوانستند مردم را مرعوب و يا
وادار به سازش با رژيم و خانه
نشين کنند .از اين رو کارت
سرکوب عنان گسيخته شان سوخته
است .برگ برنده ای در دست اين
جناح نيست .برگ برنده ای
ندارند .

به يک معنا استيصال و العالجی
بيان موقعيت کل
صفحه ۵

يک دنياى بھتر

صفحه ۵

کمونيسم کارگری
و مضحکه انتخابات حکومت اسالمی ...
جناحھای رژيم اسالمی است .ھم
زدند و کشتند و ھم دم از
اصالحات زدند .ھر دو سياست
کارکرد موفقيت آميزی برايشان
در سطح جامعه بدنبال نداشته
است .ھر دو سياست شکست
خورده است .دعواھای آتی،
سازشھای آتی در چنين فضايی
صورت ميگيرد .ھر دو جناح
امتحان پس داده اند .ھر دو جناح
ديده اند که قادر به تمکين مردم
سرنگونی طلب نيستند .از اين رو
سرگردان تجزيه ميشوند .جناحھا
به باندھا و باندھا به دستجات
مافيايی تبديل ميشوند .اين روندی
و چھارچوبی است که کشمکش
جناحھا در حول و حوش آن تداوم
می يابد .به نوعی موقعيت بيمار
العالجی را دارند که فقط از
امروز به فردا زنده است .آينده
ای ندارد .جنگ بازنده ھا بيان
کشمکش جناحھا و ارائه
چھارچوب واقعی ای از اين
تناقضات بود .موقعيت فعلی شان
بيان آنچه است که منصور
حکمت در اين ارزيابی خود ارائه
داده بود .

يک دنيای بھتر :جريانات دوم
خردادی در حمايت از
کانديداتوری ميرحسين موسوی به
خط شده اند .نھضت آزادی،
جريانات توده ايستی  -اکثريتی،
دفتر تحکيم وحدت و  ...در اين
صف اند .برخی از فعالين زنان
اين جنبش نيز خواھان تغيير
قوانين "انتخابات" اسالمی و
ھموار کردن کانديدا شدن زنان
در اين مضحکه شده اند .ارزيابی
شما چيست؟ چگونه با اين صف
بايد مواجه شد؟

سياوش دانشور :اينھا يک جنبش
واحد و يک خانواده واحد سياسى
اند .رژيم اسالمى رژيم اينھاست
و سياست شان ھمواره ھمين بوده
است .دو خرداديھا اميدوارند که
فالکت و اختناق شديد دوران

احمدى نژاد وسيله مجدد رفتن شان
به کاخ رياست جمھورى شود .اينھا
از ھر کسى حمايت ميکنند .روزى
خاتمى ،اگر نشد معين ،اگر نشد
رفسنجانى ،امروز موسوى .قبلتر
در رکاب خود امام و جناب
"رھبر" عليه طبقه کارگر و
کمونيستھا و آزاديخواھان و ھر
مخالفى شمشير زدند .توده ايھا و
بخشھائى از اکثريتى ھا و
جمھوريخواھان اسالم زده ايندوره
جشن شان است .دوره مير حسين
موسوى و خمينى دوره طالئى اينھا
بود .يادشان رفته که عليرغم ھمه
خوش خدمتى ھا و ھمکاريھاى
امنيتى آن دوران باالخره به بيرون
پرت شان کردند و عده اى شان را
ھم اعدام کردند .اما اينھا افقى
ندارند .پالتفرم متفاوت و قائم بذاتى
بمثابه يک جريان سياسى ندارند.
ھرچه در کنگره ھا و کنفرانسھا
بگويند کشک است و سياست
نزديکى به رژيم و پيدا کردن آخوند
خوب گروه خونشان است .اينھا
بيشتر از خود حکومت از رشد
مبارزه مستقل کارگران و جنبش
آزاديخواھى ميترسند و حتى در
بسيارى از سياستھا از برخى
حکومتيھا راست ترند و آنرا
"موضع سوپر چپ" ميدانند! اين
صف تا جمھورى اسالمى ھست
مشغول اين عنتربازى سياسى است.
با وجود اين نظام و پيشروى جناح
مطبوعشان در مجموعه حکومت
جان ميگيرند و با عقب نشينى آن
دچار ديپرسيون سياسى ميشوند.
اينھا زائده ھاى تاريخ اختناق و
ارتجاع در آن جامعه اند که
ھنرشان اينست که اين کالشى
سياسى حکومت را تحت عنوان
"انتخابات" به مردم بفروشند .اين
جريانات براى "انتخاباتى" سينه
چاک ميکنند و تبليغ ميکنند ،که
مردم پيش کش ،خودشان حق
انتشار روزنامه شان و حمايت از
حکومت را در ھمان جمھورى
اسالمى ندارند .وضع اينھا شباھت
زيادى به کسانى دارد که عمرى در
يک عشق يکطرفه نسبت به
ھيوالئى بسر برده اند .از اين

جماعت تا برخى نويسندگان
ھميشه ميجزگوى رژيم مثل
دولت آبادى اين رفتارھا پديده
جديدى نيست .در دوره خاتمى
ھم ھمين کار را کردند .دوباره
"نورى در انتھاى تونل" ديده اند
و بخت شان را مى آزمايند.

جنبش حقوق و آزادى زن در
ايران پديده يکدستى نيست .از
راديکال و سوسياليست و
کمونيست تا مصلحين اجتماعى
و رفرميست در آن وجود دارد.
در جامعه اى که آپارتايد جنسى
رسمى و قانونى است اعتراض
زنان يک داده وسيع است .عده
اى از اين زنان که رسما جزو
ابواب جمعى حکومت اند و
حساب شان از بقيه جداست .اين
طيف على القاعده نميتوانند از
حکومت شان دفاع نکنند .لذا
ناچارند تالششان را کمى رنگ
و لعاب شبه فمينيستى – اسالمى
بزنند .در مورد برخى از فعالين
ديگر که دچار توھم اصالح
قانون اساسى و حق رئيس
جمھور شدن زن در نظام
آپارتايد جنسى و اسالمى شدند،
بايد گفت در نظامى که ھويت
برابر انسانھا زير سوال است
اين نوع سياستھا تنھا توھم
پراکنى است .مسئله اينست که
در فضاى داخل کشور و در
ميان فعالين ملى مذھبى و راست
و نويسندگان و تکنوکراتھا
فضاى دو خرداد و بقولى "موج
سوم" دارد بازسازى ميشود.
تحت اين فضا عده اى فکر
ميکنند شايد بھتر باشد دراين
نمايش شرکت کنند و درخواستى
از زعماى قوم بکنند .از
ناسيوناليستھاى کرد که نامه
دربارى و مشمئز کننده براى
خامنه اى مينويسند تا حقوق ملى
را استيفا کنند تا فعالين زن که
ميخواھند در انتخابات شرکت
کنند و البد ده جور مالحظه
فردى و جمعى دارند ،تالش
ميکنند پوششى سياسى و جنبشى
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به اين حرکت حسابگرانه بدھند.
توھم اينھا اين است که فکر ميکنند
ميشود جمھورى اسالمى داشت و
يک زن رئيس جمھور شود .اين
زنان اگر واقعا دلشان براى حقوق
زن سوخته است بھتر بود ميگفتند
دراين نظام مردانه و آپارتايد ضد
زنى که حاکم است چرا بايد راى
ما زنان وسيله تحکيم سياستھاى
ضد زن شود؟ براى داشتن چنين
موضعى الزم نيست اينھا
سوسياليست و کمونيست باشند و يا
دامنه آزاديخواھى شان وسيع باشد.
در نظامى که کودکان را اعدام
ميکند و زن در آن موجودى دست
چندم محصوب ميشود ،اين نوع
اظھارات تنھا بيان انتخاب سياسى
افراد است که کمى با شبه ادله
ھاى سياسى رنگ آميزى شده
است .ادله ھائى که بردشان تا
سرکوچه منزل گويندگانش نخواھد
رفت.

اين حرکت حاشيه اى بر کمپين
اسالمى مضحکه انتخابات است و
نبايد زياد آنرا جدى گرفت .جنبش
واقعى زنان آنجاست که ھر روز
در مقابل قوانين اسالمى و اوباش
خيابانى و ارتش ضد زن ايستاده
است و به کمتر از آزادى و
برابرى کامل و الغاى نظام آپارتايد
جنسى رضايت نميدھد .تقويت اين
جنبش و حفظ استقالل آن پاسخ اين
خانمھاى متوھم به "آيت ﷲ و
مراجع" ھم ھست .سياست شان
بردى ندارد ،بھتر است به فکر
آبرو سياسى خود باشند و به تالش
جنبش زنان براى آزادى و برابرى
احترام بگذارند.
يک دنيای بھتر :چرا موسوی
جايگزين خاتمی شد؟ چرا خاتمی
رفت؟ ارزيابيتان از موقعيت
جناحھا چيست؟ رفسنجانی خواھان
"سالمت" انتخاباتشان شده است؟
خامنه ای با عتاب به "دوستان غير
منصف" وعده "سالمت" انتخابات
را داده است؟ ارزيابی شما
چيست؟ آيا "برنده" از پيش روشن
است؟

علی جوادی :خاتمی با ھزار غمزه
به ميدان آمد تا
به صف شکست
صفحه ۶
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کمونيسم کارگری
و مضحکه انتخابات حکومت اسالمی ...
خورده دوم خرداد رونقی دھد و
نوار کھنه دوم خرداد را تکرار
کند .اما سريعا به اين نتيجه
رسيدند که رژيم اسالمی شکننده
تر و ورشکسته تر از آن است که
بتوانند به تکرار جدال جناحی از
نوع آنچه در دوم خرداد ٧۶
گذشت ،تن دھند .از اين رو
ميرحسين موسوی اين قداره بند
قتل عامھای دھه شصت و شصت
و ھفت و پيرو خط امام به ميدان
آمد .خاتمی به ميدان آمد تا با
رونق دادن به بساط دوم خرداد
رونقی به دستگاه اسالمی بدھد و
احتمال بقای حکومت اسالمی را
افزايش دھد .خاتمی از صف دوم
خرداد کنار رفت چرا که کل
رژيم به اين نتيجه رسيده بود
سيستم شان ظرفيت کشمکشی
مانند دوم خرداد را ندارند ،مردم
را آماده تر برای تعرض و دامن
زدن به شکافھای جناحھای
اسالمی و عقب راندن بساط کل
اين اوباش تشخيص دادند .خاتمی
بر خالف دوم خرداديھای کودن
در حق اين جناح "کوتاھی"
نکرد .عين اھداف و ھدفش را
عملی کرد .آمد و رفت خاتمی ھر
دو يک ھدف واحد را دنبال
ميکردند .ميرحسين موسوی را
کانديد مناسب تری برای حفظ
رژيم در اين شرايط تشخيص
دادند .

رفسنجانی و برخی ديگر از
سران رژيم اسالمی اين بار نيز
مانند دوم خرداد برای جلوگيری
از "تقلب" ھشدار داده اند .چرا
که "شکست" خود و انتخاب
احمدی نژاد را ناشی از تقلبات
خارج از توافق جناحھای
حکومتی ميدانند .برای ائتالف
دوم خرداديھا و جناح رفسنجانی
مساله اين بار نيز حياتی است.
مدتی است که از بخشھای اصلی
قدرت اجرايی و مقننه رژيم کنار
گذاشته شده اند .ادامه اين
وضعيت دست اين مجموعه را از
بخشھای بيشتری از قدرت حاکمه

و لفت و ليس حکومتی و تعيين
سرنوشت نظام کوتاه نگھميدارد .از
اين رو جناح راست اين بار با
مشکالت بيشتری برای دست بردن
در نتيجه اين مضحکه انتخاباتی به
نفع خود مواجه است .اذعان خامنه
ای به اين مساله که انتخابات
"سالم" است ،تالشی برای رفع
نگرانی از جناح ديگر و در عين
حال اقدامی برای جلوگيری از
آبروريزی بيشتر رژيم توسط
"خوديھا" است .اما تقلب در
حکومت اسالمی معموال به دو شيوه
به پيش برده ميشود .غلو در ميزان
شرکت مردم در اين مراسم
ارتجاعی يک رکن دائم سياست در
رژيم اسالمی است .اين اقدامی
مورد توافق کليه جناحھا است.
مساله دوم سھم ھر کدام از جناحھا
در تقلب است .جناح راست توانسته
است با جعل ميليونی در شناسنامه
ھا به نفع خود ،توازن سھم جناحھا
از تقلب در انتخابات را به نفع خود
تغيير دھد .ائتالف دوم خرداديھا و
رفسنجانی معترض اند .در اين
شرايط جناح راست با مشکالت
عديده تری در تقلب خارج از توافق
جناحھا روبروست .

به نظر من مردم بر خالف دوره
اول دوم خرداد کال توجه چندانی به
اين مضحکه انتخاباتی از خود نشان
نخواھند داد .تفاوتھای ميکروسکپی
ميان کانديداھای اصلی جناحھای
رژيم اسالمی ،کارنامه و سرنوشت
دوم خرداد ،زبونی اين جناح در
مقابل جناح راست و خامنه ای،
جايی برای توھم سازی دوم
خرداديھا و شمع روشن کردن ملی
اسالميھا و مجيز گويانشان باقی
نگذاشته است .اين مضحکه رونقی
نخواھد داشت .اما عليرغم اين
شرايط ،کنار زدن جناح حاکم
غداره بند حاکم و دامن زدن به
شکافھای درون حاکميت معموال
مبنای سياست انتخاب مردمی است
که ناچار به شرکت در اين مضحکه
شده اند .به اين اعتبار شايد مير
حسين موسوی "شانس" بيشتری

داشته باشد .اما سرنوشت اين
مراسم در عين حال به ميزان
ھراس جناح راست و تبيين
خودشان از موقعيت خود در
قبال مردم سرنگونی طلب گره
خورده است .بسته به اينکه جناح
راست موقعيت خود را چقدر
شکننده ببيند ،تقلب خارج از
توافق نيز نقش و وزن خود را
پيدا ميکند.
يک دنيای بھتر :بخشی از
تبليغات جناح دوم خرداد بر
تحرک خانه کارگر در صفوف
کارگران متمرکز شده است.
سياست دولتگرايی اقتصادی و
جلوگيری و يا محدود کردن
خصوصی سازيھا و يا محدود
کردن وارادات در برخی
صنايع ،در صفوف سنديکاليسم
دارای مطلوبيت است .جايگاه
سياست دولتگرايی اقتصادی در
شرايط کنونی چيست؟ با اين
تبليغات و توھمات چگونه بايد
مقابله کرد؟

سياوش دانشور :سرحدى زاده
و محجوب و ديگران دنبال
مشروطه خودشان ھستند .اوال
اميدوارند با تبليغات براى
موسوى در ميان کارگران به
پست و مقام دولتى برسند .شايد
دوباره وزير کار و وکيل مجلس
شدند! ثانيا تالش خانه کارگر و
شوراھاى اسالمى ھمواره دفاع
از جناحى از حکومت بوده
است .اين سياست در ھر دور
نمايش انتخابات تکرار شده
است .اينھا ميدانند که کارگران
زيادى بدليل ورشکستگى يا
تعطيلى کارخانجات بيکار شدند
و ناراضى اند .تالش ميکنند
مسئله را به "واردات بى رويه"
و "عدم حمايت از توليدالت
داخلى" ربط دھند .مير حسين
موسوى ھم با احتياط ھمين
شعارھا را تکرار ميکند و البته
فورا براى تسھيل سرمايه گذارى
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و امکانات به سرمايه ھا براى
فعاليت سخن ميگويد .مير حسين
موسوى طرفدار سياست دولتى
کردن در مقابل سياست خصوصى
سازى نيست .اين دوره تمام شده
است .اين سياست محصول دوران
دھه شصت و شرايط ناشى از
جنگ ارتجاعى ايران و عراق
بود .ھيچ رئيس جمھور رژيم
مرتجع اسالمى نميتواند از
سياستھاى کلى جمھورى اسالمى
پايش را آنطرف تر بگذارد.
دعواھاى جناح ھا و افشاگريھا از
ھمديگر برسر اين نيست که گويا
عده اى طرفدار ناسيوناليسم
اقتصادى اند و عده اى طرفدار
واردات بر رويه! بلکه برسر سھم
سياسى و اقتصادى است .آنجا که
لقمه چربى گير خودشان نيامده و
پست ويژه اى ندارند ،طرف مقابل
را به "انحصار طلبى" متھم
ميکنند و تالش ميکنند موقعيت
مردم را به "سياستھاى غلط"
دولت در مورد بيکارى و غيره
نسبت دھند .آنجا که جايشان محکم
است در خصوص توسعه
اقتصادى و پيشرفت و ايجاد
اشتغال و غيره سخن سرائى
ميکنند.

خصوصى سازى در ايران ھمان
معنى را ندارد که در کشورھاى
متعارف سرمايه دارى صورت
ميگيرد .در ايران اموال عمومى و
صنايع و کارخانجات را به قيمت
نازلى تحويل تخم و ترکه ھاى
خودشان ميدھند .مھمترين صنايع
در آن جامعه تا صنايع ورشکسته
و بازار و بانکھا و غيره در دست
باندھاى اسالمى و اطرافيانشان
است .دولت و حکومت اسالمى
يک سرمايه دار بزرگ است.
بنيادھائى که امروز در ايران
اسمشان اينجا و آنجا طرح ميشود،
ثروتھاى افسانه اى در اختيار
دارند و زير نگين تعدادى از اينھا
ميچرخد .نه مير حسين موسوى
نماينده دولتگرائى اقتصادى است
و نه احمدى نژاد نماينده سرمايه
صنعتى و خصوصى .جمھورى
اسالمى را با اين تقسيمات رايج در
سرمايه دارى نميتوان بررسى
کرد .معضالت سياسى و اقتصادى
در ايران با ترکيه و اندونزى و
امثالھم قابل قياس نيست .اينھا يک
مشت تبليغات
صفحه ٧
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کمونيسم کارگری
و مضحکه انتخابات حکومت اسالمی ...
صرف در دوره نمايش انتخابات
است .ربطى به مردم و منافع
محرومان ندارد .ھمين احمدى
نژاد قمه کش که ھر روز اوباش
را در خيابان عليه زنان و جوانان
و ھر تجمعى راه مى اندازد و
حتى بيحرمتى به زندگى
خصوصى مردم را به اوج
رساند ،در دوره انتخابات ميگفت
"يعنى شان دولت تا اين حد پائين
آمده که کارى به مدل موى سر و
لباس و حجاب خانمھا و جوانان
داشته باشد؟" مسئول انتخاباتى
اش حتى گفت "ما مشکلى با غير
اجبارى بودن حجاب نداريم!"
ميخواھم بگويم که دست اينھا رو
است و نميتوان روى ظاھر
تبليغات پوک شان تکيه کرد.

در مورد تمايل سنديکاليستھا و
اساسا خط توده ايستى روى
ناسيوناليسم اقتصادى و دولتى
کردن بايد گفت اين سياست
بخودى خود معنا ندارد .اين
سياست طرح ميشود تا معضالت
موجود سرمايه دارى براى
کارگران را پاى سياست جناحى
از دولت و نه نظام سرمايه دارى
جمھورى اسالمى بياندازد .راه
حلش ھم اينست که کارگران بايد
از جناحى دفاع کنند که اين
سياستھا را دارد و آن موسوى
است .خط خانه کارگر و توده اى
ھا و بخشى از سنديکاليستھا برھم
منطبق است .مدافع جمھورى
اسالمى نوع خودشان ھستند و
البته فورا ميگويند که ھمه اين
خواستھا بالفاصله متحقق نخواھد
شد! ھمه شان در چھارچوب
قانون اساسى ،قانون کار رژيم ،و
بند و بست با جناح ھائى از
سرمايه داران و دولت اسالمى
تالش ميکنند .اگرچه در دنيا و
بعد از بحران نفس گير سرمايه
دارى روآورى به دخالت دولت
براى کنترل اوضاع بيشتر شده
است ،در کشورھائى مانند ايران
نسخه ھاى اقتصادى از ھمين
دوره موقت سرمايه دارى تبعيت

نميکند .معضل سرمايه دارى ايران
خصوصى شدن بيشتر يا ايجاد
توازن بين بخش خصوصى و بخش
دولتى نيست .معضل سرمايه دارى
ايران بنيادى است .بحران ريشه
دار سياسى و اقتصادى و فرھنگى
اين نظام با اين شبه شعارھا پاسخ
نميگيرد.

کارگری نيست؟ مبانی سياست
کمونيسم کارگری در اين دوره
در قبال رژيم اسالمی کدام است؟
صف آزاديخواھی و برابری
طلبی چگونه ميتواند رژيم را در
دوره به عقب براند؟ در روز
"انتخابات" چه تاکتيکھايی
ميتواند در دستور قرار بگيرد؟

طبقه کارگر بايد صريح حرف
خودش را بزند و حق خودش را
مطرح کند .روى پاى خودش بايستد
و جنبش مستقل اش را تقويت کند.
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر
مخالف سرمايه دارى است،
خصوصى و غير خصوصى آن
فرقى نميکند و سھم کارگر در ھر
دو يکى است .نه فقط ھيچکدام از
جناح ھاى رژيم حاضر به سازش با
کارگران و برسميت شناسى حقوق
و تشکل آنھا نيست ،بلکه بقاى ھمه
آنان در گرو اينست که بساط اختناق
و استثمار کار ارزان را
سازماندھى کنند .کارگران نبايد
دراين مضحکه بورژواھا و
مرتجعين ضد کارگر شرکت کنند.
بايد مبارزه ضد سرمايه دارى و
سوسياليستى خود را پيش ببرند و
جامعه را حول راه حل کارگرى
قطبى کنند .اساس مبارزه طبقه
کارگر عبارت از تالش بيوقفه
براى بھبود اقتصادى تا رھائى
اقتصادى است .بھبود اقتصادى و
تحميل رفرم به سرمايه دارى با
مبارزات کارگرى در چھارچوب
نظام سرمايه دارى ممکن است اما
رھائى از انقياد سياسى و اقتصادى
و بردگى مزدى و مالکيت
خصوصى با سرمايه دارى نميشود.
با ھيج نوع سرمايه دارى اعم از
دولتى و خصوصى و غيره نميشود.
کارگران بايد بگويند مرگ بر ھمه
تان.

علی جوادی :تحريم "انتخابات"
رژيم اسالمی سياستی توھم آميز
است .نيرويی که برای
سرنگونی رژيم اسالمی مبارزه
ميکند ،نميتواند چنين سياستی را
اتخاذ کند .مگر ما انتخابات ولی
فقيه را "تحريم" ميکنيم؟ افشاء
فعاالنه و ھمه جانبه و نه تحريم،
سياست اصولی در قبال اين
مضحکه اسالمی است .بعالوه
تحريم يک سياست انفعالی و
پاسيو است .تعرضی نيست.
رژيم را مورد تعرض قرار
نميدھد .زمين را بايد زير پای
اين اوباش داغ کرد.

يک دنيای بھتر :به جوانب مختلف
تاکتيک کمونيسم کارگری در قبال
اين مضحکه بپردازيم :چرا سياست
تحريم يک رکن سياست کمونيسم

حزب ما سياست ويژه ای برای
"روز انتخابات" ندارد .ما
سياست عمومی خود را در اين
"دوره" تعيين کرده ايم .تمرکز
بر "روز" انتخابات" به معنای
نديدن کل مصاف و کشمکش
است .بطور کلی ما از ھر تجمع
اين اوباش اسالمی ،از ھر
مراسم "انتخابات" به عنوان
عرصه ای برای افشاگری و
عقب راندن رژيم اسالمی استفاده
خواھيم کرد .دامنه اقدامات در
اين چھارچوب وسيع است.
اقدامات متنوع و گسترده ای با
توجه به توازن قوای سياسی
ممکن است .از افشاگری اين
اوباش و کل نظامشان ،از تبديل
اين مراسمھا به يک تجمع
اعتراضی ،تا خراب کردن اين
مراسم بر سرشان ،مجموعه ای
است که با توجه موقعيت
اعتراضی توده ھای مردم
ميتواند در دستور قرار بگيرد.

شماره ١٠٠
يک ھدف ما تشديد مبارزه عليه
رژيم اسالمی در اين دوره است.
اما اين مجموعه در عين حال
بخشی از استراتژی عمومی
سياسی ماست .حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى براى سرنگونى
انقالبى رژيم اسالمى با اتکا به
جنبش طبقه کارگر و توده وسيع
مردم آزاديخواه و برابری طلب
تالش ميکند .ما طبقه کارگر و ھمه
مردم آزاديخواه را در مبارزه
براى سرنگونى رژيم اسالمی و
تحقق يک جامعه آزاد ،برابر و
انسانى ،براى ايجاد يک دنياى
بھتر ،به اتحاد حول پرچم کمونيسم
کارگرى فرا ميخوانيم.

سياوش دانشور :تحريم سياست
ھميشگى نيست بلکه سياستى
موردى است .معموال جرياناتى که
با اساس موضوع مخالفتى ندارند
در جاھائى که شرايط شان تامين
نميشود تحريم ميکنند .براى ما
بعنوان يک جريان انقالبى و
کمونيست و ضد اسالم و
سرنگونى طلب ،سياست تحريم
موضوعيتى ندارد .اگر منظور از
تحريم درک عامه از شرکت
نکردن در اين نمايش است ،ما
ھزار بار تاکيد ميکنيم که نبايد در
اين معرکه گيرى اسالمى شرکت
کرد .اما اين نظام و انتخاباتش
مادون تحريم است .اين نظام
سرسوزنى مشروعيت ندارد .اين
نظام روى دنيائى از خون و
جنايت سرپا ايستاده است .حتى
مقوالتى مانند انتخابات ،انتخابات
آزاد ،تحريم ،شرکت ،تبليغات
انتخاباتى ،و غيره در قياس با
نرمھاى رايج در دنياى سرمايه
دارى و حتى کشورھائى مانند
ترکيه و پاکستان در ايران تحت
حکومت جمھورى اسالمى معنى
ندارند .ما جامعه و طبقه کارگر را
فراميخوانيم در اين نمايش شرکت
نکنند و اسم آنرا تحريم ھم
نميگذاريم .بلکه ادامه نه گفتن و
تالش ما براى پائين کشيدن اين
نظام است.

سياست محورى ما اينست که اين
نظام بقدرت يک انقالب کارگرى
سرنگون شود و ھر تالش ما در
تامين
خدمت
ملزومات اين
صفحه ٨

صفحه ٨

کمونيسم کارگری
و مضحکه انتخابات
حکومت اسالمی ...
امر است .در عين حال ھر روز تالش ميکنيم
نيروى جنبش مستقل مان را بسيج کنيم و در
قلمروھاى مختلف سياسى و اقتصادى و
فرھنگى بميدان بکشيم .دوره چند ماھه تبليغات
انتخاباتى دوره دادن گونى گونى وعده به مردم
است .وعده ھائى که عمدتا جدى نميگيرند .اما
عده اى بھرحال و در فقدان وجود يک آلترناتيو
فورى و عملى به منطق "انتخاب بين بد و
بدتر" مى اندازد و دنبال آن روان ميشوند .ما
درک ميکنيم که جمھورى اسالمى گرو کشى
ميکند و عده اى را مجبور به شرکت در اين
مضحکه ميکند .تقلب و جعل و باال بردن ورقه
ھاى "راى" بجاى خود .اما صريحا ميگوئيم
شرکت در اين نمايش اشتباه است و نبايد در آن
شرکت کرد .دوره "انتخابات" فرصتى براى
اعتراض و اعمال فشار از پائين و افشاى
جمھورى اسالمى است .خود انتخابات براى ما
نه موضوعيتى دارد و نه جمھورى اسالمى
تحت رياست ھر اوباش حکومتى از نظر ما
فرق ماھوى دارد .شرکت وسيع مردم در
مضحکه انتخابات ھدف مشترک کل جناحھا و
باندھاى متفرقه اسالمى و نيروھاى
طرفدارشان در اپوزيسيون است .ما اين
حکومت را برسميت نميشناسيم و با آن در حال
جنگيم .براى سرنگونى تمام و کمال آن و نظام
سرمايه دارى تالش ميکنيم .پيشروى جنبش
آزاديخواھانه و سوسياليستى ھم دقيقا در اينست
که استقالل خود را حفظ کند و براى طرح و
تقويت کل اين جنبش و توده اى کردن
شعارھايش بکوشد .بايد اختالفات درون
حکومت اسالمى را ديد و ھوشيارانه از آن در
خدمت نفى و تضعيف ھمه شان استفاده کرد.
اين يک اصل ھميشگى مبارزه سياسى است.
اما عده اى با ديدن ھر اختالف ميکروسکوپى
فورا درون استخر و بازى نظام اسالمى
شيرجه ميروند.
منفعت جنبش کارگرى ،منفعت جنبش آزادى
زن ،منفعت جوانان آزاديخواه و ھر بنى بشرى
که آزادى و رفع تبعيض ميخواھد ،اينست که
در ايندوره توقعات واقعى جامعه را طرح کند
و تناقض مھلک آنرا با پالتفرم باندھاى اسالمى
نشان دھد .به رژيم بايد فشار آورد تا دعوايشان
تشديد شود و مجموعا تضعيف شوند .تضعيف
رژيم دراين نيست که بين دو قاتل که يکى شان
کمتر لمپنى حرف ميزند روى کاغذى اسمش
را تيک بزنيم .اين گذاشتن مھر مشروعيت پاى
حکومت جنايت است .نبايد اينکار را کرد* .

يک دنياى بھتر

شماره ١٠٠

اتحاديه ھای کارگری آمريکا:

دستگيری شرکت کنندگان و فعالين کارگری در
مراسم اول ماه مه را محکوم ميکنيم!
تعدادی از اتحاديه ھای کارگری آمريکا در
پی تالش فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
خواھان آزادی کليه دستگير شدگان مراسم
اول ماه مه در تھران و سنندج شدند .در اين
اطالعيه آمده است:
"ما مطلع شده ايم که بيش از يکصد تن از
فعالين کارگری و شرکت کنندگان در مراسم
اول ماه مه در تھران و سنندج با ضرب و
شتم دستگير و زندانی شده اند .دستگير شدگان
مورد اذيت و آزار قرار داشته و از ھرگونه
حقوق مدنی در دفاع از حقوق خود محروم
ھستند .اسامی برخی از دستگير شدگان که
تاکنون به دست ما رسيده است عبارت است
از:

 -٢ما خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط
تمامی دستگير شدگان ھستيم .ھرگونه وثيقه ای
برای آزادی دستگير شدگان بايد لغو شود.
 -٣ما ھمچنين خواھان آزادی ساير کارگران
زندانی ،آقايان :منصور اسانلو ،ابراھيم مددی و
لغو احکام زندان علی نجاتی ،فريدون نيکوفرد،
محمد حيدری مھر ،قربان عليپور و جليل احمدی
ھستيم.
 -۴ما خواھان آزادی بی قيد و شرط سياسی،
بيان ،مطبوعات ،تشکل و اعتصاب در ايران
ھستيم .ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری جرم
نيست ،يک حق اوليه کارگری است.
امضا کنندگان:

 -١جعفر عظيم زاده -٢ ،شاپور احسانی راد،
 -٣بھرام )عيسی( عابدينی -۴ ،سعيد يوزی،
 -۵نسرين عليزاده  -۶يونس ارژنگ  -٧مريم
محسنی  -٨محمد اشرفی  -٩الله محمدی-١٠
شريفه محمدی -١١افسانه عظيم زاده -١٢
فاطمه اقدامی  -١٣فاطمه شاه نظری-١۴
محمد لطفی  -١۵مسعود لقمان  -١۶غالمرضا
خانی  -١٧منصور حيات غيبی  -١٨بھناز
فرمانبر  -١٩پروانه قاسميان  -٢٠ميثم جعفر
نژاد  -٢١امير يعقوب علی  -٢٢کاوه مظفری
 -٢٣جلوه جواھری  -٢۴عليرضا ثقفی -٢۵
محسن ثقفی  -٢۶اسداله پور فرھاد  -٢٧علی
رضا فيروزی  -٢٨پوريا پيش تازه  -٢٩طاھا
ولی زاده  -٣٠حميد خادمی  -٣١عين اله
بصيری  -٣٢اميد شفيعی  -٣٣نويد يزدی
 -٣۴غالمرضا رجبی  -٣۵سجاد سبزعلی
پور  -٣۶آيسان زرفام  -٣٧خوشبخت -٣٨
احمد داوودی  -٣٩محمدی سليمی  -۴٠محمد
احسانی  -۴١صالح کيا آبادی  -۴٢حميد
يعقوب علی  -۴٣سيروس فتحی  -۴۴شريفه
فتحی  -۴۵مريم مير بھاری  -۴۶مريم يمينی
فر  -۴٧محمود حسينی و....

اتحاديه کارگران شھرداری )لوکال ،(٢۶٢٠
اتحاديه کارکنان حرفه ای و مھندسی ،اتحاديه
کارگران نجاری )لوکال  ،(٢٠٩اتحاديه بين
المللی کارگران خدمات )لوکال ،(۶۶٠
فدراسيون شوراھای کارگران لس آنجلس،
اتحاديه کارگان حمل و نقل و )لوکال ،(۵٠٢
اتحاديه کارگران فوالد آمريکا )لوکال ،(٣٣٨
کنگره سازمانھای صنعتی و فدراسيون کار
آمريکا )شعبه لس آنجلس( ،فدراسيون معلمين
آمريکا )لوکال  ،(١٠٢١اتحاديه کارکنان سينما و
تئاتر )لوکال  ،(٧٢٨اتحاديه کارگران ماشين
سازی )لوکال  ،(٩۴اتحاديه کارگران مواد
غذايی )لوکال  ،(٧٧٠اتحاديه کارگران مخابرات
)لوکال  ،(٩٠٠٠اتحاديه کارگان متال )لوکال
 ،(١٠٨اتحاديه کارگران نساجی )لوکال (٢٢٩٧
 ،اتحاديه کارگران نجار )لوکال  ،(۴٠٩اتحاديه
کارگران ماشين سازی )لوکال  ،(١١٨۶اتحاديه
کارکنان ھتل و رستوران )لوکال ،(١١٨۴
اتحاديه کارگران بارانداز )لوکال ،(١٧١٠
اتحاديه کارگران شستشو )لوکال  ،(۵٢اتحاديه
کارگران ساختمانی )لوکال "(١١٧٠

ما به نمايندگی از کارگران عضو اتحاديه ھای
خود:

زنده باد ھمبستگى جھانى کارگران!
مرگ بر سرمايه دارى!

 -١دستگيری شرکت کنندگان و فعالين
کارگری در مراسم اول ماه مه را قويا محکوم
ميکنيم .برگزاری تجمع کارگری حق مسلم و
شناخته شده کارگران است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٢مه ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر

صفحه ٩

در باره اول مه
گفتگو با نسرين رمضانعلى
يک دنياي بھتر :اول ماه مه
امسال متفاوت بود .چه عواملى
در اين تغيير دخيل بودند ،چگونه
چنين ائتالفى شکل گرفت؟
نسرين رمضانعلی :روز جھانی
کارگر امسال ھمه جا متفاوت
بود .بحران سرمايه دارى مجددا
دعواى کارگر و سرمايه دار را
ھمه جا زير نور انداخت و اھميت
جنبش کارگرى و حرکاتش بيش
از پيش روشن شد .وضعيت بھم
ريخته جمھورى اسالمى ،تشديد
بحران اقتصادى و تاثيراتش بر
زندگى کارگران ،طبعا يک عامل
تالش براى برگزارى اول مه بود.
ھمينطور خانه کارگريھا و
شوراھاى اسالمى تالش خود را
روى تبديل اول مه به روز دفاع
از رژيم و شرکت در انتخابات و
تبليغ براى کانديداى خاصى
متمرکز کرده بودند .خانه کارگر
اقداماتی را نيز شروع کرد اما
بدليل ترس خودشان و بيتوجھى
کارگران اين تالشھا در ھمان
نطفه سقط شد .مسئله ديگر تعيين
حداقل دستمزدھا بود که موجبات
نارضايتى شديد در ميان کارگران
را فراھم آورده بود .وضعيت
معيشتى طبقه کارگر و بيکارى و
اخراجھاى گسترده و شرايط وخيم
کار ،توجه را به اول مه بيشتر
کرده بود .کارگران در گوشه و
کنار ايران به استقبال اول مه
رفتند تا حرف خودشان را بزنند،
در مقابل اين وضعيت فالکتبار
اعتراض کنند ،و دست شان را
در دست ھم طبقه ايھايشان در
دنيا بگذارند .کارگران و فعالين با
ھدف برگزارى يک اول مه
مستقل به تدارک مراسمھا
محدوديتھاى
رفتند.عليرغم
حکومتى که تحميل شد ،و ھر
ضعف و کمبودی که وجود
داشت ،بايد به دست اندارکاران و
سازماندھندگان مراسمھای روز
جھانی کارگر در شھرھای
مختلف ايران تبريک و زنده باد
گفت.

بر پايه اين ضروت ھا و مباحثی
پيرامون اينھا کميته اى براى
اجراى مراسمھاى اول مه بوجود
آمد .اما در مورد اينکه چگونه اين
ائتالف صورت گرفت بايد گفت
کميته برگزاری مراسمھای اول ماه
مه يک تجربه تازه نبود .تا آنجا که
من به خاطر دارم کميته برگزاری
اول ماه مه يک سنت شده است.
طبقه کارگر در ھر بخشی و ھر
کجا توانسته نقاط ضعف دشمن
طبقاتی خود را شناخته و تحليلش از
اوضاع بر اساس واقعيتھای عينی
بوده است ،بر اساس اين شناخت
راه پيشروی را برای مبارزات خود
ھموار کرده است .ھر کجا قدرت
بسيج بيشتری داشته است توانسته
مانور بدھد و دولت سرمايه داری
را به عقب براند .در دل تحليل اين
اوضاع است که اين کميته وجودش
ضرورت پيدا می کند و تشکيل
ميشود .برای مثال درشھرھای
کردستان ھر ساله بجز سال گذشته
مراسمھای که برگزار ميشود تحت
نام کميته برگزاری اول مه برگزار
ميشود .زير تمامی قطعنامه ھا و
شعارھا و پالکاردھا امضای کميته
برگزاری بوده است .بخشا فعالين
مراکز کارگری و بخشا تشکلھا و
کميته و نھادھای کارگری از
تشکيل دھنده کميته ھای برگزاری
اول ماه مه بودند .در شھرھای
کردستان بخصوص سنندج و سقز
بخاطر سنت برگزاری روز جھانی
کارگر فعالين اين عرصه اختالفات
و کشمکشھا را کناری ميگذاشت و
تالش می کرد در صفی متحد
مارش روز جھانی کارگر را در
خيابانھاى شھر به پيش ببرد.
اما امسال در تھران شاھد حرکتی
بوديم که تشکلھا و نھادھاى
کارگری طی نشستھا و مباحثی که
داشتند به اين نتيجه رسيدند که روز
جھانی کارگر بجای شرکت
اعتراضى در مراسمھای حکومتی
مراسم مستقل برگزار کنند .اين البته
اولين مراسم مستقل اول مه نبود اما
شاھد بروز يک اعتماد بنفس در

ميان فعالين کارگری بوديم.
فعالينى که خرده اختالفات را
کنار گذاشتند و توانستند متحدانه
فراخوان مراسم روز جھانی
کارگر را بدھند .در چنين
اوضاعی بود که ائتالفی شکل
گرفت و تمامی نقشه ھای به
اصالح بخش اصالح طلب رژيم
نقش بر آب شد .تصميم امسال
فعالين و نھادھاى کارگرى
تصميم شجاعانه و جديدى بود و
به ھمين اندازه بنظرم خونی تازه
را در رگھای بخشھای زيادی از
اعضا و فعالين اين کميته به
جريان انداخت و دوباره اين
تشکلھا جانی گرفتند.
يک دنياي بھتر :مباحثى که
منجر به برگزارى چنين اقدام
مشترکى شد ،کدامھا بودند؟
چگونه گرايشاتى که بعضا
استفاده از امکانات "خانه
کارگر" را تبليغ ميکردند ،کنار
زده شدند؟
نسرين رمضانعلی :معموال طيفى
از مباحث در جريان نشستھا
طرح ميشوند .بخشا کنار زده
شدند و بخشا ھم عمل کرد.
بنظرم يک گرايش راديکال
درون کل اين تشکلھا بود که
حاضر نبود به شرايط موجود
تمکين کند و اساس حرکت خود
را شرکت در مراسمھای خانه
کارگر بگذارد .چون بنا به سنت
سالھاى گذشته بحثی در جريان
بود که برويم در مراسمھای
اعالم شده خانه کارگر شرکت
کنيم و در اين مراسمھا خواستھا
خود را طرح کنيم ،شعار بدھيم
و پرچم خودمان را در اين
مراسمھا بلند کنيم .خوشبختانه
اين خريداری نداشت .خانه
کارگر خيلی بيچاره تر و بدنام
تر از آنست که توان بسيج و به
ميدان آوردن کارگران را داشته
باشد .بقول يکی از کارگران با
يک حلب روغن دادن نميتوانند

شماره ١٠٠
کارگران را پشت سر حکومت
بسيج کنند .و حقيقتا انزوای اين
بخش از سرکوبگران مديون
مبارزات و افشاگری مرتب اين
بخش از کارگران راديکال است.
در چنين فضائى گرايش امکانگرا
نميتواند ابراز وجود کند و تالش
ميکند خود را با شرايط تطبيق دھد
تا مقابله کند چون ميداند از ھمان
اول بازنده خواھد بود .ھمچنين
نظراتی ھم طرح شدند که مايل
بودند روز جھانی کارگر را با
برگزاری پيک نيک در دشت و
کوه سپری کنند و اسمش را
بگذارند گلگشت و چند تاعکس
يادگاری ھم بگيرند .انگار اين اسم
حرکت را سياسی ميکند! تير اينھا
ھم خطا رفت .يا مباحثی که
ميتوانست ھمين ائتالف را به ھم
بريزد خريداری نداشت .بنظرم
اوضاع سياسی و اقتصادی و
اجتماعی در ايران چنان است که
چنين بحثھائى نميتوانست سمپاتی
ايجاد کند.
وقتى در بحثھاى ھمين فعالين و
نھادھا دقيق ميشويد ميبينيد که
سکتاريسم در ميان آنھا چنان ريشه
دوانده که حتى به اعتمادھا ھم
ضربه زده و حتی نگرانی ھا و
دودليھا ميان فعالين تا روز مراسم
قابل مشاھده بود .حساسيت ھا در
موارد ديگر ھم بوده است از جمله
اينکه چرا قطعنامه بدون تصويب
در مراسمھا روى سايت رفته
است .با تمام اينھا که ريشه در
مسائل ديگر دارد ،نفس اين اقدام و
متحد شدن در اول مه و تصميم به
برگزارى مراسم مستقل بحثھاى
ديگر را کنار زد.
يک دنياي بھتر :چه ارزيابى از
تجربه اين دوره اول ماه در ايران
داريد؟ کمبودھا کدام بودند؟
نسرين رمضانعلی  :حرکت امسال
يک گام بجلو بود .نه فقط بر
استقالل طبقاتى و مراسمھاى
مستقل تاکيد بيشترى شد بلکه
تالش شد که در بعد سراسرى
کارى صورت بگيرد .اين افق در
مقايسه با سکتاريسم و پراکندگى
تاکنونى افق روشنترى بود .اول
مه در ايران
صفحه ١٠
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در باره اول مه
گفتگو با نسرين رمضانعلى
تجارب مختلفى در دوره ھاى
متفاوت دارد .بررسی اين تجارب
و برجسته کردن نقاط قوت و
ضعفھا کارى ضرورى است و
مبارزه کارگرى را برای پيش
روی آماده خواھد کرد .نکته
ديگر اعالم يک عزم بود.
کارگران توھمى نداشتند که
نيروى سرکوب سراغشان خواھد
آمد .روزھاى قبل از اول مه فضا
معلوم بود .با اينحال تصميم شان
را اجرا کردند .اين يعنى دوره
سرکوب و ساکت کردن کارگر
تمام شده است .يعنى با دستگيری
و زندان و احضار ،با قرارداد
موقت و به گرو گرفتن نان شب
خانواده ھای ما ،نميتوانيد جلوی
رشد مبارزات اين جنبش عظيم را
بگيريد .اين حرکت جانی تازه به
مبارزات جاری داده است .و
باالخره ھمانطور که اشاره کردم
نقش کارگران راديکال و
سوسياليست در ايزوله کردن
سکتاريسم مھم بود .بدون اين
اقدام اول مه به اين صورت
ممکن نبود .اول مه امسال جنبش
کارگرى ايران بيشتر مورد توجه
ھا قرار گرفت و ارزيابيھا و
تحليلھاى رايج بيشتر ربط و بى
ربطى شان ثابت شد.
کمبودھا زياداند .فقدان تشکل ھاى
توده اى کارگران اولين کمبود
است .متکى نشدن به توده ھاى
طبقه کارگر و انتقال جشنھا و
مراسمھاى اول مه به مناطق و
محالت کارگرى کمبود ديگر
است .مسائل زيادى ھست که
بعنوان موانع پيشروى عمل
ميکنند که بايد جداگانه در
موردش حرف زد .اول مه با ھر
کمبودى يک گام بجلو بود.

يک دنياي بھتر :يک ويژگى اين
تجمعات کماکان عدم حضور
سازمانيافته توده کارگر است،
چگونه ميتوان اين روز را به

روز اعتراض توده ھاى کارگر
تبديل کرد؟
نسرين رمضانعلی :اين سوال در
ميان خود فعالين نيز طرح شده
است که چرا مراسمھای روز
جھانی کارگر با حضور توده
کارگران روبرو نميشود .بدون
ترديد اختناق بی تاثير نبوده است.
اما چه کارھائى بايد انجام داد که
اين مراسمھا با ابعادی خيلی
گسترده تر برگزار شود؟ يکی از
اقداماتی که بايد در دستور کار
فعالين و رھبران و تشکلھای و
نھادی کارگری قرار ميگرفت،
متمرکز شدن بر روی محل کار و
زندگی کارگران بود که متاسفانه به
اين جنبه از فعاليت کمترين اھميت
داده نشد.
برای مثال خواستھای طبقه کارگر
يک خواستھای واقعی و عينی
ھستند که بر اساس ھمان بندھای
قطعنامه ميتوان اجتماعات روز
جھانی کارگر را توده ای تر کرد.
دوری از محيط کار و زندگی
کارگران مدتھا است بين اين تشکلھا
و طبقه کارگر فاصله انداخته است.
ببينيد وقتی با تمامی موانع و
مشکالت و معضالت فراخوانی
داده شد ،ابتدا تنھا يکی دو روز
مانده به روز جھانی کارگر محل
اجتماع به اطالع عموم رسانده شد.
فعالين و دست اندرکاران اين
تجمعھا می دانند که رژيم حتی اگر
تنھا يک ساعت قبل از برگزاری
مراسمھا ھم مطلع شود سريع منطقه
را نظامی می کند .راه برون رفت
از اين اوضاع نه اعالم مراسم در
جائی که مردم برای تفريح حضور
دارند و در کنارش فعالين و
کارگران بيايند در سايه جمعيت
مراسم برگزار کنند ،بلکه اطالع
رسانی وسيع در محل کار و زندگی
کارگران می توانست نيروی واقعی
را بسيج کند .تنھا يک نسخه از اين
فراخوانھا در مراکز کارگری به
چشم نخورد .در محالت کارگری و

فرھنگی
شھرکھای
در
بخصوص آنھا نيز اعتراضاتی
را قبل و بعد از روز جھانی
کارگر داشتند .گره زدن اين
اعتراضات و مبارزات بايد
توسط فعالين در محل صورت
گيرد .تکيه اين تشکلھا برای
بسيج نيرو در رسانه ھای خبری
بود .نه اينکه نيروی که ھر روز
او را در محل کار و زندگيش
می بيند .اين ضعفی اساسی است
که بکرات حزب ما در اين
زمينه صحبت کرده است و اتفاقا
اول مه امسال تجربه ای تازه
بود.
حتما خود اين نھادھا اول مه را
مورد ارزيابی قرار خواھند داد.
اما يک معضل ديگر کماکان
اينست که توده کارگران با اين
تشکلھا نيست .پشتوانه اجتماعى
قوى اى ندارند که با سوتی بتواند
ھزاران ھزار کارگر را بسيج و
به صف کنند .ريشه اين موضوع
اساسا به فاصله بين اين تشکلھا
و طبقه کارگر برميگردد که
موجب ايزوله شدن فعالين
ميشود .فعالينى که بخشا نه براى
اجتماعى شدن در ميان کارگران
بلکه تالششان صرفا براى حفظ
خود تشکل است .بنظر من يک
مسئله مھم ديگر عدم تکيه اين
نھادھا بر مجامع عمومی است.
آنجا ھم که مجمع عمومى فعالين
برگزار ميشود درک درستى از
آن نيست .بگذاريد در ھمين
حرکت مثالی بزنم :اوال قعطنامه
ای صادر شد که اين در مورد
قعطنامه کشمکش زياد بود .برای
من جالب است وقتی فعالين اين
تشکلھا بگويند که خواستار لغو
سنگسار و اعدام شدن يک مسئله
حقوقی است و به مبارزات ما که
صنفی است ربطی ندارد و ما
نمی توانيم در مقابل اين خواست
از خودمان دفاع کنيم! اين در
حالى است که دانشجوى تحکيم
وحدتى ھم امروز اين شعار را
ميدھد.
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يا تصويب قطعنامه و انتشار آن
کار درستى نبود .ھمين نيز بحثھا
را داغ کرد و نگرانيھائی در ميان
کارگران ايجاد کرد که چطور
است قطعنامه ای که ما از
وجودش خبر نداريم بعنوان
قطعنامه سراسری روز جھانی
کارگر اعالم شد؟ يعنى در ھمين
حد اعضای سنديکای شرکت واحد
يا ھفت تپه و ساير تشکلھا شايد
بخش بزرگی از آنھا از وجود اين
قطعنامه خبر نداشتند .نميگويم که
کارگران البد مخالف آن بودند.
صاف و ساده ميپرسند از جانب
من چيزى را اعالم ميکنى که من
نديدمش .اين سبک کارى و حتى
نگرشى است .نميشود با اين
اقدامات و تحت بھانه شرايط
اختناق ھر چيزی را تصويب کرد
و به اسم طبقه کارگر داد .اين يک
سنت غلط است که کماکان اين
تشکلھا با خود حمل می کنند .اين
سنتھا است که مجامع عمومی را
به رسميت نمی شناسد و حضور
توده کارگران را جدی نميگيرد.
اينھا ھمان سنتھا بازدارنده ای
است که ھر روزه فعالين راديکال
و سوسياليست با آن دست پنچه نرم
ميکنند .چگونه می شود ابعاد
تجمعات را توده ای کرد؟ بنظرم
زمانی که فکوس فعاليتھا به مکان
واقعی خود معطوف شود و گرنه
ھمين ضعفھا خواھد ماند و مزمن
ميشود.
دوست دارم يک مسئله ديگر را
اشاره کنم .و آن مسئله گرفتن
مجوز است .چرا بايد از دولتى که
به ھر بھانه اى پرونده سازى و
سرکوب ميکند و اتھامات حاضر
و آماده را عليه ما دارد ،رفت و
درخواست مجوز کرد؟ فکر ميکنم
امسال اين اشتباه ھر ساله را
تکرار کردند .دنبال مجوز رفتن
بقول بعضى از فعالين يعنی بيائيد
من را دستگير کنيد! اين تنھا
خوش خيالی است که سوری ھم
شده برويم تقاضا کنيم.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در
اين زمينه خيلی تالش کرده است
که چگونه و چطور می شود
مبارزات و اعتراضات را توده ای
کرد .فکر می کنم مباحث حزب ما
بازتاب خوبی
صفحه ١١
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در باره اول مه
گفتگو با نسرين رمضانعلى
در ميان فعالين داشته است.
ترديدی ندارم حرکت امسال بی
تاثير از نقدھای ما در اين رابطه
نبوده است .متاسفانه موارد خيلی
زيادی است که به خاطر مسائل
امنيتی نميتوان به آن اشاره کرد.
قطعا حزب در فرصتھای مناسب
به مباحث ديگر خواھد پرداخت.
يک دنياي بھتر:ارزيابي شما از
علت تعرض گسترده به فعالين
کارگرى در اين روز چه بود؟
معناى اين تھاجم و ھراس رژيم
اسالمى چيست؟
نسرين رمضانعلی :رژيم سرکوب
ميکند ،زندان ميکند ،اعدام ميکند
که به حاکميت خود ادامه دھد.
بنابراين نمی شود توھمی نسبت
به رژيم داشت .تعرض به تجمع
کنندگان روز جھانی کارگر در
ادامه سياست سرکوب رژيم
اسالمی است .بدون اين ماشين
سرکوب که آجر رو آجر اين
حکومت يکروز بند نميشود .بدون
سرکوب اين رژيم دوام نمى آورد.
کدام اعتراض و کدام تجمع و کدام
حرکت برای ابتدائی ترين
خواستھا با سرکوب روبرو نشده
است؟ مگر خانواده ھای کارگران
نساجی کاشان و قزوين و سنندج
را به تازيانه نبستند؟ مگر
اعتراضات معلمين را با دستگير
چند صد نفری پاسخ ندادند؟ مگر
اعتصاب شرکت واحد را به خون
نکشيدند؟ بنابراين سرکوب
مراسمھای روز جھانی کارگر بر
فعالين عيان بود .من فکر می کنم
ھيچ کدام از شرکت کنندکان در
اين مراسمھا کوچکترين توھمی
نداشتند که اين مراسمھا مورد
ھجوم اوباش اسالمی قرار خواھد
گرفت .تعدادی دستگير می شوند
و احکامی برای فعالين صادر
خواھد .شکی نداشتند بر خانواده
ھای آنھا فشار خواھند آورد و
وثيقه ھای سنگين تعيين خواھند
کرد .ھر کسی تنھا يک روز در

ايران زندگی کرده باشد ميداند با
چه جانورانی روبرو است .رژيم از
تحرک کارگرى ميترسد و ھجوم
سراسريش به اين دليل بود که
کارگران دست و پايشان را جمع
کنند .رژيم کارش اينست که
اعتراضات را سرکوب کند .اگر
سرکوب نکند که تاريخ مصرفش از
ھمان بدو سر کار آمدنش به پايان
رسيده بود .سرکوب جزو شرايط
مبارزه ماست .تمام مسئله اينست که
ابزار سرکوب را فلج و نھايتا نابود
کنيم.

پايين ھر کدام از عکس فعالين
يکی از بندھای قطعنامه اول مه
را بنويسند و بگويند برای آزادی
و برابری ،برای لغو قرادادھای
موقت ،برای مبارزه عليه بيکار
سازی ھای دسته جمعی ،برای
افزايش دستمزد ،دستگير شده
است .ما را حمايت کنيد .فعالين
نه تنھا در مراکز کارگری بلکه
در محالت کارگری وسيعا بر
ديوارھا اسامی کارگران دستگير
شده را بنويسند و خواھان آزادی
آنھا شوند.

يک دنياى بھتر :براي آزادي
دستگيرى شدگان چه بايد کرد؟ چه
مجموعه اقدامات را مد نظر داريد؟

 120کارگر و فعال دستگير
شدند .يعنی حداقل در 120
کوچه می تواند ھمسايه را جمع
کرد و گفت حمايت کنيد.
طومارھای امضا شده تحت
عنوان عزيزانمان را آزاد کنيم
تھيه کنيد .اين تشکلھا ھرچند
عضو دارند بايد مشغول

نسرين رمضانعلی :من دوست دارم
اينجا يک واقعيت را بگويم شايد به
مزاج بعضيھا خوش نيايد .ببينيد
مبارزه واقعی برای آزادی دستگير
شده ھا يک پايه اصليش در درون
خود طبقه کارگر است .آن نيروئی
که ميتواند رژيم را بترساند و وادار
به عقب نشينی کند نيروی متحد
طبقه کارگر است .ترديدی نيست
مبارزات در خارج کشور و
افشاگری و غيره بی تاثير نيست.
اما حداقل تجربه نشان ميدھد که
تاثير فورى و مستقيم نداشته است.
بيش از  13روز است که 120
فعال کارگری و شرکت کننده در
تجمع روز جھانی کارگر دستگير
شده است .بنظرم حمايتھا اتحاديه
کارگری و محکوم کردن جمھوری
اسالمی يکی از اقدامات است .اما
مھمترين حرکت بايد دو مسئله
باشد :يکی خانواده ھای دستگير
شده ھا و تشکل ھاى فراخوان دھنده
نيرو سازمان دھند .عکس فعالين
دستگير شده را در محالت و مراکز
کارگری پخش کنند .کوتاه بنويسند
جرم ھمسر من ،پدر من ،مادر من،
خواھر من ،برادر من ،اين است که
خواھان پرداخت حقوقھای معوقه
شده است .حمايت کنيد و
عزيزانمان را از بند نجات دھيم.

شماره ١٠٠
اينکارھا باشند .بايد جنبشى توده
اى براى آزادى کارگران براه
انداخت .در کنار اين اقدامات
صندوق حمايت از خانواده ھا را
بايد سازمان داد .نھادھا و کميته
ھای ضرورى کارى را تشکيل
داد .روی اتوبوسھاى شرکت واحد
عکسھای دستگير شده ھا را نصب
کنند .وقتی اسامی دستگير شده ھا
بر ديوارھای شھر و کوچه ھا نقش
ببندد ،وقتی عکسھای دستگير
شدگان در ھر ايستگاه اتوبوسی
چسپيده باشد ،وقتی طومارھا در
محالت دست به دست بگردد که
امضا کنند ،وقتی که کارگران
مراکز کارگری عکسھای اين
دستگير شده ھا را بر تابلوی
اعالنات خود بچسپانند ،وقتی در
مراکز کارگری وقت نھارھا و
استراحتھا مجامع عمومی خود را
برگزار کنند ،و در اقدامات جدی
حتی برای آزادی فعالين دستگير
شده دست از کار بکشند ،خيلى
تاثير مستقيم و فورى دارد.
اقدامات مشابه را می شود در
دستور خود گذاشت و عملی کرد.
ھمبستگی طبقاتی را بويژه بايد در
شرايط حساس و تند پيچھا با اتحاد
و اعتراض نشان داد* .

کارگر زندانى
آزاد بايد گردد!
 ١٢٠نفر از دستگير شدگان اول مه
تھران در زندان بسر ميبرند .براى
آزادى فورى و بيقيد و شرط کليه
دستگير شدگان متحدانه بميدان بيائيم!
احکام ضد کارگرى و ھر نوع تعقيب و
آزار فعالين کارگرى بايد لغو شود .کليه
زندانيان سياسى بايد آزاد شوند!

صفحه ١٢

يک دنياى بھتر

شماره ١٠٠

دخو و عبدالکريم سروش
سعيد مدانلو
آنطور که از گفته ھای عبدالکريم
سروش بر ميايد عده ای از
دوستانش در قبال طرفداريش از
کروبی ،گفته اند که نبايد در
انتخابات شرکت کرد .او در
برابر درماندگی دوستانش که پس
چه بايد کرد ،خود پاسخ داد″ :البد
بايد انقالب کرد ،کارھای
براندازی کرد  . . .در اينجا من
به آنھا قصه چاه کنی را گفتم که
چاھی کنده بود و نميدانست خاک
آنرا کجا بريزد .دخو به او گفت
يک چاه ديگربکن ،اين خاکھا را
در آن بريز .بقيه داستان معلوم
است .اين آدم تا آخر عمرش چاه
ميکند .خاک اولی را ميريخت در
دومی ،دومی را در سومی . . .
گفتم ما يک انقالب کرديم ،يک
عالم خاک از چاه جامعه آورديم
بيرون ،حاال مانده ايم که اين
خاکھا را کجا بريزيم .شما
ميگوئيد يک چاه ديگر بکنيد ،ولی
بازھمان سؤال مطرح ميشود.
خاک چاه دوم را کجا بريزيم؟ ما
نميتوانيم عمری را به چاه کنی
سپری بکنيم″.
وی ھمچنين در مورد ميرحسين
موسوی گفت″ :من در سخنانش
نکته تازه ای نميبينم .در
عملکردش ھم کار دلچسبی
مشاھده نميکنم .گمان ميکنم با
افکار پيشين وداع نکرده است و
عليرغم اينکه گاھی در
سخنرانيھا ،اشارات تازه ای دارد،
اما ريشه ھا ،ھمان ريشه ھای
پيشين است ″.سروش در ادامه
مثل بقيه از درگاه رانده شدگان ِ
سربه اسالم از ″عدالت پروری″
و ″کمی بھتر شود ″و ″
دموکراسی ″چاشنی حرفھايش
کرد و مھمتر ازھمه! ايشان
اميدوار است که برای جمھوری
اسالمی قانون اساسی اى بنويسند
که به قول خودش″ :متفاوت با
قانون اساسی جھانيان باشد و به
يک معنا ،عدالت را به جھانيان
بشناسانيم″.

راجع به ھمين نکته آخری که جناب
″فيلسوف سورپرايز اسالمی ″در
مخيله دارند ،بايد گفت؛ جان ھفت
جدتان دست از سر جھانيان
برداريد! بس کنيد! يک ″کشف
اآليات ″اسالمی قبالً نوشتيد زندگی
ميليونھا انسان را سی سال آزگار با
″عدالت ″آن تباه کرديد و جھانيان
را با ″عدالت محوری ″تان انگشت
به دھان گذاشتيد .از رو نرفتيد؟!
تازه قصد داريد يکی ديگر بنويسيد؟
اين دفعه ميخواھيد جھانيان را با
کدام ″قانون عدالت اسالمی″
سورپرايز کنيد؟! بنشينيد کنار
اينقدر حرف مفت نزنيد .شماھا
دسته جمعى دستھايتان تا آرنج به
خون جوانان مردم آغشته است.
ايشان برای انداختن ھمين ″ياسای
اسالمی ″به خاليق شب و روز يک
تنه در تلويزيون امام امت بحث و
فحصھای ″حکيمانه ″راه می
انداخت .البته آنموقع تازه داشت
مقدمات ″فيلسوفگری ″خودش را
فراھم ميکرد.
مالحظه ميکنيد که در تفکر سروش
″انقالب ″مثل کندن چاه است .آن
شور آزاديخواھی و برابری طلبی
که در ميان مردم و فرزندانشان در
دانشگاھھا سر برآورد ،در حيطه
تفکر اين ″فيلسوف اسالمی ″از ″
چاه انقالب ″بيرون آمد و ميبايست
در چاه ديگری دفن ميشد .روی اين
چاه ″انقالب
حساب بود که
فرھنگی اسالمی ″را کندند و اين آقا
خودش از سردسته ھای چاه کنان
بود .آزادی و آزاديخواھی را در آن
دفن کردند .از اين لحاظ سروش پُر
بی راه نميگويد .تا ازشان ساخته
بود سر راه انقالب بنام ″انقالب″
پشت سرھم چاه کندند .فھمش از
انقالب به عينه ″دخويی ″بود و
ھنوز ھم ھمان است .معروف است
که دخو آدم احمقی بود منتھا مثل
اينھا احمق و قسی القلب نبود.
ظاھراً ايشان حماقت بيرحمانه را
فعالً ″کنار گذاشته ″و شغل ″
جنگولک بازی ″را برای خودش
نگھداشته .معموالً مناديان اسالمی

دست به قدرت ھمه اين
خصوصيات را با ھم دارند.
ميخواھد يک ″قانون اساسی″
بنويسد که دنيا از فرط ″
محاسنش ″حيران بماند!
برای ″دفاع از اسالم ″حاضر
شد پيغمبرش را تا درجه جھالت
محض″ارتقاء ″بدھد و اقرار کند
که محمد تا آن درجه جاھل بود
که جلوی کار دھقان عرب را
جھت بارور کردن نخل ھای
خرما گرفته بود و باعث افت
شديد محصولی شد که در آن
زمان از منابع اصلی قوت مردم
آنجا بود .او ھمچنين مدعی شد
که مزخرفات و جھالت مواج
قرآن به سبب ھمان جھالت محمد
است .برای اثبات ادعايش ببينيم
او چه مضمونی را ارائه ميکند:
″محمد مثل يک شيپور بد صدا
بود که خدا در آن باد ) وحی(
می دميد و در نتيجه پيام الھی
بصورت معوج از دھان او
بيرون ميامد و بدين لحاظ است
که آيات قرآن تا اين حد مشحون
از قساوتھای جاھالنه عصر
عتيق است و گرنه خود ″وحی″
اصيل بود و محتوای خيلی
خوبی داشت ″.جفنگيات را
مالحظه ميکنيد؟ ميخواھد

معضل آيات غير قابل دفاع قرآن
را با راه حل ھای ″سوپر دخويی
اسالمی ″برطرف کند! صد
رحمت به دخو که فقط يک احمق
بی آزار بود و با راه حلھايش برای
رفع معضالت ،تنھا مردم را
ميخنداند .ايشان به ھرچه شعور که
روی کره زمين ھست دھن کجی
ميکند .حقيقت اينست که سروش و
ميرحسين موسوی و کروبى و
ديگران زمان خودش در يک جبھه
شمشير ميزدند و روزى بايد دسته
جمعى پاسخگو باشند .حاال کروبی
از نظر او کمی از راه حلھای
دخويی فاصله گرفته و قرار است
برای افکار ″جديد ″ايشان در آن
مملکت ″اندکی ″بيشتر جا باز کند
بلکه بروند ″قانون ″بنويسند مردم
″خوشبخت تر ″شوند! مخصوصا ً
حاال که ″دموکراسی ″ھم ياد
گرفتند!
ميگويند جايی در آمريکا ″
تدريس ″ميکند .البد آمريکا کمبود
دخو دارد و او در صدد است تعداد
بيشتری پرورش بدھد! به نظر
نميرسد اين  ″فيلسوفان ″وازده
اسالمی ديگر جايی در آينده آن
مملکت داشته باشند .تا جمھوری
اسالمی به نحوی سرپاست امثال
سروش ھم در البالی لجنھايش
جايی برای غلت زدن پيدا ميکنند.
منظورش از رای دادن به کروبی
ھمين ھست و بس .بدون وجود
جمھوری اسالمی ديگر حتی برای
شغل اصيلشان″ ،امن يجيب″
خواندن سرقبر درگذشتگان ھم کار
پيدا نميکنند* .

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن

ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/

www.m-hekmat.com/

کارگران وطن ندارند!
زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى!

يک دنياى بھتر
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فضاى شھرھاى کردستان
در آستانه سفر خامنه اى

محيط کار قتلگاه کارگران است
ياد سلمان يگانه گرامى باد!

بنا به گزارشھاى دريافتى ،شھرھاى کردستان و از جمله شھر سنندج در
ھفته ھاى اخير بشدت نظامى شده است .قرار است خامنه اى به کردستان
سفر کند و ھمه اينھا مقدمات اينکار است .در دو ھفته گذشته نقل و انتقال
نيروى نظامى به سنندج مشھودتر بوده است .آوردن توپ و تانک در کنار
نيروھاى سرکوب نيز جزو ماجرا است .مضافا اينکه در طول روز بارھا
و بارھا ھليکوپترھا بر روى شھر پرواز دارند و صدای گوشخراش آنھا
زندگی را بر مردم حرام کردند .البته می گويند در اين ھفته ھا آنقدر پرواز
داشتند که ديگر دارد صدای ھليکوپتر برای مردم "عادی" ميشود .اکثر
خيابانھا و ميدان اصلی شھر را نيرو انتظامی و لباس شخصی ھا قرق
کردند تا بتوانند سريعا با ھر تحرکی وارد ميدان شوند.

بنا به اخبار منتشر شده ،سلمان يگانه از فعالين کارگرى و کارگر
کارخانه فوالد لوشان در گيالن ،روز پنجشنبه  ١٧ارديبھشت ھنگام
کار به داخل دستگاه بتونير سقوط کرد و بالفاصله جان سپرد.

روز شنبه  ١٩ارديبھشت طی نامه ای به تمامی کافه نت ھا اعالم کردند به
مدت يک ھفته خطوط اينترنتی قطع خواھد بود و اين کافه ھا بايد بسته
باشند .استانداری و محوطه آنرا چنان با گونى تا ارتفاع باال سنگر بسته اند
که محوطه قابل ديدن نيست .بطور متوسط روزانه چندين اتوبوس از
اوباش خود را برای پيش استقبال از آقا از اطراف و از جمله از شھرھاى
بيجار و قروه به سنندج می آورند .در اين مدت تعداد زيادی در شھرھا و
روستاھاى کردستان دستگير شده اند .به ھر کسی به ھر دليلی شک داشتند
دستگير کردند .با مراجعه خانواده ھا به ارگانھای دولتی پاسخ داده ميشود
که اينھا پيش ما نيستند و دستگير نشدند .تمامی ايستگاھھای راھنمائی و
رانندگی که ظاھرا باجه مانند است پنجره ھای آن را ھم بسته اند.
ھمينطور مبادرت به احداث باجه ھاى امنيتى جديد کردند که اطراف آن
کامال پوشيده است.
مردم ساکن خانه ھای اطراف استانداری را وادار کردند که تخليه کنند و
در ازاى آن به ھر خانواده  600ھزارتومان پول دادند تا بروند ھتل و يا
ھر جا دلشان خواست .اما تا آقا تشريف دارند به خانه ھای خود باز
نگردند! برنامه ھای تلويزيون شھر سنندج که پخش ميشود اکثرا تالش
داشتند با مردم مصاحبه کنند و مثال مردم بگويند "از آمدن رھبر خوشحال
ھستند"! اما تاکنون موفق به برگزاری برنامه از سنندج نشدند و به ھمين
دليل برنامه ھائى که پخش ميشود ظاھرا در شھرھای ديگری تھيه شده
است .به نيروی انتظامی اختيار تام دادند تا در ھر موردی که شک دارند
قرار است اختشاش بشود دخالت کنند .در عين حال تالش کنند حضور
وسيع شان را در خيابان ھا با تظاھر به خوشروئى با مردم استتار کنند.
مردم شھر عصبانى ھستند و از کنار نيروھای انتظامی رد ميشوند .از
دھان مردم می شنويد که؛ اين گردن شکسته نيامده اينجا را جھنم کردند،
وای بحال اينکه بياييد! مزدوران از جان ما چه ميخواھيد؟ در تاکسی و
اتوبوس و خيابان مرتبا شاھد اعالم مخالفت و نفرت مردم و حتى تحقير
نيروی انتظامی ھستيد .خانواده ھاى دستگير شدگان بشدت نگران ھستند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠ارديبھشت ١٠ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

ھر روز در ايران و جھان کارگران بيشمارى قربانى "سوانح کار"
ميشوند .عده زيادى جان ميبازند و عده اى براى ھميشه داغ لعنت
سرمايه را با خود حمل ميکنند .قربانيان محيط کار به اندازه يک جنگ
وسيع و خونين است .قربانيان اين جنگ بردگان مزدى اند و قاتلين
عاليجنابان و سرمايه داران جامعه اند که راست راست راه ميروند.
کسى از آنھا راجع به قتل کارگران بازجوئى و اعالم جرم نميکند .ھيچ
نھادى کارفرماھا را با وثيقه ھاى سنگين تحت فشار قرار نميدھد.
دولت و قانون و نھادھاى مختلف حامى آنھاست و اساسا ابزار دفاع از
منافع آنھا عليه طبقه ماست.
سوانح کار ھميشه وجود داشته اند و در ھر شرايطى ميتواند وجود
داشته باشد .اما سوانح کار اساسا نه نتيجه "بى دقتى کارگر" بلکه
محصول فقدان و يا کمبود سيستم ايمنى در محيط کار است و اين
رابطه مستقيمى با صرفه جوئى سرمايه دار براى کسب سود بيشتر
دارد .سرمايه داران تاريخا براى سود بيشتر از جان کارگران مايه
گذاشته اند و کارگران تاريخا جھت تامين امنيت محيط کار مبارزه
کرده اند .وجود درجه اى از سيستم ايمنى در محيطھاى کار امروز نيز
مديون مبارزات نسلھاى متمادى طبقه کارگر است .سلمان يگانه
بعنوان فعال کارگرى عليه شرايط برده وار سرمايه دارى تالش ميکرد
اما خود در محيط کار به قتل رسيد .قاتل سلمان و ھزاران کارگر
ديگر سرمايه و نظام حافظ آنست.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى جانباختن سلمان يگانه را به اعضاى
خانواده محترم ايشان ،ھمکاران و ھمرزمانش و کارگران تسليت
ميگويد .يادش گرامى باد!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٩ارديبھشت  ٩ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر
برنامه حزب را بخوانيد و بدوستانتان
توصيه کنيد .يک دنياى بھتر برنامه طبقه
کارگر براى آزادى جامعه است!

يک دنياى بھتر

صفحه ١۴

شماره ١٠٠

اعتصاب کارگران ايران خودرو!
شرکت مھرکام پارس
بنا به خبر دريافتى ،روز شنبه
 ١٩ارديبھشت ماه ،دقيقا ھشت
روز پس از سرکوب وحشيانه
مراسمھاى اول مه در سراسر
ايران بخصوص در سنندج و
پارک الله تھران توسط حکومت
اوباش اسالمی سرمايه داران،
کارگران شرکت مھر کام پارس
ايران خودرو در اعتراض به
نپرداختن دستمزدھا و مبالغ
اضافه کاری فروردين ماه خود
دست به اعتصاب زدند .در
ساعت اوليه صبح بيش از ٢٠٠
نفر از کارگران قسمت رنگ کار
را تعطيل نموده و دست به تجمع
اعتراضی زدند .به دنبال اين اقدام
اعتراض و اعتصاب بسرعت به
ديگر قسمتھای مھر کام پارس
کشيده شد و بالفاصله کارگران
معترض دست به تجمع اعتراضی
زدند.
زرکش مدير عامل شرکت که
جرات روبرو شدن با کارگران
معترض و خشمگين را نداشت،
ضيايی چھره منفور ضد کارگری
و معاون خود را به ميان
کارگران فرستاد .ضيايی که
وحشت از صورتش ميباريد و
ميکوشيد بر خود مسلط شود ،ابتدا
تالش کرد با وعده ھای دروغ و
اينکه "پول نداريم ،چکار کنيم،
شرکت ساپکو پولھای ما را
نميپردازد" و مزخرفاتی از اين
دست کارگران را آرام کند .اما
وقتی با اعتراض جمعی کارگران
که گفتند ما فورا و حتما
دستمزدھايمان را ميخواھيم
روبرو شد ،با گستاخی و بيشرمی
تمام به تھديد کارگران به اخراج
پرداخت و گفت :ھمينه که ھست!
ھر که ناراضيه ميتواند راھش را
بگيره و بره!
اعتصاب و اعتراض کارگران
حدود دو ساعت و نيم بطول
انجاميد .ھمچنين از روز شنبه تا
امروز سه شنبه ،کم کاری

کارگران در خط توليد به نشانه
اعتراض به وضعيت موجود ادامه
دارد .در اين روزھا بعلت کم کاری
و اقدامات اعتراضى کارگران در
امر توليد ،حجم ضايعات شرکت
چندين برابر شده و ھمين مسئله
بشدت موجبات نگرانی زرکش و
ضيايی و ديگر عوامل مزدور
سرمايه داران را در مھر کام پارس
فراھم آورده است .جالب است
زرکش و ھمپالگيھايش طی يک
خودشيرينى چاپلوسانه و برای
کنترل اوضاع در حال انفجار در
ميان کارگران ،پس از گذشت ده
روز از اول مه ،يادشان افتاده
بمناسبت روز کارگر بايد "لطفی"
به کارگران ميشد و با توسل به اين
ترفند مبادرت به توزيع چند کيلو
برنج نامرغوب خارجی و مرغ
منجمد در بين کارگران نمودند!
يکی از کارگران اعتصابی ميگفت؛
آقايان خودشان خر تشريف دارند.
ما نيازی به صدقه اسالمی نداريم.
ما ھمه حقوق پايمال شده مان را
می خواھيم! الزم به ذکر است که تا
امروز و اين لحظه کارگران موفق
به دريافت دستمزدھا و مبالغ اضافه
کارى فروردين ماه خود نشده اند.
اما اعتراض ،کم کاری و مقاومت
ھمچنان ادامه دارد .ھمينطور
نارضايتى و کم کارى در بخشھاى
ديگر از جمله سالن مونتاژ پژو در
روزھاى گذشته در جريان بوده
است.

وعده ھائى فرمال به کارگران
ھمراه بود .باند نجم الدين تالش
داشتند از نارضايتى کارگران از
شرايط پادگانى و برده وار کار
توسط منوچھر منطقى و شرکا
را بنفع خود مصادره کنند .اما
کارگران ايران خودرو تسليم اين
توھمات نشدند و در بخشھاى
مختلف راه خودشان را رفتند و
با حرکتھاى اعتراضى پاسخ ھمه
اين مفتخوران را تاکنون داده اند.
ديرکرد در پرداخت حقوقھا،
نپرداختن اضافه کارى و حق
بھره ورى ،اضافه کارى
اجبارى ،شرايط پادگانى کار در
مجموعه صنعتى ايران خودرو،
و خواستھاى برحق و پاسخ
نگرفته کارگران مجموعه اى
است که فضاى اعتراض و
اعتصاب را تشديد کرده است.

وضعيت بشدت امنيتى در ايران
خودرو و تجارب تاکنونى نشان
ميدھد که راه واقعى اعتراض
دسته جمعى کارگران در چند
شرکت و سالنھاى توليد است.
حقوق پرداخت نشده و خواستھاى
برحق را تنھا با نمايش قدرت و
اتحاد کارگران ميتوان متحقق کرد.
کارگران ايران خودرو بويژه در
اوضاع کنونى که بحران
خودروسازيھا مستمسکى بدست
سرمايه داران براى يورش بيشتر
به معيشت و دستمزد کارگران داده
است ،بايد تالش جدى اى را در
دستور بگذارند .اعتصابات موفقى
که به نقد کردن دستمزدھا منجر
ميشود نشان ميدھد که اگر
ھماھنگى و اتحاد بيشترى ايجاد
کنيم ميتوان به بسيارى از خواستھا
رسيد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٢ارديبھشت  ١٢ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی
)علی جوادی ،سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده )علی جوادی ،نسرين رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئول خارج کشور )آذر ماجدى(

شرکت مھر کام پارس واقع در
جاده مخصوص کرج ،با حدود
 ۵٠٠٠کارگر قراردادی سفيد امضا
و بعضا روز مزد و پيمانکاری که
در سه شيفت سنگين و فشرده
مشغول به کارند ،از زير مجموعه
ای اصلی شر کت ايران خودرو در
زمينه تھيه و توليد انواع سپر و
داشبورد اتومبيل ميباشد.

AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد!
تغيير مديريت ايران خودرو که
محصول يک بند و بست باندھاى
حکومتى بود ،ھمراه خود بناچار با

Bank : Wells Fargo Bank – N. America
Routing Number : 121 000 248
Account Number: 36 48 46 88 52

يک دنياى بھتر

صفحه ١۵

کارگران کارخانه پارس اگزو
دستمزدھای پرداخت نشده ،قراردادھای يکماھه!
بنا به خبر دريافتى ،دستمزدھا و
مبالغ مربوط به اضافه کاری
فروردين ماه  450نفر از
کارگران کارخانه پارس اگزو
تاکنون پرداخت نشده است.
کارگران اين مرکز صنعتى طى
دو ھفته گذشته به انحا مختلف
جمعی و فردی برای نقد نمودن
دستمزدھايشان دست به اعتراض
زده اند .اما تا اين لحظه از فاضل
پور سرمايه دار بزرگ مالک
کارخانه و چھره منفور ضد
کارگری چيزی جز امروز و فردا
و مشتی وعده ھای دروغ نديده و
نشنيده اند .دستمزد کارگران در
شرايطى پرداخت نميشود و يا با
تاخيرھاى طوالنى و جنگ
اعصاب پرداخت ميشود که
بسياری از اين کارگران برای
تھيه اجاره خانه و حتی نان شب
خانواده ھايشان با مشکل جدی
روبرو ھستند .اين در حاليست که
به گفته يکی از کارگران
مسافرتھای مکرر و آنچنانی
فاضل پور به کشورھای مختلف
برای تفريح و خوشگذرانی
ھمچنان براه است و حسابھای
بانکيش ھر روز پر و پرتر می
شود!
ھمينطور بنا به دستور فاضل پور
از آغاز سال جديد با کارگران
قراردادھای يک ماھه با پايه
دستمزد  264ھزار تومانی
مصوب حکومت اسالمی سرمايه
داران بسته ميشود .در کنار
قرارداد کوتاه مدت يکماھه ،کار
کنتراتى نيز تحميل شده است و
ھمان کار قراردادى ھم زير سوال
رفته است .در اين مرکز برای
قسمتھای مختلف مانند؛ ريخته
گری ،تانکر سازی ،ورق بری،
سرھم بندی ،جوشکاری و غيره،
حد و سقف کاری تعيين شده
است .به عنوان مثال يک

جوشکار در يک روز کاری بايد
 350قطعه کار تحويل دھد در غير
اين صورت از کار اخراج خواھد
شد .عجله و شتاب کارگر برای
رسيدن به حد نصاب  350قطعه
باعث شده کارگران از ماسک
استفاده ننمايند .بدليل استنشاق
گازھای مخرب جوشکاری بيشتر
کارگران به انواع بيماريھای چشمی
مبتال ھستند .در تمام قسمتھا اوضاع
به ھمين روال جاريست.
کارگران خواھان لغو کار
قراردادى اند و آنرا بردگى مينامند
و سرمايه داران دوره قراردادھا را
کوتاھتر و شرايط کار را سخت تر
ميکنند .کار کنتراتى که ويژگى آن
شدت کار باال و مامور سرخود
کردن کارگر و تشديد رقابت در
ميان کارگران است يک سياست
کثيف ضد کارگرى است .کار
کنتراتى بدون ھيچ اما و اگرى بايد
لغو شود .کار کنتراتى شکلى باالتر
از برده دارى مبتنى بر کار با
قراردادھاى سفيد امضا و يکطرفه
است .کارگران اين مرکز صنعتى
ناچارند براى نقد کردن حقوقھا و
تحميل شرايط بھتر کارى اقدامى
متحد و موثر صورت دھند.
کارخانه پارس اگزو واقع در
کيلومتر  18جاده مخصوص کرج،
با بيش از  450نفر کارگرقراردادی
توليد کننده انواع اگزوز خودرو
بوده و عمدتا طرف سفارشات
شرکتھای ايران خودرو و سايپا می
باشد .ساعت کار از  7صبح تا 4
عصر است و اضافه کاری و کار
اجباری در تعطيالت کماکان
برقرار است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٧ارديبھشت  ٧ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد!

شماره ١٠٠

شرکت پرليت ،تونل ميدان توحيد تھران
دستمزدھای پرداخت نشده کارگران!
بنا به خبر دريافتى ،بيش از
 ۴٠٠٠نفر از کارگران تونل
مترو در دست ساخت و احداث
ميدان توحيد تھران ،عليرغم
پيگيری و اعتراضاتی که تاکنون
داشته اند تاکنون با گذشت 21
روز ھنوز موفق به دريافت
دستمزدھای فروردين ماه خود
نشده اند .کارگران معترض که
خواستار نقد شدن فوری
دستمزدھايشان ھستند بالتکليف
بين شھرداری تھران و سرمايه
داران شرکت پرليت سرگردانند!
شھرداری که صاحب اصلی
طرح است ميگويد :ما پول شما
را به شرکت پرليت داده ايم!
عوامل کارفرما و شرکت پرليت
ھم ميگويند شھرداری ھيچ پولی
به ما نداده است! در زمستان
گذشته نيز چند ماھی دستمزدھای
کارگران اين مرکز معوق شد که
بدنبال اعتصاب دو روزه و
قدرتمند کارگران ،سرمايه داران
شرکت پرليت ناچار شدند که
دستمزدھای کارگران را فورا به
حسابشان واريز کنند.
طرح احداث تونل مترو از ميدان
توحيد تا خيابان نواب تھران،
طرح بسيار گسترده ايست .در
حال حاضر بيش از  ۴٠٠٠نفر
کارگر قراردادی در شرايط
توانفرسا کار در معدن با تمام
خطراتش با حداقل پايه دستمزد
کارگری در  ۵کارگاه تحت
پوشش شرکت پرليت مشغول به
کارند .حدود  ٢٠٠٠نفر از
کارگران اين شرکت از مناطق
کردستان و آذربايجان ھستند که
عمدتا جا و مکان ثابتى براى
استراحت شبانه ھم ندارند و
ماھھا خانواده ھايشان را
نميبينند .سال گذشته  ٣نفر از

کارگران بعلت فرو ريختن بار از
روی بولدوزر و ليفت تراک جان
خود را از دست دادند .کار
کارگران در اين جھنم تاريک که
ھوای کافی ھم برای تنفس نيست
به سه شيفت فشرده و سنگين
شبانه روزی تقسيم شده است .بنا
بر مصوبات قانون کار خودشان،
که برای کارگران معدن بخاطر
سختی و خطرات کارشان ،بايد
در ازای ھر سال سابقه کار سه
سال حق بيمه محاسبه و پرداخت
شود ،ھم خبری نيست .در اينجا
در ازای ھر سال سابقه کار آنھم
با جر زنی فقط يکسال حق بيمه
برای کارگر محاسبه ميشود.
ياسر رفسنجانی و معلومی مالکين
و روساى شرکت پرليت ھستند.
معلومی که در ميان کارگران
بعنوان چھره ای منفور و بی رحم
و دزد مشھور است ،عالوه بر
سھم مالکيت و مديريت شرکت
پرليت ،به ھمراه ھاشمی
رفسنجانی دزد و جنايتکار
بزرگ ،از مالکين و سھامداران
اصلی بانک خصوصی اقتصاد
نوين نيز ميباشد.
کارگران شرکت پرليت براى نقد
کردن دستمزدھايشان بايد به
تجربه مبارزاتى شان و قدرت
جمعى شان تکيه کنند .کار را تا
واريز کردن دستمزدھا و تحقق
خواستھاى بھبود شرايط کار و
مزايا بخوابانيد .وارد اعتصاب
شويد و از حقوق تان دفاع کنيد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
ارديبھشت  ١٢ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

مجمع عمومى ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده
کارگران است .کارگران در اعتراضات جارى به سنت
مجمع عمومى متکى شويد .جنبش مجمع عمومى را
گسترش دھيد!
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پرستاران کرمانشاه،
دستمزدھای پرداخت نشده!
بنا به خبر دريافتى ،دستمزد و مبالغ مربوط به اضافه کاری
بھمن و اسفند سال پيش و ھمچنين فروردين ماه بيش از ٣٠٠٠
نفر از پرستاران بيمارستانھای کرمانشاه از جمله؛ بيمارستان
امام رضا ،فارابی ،طالقانی و بسياری ديگر از مراکز درمانی
عليرغم پيگيری و اعتراضات جسته و گريخته پرستاران ھنوز
پرداخت نشده است .اين در حاليست که از مديران ارشد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گرفته تا پزشکان متخصص
ھمچنان درآمدھای نجومی ماھانه شان تحت عنوان پاداش،
کارانه ،سر کيسه نمودن بيماران تحت عنوان پولھای روميزی
و زير ميزی ،ھمچنان برقرار است .اما تاکنون جز وعده ھای
دروغ و پوچ چيزی عايد پرستاران محروم و زحمتکش نشده
است.
بنا به گفته يکی از مسئولين بيمارستان طالقانی بدليل تبعيض و
بيحقوقی ،بدليل فقر و فشار سنگين کاری ،بدليل نپرداختن به
موقع مبالغ اضافه کاری که پرستاران برای گذران روزانه زند
گيشان بشدت به آن نيازمندند و غيره ،اوضاع مراکز درمانى
مملو از نارضايتى است .روساى بيمارستانھا و مراکز درمانى
با درک اوضاع و فھميدن نبض شرايط ،ھرازچندگاھى تالش
ميکنند اين پتانسيل اعتراضى را با روشھاى مختلف مھار کنند.
بخشى از حقوقھا را ميدھند و وعده پرداخت بقيه را در اسرع
وقت ميدھند اما ھمواره چند ماه طلب پرستاران را گرو گرفته
اند .در کنار اينھا تھديد و ارعاب و شمشير اخراج حربه اى
است که بدنيال ھر اعتراض بيشتر ميشود.
پرستاران کرمانشاه حرکات موفقى داشته اند اما مرتبا نيز به
وعده ھا دل خوش کرده اند .شرايط و فضاى سنگين حاکم به
کار پرستاران قابل درک است اما آنچه که ميتواند مقدارى از
بار اين شرايط ضد کارگرى و ضد انسانى کم کند ،تالشى متحد
و ادامه دار است .تاکنون ھمه نوع تومار نويسى و نامه نگارى
و غيره امتحان شده و نتيجه نداده است .موفقيتھاى قبلى نيز
محصول يک حرکت ھماھنگ در يکى دو بيمارستان بود.
رھبران و افراد بانفوذ در ميان پرستاران بايد تالش کنند
مقدمات حرکتى گسترده و ھماھنگ که منافع عموم پرستاران
را نمايندگى کند و ھمه آنھا را بميدان بکشد تدارک و سازمان
دھند .در فقدان چنين تالشى اوضاع بدتر ميشود بھتر نخواھد
شد.
حزب ،پرستاران کرمانشاه را به تالش و اعتراضى متحدانه
دعوت ميکند .يک اعتصاب پرستاران ،با در نظر گرفتن
شرايط بيماران اوژانس ،ميتواند بسرعت بخشى از خواستھاى
پرستاران را متحقق کند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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انعکاس وسيع حرکت اعتراضی
سازمان آزادی زن به ازدواج اجباری
روز  10مه  2009يک اطالعيه مطبوعاتی در حمايت از يک دختر جوان
که تحت خشونت خانوادگی و مورد تھديد قتل ناموسی قرار گرفته بود،
توسط نھاد پال و فاديمه را ھرگز فراموش نکنيم ،نھاد اول کودکان واحد
گوتنبرگ و سازمان آزادی زن واحد گوتنبرگ با مضمون زير به رسانه
ھای سوئد مخابره شد:
دعوت به حمايت از زوج جوانی که مورد خشونتھای ناموسی واقع شده
اند! ازدواج اجباری بايد جرم محسوب شود!
رابطه عشقی يک زوج جوان زمينه خشونت ،تھديد و تعقيب آنھا را از
طرف خانواده دختر فراھم کرد .در حال حاضر اين دختر  19ساله و پسر
 25ساله به زندگی در شرايط مخفی محکوم شده اند .روز دوشنبه دادگاھی
در شھر گوتنبرگ تشکيل خواھد شد تا به شکايت اين زوج عليه پدر ،مادر،
خاله ھا و  2پسر خاله دختر رسيدگی کند .اين زوج جوان به دليل ھراس از
تھديد جانی در جلسه دادگاه حضور پيدا نخواھند کرد و از طريق ويديو
پروسه دادگاه را دنبال ميکنند .طبق شکايت دختر ،وی مورد ضرب و شتم
و خشونت خانواده قرار گرفته است .خانواده قصد داشتند دختر را به زور
شوھر دھند .دختر جوان به ازدواج اجباری تن نداده و چندی پيش با مرد
مورد عالقه خود ازدواج کرده است .ازدواج اجباری يکی از پايه ای ترين
حقوق فردی انسان را زير پا ميگذارد و بايد بعنوان يک جرم برسميت
شناخته شود.
اعتراض در مقابل دادگاه
صبح روز دوشنبه  11مه چند تن از فعالين سازمان آزادی زن با در دست
داشتن عکس فاديمه شاھيندال )يکی از قربانيان قتلھای ناموسی در سوئد(
راس ساعت  8صبح در مقابل دادگاه گوتنبرگ حضور پيدا کرده و
اطالعيه ھای مربوط به اين اتفاق را ميان کسانی که وارد ساختمان ميشدند
پخش کردند .خبرنگار روزنامه  GPو تلويزيون کانال  4سوئد به فراخوان
ما به محل آمدند و با شھال نوری ،مسئول سازمان آزادی زن در سوئد
مصاحبه کردند.
فعالين سازمان آزادی زن در حاليکه پالکاردھايی که روی آن شعارھايی
عليه ازدواج اجباری و خشونت ناموسی نوشته شده ،بر سينه آويزان کرده
بودند ،در جلسه دادگاه حضور يافتند .جلسه بعدی دادگاه به روز جمعه 15
مه موکول شد .نتيجه دادگاه را در اطالعيه بعدی باطالع خواھيم رساند.
ظھر ھمان روز خبر اين اعتراض در رسانه ھای سوئد انعکاس وسيع پيدا
کرد .از جمله نکات مھم مندرج در گزارش روزنامه  ،GPاشاره شھال
نوری به لزوم برخورد جدی با خطر ازدواج اجباری ،سير صعودی
مراجعين جھت دريافت کمک در شروع فصل تابستان و اختصاص بودجه
بيشتر دولتی به مبارزه با اين معضل بود .ترجمه جمالت مندرج بر
پالکادرھا :حفظ ناموس خانواده ،حربه ای است جھت کنترل سکسواليته
زن! حفظ ناموس خانواده ،با پايه ای ترين حقوق فردی انسان مغايرت
دارد! تحميل ازدواج اجباری بايد جرم محسوب شود! کمک کنيد تا زندگی
زنان را تغيير دھيم!
ستم بر زن موقوف ،زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
 12مه 2009
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لندن:
فراخوان به تظاھرات در دفاع از کارگران دستگيرشده در اول ماه مه  ٨٨در ايران
تجمعات اول مه امسال در ايران با يورش وحشيانه جمھوری اسالمی روبرو شد .در تھران به فراخوان  ١٠تشڪل و نھاد ڪارگری جمعيت قابل
توجھی در پارڪ الله جمع شدند ڪه با حمله وحشيانه نيروھای انتظامی روبرو شد .نيروھای رژيم ضمن ضرب و شتم شرکت کنندگان حدود ١٥٠
نفر را دستگير و روانه زندان ڪردند .جرم ڪارگران دستگير شده ،شرکت در اول مه و اعتراض به بی حقوقی مطلق طبقه ڪارگر و طرح
مطالبات خود منجمله حق اعتصاب و تشکل است.
ما شرکت کنندگان در اين تظاھرات ضمن محڪوم ڪردن يورش وحشيانه به مراسمھای اول مه در ايران و اعدامھاي وسيعى که در طى يکماه اخير
جھت سرکوب و دامن زدن به ايجاد فضاى رعب توسط رژيم اسالمى انجام شده است ،تمام جريانات مترقی و انساندوست را به تالش ھمه جانبه برای
آزادی بی قيد و شرط دستگير شدگان اول مه فراميخوانيم .ما به سھم خود ھمه توان خود را برای آزادی آنھا و برای فشار به جمھوری اسالمی
سرمايه بڪار خواھيم گرفت.
از ڪليه اتحاديه ھای ڪارگری ،احزاب و جريانات مترقی و نھادھا و مراڪز دفاع از حقوق انسان ميخواھيم ڪه به ھر شيوه که خود مناسب
ميدانند ،جمھوری اسالمی را به جرم اين اعمال ضد انسانی محڪوم و برای آزادی دستگير شدگان تالش ڪنند .دفاع از آزادی فوری و بی قيد شرط
تمام دستگير شدگان وظيفه ھر حزب و جريان و نھادی است ڪه به سھم خود از حقوق انسان ،از آزادی بيان و عقيده و تشڪل دفاع خواھد ڪرد.

زمان :روز شنبه  ١٦مه  ،٢٠٠٩راس ساعت  ٢بعد از ظھر
آدرس :جلوى ايستگاه فارسى تلويزيون بى بى سى در آکسفورد استريت
)توجه فرماييد که اشتباھا بطرف ايستگاه راديو بي بي سي در ھلبورن نرويد(
ليست تشکلھا ،احزاب و نھادھاي شرکت کننده در اين تظاھرات:
اتحاد بين المللي در حمايت از کارگران در ايران – واحد انگلستان ،شوراي ھمبستگي با جنبشھا و اعتراضات مردم ايران ،حزب کمونيست کارگري
– حکمتيست )تشکيالت بريتانيا( ،حزب اتحاد کمونيسم کارگري ،سازمان فداييان )اقليت( ،سازمان زنان ھشت مارس )ايران – افغانستان( –
انگلستان ،سازمان سراسري پناھندگان ايراني – واحد انگلستان ،کانون زندانيان سياسي ايران در تبعيد

کارگر زندانى آزاد بايد گردد!
 -١محمد اشرفی  -٢سعيد يوزی  -٣يونس ارژنگ  -۴مھدی شانديز فراھانی  -۵صالح کيا آبادی  -۶جعفر عظيم زاده
 -٧منصور حيات غيبی  -٨شاپور احسانی راد  -٩علی رضا ثقفی  -١٠غالمرضا خانی  -١١سيروس فتحی -١٢
مريم محسنی  -١٣پروانه قاسميان  -١۴فاطمه شاه نظری  -١۵شريفه محمدى  -١۶محمد فرجی  -١٧فرج ﷲ سعدی
 -١٨سيد جواد موسوی  -١٩محسن ثقفی  -٢٠بھروز خباز  -٢١فايق کيخسروی  -٢٢زانيار احمدی  -٢٣نجما
رنجبران  -٢۴علی معدب  -٢۵سعيد سجودی  -٢۶جمال سيد علی  -٢٧سيروس رھياد  -٢٨حميد قربانی  -٢٩اميد
شفيعی  -٣٠يکزاد زنگنه  -٣١امير يعقوبعلی  -٣٢کاوه مظفری  -٣٣پوريا پيش تازه  -٣۴طاھا ولی زاده  -٣۵جلوه
جواھری  -٣۶افسانه عظيم زاده  -٣٧حسين مير بھاری  -٣٨مريم مير بھاری  -٣٩احمد داوودی  -۴٠مريم يمينی فر
 -۴١الله محمدی  -۴٢فاطمه اقدامی  -۴٣حميد يعقوب علی  -۴۴محمد احسان  -۴۵نسرين عليزاده  -۴۶بھرام
)عيسی( عابدينی  -۴٧غالمرضا رجبی  -۴٨سجاد سبزعلی پور  -۴٩مسعود لقمان  -۵٠بھناز فرمانبر  -۵١ميثم
جعفر نژاد  -۵٢اسدﷲ پور فرھاد  -۵٣عليرضا فيروزی  -۵۴ھما اژدرنيا  -۵۵حميد خادمی  -۵۶عين اله بصيری
 -۵٧آيسان زرفام  -۵٨احمد داوودی  -۵٩محمد لطفی  -۶٠خوشبخت  -۶١بھنام ... -۶٢
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ستون آخر،
شکنجه در دمکراسی ،شکنجه در اسالم ،و کودنان سياسی
على جوادى
مدتی است که بحث شکنجه رسمی و اعالم شده
در آمريکا شدت گرفته و داغ شده است .ميگويم
شکنجه رسمی و اعالم شده ،چرا که يک رکن
فعاليت تمامی سازمانھای امنيتی و اطالعاتی
اين جوامع دمکراسی بر شکنجه استوار است.
ديک چينی ،معاون سابق رياست جمھوری
آمريکا ،ھر روز مشغول مصاحبه و دفاع از
شکنجه و تجسس در زندگی خصوصی مردم و
دفاع از محدود کردن آزاديھای مدنی و فردی
است .جناح راست و افراطی ھيات حاکمه
آمريکا القاب "پاکيزه ای" برای اين روش
ديرينه و ضد انسانی تعرض و نابودی حرمت
انسان و کسب اطالعاتش اختراع کرده است:
"روشھای توسعه يافته بازجويی" نام ديگری
برای شکنجه در ميان اين سياستمداران اطو زده
است .بحثھا در رسانه ھا متنوع و در عين حال
تھوع آور است .ميپرسند ،آيا شکنجه موثر نبوده
است؟ آيا شکنجه باعث تقويت "امنيت" جامعه
آمريکا نشده است؟ آيا نبايد "تروريستھا" را
شکنجه کرد؟ ھر پاسخ مثبتی به معنای توجيه
ادامه رسمی و آشکار شکنجه در اين سيستم
است .
ديدنی تر اين است که برای کنار گذاشتن
شکنجه به مسئوالن امنيتی و اطالعاتی خود اين
سيستم متوسل ميشوند .برخی از کارشناسان
امنيتی و جاسوسی آمريکا مخالفت خود با
شکنجه را بر اين مبنا قرار داده اند که گويا:
"اطالعات بدست آمده در زير شکنجه قابل
اعتماد نيست"" ،افراد در زير شکنجه آنچيزی
را ميگويند که بازجويان ميخواھند" .و بعضا
نتيجه ميگيرند که شکنجه به اين داليل بايد کنار
گذاشته شود .بسياری از "ليبرالھای" اين سيستم
ھم با اين منطق به "نقد" شکنجه ميپردازند.
مدافع شکنجه وقيح و جنايتکار است" .مخالف
اش" در اين چھارچوب بی شرم و بی احساس.
و بايد با ذره بين بگردی که کسی را در اين
جنجالھای تلويزيونی پيدا کنی که ذره ای
شرافت و آزاديخواھی و انسانيت را نمايندگی
کند .قاطعانه و ھمه جانبه ،بدون قيد و شرط ،در
نقد شکنجه و ھر نوع اذيت و آزار بازداشت
شدگان و حقوق متھم دفاع کند .
واقعا مشمئز کننده است .در قرن بيست و يکم

نمايندگان دمکراسی در آمريکا،
عاملين شکنجه و سرکوب بحث
ارزش مصرف "شکنجه" را به جلو
آورده اند .جناحی رسما از شکنجه
دفاع ميکند .جناح مخالف و "چپ
اش" مبنای مخالفتش را بر عدم قابل
اعتماد بودن اطالعات بدست آمده از
متھم در زير شکنجه استوار کرده
است .اوباما ھم عليرغم مخالفت
ظاھری با شکنجه در مقابل ھر گونه
محاکمه و بررسی قضايی پرونده
آمرين و عاملين شکنجه قاطعانه
ايستاده است .واقعا دريغ از يک جو
انسانيت و اصوليت در دفاع از حقوق
مدنی و شھروندی و حقوق متھمين .
در طرف ديگر ،شکنجه و سرکوب
وحشيانه و ضد انسانی يک رکن
ھميشگی سياست و يک پايه حکومت،
در رژيم اسالمی است .اسالم بر پايه
ترور و اعدام و سرکوب گسترده
حاکميت ميکند .دو روز بدون
سرکوب قادر به بقاء نخواھند بود .اين
رژيم صد ھزار اعدام است .شکنجه و
روشھای بازجويی را به عرش اعلی
و خدايی آن رسانده است .قفس و
تابوت اسالمی و شالق و دستبند قپانی
و ھزار روش ديگر را تاريخ در
پرونده اين اوباش اسالمی ثبت کرده
است .
اما اين روزھا بحث شکنجه در جامعه
ايران اسالم زده داغ نيست .در ايران
گاھی ھمه چيز وارونه است .رژيم
اسالمی دستگير ميکند .شکنجه ميکند.
انسانھا را به حد مرگ شکنجه ميکند
تا اطالعاتشان را تخليه کند ،در مقابل
با جريانات و کودنان سياسی ای
مواجه ھستيم که مبنای نقدشان
"اطالعات" بدست آمده در زير
شکنجه است .بجای تعرض به شکنجه
گر ،قربانی و فرد شکنجه شده را
مورد تعرض سياسی قرار ميدھند که
چرا وادار به اعتراف و بيان

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

اطالعاتی در زير شکنجه شده است .و اين تھديد را
باالی سر اين قربانيان قرار ميدھند .يک نمونه چنين
سياست ضد انسانی را در برخی از نوشته ھای به
اصطالح افشاگرانه در پيرامون جريان دانشجويان
آزاديخواه و برابری طلب ميتوان ديد .بجای نقد
متمدنانه سياسی نقطه نظرات شاھد "گروگان" گيری
اخالقی و قرار دادن اين اتھامات در باالی سر اين
فعالين ھستيم .
من در عين حال که طرفدار قھرمان سازی پوچ از
زندانی سياسی ای نيستم در عين حال نيز مخالف سر
سخت ھرگونه اعمال فشار اخالقی و سياسی بخاطر
عدم تحمل شکنجه در زندان و استفاده از شرايط زندان
بمنظور خرد کردن حرمت و شخصيت افراد و يا
"نقد" سياسی آنھا ھستم .حرمت و شخصيت انسان
محترم و عزيز است .ما فعالين کمونيست و آزاديخواه
ھيچ تعھدی از پيش نسپرده ايم که گوشت و پوستمان
درد ناشی از شکنجه و ضرب و شتم را منعکس نکند.
کمونيست بودن به معنای عدم کار کرد سيستم عصبی
انسان در زير شکنجه نيست .آن کودنان سياسی که به
جای تعرض به رژيم شکنجه گر به فرد شکنجه شده
بخاطر عدم مقاومت و يا "اعتراف" حمله ميکنند را
بايد وسيعا افشاء و ايزوله کرد .دفاع از حرمت انسانی
تمام افرادی که تحت شکنجه قرار گرفته اند ،مستقل از
درجه ايستادگی شان ،يک وظيفه حياتی ما
کمونيستھای کارگری است .يک روش موثر در خنثی
کردن اھرمی که رژيم اسالمی و برخی کودنان
سياسی در مقابله با فردی که تحت شکنجه ناچار به
اقرار و دادن اطالعات شده است ،اعالم علنی شرايط
زندان ،اعالم شکنجه ھا ،نقد ھمه جانبه اين رژيم
اسالمی و تالش برای خنثی کردن و طرد ابزار
شکنجه و اقرار گرفتنھا توسط افراد شکنجه شده است .
انسانھايی که انواع شکنجه و اذيت و آزار را تحمل
ميکنند مسلما در زمره قھرمانان مقاومت در مقابل
شکنجه اسالمی ھستند ،اما آنھا که نتوانستند مقاومت
کنند ،ھيچ جرمی مرتکب نشده اند ،عزيزان و
ھمرزمان ما ھستند * .

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کمک مالى کنيد!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

