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 سياوش دانشور

 ايران خودرو، قتلگاه کارگران
يک کارگر ديگر، علی امامی، در سالن           

 26روز دوشنبه       .  پرس به قتل رسيد         
شهريور حوالی عصر، علی امامی بين            
دستگاه قالب گير کرد و بالفاصله جان              

اين دومين قتل تنها در بيست روز       .  باخت
حوادث محل  !  گذشته در اين شرکت است    

کار در جهان هر روز به اندازه يک                    
. جنگ وسيع از کارگران قربانی ميگيرند     

اين جنگ ظاهرا اعالم نشده، روزنامه ها     
فتوحات و شکست سپاهيانش را منعکس         

اما يک جنگ واقعی است که             .  نميکنند
طبيعت اش چيزی نيست جز بردگی                   

سرمايه داران سودشان و نرخ           .  کارگر
استثمارشان، بويژه در ايران، تا آن حد             
باال هست که ايمنی محيط کار را افزايش         

سوانح ”دهند و از مرگ کارگران در                 
چرا نميکنند؟ هيچ     .  جلوگيری کنند  “  کار

عاملی جز ارجحيت سود به جان آدمی              
اين .  توضيح دهنده اين جنايت نيست               

درست است که هيچ دادگاهی سرمايه را         
بخاطر قتل کارگران در محيط کار                      
محاکمه و تحت پيگرد قرار نميدهد، که             
اينهم سند ديگری بر جوهر ضد کارگری        
قوانين و حقوق است، اما چه کسی                        
نميداند که قاتلين عاليجنابان صاحب                   
سرمايه و سهام در اين شرکت و                             

 شرکتهای مشابه اند؟ 

کارگران ايران خودرو و طبقه کارگر               
قتلهای ”ايران الزم است حول اين                       

محل کار اقدامی صورت        “  زنجيره ای  
اگر کاری نکنيم، چرخه قتل در              .  دهند

ايمنی .  محيط کار ادامه خواهد يافت                
محيط کار جزو ضروريات کار طبقه                

محيط کار نبايد قتلگاه             .  کارگر است    
ميتوان اين وضعيت را        .  کارگران باشد  

به خانواده و بازماندگان و             .  تغيير داد   
همکاران علی امامی و طبقه کارگر اين           

 .*   فاجعه را تسليت ميگويم

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .و ستون آخر...  عليه فتوای اسالميون، نامه ها، در صفحات ديگر؛

 "عليه رژيم صد هزار اعدام –عليه اعدام "گوشه هايی از پيشرفت کمپين 
 ١٠٠٠٠٠ اکتبر روز جهانی عليه اعدام، روز جهانی عليه رژيم               ١٠ کمپين   :يک دنيای بهتر  

 اعدام در چه موقعيتی قرار دارد؟ 

فضای سياسی جامعه بطور قابل        .  اين کمپين اکنون ابعاد گسترده تری بخود گرفته است                 :علی جوادی 
برخی از احزاب و جريانات و محافل سياسی بطور               .  مشاهده ای نسبت به اين مساله حساس شده است              

تظاهراتهايی و اعتراضاتی در شهرهای مختلف اروپا فرخوان داده شده             .  رسمی به اين کمپين پيوسته اند       
در ايران ما شاهد تحرکی سياسی در ميان فعالين سياسی و همچنين افکار                         .  است

 در باره تشکلهای کارگری
 و مبرميت جنبش مجمع عمومی
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 !تاريخ شکست خوردگان
 در حاشيه سخنان سازگارا

 
 کاميار آزادمهر

 10صفحه 

زارش ران و                 گ گ ت ع ن اب ص ص ت  اع
ی       ع دست ی       هنرمندان صناي ازگشاي در ب

نمايشگاه سراسری صنايع دستی آشور     
 در مشهد                      
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 يادداشت سردبير

هيئت دائر دفتر سياسی 
سخ ميدهد؛پا  

 
موضع حزب حکمتيست در * 

  اکتبر10باره کمپين 

 

در باره فرهنگ جديد در ميان *
برخی اعضای  حزب کمونيست 
 کارگری و حزب حکمتيست

6صفحه   

!ايران خودرو قتلگاه کارگران است  
!سرمايه داری قاتل واقعی کارگران است  
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2صفحه  يک دنياى بهتر   

تالشهاى سالهاى اخير فعالين و              
رهبران عملى جنبش کارگرى                
براى ايجاد تشکل هاى مستقل                  
کارگرى بايد صميمانه مورد                    

دستاوردهاى .  بررسى قرار گيرد     
آن تثبيت شود و موانع همانطور             
که هستند شناخته شوند و براى                
پيشروى جنبش کارگرى پاسخهاى      
روشن و عملى و ممکن در تناسب        

هدف اين   .  قواى امروز داده شود      
مطلب کوتاه وارد شدن به                            
معضالت تاريخى جنبش کارگرى       
ايران، فاکتورهائى که مانع ايجاد          
سازمانهاى کارگرى شدند، و حتى       
نقد موضوعى گرايشات امکانگرا،     
قانونگرا، سنديکاليست و غيره               

هدف برجسته کردن مکان       .  نيست
مجمع عمومى کارگرى بعنوان               
تنها راه دخالت واقعى توده طبقه             
کارگر در تالش روزمره براى               

در .  دفاع از موجوديت خود است        
مورد مجمع عمومی و جوانب ريز       
کار آن بايد در شماره های بعدی             

اينجا به      .  نشريه صحبت کنيم          
تاکيداتی کلی در شرايط موجود              
جنبش کارگری و سطح تشکل آن          

سياست مجمع        .  اکتفا ميکنيم       
عمومى، عليرغم مرزبندى                       
سنديکاليستها و تفاسير تقليل                      
گرايانه برخى فعالين کارگرى از          
آن، تنها سياستى است که ميتواند            
دستاوردهاى تاکنونى جنبش                     
کارگری و اهدافى را که فعالين و           
رهبران عملی کارگرى بويژه در          
زمينه تشکل کارگری دنبال                       
ميکردند، ارتقا دهد و به واقعيت             

 . نزديک کند

 

چند سال گذشته همراه با حضور            
قويتر جنبش کارگرى، فعالين و              
رهبران عملى تالشهاى متعددى            
کردند که در ثقل همه آنها تشکل              

تشکل .  مستقل کارگرى قرار دارد     
مستقلى که قرار است منافع کارگر       
را در تقابل با دولت و سرمايه                   
داران نمايندگى کند و در مقابل                
سياستهاى جريانات حکومتى در           

فعال از     .  ميان کارگران بايستد        
مباحث تاکنون صورت گرفته،               
تقابلهاى واقعى و مصنوعى،                    

اين بحث حتى      !  کارگران شدند  
فراموش ميکند که تحزب يک             
پايه اساسی تشکل پيشروان طبقه      

برخى نيز مستقيما و                .  است
تلويحا صورت مسئله را خط                
ميزنند و غير ممکن بودن ايجاد          
تشکل در شرايط کنونى طبقه               

. کارگر را نتيجه ميگيرند                       
موانعى را برميشمارند و عمال           
تشکل ناپذيرى کارگر را نتيجه           

بخشى نيز برون رفت       .  ميگيرند
از اين وضعيت را اتحاد                           
گرايشات و گرفتن مخرج                       
مشترک و جمع شدن حول مينيمم      

 . ها را راه درستترى ميدانند

 

به نظر ما دالئل اينکه کارگران          
تاکنون به تشکل دست نيافته اند          
هيچکدام از اينها نيست يا الاقل           
اينها عوامل اصلى عدم موفقيت         

منظور .  تالشهاى تاکنونى نبودند   
از عدم موفقيت بى ارج کردن و         
تاثيرات فعاليت تاکنونى و حتى          
پيشرويهاى مبتنى به اين فعاليتها       
نيست، مسئله عدم ايجاد تشکلى          
در ميان کارگران و تحميل آن به        

در کشورهائى مانند    .  دولت است 
ايران، که اختناق و سرکوب                 
عريان و ارزان نگهداشتن                     
نيروى کار شرط سرپا نگهداشتن     
سرمايه دارى است، تشکل                    
کارگرى و رسميت داشتن آن از        
جانب دولت، هر دولتى، تابعى           

اين .  از تناسب قواى سياسى است    
يعنى تشکل کارگرى از فالن               
دريچه اى که قانون کار باز                   
کرده و يا فالن مقاوله نامه اى               
که دولت اسالمى امضا کرده               

هشتاد درصد         .  درنمى آيد        
دولتهاى جهان که خود را متعهد        
به بيانيه حقوق بشر و                                 
کنوانسيونهاى ملحقه آن ميدانند،       
در عمل نه فقط به آن پايبند                      
نيستند بلکه بطور خشن آن را              

تالشهاى قانونى  .  زيرپا ميگذارند 
. و ديپلماتيک هم جوابى نميدهد         

دليل اساسى آن اينست که دوره           
امروز کل نرمهاى سابق را زير        
سوال برده و خود همين نهادها و       
ميثاقهاى جهانى نيز مورد مناقشه   

                            در باره تشکلهای کارگری
                       و مبرميت جنبش مجمع عمومی
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مرزبنديها و برخوردهاى                            
ايدئولوژيک و روشهاى اساسا غير      

هدف عمومى و      .  طبقاتى ميگذريم  
اعالم شده يک خواست ساده و                  
قديمى يعنى حق تشکل کارگرى              

هدف اينبود که نهادهاى دولتى      .  بود
و پليسى مانند خانه کارگر و                        
شوراهاى اسالمى بجاى کارگر و          
نمايندگان واقعى اش در تعيين                   
دستمزدها و مسائل روز کارگران         

طبقه کارگر ايران      "  نمايندگی"تا   
. در نهادهاى جهانى کارگری ننشيند    

هدف اينبود و هست که مبارزه                  
کارگرى و روشها و اشکال آن، به         
اهداف آنى و آتى طبقه کارگر و                
اتحادش کمک کند و تسهيل کننده             

حاصل ايندور تالش           .  آن باشد     
فعالين کارگرى شکلگيرى کميته            
پيگيرى و بعد کميته هماهنگى،                
جمعها و نشريات مختلف، و نهايتا          
شوراى همکارى تشکلهاى                         

تشکيل اتحاديه       .  کارگرى بود      
کارگران بيکار و اخراجى، و                    
همينطور تجربه تالش براى                      
بازگشائى سنديکاى واحد و کال خط      
مشى سنديکاليستى براى ايجاد                  

اين .  تشکل کارگرى را هم داريم          
تالشها، با تمام جنگ و گريز و                  
دستگيرى ها و بحث و جدل و                    
جدائى و نزديکى، هنوز به يک                
تشکل کارگرى تثبيت شده منجر              

بعبارتى ديگر صورت    .  نشده است 
مسئله تشکل کارگرى هنوز                        

همين موضوع و      .  سرجايش است  
. چرائى آن نيز مورد بحث است              

عده اى ميگويند سکتاريسم و فرقه         
گرائى در جنبش کارگرى مانع                 

ترديدى نيست که   .  تشکل يابى است  
فرقه گرائى و سکتاريسم دشمن                
جنبش کارگرى است اما چرا                     
فعالين کارگرى دچار سکتاريسم             
شدند؟ عده اى بحث را تا دوره                   
ديدگاههاى عهد بوق و تقابل                        

عده .  ميبرند"  کارگر  -روشنفکر"
اى نيز پايه اساسى همين ديدگاه را          
ميگيرند و آنتى تحزب را در ميان           

گويا .  کارگران تبليغ ميکنند                
کارگران در موقعيتى قرار گرفتند         
که ميتوانند آزادانه عضو احزاب            
کارگرى شوند و احزاب کارگرى          
مانع وحدت و همبستگى طبقاتى              

17شماره   
بنابراين تشکل مستقل               .  است

کارگرى، در شکل رسميت يافته           
آن، و ايفاى نقش در سوخت و ساز        
سياسى و اقتصادى طبقه کارگر،           
تنها زمانى ممکن است که يا                      
سرمايه داران بصورت دوفاکتو            
ناتوان از مقابله با آن باشند و يا                 
سمبه پر زور جنبش کارگرى طى        
دوره اى از مبارزات آن را به                   
سرمايه داران و دولت شان تحميل        

در غياب چنين             .  کرده باشد      
اوضاعى،  و در شرايطى که                    
رسما و قانونا اعتصاب و تشکل             
غيرقانونى است، اشکالى از تشکل     
کارگران امکان دارد که با تناسب         
قوای موجود ظرفيت رشد و                      
گسترش داشته باشد و در عين حال       

. اختناق قادر به پس زدن آن نباشد         
عليرغم غيرقانونی بودن اعتصاب      
و تشکل کارگری، همانطور که              

 صورت        به وفور        اعتصاب        
ميگيرد، اشکالى از تشکل                          

 وجود  به وفور کارگرى هم ميتواند    
فعال و رهبر کارگرى     .  داشته باشد 

تنها وقتى ميتواند کارگر را بميدان        
بکشد و بدرجه اى تشکل و توان              
تشکلش را نگاه دارد و حتى ارتقا           
دهد، که دقيقا روى محوريترين              
خواست و اعتراض کارگر در                
همان روز و مقطع معين متکى               

خواستى که کل کارگران        .  ميشود
را به ميدان ميکشد و رودرروى             
کارفرما و سرمايه دار و دولت                

تشخيص سوال و         .  قرار ميدهد    
سطح مبارزه کارگر در يک محيط       
کارگرى معين و يا حتی صنايع               

و نه سطح مبارزه طبقه                -معين
و يا تشخيص       -کارگر بطور کلى    

درد عمومى جنبش کارگرى،  و             
مقبوليت و مشروعيت و حق                     
بجانب بودن آن در ميان کارگران،       
اينها يعنى تشخيص امکان و                      
پتانسيل به صحنه آمدن توده طبقه          

آنچه کارگر را بطور               .  کارگر
اتومات وارد صحنه نبرد برسر              
حقوق خويش ميکند متنى است که         
مبارزه و اعتصاب را موجب                   
ميشود و متنى است که رهبر                     

متشکل کارگرى ميتواند براى                
 کردن و متشکل نگاه داشتن                    

 .  کارگر تالش کند

 

 مجمع عمومى

ظرفى که بتواند اين پتانسيل                       
اعتراضى را          
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3صفحه  يک دنياى بهتر   

آزاد کند، ظرفى که ساده و عارى          
از بحثهاى کليشه اى است، ظرفى         
که توده کارگر را مستقيما در امر          
عمومى اش شريک ميکند، ظرفى       
که ميتواند در مقابل بورکراسى و          
مناسبات اربابى و فرقه اى و غيره        

مجمع در ميان کارگران بايستد،            
اولين .   است عمومى خود کارگران   

خاصيت مجمع عمومى اينست که         
کارگر اختيارش را به کسى                       

اگر نماينده و يا نمايندگانى      .  نميدهد
انتخاب ميکند براساس توافق و               
اراده جمع و براى اهداف                            
مشخصى انتخاب ميکند و بعدا                
ميخواهد نتيجه را از همان                          

خاصيت ديگر      .  مکانيزم بشنود     
مجمع عمومى آموزش کارگر و             
تضمين دخالتگرى مستمر کارگر         

. براى منافع واقعى خويش است            
کارگر در مجمع عمومى و                         
اعتصاب قدرتش را درمى يابد و           

. در انفراد و انتظار ضعف اش را         
خاصيت ديگر و مهمتر مجمع                  
عمومى امنيت رهبر کارگرى                 
است که نيروى توده کارگر را                 

سنت مجمع   .  پشت سر خود دارد       
عمومى در ميان طبقه کارگر                    
ايران که تجربه شوراهاى                          

 را دارد    ٥٧کارگرى دوره انقالب     
در دو دهه گذشته و         .  قديمى است  

بويژه در سالهای اخير نيز مجمع           
عمومی يکی از ارکان اعتراضات      
و مبارزات کارگری بوده که توده         
کارگران وسيعا در آن شرکت                  

با اينحال سنتهاى            .  داشته اند     
اجتماعى اتومات منتقل نميشوند،          
بايد به کار گرفته شوند و تحکيم و          

 . تثبيت شوند

 

مجمع عمومى مهمترين تشکل و            
 در    ممکن ترين تشکل کارگرى          

نه نيازى به     .  شرايط حاضر است    
اجازه و ثبت دارد و نه هيچ فرمول        

. غامض و اساس نامه اى ميخواهد       
کارگر به هر دليل که تشخيص                 
ميدهد منافعش در خطر است در            
صحن کارخانه، در غذاخورى و           

. غيره مجمع عمومى ميگيرد                   
تصميم ميگيرد و براى اجراى                 
تصميماتش نمايندگانش را انتخاب       

ما با   .  محيطها صورت ميگيرد     
اشکال مختلف جمع شدن                         
کارگران دور هم و به بهانه هاى        
مختلف نه فقط ايرادى نميبينيم             
بلکه آنرا جزئى از تالش                         

اما .  اجتماعى کارگران ميدانيم       
اگر امر تشکل کارگرى را به               
گلگشت و جمع شدن در کميته              
هاى مختلف و نهادهائى که توده        
کارگر به آن ربطى ندارد تنزل           
دهيم، مستقل از هر نيت خير و            
تالش شبانه روزى فعالين                      
کارگرى، اين تالشها به بن بست        
ميرسد و کمکى به سازمانيابى            
کارگرى و افزايش قدرت و توان      

. کل طبقه در مصافهايش نميکند       
نفس اينکه کميته ها و نهادهاى            
موجود، عليرغم بحثها و فضائى       
که ايجاد کردند و دخالتهاى مثبت      
و پيشرونده اى که در آکسيونها و     
مناسبتهاى اول مه داشتند، در              
مورد هدف اساسى شان يعنى              
ايجاد تشکل کارگرى موفق                   
نبودند، فعاليت به روشهاى سنتى      
و عدم اتکا به توده کارگر و                    
اعتراض کارگر در محيط کار و       

 .  زندگى اش است

 

طبقه کارگر در مختنق ترين                 
جوامع درجه اى از تشکل و                  

. سوخت و ساز درونى را دارد           
اعتراضات و اعتصابات متکى         
به اين مکانيزمهاى اجتماعى               

فعال کارگرى و    .  درون طبقه اند   
سياست سازماندهى کارگرى              
نميتواند خود را از اين داده هاى         

طبقه کارگر  .  اجتماعى منفک کند  
را ميتوان در ظرفيتهاى متعددى       

در .  سازمان داد و متشکل کرد         
وضعيت و شرايط امروز که کار      
پيمانى و قراردادى، فقر مطلق و       
بقول خودشان شديد گلوى کارگر      
را ميفشارد، اعتراض کارگر با         
تمام موانع و محدوديتهاى ايجاد         

. شده پتانسيل بسيار بيشترى دارد     
رشد خودآگاهى و تشکل کارگر         
محصول اين اعتراض و متکى          

ممکن است کارگران     .  به آنست  
در مقياس کمترى در مراسمها و       
يا مناسبتهاى خاصى شرکت کنند      
اما در ابعاد هزاران نفره و براى       
مساىل واقعى شان اعتراض              

سياست آکسيونى کردن      .  ميکنند

مجمع عمومى در دوره            .  ميکند ...در باره تشکلهای کارگری
اعتصاب بيشترين قابليت را دارد         
چون کارگران دسته جمعى                       
ميتوانند در هر مورد سياست و               
تاکتيک شان را تعيين کنند و                     

تجارب .  متحدانه پشت آن بروند         
مجمع عمومى در نساجيهاى                    
کردستان در متن اعتصاب نمونه          

 . بسيار ارزنده اى است

 

 مجمع عمومى منظم

تشکيل مجمع عمومى بطور منظم      
اگر .  يعنى تحميل تشکل کارگرى       

واقعا کسی دردش متشکل کرده             
فوری کارگران در مقياس وسيع و       
سراسری است، مبرمترين کارش       
در شرايط امروز تالش برای                  
تشکيل مجامع عمومی کارگری            
بشکل منظم و تبديل آن به يک                  
سنت قوی و کارا در جنبش                        

وجود يک جنبش     .  کارگری است  
مجمع عمومی کارگران در متن             
هر اعتراض و اعتصاب، پايه                 
اصلی وجود يک جنبش شورائی          

مجامع .  کارگری فردا است               
عمومى کارگرى امروز با هر                
تغيير تناسب قوا به نفع کارگران            
ميتوانند فورا به شوراهاى                         

شوراى .  کارگرى تبديل شوند           
کارخانه متکى به مجمع عمومى           
است و مجمع عمومى رکن اساسى      

شورا يعنی  .  شوراى کارگرى است  
بنابراين اگر   .  مجمع عمومی داير    

فعالين کارگرى ميخواهند در                   
شرايط و تناسب قواى امروز امر         
تشکل کارگرى را پيش ببرند و               
کارگران را متشکل کنند، راهش          
کندن فعالين کارگرى از محيط                
طبيعى شان و متشکل کردن در              
نهادهائى بيرون موجوديت واقعى       

اين روش سازمانهاى    .  طبقه نيست 
چريکى و غير کارگرى قديم بود           
که کارگر را از محيطش ميکند و          
در هسته ها و جمعهايى متشکل              
ميکرد که از کارگر و اعتراض             

محافل و    .  کارگرى بريده ميشد       
جمعهاى رهبران و فعالين                          
کارگرى هميشه و همواره وجود           

اما .  داشتند و وجود خواهند داشت      
کار رهبر عملى و فعال کارگرى           
در محيط کارگرى، يعنى محل کار      

امر .  و محل زندگى کارگران است    
متشکل کردن کارگر در اين                     
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اعتراض کارگرى، برخالف                   
طبيعت اعتراض کارگرى که                  
خصلتى بيوقفه دارد، دور شدن از         

. مکانيزمهاى اعتراضى طبقه است   
معضل بيکارى و تشکل بيکاران          
اگر به معضل طبقه و مبارزه                    
بخش شاغل طبقه گره نخورد،                 
سرنوشتى جز تحليل رفتن و نهايتا        

. نااميدى کارگران را بدنبال ندارد        
کارگرى که محتاج نان شب است          
هر روز نميتواند به جلسه و                        

کارگرى که  .  گلگشت و غيره بيايد    
دو شيفت کار ميکند و هنوز                       
نميتواند خداقل زندگى اش را تامين      
کند نميتواند به ايجاد کميته اى از            

. فعالين کارگرى دل خوش کند                
کارگر آنجا احساس قدرت ميکند           
که براى منافع اش در ميدان است          
و مستقيما دخالت و اعتراض                    

کارگرى که از يک مبارزه      .  ميکند
پيروز بيرون مى آيد اميدوارتر،            
متشکل تر، و خوشبين تر است و           
ارزش وحدت و انسجامش را                   

کارگرى که    .  بيشتر درک ميکند      
زير منگنه اختناق و فقر گير کرده         
است آنجا ميتواند حضور يابد و به        
اصطالح مايه بگذارد که همه                  

سطح .  دردشان را فرياد ميزنند           
مبارزه و تشکل طبقه به اين                       
اعتراض هميشگى و بيوقفه متکى        
است و محيط اين اعتراض                         
کارخانه ها و محالت کارگرى                

نقطه شروع تشکل توده اى        .  است
طبقه کارگر همينجاست و تشکيل          
مجامع عمومى کارگرى هم اساسا        

بنابراين نه بايد مجمع      .  همينجاست
و "  واقعگرايى"عمومى را بنا به         

موکول "  مرزبندى با آرمانخواهى  "
براى تشکلهائى که    .  به محال کرد   

بروشهاى سنديکاليستى اداره                   
 دخالت مستمر   ميشوند و اساسا            

توده کارگران در آن موضوعيتى         
ندارد، البته مجمع عمومى منظم             

اما براى     .  هم ضرورتى ندارد         
کارگرى که از سر اجحاف و                    
تعدى کارفرما و براى خواست                
اساسى و فورى اش اعتراض                   
دارد؛ مجمع عمومى مثل اکسيژن         

 . الزم است

 

براى کارگر سوسياليست که وجود      
نظام منحط سرمايه دارى را                      

 مسبب تمام مشقات جامعه ميبيند، 

!مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم توده کارگران  4صفحه   
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 روز بازگشايی بازار            27/5/86
در مشهد بود آه با                 ...  هنر و    

حضور تعداد زيادی از                                 
صنعتگران از سراسر آشور برای     

 . معرفی وعرضه آاال مواجه شد

 

در ساعات آغاز افتتاحيه با حضور      
مسئولين استانی و سخنرانی                      
مكرمی فر رئيس سازمان ميراث          
فرهنگی آغاز شد آه  البته ايشان            
در اين جلسه ضمن ارزش نهادن           
به هنر و صنايع دستی آمار از بين         

 91رفتن توليدات صنايع دستی را        
او اشاره ای به     .  درصد اعالم آرد   

 هزار  500از دست رفتن بيش از         
فرصت شغلی نكرد آه خود بيانگر      
ضد و نقيض بودن فرمايشات                   

. مزخرف ايشان و امثال او ميباشد       
اين نمايشگاه در يكی از مجتمعهای      
نو ساز در يكی از مناطق دور و              

اين مجتمع  .  دنج  مشهد برگزار شد     
به اظهار صريح مسئولين سازمان       
صنايع، توسط يكی از سرمايه                 

 . داران سازندگی بنا شده است

در فاصله آمی ماموران نيرو                  
انتظامی اقدام به پراآنده آردن                
وخارج آردن تجمع از محل                      
نمايشگاه را آردند آه صنعتگران         
اقدام به بازنويسی و جمع آوری              

  .اعتراضاتشان آردند

در روز دوم آار نمايشگاه،                        
صنعتگران با اقدام به اعتصاب و         
تجمع در فروشگاههای خود                   

صنعتگران اقدام به باز گشت                
بدون اثاثيه خود آردند آه                        
خوشبختانه رسوايی مسئولين و          

  .سرمايه داران در برداشت

 

اين هم يک تجمع خانوادگی                    
صنعتگران صنايع دستی در                 

مشهد در مقابل استانداری                       
در آاغذها     .    .......  خراسان

 اخبار اعتصاب صنعتگران وهنرمندان صنايع دستیگزارش؛ 

 در بازگشايی نمايشگاه سراسری صنايع دستی آشور در مشهد

 !حضور نيافتند

 

اين حرکت بسيار مسئولين سازمان         
و خصوصا سرمايه گذاران بخش             

. خصوصی را مورد شوك قرار داد       
مسئولين به تهديد هنرمندان و                      
عوامل اعتصاب پرداختند؛ از قبيل         
لغو مجوزهای آنان و پروانه توليد و       
بعضا تهديد به بازداشت به جرم                 

. اختالل درسياستگذاری های استان      
امروز آه نمايشگاه روز پنجم خود          
را سپری ميكند، با وجود                                 
فروشگاههای بسته و استقبال                      

آنندگان بسيار محدود و در ازا هر           
صنعتگر دو نفر مامور لباس                        

  .شخصی وجود دارد

 

ماموران  لباس شخصی طی يك                 
اقدام عوامفريبانه و مضحك اقدام به        
باز نمودن و شكستن قفل کارگاهها           

. بدون حضور صاحبان آن پرداختند      
البته تعداد قابل توجهی از                                
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نوشته شده؛  زندگی                                          

  ......ميخواهيم 

*** 

اين گزارش توسط يکی از                   
دوستان صنعتکار و فعال در             
ميان کارگران صنايع دستی               
. برای نشريه ارسال شده است         

گزارش و نمايشگاه و اعتصاب       
 86مربوط به اواخر مرداد                 

است، اما عکسهای سری اول           
 را   2005تاريخ انگليسی سال        

يا اشتباه از تنظيم      .  برخود دارد 
تاريخ دوربين است و يا اين                 
سری عکسها مربوط به دو سال      

در هر صورت از آنجا که .  پيش
اعتراضی در ميان اين بخش از       
کارگاهها را منعکس ميکند و            
متن گزارش با عکسهای                      
ارسالی انطباق دارند، آن را               

از اين دوست و       .  منتشر کرديم  
فعال عزيز کارگری تقاضا                 
داريم در مورد وضعيت و کار         
اين کارگاهها در ايران و بويژه        
استان خراسان گزارش دقيقی           
برای نشريه تهيه کنند تا                         
خوانندگان بيشتر در جريان               

 . قرار گيرند
 *سردبير 

همواره افق سوسياليستى و اتحاد و   
همسرنوشتى طبقه در هر مبارزه و تالش        
روزمره کارگر را فراموش نميکند و خود را موظف به آموزش          

توده کارگر  . کارگران به اين افق و سنتهاى مبارزه سوسياليستى ميداند  
بدون خواندن کاپيتال و ايدئولوژى آلمانى و مانيفست، ماهيت سرمايه و  

الزم نيست  . سرمايه دارى را از موقعيت واقعى خويش درک ميکند    
اگر سوسياليستى  . و غيره تقسيم کنيم" بيسواد و روشنفکر  "کارگر را به  

پايش روى زمين باشد و درد واقعى کارگر را به زبان توده اى بيان کند،      
کارگران  . ميگويند" صحيح است "کارگران برايش هورا ميکشند و      

بايد از دعواهائى حاشيه . اهميت و قدر رهبران خود را خوب ميشناسند  
دامن زدن به جنبش مجمع     . اى دورى کرد و به سواالت واقعى پرداخت   

عمومى امروز و تالش برای منظم کردن و تثبيت آن، تنها راه برون    
رفت از وضعيت فعلى و تنها راه پيشروى جنبش کارگرى در   

مسئله . اعتراضات برحق اش و از جمله خواست تشکل کارگری است  
بعدى که بايد جداگانه در مورد آن صحبت کرد اتخاذ روشهائى است که  

بلکه حضور طبقه کارگر را در يک     . خصلت آکسيونى و مناسبتى ندارند
مومنتوم دائمى، درست مانند جدال هر روزه اش عليه سرمايه، تضمين     

. *                                                                              ميکند  

...تشکلهای کارگری   

يا کار يا بيمه 
!بيکاری مکفی  
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جمعی از       "بنا به گزارش                      
علی "  کارگران ايران خودرو           

امامی کارگر بيست و شش ساله             
قسمت پرس در اٽر برخورد دو               

. قالب جان خود را از دست ميدهد         
اين دومين قتل در کارخانه ايران           
خودرو در ظرف بيست روز                   

حزب اتحاد کمونيسم    .  گذشته است 
کارگری درگذشت علی امامی را          
به خانواده امامی و کارگران ايران       
خودرو و طبقه کارگر صميمانه             

 . تسليت ميگويد

قتل علی امامی يک نمونه ديگر از       
کشتاری است که سرمايه داری در       
جهان کنونی بر عليه کارگران                 

قتل کارگران   .  سازمان داده است     
در محيط کار تصادف نيست،                  
گوشه ای از عملکرد دائم نظام                 

در اين نظام     .  سرمايه داری است    
جان انسانها تابعی از سود آوری            

اما سوانح کار و قتل     .  سرمايه است 
کارگران در ايران خودرو حتی             
فراتر از حد متوسط در ساير                     

 . محيط های کاری است

ايران خودرو يک قتلگاه کارگری        
در اين شرايط بيش از هر            .  است

زمان ضروری است که کارگران        
ايران خودرو در قسمتهای مخلتف       
مجمع عمومی خود را تشکيل                   

يک دستور اساسی اين               .  دهند

عمومی جامعه در قبال اين کمپين       
کمپين لغو مجازات   .  جهانی هستيم 

اعدام جای خود را در مشغله                  
ذهنی عمومی جامعه باز کرده              

بحٽهای زيادی پيرامون          .  است
مجازات اعدام، جوانب و ظرايف      
مختلف آن و همچنين مقابله با                 
رژيم اسالمی اعدام در مجاری            
گسترده ای در جامعه در جريان          

بنظرم در حال حاضر              .  است
بجرات ميتوان از يک جنبش                 
اجتماعی عليه اعدام و عليه رژيم        
اسالمی صد هزار اعدام صحبت        

مساله لغو مجازات اعدام          .  کرد
اکنون فقط يک مطالبه يا سوژه             
مبارزاتی برخی از احزاب                     
سياسی و مشخصا احزاب                        

اين .  کمونيستی کارگری نيست        
مساله اکنون به يک ويژگی و                 
داده ذهنی و سياسی بخشی از                 

اين .  جامعه تبديل شده است                
مجموعه بخشی از نقشه عمل                
عمومی و فاز اول حرکتی بود که        
حزب ما برای اين کمپين مد نظر         

 . داشت

 

کانال " تلويزيون   :يک دنيای بهتر  
اعدام "با ابتکار شما کمپين       "  يک
را شروع    "  زندگی آری     –نه    
اين کمپين چه بعدی به                 .  کرد

 جنبش عليه اعدام بخشيده است؟ 

ما بمنظور گسترش    :  علی جوادی 
ابعاد اين کمپين با رسانه های                 

مسئولين .  مختلف تماس گرفتيم        
اين تلويزيون و از جمله مسئولين        

از پيشنهاد  "  راديو صدای ايران   "
کمپينی که     .  ما استقبال کردند         

تلويزيون کانال يک آغاز کرده             
است بخش قابل توجه از جنبشی          
است که اکنون در سطح افکار               
عمومی جامعه فارسی زبان در            

اين تلويزيون  .  حال گسترش است   
با توان خوبی پيشقدم راه اندازی          

کمپينی در اين تلويزيون شده                   
ويدئو کليپ های متعدد،           .  است

برنامه های تلويزيونی متعدد،              
پرسش و پاسخ پيرامون مجازات        
اعدام و طوماری تهيه شده و هم            
اکنون در حال امضا شدن است،          
از جمله اقداماتی است که                          
تلويزيون کانال يک به آن                         

تاکنون بيش از        .  پرداخته است   
 –اعدام نه     " نفر پتيشن       ١٢٠٠٠

  !ايران خودرو قتلگاه کارگران است
 !ادامه کاری در اين کارخانه بايد منوط به تاييد بازرسان کارگری شود

مجامع عمومی تعيين هيات های              
بازرسی کارگری بمنظور تعيين            
ملزومات ايمنی کار در اين                          

هيات های بازرسی    .  کارخانه است 
موظفند تا استاندراد ايمنی قسمتهای      
مختلف کارخانه را مورد بررسی و      
گزارش خود را به مجمع عمومی           

اين هيات ها     .  کارگران ارائه دهند    
همچنين بايد به تحقيق و بررسی               
چگونگی مرگ علی امامی و                    
مسئوليت کارفرما و مديريت                     

مسئولين مربوطه در           .  بپردازند
صورت تعيين تقصير توسط هيات        
های بازرسی بايد به علت قتل                    

. کارگران دادگاهی و محاکمه شوند      
ادامه توليد و کار در ايران خودرو         
بايد منوط به نتيجه کار هيات های           

کارفرمايان .  بازرسی کارگری شود  
بايد موظف به انجام تمامی                           
پيشنهادات هيات بازرسی کارگران      
برای تامين ايمنی محيط کار در اين      

در صورت سر باز     .  کارخانه شوند 
زدن از اجرای توصيه های هيات          
بازرسی کارگری توسط کارفرما،        
کارگران چاره ای جز توسل به                 
اعتصاب برای ايمن کردن محيط            

 .  کار خود ندارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨۶ شهريور ٢٧
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. را امضا کرده اند       "  زندگی آری  
من از همه کسانی که به اينترنت             
دسترسی دارند ميخواهم که اين              

اين امضاها   .  پتيشن را امضا کنند      
در عين حال سندی است عليه                   
رژيم اسالمی که يک روز بدون             
اعدام و سرکوب و زندان نميتواند         

به حکومتی است   "  نه.  "سر پا باشد  
که بر چوبه های دار و جوخه های        
اعدام حکومت خود را مستقر کرده      

 .است

 

 آيا اين جنبش           :يک دنيای بهتر      
 -مهر خود را بر فرهنگ سياسی           

 مبارزاتی جامعه حک کرده است؟ 

 

 به نظر راه خوبی            :علی جوادی  
اما راه زيادی نيز      .  طی شده است   

يک .  بايد هموار و پيموده شود             
 –عليه اعدام       "جنبه مهم کمپين          

"  اعدام      ١٠٠٠٠٠عليه رژيم              
جاری شدن ديالوگ سياسی                       
پيرامون مساله مجازات اعدام                 

برای لغو مجازات اعدام بايد     .  است
اين .  به جوانب متعددی پرداخت         

جوانب سياسی، اجتماعی،                         
فرهنگی، و بعضا روانی و اخالقی      

جنبش عليه اعدام يک               .  هستند
يک .  مبارزه چند وجهی است              

اعدام و     .  مبارزه انسانی است         
. کشتار دولتی تاريخی ديرينه دارد      

طبقات حاکم و مذاهب در کنار                 
حاکميت سياسی توجيه گر اين                 
جنايت ديرينه طبقات حاکم بوده              

همانطور که اکنون مساله              .  اند
آزادی بی قيد و شرط زندانيان                  
سياسی به يک بخش از فرهنگ              
سياسی عمومی جامعه تبديل شده           
است، مساله لغو مجازات اعدام هم       
بايد چنين موقعيتی در جامعه و                

. فرهنگ سياسی توده مردم پيدا کند     
بايد کاری کرد که هيچ جريانی                
نتواند به توجيه بر پا بودن بساط              
اعدام چه امروز و چه فردا                         

جنبش ما در بحٽ و                .  بپردازد
گفتمان پيرامون مساله مجازات              

. اعدام تا کنون پيشقدم بوده است             
اين مبارزه نيز مانند مقوله                          

" آزاديهای بی قيد و شرط سياسی       "
آزادی بی قيد وشرط تمامی             "و    

مهر جنبش ما را    "  زندانيان سياسی 
  6صفحه  .  بر خود دارد

!مقابل فتوای اسالميون بايستيم  
!نمايش تعصب ممنوع! آزادی بيان و نقد قيد و شرط ندارد  

مدتی است خيمه اسالم با چند کاريکاتور  
اينجا و آنجا به لرزه در می آيد و لشکر   
هميشه مزدبگير و در صحنه اسالم فتوای   

عده ! قتل ميدهند و تهديد به مرگ ميکنند
ای هم از ترس اين جنبش خونريز 
سياسی سازش ميکنند و آزادی بيان را   
در مهد دمکراسی و ليبراليسم به مسلخ    

!                        اسالم و مذهب ميبرند  

                                   

اما راه حل ساده است؛ سگ در فرهنگ 
اسالميون . نيست“ نجس”سگ . اروپائی همان نيست که در اسالم است 

است،  “ مقدس”ميتوانند کله عيسی و موسی و هر که از نظر آنها  
اين  ! کاريکاتور کنند و جنگ صليبی را به جنگ کاريکاتورها تبديل کنند

فتواها بار ديگر اثبات ميکند که اسالم بخشی از لومپنيرم در جامعه  
!                                                       نمايش تعصب ممنوع! است  

... اکتبر10گفتگو با علی جوادی در باره کمپين   
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 ارزيابی شما از       :يک دنيای بهتر    
احتمال تصويب قطعنامه برای               
توقف مجازات اعدام در جهان در         
مجمع عمومی سازمان ملل                        
چيست؟ معنای اين پيروزی                      

 چيست؟ 

 

 بنظر ميرسد که اين        :علی جوادی 
قطعنامه در مجمع عمومی سازمان     

ارزيابی های   .  ملل تصويب شود     
اوليه حداقل بر چنين احتمالی                    

ما از تصويب چنين      .  استوار است 
قطعنامه ای در هر مجمعی دفاع             

تصويب اين قطعنامه در         .  ميکنيم
سازمان ملل يک گام و تنها يک               
گام در مبارزه بشريت متمدن در            
تحميل لغو مجازات اعدام بر مجمع     

تصويب اين  .  نمايندگان دولتها است  
قطعنامه به مبارزه عليه اعدام جنبه      

اما .  های گسترده تری می بخشد          
بر چيدن واقعی و عملی بساط                   

کار .  اعدام کار اين نهاد نيست              
کار جنبشهای  .  بشريت متمدن است  

کار کمونيسم       .  اجتماعی است      
بساط .  کار ماست  .  کارگری است  

اعدام را در جمهوری اسالمی تنها       
ميتوان با سرنگونی رژيم اسالمی        

 . اعدام برچيد

 

 بعد از پيروزی       :يک دنيای بهتر    
 احتمالی چه بايد کرد؟ 

 

 بايد برای پيروزی         :علی جوادی  
اين پيروزی  .  از هم اکنون آماده شد    

گوشه ای از پيشرفت بشريت                    
متمدن عليه توحش حاکم بر برخی        

اما بايد به    .  از جوامع کنونی است     
اين مبارزه ابعاد گسترده و عملی           

بايد مبارزه عليه اعدام       .  تر بخشيد 
را به يک مبارزه اجتماعی برای           
برچيدن عملی بساط اعدام تبديل             

يک بعد عمده تالش ما                  .  کرد
سازماندهی مبارزه اجتماعی برای     
برچيدن بساط اعدام رژيم اسالمی        

 . است

مشغله کنگره هم توجيه کننده اين       
ترديدی نيست که    .  موضع نيست 

موضع غير فعال حزب                            
تاريخ را         "حکمتيست هم                 

اصولی تر اينبود که        ".  نميسازد
از موضعی دخالتگرانه                           
کمونيستی کارگری به اين مسئله       

هنوز هم      .  برخورد ميکردند     
. ميتوانند همين کار را بکنند                 

 .توصيه ما هم همين است

   

اخيرا در ميان فعالين حزب                   
کمونيست کارگری و حزب                   
حکمتيست نوعی ادبيات توهين       
آميز در قبال مخالفين درونی و          
بيرونی شدت گرفت و با سکوت       
تائيد آميز رهبری اين احزاب              

نظر هيات داير در        .  مواجه شد  
 اين زمينه چيست؟ 

  

 در سنت            :سياوش دانشور       
کمونيسم کارگری نقد سياسی با          
هر مديومی مجاز است و اساسا         

. نقد يک ويژگی اين جنبش است       
اما ظاهرا برخی فحاشی و                     
توهين شخصی و تحقير ارباب           
منشانه را بجای نقد اشتباه گرفته        

و يا نه، اشتباهی در کار               .  اند
نيست، بلکه روند تسلط يک رگه       

. سياسی معين را نشان ميدهد               
رگه ای که تهی از ويژگيهای               
انسانگرايانه، منصفانه،                          
آزادمنشانه، آموزنده کمونيسم             

. کارگری و جوهر انتقادی آنست     
بيشتر فرهنگی مجاهدی، غير            
کمونيستی، غير پايبند به دوران        
ديرين دوستی و همسنگری، و            
در خدمت تثبيت خط سياسی                 

نوشته های  .  شناخته شده ای است   
بهرام مدرسی در برخورد به               
مخالفين درونی و يا سايت آزادی      
بيان و يا نوشته های محمد                      
آسنگران در ايسکرا نشريه                   
حزب و اطالق انواع کلمات                 
زشت به مخالفين سياسی، يک            
تالش مشترک و همجهتی در               
باالترين ارگانهای رهبری دو             

البته اينها  .  حزب را نشان ميدهند    
فقط دو مثال اند، اين فرهنگ                
جديد متاسفانه گسترده است و              
بدون تائيد رهبری اين احزاب يا        
دستکم بخش مسلط آن ممکن                

گفتگو     

...با علی جوادی  عليه   –روز جهانی عليه اعدام          " 
با "   اعدام        ١٠٠٠٠٠رژيم         

واکنشهايی در جنبش کمونيسم               
حزب .  کارگری مواجه شده است        

حکمتيست ضمن دفاع از هر                     
مبارزه ای برای لغو اعدام انتقادات   
مستتری هم به اين کمپين وارد                

نظر هيات داير در اين       .  کرده است 
 زمينه چيست؟ 

 

 موضع حزب        :سياوش دانشور    
حکمتيست موضع کالسيک چپهای      
منزه طلب است و در عين حال                  
بسيار متناقض که شبح سکتاريسم          

صحنه طوری   .  در آن ديده ميشود      
چيده شده که گويا دولتها و سازمان         
ملل کمپين کردند و عده ای دل به             
اين خوش کردند و با اين فرض                 
ماهيت سازمان ملل و دولتها                       

اين فرض غلط         !  تشريح ميشود    
قطعنامه ای از جانب                   .  است

سازمانهای غير دولتی و ائتالف             
. جهانی عليه اعدام آغاز شده است         

 اکتبر حزب ما هم از               10کمپين   
همين حمايت کرده و مشخص تر             
رژيم اسالمی را هدف قرار داده              

بنابراين معلوم نيست تاکيد بر   .  است
بسيج جامعه و سازمانهای غير                 
دولتی و توضيح ماهيت سازمان             
ملل، ازسر بی اطالعی است يا                 

يک .  پوششی برای سکتاريسم            
موضع اصولی اين ميبود که با                  
درک درست تری از رابطه انقالب       
و اصالحات و بعنوان يک جريان          
ضد اعدام و ضد جمهوری اسالمی       
نيرويشان را در دفاع از اين کمپين         
ميگذاشتند و تاکيدات مورد                          

. نظرشان را هم بيان ميکردند                   
ماهيت سازمان ملل مورد مناقشه           

کسی مدعی نشده اين                  .  نيست
اين "!  تاريخ را ميسازد     "سازمان   

اما حتی اگر        .  بحثها ذهنی است       
همين سازمان ملل زير فشار ناچار        
به تصويب قطعنامه سازمانهای              
غير دولتی شود، اين حزب                          
اعتراض ميکند؟ اما تصويری که          
از کمپين ميدهند و موضع حق                   
بجانبی که گرفته اند هيچکدام                     

موضع حزب        .  واقعی نيست       
. حکمتيست موضعی پاسيو است           

شبيه ديگر مواضعشان در قبال                
روی يک  .  رويدادهای سياسی است  

. تالش انسانی عمال سايه می اندازد      
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سکوت تاکنونی همين     .  نبوده است  

اين رگه ای است       .  را تاکيد ميکند    
که زير پوشش ساختن حزب دست          
در انبان کهنه ترين سنتهای                          
تشکيالتی و عمدتا غير کمونيستی          

اين رگه سر سوزنی،        .  کرده است  
تاکيد ميکنم سرسوزنی، با کمونيسم       

اين فرهنگ    .  کارگری ربط ندارد     
ادامه عقب نشينی از سنتهای                       
سياسی و تشکيالتی کمونيسم                      

ما در اين زمينه          .  کارگری است   
بويژه در دوره فراکسيون هشدار             

نمايش تعصب فرقه ای و             .  داديم
رفتار غير مسئوالنه ای که مشاهده        
ميشود، تالش دارد به يک سنت                

محمد .  جديد حزبيت شکل دهد              
آسنگران و بهرام مدرسی نمونه               
های زمخت آن و در عين حال                    
شاخص مهمی در موقعيت اين خط         

. و تالش برای پيشروی است                     
کادرهای کمونيسم کارگری بايد               
بسيار حساس به اين موضوع                     

اگر قرار است           .  برخورد کنند     
احترام و اتوريته کسانی با له کردن        
شخصيت و حرمت کسانی ديگر              
تامين شود، راهی باز ميشود و                  
سنتی پايه ريزی ميشود که در هر            
حلقه با شدت بيشتری بايد رفتار کند       
و همين فرهنگ را در سطوح                    

تسلط اين رگه     .  مختلف تسری دهد    
در اين احزاب مطلقا چيزی از                   
سنت کمونيستی کارگری بجا                     
نميگذارد و حاصل آن شکلگيری            
سازمانهائی فرقه ای و محدود است       
که تنها افراد هميشه تابع خط                       

. رسمی ميتوانند در آن راحت باشند      
چون نرم اينست که اگر مخالف                 
شدی زير باران توهين و ناسزا و             

اگر در اين     .  بد دهنی قرار گيری       
ميدان ظاهر شدی بازنده ای، اگر            

! ظاهر نشوی باز هم بازنده ای                 
. راهی جز تسليم و يا استعفا نميماند       

نيست، در     "  پيروزی"اما اينها          
دنيای فرقه ای و مقبض شايد                       

معنی دهد، اما در                "  پيروزی"
جامعه و سنت اجتماعی و طبقاتی            
چيزی نيست جز عقب نشينی علنی        
و رسمی از نرمها و سنتهای پيشرو        

اين روشها از      .  کمونيسم کارگری  
نظر ما غير مسئوالنه و مخرب اند         

 .و بايد اجتماعا نقد و کنار زده شوند    
آنچه امروز مهم است اينست که                
کادرها و فعالين کمونيسم کارگری         
با اتکا به منافع دراز مدت تر                       
جنبش کمونيسم کارگری قاطعانه            
اين سياستها و روشها را نقد و                     

 . * منزوی کنند

 اکتبر 10به کمپين 
!بپيونديد  

 هيئت دائر دفتر سياسی پاسخ ميدهد
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 سياوش دانشور 

 

 سالم، 
به نظر شما کسی         .يه سوال دارم    

 نفر رو می کشه چه جوری          1رو  
بايد مجازات کرد؟ آيا راه ديگری          
غير از قصاص هست؟ درضمن           
اين قصاص برای خود معدوم هم           
خوب است چون ديگر در جهان             
باقی به خاطر قتل خود مجازات             

چون در اين جهان     .  زيادی نميشود 
نظر شما غير     .  قصاص شده است    

از اين است؟ درضمن اگر                          
مجازاتی چون اعدام برای بعضی        
از افراد چون مفسد فی االرض               
نباشد چگونه می توان اينگونه                 
مفسدان را ترساند که سراغ فساد           

آيا :  نروند؟ و اصال يه سوال ديگه        
شما مسلمانيد؟؟؟؟ اگر نيستيد که             

 ...هيچ ولی اگر هستيد خيلی 

 خواننده عزيز، 

آخر شروع    ..."  خيلى"از همان       
. خير، ما مسلمان نيستيم              .  کنيم

راستش ضد  .  اصوال بى دين هستيم   
و تالش ميکنيم که بشر       دين هستيم   

از اسارت مذهب و از خود                         
در جامعه   .  بيگانگى خالص شود     

مورد نظر ما آزادى مذهب و                    
. المذهبى هر دو وجود دارد                      
! برخالف جامعه مورد نظر شما           

اگر فرض شما و دولت اسالمى و          
دولتهاى مدافع اعدام را قبول کنيم          
و بطور واقعى قانون قصاص را            
به شکل برابر آن براى همه قاتلين         
به اجرا دربياوريم، آنوقت کليه                
سران و کاربدستان مملکت را بايد        

ممکن !  يک به يک قصاص کنيم         
است بگوئيد خير اينها دولت اند و          

را "  حق"و اين     !  مردم"  نماينده"
. خداوند به آنها داده است و غيره            

پاسخ اينست که اوال اين دولت                  
دوما، .  قاتلين بايد سرنگون شود         

همه شان بجرم قتل و جنايت                      
سوما، .  محاکمه و مجازات شوند        

 –همراه با سرنگونى حکومت خدا       
که چيزى جز دولت سرمايه نيست        

قوانين منعبث از مذهب و                     –
. ارتجاع نيز منسوخ ميشود                       

چهارما، شغل خدا مبارک خودش         
ما ميخواهيم نمايندگى خدا             .  باد

بگذاريد .  روى زمين را ملغى کنيم      

عمده قتلها در متن حوادث                      
صورت ميگيرد، اعدام که ديگر       

اين چه  .  کشتن کامال آگاهانه است   
حقى است که توسط ميرغضب          
استيفا ميشود؟ قرن بيست و يکم         

العين "است، ما نياز به قانون               
. قرون وسطى نداريم         "  بالعين

حق قانونى بازمانده قربانى يعنى      
کشف حقيقت و مجازات مجرم و       

عدالت به     .  حمايت از قربانى        
هزار شکل ميتواند اجرا شود،            
نيازى به تکرار قتل و نهادينه              

. کردن چرخه آدمکشى نيست             
نيازى به سرمايه گذارى روى            
نفرت و کينه و حس انتقامجوئى         

اين رويه جامعه را بيمار       .  نيست
و خشن و جبرا قاتل پرور بار               

نکته ديگر اينست         .  مى آورد    
قانون نميتواند براساس عواطف       
و کينه احتمالى بازمانده قربانى          

اگر مجازات اعدام      .  تنظيم شود  
از قوانين مملکت حذف شود،              
ديگر آدم فرضى شما نميگويد             

مردم ياد       "!    اعدام اعدام      "
ميگيرند، فرهنگ جامعه تغيير          

مگر در خيلى کشورهاى      .  ميکند
دنيا اينطور نشده است؟ مسئله             
اساسى تر اينست که مجازات              
اعدام تنها ويژه جنايتکاران و              
قاتلين نيست، عمده اعدامها                   

وجود قانون        .  سياسى است       
مجازات اعدام با هر تبصره اى،       
دريچه اى است براى اعمال                 
خشونت و قتل دولتى در مواقع            

نفس قانون را بايد لغو     .  ضرورى
قوانين جامعه بايد در جهت      .  کرد

پيشرفت و انسانى شدن بيشتر              
 . باشند نه عقبگرد و وحشى شدن

 

ا                       م ر ش الم و درود ب  س
من و خانواده ام هم مخالف اعدام       

ولی تو ايران که نمی شه    .   هستيم
و رای       . حرف زد  من می خوام ت
ه    ري ي  شرکت   channeloneگ

ده       .   کنم ر ش ت ا   .   ولی سايت فيل شم
ی؟                   ن ه من کمک ک ی ب ون  می ت
ا               رای شم يت ب ق وف  .با آرزوی م

 

 دوست گرامى

خوشبختانه هر روز بيشتر به              
تعداد مخالفين جنايت و قتل عمد         

. دولتى يعنى اعدام افزوده ميشود     
در ايران و در مواردى عليه                 
اعدام مردم و بويژه دانشجويان و      

بايد .  کارگران علنا حرف زدند        

 نامه ها، 
در "انحصار بساط قتل و شکنجه              

کماکان در اختيار          "  دنياى باقى    
و نکته دوم، چگونه        .  خودش باشد  

را ترساند؟ ما        "  مفسدان"ميتواند    
ادبيات غير اجتماعى و مذهبى                    

اسم اين در جامعه بشرى             .  نداريم
اعدام و    "!  مفسد"بيمار است نه            

آدمکشى تاکنون هيچ قاتلى را                      
به آمار جنايت و قتل     .  نترسانده است 

در کشورهائى که اعدام ميکنند و              
بويژه رکورد داران آن در چين و              

وانگهى، .  ايران و آمريکا نگاه کنيد      
کسى که تصميم به جنايت ميگيرد             
از پيش مطمئن نيست که دستگير و          

و يا اگر هم مطمئن          .  اعدام ميشود  
است، زندگى تاحدى برايش بى                  

. ارزش شده که قيد آن را زده است           
مسئله اينست که قانون قصاص يعنى  
قانون توحش قرون وسطى، يعنى            

. قانون جنايت، يعنى قانون انتقام               
. نفس عمل يکى است؛ آدمکشى                 

تفاوت اينست که مجرى عمل اينبار        
بايد ريشه ها و         .  مقام دولتى دارد     

دالئلى که به جرم و جنايت منجر               
ميشوند از جمله فقر به معنى وسيع           

. کلمه و پيامدهاى آن را نابود کرد             
فلسفه خون در مقابل خون قرون                
وسطى تاکنون نشان داده است که             

 . بدرد يک جامعه متمدن نميخورد

 

 سالم
اگرکسی برادر ترا به ناحق بکشد             
چکارمی کنی؟ حق قانونی خودت            
چه می تواند باشد، العين بالعين                   

؟ اگرکسی ازحقش نگذرد      ...است يا 
می شود کاری   .  و بگويد اعدام اعدام   

کرد؟ دادگاه می تواند اين حق را از          
؟ من با حکم  ...وارث مقتول بگيرد و 

ولی ازنظرحقوقی     .  اعدام مخالفم    
 .سئواالت باقی است

 دوست عزيز،

بسيار خوبست که شما با اعدام                     
اگر مشکل از نظر شما فقط      .  مخالفيد

حقوقى و قانونى است، خوب اين               
. قانون و فلسفه حق را تغيير ميدهيم         

قوانين که ازلى و ابدى نيستند،                    
. محصول تصميم و اراده بشراند              

مگر دولتهائى که مجازات اعدام را        
لغو کرده اند دچار مشکل حقوقى               
شدند؟ مگر آمار نشان نميدهد که                
ميزان جرم و جنايت اتفاقا در                       
کشورهائى که اعدام اجرا ميشود              
بيشتر است؟ وانگهى کشتن کشتن             

کال !  ندارد"  حق و ناحق      "است،    
اگر .  نادرست و ضد انسانى است          

17شماره   
همه حرف بزنند تا مسئله به امرى        

رژيم اسالمى  .  همگانى تبديل شود   
ميداند که کمپين عليه رژيم صد               
هزار اعدام در ايران حاميان                     
زيادى دارد و همه سايتهاى فعال            

. در اين زمينه را فيلتر کرده است          
راه استفاده از فيلتر شکن و غير              
مستقيم وارد شدن به اينگونه سايتها     

 . پيروز باشيد. است

 

 آنساال

خوشبختانه يا متاسفانه مجازات             
اعدام را کامال درست می دانم اگر        
چه معتقدم امروزه کمتر از آن                  
چيزی که بايد در ايران اجرا می             

لغو مجازات اعدام را يک           .  شود
برای من غير       .  حماقت می دانم      

 نفر   20قابل تحمل است که کسی          
ياد .  را بکشد ولی قصاص نشود          

در تمدن جديد     :  اين جمله می افتم      
غرب برای وضع قوانين از عقل           
بشری تنها از عقل بشری استفاده           

 .شده است

 خانم يا آقاى آنساال

و .  همان متاسفانه درست تر است       
بازهم متاسفانه تاريخ بشر مملو از        
دورانهائى است که حماقت و                    
جهالت سرنوشت نسل ها را رقم             

و به همين اعتبار با             .  زده است   
تداوم جنايت و سبعيت، فرهنگ             
خون در مقابل خون و قصاص را          

حماقت در     .  نهادينه کرده است        
الغاى مجازات اعدام نيست، در              
تاريخ و جامعه اى است که براى            
دفاع از خود و اجراى عدالت تنها          
خون و چوبه دار و ميدان تيرباران       

من معتقدم که اين           .  را ميشناسد   
توافق با کشتن آدمها است که با                

. جور درنمى آيد       "  عقل بشرى   "
شما خواسته يا ناخواسته داريد به           
حکومتى کريديد ميدهيد که فقط در       

 نفر را   500شش ماه گذشته قريب      
 100000اعدام کرده و پرونده               

تازه !  اعدام را زير بغل دارد                
کمتر اجرا         "ميگوئيد هنوز                 

؟ آيا اين جامعه چيزى به          "!ميشود
براى شما باقى     "  عقل بشرى  "نام   

گذاشته است؟ واقعا فکر ميکنيد              
اين امرى طبيعى است؟ و باالخره        
در تمدن غرب براى وضع قوانين         

رجوع نشده  "  عقل بشرى "تنها به    
است، بلکه عقل بشر و اولويت                
بشرى تابعى از نيازهاى سرمايه           

. شده است                 
  8صفحه همانطور که            



8صفحه  يک دنياى بهتر   

قوانين تاريخا و در دوره کهن و              
پيشا سرمايه دارى نيز تابعى از              
نيازهاى طبقات دارا بوده است و           
امروز فلسفه خون در مقابل خون          
و قصاص آن، عقل بشرى شما را          

. به زير سلطه خويش کشيده است         
 !متاسفانه

 صميم

از اينکه شنيدم حزب اتحاد         .  سالم
کمونيست کارگرى تشکيل شده              

راستش براى  .  بسيار خوشحال شدم  
امضا اعدام نه زندگى آرى به                   
سايت کانال يک مراجعه کردم اما        

توضيح بيشترى بدهيد   .  موفق نشدم 
با تشکر   .  که دقيقا بايد چکار کرد       

 صميم

 صميم عزيز،

على جوادى در زمينه حزب به                
حتما نشريات  .  شما پاسخ داده است    

و برنامه ما را بخوانيد و به                         
شما .  دوستان ديگر نيز معرفى کنيد    

ميتوانيد خوشحالى تان را از                     
تشکيل حزب با پيوستن به آن و                

ما .  مبارزه همراه با ما بيشتر کنيد        
دنيائى انسانى و برابر و آزاد                     
ميخواهيم و براى ساختن چنين                
دنيائى بايد متشکل شد و تالش                  

در مورد  .  اين حزب شماست   .  کرد
امضا و مشکل فيلترينگ مسئولين        
مربوطه از تلويزيون توضيح                  

 . موفق و پيروز باشيد. ميدهند

 

 اردوان عزيز،

ن                 ي پ م ورد ک ا در م  10پوستر شم
اره     .   اکتبر دريافت شد   در همين شم

ا        .   منتشر کرديم  راه ب م الزم است ه
دامات               ران اق ان در اي ديگر دوست

ور      10الزم را برای      اکتبر در دست
ع           .   بگذاريد وزي ر و ت ي از جمله تکث

رهای حزب را                 وست ا و پ بيانيه ه
د     ي ن ک راموش ن ا درد       .   ف دست شم

 .نکند و پيروز باشيد

 کاميار آزادمهر عزيز،

افت شد                 ا دري ره وست . مطلب و پ
اشی و دستت درد                ب واقعا خسته ن

ه       .   نکند قابل توجه خوانندگان نشري
که عمده پوسترهای منتشر شده در       
ار             ي ام ر از ک نشريه يک دنيای بهت

 . آزادمهر است

و به آنها     .  کوچکشان نقش بزنند    
می آموزند که در دنيای اسالم             
سزای آزادی و پرواز مرگ                 
است، و اينجا اسالم ناب محمد            

 .هنوز جاهالنه می تازد

 آريان عزيز،

از اعالم آمادگی و تصميم به                 
به .  همکاری با حزب خوشحاليم     

شما و دوستان ديگری که در                
همين هفته در داخل و خارج به           
حزب پيوستند خوش آمد                          

اين حزب همه کسانی        .  ميگوئيم
است که برای سرنگونی                         
جمهوری اسالمی و سرمايه                 
داری در ايران و برقراری يک         
دنيای بهتر، يک جامعه آزاد و             
خوشبخت سوسياليستی مبارزه          

برايتان پيروزی در            .  ميکنند
اهداف انسانی و مدرن کمونيستی     

 .  آرزو ميکنيم

 

 با سالم،

يک، چه   .  من دو تا سوال دارم        
کسی و در چه تاريخی نظر                   
شوراها را داد؟ دو، من که در              
ايران هستم چگونه ميتوانم عضو     
حزب شوم؟ منتظر جوابتون                

 حسين. با تشکر. هستم

 

 حسين عزيز،

در مورد چگونگی عضويت               
الزم است فرم تقاضای عضويت      

اين فرم در   .  را پر و ارسال کنيد     
نشريه منتشر شده و برايتان                  

پيشاپيش .  ارسال شده است             
ورودتان را به صفوف حزب              

 .خوش آمد ميگويم

در مورد شوراها، قبل از اينکه           
يک تجربه     يک نظريه باشد              

 است که بعدها از                        تاريخی
زوايای گوناگون و در مقاطع              

بعنوان تجربه  .  مختلف تدوين شد   
تاريخی و انقالبی در شکل خام           
و کلی، معنای شورا برای                      
ارگانهائی بکار رفته است که              
طبقات و اقشار پائينی جامعه را         

به اين معنا هر     .  نمايندگی ميکنند 
سازمان و نهادی که به عنوان              
تشکل و سازمان محرومين و              
توده مردم جامعه شناخته شده،            
پايه های تفکر شورائی را داشته        

نويسندگان و مورخين           .  است
مختلف سابقه موضوع را به                 

 دريا کيانی عزيز، ... نامه ها

ود             ق محم مطلبت را از طريق رفي
رای    .   احمدی دريافت کرديم   بيشتر ب

د   .   نشريه بنويسيد  ي م    .   موفق باش ه ن اي
 يادداشت دريا عزيز؛

 عليه اعدام
 دريا کيانی

صدای تپش های قبلش تندتر شده             
. است می داند که وقت رفتن است          

هر چه   .می داند که حق با اوست            
فکر می کند جرمش را به ياد نمی            

ولی خواستش آزادی بود و         !  آورد
می داند که نمی           .  حقوق انسانی   
ولی آن چهره کريه       .  خواهد بميرد  

آنجاست تا طناب دار را به گردانش       
. بياندازد، می داند که چه خواهد شد      

صدای تپش قبلش به قدری بلند                  
است که صدای جمعيت را برايش          

آرزو می کند که مادر        .  مبهم کرده 
می داند که   .  و خواهرش آنجا نباشند   
و او همين    .  چه قدر دوستش دارند     

می داند   .  حاال چه دلتنگشان است       
. که رفتنش مصيبتی است برايشان        

وقت .  می داند نمی خواهد که برود       
با .ولی جالد آنجاست      .  وداع نيست 

سماجت منتظر است نمی داند چرا         
جالد آنچنان مصرانه منتظر مرگ        

حاال حلقه طناب درست            .  اوست
می داند   .  روبروی صورتش است    

که به زودی به دور گردنش خواهد        
بود و بعد فشار کشنده آن صدای               
تپش قبلش را برای هميشه خاموش        

 .خواهد کرد

. چه سخت است که از اعدام بگوييم      
چه سخت است که از مرگ                          
اجباری جوانی بگوييم که تا چند              
لحظه ديگر پيکر بی جانش را                   
بيرحمانه بر روزی زمين خواهند          

چه سخت است از حق                  .  کشيد
زندگی سخن بگويم در جايی که               

چه .  هيچ ارزشی برايش قائل نيستند    
دردناک است مشاهده مرگ، مرگی     
که جالد نقابدارش طناب پوسيده              
اسالم را به گردن جوانی می                      

تا بتواند به حيات رو به               .  اندازد
و فردا گروهی   .  زوالش تداوم بخشد  

ديگر حلق آويز خواهند شد و                      
صدای شيون درد آلود مادرانی که         
تصوير دار کشيده فرزندانشان                 
هرگز از ذهن درد کشيده شان پاک        

چه سخت است که           .  نخواهد شد   
بگوييم کودکان را به تماشای اين             
جنايات می نشانند تا مهر ترس و             
وحشت را از کودکی در دلهای                 

17شماره   
دورانهای قديم و تجارب معين                 

اما عنوان و مضمون     .  ربط ميدهند 
شورا در تاريخ جديد، در آثار                   
منتشر شده در اين باره عمدا به                
شورای سربازان انگليس در قرن         

، کمون پاريس در انقالب                    17
 1848 فرانسه، انقالب                 1871

آلمان، و بعدها انقالب روسيه                   
بايد توجه داشت که        .  اشاره دارند  

شوراها در اين دوره ها ضرورتا          
يک مضمون را نداشتند و تابعی             
از وضعيت اجتماعی و تاريخی             

اگر سوال شما در        .  خويش بودند  
مورد شوراها بعنوان حکومت و           
دولت سوسياليستی است، بعد از            
تجربه کمون پاريس، کارل                        

مارکس با بررسی آن رئوسی را             
تحت عنوان دولت شوراها يا دولت      
کمون تدوين کرد و از آن بعنوان             
يک دولت انقالبی دوره گذار که             
هدفش استقرا سوسياليسم و نفی               
دولت و طبقات است بحث کرده              

اما نظريه شورا مختص به         .  است
سنت آنارشيسم  .  مارکسيستها نيست 

و مشخصا باکونين در دوره کمون        
پاريس و انترناسيونال اول                         
کارگری الگوی خود را برای                  
شوراها تحت عنوان مقابله با هر            

تمرکز "نوع شکل دولتی و                        
به لحاظ  .  تدوين کرده است  "  زدائی

صوری، اشکالی از مضمون                  
شورا در نظريات و تئوريهای                 
انواع سوسياليسم های غير                         
کارگری تا سوسياليسم مارکسی و        

عمل کارگری وجود دارد؛ که به            
 از   مستقيم و دمکراسی راديکال        

اشکال قديمی و    .  پائين متکی است   
اتوپيک تر آنرا ميتوان در                           
ديدگاههای سوسياليستهای تخيلی          
اوائل قرن نوزده مانند سن سيمون،      
آون و فوريه تا پرودن و باکونين و        

بويژه ثقل    .  سنديکاليسم قديم ديد       
ديدگاههای پرودن و باکونين بيشتر      
بوده است و از جمله مارکس و                 
انگلس در مورد نقد اين ديدگاهها           

تجربه شورائی در    .  بحث کرده اند   
سرمايه داری يک تجريه تاريخی         
و مبارزاتی گرايش کمونيستی و            

. راديکال طبقه کارگر بوده است           
همانطور که اشاره شد بعد از                    
کمون پاريس و بخون کشيدن آن،           
توسط کارل مارکس نقاط مثبت و          
منفی اين تجربه بعنوان يک تجربه       
تاريخی بررسی و جمعبندی شد و         
به تدوين اصول و مبانی نظريه               
دولت کارگری يا دولت شوراها             

  9صفحه  .  منجر شد
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با سالم به سياوش دانشور                        
 !گرامی

  نوشته ام در نقد مطلب سايت                 
و در ارتباط با         "  سالم دمكرات  "

ماجرای هفت سپتامبر، بپيوست             
متاسفانه نوشته نويد مينايی       .  است

را نتوانستم بخوانم و از مضمون            
آن بی اطالع هستم و لذا دفاع از              

. آن را به خود نويد وا ميگذارم                
لطفا با استناد به خود نوشته بخودم        

نياز "نيز نشان بدهيد آه آجا از               
حرف "  سايت سالم دمكرات بخون    

زده ام؟ در نشريه دنيای                                
 علی جوادی در           16بهترشماره    

هيات دفتر     "نوشته ای به نام                  
خطاب "  سياسی حزب پاسخ ميدهد    

 به حككا  نوشته است؛

اين حزب متعاقبا به شيوه ای غير      ”
منصفانه مو ضعگيری سايت                   

دفاع از     "را     "  سالم دمكرات    "
نياز به   "و   )  نويد مينايی  "  (اعدام
قلمداد )  منصور ترآاشوند "  (خون  
در اين ماجرا، نفهميدم        ”  ...آردند

" منصف"انصاف چيست و                      
آيست؟ بی نقد، چطور ميخواهيد           

را "  غير پيگير         "مدافعين          
بچرخانيد؟ تازه، اين نظرات من و        

انصاف .  "نويد مينايی بود نه حككا     
حكم می آرد، حتی در صورت               
صحت ادعای علی جوادی، اينها           

. را بپای ما دو نفر بنويسيد نه حككا 
در هر حال لطفا برای روشن شدن        
ذهن خوانندگان نوشته ای پيوستی        
را در نشريه منعكس آنيد تا                        
خوانندگان خود داوری بكنند،                  
برعكس نظر علی جوادی آه از             
طرف هيات سياسی عنوان شده              
است، در آن نوشته سعی آردم آه          
سالم دمكرات را به جهت ديگری         
هدايت بكنم تا آلوده ماجرای                       
دردناآتری نشود و در آنار                       

 .جمهوری اسالمی قرار نگيرد

مطلب سالم دمكرات را با مطلب           
آه توسط مارآس نقد شده       "  تايمز"

و شما آن را در ضميمه ای شانزده        
نشريه ای دنيای بهتر منعكس آرده      

سالم دمكرات در   .  ايد، مقايسه آنيد  
نا قهرمانی يك زندانی     "پس افشای   

در آدام جهت   "  زير اعدام معمولی  
گام برداشته بود؟ در جهت حمايت        

پا سفت آرده بود؟     "  آيينی  "از چه   
" يك فرد معمولی   "حلق آويز شدن     

گفته شده که بر راستها که               -ايد
حرجی نيست، پس چپها منظور           

و اما اين چپها؛ حزب                .  بودند
اتحاد کمونيسم کارگری رسما و          
طی اطالعيه ای از اين کمپين                
پشتيبانی کرد که ظاهرا آوردن             
نامش جرم است و شايد جزو چپ       

آخر رفيق    !  دسته بندی نميشود       
حميد تقوائی اعالم کردند که ما              

؟ "!نماينده بورژوازی بزرگ           "
بقيه چپها هم که در                   .  هستيم

 نهاد و اسامی               169اطالعيه     
فردی ديگر اعالم حمايت کرده            

از قضا نام سايت سالم              .  بودند
دمکرات و فعالينش در همان                  

ميماند حزب         !  ليست است        
حکمتيست که در سايتهای                        
عمومی ترش موضوع را                        

با تمام اينها    .  منعکس و تبليغ کرد    
حزب کمونيست کارگری معلوم         
نبود با کی حرف ميزند؟ اتهام                

" همکيش جمهوری اسالمی               "
. زيادی غير منصفانه و تند است         

حتی اگر کسی به هر دليلی در                
هر دوره ای از تالش کمونيستی          
ما حمايت نکرده، و حتی مخالفت        
کرده، ما لقب هم کيش جمهوری          

اين .  اسالمی را به آنها نداده ايم           
به .  فرهنگ مجاهدی است               

. کمونيسم کارگری تعلق ندارد             
متاسفانه، و اين را با درد ميگويم،   
در حزب کمونيست کارگری در         

" راديکاليسم"مواقع،          اينگونه
معنايش حرف تند و بی تناسب              
زدن و مسابقه در آن شده است و           
نه استدالل محکم و عميق سياسی       

مطالبی که  .  و بسيج و اقناع مردم     
در اينمورد منتشر شدند بشدت              

 .گويا بودند

 

در مورد سايت سالم دمکرات ما         
مخالفت با يک    .  بحثمان را کرديم   

بحث چپ سنتی حتما موافقت با            
اين مقاالت که راستش دقيقا از              

و .  همان جنس بودند نيست                 
هم کيش    "باالخره شما بقيه را             

" جمهوری اسالمی نيازمند خون       
رفيق عزيز تو حکمت را       .  کرديد

صادر کردی، جمله بعدی ات                
تعارف است که آيا دستشان به               
خون آلوده خواهد شد؟ مخالفين             
فرضی حزب شما که اينجا آدم               

و اينها     -نميکشند، رژيم ميکشد       
از پيش کنار رژيم ايستادند آنهم با       

معلوم   -انتخاب دقيق سياسی شان      
نيست شما منتظر چی هستيد و              

 

 ...نامه ها
هم مورد اعتراض ماست، نمی                
شود و نمی توانيم به بهانه                              

از تالش    "  معمولی بودن آسی       "
آيا .  برای لغو اعدامش آوتاه بياييم        

سالم دمكرات فهميده بود آه در اين       
موارد آمار و ارقامی وجود دارند،         

آه بكاملترين وجهی از زمان                  "
قابيل به اينسو، ثابت آرده است آه         
هيچگاه آدميان در نتيجه مجازات و       
نه اصالح و نه منصرف شده اند،            
بلكه قضيه درست برعكس آن بوده        

آيا نوشته سالم دمكرات            ."  است
 نبود؟" رقت انگيز"

بخصوص آنكه حداقل نوشته ای من    
و نويد حتی در همين حد هم از                   

" غير منصف حككا     "سوی حزب      
بسرعت حذف شدند، همه ديدند آه         
اين نوشته ها فقط چند روز روی              

نمی .  روزنه بودند و حذف شدند           
دانم حداقل در اين ماجرا منصف             
آيست؟ شما يا حككا؟ آاش بی پرده        

بنظرم انصاف  .    نظرت را بنويسی   
 .چيز ديگری را حكم می آند

. با احترام منصور ترآاشوند                     
سايت روزنه جهت اطالع       :  گيرنده

 و يا درج 

 

 رفيق منصور عزيزم،

نامه شما، همراه با مقاله تان، و                 
پاسخ ما بطور کامل در ستون آزاد         

اينجا .  سايت حزب منتشر ميشود         
مقاله .  صرفا به پاسخ اکتفا ميکنيم         

شما در جدل با سايت سالم                            
دمکرات نوشته شده است و تيتر آن       

اين يك جنگ واقعيست ،        "اينست؛  
"! دستان خود را به خون آلود نكنيد       

و در بخشی از مطلب اين جمله                 
نويسندگان سالم  "اسيدی آمده است؛    

هم آيشان             دموآرات و                        
اتفاقا يك انتخاب            "  ساآتشان"

 آرده اند و با اين انتخاب              سياسی
در آنار نظام اسالمی و نيازش به           

آيا .  خون برای بقا ايستاده اند               
اجازه ميدهند آه دستانشان بخون         

 آيا حرفهای                      آلوده شود؟           
را پس خواهند         "  دموآراتيكشان"

 .تاکيدها از من است" گرفت ؟

 

همکيشان منصور عزيز، اين                  
 جمهوری اسالمی اسم                     ساکت

ندارند؟ نميشود اسم شان را برد؟             
که   -در همان مطلب خليل کيوان           

البد مطلبش را بايد به حساب حزب       
گذاشت و شما همين را ادامه داده             

17شماره   
چه دردی را دوا ميکند؟        "  آيا"اين  

نوشته شما، برخالف مابقی نوشته          
هايت، بدون تناسب و غير دقيق و            

" حذف"اگر حزب آنرا     .  ناجور بود 
البد ديدند    -کلمه خودتان است  –کرد  

اينکه زمانی  .  که خيلی ناجور است    
از همين کلمه استالينيزم در می آيد          
و زمانی انصاف، انسان را متعجب       

 !ميکند

و اما چند سوال؛ آيا واقعا فکر                     
ميکنيد اين موضع درستی نسبت به        
يک حمايت کننده کمپين حزب                   

–است؟ آيا زحمت کشيده بوديد                 
 -نويسندگان مقاالت و رهبری حزب    

که ليست حاميان را اول چک کنند           
و بعد به اصطالح فشار گذاشتن را          
شروع کنند؟ آيا عمده سازمانهای            
حقوق بشری و نهادهای اروپائی که      
مرتب حزب خبر مالقات با آنها را          
منعکس ميکند، همين موضع                      
خاکستری و ناپيگير در مورد اعدام       
را ندارند؟ آيا شما و ديگر دوستان           
که اين جمالت را نوشتيد جانب                 
انصاف را رعايت نکرديد يا ما؟              

آيا .  خودتان کالهتان را قاضی کنيد      
فکر ميکنيد به همين سياق ديگر                
فعالين مدافع زندانيان سياسی که از        
قديم فعاليتهائی را پيش ميبرند،                  
مجازند به امثال حزب کمونيست             
کارگری و ما و شما برای عدم                   
حمايتمان از يک پروژه شان                       
همکيش جمهوری اسالمی و موافق      
اعدام و غيره بگويند؟ آيا نقد سياسی       
کمونيستی مبتنی بر دشمن کردن             
تمام عيار طرف مقابل و له کردن            
اوست؟ اتفاقا موضع رفقای حزب          
در همين بحث به لحاظ روش با                 
سالم دمکرات تفاوتی ندارد؛ سالم          
دمکرات در پاسخ شما تمام شاخه             
های کمونيسم کارگری را ميزند،            
شما هم هرکسی که از کمپين                        

تازه حمايت    !  حمايت نکرده است      
کنندگان را هم به همان چوب                       

فکر ميکنيد نتيجه اين                 .  رانديد
 سياست داهيانه چيست؟

 

و اما نکته ای فراتر از اينها؛                        
منصور عزيز موضع ما در مورد          

کل کمونيسم    .  اعدام روشن است       
کارگری در اين زمينه؛ اگر                         
موضعش را درست بيان کند،                    
موضعی انسانی و آزاديخواهانه              

موضع سالم دمکرات هم که       .  است
يک نمونه و بروز تيپيک                               
متدولوژی چپ سنتی است بازهم            

  10صفحه گره .  روشن است 
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چند سالی از روی کار آمدن اصالح طلبان و             
به خوبی شور   .  در راس آنها خاتمی می گذرد       

و التهابی را که در دوم خرداد موج می زد به             
همچنين فروکش کردن و هرز رفتن        .  ياد دارم 

آن با وعده و وعيدهای بی حاصل و دروغين            
رييس جمهوری محبوب اصالح طلبان که                 

اما من  .  ديگر محبوبيتی در بين مردم نداشت         
می خواهم در مورد اشخاصی صحبت کنم که          
در حاشيه شکست اين جنبش در نقش                              

وقتی جنبش     .  اپوزيسيون سربيرون آوردند        
شکست خورد،  "  لوتر اسالم "اصالح دينی و      

و قابله دنيا آوردن احمدی نژاد شد، توهمات               
با کنار رفتن اصالح طلبان       .  اينها درهم پيچيد   

کم کم چهره های سياسی آن نيز از صحنه                    
" دکتر سازگارا  "کنار رفتند تا چندی قبل که             

 .از شبکه های آمريکايی سر در آورد

من موفق شدم مصاحبه او را در صدای                         
برايم بسيار جالب بود کسی که        .  آمريکا بشنوم 

صدايش اول تمام نوارهای خمينی وجود دارد،       
و از اولين کسانی بوده که کميته ها را سازمان       

 سال نيز بر    10داده و آنطور که خود می گفت      
 ، اما    67سر پست بوده، يعنی تقريبًا تا سال              

اکنون با کت و شلوار و کروات در مقابل                      
دوربين نشسته و بر ضد حکومت صحبت می          

باشيم که يکی ديگر    "  شکرگزار"البد بايد   !  کند
؟ خوب سازگارا چه     !از اين ارابه بيرون پريد      

ميگويد؟ ادامه ی صحبت ايشان من را بيشتر             
در مورد  "  دکتر سازگار .  "به شگفتی واداشت   

دوران جوانی خود صحبت می کرد که کتاب            
های راست مذهبی را مطالعه کرده و بعد از               

 سال از پيروزی رژيم و پس اينکه به                      10
اندازه کافی به روی مردم خون پاشيده، تازه              
به شک افتاده که نکند آنچه او فکر می کرده               
اشتباه بوده؟ و دوباره به خواندن آن عتيقه ها              

گويا به چشم ديدن اين همه جنايت        .  می پردازد 
ايجاد نمی کند   "  درک شهودی "در وی آنچنان     

 !تاريخ شکست خوردگان  
 

 کاميار آزادمهر

و تنها پس از خواندن مجدد کتاب ها پی می                 
اشتباه بوده است؟ اينهم از     "  انقالب آن ها  "برد  

های "جناب دکتر   "تبليغات دست چندم اين              
مورد عالقه رسانه ها عليه دخالت مستقيم                   

نبود و   "  انقالب آنها  "اوال   !  مردم در سياست    
ايشان و بقيه در مقام ميرغضب عليه انقالب             

انقالبيون "آنزمان که     .  به صحنه آورده شدند      
به دست او و هم قطارانش قتل عام               "  واقعی

شدند، دقيقا در همان ده سال، ايشان تنها نقش             
يک ضد انقالب را عليه جنبش انقالبی ايفا                  

حتما روز ايشان بايد پاسخگوی          .  کرده است  
در .  اعمال جنايتکارانه دوره صدارتش باشد         

جايی مجری تلويزيون از وی می پرسد؛                     
چگونه انقالب شکل گرفت و آيا او و                               
دوستانش که در آن زمان زير سايه خمينی                  
قرار داشتند فکر اين را می کردند؟ ايشان در            
پاسخ می گويد؛ خود ما هم نفهميديم چه اتفاقی           
افتاد و ما خود را برای يک مبارزه چند ده                   

واقعا راست ميگويد؟    !  ساله آماده کرده بوديم     
نفهميدند چه اتفاقی افتاد؟ ياد اولويتهای کمر              
بند سبز در متن جهان دوقطبی آندوران و                    
خارج شدن يکباره شاه از ايران و سوپر                       
استار شدن خمينی می افتم و بيش از پيش                     

" انقالب اسالمی  "باورم می شود که پروژه            
طرح ريزی شده از جانب بورژوازی بود تا             
جنبش اسالمی برای سرکوب چپ بر اريکه             

ها با تکيه    "دکتر سازگارا "قدرت تکيه زده و       
به ارتجاع تازه از گوربرخاسته انقالب ايران          

 . را به خونين ترين شکل سرکوب کنند

جالب تر اينست که اين جناب ها پشيمان                        
نيستند، از مردم عذر نميخواهند، اطالعاتشان        
از جنايتهای مخوف را نميگويند، حال که به              
بيرون پرت شده اند پای ميديا نشسته و عليه               
حرکت مستقل و انقالبی مردم و برای همان              

اين چهره های حکومتی      .  نظام تبليغ می کنند     
شناخته شده اند و نميتوانند چراغ خاموش                   

دوباره )  هرچند فاخر  (  اينبار در لباسی ديگر      
کمونيستها و جنبش     .  سر مردم کاله بگذارند       

مردم .  آزادی خواهانه چنين اجازه ای نميدهند       
اما نبايد اجازه دهيم اين           .  اينها را ميشناسند     

شکست خوردگان بساط ن فريب شان را پهن           
 . *کنند
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حزب اتحاد کمونيسم         .  افراد آماده بکار است            

کارگری تمامی کارگران و معلمان را به حمايت از       
 . اين مبارزه فرا ميخواند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨۶ شهريور ٢۵  - ٢٠٠٧ سپتامبر ١۶

 آدرس تماس با مسئولين حزب 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

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

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

سياوش دانشور، نسرين (مسئولين کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.com 

کريم نوری، سيروان (مسئولين کميته خارج کشور 
 )قادری

karim.savalan@bredband.net 

com.yahoo@qaderi_sirvan 

 )شراره نوری(مسئول دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 زنده باد اعتراض معلمان  

 نفر از   ٢٠٠ شهريور حدود    ٢۵روز يکشنبه   .  معلمان حق التدريسی اعتراض خود را آغاز کردند       
معلمان حق التدريسی در خيابان پاستور تجمع کرده و به طرف کاخ رياست جمهوری راهييمايی                 

قرار "  انجمن اتحاد معلمين  "اين اعتراض مورد حمايت بخشهای ديگر معلمان و از جمله             .  کردند
معلمان حق التدريسی مانند کارگران قراردادی فاقد قرار داد استخدام رسمی و شغل               .  گرفته است 

اين بخش از معلمان حتی از امنيت شغلی و مزايای کاری اوليه ساير معلمان                     .  تمام وقت هستند   
استخدام رسمی و شغل تمام وقت از زمره خواستهای اساسی اين                .  رسمی نيز برخوردار نيستند    

 . بخش از معلمين عالوه بر ساير خواستهای معلمين است

اشتغال تمام  .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری از خواست معلمين حق التدريسی قاطعانه دفاع ميکند             
وقت و انعقاد قرار داد استخدام رسمی يک خواست پايه ای بخشهای وسيعی از طبقه کارگر در                       

پيروزی اين مبارزات منوط به حمايت            .  مقابله با تهاجم سرمايه و دولت به معيشتشان است                  
بر پرچم اين مبارزات بايد        .  گسترده معلمان و ساير بخشهای طبقه کارگر از اين مبارزه است                  

نوشته شود يا اشتغال کامل يا بيمه بيکاری مکفی که تامين کننده يک زندگی انسانی برای تمامی                     

معضل .   بحث اينجا نيست         
اينست که حزب روشی را               
پيش گرفته که فکر ميکند پيشروی خودش در گرو         
خرد کردن ديگران و نسبت دادن هر ناحقی به اين           

کسی که واقعا ميخواهد جامعه         .و آن پيش ميرود     
را بسيج کند و راديکال هم بماند مقداری ظرائف              

نمی آيد به کسی که همان روز            .  کار را بلد است     
معضل .  معين حامی اش است اينگونه حرف بزند         

شما اينست که فکر ميکنيد دنيا و جامعه ای وجود             
ندارد، تالشهای ديگری وجود ندارند، هر کس با             

مرز دوست و    !  شما نيست پس البد عليه شماست        
دشمن و انسان دوست و مدافع موقتی و غيره يکی           

حتی درکی استراتژيک تر در امر                .  شده است   
. سازماندهی و جاانداختن سياست کمونيستی نداريد     

اين روشها   .  در اين سيستم انصاف جائی ندارد             
نتيجه اين وضعيت اند و گرنه کی نميداند که بهتر             
است تعداد بيشتری مخالف اعدام باشند و تعداد                  
کمتری در مقابل قلمروهای خاکستری بيتفاوت                 

اين معضل پايه ای       .  باشند تا چه رسد به موافق           
است که پرخاش بجای استدالل، موضعگيری                   
نادقيق را جای حق بجانبی مبتنی بر استدالل                        
سياسی و عميق کمونيستی، و انتقاد را جای                          

تداوم اين روش تنها خداحافظی با     . دشمنی ميگذارد 
هر تتمه انسانگرائی و حقيقت جوئی کمونيسم                     

 . لطفا برای اين فکری بکنيد. کارگری است

 . برايت موفقيت و تندرستی آرزو ميکنم

...نامه ها   



11صفحه  يک دنياى بهتر   

 . صفحه منتشر ميشود12نشريه يک دنيای بهتر هر هفته در * 

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

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

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

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

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

 -انتقادی    –يک دنيای بهتر هدفش اينست بيشتر يک نشريه سياسی                 *  
اينگونه مطالب  .  آموزشی  -جدلی    -سازمانده باشد تا يک نشريه تئوريک        

که ماهيانه منتشر ميشود، چاپ        "  کمونيسم کارگری "در بولتن مباحثات      
 .  ميشوند

 . با نشريه يک دنيای بهتر همکاری کنيد

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالی کنيد
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای جامعه ای آزاد، برابر، و مرفه   

 . ما در مبارزه خود به کمکهای مالی شما نيازمنديم. مبارزه ميکند
Wells Fargo Bank,  

Routing Number : 121 000 248 

Account Number : 36 48 4688 52 

 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد
.  چه در ظرفيت جمعى و چه فردى،اساس سوسياليسم انسان است

منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است  
 

 فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 )اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد: (نام و نام خانوادگى -١

 

 :سال تولد -٢

 چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣

 

 :امضا:                      تاريخ

 : اى ميل:                                 تلفن

 قابليتهاى فنى و ، تسلط به زبانهاى اروپائى،سابقه تحصيالت* 
 :تخصص هاى حرفه اى

 

 :شهر محل تولد و زندگى* 

 :سابقه فعاليت سياسى و متشکل* 

 موازين کار نشريه يک دنيای بهتر 

17شماره   

 جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ 
 با اعضای رهبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 بررسی اوضاع سياسی ايران 
 

موقعيت رژيم * موج اعدامها و راه مقابله با آن * 
 کمونيسم کارگری و مسئله سرنگونی * اسالمی 

 

 علی جوادی، سياوش دانشور، نسرين رمضانعلی، آذر ماجدی

 
 
  عصر 18.00 سپتامبر ساعت 22لندن؛ شنبه  

St Mary's Hall, 30 Hendon Lane 
Finchley Central 

  نمايشگاه عکس، اساليد شو، ميز کتاب و نشريات* 
 !از عموم عالقه مندان برای شرکت در اين جلسه دعوت ميکنيم

 

 واحد انگلستان -حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 تلفنهای اطالعات؛ 

 07881726475  شراره نوری   07912689231سيروان قادری 

ما ميگوئيم اين يک کار را بهيچوجه نميشود        .   کشتن قاتل تکرار قتل است    
ه           .   کرد ع ى جام ه قضاي اينکه چه کار ديگرى ميشود کرد بستگى به فلسف
ه         .   در همين سيستم موجود ميتوان قاتل را حبس کرد.   دارد ع در يک جام

رد، تالش               ايده آل شايد بشود مردم را از تکرار جرم توسط او مصون ک
کرد قبح کارش را به او فهماند، بدون آنکه حتى الزم باشد آزادى اش را                 

ل           .   هم از او سلب کنند     ت ه ق رد ک در يک جامعه ايده آل شايد بشود کارى ک
 منصور حکمت .                                                       عمد رخ ندهد
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 برنامه های تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بهتر

 
ر       ۵ساعات  :   جمعه  بعد از ظــه

 بوقت تهران 
ه       ب ن ش ک   ١٢:٣٠ســاعــت    :   ي

 ظهر بوقت تهران  

 در تلويزيون کانال يک 
 

بــرای يــک دنــيــای بــهــتــر يــک          
طـرف    .   برنامه سياسی اـست     ـي ـب

دار اـست          ـب اـن ت، ـج ع   .   نيـس داـف ـم
حــقــيــقــت، آزادی، بــرابــری،            
ا           ـه اـن شادی، رفاه و سعادت انـس

وری         .   است ـه ـم ما برای ـيک ـج
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

 

ن               ـخش اـي ان ـپ لطفا روز و زـم
ه                 ـم ه اطـالع ـه ا را ـب برنامه ـه
دوســتــان و آشــنــايــان خــودتــان          

 . برسانيد

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.wupiran.com 

www.for-abetterworld.com  

http://for-abetterworld.blogfa.com 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 ستون آخر
 علی جوادی 

 کمپين عليه اعدام، 
 !مرگ زويا ؟

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                   
کمپين گسترده ای را برای برچيدن        
بساط اعدام و چوبه های دار رژيم           

کمپين عليه   "اسالمی تحت عنوان         
"  اعدام ١٠٠٠٠٠عليه رژيم     -اعدام

. در دستور خود قرار داده است                
يک اقدام اين کمپين دعوت از                    
شخصيتها و سازمانهای مختلف               
مخالف اعدام و تالش برای                          
گسترش ابعاد اين کمپين و فراتر              
بردن آن از يک کمپين با ابعاد                     
سازمانی صرف و تبديل آن به يک         

در .  کمپين اجتماعی و گسترده است    
اين چهارچوب تاکنون نيز                            

. پيشرفتهای معينی بدست آورده ايم       
دوست عزيزم، اسماعيل نوری                
عالء، به اين دعوت من پاسخی                 

از نظر من اين رفت و          .  داده است 
برگشت تالشی برای مقابله با سنت        

. دوری از تحزب کمونيستی است          
 :  در نامه ايشان آمده است

 

جناب علی جوادی، با سالم و                     
چون نامه را به اسم         .  تجديد عهد  

من نوشته ايد ناگزيرم جواب بدهم؛      
هرچند که وقتی نامهء همدردی در        
مرگ دخترتان را فرستادم خشکه          

 .تشکری هم به دستم نرسيد

من مسلمًا با هر نوع وحشيگری             
قرون وسطائی مخالفم اما عهد                

کرده ام با تشکيالت و احزاب سياسی        
که نام و راه و روششان با فکر من              
نمی خواند در هيچ کاری هم کاسه               

  .نشوم

اينجا جای پرداختن به نقد اين مسائل        
کاش علی جوادی ـ يا هر کس        .  نيست

ديگری ـ شخصًا به اين کار سترگ              
اقدام می کرد تا می ديد که چگونه                 

اما .  همراهان بسيار می يابد                     
پيوندهای حزبی همه چيز را قربانی          

از اينکه     .  مصالح حزبی می کند            
دعوت يک دوست را رد می کنم                     

 .متأسفم

 با مهر و دوستی، نوری عال
 

من دوست دارم از دوست گرامی ام،          
. اسماعيل نوری عال تشکر کنم                      

راستش از اينکه نتوانستم از ايشان و          
تک تک کسانيکه در مرگ دختر                  
عزيزم زويا با من ابراز همدردی                 
کردند، شخصا تشکر کنم، از همگان         

توان احساسی   .  رسما پوزش خواستم    
پاسخ دادن به بيش از هزار نامه و                 
ايميل را واقعا نداشتم، نميخواستم                  

از .  پاسخهای دست چين شده نيز بدهم      
اين رو در اطالعيه ای از همگان                  

اما در اينجا دوست دارم      .  تشکر کردم 
يکبار ديگر از اسماعيل نوری عالء           
و همه عزيزانی که در اين درد عميق         
من شريک شدند، هم تشکر کنم و هم           

 . پوزش بخواهم

من ترديدی ندارم که اسماعيل نوری          
عالء با اعدام و هر نوع وحشيگری             

اما .  قرون وسطايی مخالف است              
مقابله با مجازات اعدام و کمپينی که            

به اين مناسبت اکنون در جريان       
. است، محدود به حزب ما نيست     

درست است که ما در اين کمپين      
پيشقدم بوديم اما اين حرکت                 
امروز يک جنبش اجتماعی                

هر جريان و شخصيتی         .  است
ميتواند با ابزارها و ظرف                   
سازمانی خود به اين کمپين                  

ترديدی نيست   .  عمومی بپيوندد  
که جنبش کمونيسم کارگری و           
حزب اتحاد کمونيسم کارگری          
در مبارزه برای آزاديهای بی            
قيد وشرط سياسی و نقد مذهب          
و لغو مجازات اعدام و بسياری        
عرصه های حقوق مدنی                      
شهروندی همواره پيشقدم بوده         

در يک شرايط نرمال و         .  است
متعارف سياسی اين تحرک                
جنبش ما بايد باعٽ استقبال                 
مدافعين حقوق مدنی و                            

. شهروندی شود و نه بر عکس         
اگر شما و يا جريانات ديگر در         
اين مبارزه پيشقدم شده بوديد              
بدون ترديد ما در گسترش و               
پيوستن به آن به خود ترديدی              

بر خالف تصور      .  راه نميداديم  
ارائه شده پيوندها و مصالح                 
حزبی ما عاملی برای محدود             
کردن فعاليت ما نيست،                          
برعکس حزبيت ما نقطه قدرت       
جنبش ما و ابزاری برای ماديت       
بخشيدن به اهداف سياسی و                

. مطالبات اجتماعی مان است            
نوری عالء عزيز من در                      
ظرفيت شخصی هم از شما                 
دعوت ميکنم که سهم خودتان را      
امروز و در ادامه فعاليتهای                
تاکنونی تان در مبارزه برای              
لغو مجازات شنيع اعدام و                    
برچيدن بساط اعدامهای اسالمی    

. دستتان را ميفشارم      .  ايفا کنيد   
 !هنوز دير نشده است

زويای عزيزم اگر زنده بود،              
عليرغم عدم تعلقش به حزب،            

 . *مسلما به اين کمپين ميپيوست
!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/ 

http://www.m-hekmat.com/ 

اطالعيه های اين هفته حزب 
 را در سايت مشاهده کنيد؛

به نجات ساکنين اردوگاه             *  
 !سازمان زحمتکشان بشتابيد

حتی برای نجات کودکان بايد       *  
 !کل بساط اعدام را برچيد

 عليه رژيم صد هزار اعدام* 

پيام به بازماندگان قربانيان         *  
رژيم صد هزار اعدام به                         

  اکتبر10مناسبت 

حکم اعدام سعيد ماسوری          *  
 !لغو شد


