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 سياوش دانشور
 

چپ، راست، اخالق سياسى، و 
 آن سرود ننگين

 پاسخى به مهدى عربشاهى

 

به دنبال تجمع و اعتراض دانشجويان پلى       
درباره "تکنيک، مطلبى باعنوان                         
توسط "  ضرورت رعايت اخالق سياسی     

مهدی عربشاهی نوشته شده که                               
دانشجويان چپ را از جمله؛ دانشجويان          

و يا    "  آزادی خواه و برابری طلب              "
را متهم به        "  دانشجويان سوسياليست   "

مصادره کردن تجمع تحکيم وحدت                     
ايشان در اين مطلب موعظه                 .  ميکند

اخالق سياسى ميکند و دانشجويان چپ             
" غير اخالقى و جعل خبر       "را به رفتار      
 . متهم ميکند

 

جستجوى واقعيت دانشگاه را اما بايد در          
تحکيمى ها  .  متن يک تاريخ جستجو کرد     

را کوک    "  ليبراليسم"که امروز ساز            
 دهه   ١سابقه فعاليت های       "کردند و از       

اخير انجمن اسالمی اميرکبير در راه                 
اندازی فراکسيون مدرن دفتر تحکيم و              
دگرديسی آن به يک سازمان مدنی مدافع         

سخن ميگويند،    "  دموکراسی و آزادی       
يادشان رفته بگويند که اينها همان                         

سروش "  انقالب فرهنگى "فرزندان خلف   
پيوند حوزه  "و شرکا هستند که قرار بود         

را برقرار کنند و سابقه شان        "  و دانشگاه 
اينها کسانى  !  است"  يک دهه "بيشتر از    

هستند که بازوهاى قدرت جناحهاى                    
دولتى در دانشگاه بودند و روى دوش                
سرکوب خونين چپ توانستند ارگانها و           

اينها زائده   .  نشريات شان را ايجاد کنند         
هاى جناح هاى حکومتى هستند که                       

کارشان بسيج                      

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .و ستون آخر...  اعتصاب در هفت تپه، خبر از کرمانشاه، نامه ها، در صفحات ديگر؛

 پيرامون 
  تحريم بانکی ايران

 

 گفتگو با على جوادى
 اخيرا کاندوليزا رايس در يک            :يک دنيای بهتر    

مصاحبه مطبوعاتی مجموعه ای از تحريمها را               
عليه سپاه پاسداران و همچنين سه بانک، ملی،                   

حزب اتحاد   . ملت و صادرات اعالم کرده است             
کمونيسم کارگری تحريم بانکهای ايرانی را قويا              

داليل اتخاذ اين موضع کدام          . محکوم کرده است    
ير تحريم بانکی بر زندگی مردم چيست؟  است؟ تا
  ۴صفحه 

  ۶صفحه 

 گراميداشت روز کورش 
 !نوستالژی رژيم گذشته

مردم نه ايران اسالمی و 
  !نه ايران اهورايی نميخواهند

 آذر ماجدى
 ٩صفحه 

 خط التين بى تقصير است
 ،"هويت ملى"تغيير خط و 

  نگاهى اجمالى

 نادر حقيقيان
 ٢صفحه 

 يادداشت سردبير

 در باره 
  خانه آارگر تشكيالت خراسان

 شهريار افروزه
 ١٢صفحه 

 مجاهدين 
 !در سالن انتظار جنگ

 

 على طاهرى
 ١٣صفحه 

صدور حكم زندان 
برای منصور اسانلو 
و ابراهيم مددی را 
 !قويا محكوم ميكنيم

 !اين سرآوبگری بدون پاسخ نخواهد ماند
 ١٠صفحه 

 !دانشگاه سنگر اعتراض است
 کاميار آزادمهر

 ٨صفحه 

اعتراضات کارگری طبقه 
 کارگر را آبديده ميکند

 )بخش اول ( 

 سعيد مدانلو

برای طبقه کارگر اکنون زمان طرد نمودن کامل                 
زمان اعالم تشکيل      .  شوراهای اسالمی کار است        
 طرد   ،اين سه فاکتور    .  منظم مجمع عمومی هاست      

 تشکيل منظم مجامع عمومی     ،شوراهای اسالمی کار  
 اعالم همبستگی بخشهای مختلف توليدی         ،و مهمتر 

و خدماتی به سبعيت رو به تشديد حاکميت سرمايه              
  .  اسالمی غلبه خواهد نمود

١١صفحه    



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

در ستون نامه ها بهزاد اخوان از            
خوانندگان نشريه از جمله سوالى          

تغيير ”در باره موضع ما پيرامون       
احتماال .  پرسيده است      “  زبان

منظور ايشان تغيير خط است که            
. اشتباها اينگونه ذکر شده است               

همانجا ضمن توضيحى کوتاه،                
عنوان کرديم که اين مطلب                         
منصور حکمت منتشر شده در                

. را مطالعه کنند    “  خط نو  ”نشريه   
اين مطلب با امضاى نادر حقيقيان         

 . در اين نشريه منتشر شده بود
 سردبير

*** 
 خط التين بى تقصير است

، "هويت ملى"تغيير خط و 
 نگاهى اجمالى

 

 نادر حقيقيان

موضوع التين کردن و يا                             
کردن خط      "  رومن"باصطالح      

فارسى غالبا احساسات پر شور و          
عکس العمل هاى حادى را ببار              
مياورد، چه در موافقت و چه در             

در اين چند سال اخير و          .  مخالفت
بدنبال جدى شدن امور کنوانسيون،     
طرح اين موضوع با افراد مختلف       
يک کار دائمى ما بوده و بايد                      
بگويم اين موضوعى نيست که                
کسى بشنود و بى تفاوت، با                         
تعارفى يا تشويقى يا مخالفتى ماليم       

اين .  و هشدارى ساده از آن بگذرد       
موضوع ظاهرا به جان همه بسته          

گوئى همه عمرى در خلوت      .  است
اند و حال         تنهائى به آن انديشيده        

منتظر تلنگرى هستند تا سکوت را       
بشکنند و نتايج يک عمر تامل را            

 .با حرارت تمام علنى کنند

 

همه ميدانند که مساله اى هست که         
اما جالب تر،       .  بايد پاسخ بگيرد      

جايگاه و اهميتى است که به اين              
در هر بحث مربوط     .  مساله ميدهند 

به تغيير خط، فورا پاى فهرست              
کاملى از مقوالت و کلمات پر                   
طنين و هيبت انگيز به ميان کشيده        

رشد اقتصادى و اجتماعى،    .  ميشود

ادبى مردم ايران را از دسترس           
دور ميکند و به فراموشى                       

استقالل فرهنگى ايران    .  ميسپارد
و ايرانى را از بين ميبرد و                     
دروازه را براى تسلط غرب بر          
جامعه و فرهنگ ايران و                        

پس آتشين    .  ايرانيان باز ميکند      
تغيير خط را        .  مخالفت ميکنند   

تعرضى به وجود و هويت و                 
شخصيت خود ميبينند و قاف و            
صاد و فتحه و ضمه و کسره                 
غيبى و نوشتن از چپ به راست         

را برج و      )  منهاى اعداد البته     (
باروئى ميبينند که وجودشان و            

شان را    هويت و حيثيت و حرمت     
 .پاس ميدارد

 

در نقطه مقابل، هستند کسانى که        
درست با همين استدالل از تغيير       

در آن فرهنگ    .  خط دفاع ميکنند   
ملى احساس محدوديت و چه بسا       

تغيير خط   .  سرشکستگى ميکنند  
را دريچه اى براى خالص شدن        
از همان ميراثى ميبينند که دسته         

. اول براى حفظش تالش ميکنند        
خيلى از اينها نه فقط تعلق خاطر        
بلکه حتى آشنائى دست اولى با            

. آن فرهنگ و آن هويت ندارند           
نسل جوان مهاجرين ايرانى در          

 .اند اروپا و آمريکا از اين زمره

 

يک طيف ديگر طرفداران تغيير      
خط را کسانى تشکيل ميدهند که         
از قضا فکر ميکنند اين تحول،            
فرهنگ ملى و ايرانيت را تقويت      

باز "  اصل خويش  "ميکند و به        
آماج حمالت اينها           .  ميگرداند

عرب و فرهنگ و زبان عربى            
در اين داستان نقش منفى         .  است
بازى ميکنند و نه        "  تازيان"را   

براى بعضى تغيير خط    ".  غرب"
انتقام قادسيه است و سرودى،              
هر چند با تاخير، در رثاى آريو          

بر .  برزن و بابک خرمدين              
خالف دسته اول، اينها هويت               
ايرانى و ايرانيت را در درجه              
اول نه در تمايز با غرب بلکه               

. در مقابل اعراب تعريف ميکنند      
خط کنونى براى اينها سمبل                  

 خط التين بى تقصير است
 ، نگاهى اجمالى"هويت ملى"تغيير خط و 

 منصور حکمت

آگاهى، تمدن، تاريخ، بشر،                           
فرهنگ، دانش، هويت ملى، انقالب       
تکنيکى، ايرانيت، استقالل، سعادت،    
رفاه، عرب ستيزى، غرب زدگى،          
انقياد فرهنگى، ميراث کهن ادبى و          

از جمله با انتشار               .  نظير اينها    
نخستين آگهى کنوانسيون در کيهان         

، )آمريکا(و ايران تايمز     )  انگلستان(
که (سيلى از نامه و فاکس و پيام                  

اکثريت قريب به اتفاق آنها در تائيد          
سرازير )  و تشويق کنوانسيون است     

شد که جملگى بر همين حساسيت              
وسيع نسبت به اين مساله و اهميت            
تاريخى و دورانسازى که همگان             

 .براى آن قائلند داللت ميکنند

 

التين .  و درست هم همين است                
کردن خط فارسى به همه اين                        
جوانب تعيين کننده زندگى آدم                     
فارسى زبان امروزى، چه در ايران       
و چه در افغانستان و چه در                            

هاى جنوبى شوروى                     جمهورى
سابق، و امروز ديگر بايد گفت در            
هر جاى دنيا، ربطى انکار ناپذير و         

و همه اين جوانب       .  ناگسستنى دارد  
البته جاى بحث و تبادل نظر و                      

تالش و اميد     .  موشکافى جدى دارد    
ما در کنوانسيون اروفارسى اينست        
که چه از طريق مجله خط نو و چه            

ها و    از طريق سمينارها و سمپوزيوم    
طرق ديگر در حد امکان سکوئى             
براى جامع ترين مجادله و مناظره           
و تفاهم پيرامون اين مسائل فراهم             

 .کنيم

 

در اين نوشته اجازه ميخواهم نکاتى        
را در خصوص رابطه تغيير خط با         
مساله فرهنگ و هويت ملى يا به                

اين آن  .  مطرح کنم "  ايرانيت"قولى  
وجهى از مساله است که بخصوص        
موضوع پرحرارت ترين                               
اظهارنظرها له و عليه تغيير خط              

 .است

 

 بر سر سه راهى" هويت ملى"

عده اى ميگويند التين کردن خط                
هويت ملى ايرانى را تضعيف و                 

ميراث فرهنگى و   .  حتى نابود ميکند  

٢٣شماره   
سلطه اعراب است و بايد عوض            

 .شود

 

و باز عده اى درست با همين دليل          
اينها ايده  .  مخالف تغيير خط هستند    

اى ناسيوناليستى    تغيير خط را ايده     
براى سوا کردن خرج ايران از               
اعراب و ساير مردم منطقه                        

براى اينها تاريخ ايران و         .  ميبينند
هاى    هويت ايرانى فصل مشترک        

متعدد و مشروعى با دنياى عرب           
و يا فرهنگ اسالمى دارد که بايد           

تغيير خط از نظر اينها      .  حفظ بشود 
فقط در همين چهارچوب عرب               
ستيزانه معنى پيدا ميکند و لذا                   

 .مردود است

 

 خط بى تقصير است

نظر ما راجع به هويت ملى و                    
ايرانيت و يا غرب زدگى و عرب          
ستيزى و غيره هر چه باشد، قبل             
از هر چيز بايد بپذيريم که خط و             
الفبا در اين معرکه بى تقصير                   

خط به خودى خود فرهنگ        .  است
نيست، تمدن نيست، هويت نيست،        

خط قراردادى    .  حتى زبان نيست     
هيچ .  براى ثبت و حفظ گفتار است      

چيز در خود سمبلها و صورتهايى        
که ما براى نمايندگى کردن                         
اصوات انتخاب ميکنيم نيست که           
به خودى خود چيزى راجع به                  
يزدگرد سوم و ابومسلم و بوعلى            
سينا و گلستان و ترکمنچاى به ما             

خط بر خالف گفتار                  .  بگويد
. يک ابزار است     .  مضمون ندارد  

ميتواند حامل هر   .  يک ظرف است  
اى، هر فرهنگى، هر علم و                ايده

هر جهالتى، هر عشق و هر نفرتى        
خط ميتواند قالبى براى ثبت        .  باشد

هر فرهنگى، هر تاريخى و هر               
اين .  اى باشد               ميراث ادبى       

موضوعات بيرون خط تعيين                   
تغيير خط فارسى يعنى           .  ميشوند

تغيير روشى که بر طبق آن زبان            
فارسى، و آنچه به زبان فارسى               
گفته شده و ميشود، روى لوح                    
سنگى، روى کاغذ، يا روى ديسک     

خطى خوب  .  کامپيوتر حک ميشود  
است که بتواند به اصواتى که به              
زبان آمده است هر چه بيشتر                     
وفادار باشد و به هر کس که                       
مقررات نگارشى مربوطه را بداند      
امکان بدهد که بسهولت دقيقا همان       

اصوات را              
  ٣صفحه 



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

اين اصوات، اين       .  بازسازى کند   
فرهنگ و اين گنجينه ادبى ميتواند        
خودپرست، غرب زده، عرب                 

ميتواند .  گريز و غيره باشد يا بشود     
انسانى و عادالنه باشد يا ضد                     

هر چه باشد،      .  انسانى و ظالمانه     
اما، خط در اين معرکه بى تقصير         

 .است

 

يادآورى ميکنم که اينجا بحث بر            
سر تغيير خط است و نه تغيير                   

صحبت بر سر چگونگى           .  زبان
حتى با  .  نوشتن زبان فارسى است     

خط جديد آنچه نوشته ميشود هنوز        
در واقع اعتقاد ما         .  فارسى است  

اين است که تغيير خط نه فقط                    
زبان فارسى را تقويت ميکند بلکه         
براى جلوگيرى از زوال آن بعنوان     
يک زبان رايج و به معنى واقعى            

به مساله   .  کلمه زنده، حياتى است      
 .هويت ايرانى برگرديم

 

 "جنگ تمدن ها"

در مرافعه ميان هويت ها و تمدن           
هاى غربى و ايرانى و عرب و                

اسالمى، تغيير خط فارسى      -  ايرانى
به نفع کدام تمام ميشود؟ بحث من           
در مورد بى تقصير بودن خط ابدا         
به اين معنى نيست که تغيير خط              
بر اين روندها در جامعه ايران                
تاثيرى نميگذارد و شراط جدالى            

" فرهنگها"که از قرار ميان اين             
جريان دارد را دست نخورده باقى        

تغيير خط دروازه               .  ميگذارد
عظيمى را بروى زبان و فرهنگ          

پلى ميان اين      .  فارسى باز ميکند     
حوزه زندگى فرهنگى با کل جهان        

اين راهى    .  امروز ساخته ميشود      
همانقدر که     .  يک طرفه نيست         

جهان و روندهاى فرهنگى و مدنى       
مختلفش ميتواند از اين دريچه                  
بيشتر به حوزه فارسى زبانان راه         
يابند و بر آن تاثير بگذارند، حيات         
فرهنگى فارسى زبانان، با همه               
عناصر مختلف و گاه متناقض                 

اش، ميتواند از اين دريچه             داخلى
جهانى شود و در خارج خويش                

تغيير خط، کميت        .  تاثير بگذارد   
فعل و انفعال فکرى و علمى و                  
فرهنگى ميان حوزه فارسى زبانان      

گشوده شده اين در رضايت                   
بدهد؟ پاسخ من اين است که                   
پشت خط کنونى نميتوان سنگر          

انزوا و خود را در درون      .  گرفت
حبس کردن جواب روندهائى که       
در جهان امروز در جريان است        

ذال و ز و ظا و ضاد و             .  نيست
حروف اول و آخر و متصل و              
منفصل و اتصال از عقب و جلو         
و غيره جواب مايکروسافت و            

اگر کسى  .   نيست CNNهاليود و   
معتقد است که فرهنگ و ميراث        

اى دارد    اش جوهر ويژه     فرهنگى
که با ارزش است و بايد                            
پاسدارى شود، شايد بتواند اين را      
هم درک کند که تغيير خط تنها             
شانس واقعى براى ايجاد زمين           
طرازتر براى يک روياروئى             

با خط موجود، آن    .  فرهنگى است 
زبان و آن ميراث فرهنگى                     
محکوم به انزوا و جا ماندن                   

پافشارى بر خط موجود          .  است
محبتى در حق زبان فارسى و              

دوستى .  نيست"  فرهنگ ايرانى "
 .خاله خرسه است

 

 زمان مقدس تر است

تعلق خاطر به مکان، به                           
سرزمين، به کشور، اعم از                   

اى معتبر باشد يا               اينکه مقوله   
خير، نقطه شروع درستى براى         

شخصا .  بحث تغيير خط نيست        
آرزو ميکردم مردم جهان به يک      
زبان سخن ميگفتند و خود را                

تعريف .  اهالى زمين ميخواندند      
اى از          علمى و مجاب کننده             

مقوالتى چون فرهنگ، هويت و        
فرهنگ ملى و ميراث تاريخى            
ملت و غيره سراغ ندارم و                     
معتقدم هر کس محق است نظر           
خويش را در خصوص اين                    

از .  مقوالت و مسائل داشته باشد      
نظر من نقطه شروع درست                 
براى بحث تغيير خط، سرزمين         
و مکان نيست، بلکه عصر و                

انتخاب، انتخابى     .  زمان است    
ميان ايران و غرب يا خاورميانه       

انتخابى ميان گذشته و           .  نيست
نظر ما راجع به ملت      .  آينده است 

و مليت و عرق ملى هر چه                     
اى نزديک    باشد، دهها و در آينده     

صدها ميليون انسان به زبان                 
فارسى سخن ميگويند و خواهند         

سوال اين است که اين               .  گفت
ميليونها انسان در چه عصرى،          

 ...خط التين بى تقصير است

با جهان پيرامونش را به نحو خيره         
اما هنوز   .  اى افزايش ميدهد        کننده

خط، تغيير خط، در تعيين چند و               
چون و کيفيت و مضمون اين فعل            

اين .  انفعال و مراوده نقشى ندارد          
. مسائل خارج خط تعيين ميشوند             

ممکن است تصور شود نفس التين        
تمام "  غرب"کردن خط به نفع نفوذ      

ميشود چون التين خط دنياى غرب        
روند .  اما تحليل غلط است        .  است

تفوق فرهنگ و نظام ارزشى غرب      
اش،   با پشتوانه اقتصادى و تکنيکى      

با پشتوانه علمى و آموزشى و                    
اش، مستقل از مشخصات               تبليغى

خط و زبان و رسوم و آداب                          
کشورهاى مختلف سالهاست در              
اقصى نقاط جهان در جريان است           
و کمتر کشورى است که آنچه به              

" فرهنگ غربى   "مسامحه به آن           
اطالق ميشود هم اکنون به سيستم            
معنوى مسلط در آن تبديل نشده                 

و تازه بعضى از اين                      .  باشد
هائى    با خط  "  فتح شده  "کشورهاى   

مينويسند که حتى براى خود                        
 !ساکنانشان آشنا نيست

 

روشن است که در چنين شرايطى           
گشايش هر دريچه اى بر روى و              
بسوى حوزه فرهنگى فارسى زبان،     
در درجه اول بر امکانات گسترش         

چرا که  .  ميافزايد"  فرهنگ غربى "
اين جريان هم اکنون جريان                        
فرهنگى مسلط در سطح جهان                  

تغيير خط درى است که              .  هست
همانقدر که امکان      .  گشوده ميشود  

خروج و نفس کشيدن و سالم و                  
عليک با همسايگان را به                               
صاحبخانه ميدهد، راهى براى                 

ميگشايد، و از       "  مهمانان"ورود    
ترين و                    بين اينها، قوى                   

اگر .  شان زودتر ميرسد    ترين  چاالک
فرهنگ مسلط بر جهان معاصر              
فرضا وارياسيونى از فرهنگ                  
خاور دور بود، آنوقت التين کردن         
خط در درجه اول پاى اين قطب               
فرهنگى را به حوزه فارسى زبان           

 .باز ميکرد

 

ميپرسيد حال اگر کسى از اين                    
فرهنگ "افزايش امکانات نفوذ                

بيزار باشد چرا اصوال به         "  غربى

٢٣شماره   
در چه قرنى، زندگى ميکنند، چه            

اين سوالى  .  زمانى بر آنان ميگذرد    
عرق ملى و           .  فرهنگى نيست     

خودپسندى و بيگانه گريزى پاسخ         
مختصات زمانى اين        .  آن نيست   

مردم با معيارهاى روشنى قابل               
علم و فن زمانه    .  اندازه گيرى است  

چقدر در زندگى اين مردم نقش                
بازى ميکند، امکانات مقدور اين           
عصر براى آموزش، بهداشت،              
رفاه، امنيت، خالقيت و سازندگى         
چقدر در زندگى اين انسانها راه               

اين ميليونها نفر با     .  باز کرده است   
اين شاخصها در کدام عصر                      
زندگى ميکنند؟ اين سوالى است که      

و اينجا است که تغيير       .  بايد پرسيد 
خط براى فارسى زبانها جايگاه               

تغيير خط بيش   .  اى پيدا ميکند    ويژه
اى براى جدال            از آنکه دروازه       

ها و              ها و هويت                   سرزمين
هاى ملى گذشته باشد،                   فرهنگ

مجرائى است براى غلبه آينده بر            
براى چشم گشودن فارسى      .  گذشته

زبانها به اين آينده و ماندن در                    
صف پيشين اين مارش بسوى                  

اگر اين آدمها حق دارند                .  آينده
بياموزند و بياموزانند، آسوده باشند     
و در آسايش جهان معاصر خود              
نقش بازى کنند، بشنوند و بگويند،         
آنگاه تغيير خط يک ضرورت غير      

خط کنونى، مردم   .  قابل انکار است  
فارسى زبان را به زندگى در                    
گذشته، به محروميت از ايفاى                 
نقشى برابر در حيات علمى و فنى         
جهان معاصر و به محروميت از           
مواهب مادى و معنوى اين جهان           

اين خط      .  محکوم کرده است           
منزوى ميکند، محروم ميکند و               

 .*بايد تغيير کند. عقب نگهميدارد

 
خط نو، فصلنامه کنوانسيون                              

 ١٩٩٥، نوامبر ١اروفارسى، شماره 

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-



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

 اخيرا کاندوليزا     :يک دنيای بهتر    
رايس در يک مصاحبه مطبوعاتی       
مجموعه ای از تحريمها را عليه             
سپاه پاسداران و همچنين سه                     
بانک، ملی، ملت و صادرات                   

حزب اتحاد     .  اعالم کرده است        
کمونيسم کارگری تحريم بانکهای        

. ايرانی را قويا محکوم کرده است        
داليل اتخاذ اين موضع کدام است؟        
ير تحريم بانکی بر زندگی مردم        تا

 چيست؟ 

 

 قرار دادن بانکهای        :علی جوادی  
ملی، ملت و صادرات و پيش از             
آن بانک سپه، در ليست نهادهايی          
که مورد تحريم قرار گرفته اند،              
اقدامی عليه معيشت و زندگی                   

هر واحد      .  مردم عادی است           
بازرگانی، چه دولتی و چه                         
خصوصی، برای خريد کاال در              
بازار بين المللی نيازمند برگه مالی      
يا بعبارت بانکی نيازمند                              

در بازار  .  است"  اعتبارنامه مالی "
بين المللی خريد و فروش رسمی            
تنها با اعتبار نامه مالی بانکی                  

بانکهايی .  ميتواند صورت بگيرد      
که در ليست قرار داده شده اند،                
بخش اعظم مبادالت تجاری و                 
صدور اعتبارنامه های مالی خريد       
کاال از خارج کشور را، چه در                
بخش دولتی و چه در بخش                         

ممنوع .  خصوصی، صادر ميکنند    
المعامله کردن اين بانکها عمال                
مانع خريد کاال از غرب از                         

. کانالهای طبيعی تجاری خواهد شد    
دولت آمريکا در ضمن اعالم کرده      
است که هر بانکی با اين موسسات        
وارد معامله شود، سرمايه هايش           

اين .  در آمريکا منجمد خواهد شد         
فشار زيادی را بر                   "  تهديد"

بانکهای اروپايی و ژاپنی و ساير          
بانکهای بين المللی در معامله با              

ر   .  ايران ايجاد خواهد کرد         در ا
اين تحريم بانکی هزينه اقالم مورد       
نياز مردم افزايش قابل مالحظه ای      

بازار سياه و بازار        .  خواهد يافت  
. احتکار دو باره راه خواهد افتاد            

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با            
حرکت از مصالح عمومی جامعه         
در مقابل تحريم های بانکی                        

لجنزار جامعه برای تقابل با چپ       
و کمونيسم و آزاديخواهی به                 

ما .  جلوی صحنه سياست آوردند     
قربانيان جنايات سپاه پاسداران          

ما هر دو قطب اين                  .  هستيم
تخاصم را نيروهايی تروريستی        

هر دو سوی اين تخاصم       .  ميدانيم
سابقه طوالنی ای در آدمکشی و        

اين جنگ          .  جنايت دارند         
سرلشکرهای .  تروريستها است    

سپاه و ژنرالهای ارتش آمريکا،         
جملگی بايد به جرم جنايت و                 

. جنگ عليه مردم محاکمه شوند        
اما اعمال تحريم بانکی به بهانه          
تقابل با سپاه پاسداران صرفا يک      
بهانه ارتجاعی برای توجيه                  
مصائبی است که از اين طريق           

 . بر مردم عادی اعمال ميشود

 

 برخی از           :يک دنيای بهتر          
ير               نيروهای اپوزيسيون از تا
تحريم های اقتصادی بر موقعيت      

. رژيم اسالمی حرکت ميکنند             
تحريم های اقتصادی را عاملی          
باتی رژيم اسالمی         در جهت بی 

واقعيت چيست؟ برخی       .  ميدانند
تحريم اقتصادی را آلترناتيو                 

خواهان اعمال     .  جنگ ميدانند    
تحريمهای اقتصادی گسترده و           

چه .  تحريم خريد نفت هستند             
ارزيابی ای از اين سياستها                    

 داريد؟ 

 

 ماهيت ضد                :علی جوادی       
مردمی، ضد اجتماعی و                         
بيمارگونه سياستهای خود را به         

برای اين       .  نمايش ميگذارند      
نيروها سرنگونی رژيم اسالمی        
گامی در آزادی و برابری و رفاه       

بخشی از  .  و سعادت مردم نيست    
جنگ قدرت نيروهای ارتجاعی        

بخشی از جدال نيروهای        .  است
سياسی دست راستی و ارتجاعی       
بر سر چگونگی اعمال حاکميت        
سرمايه بر مردم کارکن و                       

دشمنی اين      .  زحمتکش است     
نيروها با رژيم اسالمی ذره ای           
آزاديخواهی و انساندوستی و               
برابری طلبی و عدالتخواهی در        

 پيرامون تحريم بانکی ايران
 گفتگو با على جوادى

 

قاطعانه و به سرعت موضع گيری          
ما مخالف هر گونه تحريم               .  کرد

از نظر ما     .  تجاری و بانکی هستيم      
فاکتور اقتصاد را بايد از حوزه                   
رقابت و کشمکشهای سياسی خارج        

ما در عين حال که با قدرت              .  کرد
تمام عليه رژيم اسالمی مبارزه                   
ميکنيم در عين حال هم قاطعانه عليه    
سياست تحريم اقتصادی و بانکی              

 . ايستادگی ميکنيم

 

 تحريم بانکها چه       :يک دنيای بهتر    
تفاوتی با قرار دادن سپاه پاسداران           
در ليست سازمانهای تروريستی               
دارد؟ وزارت خارجه آمريکا اين             
اقدام را گامی در جهت اعمال                      
محدوديت بر عمليات سپاه پاسداران       
در خارج از ايران اعالم کرده                     

در رابطه با تحريم سپاه چه            .  است
 موضعی بايد گرفت؟

 

 ما بعنوان نيرويی که        :علی جوادی 
برای سرنگونی انقالبی رژيم                      
اسالمی مبارزه ميکنيم مخالفتی با            
تحريم نظامی و تسليحاتی رژيم                  
اسالمی و ارگانهايش از جمله سپاه          

برعکس خواهان    .  پاسداران نداريم   
اعمال فشار مردم آزاديخواه بر                  
دولتهای تامين کننده تسليحات                      

انحالل .  نظامی رژيم اسالمی هستيم    
نيروهای مسلح حرفه ای رژيم                    
اسالمی، سپاه و ارتش و بسيج، يک         
اقدام فوری ما در فردای سرنگونی         

 .  رژيم اسالمی است

 

اما قرار دادن سپاه پاسداران در                  
ليست سازمانهای تروريستی يک            
اقدام در جنگ دو نيروی تروريستی       

در سطح    .  در سطح جهان است           
تحليلی اين اقدامی حقوقی و مجوزی      
برای حمله نظامی به تاسيسات سپاه        
پاسداران از جانب نيروهای نظامی        

موضع ما روشن          .  آمريکا است    
آنهايی که اکنون سپاه                     .  است

پاسداران را در ليست سازمانهای            
تروريستی قرار داده اند روزگار نه        
چندان دوری، خودشان کل اين                   
يف اسالمی را از                     موجوديت ک

٢٣شماره   
دعوای درونی طبقه       .  خود ندارد   

طبقه اجتماعی اين       .  حاکمه است   
نيروها، سرمايه، چند قرن است که      
کنترل انحصاری بر ابزار توليد و        

. معاش مردم را در اختيار دارد              
هر زمان که اين ابزار برايشان               
سود توليد کند آن را به کار می                  
اندازند، در غير اين صورت                    
بيکاری و بيخانمانی و پرتاب شدن       
به گوشه ای نتيجه سياستهای                     
اقتصادی اين طبقه برای مردم                 

 . محروم است

 

اعمال سياست تحريم بر رژيمی             
که اساسا در بيرون زنجير توليد و         
توزيع جهانی قرار دارد، حتی به           
نتايج ارتجاعی مورد نظر خود نيز      

نمونه تحريم     .  منتج نخواهد شد        
اقتصادی رژيم صدام حسين هنوز        

در دوره  .  در خاطره ها زنده است     
ای ماهانه سه هزار کودک و                     
ر تحريمهای اعمال                سالمند بر ا
شده در عراق جان خود را از                    

ر       .  دست ميدادند   رژيم صدام بر ا
بات نشد              زندگی .  تحريم ها بی 

بات شد     ميخواهند همين  .  مردم بی 
. جنايت را در ايران هم تکرار کنند      

ير تحريم             به هر حال مستقل از تا
باتی رژيم        بات يا بی  اقتصادی بر 
اسالمی، حتی اگر اين تحريمها               
بات                 رژيم اسالمی را عمال بی 
ميکرد، نظر به اينکه اين تحريمها        
بر مشقات زندگی مردم می افزايد،       
ما قاطعانه در مقابل آن می                          

 .ايستاديم

 

آنهايی که امروز تحريم اقتصادی         
را آلترناتيو جنگ ميدانند، فردا نيز      
جنگ را آلترناتيو تحريم اعالم                

در آنزمان خواهند       .  خواهند کرد   
گفت تحريمها کار ساز نبود، جنگ      

تحريم نفتی   .  آلترناتيو تحريم است    
. ايران کار مشکل تری است                    

تقاضای زيادی برای نفت ايران             
اقتصاد چين به           .  موجود است     

تنهايی ميتواند تمام توليدات نفتی            
نتيجتا مساله فقط بر    .  ايران را ببلعد  

بايد تحريم  .  سر اعالم تحريم نيست    
بايد تمامی بنادر      .  را اعمال کنند     

. جنوبی ايران را مين گذاری کنند         
بايد ناوگانهای نظامی و نيروی               

و .  هوايی خود را وارد عمل کنند         
واقعيت .  اين دو فاکتو يعنی جنگ        

اين است که دارند بر طبل جنگی            
تشديد .  ميکوبند

  ۵صفحه 



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

اقدامات اخير را بايد گامی در اين          
 . جهت ارزيابی کرد

 

 برخی از             :يک دنيای بهتر            
اسالمی هم در         –نيروهای ملی       

مقابل تحريم اقتصادی موضع                  
تفاوت موضع حزب با              .  دارند

 موضع اين نيروها چيست؟ 

 

 حزب اتحاد کمونيسم     :علی جوادی 
کارگری از موضع جنبش طبقاتی        
خود، جنبش کمونيسم کارگری،             

. مخالف تحريم های اقتصادی است    
 –اما برخی از نيروهای ملی                    

اسالمی در همسويی با رژيم                     
اسالمی در موضع مخالفت با                   

برخی .  تحريم اقتصادی قرار دارند   
از اين نيروها همانهايی هستند که          
در زير چتر دوم خرداد قرار                    
داشتند و در مقابله با جنبش                         
سرنگونی طلبانه توده های مردم           
خواهان اصالح حکومت اسالمی         

در اين تخاصم تروريستی        .  بودند
هم برخی از اين نيروها در کنار و         

. همسو با رژيم اسالمی قرار دارند      
اين نيروها تاکنون در هر تند پيچی       
در کنار جمهوری اسالمی ايستاده        

خاطره جنگ ارتجاعی ايران       .  اند
ريتی          و عراق و دفاع نيروهای اک
و توده ای و مليون از رژيم                         

سپاه را به سالح     "اسالمی و شعار     
هنوز در     "  سنگين مجهز کنيد         

اين بار   .  حافظه جامعه زنده است      
هم با غرولند هايی در کنار رژيم            

موضع اين    .  قرار خواهند گرفت      
جريانات حمايت مشروط از رژيم        

موضع اين جريانات   .  اسالمی است 
توسل به اتحاديه اروپا در مقابله با         
 .  سياست جنگ طلبانه آمريکا است

 

 موضع حککا در     :يک دنيای بهتر  
قبال تحريم اقتصادی و تجاری و            
بانکی چيست؟ چرا تاکنون                         
ير                  موضعگيری نکرده اند؟ تا
تحريم اقتصادی و تجاری را بر              
 جنبش سرنگونی چگونه می بينند؟ 

 

 شايد حساسيت الزم       :علی جوادی  
را ندارند؟ شايد الزم نمی بينند که          

برای ما اتخاذ چنين مواضعی از            .  بطور بارزی فورموله کرده است        
اين مواضع اما گوشه ای       .  جانب رهبری حککا عميقا مايه تاسف است         

 . توسط اين رهبری است" عبور از منصور حکمت"از سياست 

ما اميدواريم که رهبری حککا متوجه تحليال های راست خود در اين                    
زمينه شوند و از همسويی عملی با يک سوی تخاصم اين جنگ                                  

 *. تروريستی خود داری کنند

 ...پيرامون تحريم بانکی ايران

موضع گيری کنند؟ شايد هنوز                  
فرصت نکرده اند موضع گيری              
کنند؟ به هر حال اصل بر برائت              

 ! است؟

 

اين جريان دارای قطعنامه های                
" تحريم اقتصادی    "بسياری عليه         

اما درست زمانيکه اين                .  است
تحريم ها شدت قابل مالحظه ای               
گرفته است، رهبری اين حزب از          
اتخاذ موضع صريح و روشن در            
قبال اشکال مشخص اين تحريمها           

اما آنچه     .  خودداری کرده است        
نگران کننده است صرفا عدم اتخاذ        
موضع از سوی رهبرى فعلى                    
حککا در قبال تحريم های بانکی و         

مساله .  اقتصادی اعمال شده نيست      
اساسی نگرش اين جريان به پی               

. آمدهای سياسی اين تحريم ها است       
رهبری کنونی اين حزب نگاهش به      
مساله تحريمها در دوران اخير                 

در يک چرخش     .  تغيير کرده است    
به مواضع راست ما شاهد اين                    
هستيم که تحليل هايی از جانب اين         
رهبری منتشر ميشود که همسويی         
روشنی با مواضع جريانات                        
ناسيوناليست پرو غرب در اين                 

به عوارض تحريم         .  زمينه دارد    
اقتصادی که ميپردازند، پس از دو         
حلقه به تشديد مبارزات مردم در             
ر تحريم و قرار گرفتن چپ و اين         ا
نوع کمونيسم در راس اعتراضات        
جامعه و کسب قدرت سياسی                      

مساله اين نيست که ما در        .  ميرسند
هر شرايطی برای تصرف قدرت           

مساله اين   .  سياسی مبارزه ميکنيم     
است که تحريم بر خالف نظرات             
در پرده بيان شده اين جريان،                     
عاملی در جهت تخريب زندگی                
مردم و قيچی کردن مبارزات آنها           

اين جريان در کمال تاسف           .  است
بنيانهای تحليل کنونی اش از                      
عوارض تحريم اقتصادی همان               
بنيانهايی است که وزارت خارجه          

تحريم را   .  آمريکا بيان کرده است      
باع جاری شدن اعتراضات مردم     

تحريم را فاکتوری در              .  ميدانند
جهت گسترش نا رضايتی مردم و          
تضعيف رژيم اسالمی و فرصتی           
برای تعيين تکليف با رژيم اسالمی        

خليل کيوان از رهبری             .  ميدانند
حککا اين تزهای ضد اجتماعی را         

٢٣شماره   

 

 اآتبر، آاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا           ٢٥امروز، پنجشنبه    
به همراه هنری پالسن، وزير خزانه داری در يك آنفرانس مطبوعاتی                 
اعمال تحريم های جديدی عليه بانكهای ملی، ملت، صادرات را اعالم                

قبال نيز بانك سپه در ليست بانكهای مشمول تحريم قرار داده                    .  آردند
 . شده بود

اين سياست آمريكا مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بی ثباتی رژيم                            "
اسالمی، بايد بعنوان يك اقدام زيانبار برای مردم ايران بدون هيچ                            

وخامت بيشتر اوضاع اقتصادی مردم نتيجه محتوم       .  ابهامی محكوم شود  
بر خالف ادعاهای رايج تحريم تجاری از                .  اين سياست خواهد بود       

جانب آمريكا حتی اگر اروپا و ژاپن و ساير قطبهای اقتصادی از آن                      
تبعيت نكنند، تنگناهای واقعی برای اقتصاد ايران ايجاد ميكند آه                             
قربانيان فوری آن نه رژيم اسالمی، بلكه توده وسيع مردم آارگر و آم                 

اين تصوير آه اعمال فشار بر مردم و به            .  درآمد در ايران خواهند بود     
استيصال آشيدن آنها گامی در جهت سرنگونی رژيم اسالمی است،                     
تصوری بيمارگونه و ضد اجتماعی است آه فقط در چهارچوب تفكر                  

منصور "  (فرقه ای جريانات حاشيه ای جامعه نظير مجاهدين می گنجد           
 ) حكمت

حزب اتحاد آمونيسم آارگری تحريم تجاری و اقتصادی را يك سالح                  
. آشتار دسته جمعی ميداند و اعمال آن را در هر شرايطی محكوم ميكند             

استفاده از سالح کشتار جمعى تحريم اقتصادى به بهانه مقابله با ساختن              
سالح کشتار جمعى توسط طرف مقابل، اوج رياکارى و ماهيت ضد                    
بشرى سياست آمريکا و طرفداران تحريم اقتصادى در اپوزيسيون را                

تحريم تجاری و تحريم بانكهای ايران گوشه ای از جدال و      . برمال ميکند 
اين بخشى از جنگ است و   . آشمكش دو قطب تروريسم بين المللی است 

با باال گرفتن تخاصم اين دو قطب احتمال جنگ و ويرانگرى نيز                             
اين سياست چشم انداز يك آابوس و تراژدی انسانی           .  افزايش پيدا ميكند  

سياستهاى هر  .  و سياسی را در باالی سر جامعه بشری قرار داده است             
دو قطب ارتجاعى عليه مبارزه مردم براى آزادى و برابرى و رهائى                  

بايد قاطعانه  .  از شر اسالم و سرمايه در ايران و در سطح جهان است                
 .در مقابل اين روند خونين ايستاد

حزب اتحاد آمونيسم آارگری در عين تشديد مبارزه خود برای                                
سرنگونی رژيم اسالمی در پس يك انقالب آارگری و تالش برای                         
شكست نظم نوين ارتجاعی آمريكا، قاطعانه سياست آن دسته از                               
نيروهای اپوزيسيون بورژوايی آه به حمايت از اعمال تحريمها بلند                    

 . شود، را افشا خواهد آرد

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حكومت آارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ١٣٨٦ آبان ٣ – ٢٠٠٧ اآتبر ٢٥

 !تحريم بانكهای تجاری توسط دولت آمريكا را محكوم ميكنيم



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

دانشجويان پشت مضحکه انتخابات    
رژيم و عقايد سوپر ارتجاعى پست      

اتفاقى که افتاده          .  مدرنيسم بود    
اينست که اين بازار ورشکست و           

اينکه .  اين سياست ها رسوا شد            
فشار واقعيات سياسى و مقاومت و       
مبارزه چپ جامعه و دانشگاه                   

خود اين جريان   "  دگرديسى"باعث  
هم شد، البته مورد اشاره                              
عربشاهى و دوستان تحکيمى و              

امروز اينان   .  اسالمى شان نيست     
شدند چون خاکريز              "  ليبرال"

مقاومت در مقابل رشد چپ در                
دانشگاه نميتواند زير پرچم انصار       

. حزب اهللا و انجمن بسيجى باشد             
چون خزعبالت پست مدرنيستى به     
همان پستوهاى کتابخانه تحکيم               
رانده شده است و ديگر امکان                  
شکل دادن به فضاى فکرى مسلط         

" مشغله تئوريک  "در دانشگاه و         
اينان امروز با     .  دانشجو را ندارد    

و "  دموکراسی و ليبراليسم    "پرچم   
راست کالسيک ظاهر شدند تا                 
اعالم کنند که بنا به آلرژى طبقاتى        

" نسبتی با پالکاردهای سرخ    "شان  
اين اظهارات    .  برقرار نمی کنند      

اگرچه ظاهرا مخاطبش دانشجويان    
چپ است اما پيام به کسانى ديگر           

بدوا اين را بايد تصريح کرد       .  است
به اينها و قبول    "  ليبرال"که اطالق   

ظاهرى آن يک آوانس سياسى                 
اينها با هيچ استاندارد و               .  است

معيارى ربطى به ليبراليسم                        
اينها بيشتر       .  کالسيک ندارند       

ايران .  نئوکان هستند تا ليبرال             
نه .  بورژوازى ليبرال ندارد              

سياستهايشان و نه اهداف شان و نه       
پرنسيپ و شعارها و تاکتيک و                
استراتژى شان با ليبراليسم                        

در ايران وقتى         .  خوانائى ندارد    
جان الک بيچاره و بحث سيويل              

" مدينته النبى "سوسايتى آلت دست     
خاتمى ميشود، وقتى کانت وسيله          
توجيه چرخش سياسى گنجى                    

تحکيم وحدت   "  ليبراليسم"ميشود،   
هم چيزى نيست جز عقب نشينى            
به سنگرى براى مقاومت عليه                

و گرنه چه کسى نميداند                .  چپ
عليرغم تضاد پايه اى و طبقاتى              
ليبراليسم و سوسياليسم؛ ليبراليسم         
با فاالنژهائى که پالکارد پاره                   
ميکنند، کتابخانه بهم ميريزند، و            
وقتى شکست ميخورند اداى                     

ناسيوناليستها و فاشيستها و خاک      
پرستان مقدس است، همانطور           
که سرود اى آلمان براى                           
نازيستها و اس اس ها مقدس                 

ليبراليسم و دمکراسى جهان     .  بود
سومى که زير پرچم اسالمى و            
سرود اى ايران هويتش را                     
تعريف ميکند، پيشاپيش خود را         

افق اين خط تنها    .  افشا کرده است  
ميتواند روى االکلنگ اصالح             
طلبان حکومتى و يا استرتژى             

. نظم نوينى تبئين و ساخته شود          
اين نه اتهام است نه تحليل، يک          
واقعيت مادى و سياسى است که         
يک سر آن در دانشگاه هاى                   
ايران است و سر ديگر آن در               
مراکز آکادميک وابسته نئوکانها       

طرفداران دمکراسى  .  در آمريکا 
در ايران که هر روز يکى شان           
به آمريکا مشرف ميشوند و اداى       
چلبى و سربازان دمکراسى را           
در مى آورند به کسى پوشيده                

مستقل از اينکه هر             .    نيست
فردى خود را چگونه تعريف و           
تبئين ميکند، اگر روى اين خط            
ميرود، بستر اصلى سياسى و              

 . قبله جهانى اش آنجاست

 

اما کسى که از قليل بودن چپ              
حرف ميزند به رژيم اسالمى هم        

فعاليت چپ غير      .  آوانس ميدهد  
اين اردو بيشمار       .  قانونى است   

قربانى در دو رژيم گذشته داده و       
هربار که فرصتى دوفاکتو پيدا           
کرده مثل قارچ از زمين روئيده         

اين افق ريشه در واقعيات       .  است
اقتصاد سياسى يک جامعه                     
سرمايه دارى و تقابلهاى طبقاتى       
دارد که سرکوب نميتواند آن را          

اين جريان       .  ريشه کن کند            
برخالف تحکيم دست ساز                     

کافى است يکماه شمشير       .  نيست
ترور و اختناق از روى سر                   
دانشگاه و جامعه برداشته شود تا       
معلوم شود که چه کسى اقليتى              

اگر در دانشگاه حق     .  ناچيز است 
نشر و بيان و ابراز وجود از                  
سايه ترور و حذف و محروميت        
رها شود، آقايان تحکيمى در يک      
انتخابات واقعا آزاد صد راى هم        

يادتان باشد که همين     .  نمى آورند 
دانشجويان فعلى دانشگاههاى             
ايران از صد فيلتر گزينش عبور       
کردند و در دانشگاه و خوابگاه با       

اگر .  صد مانع روبرو هستند            
هنوز شما با اتکا به قدرت دولتى        

 ...چپ، راست، اخالق سياسى، و آن سرود ننگين

مارتين لوترکينک را در مى                       
. آورند، آسمان تا زمين فرق دارد           

کسى و هيچ دانشجوى سال اول که         
دو بار رفتار اين آقايان را ديده                   
است على القاعده توهمى به اينها             

تاريخ و سابقه اين خط                  .  ندارد
اينها حتى وقتى لباس      .  روشن است 

حزب اهللا را درمياورند و عباى                
ليبرال جهان سومى و ولتر اسالمى       
به تن ميکنند، نميتوانند ظرفيت                 
دست راستى شان را در تقابل با                
پالکارد سرخ، در پاره کردن شعار       

پنهان "  يا سوسياليسم يا بربريت        "
" اخالق بد "دليل اين امر البته     !  کنند

اينها نيست و سوسياليستها در                    
تحليل اين موضوع دچار چنين                 

اين .  خطاى بزرگى نميشوند               
" اخالقى"موضوع قبل از اينکه             

باشد سياسى و طبقاتى است و صد          
البته نميتواند در پوشش موعظه               

از ديد چپ پنهان    "  ليبرالى"اخالقى  
 . بماند

 

 معضل عربشاهى چيست؟

اساس تالش عربشاهى اما انکار             
هويت جديد جنبش دانشجوئى و                
چرخش به چپ در دانشگاههاى               

اين بويژه در پلى             .  ايران است    
تکنيک که همواره راستها مجموعا       
در آن دست باال را داشتند براى                
ايشان و دوستان تحکيمى شان                   
گران آمده و نرخ سهامشان را در            
بازار بورس جنگ و رقابت                       

اين .  جناحها پائين آورده است               
تصوير که دانشجويان چپ جمعيتى      

حساب " نفر هستند و            ٣٠ تا      ٢٠
شده با هر نفر يک پالکارد سرخ              

جلوی تجمع کنندگان   "  رنگ بزرگ 
" مصادره"قرار ميگيرند تا آن را           

. کنند، واقعا تالشى مضحک است         
بگذاريد بپرسيم چه ضرورتى دارد       
براى اين جمعيت قليل ايشان دست         
به قلم ببرند و درس اخالق بدهند؟            
چگونه ممکن است جمعيتى قليل هم      

 آذر و هم در تجمع اخير از          ١٦در  
سخنرانى همفکران ايشان و                       

ممانعت "  اى ايران "خواندن سرود    
درد ايشان واقعا اخالق بد           !  کنند؟

دانشجويان چپ و سوسياليست                 
دانشگاه است يا همان آلرژى و                  
ضديت طبقاتى با پالکاردهاى                   

البته براى     "  اى ايران    "سرخ؟     

٢٣شماره   
و حمايت آشکار و پنهان دستگاه             
سرکوب و حمايت مالى و سياسى          
اين وضعتان است، تکليف تان در         
يک شرايط برابر بيشتر از معلوم          

 . است

 

 پرنسيبهاى چپ

دانشجويان چپ و کال آزاديخواهى       
سوسياليستى، برخالف تازه                      

، "وطنى"هاى اسالم زده    "  ليبرال"
از آزادى و اختيار انسان شروع             

آزادى بيقيد و شرط سياسى      .  ميکند
حتى آزادى فاشيستى ترين و               –

در قاموس     –ناهنجارترين عقايد      
اما ايشان  .  چپ امرى بديهى است     

يادش رفته که تحکيم زير چتر                  
حکومت و نهادهاى امنيتى                         
دانشگاه، عليرغم تعدى هائى که             
اخيرا به فعالين آنها شده و همين              
هم از نظر دانشجويان آزاديخواه            

آنچه .  محکوم است، فعاليت ميکنند    
که براى تحکيم و انجمنهاى                       
اسالمى سنتا آزاد بوده براى                      
دانشجويان سوسياليست با زندان و       
ترور و شکنجه و تصادف خيابانى       
و پرت شدن از پنجره همراه بوده           

تا دانشجوى چپ حقى را            .  است
اعاده ميکند، صفى از مبصران و         
کهنه توده ايها و بچه حاجى هاى             
بازار سيگنال امنيتى ميدهند و                 
مشغول پرونده سازى ميشوند تا             
کماکان اين سفره در خدمت اسالم         

امثال !  و اصالحات دينى بماند            
عربشاهى اگر خيلى در مکتب                
دمکراسى و ليبراليسم تغيير                      
کردند، لطفا همراه دوستان                         
ديگرشان طى بيانيه اى اعالم                   

 کنند؛

 

بستن و توقيف نشريات                     -١
دانشجوئى قويا محکوم است و                 
خواهان بازگشائى مجدد همه اين           

 .  نشريات هستند

از آزادى بيقيد و شرط بيان                 -٢
دفاع ميکنند و هر گونه تعدى به              
دانشجو و اساتيد را به اين اعتبار            

 . محکوم ميکنند

هر نوع سياست گزينش                    -٣
اسالمى و امنيتى و ستاره دار                   
کردن و کنترل و اخراج و                           
محروميت و غيره را قاطعانه                  
محکوم ميکنند و خواهان الغاى              
فورى همه اين قوانين ارتجاعى              

  ٧صفحه  . هستند



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

اعالم کنند که دانشگاه يک                 -٤
محيط علمى است نه پادگان                        
نظامى، نه حوزه، نه زندان زنان،         

خواهان بيرون   .  نه مسجد و منبر       
انداختن اين ارگانهاى سرکوب از         

هر نوع فعاليت و        .  دانشگاه شوند  
تالش اين جريانات و ارگانهاى               
سرکوب حکومتى قاطعانه محکوم      
شود و شرايط فعاليت آزاد و بدون         

 . اذيت و آزار دانشجو تامين شود

جداسازى و آپارتايد جنسى در         -٥
دانشگاه محکوم شود و تمامى                  
قوانين مترتب و تحميل شده در اين       

الاقل مثل يک     .  زمينه الغى شوند    
ليبرال از آزادى پوشش دانشجويان     

فعال ممنوعيت تظاهر      .  دفاع کنند  
مذهبى در دانشگاه و مراکز                       

 .آموزشى پيش کش

" ليبرالها"اين دمکراتها و               -٦ 
لطف کنند مکانيزم تضمين مادى           
تحقق اين خواستها را به دانشجوى       
معترض و آزاديخواه و                                 

 . سوسياليست نشان دهند

از آزادى ايجاد تشکلهاى                  -٧
مستقل دانشجوئى و از انتخاب                 
آزادانه و بدون هرگونه تحريک و        

 .تهديد و اعمال فشار دفاع کنند

 

من اينها را اينجا نگفتم که توهم                
اينها را گفتم که     .  خودم را بيان کنم    

تاکيد کنم اتفاقا حمله به پالکارد                
مدافع سوسياليسم و آلرژى به                   
پالکارد سرخ و عصبيت آقاى                  

عليرغم برخورد        –عربشاهى      
 -بخشى از حکومت با تحکيمى ها        

جوهرش همان ارتجاعى است که         
تحکيم و انجمنهاى اسالمى را                  
متولد کرد و بقاى آن هم عليرغم              

اجبارى آن به همان         "  دگرديسى"
 . ارتجاع تکيه دارد

  

 کدام حقوق بشر؟

اکثريت :  "عربشاهى ميگويد         
دانشجويان ايران مدتهاست که                
پيگيری دموکراسی و حقوق بشر          
در يک ساختار دموکراتيک را در       
کنار دفاع از حقوق صنفی شان               
سرلوحه فعاليت های خود قرار              

 ". داده اند

امثال کرزاى و        "  جهان سوم   "
طالبانى و سيستانى و مقتدا صدر       

بشر اما در      .  و خامنه اى است       
قاموس سوسياليسم يک کليت               
يکپارچه است با حقوق و                         
آزاديهاى برابر و استفاده از                  
نعمات موجود با امکانات و                   
شرايط مشابه و برابر معنى                   

بشر سوسياليستى طبقاتى   .  ميشود
نيست، "  ايدئولوژيک"نيست،      

ندارد، "  خودى و غير خودى        "
و "  ايرانى و افغانى و عرب            "

غيره ندارد، اسالمى و غير                   
دمکراسى شما     .  اسالمى ندارد    

چيزى نيست جز تعريف سرمايه      
از آزادى بشر، بشرى که در                 
بازار و مبادله به يک کاال تنزل          

همين حقوق صورى    .  يافته است 
هم تابعى از اولويت سرمايه                  
است و داغ لعنت سلطه طبقاتى           

" گفتمان"اين  .  را برپيشانى دارد   
. ديرزمانى است که پوسيده است      

آزادى بشر بطور کلى با وجود            
طبقات و سلطه سرمايه يک غير       

بشر اگر    .  ممکن تاريخى است      
استبداد و ديکتاتورى نميخواهد          
بايد سرمايه را بزند چون                        
کارکرد سرمايه و راست و ريز         
کردن تجارت و سود الزمه اش          

سرمايه .  زير پاگذاشتن بشر است   
دارى آزاد و عدالتخواه و دلسوز        
چرت ترين مقوله اى است که              
ميشود در عالم سياست از آن                

دانشجويان بدرست    .  حرف زد   
اين حقوق بشر را نميخواهند و            
اتفاقا ميخواهند بشر را از                        
اسارت اين مذهب زمينى رها              

 . کنند

 

 " انديشه هاى ايدئولوژيک"

عربشاهى مثل هر سرباز دوره          
بعد از جنگ سرد يادش نميرود          
که حمله به سوسياليسم را با مهر        

" انديشه های ايدوئولوژيک              "
من ميدانم که هنوز        .  همراه کند  

در ميان چپ هستند رگه هائى که  
سهوا و يا واقعا سوسياليسم و                

نام "  ايدئولوژى"کمونيسم را          
اين البته تاريخ                .  ميگذارند

طوالنى دارد و اينجا امکان                   
. ورود به اين بحث موجود نيست      
. اما ذکر چند سرخط الزم است          

کمونيسم يک جنبش اجتماعى             
. است نه يک ايدئولوژى                         

مارکسيسم پرچم و نقد اين جنبش       

 ...چپ، راست، اخالق سياسى، و آن سرود ننگين

اوال معلوم نيست ايشان بنا به نتايج         
کدام موسسه نظرسنجى معتبر چنين     
ادعائى ميکنند؟ واقعيات سياسى در      

. دانشگاهها عکس اين گواهى ميدهد    
تبديل .  نيست"  صنف"ثانيا دانشجو    

دانشجو به صنف همان هدفى را              
دنبال ميکند که تاريخا طبقه کارگر        
را به صنف تقليل داده، زنان را به           
صنف تقليل داده و دنبال نخود سياه        

فرستاده تا سياست    "  حقوق صنفى "
و بورژوازى  "  از ما بهتران  "را به   

 بعنوان انسان  دانشجو   .  واگذار کند  
مطالبات رفاهى دارد و بايد همواره      

اما طرح همين      .  از آن دفاع کند        
مطالبات رفاهى هم توسط                             
گرايشهاى اجتماعى مختلف معانى       

دفاع از   .  و روشهاى مختلفى دارد      
مطالبات رفاهى براى دانشجوى             
آزاديخواه يک جز الينفک دفاع از         

. حرمت و حقوق انسانى است                   
حرمت و حقوقى که موقعيت و                  
مکان اقتصادى و يا دوره                              
دانشجوئى تغييرى ماهوى در آن             

و دفاع از همين مطالبات          .  نميدهد
تقليل آن به      "  ليبرال"براى آقايان      

مطالبات صنفى و تبديل دانشجو به         
چرخ پنجم ارابه سياسى سرمايه              

 . است

 

در قلمرو سياست، حقوق بشر شما،       
 قدوسيت مالکيت که بند طالئى آن        

است، چيزى نيست جز طوق                     
بردگى سرمايه و مناسبات مبتنى بر      
مالکيت خصوصى بر گردن بشر           
بطور اعم و بشر کارگر بطور                  

دانشجو اگر مدافع اين باشد       .  اخص
بهتر است برود درسش را بخواند           

. و کارى به سياست نداشته باشد              
بشر و حقوق بشر شما در اسارت            
اولويت سود و سرمايه و بازار                  
است و در ايران اسالم زده به                     
صدقه و صندوقهاى قرض الحسنه        

حقوق بشر يک      .  تنزل پيدا ميکند     
ويترين است که متاع آن و دولت              
آن و ساختار سياسى متکى به آن،            
همان است که جناب بوش و بلر و            
ديگران براى مردم خاورميانه و             

در خود   .  بخش اعظم دنيا آوردند        
غرب اين مقوله بعد از پايان جنگ         
سرد به يک شوخى بيمزه تبديل                

محصوالت دمکراسى و    .  شده است 
حقوق بشر در کشورهاى موسوم به      

٢٣شماره   
به سرمايه دارى و جهان معاصر           

ايدئولوژى از ديدگاه                 .  است
مارکسيسم شکل وارونه و مذهبى         

شکل غلط     .  گونه واقعيت است        
اسارت واقعيت زنده     .  آگاهى است  

در يک مدار بسته اصول و جداول        
و فرمولها و انتزاع از دنياى                      
واقعى و ديناميزم تالش و تغيير              

کمونيسم يا          .  آگاهانه است         
ماترياليسم پراتيک جنبشى انتقادى      
و دخالتگر براى تغيير واقعيت                

ايدئولوژى اما بنيان       .  مادى است   
جامعه طبقاتى و جزئى از تاريخ            
طبقات است و در جامعه                              
بورژوائى مرتبا توليد و بازتوليد           

مدرنترين دولتهاى             .  ميشود
بورژوايى امروز متکى به منحط          

همان .  ترين ايدئولوژيها است            
که براستى    -سرود ننگين اى ايران   

نشان عقب ماندگى و از خود                      
بيگانگى انسان است که خاک را            
پرستش ميکند و خاک را به جان و        
هويت و ارزش و اصالت انسان              

چکيده ايدئولوژى       -ارجح ميداند    
" ليبرال"ناسيوناليسم ايرانى و شما      

. هاى جهان سومى است                               
بورژوازى نميتواند به نقد                           
ايدئولوژى بنشيند چون خود با اتکا      
به عقب مانده ترين ايدئولوژيها و           
آرا دوام و بقاى حاکميتش را                      

 . تضمين ميکند

 

رى و                   ارگ ر ک ي پ غ ر چ اگ
سم              ارکسي ا از م خ اري اردوگاهى ت
ايدئولوژى ساخته، بايد حکمت آنرا     
ى            ات ق در تغيير ريل اجتماعى و طب
سم،           ي ون اى جستجو کرد که بنام کم
ه             اي اق و سرم شکل ديگر از اختن
ان داده             ازم دارى و اسارت را س

سم امر آزادى را در            .   است کموني
نفى تمام عيار و مدام وضع موجود       
د و         ميبيند، طورى که بنيانهاى تولي
بازتوليد طبقات و بردگى مزدى و         

د             ت ه گر آن وراف . ايدئولوژى توجي
ه   .   کمونيسم انسان محور است         ب ش

ليبرالهاى اسالم زده خوبست اگر          
راى زدن               سم حرفى ب ي عليه کمون
دارند، نه از زبان پوپر و گادامر و        
دريدا و شريعتى و ديگران بلکه از       
د         ن زن زبان مارکس مستقيما حرف ب

ما با کمال ميل    .   و همان را نقد کنند    
دارم      .   وارد بحث ميشويم   دى ن ردي ت

د         دارن راى زدن ن اسالف  .   حرفى ب
م           س ي ال ري ات ى م ان ى زم اه ربش ع
تاريخى مارکس را با اگر و مگر            

  ٨صفحه  در سايز دماغ 



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

ما .   آذر در راه است                         ١۶
دانشجويان بايد در فرصت                         

پالتفرم .  باقيمانده آماده شويم             
اجتماعى ما روشن است؛                            
برافراشتن پيشروترين خواستها و        

 !جنبشهاى اجتماعى جامعه

 

 آغاز گر موج                 ٨۵ آذر           ١۶
اعتراضاتی بود که در ماه مارس          
و روز جهانى زن و همينطور در          
راديکال کردن اعتراضات معلمان      
و اول ماه مه نقش ويژه ای بازی             

دانشگاه همواره سنگر              !  کرد
اعتراض بوده است اما حرکت                
اعتراضی و منسجم دانشجويان در      
اين روز، بعد از دوره اى سکوت          
و تلو تلو خوردن فکرى و اميد با             
باال از هر نوع، سر آغاز يک                   
حرکت اجتماعی راديکال عليه               
وضع موجود بود که پايه هاى آن           

اين .  در جامعه جان گرفته بود              
ارتجاع .  روز همه را شوکه کرد         

از هر سو لرزيد و حتى عده اى               
خواب آلود گفتند اين حرکت ساخته      

اما اين     !  و پرداخته رژيم بود            
حرکت محصول ماه ها کار بی                
وقفه و برنامه ريزی خالصانه و             

شايد بتوان . يک تصميم سياسى بود
اين تفکر را به حساب ناباوری اين       
افراد و عدم شناخت ايشان از                    
جامعه و مردم گذاشت اما حرکت          
های بعدی در روز آزادی زن و              
اعتراض و اعتصاب معلمين و               
قدرتنمائى شکوهمند در اول مه              
روز جهانى کارگر، بيش از پيش           
بر حقانيت چنين روزی صحه                 

سياستهاى بعدى حکومت     .  گذاشت
برای سرکوب مردم در لفافه                     

مبارزه "يا  "  بد حجابی "مبارزه با    
و اعدامهاى    "  با اراذل و اوباش         

اعتراض .  شنيع خيابانى نتيجه نداد    
و نخواستن جامعه ادامه دارد و               
دانشگاه تريبون اين نخواستن                   

 .است

 

 آذر امسال بدنبال اين اوضاع           ١۶
. جديد کارهاى جديد هم الزم است        

قلب تپنده دانشگاه نبايد درجا بزنه         
بايد .  و کارهاى سابق را تکرار کند    

ما از    .  نميتوانند از ما بگيرند          
جنبش کارگرى و فعالين                          
کارگرى قويا حمايت ميکنيم و            
دانشگاه را سنگر دفاع از اين               

ما از آزادى و          .  جنبش ميدانيم   
برابرى زن و مرد دفاع ميکنيم و       
تريبون دانشگاه اعالم اين                       
خواست ريشه دار اجتماعى                  

ما از هر تالش و مبارزه          .  است
آزاديخواهانه و مدرن دفاع                    

متقابال بايد جنبشهاى          .  ميکنيم
مختلف با روشها و امکانات                  

 ١۶خودشان اعتراض دانشگاه و      
اين راهى   .  آذر را حمايت کنند       

است که ميله ها را ذوب ميکند و        
اختناق و نيروى انتظامى                        

 . زمينگير ميشود

جنبش سرنگونی طلبانه نياز به          
يک تريبون اجتماعی دارد تا                
مواضع خود را نشان داده و                  
مرز بندی خود را با جنبش های         
سازشکارانه و افراد نان به نرخ         
روز خور نشان دهد تا جامعه از        
گيجی و سردرگمی رها شده و             
حول پرچم کارگرى جمع شود و        

اين !  انتخاب سياسى درستى بکند    
تريبون برای جنبش سرنگونی           

 آذر سرخ و راديکال               ١۶در    
امروز مرز    .  فراهم شده است       

چپ و راست بطور کلى روشن          
تر است و اين بايد اجتماعى تر            

بايد کارى کنيم که هر کسی   .  شود
مشخصًا جهت خود را به يکی             

اين .  از اين دو جناح تغيير دهد          
روز فرصت ديگرى برای                    
گرايش راديکال و کمونيستى               
براى برافراشتن خواستها و                  
آرزوهاى ميليونها انسان دردمند      
است که جمهورى اسالمى و                
سرمايه دارى زندگى را برايشان      

 . تباه کرده است

ما بايد در اين روز پرچم نه                    
قدرتمند جامعه به جمهوری                  

. اسالمی را در دست بگيريم                
 آذر وسيع و              ١۶براى يک         

راديکال انرژيها را به هم گره             
 ! *زنيم

  آذر١۶
 !دانشگاه سنگر اعتراض است

 کاميار آزادمهر

بايد از  .  به سواالت روز پاسخ دهيم      
اين فرصت اجتماعی بدست آمده و          
اين سنت اعتراضی که در تفکر                 
مردم نهادينه شده استفاده کرد و                  
پروژه های کثيف و سرکوبگرانه ی       

اگر .  دشمن را نقش بر آب ساخت           
رژيم بر عليه اعتراضات مردمی             
اقدام به اعدام سراسری می کند ما             
نيز بايد در اين روز اين اعدام ها و            
رژيم مسبب آن را محکوم و                          

. خواستار نابودی اختناق و فقر شويم     
بايد حول پرچم نه به اعدام، نه به                
فقر، نه به زن ستيزی، نه به جنگ،          
نه به تحريم اقتصادى، نيروهاى                
راديکال ديگر را نيز با خود همراه          

 آذر امتداد اين          ١۶اما اين       !  کنيم
اعتراضات است و نه يک واقعه                

فضای دانشگاه در اعتراض به      .  جدا
دانشجويان بازداشت شده پلی                      
تکنيک ملتهب است و هنوز بيش از        
يک ماه به چنين روزی مانده                        
دانشجويان بی هيچ ترسی خواستار         
آزادی دانشجويان در بند و زندانيان        

ديگر جمهوری     !  سياسی شده اند       
اسالمی در دور ترين نقاط مرزی            
کشور هم نمی تواند جتايتی مرتکب        
شود و انتظار اعتراضی از جانب            
طبقه راديکال و آزاديخواه جامعه             

اعتراضات در اين        !  نداشته باشد   
روزها تاکيدى بر نخواستن                           
جمهورى اسالمى توسط جامعه                 

 . ايران است

يک سياست ما بايد گسترش اين                  
اگر .  اعتراض به جامعه باشد                 

محدوديتهاى اختناق نبود تظاهرات        
دانشگاه به کل تهران و شهرهاى               

در شرايط     .  بزرگ کشيده ميشد         
امروز بايد سنگر دانشگاه را حفظ            
کرد و براى جلب حمايت و همراهى       

ميله .  جنبشهاى ديگر برنامه داشت       
ها و نيروى انتظامى اگر مانع ما                
هستند اما شعارها و خواستها را                 

٢٣شماره   

اما !  ميکردند"  رد"کلئوپاترا       
بزرگانشان در وال استريت هر              
روز مجبورند به تئوريهاى                        
مارکس رجوع کنند تا شايد براى           
رفع و کنترل بحران اقتصادى                  

. خاکى برسرشان بريزند                            
پايان "بورژوازى عليرغم افاضات    

بعد از   "  تاريخ و پايان ايدئولوژى      
جنگ سرد مدتهاست از اين سنگر        

اينکه در ايران    .  عقب نشسته است   
هر بحثى با يک اختالف فاز                      
طوالنى، و هر جنس بنجولى                    
عليرغم باد کردنش در بازار در             
دکان عده اى عرضه ميشود،                    
دليلش نه در تفحصات و غور                   

آقايان بلکه دقيقا در           "  تئوريک"
اهداف سياسى ارتجاعى شان نهفته      

آقاى عربشاهى و شرکا نيز        .  است
بهتر است کمى با زمان و افت و              

درد .  خيز قبله آمالشان رشد کنند          
است "  ايدئولوژى"واقعى ايشان نه    

" قليل"چپ و نه        "  اخالق بد  "نه   
معضل اساسى بن بست    .  بودن چپ 

جريانى است که تاريخ مصرفش           
در قلمرو سياست و در دانشگاهها         

جسارت سياسى    .  تمام شده است      
حکم ميکند حرف دلشان را صريح      

و باالخره چپ برخالف            .  بزنند
راست آزادى بيقيد و شرط سياسى        
و حقوق فردى و اجتماعى را از              

. هيچ بنى بشرى سلب نميکند                    
کمونيسم و سوسياليسم کارگرى             
برخالف راست که ضد انسان                  
است جريان و جنبشى براى رهائى      

 . * بشر است

چپ، راست، اخالق سياسى، و 
 ...آن سرود ننگين

  آذر١۶پيش به سوى 

!روز آزادى و برابرى  
روز اعالم خواستهاى 
!انسانى و جهانشمول  

روز نه به جنگ و تحريم 
!اقتصادى  

روز نه به اختناق و 
!ارتجاع و آپارتايد اسالمى  

روز همبستگى با کارگر و 
!اعتراض برابرى طلبانه  



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی           
بار ديگر به کورش آويزان شده              

روز ملی      آبان را     7روز   .  است
از مدتی    .  ايران اعالم کرده اند          

پيش در سايت هايشان به استقبال           
نويسندگان شان در   .  اين روز رفتند  

مدح کورش و تاريخ و فرهنگ               
هنر نزد   .  "پرافتخار ايران نوشتند    
را مزمزه   "  ايرانيان است و بس        

عی اند که در اين روز          مد.  کردند
کورش، نماينده هويت ايرانی،             "

فرهنگ و خرد جاويدان ايرانی را        
. برای همه جهانيان نهادينه کرد             

روزی که نخستين اعالميه جهانی        
حقوق بشر، صادر شد و جهانيان           
را به آزادی و برابری و نيکبختی          

کورش از منظر       ."  اميدوار کرد   
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی           

شاه نيز که      .  جد اين جنبش است       
بر "  اعليحضرت همايونی   "لقب    

خود نهاده بود، زمانی که اعالم               
کرد ايران در آستانه تمدن جهانی          
قرار گرفته و خيمه شب بازی                  

 ساله را براه           2500جشن های       
او .  انداخت، به کورش آويزان شد      

تو آسوده بخواب   :  "به کورش گفت  
بازماندگانش اکنون  ."  که ما بيداريم  

: در پاسارگاد اعالم ميکنند                        
کورش تو هرگز نخفته ای، که              "

 !"روح تو در وجود ما بيدار است

 

قول داده اند که ايران را دوباره به         
همان شکوه و افتخار خواهند                    

اما براستی کدام شکوه و           .  رساند
افتخار؟ تاريخ ايران مملو از                     
سرکوب های دهشتناک پادشاهی          

بار ديگر   "قول داده اند که         .  است
آفتاب ِخَرد ايرانی بر سراسر                    

خرد ايرانی    ."  جهان تابان گردد      
ديگر چگونه پديده ای است؟ آيا               

سرزمين "خرد هم مليت دارد؟ و           
اهورايی تو را از سلطه فرهنگ             
بيگانه ی ضد ايرانی رها خواهيم          

 ."ساخت

 

اين عبارات بغير از تالشی برای           
انشاء نويسی ناسيوناليستی و                    
دميدن در غرور فرو خورده ملی،        
چه پيامی دارد؟ آيا ايران اهورايی        

اينها در نوستالژی   .  گذشته هستند 
به ياد    .  رژيم گذشته گريان اند         

پدر تاجدارشان کاله از سر                    
همان رژيمی که            .  برميدارند

اهورايی يا         (مردم ايران                  
ميليونی خواهان         )  اهريمنی؟

آيا از ياد      .  سرنگونی اش شدند     
برده اند که پدر تاجدارشان بر              
صحنه تلويزيون با چشمانی                  
خيس خطاب به مردم اعالم کرد        

صدای انقالب تان را                :  "که
مساله اينجاست که رژيم    !"  شنيدم

اسالمی که حاصل شکست                    
انقالب مردم است، آنچنان                     
سرکوب، جنايت و فقری بر                  
جامعه تحميل کرده است که به            
اين طرفداران نظام گذشته امکان     
مدح و ثنای علنی آن را داده                   

اينها به فراموشکاری            .  است
اما ما اين     .  انسان اميد بسته اند       

تاريخ را با تمام تاريکی اش در           
مقابل مردم و نسل جوان                          

سرکوب پادشاهی،       .  ميگذاريم
ساواکی که به همان ميزان                     

بود که   "  خرد ايرانی  "محصول   
خرد "موساد و    "  خرد اسرائيلی "

ض يسيا، تبع            "  آمريکايی
سازمانيافته و نهادينه شده، فساد        
و ارتشاء و دزدی، زن ستيزی و        
مرد ساالری، عقب ماندگی و              
ارتجاع را که چندين دهه تحت            
حکومت پهلوی بر ايران حاکم            

گفته .  بود را ترسيم خواهيم کرد       
رهبران امروزيشان را فقط                  
تکرار ميکنيم تا مردم انتخاب              

مردم بايد بپذيرند که برای     :  "کنند
 سال بيش از آنچه ميخواهند          30

بايد کار کنند، و کمتر از آنچه               
تا سياست  "  ميخواهند مزد بگيرند  

از مصاحبه   .  (ايران ساخته شود    
تلويزويونی آذر ماجدی با                      

 .)داريوش همايون

 

درست است که مردم از فقر و             
فالکت، سرکوب و اختناق، عقب      
ماندگی و ارتجاع جانشان به لب        

درست است که        .  رسيده است   
مردم ميخواهند سر به تن اين                

درست است که         .  رژيم نباشد    
مردم قاطعانه حکم به رفتن رژيم      

 !گراميداشت روز کورش، نوستالژی رژيم گذشته
 !مردم نه ايران اسالمی و نه ايران اهورايی نميخواهند

 آذر ماجدى

جايی درقلب اکثريت مردم دارد؟ آيا       
ناسيوناليسم عظمت طلب ميخواهد يا     
ميتواند اميال و خواست های مردم           
را پاسخ گويد؟ چرا در روزهايی که        
اعتراضات کارگری گسترده شده و        
رژيم اسالمی در تالش برای                        
سرکوب آن به ترور رهبران                        
کارگری دست ميزند و آنها را به               
حبس های طوالنی مدت محکوم                
ميکند، اين ناسيوناليست ها اشاره             
ای نيز به اين شرايط نميکنند؟ چرا           
به کورش قول نميدهند که بساط                  
سرکوب جنبش کارگری را                          
برخواهند چيد؟ چرا در زمانی که             
جنبش دانشجويی با صراحت و                  
شجاعت خاصی احمدی تژاد را به           
سخره ميکشد و در عرض چند هفته        
چند تجمع وسيع و راديکال در                     
اعتراض به دستگيری فعالين                      
دانشجو سازمان داده است،                           

ما به   "  شرمنده"ناسيوناليست های      
کورش قول نميدهند که بساط هر               
گونه سرکوب را برخواهند چيد و             
مقوله زندانی سياسی را بکلی ريشه        
کن خواهند کرد؟ چرا در شرايطی           
که جنبش آزادی زن اين چنين                      
مقاومت قهرمانانه ای را سازمان             
داده است، اينها از حقوق برابر                   
برای زنان صحبت نميکنند، از                  
بيگانه زدايی ميگويند ولی از                       
مردساالری زدايی سخنی نيز به               
زبان نمياورند و هنوز دم از                          

ميزنند؟ چرا تنها کالمی       "  برادری"
که در مورد فقر عنان گسيخته                     

ما که از مرفه     "ميگويند، اينست که     
چرا "  ترين بوديم، فقيرترين شديم؟       

به کورش قول نميدهند که جامعه ای       
آزاد و برابر و مرفه خواهند ساخت،      
پديده ای که در تاريخ ايران                            
اهورايی يا اهريمنی وجود خارجی         
نداشته است؟ چرا به کورش                         
نميگويند که بدعت گذاری خواهند           
کرد و آزادی و برابری و رفاه را               
در ايران پياده خواهند کرد؟ چرا                
ميخواهند گذشته را زنده کنند؟ و                
کدام گذشته؟ پاسخ به اين سواالت              

ما اين جنبش،       .  کار سختی نيست      
 .اميال و آرزوهايش را می شناسيم

 

اينها خواهان زنده کردن رژيم                    

٢٣شماره   
اسالمی داده اند، اما اين بمعنای              
بازگشت رژيم سابق، چه از نوع            

. تاجدار و چه بی تاج آن نيست                 
جنبش های وسيع اجتماعی                        
پيشرويی که در ايران عرض اندام       
کرده اند، جنبش کارگری، جنبش          
آزادی زن، جنبش دفاع از حقوق           
کودک، جنبش برای آزادی                        

" نه"سياسی، جنبش سکوالريستی      
خود را نه فقط به رژيم اسالمی،             
بلکه به ايران اهورايی نيز گفته               

 . اند

 

مردم خواهان يک زندگی آزاد،              
مردم سعادت و    .  برابر و مرفه اند     

نميخواهند .  رفاه و آزادی ميخواهند   
  سال ديگر بيشتر از                    5حتی    

انتظارشان کار کنند و کمتر از                 
انتظارشان مزد بگيرند، ميخواهند       

اين اميال و      .  مرفه و آزاد باشند        
خواست مردم ايران را فقط                        
کمونيسم کارگری ميخواهد و                   

يک دنيای بهتر    .  ميتواند تامين کند   
مردم .  آينده ايران را رقم ميزند            

نميخواهند به گذشته رجعت کنند،          
ميخواهند به آينده ای با افق باز و            

ايران اهورايی و   .  شاد قدم بگذارند  
اسالمی را با هم بايد به تاريخ                    

بر ويرانه های رژيم                  .  سپرد
سرنگون شده اسالمی بايد                           
جمهوری سوسياليستی را بنا کرد         
و ايران را از پيشا تاريخ اهورايی         
واسالمی طبقاتی وارد تمدن واقعی      

 .*بشری کرد

 نشريه 

 يک دنياى بهتر 
را بخوانيد و به طرق 

مختلف به دست 
!دوستانتان برسانيد  

 

با يک دنياى بهتر مکاتبه 
نظرات، سواالت، . کنيد

پيشنهادات و انتقاداتتان را 
!با ما در ميان بگذاريد  

 

با نشريه يک دنياى بهتر 
!  همکارى کنيد  



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

بنا به اخبار دريافت شده، ديروز            
 آبان ماه، دادگاه انقالب          ٦يكشنبه   

اسالمی منصور اسانلو و ابراهيم          
مددی، رئيس و نايب رئيس هيات          
مديره سنديكای آارگران شرآت           
واحد اتوبوسرانی تهران را به                 

 سال و سه سال و نيم           ٥ترتيب به    
 .  زندان محكوم آرده است

 

حزب اتحاد آمونيسم آارگری                 
صدور احكام زندان برای فعالين           
آارگری را قويا محكوم ميكند و              
خواستار لغو فوری اين حكم و                 
آزادی بی قيد و شرط تمامی                       
 . آارگران و زندانيان سياسی است

 

صدور احكام زندان برای فعالين           
آارگری نشانگر ماهيت ضد                    
آارگری و سرآوبگرانه رژيم                

رژيم اسالمی در       .  اسالمی است   
در مواجهه  .  سراشيبی سقوط است   

با مردمی آه حكم به سرنگونی                
اش داده اند، تنها راه بقايش را در           
اعدام و سرآوب و ترور جستجو           

اما اين ابزار نيز امروز             .  ميكند
آار آيی خود را از دست داده                     

. بر پيكر جامعه تيغ ميكشد         .  است
دستگير .  اعدام ميكند  .  ترور ميكند  

و سرآوب ميكند، اما نميتواند                   
نميتواند خانه نشين      .  مرعوب آند  

نميتواند به سازش و تمكين            .  آند
دير .  اين رژيم رفتنی است    .  بكشاند

نيست روزی آه سران رژيم                     
اسالمی بخاطر تك تك اين جنايات         
به پای ميز محاآمه قرار داده                    

 .شوند
 

حزب اتحاد آمونيسم آارگری از          
تمامی فعالين آمونيست و آارگری      
ميخواهد آه متحدانه به اعتراض           
عليه احكام زندانی صادر شده،               
عليه به آار افتادن مجدد جوخه                
های ترور، عليه دستگير و زندانی      
آردن فعالين آارگری و برای                  
آزادی بی قيد و شرط و فوری                   
تمامی آارگران و زندانيان سياسی      

هر اقدام جنايتكارانه        .  عمل آنند   
رژيم اسالمی بايد با موجی از                  

سفيد امضا و موقت که در                       
اشکال مختلف آن کارفرما                     
تصميم اول و آخر را ميگيرد،             
امنيت شغلى را تماما زير سوال         

کارگران نساجى      .  برده است     
کردستان در سالهاى گذشته                   
مبارزات پرشورى را در مقابل         
اجراى سياست اخراج و                          
بازخريد و تعطيلى پيش بردند و         
در مواردى کارفرما و دولت را         

امروز مجددا       .  عقب راندند      
کارفرما اجراى اين سياست را           

 . در دستور گذاشته است

 

 رفقای کارگر نساجی کردستان  

مجمع عمومى خود را تشکيل              
دهيد و در مورد مقابله با                          
بيکارسازى و بازخريد تصميم           

کارگران مسئول   .  جمعی بگيريد  
کم شدن سود کارفرما و يا                       

زندگى .  بحران نساجيها نيستند       
خانواده کارگرى و امنيت شغلى        

اين .  کارگر نبايد زير سوال برود    
سياست را با يک تالش جمعى             
ميتوان مانند بارهاى قبل شکست      

 . داد
 

مجمع عمومى نماينده اراده و 
 !تصميم کارگران است

يا کار با مزد مناسب يا بيمه 
 !بيکارى مکفى

 

مهران فتحى در زندان رجائى 
 !شهر به قتل رسيد

  

 حقوق بشر در     فعاالنبه گزارش   
آقای مهران فتحی از           "ايران،    

زندانيان محبوس در اين زندان           
توسط يکی از زندانيان رجايی            

بنا به اين       .  شهر به قتل رسيد         
خبر، ابوالفضل بتوئی شب                    
چهارشنبه پس از خفه کردن                 
مهران فتحی و وارد کردن                     
ضربات پی در پی چاقو بر بدن          
اين زندانی منجر به مرگ فجيع          

اين قتل شب         .  وی شده است        
چهارشنبه در اندرزگاه يک                  

صدور حكم زندان برای منصور اسانلو و ابراهيم مددی را 
 !قويا محكوم ميكنيم

 !اين سرآوبگری بدون پاسخ نخواهد ماند

اعتراض آزاديخواهانه و برابری             
 . طلبانه ما روبرو شود

 

حزب اتحاد آمونيسم آارگری از              
تمامی رهبران آارگری، از تمامی         
آارگران راديكال و سوسياليست              
ميخواهد آه با تشكيل مجامع عمومی   
خود اين اقدام سرآوبگرانه رژيم              

رژيم .  اسالمی را قويا محكوم آنند         
اسالمی بايد با اعتراض گسترده                

 .آارگران مواجه شود

 

حزب اتحاد آمونيسم آارگری تمامی   
اتحاديه های آارگری و تشكل های          
سوسياليستی و مدافعين حقوق مدنی        
و آارگری را به اعتراض گسترده           

 . عليه اين احكام فراميخواند
 

زنده بايد همبستگی بين المللی 
 !آارگری
  

 خبرى از نساجى کردستان
 

طرح بازخريد صد نفر از کارگران 
 نساجى کردستان

 ٣٠کارفرماى نساجى کردستان تا           
 به کارگران رسمى، که           ٨۶بهمن   

تعداد آنها صد نفر است، مهلت داده          
که در مورد بازخريد خود تصميم             

کارفرما کارگران را تهديد       .  بگيرند
کرده که چنانچه تا اين تاريخ خود              
را بازخريد نکنند اسامى آنها را به            

به .  اداره کار اعالم خواهد کرد               
کارگران اعالم شده در صورت                
معرفى به اداره کار، در ازاى هر             
سال سابقه کار يکماه سنوات کاری          

پيشنهاد ديگر   .  دريافت خواهند کرد    
کارفرما اينست که با او به توافق                
برسند و کارفرما حاضر است به               
ازاى هر سال سابقه کار چهار ماه             

 . حقوق به آنها تعلق بگيرد

 

طرح بازخريد کارگران رسمى                 
گوشه اى از سياست تبديل نيروى             
کار در ايران و صنايع ورشکسته به       

قراردادهاى .  کار قراردادى است        

٢٣شماره   
زندان گوهردشت کرج اتفاق افتاد         
که ساعاتی بعد قاضی کوه کمره             
ای برای بازپرسی وارد زندان                

زندان رجايی    .  رجايی شهر شد       
شهر محل تبعيد برخی از زندانيان        
سياسی نيز می باشد که در برخی           
از بند های آن بصورت پراکنده در       
بين زندانيان عادی و خطرناک               

اخيرا نيز آقای   .  نگهداری می شوند  
برهانی از زندانيان سياسی در                
اوين به اين زندان منتقل شده                      

 ".است
 

دعوا "قتل زندانيان و ترتيب دادن         
در زندان از سياستهاى      "  و سانحه 

قديمى جمهورى اسالمى است که          
همواره زندانيان سياسى با آن                   

اين قتلها نوعى          .  روبرو بودند    
اعدام است که مجرى آن افرادى             
هستند که جرمشان قتل است و                 
تعداد قتل در پرونده تنها بقا در                 
زندان را طوالنى ميکند و چه بسا          

. منجر به تخفيفى در پرونده گردد         
اما بايد مجرى و سازمانده اين                  
قتلهآ و سوانح و درگيريهاى                       
مشکوک را که بارها در زندانها             
عليه زندانيان سياسى بکار برده             
اند، مستقيما متوجه جمهورى                   
اسالمى کرد تا اين تاکتيک                         

. تروريستى بى خاصيت شود                  
ابوالفضل بتوئى ابزارى در اين              
ماجرا بوده و قاتلين  اصلی کسانى         
هستند که اين برنامه را ترتيب داده       

اين قاتلين را زندانيان                     .  اند
اينها دادستان و                  .  ميشناسند

سربازجوها و مقامات امنيتى رژيم      
اين سياست شنيع را بايد                  .  اند

محکوم کرد و براى افشاى آن                  
 . نهايت تالش را بکار بست

 

 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

 ! کارگران محکوم ميکنند

ران خودرو           ران اي جمعى از کارگ
رى و صدور             گي طى نامه اى دست
احکام زندان براى فعالين کارگرى      
ددى و            م م ي منصور اسانلو و ابراه
محمود صالحى را محکوم کردند و      
ن               ي ال ع ورى ف ان آزادى ف واه خ
اسى             ان سي ي دان کارگرى و کليه زن

ران خودرو در          .   شدند ران اي کارگ
اد            ج رحق اي ه ب مل ه از ج ام ن ن اي
د            ي اک رى ت ارگ اى آزاد ک ه ل ک تش

 .*کردند



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

يک فعال کارگری را سه نفر کنار        
. در خانه اش ترور کردند                           

جمهوری اسالمی توحشش را                 
کارگران نيشکر  .  عريان تر ميکند   

هفت تپه چيزهای بيشتری                          
کارخانجات .  دستگيرشان شده است  
تا هميجايش   .  ديگر حمايت ميکنند    

 اين يک گام بلند بود         ،ميتوان گفت 
کميت و کيفيت       .  که برداشته شد      

اعالم حمايتها نسبت به گذشته قابل       
.  مالحظه بود و موثر واقع شد                  

 سرها باال تر می         ،گردنها کشيده     
همه دارند     .  گوش ميدهند    .  آيند

مثل اينکه دارد          .  گوش ميدهند    
همۀ اسالم و همۀ        .  خبری ميشود  

 . سرمايه بسيج شده است

 

جمهوری اسالمی تيم ترور فعالين       
ميخواهد .  کارگری تشکيل ميدهد      

اعالم هبستگی برايش          .  بترساند
همه راهها قبًال    .  زنگ خطر است   

 ،برای کارگر جماعت   .  آزموده شد 
حل مشکل دارد ميرود سرجايش           

سرمايه داری       .  تعريف بشود       
اسالمی با حکومتش در بن بست و        

. بحران العالج دست و پا ميزند            
حاال ديگر درون منجالب هر روز       
بيشتر ارعاب و اسلحه را دستگيره      

ادامه !  دستش ميکند تا فرو نرود          
آن سياستها ديگر برايش ممکن               

بايد به مراتب سبعانه تر از       .  نيست
ولی آيا طبقه کارگر     .  قبل عمل کند  

اين امکان را به جمهوری اسالمی        
 ميدهد؟ 

 

برای طبقه کارگر اکنون زمان                
طرد نمودن کامل شوراهای                      

زمان اعالم    .  اسالمی کار است       
. تشکيل منظم مجمع عموميهاست        

 طرد شوراهای        ،اين سه فاکتور       
 تشکيل منظم مجامع       ،اسالمی کار  

 اعالم همبستگی    ،عمومی و مهمتر   
بخشهای مختلف توليدی و خدماتی       
به سبعيت رو به تشديد حاکميت               

. سرمايه اسالمی غلبه خواهد نمود      
همبستگی و اعالم حمايتهايی که            
دليلی ندارد در ميان طبقه کارگر            

. تثبيت نشود و گسترش پيدا نکند           
حمالت فيزيکی خيابانی و                          

فقط .  روی حکومت را کم کند           
يک صحنه خشم کارگر که در             

 پشت سرمايه را            ،عکسها بود   
آن چهره های                  .  ميلرزاند
 ، شريف و حق طلب          ،خشمگين

شايسته احسنت طبقه کارگر                 
و آن حمايتها که راه                  .  است

گشاست به همان درجه لياقت و          
 .  شايستگی دارد

 

کارگر در مجمع عموميش                     
. هميشه بهترين انتخاب را ميکند      

معموًال مجمع عموميها در ابتدای     
کار با  جر و بحث شروع                         

. با چند جلسه جا می افتند     .  ميکنند
مدام کارگران در مجمع عمومی        

اين خاصيت  .  آموخته تر ميشوند   
آنجا بهتر      .  مجمع عموميست     

دستگير آدم ميشود که بايد                       
شورای اسالمی کار را بکلی               

همان شوراهای       .  طرد کرد      
اسالمی که از سال پنجاه و نه                
شروع کرد به زدن شوراهای              

 و تا   ،کارگری ما در کارخانه ها     
ميتوان .  حاال دوامش دادند              

ميشود خجالت زده    .  هوشان کرد 
البته .  و منزويشان کرد                   

بعضيهاشان در ميايند چاقو هم            
ولی هميشه چاقوکشها       .  ميکشند

 .از جمعيت هراس ميکنند

 

در مجمع عمومی های منظم                 
دستگير کارگر ميشود که اگر              

 ،ساير کارخانه ها پشتيبانی کنند        
قبًال شايد خيلی    .  کار شدنی است   

. جاها اينطور تصور نميشد                  
بيشترين آدم توی اين جنبش فکر        

 اگر به اسم کارخانه و يا         ،ميکرد
شرکت خودش تنها برود نتيجه           

برايش دم        .  بهتری ميگيرد       
" صنفی"ميگرفتند که فقط و فقط       

است و سياسی بودن را برايش            
قضيه تا حد       .  تابو کرده بودند      

 . زيادی برعکس بود

 

هر اعالم پشتيبانی از کارگران          
اعتراضی هر کارخانه و شرکت      
و موسسه ای يک امر فوق العاده       

 !اعتراضات کارگری طبقه کارگر را آبديده ميکند
                      سعيد مدانلو                     

 )بخش اول ( 

 گويای کسر         ،تروريستی حاکميت    
آوردنش در ترفندهای ممکن و                   

ايجاد وحشت با     .  تاکنونی اش است    
علنی کشی فعال  کارگری چند پله             
باالتر از به دادگاه بردن و محکوم             

 . به شالق نمودن اوست

 

و "  خودی"هيچ بخش از سرمايه            
 با اينجای کار       ،و جهانی  "  آسمانی"

جمهوری اسالمی هيچ مشکلی                   
جمهوری اسالمی در امتداد        .  ندارد

تشديد جو درگيريش با سياست                    
 سخت نيازمند قرارگرفتن           ،آمريکا

در موقعيتى است که بتواند سرکوب       
مشکل .  گسترده طبقه را آغاز کند          

جمهوری اسالمی در خارج ايران           
منتها در دست داشتن اهرم          .  نيست

تخاصمات با آمريکا و قرار داشتن           
 ، نه جنگ       ،در موقعيِت نه آشتی          

بهترين وضيعتی است که امکان               
تعرض فيزيکی و ترور طبقه را در        

جمهوری .  داخل به آن ميدهد                  
اسالمی هرچه دامنه تخاصماتش با         
آمريکا را فراگير تر و جهانشمول            

 هر چه موقعيت مصون تری       ،ترکند
برای خودش در ادامه تخاصمات             

 دستش را در              ،دست و پا کند             
 . سرکوب بازتر ميکند

 

از جهتی طبقه کارگر نيز دارد از              
کار و کردار حکومت و همچنين از         

. کار و کردار خودش می آموزد                
کارگر کارخانه ای که برای                          
کارگران معترض و اعتصابی                   
کارخانه ديگری اعالم حمايت                    

 ديگر دستگيرش شده که                 ،ميکند
کارگران .  منبعد چکار بايد بکند            

شرکت واحد نيز که قرار بود                       
باشند و از اين حمايتها            "  سنديکا"

نکنند نيز از کارگر حق طلب                       
نيشکر که گل کاشتند و شکر به کام           

 پشتيبانی        ،طبقه کارگر کردند               
. نميشود ديگر حمايت نکرد     .  ميکنند

دوستان کارگر شرکت واحد اتفاقًا            
حاال بيشتر ميتوانند انتظار داشته              
باشند که در دورهای آتی و                            

 اعالم    ،فزايندگی کار و حرکتشان         
همبستگيها و حمايتهای بخشهای               

 ،ديگر توليدی و خدماتی از آنان                

٢٣شماره   
هر "مضامينی نظير   .  سياسی است 

ما سياسی   "و   "  کسی صنف خود     
کامًال عکس همبستگی          "  نيستيم

. کارگری و اعالم پشتيبانی هاست       
فکر ميکنيد کارگر معترض با                 
داشتن پشتيبانی قوی کارگارن                 

 راحت تر به حق و حقوقش         ،ديگر
ميرسد يا بر عکس؟  اگر اين نگاه            

 کارخانه و شرکت و                   ،صنفی"
 ،منزوی شود      "    موسسه خودی  

. مسئله راحت قابل حل است                     
کارگران معترض بخش توليدی و        
خدماتی اول بايد دنبال حاميان قابل       

چه کارگران       .  اعتماد بگردند      
 چه بيکار و چه دانشجويان        ،شاغل

سوسياليست که روی پرچم                        
. برابری  -قرمزشان نوشته؛ آزادی   

 ،نوشته از کارگران حمايت ميکنيم      
. از حق برابر زن حمايت ميکنيم           

 از     ،رفقای ما از اعدام بيرون                
 . از زندان بيرون،شکنجه بيرون

  

کارگر دارد دستگيرش ميشود که          
طلب .  تنها به انزجار بسنده نکند          

حمايت و حمايت کردن از                           
 تداوم اين عمل     ،اعتراضاتِ  ديگر   

 زمين را      ،و به خيابان کشاندنش        
زير پای حکومت مافيای اسالمی          

 ،اينطوری اگر بشود          .  ميلرزاند
ديگر حکومت نميتواند اصالح               

اگر هم بشود قيافه اش       .  طلب شود 
 متشتت تر،              ،بی ريخت تر             

وحشتزده تر از آن خواهد بود که            
بخواهد برای جمهوری اسالميش         

منتها اين بار هم توده     .  آبی گرم کند  
سه .  ايها و امثالهم دست برنميدارند     

باره و چهار باره مجبورند شال و          
 ، بروند يک خاتمی نشد       ،کاله کنند 

 شده   ، اينهم نشد     ،يک خاتمی چی     
.  علم کنند                 ،يک رفسنجانی        

خيليهاشان هم تا ميتوانستند چوب          
دولت :  "الی چرخ کارگر گذاشتند     

يعنی دولت بايد   "  بايد سوبسيد بدهد  
پول کارگر را به سرمايه دار                    

معنی سوبسيد هيچ چيز به           .  بدهد
اگر بزرگترين     .  جز اين نيست        

اقتصاد دانشان اين معنی را رد                
سوبسيد .   غلط ميکند               ،ميکند

. استثمار را راحت پنهان ميکند              
وقتی حکومت آنرا به عنوان                     

 ،ميپردازد"  حامی کارخانه          "
 ،شکلش عوض ميشود و حالتش            

حمايت دولت به کارگر جلوه                     
 عين    ،در حاليکه سوبسيد      .  ميکند

ثروت توليد شده از بابت استثمار           
  ١٢صفحه  يک . است



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

براى رسيدن به شريفترين 
هدف، بايد از شريفترين وسايل 

 !استفاده آرد
 کارل مارآس

 

 !زحمتكشان آارگران و ديگر
ما در خراسان همراه با ديگر                    
اعضاى خانواده بزرگ کارگرى          
براى نابودى فقر و استثمار و                   
ايجاد جامعه اى برپايه انسانيت،             
عدالت اجتماعى و آزادى به                      

 . مبارزه ادامه مى دهيم

 

تاريخ مجامع صنفى خراسان بعد          
از انقالب همواره شاهد متالشى             
شدن تشکلهاى حامى آارگران                
بوده است و همواره آارگران در           
زير يوغ نظم سرمايه دارى و                   
ديكتاتورى مذهبى در تالش براى         
دست يافتن به معيشتى برابر با                

اوضاع .  ديگر اقشار جامعه اند           
آارگران در نواحى مذهبى آشور،      
خصوصا مشهد آه بلحاظ                            
استراتژيك از موقعيت خاص                   
نهادهاى مذهبى برخوردار است،        

به گونه اى که          .  وخيم تر است      
منابع انسانى و آارگرى در چمبره       
دين مدارى و اختناق غرق شده                

تا جايى آه حتى مجامع و             .  است
نهادهاى مدافع حقوق آارگران را        

. مورد هجمه خود قرار داده است         
با اينحال قرار گرفتن عوامل                     
وابسته به حكومت در ميان                         
کارگران حاآى از تهديد مستقيم              
آارگر براى عليه اين نظام و                     

 .  حاآمانش است

 

در مجامع و مبارزه کارگران به             
نقش خانه آارگر بعنوان نهادى               

اين نهاد به        .  قانونى برميخوريم   

کار بدست را که اسمشان                        
نيست و  به اين             "    قاچاقچی"
" آبرومند"بخش           "  اعتبار"

سرمايه اسالمی به حساب می             
آيند را وادار به رقابت با وارد              

 ،کنندگان و توزيع کنندگان شکر       
يعنی آنهايی که به                      .  کنند

دستگاه مافيا   "  بد نام  "قاچاقچيان   
معروفند و خودشان بخش                       
تفکيک ناپذير کل سرمايه                       

از تشديد       .  کاربدست هستند      
رقابت دو بخش از سرمايه چه             
چيز بجز تشديد استثمار و تشديد         
فالکت طبقه کارگر حاصل                    

غير "ميشود؟ گيريم که بخش               
دست قويتر را پيدا           "  قاچاقچی

چه مشکلی از کارگر حل           .  کند
ميشود؟ از اين بابت کجای                     

 زندگيش ترميم ميشود؟ 

 

کارگر در مجمع عموميش می            
آموزد که قرار نيست بيش از اين     

آنجا می     .  به فالکت تن بدهد           
آموزد و آموخته هايش را به                  
جامعه خودش ميبرد و يک دنيا           
هم آنجا می آموزد و به کارخانه          

مشکل .  و مجمع عموميش ميبرد     
کارگر در نهايت در خيابان حل          

مجمع عمومی کارگر         .  ميشود
کارخانه را به بخشهای ديگر               

 به ديگر فعالين            ،طبقه کارگر   
طبقه کارگر و به خيابانها وصل         

کارگر به اهميت تشکل         .  ميکند
تشکلی که رنگ و    .  اش پی ميبرد  

بوی حکومت و سياستهايش را           
تشکلی که       .  تشخيص ميدهد      

ترفندهای سياسی  و اقتصادی             
 سياست  ،سرمايه و به موازات آن 

ارعاب کارگر را خوب می                   
شناسد و عزم دارد به آن غلبه               

سياست ارعابی که ديگر از      .  کند
ربودن کارگر و حکم شالق                   
گذشته و به ترور خيابانی کارگر       

 . هم رسيده

 

گسترش اعتراضات کارگری و        
اعالم حمايتهای سريع و گسترده       
و در نتيجه افزايش چهره هايی           
نظير چهره کارگر نيشکر جلوی       

 استانداريها، مراکز     ،فرمانداريها
حکومتی و خيابانهای شهرهای         

 راحت به سياست           ،آن مملکت   
 . *ارعاب غلبه خواهد نمود

 ...ادامه دارد

 خانه آارگر تشكيالت خراسان در باره 
 شهريار افروزه

کارگران ميگويد که مشكالت                    
موجود کارگران ناشى از                             
آمبودهاى معيشتى ميباشد و خود           
را  مرجعيت رسيدگى به اوضاع             
آارگران و بهبود آن قرار داده                   

و اين در حالى است که خود         .  است
کارگران درگير تالش براى حقوق        

اما اين   .  خود و تحقق آن ميباشند          
نهاد با قدرت و حمايتى که دارد و            
مديريت از قبل تعيين شده آن،                    
بجاى رسيدگى به مطالبات                           
آارگران، مانع از رشد سياسي و             
حضور آارگران در عرصه                      
مبارزه براى مطالبات خود در                  

. رسيدن به جامعه اى برابر ميگردد     
در واقع خانه آارگر تشكيالت                   
خراسان، مانند هر جاى ديگر، نماد       
آامل يك مجموعه مزدور و ضد              

اين نهاد هيچ قدم       .  آارگرى ميباشد  
مثبتى براى اصطالح معيشت ما             
کارگران در اين استان پهناور آه            

 آارگر تحت         ٢۵٠٠٠بيشتر از         
البته .  پوشش دارد برنداشته است         

روشنگرى و آگاهسازى آارگران         
آگاه، در ايجاد تشكلهايى آه نفوذ               
عوامل حكومتي در آن نباشد و                  
همواره تحت اختيار و تصميم                    
گيرى آارگران و رهبران مبارز            
آارگرى قرار گيرد، هميشه وجود         

اما اين اميد آه دست         .  داشته است  
ايادى و مزدوران وابسته به عوامل       
سرمايه دارى و حكومتى از خانه            
کارگر کوتاه گردد اميدى عبث                  

کارگران بايد تشكلهاى مستقل    .  است
اين .  آارگرى خود را ايجاد کنند           

تشکلها تنها ميتواند سازمان مستقيم       
. توده کارگران در هر مرکز باشد          

يعنى مجمع عمومى کارگران و               
امر .  انتخاب نمايندگان مستقيم خود     

و هدف کارگر  شريف است و تنها          
به شريفترين روشها ميتواند تحقق          

براى برپائى تشکلهاى مستقل      .  يابد
 *. خود بکوشيم

٢٣شماره   

تشکل های کارگری ترور مجيد 
 !حميدی را محکوم ميکنند

ترور، اعدام و سرکوب                                 
سيستماتيک از ارکان حاکميت                

. رژيم جمهوری اسالمی است                 
سنگ بنای اين رژيم را با تيرباران       

رژيم .  و اعدام پايه ريزی کرده اند       
اسالمی برای بقاء حاکميت سياه              
خود و در مواجهه با مردمی که                
حکم به سرنگونی اش داده اند                   
تاکنون دست به هر جنايتی زده                

سوء قصد به جان فعالين و           .  است
رهبران کارگری آخرين جنايتی             

 . است که به آن متوسل شده است

 

. کارگران در ايران تنها نيستند                
. طبقه کارگر طبقه ای جهانی است       

انترناسيوناليسم و همبستگی                      
کارگری يک رکن سياست                          
راديکال کارگری در سطح جهان          

در اين راستا اتحاديه                   .  است
کارگران حمل و نقل، اتحاديه                    
کارگران بار انداز، اتحاديه                        
کارگران متال و اتحاديه کارگران         
هتل و رستوران در لس آنجلس در         
قطعنامه ای رژيم جمهوری                       
اسالمی را بخاطر سوء قصد به               
جان فعالين کارگری قويا محکوم           
کرده و از حقوق پايه ای کارگران          

. در ايران قاطعانه حمايت کردند            
 : در اين قطعنامه آمده است

 

ما رژيم جمهوری اسالمی را به             
خاطر سوء قصد به جان مجيد                  
حميدی و فعالين کارگری قويا                  

 . محکوم ميکنيم

 ما رژيم جمهوری اسالمی را به           
خاطر  نقض حقوق پايه ای و                    
شناخته شده کارگران و دستگيری      
و زندان و سرکوب فعالين کارگری      

 .  محکوم ميکنيم

ما خواهان آزادی فوری و بدون            
قيد و شرط محمود صالحی،                       
منصور اسانلو و تمامی فعالين               

 .کارگری هستيم

ما خواهان محاکمه سران رژيم              
جمهوری اسالمی به جرم جنايت           
عليه کارگران و مردم در ايران               

 . هستيم

زنده باد همبستگی بين المللی 
 !کارگری

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

.  دوباره رفته جيب سرکردگان مافيا و اعوان انصارشان       ،دست گشته
سوبسيد از اجزای مهم چرخدنده دستگاه تمديد استثمارکل طبقه کارگر و        

اينها به بخشهايی از سرمايه داری کاربدست در  . تشديد عمومی آن است
کل سرمايه داری در ايران در     . حکومت جمهوری اسالمی مشاوره ميدهند    

 بخشی از کل سرمايه  ،اينها تالش دارند.  جمهوری اسالمی کاربدست است  

 ...اعتراضات کارگری طبقه کارگر را آبديده ميکند



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

اخيرا با اعالم تحريم های جديد               
عليه جمهورى اسالمى به بهانه              
عدم همکاری در زمينه پرونده               

يخ برخی از سکت      ،     آژانس اتمی 
ها و جريانات سياسی باز شده و              
در شيپور تشويق آمريکا و                         
موتلفينش برای شروع هر چه                 
سريع تر جنگ با جمهوری                        

در مقابل، برخی     .  اسالمی ميدمند  
از جريانات اولترا راست که                     
عاقبت نيروهای همجنس خود را           
بعد از جنگ افغانستان و عراق               
ديده اند، به موضع حمايت از                    

جمهوری اسالمی در مخالفت با              
حمله نظامی امريکا عليه ايران              

 ! دست به تبليغات ميزنند

 

علی رضا جعفرزاده در کنفرانس         
اخير شورای ملی مقاومت در                  
بروکسل، اطالعاتی که البرادعی         
دبير آژانس از موقعيت هسته ای            
جمهوری اسالمی می دهد را                    
ناقص دانسته و ضمن تشکر از               
آمريکا برای تحريم های جديد، در       
رابطه با حل مسئله از طريق                     
ديپلماسی، مسئله صبر را جايز               
ندانسته و به استناد به سابقه خود             
در دادن اطالعات پيرامون غنی            
سازی در نطنز و راکتور آب                    
سنگين در اراک، خواستار به راه         
انداختن سريع جنگ نظامی عليه           
جمهوری اسالمی به دليل دست              
پيدا کردن آن در کوتاه مدت به                  

محمد  .سالح هسته ای شده است          
محدثين مسئول کميسيون خارجه          
شورای ملی مقاومت نيز در اين             
راستا به تشويق اتحاديه اروپا                   
برای قرار دادن سپاه در ليست                 
سازمان های تروريستی پرداخته         
است و جانشينی سعيد جليلی به               
جای جواد الريجانی و نزديکی او        

بر "  دليلی"به احمدی نژاد را                
تشديد سياست های هسته ای رژيم        

جدا از تبليغاتی که         !دانسته است  
مجاهدين و سلطنت طلبان و طيف         
های راست حامی دو طرف جدال         
جهانی امريکا و اسالم سياسی می        
کنند، بر هيچ ناظری پوشيده نيست       
که اين دستجات راست و ارتجاعی      
ذره ای ربط به آزادى و منافع آنى          

البته به اندازه کافى               .  ميکند
توجيه براى هر شکست سياسى       
دارند که تکرار آنها حوصله               

سازمان .  خواننده را سر ميبرد       
مجاهدين که در چند دهه تاريخ         
سياسى خود استراتژى اش را با       
تکيه به ارتجاعی ترين دولت             
های منطقه سوار کرده، اين بار       
با خوش خدمتی و برگزارى               
کنفرانس و تکرار پروپاگاند               
های جنگی آمريکا و غرب،               
اميد به بمب و موشک دوخته              
که بر سر کودک و زن و جوان         
آن جامعه ريخته خواهد شد و              

! البد مجاهد را به جائى ميرساند     
معضل اينجاست که اين                         
آمريکاى نمک نشناس حتى                
حاضر نيست اسم اين سازمان           
را از ليست کذائى تروريسم هم         

واقعا مجاهدين    !  بيرون بياورد   
اين همه ناکامى را چگونه                    
توضيح ميدهند؟ حقيقت اما                  
اينست که راهى ديگر به روى          

يک فرقه     .  مجاهد باز نيست        
اسالمى را با روشهاى متعارف       
و ديناميزم جامعه شهرى هفتاد         
ميليونى نميتوان به تخت                        

اين جامعه که      .  صدارات نشاند  
از اسالم دارد باال مى آورد،                
چگونه ممکن است اسالم                      
ديگرى انتخاب کند؟ نسل رپ و       
خالف جريان چگونه تن به                  
روسرى و معاد و روزه و                     
داستان تکرارى امام حسين                 
ميدهد؟ اگر راه اينها به قدرت            
از اين مسيرها نميگذرد، و تمام        
تالشهاى تاکنونى شکست                    
خورده است، اگر بقول منصور       
حکمت کارت اسالم در ايران            
سوخته است، آنوقت مجاهد                
راهى ندارد جز اينکه اين آخرى    

اين ته خط       .  را هم تست کند         
 .  براى مجاهدين است

 

فالکت سياسی مجاهدين اگرچه        
از نظر انسانى تلخ است، اما               
تجربه و عکسى براى مردم                
است که نوع مجاهد و فرقه ها            
و جريانات آوانتوريست را                  

جنايات جمهوری         .  بشناسند
اسالمی عليه مردم راه                            
سرنگونى به هر قيمت را                      
هموار نميکند و توجيهى نيست         

! براى سرباز آمريکا شدن                  
توجيهى نيست براى سياست              
خواهش و تمنا براى کشتار                 

 !مجاهدين در سالن انتظار جنگ

 على طاهرى

 !و آتى مردم ايران ندارند

 

آيا اين جريانات غير مسئول عراق      
را نميبينند؟ آيا نتايج سياست ضد           
بشرى تحريم اقتصادى و جنگ و         
شناعت دمکراسى موشک کروزى    
را نميبينند؟ دموکراسی نظم نوين         
جهانی در مدت چهار سال روی            
رژيم جنايتکار بعث را هم سفيد              

کدام انسان منصفی که شاهد       !  کرد
مصيبت مردم در عراق بوده می           
تواند خواستار تکرار آن صحنه ها      

هنوز  !در جغرافيای ديگری شود      
چهره آن پدر عراقی که بعد از                 

 ٢٠٠٣بمباران خوشه ای در سال        
چيزی را طرف خبرنگار انگليسی     
می گرفت که شبيه نيمه ای از                   
قرص نان له شده بود، و در واقع            
نيمه بدن کودکی له شده بود، لرزه         

اما  !بر تن هر انسانی می اندازد           
جستجوى انسانيت و سياست                    
انسانى در اينگونه جريانات کار            

تار و پود اين فرقه ها       .  عبثى است 
را ماکياوليسم و اپورتونيسم به هم         
تنيده و از آنجا که آمريکا و جنگ           
تنها آس بازى آنهاست، اينگونه              

" جشن پيروزى   "خود را براى           
روى ويرانه هاى باقى مانده از               
بمب و موشک و اجساد تکه پاره           

اگر کابوس     .  شده آماده ميکنند         
جنگ هر مضراتى داشته باشد،             
الاقل نقاب از چهره اين جريانات          

 !ضد جامعه برميکشد

 

. اينها هيچ وقت درس نميگيرند              
نميبينند که همين سياست مماشات         
با جريانات ارتجاعی از قبيل                    
جمهوری اسالمی و رژيم بعث               
روز به روز اين ها را در چشم                
مردم منزوی تر و منفور تر کرده         

 که به دامان     ١٣۵٠از سال    !  است
خمينی منحوس در نجف شتافتند تا       

رهبر ضد  "خواندن خمينى بعنوان     
در "  پدر"و طالقانى    "  امپرياليست

 و حمايت از بنى         ١٣۵٧انقالب      
صدر و داستان هاى بعدى، تا                   
امروز که در خدمت ارابه جنگى          
آمريکا درآمدند، سيرى است که            
هر جريان بى ريشه اجتماعى طى        

٢٣شماره   
زور حکومت نمى آيند             !  مردم

دارند جاده قتل عام مردم را                      
نميفهمند که افتادن    !  هموار ميکنند 

هر بمب و موشک به اين                            
حکومت هار و خونريز جان تازه        
اى ميدهد و مثل يک حيوان درنده        

! و زخمى به جان مردم مى اندازد      
مجاهدين با اين سياست دارد هر           
گونه راه بازگشت را براى خود            

شايد خودشان بهتر از هر       .  ميبندد
کسى ميدانند که اين راه تير آخر            

چون در مسير انقالبى و            .  است
سرنگونى که خصوصيت ضد              
مذهبى و ضد اسالمى آن بر                     
مجاهد پوشيده نيست، اينها جائى          

جريانى که    .  در تصوير ندارند       
بازيگر سناريوى سياه باشد در              
سناريوى سفيد و انقالب و تالش           
مردم منزوى است، و مردمى که         
کشتار شدند و به خون کشيده                   
شدند، آرکان ها و توجمان هاى              

! بر آنان سلطنت ميکنند     "  وطنى"

 آدرس تماس با مسئولين حزب

  

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

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

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

سياوش (مسئولين کميته سازمانده 
 )دانشور، نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.co
m 

کريم (مسئولين کميته خارج کشور 
 )نوری، سيروان قادری

karim.savalan@bredband.n
et 

com.yahoo@qaderi_sirvan 

 )شراره نوری(مسئول دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب اتحاد 

کمونيسم کارگرى را 
!بخوانيد  و توزيع کنيد  
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 سياوش دانشور

 

 شوان سور 

چند سوال در مورد مسائل و                      
. درگيريهاى اخير منطقه داريم              

اول، ماهيت نيروهای متخاصم              
يعنی ترکيه و پ ک ک چيست و             
دولت ترکيه چه هدفى را از ورود         
به خاک کردستان عراق دنبال                 
ميکند؟ دوم، چرا آمريکا در                      
اينمورد ساکت است و چرا از پ            
کا کا حمايت ميکند؟ چرا رهبران          
حزب دمکرات کردستان عراق و         
اتحاديه ميهنى نميتوانند در اين                
زمينه موضع صريحى بگيرند و           
باالخره پيامدهاى اين لشکر کشى         
ترکيه به کردستان عراق و مردم           
منطقه مرزى چيست؟ آيا شما                   
تجاوز ترکيه به عراق را محکوم           
ميکنيد يا نه؟ با تشکر از سنندج،             

 .شوان سور

 

 دوست گرامى شوان سور

 خيلى فشرده به نکات پاسخ ميدهم؛

 

اين رويداد، برخالف بيشتر             -١
اظهارات تاکنونى، مسئله اى برسر     
شکستن مرز کردستان عراق و يا         

يک کشور به خاک               "  تجاوز"
اين استدالل    .  کشور ديگر نيست      

اين رويداد را      .  گمراه کننده است     
بايد در چهارچوب اتفاقات منطقه          
و طرحها و مباحث مربوط به آينده       

موقعيت .  عراق ارزيابى کرد            
بحث .  آمريکا در عراق وخيم است     

تقسيم عراق به سه کشور مطرح            
دولتهاى منطقه هر کدام بنا         .  است

به منافع خود ميخواهند بر روال             
هر کدام   .  رويدادها تاثير بگذارند     

جداگانه، و بخشا مشترکا، نگرانى        
دولت ترکيه با پ ک        .  هايى دارند 

نسخه ايرانى   .  ک در جنگ است       
با "  پژاک"پ ک ک يعنى                      

اين .  جمهورى اسالمى درگير است   
نيروهاى ناسيوناليست هميشه در         
شکاف دولتها زيسته اند و دوره              
اى که روابط دولتهاى ايران و                 
ترکيه دچار مشکل بود، جمهورى        
اسالمى پ ک ک را تقويت ميکرد        

در طرف مقابل، پ ک ک      .  است
يک جريان قوم پرست و مافيائى       
و متکى به روشهاى تروريستى         

اين جريان ربطى به رفع         .  است
ستم ملى مردم در کردستان                    

ستم ملى به مردم        .  ترکيه ندارد  
در کردستان ترکيه بايد فورا حل        

هرگونه تبعيض و                  .  شود
نابرابرى براساس مليت بايد                 

طرفين اين     .  فورا ملغى شود        
تخاصم اما بر تنور تخاصمات            
کور ملى ميدمند و نفرت ملى را         
براساس ناسيوناليسم و                              

از .  ناسيوناليسم تعميق ميکنند        
نظر ما طبقه کارگر و                                
سوسياليسم در ترکيه بايد پرچم           
رفع ستم ملى را براساس يک               
سياست انسانى و آزاديخواهانه           
برافرازد و موانع اتحاد و                        
همبستگى طبقه کارگر در ترکيه       

 .و منطقه را از سر راه بردارد

 

تهاجم ارتش ترکيه به عراق          -۴
و منطقه کردستان پيامدهاى                  
وحشتناک انسانى و مادى بر                
زندگى مردم در اين منطقه ببار          

ما تهاجم ارتش ترکيه      .  مى آورد 
به کردستان عراق و بمباران و           
موشک باران مردم را قويا                    

اولين نتيجه اين     .  محکوم ميکنيم  
سياست ارتجاعى؛ آوارگى، قتل        
و کشتار مردم بيدفاع، صدمات          
مالى، ميدان دارتر شدن                           
نيروهاى ارتجاعى، گسترش              
ناامنى و تروريسم و وخيم تر               

بايد .  شدن وضعيت منطقه است       
مانع اين لشکرکشى و گسترش           

 . ميليتاريسم در منطقه شد

 

مخالفت اصولى ما با لشکر           -۵
کشى و بمباران مردم بيدفاع را           

اين يا  "  تجاوز"نبايد با مخالفت با    
آن دولت و نيروى غير دولتى به        
خاک کشور ديگر يکى فرض             

اين دومى بنظر من موضع      .  کرد
درستى نيست و مفروضات                  
ناسيوناليسم چپ را در خود                   

ما پاسبان و سازمان    .  مستتر دارد 
" تماميت ارضى  "ملل و مدافع         

ايران و ترکيه و عراق و غيره             
نيستيم و براى اين مقوالت يک           

هر روز  .  ذره ارزش قائل نيستيم    
جمهورى اسالمى به عراق به             

. ميکند"  تجاوز"عناوين مختلف     
هر روز نيروهاى پ ک ک به             

 نامه ها،
و در ايران پايگاه داشت، امروز              
اما با جمهورى اسالمى درگير                  

تحت حمايت مالى و نظامى         .  است
آمريکاست و به آمريکا از آن                     
بعنوان اهرم فشار به جمهورى                 

همانطور که  .  اسالمى استفاده ميکند  
جمهورى اسالمى با تقويت                          
نيروهاى اسالمى و سازماندهى آنها     
عليه آمريکا در عراق مشغول                   

طرح دوم آمريکا، يعنى              .  است
تقسيم عراق، بالفاصله با واکنش             
دولت ترکيه و جمهورى اسالمى و        
حتى سوريه مبنى بر تشکيل دولت         
کردستان در بغل گوش شان مواجه        

همين موضوع روابط             .  ميشود
ترکيه و آمريکا را دچار تيرگى و            

از طرف  .  بعضا معضل کرده است    
ديگر ترکيه ادعاى ارضى قديمى           
در مناطق ترکمن نشين عراق دارد       
و منافع استراتژيک اقتصادى و               

بويژه اگر چنين بهانه اى        –سياسى  
لشکر کشى به          -هم فراهم باشد       

کردستان عراق را برايش در                     
موافقت .  اولويت قرار ميدهد              

جمهورى اسالمى با اين سياست              
دولت ترکيه نيز از منافع مشترک           
آنها و کال سياست دولتهاى منطقه           
يعنى ايران و ترکيه و سوريه روى        
 .يکپارچگى اين کشورها تکيه دارد

 

مخالفت دولت عراق نيز روشن        -٢
يک دولت ناتوان که خود را        .  است

از هر سو در خطر ميبيند و بدون             
. حمايت آمريکا نميتواند کارى بکند     

احزاب حاکم در کردستان عراق             
دچار همان معضل دولت عراق اند       

موضع دو   .  و خود بخشى از آنند         
پهلوى طالبانى و بارزانى مبنى بر         
ترک مبارزه مسلحانه توسط پ ک        
ک و حمايت از موضع دولت                     
ترکيه از يکسو، حمايت نظامى                
آمريکا از پژاک و تسليح آن از                  
سوى ديگر، و همينطور مشکل                
همکارى طالبانى و بارزانى با                  
دولت ترکيه عليه پ ک ک در                   
ميان ناسيوناليسم کرد در منطقه،             
آنها را در اين بى موضعى و                       

 . نمايش ناتوانى قرار داده است

 

ماهيت نيروهاى درگير روشن         -٣
دولت ترکيه حکومتى مرتجع    .  است

و سرکوبگر با ظرفيتهاى                              
ناسيوناليسم افراطى و فاشيستى               

مسبب ستم ملى طوالنى و            .  است
سرکوب خونين مردم در کردستان        

٢٣شماره   
" تجاوز"عناوين مختلف به ايران         

ميکنند و يا ترکيه و ارتش آن در              
جنگ با مخالفينش به عراق                       

اين رويدادى است   .  ميکند"  تجاوز"
که مرتب در کشورهاى منطقه و            
به بهانه هاى مختلف و در سطوح          

مسئله .  مختلف اتفاق مى افتد              
اساسى براى ما بعنوان کمونيست،   
تاثيرات منفى و بالفصل انسانى             
اين يورشها به زندگى مردم                      
محرومى است که در معرض                   
تهاجم ارتشها و بمباران و توپ             

 اگر خود ما       .باران قرار ميگيرند    
قادر باشيم و فرصت مناسب گير            
بياوريم مناطقى را به نفع مردم و            
با اتکا به نيروى سياسى و نظامى          
از چنگ اين دولتها خارج ميکنيم           
و قوانين و مناسبات مطلوب خود           

 .را برقرار ميکنيم

 

ما نه پ ک ک، نه پژاک، نه هيچ            
نيروى قوم پرست و ناسيوناليستى        

مردم در    "  نماينده و رهبر       "را    
کردستان و مناطق کرد نشين                    

ما دولتهاى     .  برسميت نميشناسيم    
ارتجاعى حاکم را نماينده و منتخب      

ما سياستهاى منطقه     .  مردم نميدانم  
اى و جهانى آمريکا را ارتجاعى و        
عليه اهداف بشريت متمدن و در             

. راس آنها طبقه کارگر ميشناسيم          
ما بعنوان يک طرف درگير در               
منطقه دنبال سياست و ترتيبات                
سياسى و ادارى و آلترناتيو                        
اقتصادى و اجتماعى متفاوتى                  

ما براى سرنگونى اين             .  هستيم
دولتهاى ارتجاعى و اسالمى و                
شکست استراتژى ميليتاريسيم و           

با .  تروريسم دولتى تالش ميکنيم        
آرزوى موفقيت  و سربلندى شما و        

 . دوستان

 

 بهزاد اخوان

ممنون ميشم اين مورد را در                      
برنامه حزب در کميته مرکزى               

اينها از نظر من نياز       .  مطرح کنيد 
به بحث دارد؛ اول تغيير زبان                  
فارسى و دوم حذف نام پدر از                   

سوالى هم در رابطه    .  اوراق هويتى 
آيا او خودش را               .  با چگوارا    

کمونيست ميدانست و چرا اينگونه       
قهرمان مبارزات راديکال در                 

 جوامع ديکتاتورى شده است؟ 

 

 
١۵صفحه   



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

 بهزاد اخوان عزيز،

ما بحثى در برنامه حزب در باره           
 نداريم بلکه        تغيير زبان فارسى       

تغيير الفباى فارسى به    بحث برسر   
تغيير الفباى فارسى         .استالتين    

پايان   "تالشى است براى تسهيل        
دادن به عقب ماندگى جامعه از                
صف مقدم پيشرفت علمى و                       
صنعتى و فرهنگى در جهان                     
امروز و براى کمک به بهره مند            
شدن توده مردم ايران از مواهب            
اين پيشرفت ها و امکان شرکت              
مستقيم تر و فعاالنه تر آنها در                   
حيات علمى و فرهنگى جهان                   
معاصر، الفباى رسمى زبان                     
فارسى بايد طى يک برنامه                        

". سنجيده به الفباى التين تغيير کند      
در اين شماره مطلبى از منصور            
حکمت که با امضاى نادر حقيقيان        
در نشريه خط نو، فصلنامه                         

، ١کنوانسيون اروفارسى، شماره        
منتشر شده را تجديد      ١٩٩٥نوامبر  

خواندن دقيق اين        .  چاپ ميکنيم   
مطلب را براى شروع بحثى در              
ميان عالقه مندان به اين بحث                   

در کنار بحث تغيير    .  تشويق ميکنيم 
الفباى فارسى به التين، يک هدف         
ديگر ما تبديل زبان انگليسى به               
زبان آموزشى و ادارى متداول در        

الزمه اين امر تدريس    .  کشور است 
زبان انگليسى از سنين پائين در              
مدارس و طى يک روند تدريجى           

 . است

 

برنامه حزب از حذف نام پدر در           
بلکه .  اوراق هويتى سخن نميگويد     

در چهارچوب موازين برابر و               
الغى امتيازات مردساالرانه از               

انتقال اتوماتيک نام                   لغو         "
 و      خانوادگى پدر به فرزندان                

واگذاشتن تعيين نام خانوادگى                  
نوزادان به توافق و انتخاب                        

صحبت شده  "  مشترک پدر و مادر    
در "همينطور اشاره شده که      .  است

صورت عدم توافق، کودک نام               
خانوادگى مادر را بر خود خواهد          

حذف ستون نام       "مورد    ".  داشت
پدر و مادر از شناسنامه و اسناد              

نظير گذرنامه،      (هويت رسمى           
، به    "گواهينامه رانندگى و غيره         

دادن شخصيت مستقل به                              
مسئله .  شهروندان اشاره دارد           

امروز اما چگوارا نه در                        
جنبشهائى که الگوى مشى                    

چون   –چريکى را دنبال ميکنند      
با عروج جنبش طبقه کارگر در       
همان کشورهاى آمريکاى التين      
و کشورهاى مشابه، مشى                    
چريکى اجتماعا نقد و کنار زده        

بلکه بيشتر در بازار و             –شد   
توسط سرمايه ها و تبليغات                 

چگوارا .  تجارى مطرح ميشود     
خوش قيافه و جذاب است و                  
سرمايه از همين دريچه از او             

کسى دنبال  .  شمايلى ساخته است  
اتخاذ مشى چريکى و                               

شايد اگر     .  نيست"  گواريسم"
خودش زنده بود اين وضعيت            

. بشدت عصبانى اش ميکرد               
 .پيروز باشيد

 

 بصير نصيبی عزيز،

!" من اگر جای تو بودم        "مقاله   
دريافت شد و در ستون آزاد                 

موفق و  .  سايت حزب منتشر شد    
 .تندرست باشيد

 

يک سوال از دوستان رهبرى           
 حزب کمونيست کارگرى

نامه زير از ديگر شاهکارهاى         
منزجر کننده آقاى ايرج                          
عبداللهى کادر يا عضو                          

اين آخرين نامه ايشان      .  شماست
است که من در نشريه منتشر              

اما ميخواهم موضع            .  ميکنم
رسمى شما را در مورد اين                 
اتهامات و اين نمايش وقاحت             

سکوت شما راجع به اين        .  بدانم
رفتارها و اين مواضع تاسف              

مستقل از ما، واقعا        .  آور است  
از خود نمى پرسيد که منشا اين         
عفونت کالم کجاست و کدام                
سياستها زمينه رشد اين                          

را فراهم  "  شخصيتهاى سياسى "
 ميکند؟ بخوانيد و قضاوت کنيد؛ 

 

 ايرج عبداللهى

حزب اتحاد نگران پائين آمدن        "
نرخ سود بانکهائى که صاحبان        
اصلى آن در ايران امروز بچه          
هاى رفسنجانى و طبسى هستند،     
و مورد تحريم آمريکا قرار                 
گرفتند شده، يا واقعا نگران                 
انسان کارکن در ايران                            

 سالى که      ٣٠اين   !!!!!!!  است

اينست که در جامعه امروز بويژه            ...نامه ها
جهان "در کشورهاى موسوم به               

يا عقب نگهداشته شده، فرد         "  سوم
پسر و   "هويت مستقل ندارد و با             

و قيد مالکيت              "  دختر فالنى      
اين يک وجه از    .  شخصيت مى يابد  

کارکرد خانواده و تعريف هويت             
فرد و شهروند براساس روابط                  

دليل اين امر        .  عشيره اى است       
اساسا بيحقوقى فرد و برسميت                  
نشناسى افراد، مستقل از سن و                  
سايز آنها، بعنوان شهروندان برابر       
و صاحب حق و هويت مستقل                    

يک پايه ديگر اين امر                   .  است
سنتهاى جان سخت مردساالرانه در     
اين جوامع است که مکان مرد را             
در جايگاه برترى نسبت به زن در          

تداوم همان    .  خانواده قرار ميدهد      
نابرابرى پايه اى در جامعه در                  
خانواده و قوانين و حقوق مترتب             

يک جامعه  .  بر آن در همه سطوح       
مدرن بايد اين مناسبات را پشت سر     
بگذارد و در سطوح مختلف بازتاب      
خود را در قوانين و فرهنگ جامعه       

يک شرط الغى تبعيض         .  پيدا کند  
هاى موجود و ايجاد برابرى زن و          
مرد در عرصه هاى مختلف زندگى      
اجتماعى و تبديل آن به فرهنگ                
 .جامعه، الغاى همين امتيازات است

 

در مورد چگوارا، او خودش را               
سوسياليست ميدانست و با درکى که    
از سوسياليسم داشت روش جنگ           
چريکى را براى تحقق اهدافش                 

چگوارا انسانى    .  پيش گرفته بود       
تلقى او از     .  شريف و انقالبى بود       

سوسياليسم، تلقى پوپوليستى و                  
راديکاليزم طبقه متوسط شهرى              
است که با سوسياليسم کارگرى و            
کمونيسم مارکس البته فاصله زيادى     

نسلها و جنبشهاى مختلفى در       .  دارد
دوره هاى مختلف عنوان                               
سوسياليسم را در متن اعتبار و                 
اتوريته سوسياليسم بين الملل براى        
خود برگزيدند که اهداف اجتماعى         
شان با سوسياليسم و کمونيسم طبقه        
کارگر و مورد نظر مارکس البته            

اينکه چرا او    .  تفاوت زيادى داشت   
به قهرمان و يا سمبلى در                               
کشورهاى ديکتاتور زده تبديل شده       
است، بيشتر به دليل سرنوشت او،          
نقشى که در انقالب کوبا ايفا کرد،           
دوره اى که مشى چريکى رشد                 
کرد و چگوارا سمبل و لوگوى اين          
خط مشى بود، و همينطور                           

. ويژگيهاى فردى او بوده است                 

٢٣شماره   
اين بانکها تحريم نشده بودند چه              
گلى برسر حال و وضع مردم                   
زحمتکش ايران زدند که امروز             

اسم حزبتان    !!!!!!  بخواهند بزنند   
را بگذاريد حزب اتحاد بانکهاى             
سران رژيم، بر عليه تحريم                       

 !!!!!!"آمريکا

 

 آکو

لطفا به من       .  رفيق سياوش سالم      
بگوئيد که پاسخ شما به بحثهائى که       
از چند طرف ميگويند حزب و خط       
شما اخالقى و ژست بيخود است و        
اينکه داريد سازش را تبليغ ميکنيد        

آيا اين يک زخم زبان        .  چى هست 
است يا راهى براى زدن سياست و        

. خط شما يا نه اصال خط شماست           
من حقيقتش نظر خودم را دارم،              

. اين بحثها را فرصت طلبانه ميدانم     
به شما هم ايراد دارم اما نظر                     

زنده .  شخص شما برايم مهم است        
 .آکو -باد کمونيسم

 

 رفيق آکو عزيز، 

خيلى از اين ادعاها مثل وعده                   
بورژواها در دوره بحران ميماند          
که قيمتش ارزان است و اهميت و          

حقيقت .  جايگاهش نيز همينطور       
اينست که زدن ما بسيار سخت                 
است، کار هر کسى نيست، در                 

فحش و  .  توان هر کسى هم نيست       
اتهام و دروغگوئى هرچه صدايش      
بلند تر باشد، بايد شما نقطه قدرت          

اگر کسى  .  خود را در پس آن ببينيد     
پايبندى به اصول در مقابل ب                  
پرنسيبى، رعايت انصاف و                      
حرمت مخالف سياسى در مقابل             
جعل و ترور شخصيت، تبليغات            
پوک تابلويدى را در مقابل استدالل      
محکم کمونيستى، خط سازش و              
اخالقى بنامد؛ تنها اعالم ميکند                
هيچى از بديهيات کمونيسم                         

تنها اعالم   .  کارگرى نفهميده است    
ميکند اصولش کاالهائى قابل                   

من به اندازه يک سر          .  حراج اند  
سوزن براى اين بحثها ارزش قائل       

ما .  نيستم و آنها را جدى نميگيرم         
برسر اصول بنيادى و اهداف و              
آرمان اجتماعى کمونيستى مان با          

ما از هر      .  احدى سازش نميکنيم     
سو اجازه نميدهيم، منفعت جنبش           
مان را فداى فرقه ايسم مبتذل و                
اخالقيات دلبخواهى و اصول مواج     

اين .  کنند
١۶صفحه   



١۶صفحه  يک دنياى بهتر   

شناسنامه حزب ما و شناسنامه                 
کم نبودند  .  کمونيسم کارگرى است   

و کم نخواهند بود براى اينکه خود         
قالب کنند، ديگران را    "  بزرگ"را  

اين به قدمت   .  شمرده اند "  کوچک"
در کمونيسم    .  تاريخ شاهان است      

اما، که اصل را بر رفتار و                         
برخورد برابر و رعايت انصاف و      
حرمت انسان قرار داده است، و             
تنها سالح اش استدالل و نقد                       
صريح و مستدل است، اين روشها        

اطالق فرصت طلبى    .  جائى ندارند 
شايد گوياى هسته واقعى اهداف              

من ترجيح    .  چنين تبليغاتى نباشد      
ميدهم همان هسته واقعى را برمال        
کنم و اطالق نام مناسب را برعهده       

پاسخ من اينست که       .  عقال بگذارم  
ادبيات مکتوب و تاريخ واقعى و            
خط مشى سياسى و پراتيک ما و             
بقيه، تنها محک بررسى و صحت        

متاسفانه .  و سقم هر ادعائى است         
برخى متوجه نيستند که کسى که             
شماى نوعى را تحريف ميکند تا            

کند، بدوا خود را     "  اثبات"خود را    
و کسى که بخود    .  پايمال کرده است  

رحم نميکند، از من بپذيريد که به           
اين .  هيچ چيز پايبند نخواهد بود           

رگه، شايد در دنياى تفکر فرقه اى        
و منافع زودگذر و تاکتيکى خرد،          

اما .  مورد تشويق قرار گيرد                
ارزش مصرف آن تنها به اندازه             

من قبل از     .  شير پاستوريزه است    
اينکه راجع به آنچه ميگويند                      
بيانديشم، راجع به دليل و                             
ضرورتى که اينگونه سياستها را          

. به جلو صحنه ميراند فکر ميکنم          
قبل از آنکه به جايگاه هيچ و پوچ            
آنها فکر کنم، به ضرورت احيا و           
تحکيم و مسلط کردن بدون اما و             
اگر سنتهاى کمونيستى کارگرى و        
بکار بردن نقد تيز مارکسيستى در        
قلمروهائى که راسا تشخيص                   

. ميدهم بايد وارد شوم فکر ميکنم           
بگذاريد هر کى هرچه دل تنگش            

اگر اينها  .  ميخواهد بگويد و بنويسد   
مرهمى بر دردى باشد، باور کنيد          

اما ما راسا   .  من آن را دريغ نميکنم    
تعيين ميکنيم که وارد کدام بحث             

به شما  .  شويم و چگونه وارد شويم     
هم توصيه ميکنم ذهنتان را                        
مشغول سازماندهى کمونيستى               

در مقابل طيف عظيم وظايفى     .  کنيد
که در مقابل ما صف کشيده اند،              

آبروريزی رو اينجوری هم                
مياره که هشدار ما باعث عقب          
نشستن اين سياستها بود و اين             
حزب رو از لب پرتگاه باز                  

ميخوام اينو از شما         .  گردونديم
بپرسم که ارزيابی شما چيه از           

 اين کنگره؟

کنگره مخفی اشکالش چيه و        -٣
حزب اتحاد امکانش هست فردا       
روزی کنگره مخفی داشته                  

ممنونم اگه به اين سواالت     .  باشه
 راستجو از سنندج. پاسخ بدين

 

 رفيق راستجو عزيز،

در مورد سوال اول و سوم شما،       
، ستون  ١۶ما در نشريه شماره       

هيت دائر به اين موضوع                     
رفيق على جوادى از      .  پرداختيم

 جمله در اين مورد نوشت؛ 

 

هر حزب سياسی مجاز است           "
که علی االصول به هر شکلی            
که ميخواهد کنگره خود را،                
بصورت علنی و يا غير علنی،         

اين يک اصل          .  برگزار کند    
اما تحزب         .  اساسی است        

کمونيسم کارگری به همت                   
منصور حکمت تالش کرده                
است که خود را در دسترس                

از کمونيسم    .  جامعه قرار دهد      
. کند"  شيطان زدايی  "کارگری   

به تحزب کمونيسم کارگری در        
در .  ببخشد"  شفافيت"حد مقدور   

دسترس بودن، شفاف بودن                 
مکانيسم های تصميم گيری، و          
پاسخگو بودن از نظر ما از                 
ويژگی های يک حزب مدرن            

بدون .  سياسی مارکسيستی است   
ترديد حزب حکمتيست دچار             

. اختالفات عديده درونی است          
مباح تعيين کننده ای بر سر             
استراتژی سياسی و سازمانی           

. در اين حزب در جريان است          
تصميم رهبری اين حزب مبنی        
بر کنگره يک هفته ای غير                  
علنی واکنشی به اين موقعيت             

آيا اين واکنش   .  ويژه حزب است  
ضروری و مناسب است؟                    
اطالعات عمومی ما اجازه                 
قضاوت نهايی در اين زمينه را        

استدالالت ارائه شده         .  نميدهد
نشاندهنده پرداختن به واقعيت           
مسائل و معضالت درونی اين          

اما مساله مهمتر      .  حزب نيست  

مکان اين جست و خيز فرقه اى                 ...نامه ها
و .  تنها ميتواند ناچيز نام بگيرد             

بحث "باالخره يک هدف طرح                
دامن زدن به اخالقيات           "  اخالقى

دلبخواهى و مجاز کردن ادبيات               
ما بحث اخالقى نداريم     .  مبتذل است 

اما بعنوان کمونيست در اين قلمرو         
هم منتقد اخالقيات و فرهنگ حاکم         

کسى که جواب     .  در جامعه هستيم    
بحث و نقد را ندارد و به شکل                     
مسخره اى عاجز از مسخره جلوه           
دادن طرف مقابل است، با طرح              

تنها کوته فکرى       "  بحث اخالقى   "
خرده بورژوايى خود را لباسى                 

ما ياد گرفته ايم       .  عاميانه ميپوشاند  
. صورت ظاهر مسائل را نپذيريم          

آکو عزيز، دوست دارم صريح                 
ايرادات را هم در مورد نظريات             
مکتوب و شفاهى موجود ما اعالم           

سنت کمونيستى ما هميشه از        .  کنى
بحث اصولى و مستدل استقبال                  

برايت سالمتى و           .  کرده است     
 .   سربلندى آرزو ميکنم

 

 ساشا و دوستان 

نشريه و کتاب نامه ها برايتان                    
منبعد مرتبا نشريه          .  ارسال شد    

سالم گرم    .  براتيان ارسال ميشود      
موفق و  .  من را به دوستان برسانيد      

 .پيروز باشيد

 

 راستجو از سنندج

. با سالم آقای دانشور خسته نباشيد         
چند تا سوال داشتم اميدوارم در                 

 .نشريه بهش پاسخ داده بشه

کنگره دوم حزب حکمتيست             -١
برگزار شد از اونجائی که من                    
انتظار داشتم شما پيامی به آن                     
کنگره داشته باشيد شاهد آن نبودم،         
با آنکه اين مدت همه شاهد فرهنگ        

الاقل .  باالی سياسی شما بوده ايم          
من يکی اين انتظار رو از شما                   

 . داشتم

در آستانه برگزاری اين کنگره           -٢
ما شاهد حمالتی از قبيل باند                        

خواندن حزب    ...  زحمتکشانی و       
حکمتيست از جانب حزب                            
کمونيست کارگری و کادرهای آن         

شما به جا اطالعيه         .  حزب بوديم  
. داديد و ميشه گفت خيلی منصفانه         

در حال حاضر بعد از برگزاری              
اين کنگره حزب کمونيست                         
کارگری داره يه جوری ته اين                  

٢٣شماره   
از کنگره علنی و يا غير علنی،                
مستقل از استدالالت و توجيهات،         
مساله استراتژی سياسی و                          

حزب .  سازمانی اين حزب است         
حکمتيست کنگره مهمی در پيش            

ما مباح رفقای اين حزب         .  دارد
سرنوشت .  را به دقت دنبال ميکنيم     

اين حزب برای جنبش کمونيسم              
اينکه کدام  .  کارگری و ما مهم است  

خط مشی آينده اين حزب را رقم              
خواهد زد؟ آيا کمونيسم کارگری            
منصور حکمت خط حاکم بر اين            
حزب خواهد بود؟ آيا کنگره اين              
حزب ملزومات پيشروی کمونيسم       
کارگری را درخواهد يافت؟ آيا               
کنگره اين حزب قادر خواهد شد            

" چپ راديکال "مواضع و سنتهای     
را که بعضا خود را در تئوری                 

دولت "،       "انقالب مرحله ای            "
، و يا سياستهای           "موقت ائتالفی   

بروز ميدهد،     "  شکست طلبانه    "
در هر      !  بايد ديد     .  کنار بزند     

صورت ما اميدواريم که اين رفقا           
اگر اين  .  کنگره موفقی داشته باشند   

کنگره علنی بود، مسلما از جانب           
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                 
افرادی در اين کنگره شرکت                    
ميکردند و بر ملزومات پيروزی           
کمونيسم کارگری، بر پروژه اتحاد      
صفوف کمونيسم کارگری، مساله        

حزب سازمانده و          -حزب رهبر   
سياسی   –مساله مرجعيت فکری         

کمونيسم کارگری، در پس تحوالت     
. حاضر در جامعه تاکيد ميکرد               

تاکيد ميکنم، سياست اصولی ما              
شرکت در جلسات علنی احزاب             

اين .  کارگری است     –کمونيستی    
سياست نقطه مقابل سياست                        

رهبری اين احزاب           "  بايکوت"
 ". است

 

پيام ما آرزوى موفقيت براى اين            
کنگره و تاکيد سياسى روى مسائل        
امروز پيشاروى جنبش کمونيسم           

پرسيده ايد آيا حزب      .  کارگرى بود 
اتحاد کمونيسم کارگرى کنگره               
غير علنى خواهد داشت؟ ترجيح ما      
اينست که کنگره هاى ما علنى                  

اما اگر ضرورتهائى اين امر     .  باشد
را ايجاب کند و رهبرى حزب در           
اينمورد چنين تصميمى بگيرد،               
جلسات غير علنى حق هر حزبى           

تاکيد ما اينست که استثناها         .  است
به قاعده در سنت سياسى ما تبديل          
نشود و اين سنت پيشرو تحت                    

عنوان 
١٧صفحه   



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

به کنارى زده    "  فرماليسم نمايشى "
در مورد موضعگيرى ما          .  نشود

در مقابل اطالعيه حزب کمونيست      
کارگرى اين يک احساس مسئوليت     
سياسى در قبال جنبش کمونيسم               
کارگرى و دفاع از پرنسيپهايمان          

اگر اين مسئله در مورد حزب      .  بود
کمونيست کارگرى هم اتفاق افتاده        

اين .  بود، ما موضعمان همين بود       
امر مستقل از اختالف نظر سياسى      
ما با خط رسمى دو حزب معنا                  

 . دارد

 

پرسيده ايد که ارزيابى شما در                 
مورد کنگره دوم چيست؟ من اينجا       
نظر شخصى ام را بيان ميکنم؛                
تاکنون چند پيام منتشر شده است             
که مستقل از يک فرمولبندى                     

ماجراجوئى و    "نادقيق در مورد          
، از     "القيدى جمهورى اسالمى         

؟ خبرى  "!قوم پرستانه "استراتژى  
بيانيه اخير در مورد خطر        .  نيست

جنگ و احساس مسئوليت در قبال        
سرنوشت جامعه و تالش براى               
متعهد کردن نيروهاى اپوزيسيون،     
از نظر من سياست درستى است و        
بحث قديمى کمونيسم کارگرى بوده     

در مورد آنچه در کنگره             .  است
گذشته من تنها ميتوانم به اطالعيه         
پايانى، اسناد اخير و شنيده هاى              

آخر هفته گذشته،    .  شفاهى اتکا کنم   
به يکى از جلسات علنى در مورد          
کنگره رفتم و به سخنرانى اعضاى      

. کميته رهبرى حزب گوش دادم            
در همين حد کلى و شفاهى، آنچه            
من دستگيرم شد اينبود که اين                   
کنگره تالش کرده است مخالفتها           
را در قطبهاى مختلف به هم                       

روى تحزب با نگرش    .  نزديک کند 
خودشان تاکيد کردند و تعهد دادند          
که حزب را آماده وظايفش                          
براساس تحليل و ارزيابى شان از         

در مورد گارد آزادى    .  اوضاع کنند 
بحث طوالنى تر داشتند و رکن                
اساسى فعاليتشان را روى کميته             
هاى کمونيستى و گارد آزادى،                
تدقيق نگرش شان در اين زمينه              
ها، جوش خوردن با مبارزه                      
اقتصادى طبقه کارگر و تمرکز              
ارگانها و در دسترس بودن گذاشته       

وجود اختالف را منکر نشدند       .  اند
اما روى کار براساس مصوبات             

با آن عينک آفتابی بيشتر به يک مدل                .  است
شبيه است تا اولين زن راننده اتوبوس در                       

 .کشوری تحت سلطه اسالم سياسی

 

يکی از طبقه    .  را با هم مقايسه کردم       "  اولين زن "همان موقع اين دو        
ممتاز با برخورداری از امکانات وسيع، سرمايه دار و اولين زن                            

آيا زمان زعامت ايشان وضع زنان در               .  نخست وزير مسلمان است       
پاکستان ذره ای تغيير کرد؟ آيا اسالم به مصاف طلبيده شد؟ سنت های                  

پاسخ به تمام اين       .  عقب مانده و زن ستيز به زير سوال رفتند؟ خير                   
تالش .  ايشان مشغول مماشات با اسالميون بود            .  سواالت منفی است    

ميگويند در کار شستشوی پول بوده       .  اصلی ايشان تلمبار کردن پول بود      
 .است

اين اولين زن راننده اتوبوس در ايران تحت سلطه اسالم چطور؟ اين                    
بر .  زن هر روز دارد هزاران انسان را دچار شوک الکتريکی ميکند                 

. مردان بايد از او حرف شنوی داشته باشند             .  اتوبوس خود حاکم است     
تک تک انسان هايی که سوار اتوبوس                   .  اين اتوبوس اقليم اوست         

. ميشوند، بالفاصله بعد از شوک اوليه به اين پديده نوظهور فکر ميکنند             
يا عليه آن موضع ميگيرند، يا به هيجان می               .  به نقش زن می انديشند       

صرف نيم ساعت   .  اسم اين اتوبوس را بايد اتوبوس آزادی گذاشت         .  آيند
در اين اتوبوس باندازه چند ساعت ميتينگ در مورد آزادی و برابری                  

اين زن سنت، نرم، مردساالری، ارزش های            .  زن و مرد موثر است       
اين زن عمال   .  عقب مانده زن ستيز و اسالم را به زير سوال برده است             
اين زن واقعا   .  در نقش يک رهبر جنبش حق طلبانه زنان ظاهر ميشود            
مرزها را در    .  بولدوزوری است که جاده را برای زنان صاف ميکند              

 !زنده باد آزادی زن. سنت ها را به سخره ميگيرد. مينوردد

راههائى را    .  حزبى توافق کردند       ...نامه ها
پيشنهاد کردند که مخالف سياسى             
بتواند در سياست حزب در طى دو         

از تعدادى از    .  کنگره تاثير بگذارد   
مخالفين سياسى براى شرکت در             
کنگره دعوت کردند تا شايد بتوانند        

. در اين مکانيزم نزديک تر شوند           
بيشتر اسناد پيشا کنگره را در                    

روى اين         .  دستور نگذاشتند        
موضوعات و تصويب اساس نامه         
حزب متمرکز شدند و سعى کردند          

. آرايش شان را فشرده تر کنند                   
بدست دادن يک ارزيابى دقيق                  
بدون حضور در اين جلسه و با                  
اتکا به مصوبات که بخشا هنوز               
منتشر نشدند، نه کار درستى است          

 –اما مجموعا   .  و نه مسئوالنه است   
و با فرض اختالفات سياسى که ما           
داريم و آنها را کتبا و شفاها عنوان          

تصور من اينست که اين          –کرديم  
کنگره تالش کرده است نيرويش را       

آيا در  .  براى اين وضعيت آزاد کند      
اين امر و آنطور که عنوان ميکنند          
براى ايفاى نقش کمونيستى آمادگى        
و انسجام و افق مشترک و انرژى            
و روحيه الزم را دارند و در همين          
سطح موفق خواهند شد؟ در                         
اينمورد ارزيابى تحليلى من هرچه        
باشد، راه دورى نبايد رفت، اين را         

ما .  پراتيک آنها نشان خواهد داد           
آرزوى تالشى و تضعيف هيچ جمع      
و جريانى که با هر روايتى خود را         

هر درجه   .  کمونيست ميداند نداريم    
پيشروى هر بخش از کمونيستهاى         
کارگرى، با تمام ايرادات و                         
کمبودهائى که ميتواند بر کار آنها           

. حاکم باشد، مايه خوشحالى ماست        
برخورد مسئوالنه به جنبش وسيع          
کمونيسم کارگرى، نقد صريح                  
ديدگاههاى غير کمونيستى و دفاع          
از سنت کمونيستى منصور حکمت       

برايتان .  کار تعطيل ناپذير ماست        
 . آرزوى موفقيت و پيروزى دارم

 

 رامين تيرانداز عزيز،

گزارش شما در مورد اعتراضات         
ديروز سه شنبه در دانشگاه عالمه         
طباطبائ و دانشگاه تهران در                  
تقابل با نيروهاى انتظامى و                        
حراست و تحصن و اعتراض در            
روز چهارشنبه در دانشگاه                         

براى تالش   .  اميرکبير دريافت شد    
شما و دانشجويان براى رسيدن به           
حقوق پايه اى شان و آزادى                         
دوستان زندانى شان آرزوى                       

 .* سربلند باشيد. موفقيت داريم

٢٣شماره   

 ويران کردن خانه هاى محرومان در کرمانشاه
 گزارشى از کامران پايدار

درروز سه شنبه يکم آبان ماه، ماموران شهرداری کرمانشاه به قصد                   
خراب کردن دهها زاغه و خانه های محقر حاشيه نشينان شهرک ظفر                
با گستاخی به تخريب و حمله به زندگی اين زحمتکشان می پردازند که              

در پی اين اقدامات      .  با اعتراض و مقاومت مردمی روبرو می شوند             
کارگران و زحمتکشان حاشيه نشين شهرک ظفر بالفاصله در همين                   
روز سه شنبه، در حاليکه تمام لباسهای خود را به گل و الی اغشته                        

. کرده بودند، در برابر استانداری کرمانشاه دست به تجمع می زنند                      
مردم .  مسولين استانداری آنها را به فرمانداری ارجاع می دهند                          

بالفاصله به فرمانداری مراجعه کرده و ظاهرا به آنها وعده های                            
در ادامه مردم خشمگين با همان قيافه های            .  پادرهوايی داده شده است    

گل آلود در برابر صدا و سيمای کرمانشاه نيز تجمع کرده و خواهان                     
. انتشار اخبار خانه خرابی شان توسط ماموران حکومتی می شوند                      

گفتنی است اکثريت حاشيه نشينان شهرک ظفر از کارگران مهاجر و                  
. نيمه بيکاری تشکيل می شود که از همه امکانات زندگی محرومند                     

الزم به ذکر است مسولين شهرداری کرمانشاه قبل از اقدام به تخريب                 
  .*دخانه های مردم پنهانی از مردم طلب رشوه کرده بودن

 اعتصاب مجدد در نيشکر هفت تپه
بنا به بک خبر دريافتى روز دوشنبه هفتم آبان ماه بيش از هزار کارگر                 
نيشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم دريافت دو ماه حقوق خود مجددا                 

 . دست به اعتصاب زدند

 

اين اعتصاب با     .  اين بخش از کارگران جزو کارگران فصلى هستند                
 . *حمايت کارگران هفت تپه روبرو شده است

...ستون آخر  
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!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 !اولين زن ها در دنيای اسالم زده

نخست وزير پاکستان، 
 راننده اتوبوس در ايران

 

هفته پيش دو فيلم کوتاه، يکی خبری     
. و يکی مستند کامال متفاوت ديدم            

بنظر اين دو خبر يا فيلم هيچ ربطی         
بيکديگرندارند ولی برای من اينها          

. يک واقعيت مهم را بيان ميکنند              
اول، در روزهای قبل از بازگشت          

اخبار .  بينظير بوتو به پاکستان بود       
اولين "مدام مصاحبه و فيلم از اين           

را پخش  "  زن نخست وزير مسلمان    
دنيا را روی سرشان              .  ميکردند

خانم بوتو که دو بار       .  گذاشته بودند 
نخست وزير پاکستان بوده و بمدت         

 سال در تبعيد بسر برده، پس از             7
انباشتن مقادير هنگفتی پول و                     
سرمايه در دوبی، بدنبال پول هايی         
که در پاکستان بهمراه همسرش                
بجيب زده، با توافق با مشرف،                  
نخست وزير پاکستان، به پاکستان          

 . بازگشت

 

سناريوی بازگشت خانم بوتو                      
کالسيک است، بهتر است بگوييم           

مشرف در شرايط         .  کليشه است    
جريانات .  بحرانی قرار دارد              

اسالمی قدرت گرفته اند و حکومت       
مردم .  اش را متزلزل کرده اند               

بخت برگشته پاکستان هم ميان دو            
انتخاب بد ميان ديکتاتوری نظامی         
و جريانات اسالمی از نوع طالبان          

مشرف دست بدامن     .  گير کرده اند    
با .  رهبران اپوزيسيون شده است         

بوتو به توافق رسيده است که با هم          
همکاری و ائتالف کنند، در عوض        
کليه پول های خانم بوتو در بانک            

. های پاکستان از انجماد خارج شود      
اين توافق عملی شد و خانم بوتو با           

بازگشت دموکراسی به           "ژست      
پاکستان و قدرتمند کردن مردم و              

از دوبی به کراچی            "  پيام صلح   
گفته ميشود آمريکا              .  بازگشت

البته .  خواهان اين توافق بوده است       

تالش ميشود نقش آمريکا را پنهان                
 . نگه دارند

 

اما چرا اين خبر توجه مرا جلب کرد؟        
اولين زن    "ايشان از خود بعنوان                

نخست وزير مسلمان و در يک کشور        
رسانه ها نيز مدام      .  ياد کرد "  اسالمی

بخاطر ندارم که    .  آن را تکرار کردند    
ده سال پيش روی اين نقش خانم بوتو          

علت اين تاکيد   .  تاکيد زيادی شده باشد    
. اکنون مقابله با جنبش اسالمی است           

را "  مسلمان معتدل  "قرار است يک        
اين .  در مقابل اسالمی ها علم کنند              

مسلمان معتدل بخصوص اگر زن                
برد تبليغاتی   "  جهان اسالم  "باشد در     

بخاطر داريد که وقتی      .  بيشتری دارد 
به خانم شيرين عبادی جايزه نوبل                 
دادند، کميته نوبل در بيانيه اش با                   
همين توصيف و کالم از خانم عبادی          

و همه از او بعنوان اولين            .  ياد کرد  
زن مسلمانی که جايزه نوبل را برده            

اين نوع ادبيات        .  است، ياد کردند       
. هدف سياسی معينی را دنبال ميکند           

اين داستان را فعال اينجا رها ميکنيم و        
 .به داستان دوم ميپردازيم

 

همان روزهايی که خانم بوتو بعنوان          
اولين زن مسلمان نخست وزير سر و         
صدا براه انداخته بود، ايميلی دريافت        
کردم که توجه ام را به ديدن فيلمی در         

يک فيلم کوتاه     .  يوتيوب جلب ميکرد    
مستند درباره اولين زن راننده                         
اتوبوس در ايران تحت حاکميت رژيم       

کارگردان فيلم هم يک زن           .  اسالمی
. به تماشای فيلم نشستم       .  ايرانی است  

خيلی دوست داشتم اين اولين زن                    
هر چه فيلم     .  راننده اتوبوس را ببينم       

جلوتر ميرفت، اشتياق و هيجان من             
چهره اين زن شجاع و         .  بيشتر ميشد  

مصمم و قاطع در يک کشوری که                
اسالميون بجانش افتاده اند، لذت                    

يادم است اولين بار که     .  خاصی داشت 
راننده اتوبوس زن ديدم در سال                      

وقتی .   در کشور فرانسه بود          1974
سوار اتوبوسی شدم که راننده اش زن        

آن موقع هم بسيار        .  بود، شوکه شدم    

جالب است که    .  هيجان زده شدم   
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يک زن راننده اتوبوس اين                  
 . چنين مرا به هيجان آورد

 

اين زن برای من سمبل جنبش            
مقاومت آزادی زن در ايران              

اين زن، صحبت هايش،       .  است
حرکاتش و اعتماد به نفس                     
طبيعی که از خود بروز ميدهد،        
بيانگر وسعت و عمق جنبش              

زنی .  آزادی زن در ايران است      
که در اتوبوس خود قوانين خود        

زنان را از جلو     .  را پياده ميکند   
سوار ميکند و مردان را از                   
عقب، درست مخالف قانون                

همه را به تعجب آورده        .  کشور
است ولی احدی از مردان                     
ناراضی جرئت اعتراض                    

حتی وقتی راننده های         .  ندارند
مرد ديگر مزاحمش ميشوند، با        
شجاعت تحسين برانگيزی با             
آنها مشاجره ميکند و جلويشان          

معلوم ميشود که حتی    .  می ايستد 
. درگوش يکی شان زده است             

توضيح ميدهد اينکار را برای           
اين کرده که راه را برای زنان           

ميگويد ما جاده     .  ديگر باز کند    
 .صاف کن زنان ديگر هستيم

 

صحبت های درون اتوبوس هم        
زن و مرد در مورد     . جالب است 

. وضعيت زنان حرف ميزنند            
وجود اين راننده زن بطور                   
خودبخودی اتوبوس را به محل        
بحث و آموزش در مورد                       
موقعيت زن در جامعه و تمايز          
نقش و موقعيت زن و مرد در             

جالب .  جامعه بدل کرده است         
اينجاست که اين زن در عين               
حاليکه با اعتماد به نفس يک               
رهبر جنبش آزادی زن حرف           
ميزند، باوجوديکه خيلی صريح      
و روشن نقش خود را بعنوان              

بولدوزور و جاده صاف کن زنان        
در جامعه اعالم ميکند، اين کار            
را بسيار افتاده و بعنوان يک کار          

همين واقعيت  .  طبيعی انجام ميدهد  
عمق و ريشه دار بودن ايده آزادی       

اين .  زن را در جامعه نشان ميدهد      
فيلم ده دقيقه ای بيش از يک کتاب        
پانصد صفحه ای حقايق ظريف            
موقعيت توده ای و اجتماعی                    
جنبش آزادی زن در ايران را                 

بايد اقرار کنم وقتی     .  آشکار ميکند 
که تيتر فيلم را ديدم، انتظار ديدن          
يک زن بسيار بزرگ و قوی                   

اما اين زن نسبتا      .  هيکل را داشتم   
ريز نقش                 

 ستون آخر،
 آذر ماجدى

  ١٧صفحه 


