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 !زويا در قلب ماست
 رفيق عزيزم على جوادى، 

 ژانويه فاجعه اى جبران         ١۵سال پيش،     
در کمال   .  نشدنى همه ما را شوکه کرد          

ناباورى زوياى نازنين تو، زوياى عزيز        
همانطور که خودت نوشتى    !  ما درگذشت 

از دست دادن عزيزان سخت و غيرقابل          
اما از دست دادن فرزند           .  جبران است  

سال گذشته را هر          .  سخت ترين است      
هفته با گلهاى رز مورد عالقه زويا                     

زويا مانند اکسيژن در        .  بديدارش رفتى  
زندگى و فعاليت هر لحظه ات حاضر                

سال گذشته بويژه براى خانواده و            .  بود
و ميدانم   .  بستگان زويا عميقا سخت بود       

اينروزها که به سالروز درگذشت زويا            
نزديک ميشويم، بيش از هر زمان درد             

 . فقدانش در قلب و روانت زبانه ميکشد

 

على عزيزم، در اينروزهاى سخت ما               
رفقاى حزبيت در کنار تو و خانواده ات           

 سال زندگى   ٢۴اگر چه زويا تنها     .  هستيم
را تجربه کرد اما با قلبهاى زيادى پيوند            

او در ياد و عواطف تمام کسانى           .  خورد
زوياى .  که دوستش داشتند زنده است             

 !  عزيز در قلب ماست

 سياوش دانشور

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .و ستون آخر...   گزارشهائى از ايران، اروميه، تهران، نامه سرگشاده در صفحات ديگر؛

تهاجم فاشيستی عليه 
مهاجرين افغانی 

ساکن ايران را در هم 
 !بشکنيم

  ١۴صفحه 

 يادداشت سردبير

 غزه 
محکوم به مرگ 

 !تدريجی
 آناپليس مضحکه تبليغاتی

 

 ١٩صفحه آذر ماجدی                            

 مسئله تشکل کارگرى و جدلهاى کميته هماهنگى

 ! جنبش مجمع عمومى تنها آلترناتيو مقدور و عملى است

 سياوش دانشور                                                

 ٢صفحه                                         

 جامعه پزشکان کجاييد؟ در حاشيه قطع دست و پا
 

 ٢٠صفحه شهال نوری                                                                          

از اردوگاه های اجباری کار هيتلر تا اردوگاه های ؛ عسلويه
  اجباری کار جمهوری اسالمی

١۵صفحه على طاهرى                                                                : تنظيم  

اعتراضات دانشجوئى، تالش خانواده ها، 
 حمايتها 

  کاميار آزادمهر
٢۴صفحه   

 !بيانيه حقوق مهاجرين
 ١٨صفحه 

 

 !حق با ما بود
 

 سخنرانی افتتاحيه

)١( علی جوادی در پلنوم دوم حزب  

٩ صفحه    



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

ايجاد تشکل و سازمانهاى مستقل          
کارگرى يک خواست ديرينه                   

مانع .  جنبش کارگرى ايران است      
اساسى ايجاد تشکلهاى کارگرى            
در رژيمهاى سلطنتى و پهلوى               
اختناق سياسى و پليسى اى بوده             
است که الزمه سرپا نگهداشتن               
سرمايه دارى در کشورهائى مانند      

هر زمان مهار            .  ايران است     
اختناق در تحوالت سياسى شل               
شده کارگران در اشکال مختلف            
تشکلهاى مستقل کارگرى را برپا         
کردند و هر زمان دولتهاى مرتجع      
سرمايه دارى توانسته اند بقايشان         
را تضمين کنند، اولين حمله شان          
را به وجوه مختلف اتحاد و تشکل         

در سالهاى    .  کارگران کرده اند       
اخير با تضعيف و شکاف در                   
رژيم اسالمى در متن جنگ بقا و          
حضور مستقيم تر کارگر و                       
جنبشهاى آزاديخواهانه و برابرى        
طلب در صحنه سياست، خواست        
انحالل شوراهاى اسالمى و خانه         
کارگر جديتر مطرح شد و مسئله          
تشکل مستقل کارگرى بيش از                
پيش  به مسئله مرکزى فعالين و             

تشکيل .  رهبران کارگرى بدل شد     
کميته پيگيرى و بعد کميته                          
هماهنگى، وارد شدن عملى                      
کارگران اتوبوسرانى براى احياى      
سنديکاى شرکت واحد، تشکيل              
انجمنها و نهادهاى کارگرى ديگر       

همينطور .  از جمله اين تالشهاست    
تاکيد سياسى کارگران بر حق                  
برپائى تشکلهاى مستقل کارگرى         
در قطعنامه هاى اول مه، عزم و           
آمادگى سياسى طبقه کارگر را               
براى ايجاد سازمانهاى مستقل                

 . کارگرى تاکيد ميکند

 

تفاوتى که کميته هماهنگى با کميته      
پيگيرى داشت اين تاکيد مهم بود            

کارگران به نيروى خود               "که     
در حالى  ".  تشکل را ايجاد ميکنند     

که کميته پيگيرى با توجيه کار در        
شرايط قانونى خواستار رفع موانع      
ايجاد تشکلهاى کارگرى توسط              
وزارت کار بود، کميته هماهنگى        
برايجاد تشکل توسط خود                           

نفس !  طوالنى پاسخ داده است       
و يا  "  ضد سرمايه دارى   "کلمه  

و مقوله      "  لغو کار مزدى          "
سازى از آنها عده اى را به اين         
موضع انداخت که گويا                          
درافزوده هائى جديد به تاريخ و      
سنت سوسياليسم کارگران                   
اضافه شده است و يک معماى         
چند مجهولى و تاريخى مهم                

اما اگر کسى   !  پاسخ گرفته است  
تبئين و سياست سوسياليستى              
اش را از مارکس و مارکسيسم        
گرفته باشد و همينطور ديناميزم     
اعتراض کارگر عليه سرمايه          
را بشناسد، اگر کسى از روند           
مباحث مارکسيستى در همان            
محدوده ايران اطالع داشته                
باشد، آنوقت برايش اين مقوالت     

. اختراعاتى محيرالعقول نيستند     
کميته هماهنگى البته در سياست     
و نظر يک کميته ناهماهنگ              
بوده که سياستهايش را قطره             

. چکانى مطرح کرده است                 
کارگران سوسياليست و چپها و       
کمونيستها، عمدتا از سر درک        
شرايط و محدوديتهاى داخل               
کشور، به اولين سخنرانى                   
محسن حکيمى در مراسم اول           

مته به   " به قولى        ٨٢مه سال      
فرض .  نگذاشتند"  خشخاش

عمومى اينبود که نفس اينکه              
تعدادى از فعالين کارگرى                  
مراسم روز کارگر را برپا                  
کردند و از ضرورت تشکل               
مستقل کارگرى سخن ميگويند         
يک پيشروى است و بايد مورد        
استقبال و حمايت صميمانه                 

اما مباحث و           .  قرار بگيرد     
ديدگاههاى بعدى که به اين                  
کميته شکل و شمايل يک                      
سازمان سياسى ميداد، نشان داد      
گرايشى در اين کميته براى                
ايجاد تشکل کارگرى تالش                
نميکند بلکه تالشش را بر خلع          
سالح کارگران از هر نوع                  
تشکل طبقاتى خود قرار داده             

ضد سرمايه   "معلوم شد      .  است
که مبارزه و        –بودن   "  دارى

جدال طبقاتى کارگر اساسا                  
يک لوگو     -چنين ماهيتى دارد     

 مسئله تشکل کارگرى و جدلهاى کميته هماهنگى
 ! جنبش مجمع عمومى تنها آلترناتيو مقدور و عملى است

 سياوش دانشور

کارگران و تحميل آن به دولت                  
سخن ميگفت که بعدها فعالين کميته      
پيگيرى در مصاحبه ها عنوان                 
کردند که منظور آنها هم همين                  

اما هر دو نهايتا تشکل                  .  است
کارگرى مورد نظر خود را در                
چهارچوب مقاوله نامه هاى                       
سازمان جهانى کار مطرح                         

کميته پيگيرى و کميته          .  ميکردند
هماهنگى، عليرغم هر اختالف               
موضعى که داشتند، در عمل                     
اجتماعى و در تالش براى ايجاد             
تشکل کارگرى به يک نتيجه                     

يعنى موفق به ايجاد                 .  رسيدند
تشکلهاى کارگرى نشدند و در                  
ادامه همراه با محافل و نهادهاى             
ديگرى که عمدتا مجامع فعالين                
کارگرى و دانشجوئى چپ است،           

را تشکيل      "  شوراى هماهنگى     "
ما پيشتر در نشريه يک               .  دادند

دنياى بهتر در نقد اساس اين                       
نگرش که ميخواهد تشکل کارگرى     
را بيرون فعاليت و موجوديت                   
اجتماعى طبقه تشکيل دهد سخن             
گفتيم و اين استراتژى را محکوم            

آنچه بحران    .  به شکست دانستيم       
کميته هماهنگى نام دارد ادامه                  
همين روند است و مستقل از اينکه        
مواضع سياسى بخشهاى تشکيل             
دهنده اش چيست، نتيجه اين                       
نگرش و جنگ مواضع به کارگر          
و تشکل و اتحاد او خيرى                             

تا همين امروز هم عمال      .  نميرساند
نشان داده است که نيرو و انرژى           

. زيادى بيهوده هدر رفته است                 
وضعيت امروز در اين کميته ها و        
نهادها، محصول بن بست ديدگاهى      
است که مکانيزمهاى طبيعى                     

. اعتراض کارگرى را دور ميزند         
اين ديدگاهها نهايتا وارياسيونى از        
ديدگاههاى چپ فرقه اى و                           
غيرکارگرى يا محصول نقدى                 
راست به همين ديدگاهها است که           
نميتوانست جز اين نتيجه اى داشته        

ميگويم نقد راست، چرا که با      .  باشد
تشکيل کميته هماهنگى برخى                  
اظهار نظرات چه در اين کميته و          
چه بيرون آن حاکى از اين بود که          
گويا کميته هماهنگى به يک                       
معضل کارگرى در يک دوره                  

٣٢شماره   
معلوم شد  .  براى هيچ نگفتن است    

به "  فعالين لغو کار مزدى   "عنوان  
عاريت گرفتن کلماتى خارج از           
متن از يک تبئين و تحليل جامع            
مارکسى در نفى نظام موجود و            
تبديل آن به سپرى براى توجيه              
سياستهاى ضد کارگرى و ضد             

 . سوسياليستى است

   

مباحث اخير در کميته هماهنگى         
که در ظاهر برسر بندهاى اساس        
نامه اى و يک سرى مقوالت                  
است، در واقع جدال ديدگاههاى           
مختلف برسر ناتوانى در                           
چگونگى عملى ايجاد تشکل                   

اما سوال   .  مستقل کارگرى است    
اصلى بعد از چند سال آمد و                    
رفت و جلسه گرفتن و گلگشت              
رفتن و غيره هنوز اينست که                 
چگونه ميتوان تشکلهاى                        
کارگرى را در وضعيت و تناسب         
قواى امروز ايجاد کرد، سرپا                
نگهداشت، دوفاکتو آن را تحميل       
کرد، و عمال و اثباتا طبقه کارگر         
را در جدال طبقاتى جارى برسر          
سرنوشت آنى و آتى خود در                  

 به  مقابل سرمايه به ميدان کشيد؟    
اين سوال تاکنون گرايشات درگير     
و نهادهاى کارگرى موجود پاسخ       

 . روشنى نداده اند

 

 ديدگاههاى کميته هماهنگى
کميته هماهنگى در بيانيه اش                 
تصريح ميکند که تشکل کارگرى       
نيست بلکه جمعى از فعاالن                    
کارگرى است که براى ايجاد                 

در .  تشکل کارگرى تالش ميکنند     
اين اينکه نهادهاى موجود تشکل         
کارگرى به معنى تشکل توده اى         
کارگران در محل کار و زيست            

اما .  نيستند کسى ترديدى ندارد         
اولين سوال اينست که کميته                    
هماهنگى چگونه ميخواهد تشکل       
کارگرى را ايجاد کند و تشکل               
مورد نظرش چگونه استقالل                
طبقاتى کارگر را تامين ميکند؟ به      
عبارت ديگر سياست و استراتژى     
اين کميته در مورد ايجاد                            
تشکلهاى کارگرى برچه مبانى            
مشخص و روشنى استوار است؟       
اولين سوال براى هر کسى که               
ميخواهد کارگران را متشکل کند       
مانع جمهورى اسالمى و اختناقى       

است که به کل     
  ٣صفحه 



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

جنبش .  جامعه تحميل کرده است        
کارگرى ايران در شرايطى                      
ميخواهد تشکل مستقل خود را                
برپا کند که يک حکومت بسيار              
مستبد و ضد کارگر سر کار است         
که اجازه هيچ نوع متشکل شدن و         

در اين    .  ايجاد تشکل را نميدهد         
رژيم اولين نهادهائى که ممنوع و         
سرکوب شدند تشکل هاى                           
کارگرى، شوراها، سنديکاها و              

تاکيد اين   .  احزاب کارگرى بودند    
حقيقت براى هيچ فعال کارگرى            
ضرورت ندارد که قدرت                           

. کارگران در اتحاد آنهاست                     
بورژوازى بسادگى ميتواند کارگر     
را بصورت منفرد سرکوب و                  
منزوى کند اما بسادگى قادر به               
همين رفتار در مقابل با توده                     

همين .  وسيع کارگران نيست            
حکومت خشن ضد کارگر نميتواند     
اجتماعات وسيع کارگرى و                      

اين .  تصميماتش را ناديده بگيرد        
حقيقتى است که کرارا توسط                   

 و   اوج اختناق  کارگران آنهم در        
قدرت رژيم اسالمى اثبات شده               

بطور مشخص تر، آنجا که       .  است
مجمع عمومى کارگرى تشکيل              
شده و خواست کارگران توسط               
نمايندگانشان اعالم شده است،                
فعال و رهبر کارگرى نيز                          
مصونيت سياسى بيشترى پيدا                
کرده و امر مبارزه کارگرى در             
مکانيزم طبيعى ترى پيش رفته              

 . است

 

پس سوال را اگر دقيق تر بکنيم              
اينست که ايجاد تشکل کارگرى که      

اگر   –با مانع اختناق روبرو است       
فرض اين نباشد که تا اختناق                    
هست تشکل کارگرى غير ممکن         

 -است، که فرض برخى هست                
 چگونه ممکن است؟ 

 

چگونه ميتوان اختناق را پس زد           
يا ناتوان کرد؟ چگونه ميتوان در          
همين تناسب قوا کارگران را متحد      
کرد و متحد نگاه داشت و براى              
تحقق خواستها و مطالباتش به                 

باالئى ها ندارد و حتى درک              
درستى از شکافهاى باالئى ها و     
امکانى که ميتواند براى مانور         

اين خط ناتوان   .  ايجاد کند ندارد  
از ايجاد هر نوع تشکل                          
کارگرى است و نهايتا با خانه           
کارگر و شوراهاى اسالمى                
مجبور به سازش و همزيستى           

 .  است

 

يک پاسخ ديگر را محسن                    
حکيمى و طيفى در کميته                     

پاسخ اين      .  هماهنگى ميدهند     
به "  گرايش"گرايش، اگر بتوان     

آنها اطالق کرد چون از پيشينه        
تاريخى و سنتى پايدار در                    
جنبش کارگرى برخوردار                 
نيستند، اينست که مانع ايجاد              
سازمان و تشکل کارگرى                   

يا اگر اختناق هم     .  اختناق نيست 
مانع باشد نقش درجه اول را              

از نظر اينها مانع       .  ايفا نميکند  
اساسى ايجاد تشکل کارگرى             
جوش خوردن کارگران با                   
احزاب سوسياليست و کمونيست    

يکصد سال     "مانع در         .  است
اخير از حزب کمونيست ايران        

جرياناتى "  دور اول تا کنون          
" در لباس کارگر       "هستند که        

عليه منافع کارگران کار کرده          
حکيمى و فعالين لغو کار        !!  اند

سکتاريسم و  "مزدى معتقدند که     
و "  فرقه گرائى احزاب                 

مانع "  رفرميسم چپ و راست      "
براى .  تشکل کارگران هستند       

اينکه اين خط بتواند پيشينه اى          
براى خود دست و پا کند،                      
الگوى خود را انترناسيونال               
اول ميداند و معتقد است که از          

گرايش لغو   "آن زمان تاکنون         
زير دست و پاى        "  کار مزدى  

احزاب فرقه گرا و رفرميست           
اينها .  به حاشيه رانده شده است      

اعالم "  شجاعانه"البته بسيار         
ميکنند که دليل سرکوب و اعدام    
و زندانى شدن کارگران رابطه        
با همين احزاب بوده است که             
کارگران را از محيط کارشان          
کنده و جنبش کارگرى را از              

 مسئله تشکل کارگرى و جدلهاى کميته هماهنگى
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 ميدان کشيد؟ 

 

يک پاسخ که معموال توسط جناح           
راست جنبش کارگرى و                               
ديدگاههاى قانونگرا و امکان گرا          
داده ميشود اينست که بايد تشکل              
کارگرى را در تعامل با قدرت                 

يعنى .  ايجاد کرد و رسميت داد             
همان چراغى که قرار بود زمانى          
اتاق کانون نويسندگان ايران را               
روشن کند قرار است اتاق تشکل            

يعنى !  کارگران را نيز روشن کند       
بايد نيروئى در دولت و حاکميت             
رسما و قانونا مانند شوراهاى                   
اسالمى کار وجود اين تشکلها را           
برسميت بشناسد، ثبت کند، قانونيت     
آنها را بپذيرد و الجرم در دعواى          

اين !  کارگر و کارفرما دخالت دهد      
ديدگاه البته بسيار مضحک است و        
ضرورتا و فقط در مورد تشکلهاى       

اين ديدگاه  .  کارگرى مطرح نميشود  
تصورش را از سياست از دو                    
خرداد و جامعه مدنى اسالمى                   

فکر ميکند روند سياسى         .  ميگيرد
جارى در ايران امروز روندى                
است که سرمايه دارى سير                         
متعارف شدن را طى ميکند و                   
الجرم در اين سير طبقات                            
اجتماعى تعين سازمانى و حزبى           

فکر ميکند تضاد جناحها     .  مى يابند 
گروه "و تالششان براى ايجاد                   

و "  گروه دانشجوئى  "و   "  کارگرى
و غيره ميدانى باز        "  گروه زنان  "

کند که کارگران و دانشجويان و              
زنان و بخشهاى مختلف جامعه در        
سازمانهاى مدنى و قانونى متشکل        
ميشوند و امرشان را از طرق                   
مکانيزمهاى اعتراضى يک جامعه      

؟ نه فقط تجربه      !مدنى پيش ميبرند   
يک دهه اخير، بلکه تجربه دستکم        
صد سال اخير در کشورهائى مانند       
ايران نشان ميدهد که اين درک                

اين گرايش  .  بينهايت پادرهوا است   
وقتى سرش به ديوار سخت                        
واقعيات سياسى و الزامات سرمايه      
دارى در ايران ميخورد، به حاشيه        
رفتن و سکوت و سياست انتظار            

راسا سياست      .  را پيشه ميکند          
مستقلى از سوخت و ساز سياسى            

٣٢شماره   
؟ و اين       !فعالينش محروم کردند      

انحالل طلبى و فرقه گرائى را              
فرقه گرائى و             "مخالفت با             

 !نام گذاشتند" رفرميسم

 

 يک مقايسه با خط پنج
آيا اين خط پنج سابق يا کارگر                
کارگرى سابق است؟ تفاوتها و             

مشورتى ها  :  شباهتهائى موجودند 
آنها هر   .  را البته همه ميشناسند       
که "  صنفى"ديدگاه مينيماليستى و     

داشتند، الاقل تالششان اينبود که          
همگام با گرايشات ديگر در                    
جنبش کارگرى براى مطالبات             

اما .  روز کارگران همراه شوند        
کارگران "ورژنى از اين خط بنام      

بود که شباهت عجيبى به         "  سرخ
ديدگاههاى محسن حکيمى و                   

. فعاالن لغو کار مزدى داشت                
کسانى که اين خط را ميشناسند،           
و از جمله بازماندگان زندانى در         

، ۶۴ تا     ۶٢قزل حصار سالهاى       
بياد دارند که اين آقايان معتقد                  
بودند که درد کارگران را اساسا          

. بايد در روشنفکران جستجو کرد     
" روشنفکر  -کارگر"دو قطبى          

يک محور جدى ديدگاه اين خط            
روشنفکران درد کارگران      :  "بود

را نميفهمند و کارگران را فريب         
يک مورد ديگر بسط اين     "!  ميدهد

ديدگاه تشبيه کردن غير کارگران       
و کسانى که شغل کارگرى                       

در يک بند    !  نداشتند به تعفن بود     
بند ( اتاقه   ٢۴ نفره  ٨٠٠ الى  ٧٠٠

يک واحد يک قزلحصار دوره             
حاج داود رحمانى، که در آن                  
نگهبانان، کتک زنان زير هشت،       
و زندانيانى که همکارى ميکردند      
در سه چهار اتاق اول بودند و                

مابقى .  جزو اتاقهاى درباز بود         
اتاقها دربسته بودند و سر                          

اينها )  موضعى تلقى ميشدند             
 به    ٣عنوان ميکردند از اتاق               

اين اتاقها  !  پائين بوى تعفن مى آيد    
زندانيان سوسياليست و چپ                   

کسانى بودند که مرتبا زير      .  بودند
هشت به هر مناسبتى شکنجه                 
ميشدند و يک بند مهم و ويژه                  
قزل حصار در مقاومت عليه                 

. سياستهاى رژيم در زندان بود            
اينبود "  کارگران سرخ "اما تحليل    

که اينها روشنفکراند و بجز                     
کارگرانى که اشتباها به آنها                    
پيوسته اند بايد با بقيه مرزى                   

و .  قاطع داشت 
  ۴صفحه 



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

اين مرز داشتن هم به جاهاى                    
تصور اينکه در        .  باريکى کشيد   

زندان جمهورى اسالمى جاى متهم    
و قربانى عوض شود  و درد                     
کارگر را که در زندان است                     

ناميد و عمال    "  فريب روشنفکران "
مقابل آنها در کنار رژيم قرار                  
گرفت، شايد سخت باشد اما                       

آقاى حکيمى و           .  واقعيتى بود     
فعاالن کار مزدى در اين استدالل         
که فرقه گرائى احزاب                                  
سوسياليست در صد سال گذشته            
باعث سرکوب و دستگيرى و                  
اعدام کارگران شده و مانع ايجاد           
تشکل کارگرى بودند، شباهت                

. عجيبى با اين خط منحط دارد                
تحفه اينکه عمده فعالين معدود                

درست مثل آقاى   "  کارگران سرخ "
حکيمى و برخى از دوستانشان              

مباحث اينها هم   ! بودند"  روشنفکر"
در باره ديالکتيک و هگل و                       

غير "پوزيتيويسم و بحثهاى                      
دکانى بود مانند    .  بود"  روشنفکرى

اکثريت با اين تفاوت که اينجا                   
روشنفکر بورژوا از کارگر بت            
ميساخت و عوامفريبانه به                         

امرش کشيدن   .  ستايشش ميپراخت  
دندان راديکاليسم اجتماعى و                   

تفاوتها عمدتا   .  طبقاتى کارگر بود    
در تغيير چهارچوبهاى فکرى                
متعاقب تغييرات و تحوالت                      
سياسى در مقياس جهانى بويژه              

. بعد از پايان جنگ سرد است                 
آقاى حکيمى هم قبل از                                  

اش، و در     "  ديدگاههاى کارگرى  "
ادامه مباحث سنت مارکسيسم                  
دانشگاهى در اروپا و تقسيم بندى         
مارکس با اهداف سياسى معلوم،           

اظهار "  مارکس جوان   "در باره       
اين خط و          .  نظر کرده است         

بدست "  مارکسيسم"ديدگاهى که از    
ميدهد، در متن تحوالت سياسى             
بين المللى و پايان جنگ سرد،                 
عمدتا از پست مدرنيسم و                           
پسامارکسيسم الهام ميگيرد و دوره     
اى کوتاه در ايران نيز فضاى                  

اگر .  روشنفکرى را اشغال کرد         
خط پنج تجسم زمخت تئورى                   

کمونيسم دکترين آزادى طبقه                "
و تاکيد نکردن بر        "  کارگر است  

يونيونيسم و سنديکاليسم جملگى     
رفرميستى و ارتجاعى اند و              

ضد "ايجاد سازمان            "  مانع"
کارگرانند، از    "  سرمايه دارى   

دفاع از منافع کل طبقه          منظر   
، و مادام که       در مقابل سرمايه    

شما آلترناتيو اجتماعى وسيع و        
دربرگيرنده توده هاى طبقه                
کارگر نداريد، اين موضعى               

. ارتجاعى و ضد کارگرى است     
در مورد اينکه اين اتحاديه ها            
رفرميستى و بورکراتيک و               
ارتجاعى اند و مانع مبارزه ضد   
سرمايه دارى کارگرانند، گرفتن    
يک موضعگيرى صرف و                

اين .  حتى اصولى کافى نيست       
اوال .  ساده ترين کار است               

موقعيت جنبش اتحاديه اى در           
ثانيا .  هر کشورى يکسان نيست    

بايد نشان داد که پراتيک جنبش       
اتحاديه اى در مقابل کدام                      
پراتيک موجود ديگر کارگرى        
در هر کشور مشخص                            

. ارتجاعى و ضد کارگرى است     
شما وقتى تنها سنگر دفاع                    
کارگر از خودش را از او                    
ميگيريد و همزمان آلترناتيوى         
براى متشکل شدن بالفصل و            
فورى و غير بوروکراتيک و            
ضد سرمايه نداريد که جايش             
بگذاريد، داريد کارگر را از               
همان دو خشت هم محروم                   

اگر جنبش اتحاديه اى        .  ميکنيد
در يک کشور خود را در مقابل       
جنبش فى الحال موجود                         
سوسياليستى و کارگرى تعريف     
نکرده است و پراتيک اتحاديه          
عليه جنبش واقعا موجود کارگر     
و سوسياليسم ماديت نمى يابد،          
تالش براى نفى اتحاديه و                    
سنديکا  و على القاعده برحذر           
داشتن کارگران از پيوستن به           
آن، تالشى آگاهانه يا ناآگاهانه          
براى کمک به اختناق و                         
سرکوب ضد کارگرى                            
بورژوازى است که تالش دارد       

. همين دستاوردها را نابود سازد   
اين خط بحدى هپروتى است که       
متوجه نيست که نفس وجود                
اتحاديه و حقوق کارگرى و                

 مسئله تشکل کارگرى و جدلهاى کميته هماهنگى
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آزادى "اين اصل مهم مارکسى که         
کارگر بدون آزادى جامعه ممکن           

، خط حکيمى و دوستانش            "نيست
آزادى "براين بنياد استوار است که      

کارگر با جدائى تاريخى از احزاب       
مخالفت ".  سوسياليستى ممکن است   

اين خط با سنت سوسياليستى طبقه         
که   –کارگر و تحزب کمونيستى          

در اساس مخالفتى با ماترياليسم               
خود را     –پراتيک مارکس است        

و "  مارکس جوان          "پشت           
انترناسيونال اول قايم ميکند تا                  
محتواى ضد مارکسى و ضد                     
سوسياليستى آن کمتر ديده شود و           
سياست مقابله با متشکل شدن                    
کارگران در احزاب سوسياليست           

" مانع و گره اصلى     "را به عنوان      
ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى              

 ! پيش ببرند

 

يا مخالفت اينها با سنديکا تحت                 
عنوان رفرميسم و سياست عملى            
شان در قبال برسميت نشانختن و           
دفاع نکردن از ايجاد سنديکاى                
واحد، و عدم حمايت از کمپين                  

 فوريه که يک نقطه              ١۵جهانى    
عطف در جنبش کارگرى ايران             

راديکال و     "بود، بيشتر ماهيت             
. اين خط را برمال ميکند     "  کارگرى

وقتى با بيانيه کميته هماهنگى نگاه        
ميکنيد با ايجاد اتحاديه مشکلى                 

" ضد سرمايه دارى    "ندارد اما بر       
منطقا دليل   .  بودن آن تاکيد ميکند       

عدم حمايت از ايجاد سنديکاى                  
واحد و عدم حمايت از روز جهانى       
در دفاع از کارگران ايران بايد اين       

ضد سرمايه   "باشد که اين تالشها          
نيست و آقاى حکيمى از            "  دارى

موضعى دمکراتيک آن را                          
اينجا بحث  !  مينامد"  بوروکراتيک"

. برسر شورا و سنديکا نيست                    
کمونيسم کارگرى در مورد حق              
بيقيد و شرط ايجاد سازمانهاى                  
کارگرى، در مورد اتحاديه و                    
سنديکا و شورا و جوانب مختلف            
اتحاد طبقه کارگر بحثهاى مفصل          
و روشنى دارد و اينجا الزم به                  

اما فرض کنيم که با      .  تکرار نميبينم 
حکيمى و دوستانش توافق داريم که      

٣٢شماره   
قوانينى که تحميل شدند، محصول        
يک تناسب قواى طبقاتى و                         

اين .  يکدوره مبارزه کارگرى است   
بالفاصله به اين مربوط نميشود که      
ممکن است جنبش اتحاديه اى در          
يک کشور خاص تماما در کنار             
سياستهاى دست راستى سرمايه             

هر مورد  .  داران قرار گرفته باشد    
مشخص را نميتوان تعميم                           

با ارجاع به تئورى     .  دلبخواهى داد 
ممکن است بيشتر موجوديتهاى             
سياسى دنياى امروز ارتجاعى               

اما نديدن اين مسئله    .  باشد و هست  
که پشت همين هائى که ارتجاعى          
خوانده ميشود کدام جدال طبقاتى و      
کدام اهداف و صفبندى طبقاتى               
خود را بيان ميکنند، و بويژه چرا         
در يک کشور يا کشورهاى معين         
تنها توانسته در اين شکل امکان             
بروز يابد،  ديگر اتخاذ موضع               
صرف تئوريک به وردهاى بى             
خاصيت و غير پراتيک و فرقه              
اى و سکتاريستى و                                         

به .  تبديل ميشوند   "  ايدئولوژيک"
لحاظ عملى کمونيسم تنها زمانى            
ميتواند بر ارتجاعى بودن اتحاديه        
ها و دعوت کارگران به ترک آن           
کند که مثال جنبش وسيع شورائى          
و مجمع عمومى به ظرف اصلى           
و در دسترس تشکل و مبارزه                 

تازه در  .  کارگران تبديل شده باشد    
چنين شرايطى هم ديمى نميتوان            
عليه هر اتحاديه سازى و سنديکا           

در هر مورد بايد     .  سازى حکم داد  
بدقت منافع ارجح تشکل و توان و         
قدرت طبقاتى کل طبقه کارگر                

زمانى .    سرسوزنى ضربه نبيند     
که يک قالب حتى هردرجه                        

 ممکِن    به تنها شکلِ      رفرميستى    
بروِز اعتراِض طبقۀ کارگر تبديل       
ميشود نميتوان دلبخواهى آن را              

اين نوع          .  ارتجاعى ناميد         
موضعگيرى يعنى نديدن مبارزه          
جارى طبقاتى و نداشتن تبئين                  
روشن از آن در شرايط هر کشور        

مستقل از هر دليلى، وقتى         .  معين
اعتراض کارگر در اشکال                       
مقدورى ميتواند بروز کند،                       
موضعگيرى فرقه اى در قبال آن          
به معنى عدم درک موانع پيشروى       

نداشتن کارگر و در اينجا                           
آلترناتيوى براى ابراز وجود                  
 پيشرو تر کارگر عليه سرمايه               

مواضع کميته هماهنگى          .  است
مانند در و تخته به هم چفت                        

 !  ميشوند
  ۵صفحه 



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

" بحران کميته هماهنگى   "لذا آنچه    
نام دارد، چيزى نيست جز بن                  
بست اين خط که عمال در ناتوانى         
در ارائه راه روشن و قابل تحقق            
و چشم اندازى براى ايجاد تشکل          

. کارگرى خود را بيان ميکند                   
خطى که مانع اساسى تشکل                     
کارگرى در ايران را در صد سال        
گذشته کمونيسم و سازمانهاى                  
کمونيستى ميداند و حتى به عنوان        
مانعى مهمتر و اساسى تر از                    
سيستم سرکوب و سرمايه                           
ميشمارد، چگونه ميتواند در مقابل      
سرمايه سنگر دفاع از کارگر                  
ايجاد کند؟ خطى که هيچ راه حل            
روشن براى متحد کردن و متحد            
نگاهداشتن کارگر در مبارزه                  
همين امروزش عليه سرمايه                    
داران براى نقد کردن حقوقش                 
ندارد، چگونه ميتواند اساسا                     
سرشت ضد سرمايه دارى مبارزه       
کارگرى را درک کند تاچه رسد            
نيرويش را به ميدان بکشد و                     
رهبرى کند؟ اين خط عمال عليه             
تحزب و تشکل سوسياليستى طبقه       
کارگر است و استقالل تشکل                   
کارگرى را نه فقط به استقالل از           
احزاب کمونيستى و سوسياليستى        
بلکه به نفرت از آنها ارتقا داده                

ديدگاههاى گرايش اقليت         !  است
کميته هماهنگى بعنوان يک                      
مجموعه نظرات غير اجتماعى تر      
و بى ريشه تر در جنبش کارگرى         
است که بشود وقت بيشترى را               

ورژن منسجم    .  برايش تلف کرد      
اين ديدگاهها را در قالب مکاتب            
ضد سوسياليستى فى الحال                        
روشنفکران بورژوازى نمايندگى       

اگر اين خط در درون              .  ميکنند
جنبش کارگرى ميتواند خود را              

بنامد و پرچم حمله به چپ        "  چپ"
را در دست بگيرد، تنها نشان                  
ميدهد که کارگران سوسياليست با        
خوش بينى به اين خط سياسى                  
عميقا فرقه اى و راست برخورد           

کميته هماهنگى با اين        .  کرده اند  
. ديدگاهها يک قدم نميتواند بردارد      

طبق اظهارات اعضاى همين                  
کميته آقاى حکيمى عنوان کرده يا        
اساسنامه من تصويب ميشود و يا          

ضد سوسياليستى است که در            
چپ سنتى نمونه هاى فراوان            

نفس اين ادعا که طبقه            .  دارد
" ايجاد"کارگر را بايد براى               

آگاهى الزم  "تشکل آماده کرد و      
براى آن کرد،     "  و بستر سازى    

حزب "تصوير قديمى و سنتى          
 . را تکرار ميکند" توده ها –

 

در پاسخ اين مورد گوشه اى از        
سخنرانى منصور حکمت در            
 سمينار سياست سازماندهى ما      

را که حدود بيست سال پيش                
 :صورت گرفته مناسب ديدم

   
 حزب و طبقه"

در مورد رابطه حزب و طبقه           
يک سلسله درکها و مفروضات       
غلط در چپ سنتى ايران وجود        
دارد که بايد از نقد اينها شروع         

تصور مسلط در چپ از         .  کنيم
رابطه حزب و طبقه اينست که         
در يک قطب عنصر تئورى،            
ايدئولوژى، آگاهى و تشکل و           
انضباط وجود دارد و در قطب         

هاى کارگر وجود            ديگر توده   
حزب يا سازمان يک           .  دارند

قطب ديگر   "  توده ها  "قطب و     
مکانيسم .  را تشکيل ميدهند           

سازمانيابى انقالب کمونيستى          
اينست که اين سازمان آن                      

ها را گير مياورد و اهداف          توده
آل هاى خود را به آنها               و ايده  

ها، تک    منتقل ميکند و آن توده       
تک و بصورت آحاد مستقل               
انسانى، تغيير تفکر ميدهند،               
تغيير نگرش ميدهند، به                        
کمونيسم و سوسياليسم معتقد              
ميشوند، به علل مصائب خود           
پى ميبرند، و در نتيجه به آن               
سازمان ميپيوندند و وارد                     
مبارزه آگاهانه و هدفمند                        

بعبارت ديگر در يک       .  ميشوند
سو توده هاى کارگر هستند در         
شکل اتمهاى انسانى و در سوى      
ديگر سازمان و حزب قرار               
دارد بصورت تجسم آگاهى،              

 .تشکل و انقالبيگرى

 مسئله تشکل کارگرى و جدلهاى کميته هماهنگى

 ...جنبش مجمع عمومى تنها آلترناتيو مقدور و عملى است

! من از کميته هماهنگى ميروم                 
ايشان چون زياد با امور                                
دمکراتيک و بحث و اظهار نظر و       
دخالت کارگران موافقند و چون              
زيادى فرقه اى فکر نميکنند و                  
سکتاريست نيستند، به شرط چاقو          
با ديگر بخشهاى کميته هماهنگى           

اينجا بايد به           .  برخورد کردند     
سياست بخشى ديگر هم اشاره کرد       
که از موضع خوش نيتى و                          
خيرخواهى براى همين درجه                  
تشکل فعالين کارگرى و تاکيد                   
برمنافع کارگران، سياست کنار              
آمدن با اين ديدگاههاى ضد                         

. سوسياليستى را پيشه کرده است          
اين خط هر نيتى داشته باشد کمکى        
به تشکل و انسجام گرايش راديکال      

چون .  و سوسياليستى طبقه نميکند      
سوال اساسى هنوز مستقل از اين           
بحثها و مستقل از اينکه درجه                   
موافقت يا مخالفت هر کس با آن تا         
چه اندازه است، اينست که آيا اين           
خط قادر به ايجاد تشکل کارگرى           
هست يا نه؟ اگر پاسخ منفى باشد             
بايد سياست آلترناتيوى را براى              
ايجاد تشکل کارگرى پيش رو                   

در غير اينصورت معنى             .  نهاد
عملى اين سياست قبول دوفاکتو              
همين ديدگاهها، تضعيف جنبش              
کارگرى، و سکوت در مقابل                    
مواضع تطهير ارتجاع ضد کارگر       
سرمايه و تبليغات ضد سوسياليستى     

اين هرچه باشد با هرنوع            .  است
موضع کارگرى فاصله عميق                  

 .  دارد

 

اما شايد عنوان شود که اينها با هر         
. حزب سازى مخالف نيستند                     

حزب يعنی اتحاد    خودشان ميگويند    
پرولتاريا برای نابودی نظام                     

بستر سازى    "و از .  سرمايه داری 
" و ايجاد آگاهى ضد سرمايه دارى      
. در ميان کارگران حرف ميزنند           

تلقى اين خط از تحزب و تشکل               
. توده اى کارگرى مخدوش است           

سازمان ضد سرمايه        "هم عمال        
حزب است و هم          "  دارى کارگر   
رابطه حزب و طبقه      .  حزب نيست 

براى اينها متکى به ديدگاههاى                

٣٢شماره   
" ها   توده  -حزب   "قطبى      اين دو  

است که در مقاله سياست                           
. ايم    سازماندهى به آن پرداخته           

علت وجود چنين فرض و                         
برداشت نادرست و خام                             

اى ضعف معرفتى چپ            انديشانه
اين در واقع انعکاس و             .  نيست

امتداد همان برداشت و شناختى            
دار در    است که سرمايه و سرمايه     

. عرصه توليد از کارگر دارد                
سرمايه صاحب چيزى است به            

توليد حاصل اين         .  نام سرمايه    
است که اين سرمايه را، اين                    

دار   وسائل توليد را که به سرمايه        
تعلق دارد و کارگر بنا به تعريف         
فاقد آن است، ببرند و در اختيار           

. کارگر بگذارند تا با آن کار کند          
کارگران در اين رابطه از نقطه           
نظر سرمايه دار اتمهاى انسانى           
هستند که تک تک توسط سرمايه        

از نقطه نظر       .  استخدام ميشوند   
سرمايه کارگر فردى است که               

با )  روزکار(براى دوره معينى         
سرمايه تماس پيدا ميکند و پس از       

اى گنگ و        آن دوباره در گوشه       
آلود در جامعه گم ميشود تا            غبار

فردا مجددا در کارخانه حضور           
در آنسوى کارخانه، در      .  پيدا کند 

آنسوى رابطه حقوقى ميان کار و        
سرمايه، کارگر براى بورژوا               

در نظر   .  اى ناشناخته است       پديده
بورژوا کارگران هميشه آدمهائى       
هستند که به کار نياز دارند و                  

اينکه بعنوان   .  اند   براى کار آمده    
انسان در متن جامعه چه ميکنند،         

 .مورد توجه بورژوازى نيست

 

نگرش سرمايه به کارگر در                  
توليد، پايه و مبناى نگرش چپ          
حاصل از اين سرمايه به کارگر           

توده .  در عرصه سياست است          
وقتى اين چپ           .  هاى بيشکل     

ميخواهد از کارگر سخن بگويد            
متوجه محروميت و فقر او                       

از اينرو در تئورى چپ         .  ميشود
سنتى طبقه کارگر به روشنى از          
زحمتکش و رنجبر و فقير بطور         

اين چپ   .  کلى قابل تميز نيست        
راجع به اينکه اين طبقه کارگر             
بعنوان يک پديده اجتماعى در چه       
موقعيتى است و چه ميکند، آيا               
اساسا زندگى و سوخت و ساز               
سياسى، فرهنگى، معنوى و                   

اى دارد يا خير، آيا                            هنرى
اعتراضى در درون آن در                       

  ۶صفحه جريان است يا    



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

خير و اشکال اين اعتراض کدامند       
اين .  و غيره چيز زيادى نميداند          

چپ کمترين تبيين و تحليل را از            
اين مساله دارد که کارگر در                    
آنسوى توليد و اشتغال در اجتماع         

 .چيست

 

وقتى يک بورژوا واقف ميشود به       
اينکه سوسياليست است و بايد                 
کارى بکند، بدوا دلش بحال فقرا            
سوخته است و معتقد شده است                
جامعه نبايد به فقير و غنى تقسيم            

مارکس در مانيفست                .  گردد
کمونيست درباره اينگونه                           
سوسياليسم بورژوائى بدقت سخن       

سوسياليسم بورژواها    .  گفته است   
اين .  براى نجات محرومان و فقرا     

ديدگاه عينا به تئورى حزب اينها           
از يکسو به مارکس     .  منتقل ميشود 

رجوع ميکند و درباره                                  
پرولتاريائى ميخواند که                               
سوسياليسم تئورى انقالب اوست،       
آگاه و منضبط است، حکومت                 
خود را برقرار ميسازد، جامعه را       
دگرگون خواهد کرد و به                            
عاليترين اشکال ممکن اداره                    

از سوى    .  خواهد کرد و غيره           
ديگر به جامعه موجود خود                      

را در اين     "  پرولتاريا"مينگرد و     
آگاه و          محروم و نا        "انسانهاى     

 .پيدا نميکند" برهنه پا

 

بتدريج براى  "  پرولتاريا"در نتيجه   
او مشخصه کسانى ميشود که رشد       

اند تا    و آگاهى مورد نظر را يافته        
اى که او         به حزب او و مبارزه          

به .  تعريف کرده است ملحق شوند     
اين ترتيب حزب ايشان خود به               
شاخص و محک پرولتر بودن                

کارگر زنده و حى و     .  تبديل ميشود 
حاضرى که خارج از اين حزب و       
جريان قرار بگيرد به سختى                    
ممکن است بعنوان پرولتر به                  

پرولتاريا .  رسميت شناخته شود        
بخشى ميشود که توانسته است آن         
ايدئولوژى طالئى، انضباط طالئى     
و از خود متشکرى طالئى                         
سازمان را قبول کند و به سازمان         

چند صد سال مبارزه             .  است
دارى و روبرو            عليه سرمايه   

دار و دولتها و          شدن با سرمايه    
تاکتيکهايش در اشکال و                       
صورتهاى گوناگون، کارگر             
معاصر را در مبارزه آموخته و      

) سنتهاى مختلف (صاحب سنت    
گرايشات گوناگون   .  کرده است  

مبارزاتى در درون طبقه                      
کارگر .  کارگر بوجود آمده است   

امروزى، درست نظير                          
بورژواى امروزى در لبه                   
انتهائى يک تاريخ طوالنى قرار     

اين تاريخ در او تاثير             .  دارد
گذاشته و او را به پديده اى                   
بسيار بالغ و پيچيده تبديل کرده         

حتى کارگر چند قرن قبل      .  است
که تازه از روستا و کارگاه کنده       

اى     شده بود، ذهن و زندگى               
تر و شکل              تر و بالغ             پخته
تر از چيزى داشت که                 گرفته

چپ بورژوائى در مورد کارگر     
امروزى در فکر خود مجسم             

 .ميکند

 

وجه ديگر بحث ما اين بود که           
اين گرايشات ايدئولوژيکى و            
سياسى موجود در درون طبقه          
کارگر پايه عينى احزابى هستند      
که به نحوى از انحاء خود را             
به طبقه کارگر منتسب و مرتبط      

طلبانه با    گرايش اصالح .  ميکنند
اش در      تفکر و سنت و سابقه          

درون طبقه کارگر در                             
کشورهاى مختلف وجود دارد و     
اين پايه عينى احزاب اصالح            
طلب داراى نفوذ در درون                  

بهمين ترتيب  .  طبقه کارگر است  
گرايش انقالبى و کمونيستى               

گرايشى که فعالين    .  وجود دارد 
آن نسبت به تفاوت نظرات و              
راه حل هايشان در قبال مسائل         
کارگرى با ديگر جريانات خود       

 .آگاهند

 

مساله بر سر مرزبنديهاى عميق     
تئوريک نيست، بلکه برسر               
مرزبنديهاى واقعى مبارزاتى           

 مسئله تشکل کارگرى و جدلهاى کميته هماهنگى

 ...جنبش مجمع عمومى تنها آلترناتيو مقدور و عملى است

به اين ترتيب ميتوان                .  بپيوندد
سازمانهاى رنگارنگ پرولتاريائى     
تشکيل داد بدون اينکه سازماندهنده      

. برگيرنده کارگران باشد              و در    
سازمانهائى که خصلت                                 
پرولتاريائى خود را صرفا از                   
تئورى و ايدئولوژى و مواضع                

تفکر چپ   .  خود استخراج ميکنند     
سنتى ترکيبى است از يک تصور          

گرايانه و اختيارى     تجريدى و ذهنى  
از پرولتاريا از يکسو و يک درک         
و برداشت شماتيک و تنزل گرايانه      

برهنه از    از کارگر بعنوان فقير و پا  
هيچيک از اين            .  سوى ديگر     

دو      هر.  برداشتها درست نيست         
قطبى حزب    نشاندهنده اينست که دو   

قطبى چرند و         ها يک دو        توده  -
ارزش است که بر شناخت                      بى

بورژوازى از کارگر در عرصه           
اين دو قطبى     .  توليد بنا شده است      

فقط موقعيت و تعلق طبقاتى                        
سوسياليستهاى بورژوا را برمال            

 .ميکند و بس

 

در همين رابطه و در سطحى           ...  
مشخص تر، ما به گرايشات واقعا          
موجود در درون طبقه کارگر                   

اين گرايشات حاصل   .  اشاره ميکنيم 
 ١٨٤٧اگر کسى در سال     .  اند  تاريخ

تعبيرى از کمونيسم بدست داده                
باشد، کارگر يک قرن بعد ديگر              

و    به هزار  .  اين تعبير را ميشناسد      
يک شکل اين کمونيسم با طبقه                  

کارگر در طول يک قرن مرتبط             
شده، کارگر با الهام از آن مبارزه           
کرده، صاحب نظران بوجود                    

اند، احزاب      اند و جدل کرده           آمده
اند، انقالبات صورت         تشکيل شده  

طبقه کارگر   .  گرفته است و غيره      
اى از        به دليل اينکه بخش زنده            

جامعه است ديگر بعد از يک قرن         
و بيش از آن از مانيفست                               
کمونيست، مارکسيسم و کمونيسم          

اى درونى براى خود           را به پديده    
 . تبديل کرده است

 

اين کمونيسم در درون طبقه کارگر      
اى بوجود آورده        محصوالت عينى  

٣٢شماره   
ميان سنتهاى مبارزاتى مختلف            

اين .  در درون طبقه کارگر است       
گرايشات توده کارگران را تحت         
تاثير قرار ميدهند و به سمت خود       

طبقه کارگر  .  جلب و جذب ميکنند   
مدام در حال قطب بندى درونى،         
آرايش گرفتن درونى و حتى                   
کشمکش درونى براى پيدا کردن        
و دنبال کردن بهترين و                              
موثرترين راه بهبود اوضاع و              

حال اگر    .  رهائى خويش است       
يک حزب سياسى بخواهد حزبى        
کارگرى باشد و يا در درون طبقه       
کارگر براى خود حمايتى پيدا                
کند، اولين سوالى که در برابرش        

به      قرار ميگيرد اينست که ما                
اجتماعى آنچه که اين حزب            ازاء

در فکر و سياست و مبارزه                     
نمايندگى ميکند در درون طبقه             
کارگر به شکل گرايشى بالفعل             

اين گرايش   .  وجود دارد يا خير       
در چه موقعيتى در درون کل                 

. طبقه کارگر قرار گرفته است             
يک سازمان سوسياليستى                        
راديکال که ميخواهد در درون             
طبقه کارگر کار بکند اصوال بايد        
با اين فرض شروع بکند که يک          
جريان سوسياليستى راديکال در         

 .درون طبقه کارگر وجود دارد

 

اى است مربوط به       اين تازه، گفته   
اوضاعى که نظير ايران که                    
سازمان سوسياليستى مربوطه              
اساسا از ابتدا توسط روشنفکران        
و خارج محيط فعاليت سياسى               

وگرنه .  کارگرى تشکيل شده باشد    
گرايش مارکسيستى در    (کمونيسم  

از ابتدا در محيط کارگرى           )  آن
شکل گرفت و گرايش                                  
سوسياليستى در درون خود طبقه        

باتوجه به      .  را همراه داشت           
خصلت روشنفکرى چپ تاکيد             
اين هم ضرورى است که بديهى          
است که تبيين گرايش کارگرى             
راديکال و سوسياليست از هويت        
سياسى و ايدئولوژيکى خودش             
لزوما مانند تبيين سازمان                         

اما .  مربوطه نيست و نبايد باشد         
اگر واقعا داريم از سوسياليسم               
انقالبى و راديکال سخن ميگوئيم        
آنوقت در اينکه يک چنين                         
جريانى بطور واقعى در درون            
طبقه کارگر وجود دارد و ديگر           
در عصر ما بطور اجتناب                       
ناپذيرى بازتوليد ميشود ترديدى         

  ٧صفحه . نيست



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

اى که در آن طيف راديکال         جامعه
و سوسياليستى کارگرى وجود               

اى است که در      نداشته باشد، جامعه  
دارى وجود نداشته              آن سرمايه    

قدمت سوسياليسم کارگرى      .  است
دارى است و     به قدمت خود سرمايه   

اکنون قريب يک قرن و نيم است           
که جناح راديکال اين سوسياليسم          
کارگرى مستقيما از مارکسيسم              

به بيان ديگر بحث       .  الهام ميگيرد  
ما اينست که حزب به معنائى که            
معموال از آن حرف ميزنيم، يعنى        
يک تشکيالت تعريف شده، صرفا       
يک تعين خاص از يک واقعيت             

واقعيتى .  اجتماعى وسيعتر است      
که يک وجه آن وجود اجتماعى              
يک گرايش و حرکت بالفعل در             
درون طبقه کارگر است و وجه              
ديگر آن وجود تشکيالتها،                         

حزب صرفا    .  ها و غيره          برنامه
تشکيالتى متشکل از افراد نيست          

مبناى توافق بر سر برنامه و        که بر 
حزب .  اساسنامه گرد هم آمده اند        

حاصل بلوغ روندهاى تاريخى              
است که طى آن ماتريال کافى در          
سطح جامعه، در درون طبقه                   
کارگر بشکل گرايشات و سنتها و         
فعالين، و نيز در قالبهاى سياسى و       

اى، براى پيدايش يک                      برنامه
سازمان که بتواند اين حرکت                   
اجتماعى را سازماندهى و رهبرى      

پايان نقل  ..."  کند بوجود آمده است   
 . قول

 

 چه بايد کرد؟
همانطور که باالتر طرح شد، اگر        
تالشهاى تاکنونى تاکنون موفق به        

، ايجاد تشکل کارگرى نشدند                   
چگونه ميتوان تشکلهاى کارگرى     
را در وضعيت و تناسب قواى                 
امروز ايجاد کرد، سرپا                                
نگهداشت، دوفاکتو آن را تحميل         
کرد، و عمال و اثباتا طبقه کارگر           
را در جدال طبقاتى جارى برسر            
سرنوشت آنى و آتى خود در                    
 مقابل سرمايه به ميدان کشيد؟              

کارگران مبارزه و سوسياليستهاى      
جنبش کارگرى بجاى وارد شدن           
در بحث برسر مقوالت بايد                       

بدرجه اى   .  پيش شرطى نيست    
که اختناق قادر به کنترل                       
کارگران و مردم نباشد، انواع          
و اقسام تشکلها مثل قارچ از               

همينطور هر     .  زمين ميرويند    
وقت سرمايه دارى و دولتهاى          
ارتجاعى شان ميتوانند بند هاى       
اختناق را سفت کنند، بالفاصله        
سراغ فعالين کارگرى و انحالل      
سازمانهاى مستقل کارگرى و          
ديگر اشکال بروز تشکل جنبش     
آزادى و برابرى در جامعه                 

اگر کارگران کمونيست   .  ميروند
و گرايش سوسياليسم کارگرى         
در اين پيش فرض توافق دارد،        
اگر هر کارگرى در تجربه                 
ملموس زندگى خود اين واقعيت     
را ميبيند، آنوقت نبايد مطلقا به         
اين اميد ببندد که تشکل                           

از کارگرى را شايد بتوان                    
دريچه اى که قانون کار بطور          
مبهم باز کرده و يا از مجراى            
مقاوله نامه هائى که جمهورى          
اسالمى روى کاغذ خود را به           
آن متعهد کرده ميتواند تحقق              

همه ميدانيم که ميتوان در       .  يابد
قلمرو کار قانونى بدون اينکه            
رژيم و دولت سرمايه داران را        
تطهير کرد يا تملقش را گفت              

اما اين حقيقت را         .  مانور داد  
هيچ سوسياليستى فراموش                  
نميکند که نفس سرمايه دارى و       
دولت و قوانين و نهادهايش                 
عليه منافع طبقه کارگر است و         
متقابال طبقه کارگر براى دفاع         
از موجوديت و مطالبات خود           
تنها ميتواند در تقابلى بيوقفه با          

سياست و         .  سرمايه باشد        
استراتژى و تاکتيک همزيستى        
طبقاتى بر همين واقعيت ساده           

بنابراين تشکل  .  سايه مى اندازد  
مستقل کارگرى، در شکل                   
رسميت يافته آن، و ايفاى نقش      
در سوخت و ساز سياسى و               
اقتصادى طبقه کارگر، تنها                
زمانى ممکن است که يا                       
سرمايه داران بصورت دوفاکتو    
ناتوان از مقابله با آن باشند و          
يا قدرت عظيم جنبش کارگرى         
قادر شده باشد طى دوره اى از        

 مسئله تشکل کارگرى و جدلهاى کميته هماهنگى

 ...جنبش مجمع عمومى تنها آلترناتيو مقدور و عملى است

اجتماعا و اثباتا به اين سوال جواب       
آيا اگر اختناق اسالمى مانع        .  دهند

اساسى در ايجاد سازمانهاى                       
کارگرى است بايد سوال را از                 
دستور خارج کرد؟ بايد منتظر                 
فضاى بازتر شد؟ خود همين                      
فضاى باز اساسا چگونه متحقق              
ميشود؟ کارگر بعنوان يک طبقه            
اگر بخواهد وارد سياست شود و             
براى امر خود و به اين اعتبار                  
جامعه به ميدان بيايد امروز چکار        
بايد بکند؟ روشن است سياست                 
مقابله با احزاب چپ به تشکل                   
کارگرى منجر نميشود و کسى اين        

اما .  را سرسوزنى جدى نميگيرد        
تئورى اختناق را بسط دادن و عدم        
امکان ايجاد تشکل کارگرى را                
گرفتن نيز به يک نتيجه منجر                   

کارگران سوسياليست تنها     .  ميشود
ميتوانند با ارائه آلترناتيو خود هم           

را بدهند  "  بحرانها"پاسخ اين گونه     
و هم عمال دست بکار ايجاد تشکل         

مسير اين کار از       .  کارگرى شوند  
درک روشن تناسب قوا و اتخاذ               
سياست و استراتژى اى ميگذرد که      

اعمال .  مانع اختناق را فلج کند             
فشار و زور اختناق باال را تنها                
ميتوان با اعمال فشار و زور توده          

و اين  .  کارگر در پائين مهار کرد       
ما را به ريل واقعى تالش براى               
ايجاد تشکل در متن مبارزه جارى        
طبقاتى کارگران با اتکا به نيروى         

جنبش .  خود کارگران ميرساند          
عمل مستقيم کارگرى و مجمع                  
عمومى تنها راه برون رفت از                 

 . بحران امروز است

 
چرا جنبش مجمع عمومى کارگرى      

 !  تنها راه حل امروز است
در کشورهائى مانند ايران، که                 
اختناق و سرکوب عريان و ارزان        
نگهداشتن نيروى کار شرط سرپا          
نگهداشتن سرمايه دارى است،                
تشکل مستقل کارگرى و رسميت           
داشتن آن از جانب دولت، هر                    
دولتى، تابعى از تناسب قواى                    

يعنى ايجاد عملى        .  سياسى است   
سازمان کارگرى در گرو هيچ                 

٣٢شماره   
مبارزات آن را به سرمايه داران        

 .و دولت شان تحميل کرده باشد         
مادام که به اين وضعيت نرسيديم،   
و براى رسيدن به چنين                              
وضعيتى، بايد به اشکالى از                   
تشکل کارگران رجوع کرد که؛          

ثانيا، .  اوال، امکانپذير باشد              
متناسب با توازن قوای طبقاتى             
موجود امکان و ظرفيت گسترش       

ثالثا اختناق سياسى و    .  داشته باشد 
کافرما و سرمايه داران ناتوان از       

 . ممانعت با آن باشند

 

اين چگونه ممکن است؟ مگر                
امروز اعتصاب غيرقانونی                   
نيست؟ پس چرا اعتصاب به                   
وفور صورت ميگيرد؟ چرا                   

اعتصاب نميتوان در شرايطى که       
 صورت ميگيرد، نوعى      به وفور 

 تشکل کارگرى هم به وفور          از   
وجود داشته باشد؟ اين امر تنها با        
اتکا به توده عظيم کارگران و                
دخالت دادن آنها و بميدان                          
کشيدنشان براى مسائل اساسى و         
خواستهاى عمومى و مبرم طبقه          

يعنى متکى   .  کارگر ممکن است     
شدن به ديناميزم مبارزه اقتصادى     
طبقه کارگر و متشکل کردن                  
کارگران بر همين محور و براى        

در دنياى واقعى     .  همين خواستها  
و غير فرقه اى تنها وقتى فعال و          
رهبر کارگرى ميتواند کارگر را        
بميدان بکشد و بدرجه اى تشکل           
و توان تشکلش را نگاه دارد و               
حتى ارتقا دهد، که نه روى عقايد        
و باورهاى خودش بلکه دقيقا                 
روى محوريترين خواست و                  
اعتراض کارگر در همان روز و        

. مقطع معين متکى ميشود                       
خواست و مطالبه اى که ظرفيت         

 را به   کل کارگران اين را دارد که     
ميدان بکشد و رودرروى                         
کارفرما و سرمايه دار و دولت             

نگاهى به اعتصابات      .  قرار دهد  
متعدد کارگرى در ايران نشان              
ميدهد که آنچه کارگر را در                    
موقعيت معينى بطور اتومات                
وارد نبرد رو در رو ميکند،                    
همان درد مشترک کارگران و              
همان منافع عمومى کارگران                
است که در خواست يا                                 

نکته .  خواستهائى تجلى مى يابد        
اساسى اينست که همين مکانيزم          
است که اعتصاب و اعتراض و           
اتحاد و تشکل را موجد ميشود و          

  ٨صفحه نه چيزى                 



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

 . بيرون اين پديده

 

تجارب اعتصابات و مبارزات               
موفق کارگرى نشان ميدهد که                
مجمع عمومى کارگرى تنها                     
سياستى است که اراده جمعى                   
کارگران را مستقيم بميدان ميکشد        
و تضاد منافع آنها را در مقابل                 
سرمايه دار و کارفرما و دولت               

مجمع عمومى      .  برجسته ميکند     
پتانسيل عظيم اعتراض کارگرى         

مجمع خود کارگران    .  را آزاد کند   
" ايدئولوژيک"هيچ امتحان     .  است

براى پيوستن و شرکت در آن از           
الزم نيست از       .  کارگر نميگيرند  

پيش به فرمولهاى اساس نامه اى           
قسم خورده باشد يا اعالم تعهد                 

روشى است که ساده و     . کرده باشد 
عارى از بحثهاى کليشه اى و                  
مقوالت بيربط به کارگران و                   

ظرفى .  منافع آنى و آتى آنهاست         
است که توده کارگر را مستقيما             

. در امر عمومى اش شريک ميکند    
ظرفى است که به بهترين شکلى و       
بنا به کارکرد آن در مقابل                           
بوروکراسى و مناسبات گرو                   

کارگر در  .  کشانه و فرقه اى است     
مجمع عمومى اختيارش را به                 
کسى نميدهد، خود مستقيما همراه         
با همکارانش در امر روزش                   

نماينده يا   .  شريک و دخيل است        
نمايندگان مجمع عمومى نيز نه              
داراى حقوق و اختيارات ويژه               
بلکه سخنگويان اراده جمعى و               
توافق کارگران در مجمع عمومى        
اند و موظفند از همان مکانيزم به          

مجمع .  کارگران گزارش دهند          
عمومى ظرف آموزش کارگر و           

 او      تضمين دخالتگرى مستمر           
. براى منافع واقعى خويش است           

مجمع عمومى مظهر قدرت جمعى     
کارگر و به صحنه آوردن توان              

از آنجا که رهبر و     .  متشکل اوست 
نماينده کارگرى در چنين سنتى              
متکى به نيروى جمعى کارگران          
است و حمايت اين نيرو را پشت            
سر خود دارد، امنيتش در مقابل             
اختناق و پليس سياسى بسيار                    

سنت مجمع عمومى     .  بيشتر است  

براى هر کارگرى ماحصل                
پراتيک اجتماعى به هر حال             
بيان دقيق ترى از ديدگاههاى            

 .  واقعا موجود است

 

جنبش مجمع عمومى منظم               
 !کارگرى را تقويت کنيم

هر کارگر بايد اين فرضش                 
باشد که طبقه کارگر در مختنق        
ترين جوامع هم درجه اى از              
تشکل و سوخت و ساز درونى         

هر نوع تحرک و           .  را دارد   
اعتراض و سازماندهى                         
اعتصاب کارگرى  متکى به              
مکانيزمهاى اجتماعى درون            

نتيجتا هيچ فعال           .  طبقه اند     
کارگرى و بويژه هيچ                             
سوسياليستى نميتواند سياست           
سازماندهى کارگرى و تقويت          
درجه تشکل کارگر را از اين            

. داده هاى اجتماعى منفک کند         
تشکيل مجمع عمومى بطور              
منظم يعنى تحميل دو فاکتو                  

امروز وظيفه   .  تشکل کارگرى  
هر کارگر سوسياليستى از جمله     
کارگران مبارز و متشکل در            
کميته هماهنگى اينست که بعد          
از اين تجارب و نتايج بيحاصل        
آن، تالششان را روى متشکل           
کردن کارگران در مقياس                   
کارخانه و فرا کارخانه و                      

براى .  سراسرى متمرکز کنند      
سوسياليستها در اوضاع کنونى       
و براى مقابله با هر نوع                        
تضعيف جنبش کارگرى،                    
مبرمترين کار تالش برای                  
تشکيل مجامع عمومی کارگری     
بشکل منظم و تبديل آن به يک          
سنت قوی و کارا در جنبش                 

بايد تاکيد کرد      .  کارگری است  
که طبقه کارگر در ظرفيتهاى           

براى .  متعددى  متشکل ميشود      
هر شکل تشکل کارگران که              
مجموعا طبقه را در مقابل                   
سرمايه تقويت ميکند و آماده تر       

اما نبايد  .  ميسازد بايد تالش کرد   
اين نکته را از چشم دور داشت        
براى توده کارگران مسئله به            

. شکل ديگرى مطرح است                

 مسئله تشکل کارگرى و جدلهاى کميته هماهنگى

 ...جنبش مجمع عمومى تنها آلترناتيو مقدور و عملى است

هم اکنون و در اعتصابات مختلف         
يک نقطه اتکا و قدرت مبارزه                 

کارفرما وقتى با       .  کارگرى است   
اجتماع متحد کارگران روبرو                  
ميشود قادر به انجام کار زيادى               

در شرايط حاضر مجمع           .  نيست
عمومى در دسترس ترين، زمينى         
ترين، و ممکن ترين شکل از                    
تشکل کارگران در مبارزه عليه              
سرمايه داران براى دفاع از حقوق       

نه نيازى به اجازه و       .  خويش است 
ثبت دارد و نه هيچ فرمول غامض        

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

تصميم .  مجمع عمومى ميگيرد          
ميگيرد و براى اجراى تصميماتش       

. نمايندگانش را انتخاب ميکند                  
مجمع عمومى در دوره اعتصاب          
بيشترين قابليت را دارد چون                    
کارگران دسته جمعى ميتوانند در          
هر مورد سياست و تاکتيک شان            
را تعيين کنند و متحدانه پشت آن             

تجارب مجمع عمومى در        .  بروند
اعتصابات کارگرى و از جمله در        
نساجيهاى کردستان در متن                       
اعتصاب نمونه بسيار ارزنده اى            

 .بدست داده است

 

تجارب ايندوره نشان داده است که        
بيرون تالش براى ايجاد تشکل                

سوخت و ساز مبارزه کارگرى و           
 به  جدا از اعتراض جارى کارگران     

ما مخالف تشکل   .  نتيجه اى نميرسد  
فعالين کارگرى و نهادها و                          

طبقه .  انجمنهاى طبقه کارگر نيستيم   
کارگر ميتواند و بايد در اشکال                

هر نوع تشکل   .  متنوع متشکل شود  
کارگران مکانى در مبارزه کل                

اما تا به     .  طبقه عليه سرمايه دارد      
بحث ايجاد تشکل توده اى و مستقل       
کارگران مربوط است، روشهاى           
تاکنونى بيشتر به روشهاى                          
جريانات چريکى و سنت                              
سوسياليسم بورژوائى شبيه اند که         
دست برقضا کميته هماهنگى                    

اما .  ادعاى مخالفت با آن دارد               
. خودش همينطور عمل ميکند                 

٣٢شماره   
کارگرى که در منگنه اختناق و            
فقر گير کرده است، تنها وقتى               
ميتواند وارد اعتراض شود و به          

همه بدهد که           "  هزينه"قولى      
مبارزه .  دردشان را فرياد ميزنند     

و تشکل طبقه و ارتقاى آن به اين         
اعتراض جارى و بيوقفه متکى            
است و محيط طبيعى اين                           
اعتراض کارخانه ها و محالت            

نقطه شروع      .  کارگرى هستند     
بحث تشکل توده اى طبقه کارگر         
نيز همينجاست و مجامع عمومى        
کارگران را نيز بايد همينجا برپا          

مجمع عمومی کارگران در      .  کرد
متن هر اعتراض و اعتصاب                
امروز و تبديل آن به يک سنت              
قدرتمند و رايج اعتراضات                     
کارگرى، تضمين عروج مجدد            
جنبش شوراهاى کارگری فردا            

مجامع عمومى کارگرى         .  است
امروز که قادر شده اند دوفاکتو             
خود را تحميل کنند و در همين              
متن تناسب قوا را در جنبش                    
کارگرى و در جامعه عوض                  
کرده اند، با هر تغيير تناسب                   
قواى عمومى تر اين قابليت را              
دارند که بالفاصله به شوراهاى           

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

 . اساسى شوراى کارگرى است

 

تقويت جنبش مجمع عمومى                   
کارگرى تنها راه عملى و مقدور         
و اثباتى گرايش سوسياليستى                 
جنبش کارگرى براى برون رفت       

 . *از وضعيت فعلى است

 

آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی 
که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن 
را امری مبرم و ممکن ميداند،  
منصور حکمت يک گنجينه 

.                غنی آموزش است  

http://hekmat.public-
archive.net/ 

www.m-hekmat.com/ 



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

رفقا من سعی می کنم در گزارش           
و صحبت خودم نگاه خيلی اجمالی       
و کلی از زمانی که حزب تاسيس           

نگاهی به   .  شد به خودمان بيندازم      
ويژگی های ما، به  تصميم گيری           
هايمان و راهی را که تاکنون طی          

و اينکه اولويت هايمان       .  کرده ايم  
اينکه از   .  در کليتش چه بايد باشد        

چه سنتهايی بايد جدا شويم تا                      
يکی از    .  بتوانيم به جلو برويم           

نکاتی که می خواهم بر آن تاکيد              
کنم همين مساله جدايی و گسست            

مواردی که  .  از برخی سنتها است     
در بحٽ من ارائه می شود هر چند        
که مواردی هستند که در هيأت                
دائر دفتر سياسی بحث شده است            
اما در مورد گزارش من بطور                

به اين   .  مشخص بحٽ نشده است       
اعتبار نقاط ضعف اين گزارش              

 . متعلق به من است

 

 !ما مانديم

ابتدائا می خواستم به همه شما                   
دوست دارم با اين      .  تبريک بگويم 

شروع کنم که به همه کادرها و                
همه اعضای حزب که يک دوره            
فعاليت شش ماهه را از سر                        

ما .  گذرانده اند، تبريک بگويم             
مانديم و بودنمان و                    .  مانديم

وجودمان دراينجا حائز اهميت               
توانستيم .  است که توانستيم باشيم        

زير فشاری که متاسفانه بخشی از         
جنبش کمونيسم کارگری، مشخصا      
حزبی که از آن جدا شديم، برای              
نبودن ما و نابودی ما فعاليت                     

رفقا ما توانستيم با                     .  کردند
استقامت، عليرغم تمام فشارها                

. بمانيم و فعاليتمان را انجام بدهيم          
ما توانستيم بمانيم و توانستيم به                
موجوديتی حزبی از نوع                             

. کمونيستی کارگری شکل بدهيم           
نفس اينکه ما توانستيم باشيم، نفس         

و .  بقای ما حائز اهميت بسيار است  
اين واقعيت را بايد به رسميت                   

و امروز يک     !  ما مانديم  .  شناخت
بازيگر جدی جنبش کمونيسم                    

نيرويی در        .  کارگری هستيم       
صفوف جنبش کمونيسم کارگری،       
که صف و خط متمايزی را                        
نمايندگی ميکنيم و داريم اين صف        

يکی از سخت ترين تصميمات            
سياسی زندگی هر کدام از ما                
بود، اما اگر برگرديم و دقايق و           
علل اين تصميم گيری را مورد           
بررسی مجدد قرار دهيم، بايد              

چرا که  .  بگويم که حق با ما بود        
حزب کمونيست کارگری ديگر         
نماينده کمونيسم منصور حکمت       

آن حزبی نيست که ما با          .  نيست
. افتخار در آن فعاليت ميکرديم           

آن حزبی ديگر نيست که                          
منصور حکمت پايه ريزی کرد         
و در نقشه سياست ايران قرارش       

حزب کمونيست کارگری        .  داد
هر روز دارد نسبت به کمونيسم         
منصور حکمت بيگانه ميشود و         
ما بروزات و تاٽيرات اين دوری       

امروز آن    .  را مشاهده ميکنيم       
سياستهايی که ما آرمانها، زندگی      
سياسی و اهداف خودمان را با             
آن معنی کرده بوديم، برايش                 
دوندگی ميکرديم، ديگر در                   
حزب کمونيست کارگری                      

حق با ما بود       .  نمايندگی نميشود  
راه کمونيسم      .  که جدا شويم          

منصور حکمت را در حزب                 
 .ديگری دنبال کنيم

 

ما بخاطر اين تصميم کمونيستی         
مان زير ضرب تبليغاتی بسياری      

به ما گفتند که             .  قرار گرفتيم    
نميدانم چگونه    "!  قدرت طلبيم   "

رهبری "کسانيکه که طرفدار             
در مقابل طرح ليدرشيپ    "  جمعی

مگر ما در    !  بودند، قدرت طلبند   
حزب کمونيست کارگری در               
راس باالترين ارگانهای حزبی          

اين .  برای ما عجيب بود   !  نبوديم؟
اتهام کالسيکی است که همواره         
راست جامعه به طرف ما                       

و ما    .  کمونيستها پرتاب ميکند      
امروز شاهد اين هستيم که                      
رهبری حزب کمونيست                         
کارگری چنين اتهاماتی را به               

به ما    !  طرف ما پرتاب ميکند         
" کوتوله های سياسی           "گفتند      
به ما گفتند اگر از اين              .  هستيد

". هيچ چيز نيستيد   "حزب برويد    
به ما گفتند که موجوديتان را فقط        
با بودن در حزب کمونيست                   

در . "کارگری ميتوانيد معنی کنيد 
غير اينصورت هيچ چيز                         

جنگ "به ما گفتند               ."  نيستيد
مک کارتيستی  "،  "سردی هستيد 

ضد لنين   "، به ما گفتند           "هستيد
به رژيم   "، به ما گفتند            "هستيد

 !حق با ما بود
 )١(سخنرانی افتتاحيه علی جوادی در پلنوم دوم حزب

من اين   .  را به جامعه ميشناسانيم        
بودن و موقعيت را مديون نفس                 
فعاليت مان و کار روتين و مداوم و        

ما .  خط مشی و پرچم خود ميدانم           
توانستيم دراين مدت روتين کار               

. در اعتراضات درگير باشيم      .  کنيم
در سياست جاری درجنبش                         

. کمونيسم کارگری دخيل باشيم                
درجدالهای موجود در جامعه دخيل      

اين رمز موجوديت و                  .  باشيم
ما مانديم   .  موقعيت کنونی ما است      

چرا که خط پيشروای را در                         
کمونيسم کارگری نمايندگی                        

 .ميکرديم

رفقا ما آن شرايط جنينی و ابتدايی           
را که هر موجودی که متولد ميشود       
و چشم به جهان باز ميکند ديگر از         

ما متولد شده ايم،           .  سر گذرانديم   
داريم راه می رويم و کارمان را                

ما توانستيم که اولين و               .  ميکنيم
سخت ترين دوران موجوديت هر           
موجودی را که دوران ابتدايی اش          

شايد اگر  .  است را از سر بگذرانيم      
توانسته ايم  .  بخواهم مقايسه ای بکنم   

که دورانی که نوزاد حتی قادر                  
نيست سرش را روی گردن و تنش         

ما .  نگهدارد را از سر گذرانده ايم         
االن ميتوانيم انداممان را تکان                  

ما توانسته  .  سياست اتخاذ کنيم  .  دهيم
 . ايم به اين موجوديت شکل دهيم

 

 !حق با ما بود

نکته ديگری که ميخواهم تاکيد کنم         
حق "!  حق با ما بود     "اين است که      

با ما بود که انتخاب کنيم که در                   
شرايطی که برای ما ايجاد کردند،          
از حزب کمونيست کارگری جدا             

حق با ما بود که پرچم                   .  بشويم
حق با ما بود      .  ديگری را بلند کنيم     

که کمونيسم منصور حکمت را                
و اين نمايندگی را به     . نمايندگی کنيم 

طور مجزا از سياست و سازمانی           
که حزب کمونيست کارگری اکنون      

ما .  نماينده آن است، به پيش ببريم         
از حزبی جدا شديم که که خود ما              
در شکل دادن و پيشروی آن بدون           
شائبه از ابتدای شکل گيری اش،             
در ساختنش، در موقعيت کنونی              

عليرغم اينکه     .  آن، نقش داشتيم        
جدايی از حزب کمونيست کارگری      

٣٢شماره   

، به ما         "اسالمی خدمت ميکنيد        
" نماينده بوروژازی بزرگ    "گفتند   
به ما اين اواخر گفتند که            .  هستيد

دشمن .  "هستيم"  پرو رژيمی     "
شغل "به ما گفتند که     .  هستيم"  مردم

برای خودتان پيدا         "  شرافتمندانه
هر اتهام زشتی از اين جنس         .  کنيد

. را به طرف ما پرتاب کردند                    
اصال از پرتاب تبليغات زشت به            

راستش .  طرف ما دريغ نکردند          
ديگه گوشمان از اين اتهامات پر            

؟ پوستمان هم کلفت تر         !شده است  
اين بهای پايداری بر         !  شده است  

خط کمونيسم منصور حکمت                   
همه اين اتهامات را هم با             .  است

تمام قدرت ماشين تبليغاتی شان به         
طرف ما پرتاب کردند که نگذارند        
در دوران جديد و تولدمان شکل              

هر اتهامی که ميشود به           .  بگيريم
احزاب دست راستی و مرتجع زد          
به طرف ما کمونيستهای کارگری        
پيگير پرتاب کردند، چرا که پرچم        
کمونيسم منصور حکمت را                      

چرا که  .  نميخواستيم بر زمين بماند   
ما ادعا کرديم که رهبری حزب               
کمونيست کارگری نماينده خطی           
نيست که ملزومات پيروزی                      

. کمونيسم را در ايران فراهم کند            
آن خطی نيست که حزب را،                     
کمونيسم کارگری را به نيرويی              
سازمانده و رهبر در اعتراضات           

نيرويی که بتواند   .  جامعه تبديل کند  
قيام کارگری و کمونيستی را                    

ما چنين آرزوئی         .  سازمان دهد    
برای حزب کمونيست کارگری              

اما متاسفانه در مقابل               .  داشتيم
به .  برايمان آرزوی نابودی کردند      

حرمت سياسی و شخصيت و                    
اهداف و تاريخ زندگی سياسی ما           

هويت سياسی ما را       .  حمله کردند  
فقط اين نبود که     .  زير سئوال بردند  

انتقاد سياسی ميکنند، که ميتواند در  
. هر حزبی مجاز باشد و بايد باشد          

مساله به کمپين ترور شخصيت              
به تبليغات  .  اکنون تبديل شده است     

روزانه اين حزب عليه ما نگاه                 
آيا حرمتی  .  کنيد

  ١٠صفحه 



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

 . باقی گذاشته اند؟ جای تاسف است

اما ما مانديم و عليرغم اين تبلغيات        
همين .  زهراگين کارمان را کرديم     

شش ماه فعاليت ما نشان داد که                 
ما بر سر موازينی      "  دعوای"تمام  

بود که کمونيسم کارگری بايد                   
اصوليت مواضع  .  نمايندگی ميکرد 

کمونيستى و سياستهای عملی و              
روشهاى ما ٽمره اوليه خود را                 

ما موظف بوديم که اين        .  نشان داد 
اگر .  انتخاب سياسی معين را بکنيم     

ما هم نميکرديم اين وظيفه بر                    
دوش ديگرانی قرار ميگرفت که           
اين ضرورت را درک ميکردند و        

ما حق   .  بايد به آن پاسخ ميدادند           
داشتيم که حزبی را بخواهيم که               

حزبی که  .  سازمانده و رهبر باشد     
حزبی که بتواند       .  نباشد"  مفسر"

نيروی سياسی ای را در جامعه جا        
از نقطه آ به نقطه ب           .  به جا کند    

اعتراضات را سازماندهی و     .  ببرد
متاسفانه خط حاکم بر     .  رهبری کند 

حزب کمونيست کارگری اين                  
حزب را صرفا به يک ماشين                   
افشاگری و تبليغاتی آنهم از نوع             

. پوپوليستی اش تبديل کرده است           
زمانی که ما جدا ميشديم تعداد                  

... کادرهای حزب در ايران از               
تمام حرف ما اين       .  تجاوز نميکرد  

بود که با اين تعداد نميتوان قيام را          
انقالب کارگری   .  سازماندهی کنيم  

اما .  را سازماندهی و رهبری کنيم      
بخش ديگر رهبری آن حزب                    
هرگز نتوانست به ضعفها و                       
کمبودهای خودشان نگاهی عينی و      

در عوض در         .  واقعی بيندازند    
مقابل ما را متهم به روحيه شکنی          

گويا کادرهای مرکزی اين      .  کردند
حزب اگر واقعيت را بشنوند،                   
روحيه شان خراب ميشود؟ گويا             
اگر ارزيابی ابژکتيوی از موقعيت       
خود در جامعه داشته باشند،                      

. بهشان ارائه داده ايم   "  ليست سياه "
حزبی که چشمش را به واقعيت               
وجودی خودش می بندد ديگر                  
حزبی نيست که منصور حکمت            

 . چيز ديگری است. پايه گذاشت

 

 !از کدام سنتها بايد گسست

من شخصا فکر ميکنم که حزبی را    

اقدام و جهت ما بايد آگاهانه و                
ما بايد از           .  نقشه مند باشد          

خصوصياتی که در دوره بعد از        
مرگ منصور حکمت، در دوره        
انشعاب و جدايی در حزب                     
کمونيست کارگری شکل گرفت،      
بايد با اين سنتها تسويه حساب              

ما نباد بگذاريم که                      .  کنيم
کمونيسم منصور        "  انصاف"

انسانگرايی افراطی      "حکمت،      
رفاقت "و     "  همبستگی"،     "اش

از جنبش ما دور    "  کمونيستی اش 
اما متاسفانه ما در رهبری       .  شود

حزب کمونيست کارگری شاهد         
افول سريع اين خصوصيات پايه       
ای سنت کمونيسم کارگری                    

اگر از يک حزب                   .  هستيم
کمونيستی انسانگرايی اش را              
بگيريد، اگر انصافش را بگيريد،      
در آن صورت فقط ابزاری در            

ابزاری که اصال      .  اختيار داريد  
اين خصوصيات  .  نيست"  مقدس"

منفی در حزب کمونيست                        
. کارگری شکل گرفته است                  

انسانگرايی ماست که ما را از             
سنتهای پوپوليستی و بلوک                   
شرقی در سياست عملی و رفتار        

. سازمانی و سياسی مجزا ميکند       
به نظر من کمونيسم کارگری               
بدون انسانگرايی يک نيروی              

قاطع است، اما     .  است"  زمخت"
در .  چندان دوست داشتنی نيست     

نخواهد .  دل مردم نفوذ نميکند          
. بجايی هم نخواهد رسيد          .  کرد

برای همين است که همواره                  
تاکيد کرده ايم که      "  نادر"بهمراه  

و .  اساس سوسياليسم انسان است     
اين فقط بر خالف رفتار کنونی           
حزب کمونيست کارگری                      

روش .  برايمان شعار نيست           
فعاليت روزمره و نگاهمان به             

انسان سياسی        .  انسان است       
انسان .  برايمان ابزار نيست            

است، با تمام عالئق و عاطفه و           
 . نقطه نظرات و سياستهايش

 

در حزب منصور حکمت                       
انصاف در    .  انصاف اصل بود      

برخورد به خودش، در برخورد        
به منتقدين اش، انصاف حتی در        

حزبی بود  .  برخورد به دشمنانش   
. که منصفانه قضاوت ميکرد              

خودش را بيرون از واقعه قرار          
ميداد و در باره خودش قضاوت         

اما اکنون       .  منصفانه ميکرد      
انصاف سياسی در آن حزب                 

 !حق با ما بود
 ...سخنرانی افتتاحيه علی جوادی در پلنوم دوم حزب

که ترک کرديم فقط بخاطر برخی           
. مسائل سياسی و سازمانی نبود               

برخی سنتها و روشها و رفتارها              
که سنت رايج در آن حزب است را         
هم بايد آگاهانه ترک کنيم و آن راه           

چرا که نتيجه اش را             .  را نرويم   
ديده ايم که در عمل      .  حداقل ديده ايم  

چگونه بعد از         .  به کجا ميرسد        
چندين سال فعاليت، ماحصل                      

. سازمانی کارش اين است که هست     
ما بايد از شکست خط سازمانی اين        
حزب در تحوالت سياسی درس               

و از اين خط تماما جدا               .  بگيريم
شويم و يک گسست کامل انجام                 

ما نبايد به لحاظ سازمانی و          .  دهيم
عملی ادامه رفتار و سبک کاری             
باشيم که بر حزب کمونيست                       

ما ديده ايم که     .  کارگری حاکم است   
آن خط مشی سازمانی چه بر سر              

واقعا جای   .  اين حزب آورده است      
امروز به وضوح         .  تاسف است    

ميشود ديد که اين خط مشی راه به            
در اعتراضات   .  جايی نبرده است     

دوره اخير دانشگاه شکست اين خط      
اين حزب اکنون   .  مشی را می بينيم    

به لحاظ خط مشی سازمانی به يک         
بن بست رسيده و عمال دچار                       

بگذار انکار کنند،        .  بحران است   
واقعيت بر ما روشن         .  مهم نيست  

نقطه قوت تحوالت حاضر         .  است
همان مساله ای است که ما بر آن              

ما گفته بوديم که       .  انگشت گذاشتيم  
بدون رهبران عملی هر اعتراضی        
نميتوان در زمين سياسی                               

نميتوان نيرو      .  سازماندهی کرد     
ما گفته بوديم که بايد          .  جابجا کرد  

. رهبران عملی را در حزب جا داد        
اين رهبران را متشکل و منسجم              

ما گفته بوديم که نمتيوانيد از         .  کرد
فرای سر رهبران عملی هر                        
اعتراضی مهر خود را بر                            

. تبليغ کافی نيست   .  اعتراضی بزنيد 
بايد سازمان  .  تلويزيون کافی نيست   

داد و سازمان دادن نيازمند                           
حق با ما     .  سازمانده و رهبر است      

 آذر اين            ١٣اعتراضات      .  بود
واقعيت ساده را بار ديگر اٽبات                

 . کرد

ما بايد از خصوصياتی در حزب             
کمونيست کارگری بطور کامل               

اين .  دور شويم و از آنها بگسليم             

٣٢شماره   
انصاف را تابع   .  کمرنگ شده است  

. مصالح سياسی روزمره کرده اند       
استانداردهای دوگانه، اخالقيات            
دوگانه رواج قابل مالحظه ای در          
حزب کمونيست کارگری پيدا کرده     

حقيقت سياسی مستقل از            .  است
اينکه اين حقيقت کدام منافعی را به       
پيش ميبرد يا ميتواند به پيش ببرد،        

. عمال تحت الشعاع قرار ميگيرد          
مهم نيست که آدم با دوست و رفيق         

مهم اين است   .  خودش منصف باشد  
که با مخالف سياسی ات منصف             

در مورد خودت قضاوت          .  باشی
در نقد سياسی ات      .  منصفانه بکنی 
در پيشبرد اهدافت     .  منصف باشی  
 . منصف باشی

 

حزب کمونيست کارگری در حال         
حاضر ديگر حزب هم رفرم و هم          

حزبی است که          .  انقالب نيست    
. رفرم را در مقابل انقالب می بيند        

و انقالب را هم انقالب خلقی می             
و اين يکی از خصوصيات           .  بيند

پايه ای جريانات پوپوليستی در               
اگر برای رفرم و          .  جامعه است   

تغييرات محدودی هم مبارزه                    
ميکنی، متهم به رفرميست بودن            

االن می بينيم که در اين           .  ميشويد
حزب سياستهايی تبليغ ميشود که           

" تحريم اقتصادی    "فکر ميکنند          
باعٽ جاری شدن مبارزات مردم         

باور کنيد، عين اين تزهای      .  ميشود
را سياه روی سفيد          "  بيمارگونه"

باورش سخت     .  ارائه کرده اند         
موقعی که ما تحريم بانکها          .  است

را محکوم کرديم و اعالم کرديم که       
اين تحريم باعٽ گسترش مشکالت      
مادی زندگی مردم عادی خواهد،          
اين رفقا ما را به حزب طرفدار                

يک کلمه   .  رفسنجانی متهم کردند     
در محکوميت تحريم بانکی که                
شکل تعيين کننده تحريم اقتصادی         

گفتند که       .  است بيان نکردند            
مٽل .  بانکهای دولتی تحريم شده اند     

اينکه در دوران صدام بانک                     
. خصوصی هم موجود است                     

بودن اين    "  دولتی"ايرادشان به        
تئوريشان اين بود که     !  بانکها بود؟ 

اين فشارها باعٽ جاری شدن                  
مردم فقير   .  مبارزات مردم ميشود    

تر ميشوند و اعتراضشان جاری            
و جاری شدن اين                      .  ميشود

اعتراضات باعٽ قرار گرفتن ما          
 . در راس اعتراضات ميشود

ما نميتوانستيم       
  ١١صفحه 



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

در حزبی باشيم که نماينده چنين              
فقط يک لحظه      .  سياستهايی است  

تصور کنيد ما می مانديم و بايد                 
" اکس مسلم "امروز صاحب حزب    

جريانی که عمال يک              .  ميشديم
ابزار تروريسم دولتی در مقابله با         

همان .  تروريسم اسالمی است           
نقشی که کليسای پاپ در اين                     

يک رکن  .  دوران دارد دنبال ميکند   
فعاليت دستگاه مسيحيت امروز              

ما هم     .  ضديت با اسالم است             
مخالف تا به آخر اسالم و اسالميت       
و جنبش اسالم سياسی هستيم اما             
از موضع کمونيستی و ضد مذهب       

. نه از موضع اکس مسلم      .  خودمان
نه از موضع راست در برخورد به       

ما متعلق به جنبش             .  اين جدال    
تصور بکنيد من و     .  ديگری هستيم 

 سال  ٣٠شما و برخی ديگر بعد از       
 سال، اگر نگم بيشتر که به            ٣۵و  

کسی بر بخورد، فعاليت کمونيستی      
و کمونيسم بايد ميرفتيم و اسممان           
را در سازمان اکس مسلم                             

سازمانی که تمام              .  ميگذاشتيم
هنرش اين است که بگويد من از             

من کمونيست    .  اسالم برگشته ام       
شرم دارم به خودم بگويم اکس                 

ما پرچم مذهب زدايی و              .  مسلم
پرچم دفن اسالم و اسالم سياسی را       

. اکس مسلم نيستيم   .  در دست داريم   
بخاطر اينکه اجتماعی شويم،                   
امکانات تبليغاتی بگيريم، راست          

 .  نميشويم

ما اگر جدا نشده بوديم بايد اکنون            
مبلغ سياستهايی به شدت مخرب             

ما .  در کمونيسم کارگری ميشديم        
نمی گيم که هر که با ما نيست، بر           

ما نماينده    .  دشمن ماست   .  ماست
سياستی نيستيم که نيروهای جنبش       

به مشکالت  .  خودمان را نابود کنيم   
و بيماری های درون جنبش                       

. خودمان مخرب برخورد کنيم               
فراموش کنيم که عليرغم راست             

به هر حال    "  چپ رويها "رويها و    
بخشی .  نيروهای جنبش ما هستند       

از موجويت جنبش اجتماعی ما               
ما چشممان را نبسته ايم و         .  هستند

نمی گويم که در جنبش کمونيسم             
کارگری فقط يک حزب وجود                 
دارد آنهم حزب کمونيست کارگری     

اما امروز حزب              .  و الغير      

کاری که بعدا در مقابل خود                  
قرار داديم شيرين و لذت بخش            

درست مٽل دورانی که              .  بود
ديوار برلين سقوط کرده بود و ما     
عليرغم سختی کار با قدرت و              

االن .  سربلندی کار ميکرديم          
چنين شرايطی در حزب خود               

برای من که شخصا اين          .  داريم
ديوار برلين فرو         .  طور است    
شوروی سقوط کرده    .  ريخته بود 

فشار عظيمی در جامعه            .  بود
روی کمونيسم و کمونيستها بود،       
اما يادم هست که بهترين دوران         
و سربلندترين دوران فعاليت                

دورانی .  کمونيسم کارگری بود      
بود که سرت را باال ميگرفتی و          

مجبور .  کارت را ميکردی             
نبودی مرتب بگويی که من با               
اين سياستها در حزب خودم                  

هر ذره حزب       .  تداعی نميشوم   
کمونيست کارگری باعٽ افتخار      

ما از حزب کمونيست                .  بود
کارگری جدا شديم تا آن حزب را      
مجددا بسازيم و از سنتهايی که            
ازش عبور شده است، گسست             

 .کاملی داشته باشيم

 

 کدام حلقه برای پيشروی؟ 

مساله ديگر اين است که ما به               
کجا بايد برويم؟ چگونه بايد                   
برويم؟ با چه سياستهايی بايد                 
برويم و با چه سياستها و                           
روشهايی بايد مرزبندی کنيم؟             
هر حزبی اگر بخواهد به جلو               
برود بايد مسير راه خود را                    

بايد بداند که به کجا               .  بشناسد
ميخواهد برود؟ چگونه ميخواهد       

چه حلقه   .  اين مسير را طی کند        
از .  هايی را بايد در دست بگيريم     

اين رو ما بايد مراحل رشد                      
. سازمانی خودمان را بشناسيم           

بايد از اين مسير و تحوالتش                 
ما .  تصوير روشنی داشته باشيم      

بايد چگونگی سير تبديل خود به         
. يک جريان اجتماعی را بشناسيم    

آن موقعيتی که ما را به يک                   
حزب پر تحرک کمونيسم                       

. کارگری تبديل ميکند، بشناسيم        
تمام کادرهای ما، رهبری مان،          
بايد در هر لحظه بداند که در                 
کجای نقشه عمل پيشرفت حزب        

چه تمايز ويژه ای با      .  قرار دارند 
ساير احزاب کمونيست کارگری      

. دارند، چه تشابهات معينی دارند     
چه ويژگی هايی اين حزب را به        
جلو ميبرد و به نيروی اصلی               

 !حق با ما بود
 ...سخنرانی افتتاحيه علی جوادی در پلنوم دوم حزب

کمونيست کارگری پرچمدار چنين        
" بخشنده"اين قدر    .  خط مشی است   

شده اند که تمام بخشهای ديگر                    
جنبش کمونيسم کارگری را يک              

اسالمی و      –شبه به جنبش ملی             
جنبش ناسيوناليسم قومپرست                    

 "! بخشيدند"

ما اگر جدا نشده بوديم بايد االن                  
مبلغ اين ميبوديم که جنگ دو قطب         

. تروريستی ارتجاعی نيست                      
هم فرصت   .  خصلتی دو گانه دارد      

. کش است و هم فرصت ساز است         
به ما گفتند که جنگ اين دو قطب              
فرق چندانی با جنگ طبقاتی ندارد؟      

ما به استقبال      .  واقعا عجيب است     
يکی ميرويم و از شکل گيری                     

. ديگری به شدت جلوگيری ميکنيم       
را "  جنگ طبقاتی  "چگونه ميتوان     

که حاصل اراده و قدرت عمل و               
سازماندهی عمل مستقيم کارگر و          
توده های مردم است با جنگ دو               
نيروی ارتجاعی به لحاظ مشقات            
يکی دانست؟ يکی حاصل اراده               

ديگری حاصل شکست و         .  ماست
اينها عمال با      .  ناتوانی سياست ما     

اين تبليغاتشان مردم را از انقالب            
عمال تصويری  .  کارگری ميترسانند 

از انقالب کارگری ميدهند که شبيه        
همان .  جنگ و خونريزی است            

تصويری که بورژوازی هر روزه        
. بر سر ما کمونيستها می ريزد                 

اينها عمال دارند ميگويند انقالب              
کارگری مساوی خشونت و کشتار        

اينها دارند ميگويند که                 .  است
انقالب کارگری عمال به معنای                

اينها .  گسترش فقر و فالکت است         
درک پوپوليستی خود را از انقالب        
و تحوالت راديکال و کمونيستی در      

 . جامعه نشان ميدهند

 

ما از حزب کمونيست کارگری جدا       
شديم، راستش اگر تا االن جدا نشده        
بوديم به خاطر هر کدام از اين                    
سياستها بايد فکر ديگری به حال             

در .  سرنوشت سياسی خود ميکرديم   
اين دوره فشارهای زيادی به همه           

تک تک   .  کار آسانی نبود    .  ما آمد  
بی خوابی   .  رفقای ما به ياد دارند        

ولی .  های زيادی که متحمل شدند         
اگر چه اين تصميم سخت بود،                   

٣٢شماره   
. کمونيسم کارگری تبديلش ميکند         

ما حزب متفاوتی از دو حزب                   
ما .  ديگر کمونيست کارگری هستيم   

حزب متفاوتی از حزب کمونيست        
ما بايد روی          .  کارگری هستيم    

اصولی بودنمان، روی انسانگرا           
بودنمان، روی روشن بين                           
بودنمان، روی سياستهای اصولی        
و کمونيستی مان، کارمان را به              

ما بايد خصلتهايی را        .  پيش ببريم  
که از حزبی که ازش جدا شديم                 

خصلتهايی که   .  آگاهانه ترک کنيم    
همه مان در اين پروسه انتقادی با           

غلو .  "آنها بيشتر آشنا شديم                  
غير واقعی بودن نسبت       "،   "کردن

، تصوير کج و        "به موقعيت خود     
کوله از واقعيات جلوه دادن،                      
واقعيت را بر حسب مصالح                      
سازمانی تبيين کردن، اين                           
خصوصيات را بايد تماما برای              

. حزب کمونيست کارگری گذاشت      
ما بايد تمام حقيقت را ببينيم چرا که 

و هدف    .  ميخواهيم تغييرش دهيم      
تغيير .  جنبش ما تغيير است                  

کمونيستی و زير و رو کردن                    
 . جامعه

ما بايد حزبی باشيم که اندام سياسی       
مان، قدرت سازمانی مان بايد با              
قدرت سياسی مان تناسب داشته              

ما بايد از ابتدا حزبی باشيم           .  باشد
که تمام خصوصيات يک حزب              
بالغ و مطلوب کمونيست کارگری،      
در ابعاد و طول و عرض ما، در             

ما بايد حزبی       .  خود داشته باشد      
باشيم که مراحل سازمانی رشد               

 . خود را دقيق بشناسيم

ما اکنون حزب کوچک تری نسبت      
به ساير احزاب کمونيست کارگری     

ولی همانطور که در پلنوم        .  هستيم
اول هم اشاره شد، احزاب کوچک        
همواره کوچک نمی مانند، احزاب      
بزرگ هم همواره بزرگ نمی                 

احزاب بزرگ ميشوند،           .  ماننند
و اين قانون شامل    .  کوچک ميشوند 

اين قاعده را اکنون      .  ما هم ميشود   
در جنبش کمونيسم کارگری داريم        

داريم می بينيم که      .  مشاهده ميکنيم 
احزاب ديگر کوچک و بزرگ                

اين پديده را ميشود از              .  ميشوند
همين شش ماه فعاليت حزب در               

اينکه .  داخل کشور مشاهده کرد          
حزب ما توانسته است در داخل               
گسترش يابد يک واقعيت بوجد                

راستش اساس        .  آورنده است       
استقبال در سطح پيوستن به ما در          

  ١٢صفحه داخل کشور            



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

تعداد .  صورت گرفته است                
اعضايی که در اين مدت به طرف         
ما در داخل جلب شده اند بخش                 

 . قابل مالحظه ای است

 

 حزب داخل کشوری

در همين راستا بايد تاکيد کنم که              
اين مساله حاصل تالش خستگی            

تصادفی .  ناپذيری رفقای ماست        
رشد در زمين هموار نبوده       .  نيست
عليرغم مشکالت به جلو           .  است

در ادامه همين روند ما          .  آمده ايم  
. بايد حزب داخل کشوری بشويم           

بايد به موجوديت حزبی خود در             
داخل کشور شکل دهيم و حزب را        

ما بايد  .  بر قاعده اش استوار کنيم       
بتوانيم به اين موجوديت در داخل          

ما بايد به اين      .  کشور قوام ببخشيم   
بايد اين  .  موجوديت حزبيت ببخشيم  

از .  ماتريال اوليه را شکل دهيم            
بر کمونيسم    .  جنس خودمان کنيم      

مارکس و منصور حکمت مسلط           
ما بايد در اين دوره              .  اش کنيم   

بتوانيم کال به اندام حزبی و                         
 . سازمانی حزب شکل دهيم

 

ما بايد به حزب سازمانده و رهبر           
اما قبل از اينکه              .  تبديل شويم    

بتوانيم بطور گسترده و همه جانبه         
اين سياست را متحقق کنيم بايد                 
سازمان حزبی خودمان را کامال            

اول بايد حزب به             .  شکل دهيم    
معنای همه جانبه کلمه باشيم،                   

تا .  حزب داخل کشوری باشيم             
بتوانيم حزب رهبر و سازمانده               

اما اين پروسه در خالء طی      .  باشيم
ما بايد حزب را اجتماعا            .نميشود
ما نميتوانيم و نبايد فقط به        .  بسازيم

نيروی سازمانی خودمان                            
بايد .  سياستهايمان را به پيش ببريم      

. اعتراض را سازماندهی کرد                
پيشبرد اين سياست مستلزم                        
پيگيری يک سياست غير                            

راستش اگر     .  سکتاريستی است    
مشاهده ای در اين دوران باشد که          
بتوان به آن اشاره کرد، مساله                  
پيشبرد اين خط مشی سازماندهی          
کمونيسم کارگری منصور حکمت       

ما در حال   .  و ٽمرات اوليه آن است    

االن گزارشاتی منعکس ميکند            
که کمتر ميشود جای ديگری پيدا       

 . کرد

در زمينه کار داخل ما توانسته             
ايم با توجه به شناختمان در اين           
دوره کار معينی در زمينه آماده          
سازی برای کارهای بزرگتر را        

ما توانسته  .  در دستور قرار دهيم    
ايم سرنخهايی از اعتراضات              
اصلی جامعه بدست بياوريم و به       

. همين اعتبار کارمان را بکنيم           
 آذر يک        ١٣خود اعتراضات        

. گواه نقش و دخالت موٽر ما بود        
ما شلوغ نميکنيم اما نقش                         
خودمان را هم ميشناسيم و بر آن        

يک نقطه ضعف جدی ما      .  واقفيم
مساله حزب و اندامهای حزبی            

ما حزبی هستيم که ستون        .  است
و .  فقرات شکل گرفته ای نداريم      

بدون يک ستون فقرات شکل               
گرفته و قوی حزب نميتواند در          
نوسانات سياسی دوام چندانی              

راستش باالترين     .  داشته باشد    
. بخش حزب ما باالی حزب است    

بنظرم هر چه در سلسله مراتب          
حزبی باالتر می آييد، می بينيد            

اين هم  .  که حزب منسجم تر است    
و هر چه   .  خوب است هم بد است    

راستش در اين سلسله مراتب               
پايين ميرويم متوجه ضعف                   

ما بايد  .  قدرت اندام خود ميشويم     
بتوانيم حزب و اندام سازمانی              
خود را در اين شرايط شکل                   

ما برای اين که حزب                .  دهيم
سازمانده و رهبر به تمام معنای          
کلمه بشويم بايد اول حزبمان را          

حزبی که در   .  اجتماعا شکل دهيم  
هر نوسانی دستخوش تکان                   

بتواند تماميت و کليت             .  نشود
 . حزب را نمايندگی کند

 

رفقا من راجع به نقاط ضعف و           
قوت بطور خيلی کلی و اجمالی          

بحٽ دقيقتر را به     .  صحبت کردم 
. کميته های حزبی محول ميکنم         

اجازه دهيد در اين کالم پايانی              
من از اين      .  تاکيدی مجدد بکنم     

پلنوم اين انتظار را ندارم که                  
ما .  قطعنامه های متعددی بدهد        

قطعنامه زيادی برای بحٽ                    
ما .  احتياجی هم نداريم      .  نداريم

خط مان     .  قطعنامه کم نداريم        
سياستمان روشن    .  روشن است   

اصال يک انتقاد مخالفين         .  است
ما اين است که چرا در قبال                    

! جنگ سه تا قطعنامه داريم؟               

 !حق با ما بود
 ...سخنرانی افتتاحيه علی جوادی در پلنوم دوم حزب

حاضر با طيف وسيعی از فعالين             
راديکال و سوسياليست جنبش های       

. اجتماعی در تماس و ارتباط هستيم      
ما عليرغم اندام کوچکتر سازمانی         
خود توانسته ايم کاری بکنيم که                
حزب کمونيست کارگری بعضا در      
برخی موارد به آن نائل نيامده                    

ما در عين حال شاهد روی           .  است
آوری بخشهايی از فعالين به طرف        
خودمان بوديم که برايمان زمينه              
مناسبی برای کار و گسترش                       

 . فعاليت فراهم کرده است

 

اين پلنوم بنظر من ميتواند پلنومی           
باشد که يک ارزيابی رو به جلو و           

. جدی از موقعيت خود بدست دهد          
نقاط ضعف و نقاط قدرتمان را                  

. بشناسد تا بتواند روی آن کار کند           
ما بايد بتوانيم بسيار ابژکتيو                        

تالش . موقعيت خود را تصوير کنيم 
کنيم نقشه عملهايی را تعريف کنيم          
که ما را از اين وضعيت به جلو                 

ما بايد نيروهای            .  خواهد برد     
 . کارمان را جمع و جور کنيم

 

اگر نگاه ساده ای بخودمان                           
بياندازيم، و من قصد ارائه ارزيابی       
همه جانبه ندارم، بايد گفت که ما              
توانسته ايم خط سياسی خودمان را         

توانسته ايم   .  به روشنی تبيين کنيم       
نقاط اشتراک و افتراق خودمان را         
با ساير بخشهای کمونيسم کارگری       
بيان کنيم و تالش کنيم دوری ها و            
نزديکی هايی بر اين مبنای اصولی       

ما توانسته ايم نشريه ای     .  ايجاد کنيم 
منتشر کنيم که شايد بشود گفت                   
نشريه جذاب، دندان گير، تاٽير                 

به نقد    .  گذار و خط دهنده باشد              
بورژوازی پروغرب و ملی                       

حداقل خود من       .  اسالمی بپردازد   
مدتها بود که روز معينی به دنبال            

االن نشريه  .  انتشار نشريه ای نبودم   
برای يک دنيای بهتر چنين موقعيت     
و احساسی را برای من بوجود                  

قبال جمعه که ميشد، ته     .  آورده است 
دلم ميگفتم وای اميدوارم که خط               

دست و دلم   .  غلطی در نشريه نباشد   
االن )  خنده حضار    .  (می لرزيد    

االن مشتاقم که ببينم     .  اينطور نيست 
اين نشريه   .  رفقايمان چه کرده اند       

٣٢شماره   
متاسفانه پيچيدگی مسائل و چند             (

جانبه بودن مسائل و ضرورتهای          
قطعنامه ).  متفاوت را نمی بينند          

ما در مورد         .  مشکل ما نيست        
حساسترين مسائل جامعه حرف             

ما از تک تک مواضعمان     .  زده ايم 
اين نقطه قوت    .  ميتوانيم دفاع کنيم   

در رابطه با جنگ،              .  ما است    
اعتراضات دانشجويی، اعتراضات   

من شخصا      .  کارگری و غيره          
اما آن      .  نگران قطعنامه نيستم          

که بايد مشغله اين پلنوم       "  نگرانی"
بشود و بايد روشن و همدل و هم              
جهت و هم فکر از آن بيرون بيائيم         
مساله سازماندهی اندام حزب و              
مساله کار سازماندهی ما علی                  
العموم و سازماندهی ما در خارج          

ما در شکل دادن به اندامهای    .  است
حزبی دارای کمبودهايی هستيم که       

ما هنوز    .  بايد بر آن غلبه کنيم             
واحدهای حزبی با سوخت و ساز           
روتين را به طور کامل شکل نداده        

. رهبری داريم  .  نشريه داريم  .  ايم
اما به اندامهای حزبی    .  سايت داريم 

اين يک     .  تماما شکل نداده ايم            
ما بايد ستون    .  وظيفه عاجل ماست   

فقرات حزبی مان را در اين دوره          
 . بسازيم

 

رفقا ما آن رگه در کمونيسم هستيم         
ما آن رگه در     .  که تقليل گرا نيستيم    

کمونيسم کارگری هستيم که به                 
اما زمينی و           .  شدت راديکاليم     

ما پرچم کمونيسم کارگری    .  مسئول
. منصور حکمت را در دست داريم      

ما آن خطی    .  اين نقطه قوت ماست    
هستيم که بيشترين تالش را برای          
باال بردن ميزان انسجام سازمانی          

ما .  کمونيسم کارگری خواهيم کرد     
آن رگه در کمونيسم کارگری                    
هستيم که در صدد تامين ملزومات       

. پيروزی کمونيسم در ايران هستيم     
. موانع راه را ميشناسيم                                

نيازمنديهای کارمان را هم                         
پلنوم بايد معضالت           .  ميشناسيم

پيروزی کمونيسم را بشناسد و                 
اقداماتی را که بايد در دستور                    

. حزب قرار بگيرد را مشخص کند      
مهمترين حلقه از نظر من در                    

. شرايط حاضر سازماندهی است         
. ساختن حزب داخل کشور است           
. اين انتظار ما از اين پلنوم است             

 . *دست همه تان را ميفشارم

متن حاضر بمنظور چاپ             )  ١(
 . اديت و تنظيم شده است



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

سايت روزنه، سايت حزب                        
کمونيست کارگری، مطلبی منتشر      
کرده که حاوی انتصاب يکی از              

بنی صدر به          "  کلمات قصار    "
اين مطلب   .  منصور حکمت است     

نوشته يکی از کادرهای اين حزب        
. باسم مهران محبوبی است                        

بالفاصله پس از درج اين مطلب،          
علی جوادی طی اطالعيه ای                   
خواهان پس گرفتن اين جعل و                 
اتهام و عذرخواهی از درج اين               

اين اطالعيه با بی            .  مطلب شد   
اعتنايی رهبری ح ک ک و پاسخی       
زشت از نويسنده مطلب مواجه               

 . شد

 

چه منافعی اين حرکت زشت و اين       
دروغ بزرگ را توجيه ميکند؟ چه        
منافعی موجب ميشود که رهبری          
ح ک ک در قبال تشبيه منصور               
حکمت به بنی صدر بی خيال                    
باشد؟ سکتاريسم؟ سرخ نگه داشتن      
صورت به هر قيمت؟ يا تائيد اين           
جعل؟ روشن است که سکوت                  
رهبری ح ک ک به معنای تائيد               

در اين صورت      .  برداشت ميشود  
چه شرايطی رهبری و کادرهای           
اين حزب را به استفاده از صفات           
و تشبيهات ديسيپلين پادگانی سوق        

حزب "داده است؟ ارائه تصوير            
قرار است چه مشکلی را          "  آهنين

حل کند؟ اين سواالت خواهی                    
. نخواهی به ذهن متبادر ميشود              

پاسخ به اين سواالت هر چه باشد،         
ذره ای در اين واقعيت تغيير                     
نميدهد که رهبری ح ک ک                        
موظف است در پيشگاه جنبش                 
کمونيسم کارگری و دوستداران             
منصور حکمت بابت اين جعل                

 .عذر خواهی کند

 

 :مطلب مزبور چنين ميگويد

من می خواهم جمله منصور                  "
حکمت را بياد بياورم که در جايی         
شنيدم که به ديگران رو کرد و                  

چکمه ها را از پايتان در                گفت    
صد البته که حزب                 !  نياوريد

کمونيست کارگری چنين است و            

من در    :  "او با خنده ميگويد           
پاسخ به استدالل های حميد فقط        
يک جمله ميگويم، من پوتين               
هايم را از پا در نمياورم،                       

) خنده شديد حضار     !"  (  رئيس
در حزب حميد تقوايی                   {  

} خودمانى رئيس ناميده ميشد           
بنی صدر، يادتان هست در              "

حمله به کردستان گفت من                    
پوتين هايم را از پا درنمياورم؟         

تو اول بايد     }  بايد به او گفت       {
يک پوتين بخری، بپوشی بعد            

خنده !"  (اگر خواستی در نيار        
پس از اين شوخی    )  شديد حضار 

و مزاح منصور حکمت وارد            
نوار اين    .  (دنباله بحث ميشود      

بخش از سمينار در سايت برای        
. يک دنيای بهتر موجود است           

com.wupiran.www ( 

 

آنچنان اين صحبت روشن گفته         
شده، آن چنان فضا پر از خنده            
است که حتی نميتوان برای يک       
لحظه شک کرد که نويسنده ح            
ک ک اين بحث را سوء تعبير             
کرده يا اشتباها خارج از متن              

با تمام حسن       .  نقل کرده است      
نظری که مايلم در اين مورد               
نشان دهم، فضا آن چنان گويا             
است و گوينده خود نيت اش را           
آنچنان روشن بيان ميکند که               
نميتوان حتی برای يک لحظه            

. امکان بدفهمی را جايز دانست       
منصور حکمت دارد به مزاح           
صحبت اين ديکتاتور مضحک،     
پا در هوا را خطاب به صحبت          
های حميد تقوايی در مورد                   
انقالب سوسياليستی و در نقد              

 . وی  بيان ميکند

 

واقعا جای تاسف است که                     
رهبری ح ک ک پای در يک              
مسير سراشيب عبور از                        
منصور حکمت و کمونيسم                 

رهبری .  کارگری گذاشته است     
ح ک ک با پرتاب انواع و اقسام        
اتهامات زشت و موهن و بعضا        
ارتجاعی منقدينش را مورد                

 نامه سرگشاده به رهبری ح ک ک
 عبور از منصور حکمت تا کجا؟

 !انتصاب جعليات ارتجاعی به منصور حکمت را متوقف کنيد
 آذر ماجدى

... در چنين راهی قدم بر می دارد           
". 

جای تاسف است که رهبری ح ک          
ک با سکوت خود بر دعوت به                  
ساختن حزبی با اسلوب بنی صدر،        
ديکتاتور مضحک تاريخ ايران، بر      

اين به    .  اين روش تائيد ميگذارد         
حزبشان را  .  خودشان مربوط است   

و دن    "  قهرمان"بر اسلوب هر            
کيشوت تاريخی که ميخواهند                    
بسازند ولی حق ندارند در اين راه           

. به منصور حکمت متوسل شوند            
حق ندارند منصور حکمت را هم            
طراز هيچ شخصيت ارتجاع قرار         

حق ندارند در روز روشن           .  دهند
جعليات و دروغ به منصور حکمت      

. ما نخواهيم گذاشت      .  نسبت دهند   
 .افشايشان ميکنيم

 

نويسنده اين جعليات در پاسخ به               
اطالعيه علی جوادی با حق بجانبی       

 –موهنی ما را به کنفرانس سلبی             
اثباتی در حاشيه کنگره سوم حزب         

 2000کمونيست کارگری در اکتبر     
جای تاسف است    .  ارجاع داده است   

که بخاطر اثبات اين جعل بايد                     
خوانندگان را به اين کنفرانس                    

اميد ميرفت که سريعا با               .  ببريم
انتشار يک اطالعيه، بخود آيند و            

هر دم   "اما   .  مطلب را پس بگيرند      
از اين باغ بری ميرسد، تازه تر از          

 !" تازه تری ميرسد

 

منصور حکمت در اين کنفرانس             
در نقد روش چپ سنتی، و بويژه              
حميد تقوايی، روشی نوين در                    
برخورد به مقوله رهبری سياسی           

در جامعه      در دوره های انقالبی         
موضوع اين بحث        .  طرح ميکند   

روش کسب رهبری سياسی جنبش        
اين بحث    .  سرنگونی مردم است       

توسط منصور حکمت ارائه                       
ميشود، حميد تقوايی پاسخ ميدهد و        
سپس منصور حکمت در برخورد         
به پاسخ حميد تقوايی صحبت اش            
را طنز گونه، با يک شوخی خطاب       
به حميد تقوايی، اين چنين آغاز                 

 :ميکند

٣٢شماره   
در سياست،  .  لطف قرار داده است   

عليرغم ظاهر راديکال فرياد های      
انقالب و سوسياليسم، بعضا کنار         
راست ترين نيروها قرار گرفته            

بارها منصور حکمت را          .  است
تحريف کرده است، اما انتظار               

شيب انميرفت که اين مسير سر             
اين چنين سريع طی شود و به                  
گودال چهره سازی ارتجاعی از          

! منصور حکمت منتهی شود                 
کمونيسم   خوشبختانه جنبش          

زنده و بالنده و دارای              کارگری
کادرهای هوشياری است که هر          
گونه تمهيدات اين چنينی را افشاء       

اکنون ديگر فقط بايد    .  خواهند کرد 
اميد داشت کسی در اين حزب                 

کسی بيدار  .  سوت خطر را بکشد     
شود، کسی بخود آيد و تا خيلی                

 . دير نشده ترمز را بکشد
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آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

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

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.co
m 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

mahahmadi@yahoo.com 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – 
N. America 

Routing Number : 121 000 
248 

Account Number: 36 48 46 
88 52 



١۴صفحه  يک دنياى بهتر   

جمهوری اسالمی طرح شناسائى،       
دستگيرى و اخراج مهاجرين                   
افغانی ساکن ايران را به مرحله              

قرار .  جديدى ارتقاء داده است            
است شهروندان متولد افغانستان            
ساکن ايران که فاقد مدارک قانونی       
اقامت در ايران هستند را در                     

! محبوس کنند       "  اردوگاههايی"
جمهورى اسالمى دارد از تجارب        
دولت اسرائيل استفاده ميکند و                
اردوگاه هائى شبيه به اردوگاههاى      
فلسطينيان را براى شهروندان                 

تقى .  افغانستانى تدارک ديده است      
قائمى مدير امور اتباع و مهاجران        
وزارت آشور رژيم اسالمى، روز      

 ديماه طى مصاحبه ای با                     ١١
منبعد "خبرنگاران اعالم آرد آه          

مهاجرين غيرمجاز را در                           
اردوگاههائى که شرايط زندان را         

." خواهند داشت نگهدارى ميکنيم        
قائمى که سياستهای فاشيستی رژيم      
اسالمى را با وقاحت تمام بيان                  

تاآنون :  "ميکرد همچنين گفت          
افراد فاقد مجوز را به طور                        
مسالمت آميز و به وسيله اتوبوس          

گردانديم اما      به آشورشان باز می      
از اين پس با توجه به اختيارات               
قانونی آسب شده، قصد داريم                  
مهاجران غير مجاز را حداآثر تا          
پنج سال در اردوگاههايی آه                     
برايشان در نظر گرفته شده،                     

 ." نگهداری آنيم

 

قائمى و جمهورى اسالمى در                  
اجراى طرح ضربتى اخراج                    
شهروندان افغانستانى شديدترين           

. اشکال خشونت را بکار بردند              
فرزندان را از خانواده ها جدا                   
کردند و با کتک و شکنجه                           
کارگران را سرکار دستگير و                 

عکس و جزئيات     .  ديپورت کردند  
قربانيان اين سياستها در                               
بيمارستانهاى کابل و کسانى که              
زير شکنجه جانشان را از دست             
دادند توسط شاهدان عينى در                    

اين .  اخبار منعکس شده است              
ادعايی "  مسالمت آميز     "روش      

زمانى که رسما   !  رژيم اسالمی بود  
اعالم ميکنند به زندان و اردوگاه            
ميبريم و پنج سال زندانى ميکنيم،          
دارند از طرح يک اسارت                         

نميکند و ظاهرا راه گريزی هم         
دستگيرى، اخراج،  .  از آن نيست  

و زندانى کردن کارگران و                 
خانواده های شهروندان                         
افغانستانى هدفى جز رواج                  
خرافه مليت و ناسيوناليسم با              
هدف ضربه زدن به اتحاد طبقه        

اين تعرضى عليه    .  کارگر ندارد 
انسانيت و کارگران ايران بطور     

کارگران فريب اين      .  کلى است  
سياستهای سرمايه دارى                       

جوانان "که به فکر          "  خودى"
است را        "  بيکار خودمان       

کارگران ميدانند        !  نميخورند
سرمايه  مرز نمی شناسد،                     
کارگران ميدانند سرمايه به                 
کارگر نه به چشم يک انسان                
بلکه به چشم يک ابزار توليد               
سود نگاه ميکند و از موقعيت             
کارگر مهاجر براى پائين                     
نگهداشتن سطح دستمزدها و             
ايجاد رقابت مبان صفوف طبقه        

کارگران .  کارگر استفاده ميکند    
ميدانند خرافه مليت و تفاوتهای         
ملى تنها زنجير بردگى طبقه ما        

کارگران فريب  .  را محکم ميکند  
اين تبليغات پوچ و فاشيستى را          

 !نميخورند

 

کارگران با صداى بلند اعالم             
ميکنند که سرمايه دارى عامل          
بقا و مسبب تمام مشقات جامعه         

کارگران تبليغات   .  امروز است  
فاشيستى و سياست بردگى تمام        
عيار و عهد عتيقى عليه بخشى          
از هم طبقه هاى خود را قويا                

کارگران در     .  محکوم ميکنند    
مقابل اين ارتجاع فاشيستى که           
هدفش را تضعيف کل طبقه                 
کارگر و رواج خرافات ملى               
قرار داده است، سياست                         
همبستگى طبقاتى و اتحاد                     
کارگرى را پيش رو ميگذارند و      
بر وحدت و همسرنوشتى منافع        
طبقه کارگر بعنوان يک                        

. موجوديت جهانى تاکيد ميکنند       
ما اعالم ميکنيم اين جمهورى            
اسالمى و سرمايه داران هستند        
که به هزينه کارگران و از جمله   
شهروندان افغانستانى زندگى            

ما .  طفيلى خود را ميگذرانند          

 تهاجم فاشيستی 
 !عليه مهاجرين افغانی ساکن ايران را در هم بشکنيم

همگانی و پاکسازى کثيف قومى              
دارند مثل هميشه        .  حرف ميزنند   

براى سياست  "  توجيهات اقتصادى "
ضد کارگرى و ضد انسانی شان              

کمپين پاکسازى  .  دست و پا ميکنند     
و طرح ضربتى شان را با اشک              

جوانان بيکار  "تمساح ريختن براى     
شروع کردند و حال از          "  خودمان

حرف "  هزينه نگهدارى مهاجرين   "
 ! ميزنند

 

بخش اعظم اين مهاجرين کارگران       
کارگران افغانی در ايران         .  هستند

در دشوارترين شرايط توسط                     
استثمار "  ايرانی"سرمايه داران         

کارگران افغانی بی حقوق      .  ميشوند
ترين و محرومترين بخش طبقه               

سرکوب .  کارگر ايران هستند             
خونين، زندگى تروريزه شده،                  
تبليغات راسيستى مداوم در رسانه         
ها و توسط ارگانهاى دولتى،                      

 ،دستمزد کمتر، ساعت کار طوالنى    
کار شاق و طاقت فرسا، منشا سود          
سرشار سرمايه داران در ايران               

نميگويند بساط لفت و        .  بوده است  
ليس سرمايه دارى در ايران با کار         

چه متولد ايران و چه                   -کارگر
ميچرخد و تمام جالل و              -مهاجر

جبروت اين مرتجعين را کارگران        
 !تامين کرده اند

 

فاشيسم ايرانى دستکمى از فاشيسم         
کودکان .  آلمانى و اسرائيلى ندارد        

شهروندان افغانى را صرفا بدليل            
فاقد مدارک قانونی اقامت بودن از         
تحصيل محروم کردند، مرتبا اتهام        

را باالى  "  قاتل و دزد و تجاوزگر     "
. سر اين مردم شريف نگاهداشته اند     

مانند هر فاشيست ديگری در دنيا            
منشا بيکارى را مهاجرين قلمداد          "

حکم تير را در مشهد و            ".  ميکنند
با .  خراسان برايشان صادر کردند       

شکنجه و غارت اموالشان دستگير        
و امروز     .  و ديپورتشان کردند         

سياست اسارت در اردوگاهها را            
واقعا اينها تا کوره         !  پيش کشيدند  

هاى آدم سوزى چقدر راه دارند؟             
يک منشاء توجيه اين جنايت طوق         

" مليتى.  "است" مليت افغانى"لعنت  
که هيچکس خود داوطلبانه انتخاب        

٣٢شماره   

اعالم ميکنيم که سياست سرمايه          
دارى و جمهورى اسالمى                        
سياستى فاشيستى و ضد کارگرى        
و ضد بشرى است و قاطعانه بايد         
توسط مردم آزاديخواه و برابرى          

. طلب محکوم و با آن مقابله شود          
ما با صداى بلند اعالم ميکنيم که           
تقسيم بندی کارگران و مردم بر            
اساس مليت و غيره يک تقسيم                
بندی ارتجاعی براى چاپيدن و              

ما .  تبعيض عليه مردم است                
سياست فاشيستى دستگيرى و                
اخراج و زندانى کردن هم طبقه            
اى هايمان را قويا محکوم ميکنيم         

و يک صدا اعالم ميکنيم که                      
 !کارگران وطن ندارند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
دوشادوش طبقه کارگر و اردوى         
آزادى و برابرى سياست پاکسازى     
قومى جمهورى اسالمى را قويا            
محکوم ميکند و براى شکست اين       

تمامی .  سياست تالش خواهد کرد     
مهاجرين  افغانی بايد بدون قيد و           
شرط از تمامی حقوق شهروندی          

ما از نقطه نظر     .  برخوردار باشند 
اين افراد شهروندان متساوی                  

حزب اتحاد  .  الحقوق جامعه هستند  
کمونيسم کارگری برای جامعه ای     
آزاد و بدون تبعيض بر حسب                 

، تابعيت، محل تولد،                  "مليت"
جنسيت و مذهب، يک جمهوری          

 . سوسياليستی مبارزه ميکند

 

دست فاشيستها از شهروندان 
 !افغانی ساکن ايران کوتاه

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

آزادی، برابری، حکومت 
 !کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری

 ژانويه ۶ – ١٣٨٦ دی ماه ١۶
٢٠٠٨ 



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

توضيح، گفتگوى زير با يک                   
کارگر متخصص با هدف انتشار          
در يک نشريه کارگرى در ايران         

اين گفتگو توسط     .  تهيه شده است    
على طاهرى براى نشريه يک                
دنياى بهتر تنظيم و تلخيص شده            

 . است

   

در سالهاى اخير بيش از پيش نام           
علسويه تکرار ميشود و توجه                 

عسلويه دهکده      .  برمى انگيزد     
 ٢٧۶ايست نزديک دريا، و در              

کيلومتری جنوب شرقی بوشهر و        
 کيلومتری غرب بندر عباس       ۵٧٠

در کوتاه ترين       .  واقع شده است      
کالم عسلويه با ارائه تسهيالتی               
برای سرمايه گذاری همچون                  
معافيت گمرکی و مالياتی، تسخيل       
صدور ويزا برای خارجيان،                   
آزادی نسبتا کامل ورود و خروج         
سرمايه، تضمين کامل سرمايه               
گذاری خارجی وسود آن، امکان          
استفاده از تسهيالت حساب ذخيره،     
امکان ترانزيت و صدور مجدد              

عسلويه را در اين چند      ...  کاال، و   
سال به بهشت سرمايه داران بدل          

دنياى کارگران و         .  کرده است    
بردگان مزدى دراين بهشت                      

سرمايه داران براى   .  متفاوت است 
باال نگه داشتن نرخ سود با کاهش         
دستمزدها، افزايش ساعات کار،          
استثمار فزاينده درکم ترين زمان          
ممکن، و شرايط رفاهی و                          
بهداشتی تقريبا صفر، عسلويه را         
به جهنم زمينی کارگران تبديل                

در اين مصاحبه سعی        .  کرده اند  
شده است زوايای بيشتری از اين          

اين .  جهنم مدرن را تصوير کنيم         
امر هم طبقه کارگر را از شرايط          
کار و مبارزه بخشى از هم طبقه            
ايهايش مطلع تر ميکند و هم براى        
کارگران کمونيست و سوسياليست      
و پيشروان طبقه که بايد راهى                
براى اتحاد و تشکل کارگران                  
دراين کونه جهنم هاى سرمايه                

 . بيابند مفيد است

  

ممنون که در اين گفتگو شرکت            

در فکر  .  در اين شرايط کار کنند    
بودند که اين نيروی کار را                   

با .  چگونه و از کجا تامين کنند         
اين طرز فکر کار را به يک                
شرکت کره ای به نام هيوندای            

در واقع همه ی      .  واگذار ميکنند 
کار دست  .  کار ها اين طوريست   

هيوندا .  به دست می گردد                
تجهيزات و وسايل را می آورد          

 ٣ يا   ٢و برای نيروی انسانی با       
شرکت ايرانی قرار داد ميبندد            
که اصطالحا به آنجا من پوور           

می گويند که يکی      )  تامين نيرو (
از اين شرکت ها آن موقع                       
شرکت هرمزان بود که در                    

-٣٠فعاليت های گازی سابقه             
 . ساله دارد۴٠

  

به تدريج که شرکت های ايرانی        
. می آيند، حقوق ها کم ميشود              

شرکت های خارجی هم ديدند             
کارگرهای ايرانی با حقوق کمتر      
هم کار می کنند و خوب اين                  

 ادامه پيدا     ٣ و     ٢قضيه از فاز       
مثال فرض کنيد يک                 .  کرد

 تا جوشکار      ١٠شرکت ايرانی      
داخل فاز می اورد، مثال برای            

بعد به حساب         .  ٣ و         ٢فاز     
 دالر بابت   ٢٠٠٠کارفرما ماهی   

دستمزد کارگران ميگرفتند ولی       
.  دالر به آنها می دادند      ۵٠٠فقط  

 که دنبال   ٣ و   ٢هم زمان با فاز      
ميشد، شرکت پتروپارس ايران         

پتروپارس .   را ميگيرد       ١فاز    
پديکو و    "کار را به شرکت                

داده بود که دايلم طراح            "  دايلم
بود و پديکو ساخت آنجا را به              
عهده داشت و شرکت دايلم کار          
را به يک شرکت ايرانی ديگر           

 .به نام آذراب داده بودند

  

 قرار بود چه کاری انجام        ١فاز  
 دهد؟

منطقه عسلويه يک حوزه گازی        
پروژه های عسلويه دو          .  است

در .  بخش دارد، آبی و خاکی            
بخش آبی سکو می زنند و گاز            

اين گاز   .  را استخراج می کنند       
اصطالحا گاز ترش است که               
همراه مايعات گازی است و اين        
ارزش مند ترين محصول حوزه       

 ٣ی گازی عسلويه است که                 
. برابر نفت خام قيمت دارد                   

  اس ٢اچ  همراه اين گاز ترش        
 اس و    ٢است و در پااليشگاه اچ     

 ؛عسلويه
 از اردوگاه های اجباری کار هيتلر

 تا اردوگاه های اجباری کار جمهوری اسالمی
 على طاهرى

در ابتدا شرح حالی از              .  کرديد
وضعيت آنجا به ما بدهيد و کمی           
در مورد اين که چه طور شما به          
آنجا رفتيد و چه چيز باعث شد              
که با توجه به شرايط سخت آنجا          

 کار را ادامه داديد؟
به خاطر فوت پدرم مسئوليت                  
خانواده به دوش من افتاد به هر              
حال چاره ای نداشتم جز اين که             

در تهران کار به سختی     .  کار بکنم 
پيدا ميشد و اگر هم پيدا ميشد                     
درآمد کافی نداشت که شرايط                 

به .  مالی خانواده ام را پوشش دهد      
من .  همين خاطر به عسلويه رفتم       

وقتی به آنجا       .   رفتم   ٨١خرداد    
رسيدم تصوری که از کار داشتم           

محيط .  چيزی نبود که آنجا ديدم          
خيلی ...  خشن به نظرم آمد و                

لحظه اول حس پادگان به          !  منظم
ساعات کار روزانه   .  من دست داد  
البته .   ساعت است  ١٠در عسلويه   

گاهی اوقات کارگران را          .  اسما
 ساعت هم نگه می           ١٣ الی      ١٢
در زمستان زمان غذا يک          .  داند

در تابستان روزها      .  ساعت است  
 ساعت تعطيلی      ٣بلندتر است و        

 .است

  

آيا دفتر خاصی برای کاريابی                 
کسانی که جويای کار هستند                   

 وجود دارد؟
نه، شايد بتوان گفت با ارتباطات           

. می توان در آنجا کار پيدا کرد              
 شروع به کار    ٧٨عسلويه از سال    

 ٢کرده و زمانی که من رفتم فاز           
 در  ١ ساخته شده بود و فاز           ٣و  

عسلويه حوزه    .  حال ساخت بود      
گازی مشترک ميان ايران و قطر         

 سال قبل در     ١٠است که قطر از       
حال برداشت از اين حوزه می                

 با يک شرکت ايرانی      ١فاز  .  باشد
قرارداد بسته شد به نام پترو                     

 با توتال    ٣ و    ٢برای فاز    .  پارس
من .  فرانسه قرارداد بسته شد             

شنيده ام زمانی که فرانسوی ها              
آمدند و زمين را تحويل گرفتند               
تصورشان اين بود که بعيد است           
کارگران ايرانی بيايند و اينجا و            

٣٢شماره   
آب آن گرفته ميشود و تبديل می              
شود به گاز مصرفی که استفاده              

پااليشگاه بخش خاکی       .  می کنيم   
. پروژه اين کار را انجام می دهد          

 پااليشگاه ها    ١٠ و    ٩ تا    ١از فاز    
کارفرکای اصلی تمام            .  هستند

 است  پ و جی سی     فازها شرکت    
که اين کار را به شرکت های                    

 مال   ١مثال فاز     .  مختلف می دهد    
 به توتال،    ٣ و   ٢پتروپارس،  فاز     

 ٧ و  ۶.   به انی ايتاليا      ۵ و     ۴فاز   
 ١٠ و    ٩ به پتروپارس و فاز          ٨و

مربوط به يک شرکت ايرانی                   
انها هم زير مجموعه خود         .  ديگر

 .را دارند

  

با کارگران چگونه قرارداد                       
 ميبندند؟

در عسلويه و پروژه های نفتی و            
گازی ايران قرار دادها نامعلوم              

مناقصه اصولی دارد که در      .  است
معموال .  عسلويه رعايت نمی شود    

در مناقصه ها کار را به پايين                  
ترين قيمت می دهند و آن شرکت          
پيمان کاری هم بايد سودش را به           
هر قيمتی ببرد، چون نيامده که               

حاال هم کيفيت کار          .  ضرر کند   
پايين می آيد و هم شرايط برای                

حقوقش را  .  کارگر سخت می شود   
 ماه عقب        ۵دير می دهد مثال               

مياندازد که اين عقب انداختن                   
حقوق برای پيمان کار فرجی                   

اين طوری شده و اين                  .  است
. سيستم در هم تنيده شده است                   

کارگر در درجه اول برای حقوق         
و .  شرکت خودش را می شناسد          

اهرم فشار زيادی هم ندارد و قرار       
گاهی .  ها معموال يک طرفه است      

با کارگر قراردادی بسته نمی                  
مثال در قراردادی که خودم        .  شود

با شرکتم امضا کردم، قيد شده بود        
 ماه حقوق نگرفتم حق     ٣که اگر تا    

قراردادها زمان    .  اعتراض ندارم   
قرار داد فقط يک چيزی            .  ندارد

است که کارگر امضا می کند که            
يک سری شرايط را بپذيرد و                  
حتی به کارگر نسخه ای از                        

اگر .  قرارداد داده نمی شود                 
شرکت ادعا کند که من اين کارگر        
را نمی شناسم کارگر مدرکی                   

آنجا .  برای اثبات در دست ندارد         
 روز استراحت    ۶ روز کار و       ٢۴

 .می کنند

  

  ١۶صفحه 



١۶صفحه  يک دنياى بهتر   

يعنی رسما آنجا تحت شمول                    
 قانون کار نيست؟

چيزی به نام قانون کار          .  نه...   
 .اصال آنجا نيست

  

اين طور که من شنيده ام نحوه               
پرسنل خارجی با ايرانی آنجا                  

حتی بين     .  تفاوت فاحشی دارد        
. مهندسان و کارگران                                   

 اينطوراست؟
عالوه بر     .  همين طور است        .. 

هيوندا، شرکت کره ای ديگری به        
نام دايلم نيز در آنجا بود  که                       
نفراتشان نسبتا فهميده تر هستند و         

تفکر، .   طراح بودند       ١در فاز        
در بين خود      .  تفکر نظامی است     

کره ای ها مثال سرپرست زير                
بعد با اين       .  دستش را می زند          

طرز تفکر هم می خواستند با                   
کارگران ايرانی برخورد کنند و            
کارگران هم طبعا به آنها واکنش            
شديد نشان می دادند و طبيعتا                   
درگيری ها و اعتراضاتی رخ می       

 ٧٩مانند اتفاقاتی که در سال        .  داد
ظاهرا چند کارگر      .    افتاد     ٨٠و   

کره ای و هندی که برای شرکت            
هيوندای کار می کردند  به يک              

بعد .  پسر ايرانی تعرض می کنند       
کارگر های ايرانی به کمپ کره             
ای ها حمله می کنند و حتی تا                   
کمپ فرانسوی ها می روند و آنها        

يک !  هم به نخلستان فرار می کنند      
روز طول می کشد تا دوباره به              

اين شورش     .  سر کار برگردند        
 رخ  ٣ و   ٢شديدی بود که در فاز        

اعتصابات ديگری هم بود        ...  داد
که برای دير پرداخت کردن حقوق    

در اين مدت چيزهای                ...  بود
يک بار در کارگاهی     .  زيادی ديدم 

ديدم که يک نفر بنزين روی خود          
ريخته بود و ميخواست خودش را        

 ۴برای اين که حدود         .  آتش بزند  
 ماه حقوق کارگران را نداده       ۵الی  

بودند و اين فرد می خواست با                
 .اين شيوه حقوق معوقه را بگيرد

  

برخوردشان با کارگر هايی که               
اعتصاب می کردند چگونه بود؟          
اعتصاب ها چگونه رفع و رجوع        

يعنی روندی که آنجا از          .  کردم
آدم می سازد يعنی خواب و کار         
و خواب و کار برای من تکرار         

شديدا با آن مقابله می              .  نشود
مخصوصا ماه های اول        .  کردم

هميشه برای من اين سوال                     
مطرح بود که اين آدمهايی که             

 -خود من    -در عسلويه هستند         
فراموش شده ايم؟ برای من                   
اردوگاه های کار اجباری تداعی      

نمايندگان مجلس گاها می      .  ميشد
از مينی بوس کولر                 .  آمدند

دارشان برای لحظه ای پياده                
اين جور بازرسان       .  نمی شدند   

ذره ای به هويت انسانی                          
. کارگران ارزش قائل نمی شوند     

برايشان کارگر حکم ماشين سود      
 !ساز را دارد نه انسان

  

صرفا برای افتتاح پروژه ها می       
 آمدند؟

افتتاح يا رساندن يک پروژه          ...
در واقع رساندن       .  برای افتتاح   

فشاری .  پروژه به قول هايشان       
که در آستانه ورود اين                             
مفتخوران به کارگران می آيد             

وقتی يکيشان  .  قابل وصف نيست  
قرار بود بيايد مصيبت مضاعف      

اين کار را        :  "شروع می شد       
 نيمه شب    ١تا ساعت    .  انجام بده 

اين کار بايد   .  من قول دادم  .  بمان
و از اين حرف های      "  انجام شود 
من هرچه بگويم          .  نا معقول    

نميتوانم سختی های آنجا را                  
شرايط بد  .  برای شما تصوير کنم   

جوی،  گرما، شرجی، دوری از       
. خانواده، وضعيت بد غذايی              

بديهی است که برای کار کردن         
در آن شرايط، بايد يک حداقلی           
از مواد غذايی به کارگر داده               

به عنوان مثال ميوه حتما         .  شود
بايد جزو مکمل های غذايی                  

اما دريغ از   .  ثابت کارگران باشد  
 . ميوه ای که به کارگران بدهند

 

حتی آب سالم هم به سختی در              
. اختيار کارگر قرار می گيرد            

يعنی آب شيرين که داده ميشود          
معلوم نيست تميز هست يا                      

من خودم در خانه ای             .  نيست
زندگی می کردم که اگر چه يک       
کمپ کارشناسی و اداری بود،           
ولی از منبعی آب ميخورديم که         

. قورباغه در آن زندگی می کرد       
البته گاهی هم آب معدنی به ما             

 ؛عسلويه
 از اردوگاه های اجباری کار هيتلر

 ...تا اردوگاه های اجباری کار جمهوری اسالمی

 می شد؟
اعتصاب شکستن روش های              ...

اگر دو سال پيش با        .  مختلفی دارد 
من مصاحبه می کرديد حس                       

االن من خودم          .  ديگری داشتم    
من االن جز     .  چيزی بينابين هستم    

ها هستم با وعده     "  اعتصاب شکن "
به خاطر اين که يک              .  و وعيد   

. محبوبيت نسبی بين کارگرها دارم     
اگر موقعی کارگران اعتصاب کنند     
من اولين نفری هستم که فرستاده            

. می شوم برای اعتصاب شکستن         
گاهی به خودم می گويم من دارم             

دارم از حسن نيت    .  چه کار می کنم   
البته تا    .  کارگر استفاده می کنم          

جايی که بشود سعی می کنم از                 
به هر حال   .  حقوق کارگر دفاع کنم   

يا :  روش های مختلفی وجود دارد       
يکی مثل من را می فرستند يا                    

 تا از سران                  ۴ممکن است            
اعتراض را بيرون بکشند و                       
بترسانندشان يا وعده و  وعيد                    

. بدهند پول شما را می دهيم                        
کمااينکه اين برای خود من اتفاق            

اعتصابی که اتفاق افتاد               .  افتاد
که !  کارفرما گفت برو حسابداری       

من گفتم من نيامدم حقوق خودم را          
 . نفر ديگر هم هستند۴٠٠بگيرم، 

  

 خشونتی هم هست؟
. ظاهرا قضيه اين طوری نيست      ..  

چون اعتصابات در شرکت های            
حاال .  پيمان کاری شکسته ميشود        

مثال يک مقداری کار فرما کوتاه             
مثال .  می آيد يک مقداری کارگر         

 ماه به   ١ ماه حقوق بخواهند      ۵اگر  
 .انها می دهند

  

آيا بازرسی به معنی دقيق آنجا                
متداول است؟ ايا کسی به آنجا سر        

 می زند؟
واقعيت اين است که من يک            ...  

سال و نيم اول که آنجا بودم سعی            
می کردم به هيچ وجه در سيستم              

 ۴-٣يعنی من شايد شبی     .  حل نشوم 
بيدار می ماندم     .  ساعت ميخوابيدم  

. و فکر می کردم که نبايد حل شوم        
موزيک گوش می کردم، فکر می         

٣٢شماره   
می دادند و اما بعد دوباره تا دو                
ماه خبری نبود و ما از آب منبع               

در گرمای آنجا   .  استفاده می کرديم  
گاهی قحطی برق هم پيش می                  

گاهی ميبينی وسط ظهر يک        .  آمد
 . ساعت برق قطع ميشود۴دفعه 

  

 حتی برق کارگاه ها و پروژه ها؟
نه آنجا از ژنراتور ها استفاده می         

کار به هيچ وجه قطع نمی           .  شود
مطمئن باشيد آنها به اين              !  شود

همچنين تعدادی از آدم    .  فکر هستند 
ها در کمپ هايی زندگی می کنند          
که برق آن با ژنراتور تامين                      

خب آن ها مشکل برق             .  ميشود
ندارند اما مشکل وحشتناک                       

آبی که مصرف می    .  ديگری دارند 
کنند آن قدر داغ ميشود که نمی                

لوله کشی  .  شود با آن دوش گرفت     
روی سطح زمين است حرارت             
آب به قدری زياد است که آدم                   
برای حمام دچار مشکل جدی می         

و يا يک سری آدم ها در               .  شود
روستا های عسلويه خانه گرفته اند      

. آن جا هم برق قطع می شود                    
وضعيت بهداشتی هم بسيار                      

هيچ فکری برای    .  وحشتناک است 
االن .  زباله ها و فاضالب ها نشده      

ساحل عسلويه را نگاه کنيد کثافت        
 .مطلق است

  

به عبارتی ديگر شما نشانی از              
سازمان محيط زيست آنجا نديديد؟      
نه برای کنترل آينده های صنعتی         
نه برای حفاظت از محيط زيست           

 منطقه؟
نه چنين مقوله ای به هيچ وجه در          

اصال معلوم     .  آنجا معنی ندارد        
نيست که دفع زباله ها و فاضالب         

ببينيد عسلويه   .  چه سيستمی دارد     
دهی بوده که االن بزرگ شده و              

آنجا هم زمين      .  شهری شده است     
طوری هست که چاه کم عمق هم           
بزنی، خيلی زود به آب ميرسی،           

بنا بر   .  چون نزديک ساحل است      
اين فاضالب مکان های مسکونی        
و محيط های صنعتی مستقيما به            

يعنی محيط آنجا       .  دريا می رود      
از طرفی با وجود    .  آلوده شده است  

 هزار نيروی    ٧٠-۶٠اين که آنجا      
کار دارد، يک جای تفريحی                     

چيزی به نام تفريح گاه،             .  ندارد
سالن ورزشی يا سالن بازی                      

اين .  ندارند
  ١٧صفحه 



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

واقعيت را در نظر بگيريد چه                 
سود عظيمی از اين پروژه ها                  

يعنی هر پروژه    .  حاصل می شود   
 سال پس از شروع بهره           ٣ تا     ٢

برداری،  کل سرمايه اش را بر              
اين گفته خود مسئوالن . می گرداند 

مربوطه است که ما از راه اندازی       
اين پروچه ها سود عظيمی                        

 .خواهيم برد

  

 و شرکت های خارجی؟" ما"البته 
راستش اصوال برای کارگر                     
کجايی بودن سرمايه دار هيچ                  
فرقی نمی کند و هر کدام تا بتوانند        
از کارگر کار می کشند و کمتر              

اما منظور اين    .  دستمزد می دهند   
بود می توانستند يک جزيی از                
سود را برای آبادانی همان محل و        
رفاه کارگرانی که آنجا کار می               

 .کنند بپردازند

  

آيا مردم بومی آنجا جذب همين              
 پروژه های عسلويه شده اند؟

نه بيشتر کارگران غير بومی                   
از مردم بومی آنجا تنها            .  هستند

عده محدودی در عسلويه کار می         
کنند و مابقی به نظر ميآيد                           

. بيشترشان در کار قاچاق هستند           
قاچاق کاال و اجناس نه مواد                      

حاال هم که گفتم مواد                 .  مخدر
مخدر، واقعا مواد مخدر در                      

االن اين    .  عسلويه بيداد می کند         
. مسئله در آنجا بسيار عادی است         

طوری شده در خيابانی که به                   
کمپ کرمانشاه منتهی ميشود به             

می فروشند  "  مواد"صورت علنی    
 ٧٠و شايد اغراق نيست اگربگويم      

درصد کارگرهايی که آنجا کار              
می کنند اگر نگوييم معتاد هستند،         
سختی کار را با مواد مخدر                       

وقتی می گويم     .  تسکين می دهند    
عسلويه اردوگاه کار اجباری                   
است، واقعا بايد عمق اين حرف            

فقط اردوگاهی     .  را درک کرد        
است که به زندانيانش حقوق می            

 ٩-٨ صبح تا    ۶چون فرد از    .  دهد
بعد وقتی     .  شب کار می کند              

برميگردد به محل استراحت يا               
مشکالت "  خوابگاهش"همان         

کارگران چگونه به محل کار               
 خود می روند؟ پياده؟

اتوبوس ها يی هست که اول       .  نه
وقت آنها را به محل کارگاه                   
هايشان می برد و در پايان آنها           

البته می     .  را بر می گرداند            
توانيد حدس بزنيد که اين                        
اتوبوس ها وضع فالکت باری           
دارند و شايد اتوبوس های از               
رده خارج شرکت واحد و يا                 
خطوط بين شهری باشند که                  
انبوه کارگران به هم فشرده را            

 .جابجا می کنند

  

برای مديران و کارشناسان                 
 چطور؟

برای يک عده از آنها که به                   
نوک هرم مديريتی نزديک ترند       

. امکانات بيشتری وجود دارد            
البته نه امکاناتی آنچنان فوق                

فرضا ممکن است اتاقی       !  العاده
به آنها بدهند که دارای دستشويی      

و يا مثال از تغذيه بهتری         .  باشد
فرض کنيد به همراه ميوه                       

ازمديران (برخوردار باشند                
يعنی اين  )  بسيار رده باال بگذريم   

امکانات اضافه، بيشتر محدود به     
ضرورياتی ميشود که بقيه از آن      

يادم می آيد بعضا که       .  محرومند
گذر يک کارشناس ايمنی و                   
بهداشت به کارگاه می افتاد می          
گفت در اين درجه حرارت                   

ب به هيچ وجه کار             [نوشيدن    
بايد به کارگران         .  ساز نيست    

اما از   .  شربت آبليمو داده شود       
در نظر  .  اين چيزها خبری نبود     

 درجه و     ۵٠بگيريد در گرمای       
برای سازگاری با شرايط سخت       
آب و هوايی روزانه چندين                   
پاکت آب ميوه به هزينه خودش          

در حالی که      .  مصرف می کند     
قانونا اگر حساب کنيم خود                    
کارفرما يا شرکت های کار                  
فرمايی بايد حداقل چيزی در حد       
شربت آبليمو را برای کارگران         

کفش ايمنی   .  خود تدارک ببينند     
نمونه مشابه ديگری است که               
تامين آن از سوی کارفرما از              

وقتی نگاه    .  الزامات کار است      
می کنی متوجه می شوی که                 
بسياری از کارگران کفش های          
پاره به پا دارند يعنی يا کفش به          
آنها نمی دهند يا ازجنس بسيار            
بدی می دهند که زود پاره می             

 .شود

 ؛عسلويه
 از اردوگاه های اجباری کار هيتلر

 ...تا اردوگاه های اجباری کار جمهوری اسالمی

بسياری در انتظار اوست که بايد با       
مثال خود من سال     .  آن روبرو شود  

 ٢٠اول جايی زندگی می کرديم که      
نفر بوديم و يک دستشويی و حمام          

 اتاق داشت و در هر            ٢داشت و     
خالصه هيچ  .  اتاق چندين تخت بود   

حتی تنها دست         .  امکاناتی نبود    
 .شويی هم چندان بهداشتی نبود

  

 کولر هم داشتيد؟
. کولر گازی به هر حال هست                  

چون اگر کولر نباشد در آن منطقه         
اما شما در    .  نمی توان زندگی کرد    

 نفر آدم آنجا خسته      ٢٠نظر بگيريد   
و کثيف و خيس عرق از سر کار            
برگشته اند و می خواهند دوش                 

شما زمان بندی کنيد با             .  بگيرند
يک دستشويی و يک دوش اين عده   
آدم در عرض چه مدت می توانند           
دستشويی بروند و دوش بگيرند؟           
تازه اين وضع کمپ کارشناسان              

حاال کمپ های کارگری             .  است
برای يک استحمام ساده هم مشکل        

 .دارند

  

چه طور؟ لطفا در مورد وضعيت            
کمپ های کارگری بيشتر توضيح         

 .بدهيد
. محل کمپ ها در خود شهر نيست        

بلکه در مجاورت يا اطراف                       
کارگاه ها مکان هايی به عنوان                
کمپ کارگری ساخته شده است که        
به نوعی خوابگاه شبانه آنهاست که       
شامل مجموعه اتاقهای کوچک               

 نفر   ۵ يا     ۴است که در هر اتاق           
زندگی می کنند و بيرون از                         
مجموعه اتاق ها چند دستشويی و           
حمام تعبيه شده است که به هيچ                

با .  وجه تميز و بهداشتی نيست             
 .حداقل امکانات رفاهی

  

اين کمپ ها در چه فاصله ای از              
 شهر عسلويه واقع اند؟

يعنی .   کيلومتری عسلويه   ٨-٧در   
بيشتر به خود کارگاه ها نزديک اند    

 .تا به شهر

  

٣٢شماره   
 کاله ايمنی چطور؟ 

اما به طور       .  کاله عموما هست      
کلی چيزی تحت عنوان لباس کار         
که از کيفيت مناسبی برخوردار             
باشد و به طور مرتب هر چند ماه          
يک بار ميان کارگران توزيع شود      

خيلی از شرکت   .  مشاهده نمی شود  
ها به نوعی و به بهانه های                         
مختلف از حداقل های آن طفره               

 .می روند

  

آيا کارگاه ها مکلف هستد بازرس       
 ايمنی داشته باشند؟

اما اين   .  اسما چنين چيزی هست       
که کار منسجم و منظمی انجام                 
شود و يا آدمهای کارکشته و حرفه       
ای به عنوان بازرس ايمنی وجود         
داشته باشد بسيار به ندرت ديده               

. چيزی در حد رفع تکليف     .  ميشود
البته در اين مورد شرکت های                
خارجی مثل توتال فرانسه مقيد تر        

در .  از شرکت های داخلی هستند       
شرکت های ايرانی مقوله ای به             

 .نام ايمنی چيز لوکسی است

 

کارگران در آنجا به طور متعارف        
و ميانگين چند وقت يک بار از              

 حق مرخصی برخوردارند؟
 روز    ٢۴قانونا برای کارگران            

 روز مرخصی در نظر         ۶کار و     
ولی عموما     .  گرفته شده است         

کارگران ساده با بازده حقوقی                 
 هزار تومان که بخش             ١۶٠-١۵

عمده کارگران عسلويه را هم در           
بر می گيرند، ترجيح می دهند کم          
تر از اين حق خود برای                              

. مرخصی استفاده کنند                                 
کارگرهای فنی وضعيت دريافتی      (

چون بايد بخشی از      )  بهتری دارند 
اين پول را بابت هزينه اياب و                 
ذهاب در مسافت های طوالنی و           
بخشی از آن را هم برای مخارج            
جانبی خود در طی سفر خرج کنند       
و چيزی که به عنوان حقوق                      
ماهيانه می ماند مبلغ ناچيزی می          

 .شود

  

رفت و آمد کارگران برای                           
 مرخصی چگونه است؟

عسلويه يک چيزی شبيه ترمينال          
 .است و لفظ گاراژ بهتر است

  ١٨صفحه   



١٨صفحه  يک دنياى بهتر   

 برای مديران چطور؟
مديران معموال با هواپيما آمد و              

خود عسلويه فرود      .  شد می کنند     
 .گاه دارد

  

کمی در مورد کمپ مديران يا                  
طبعا اين  .  کارشناسان صحبت کنيد  

کمپ ها متفاوت با کمپ کارگران          
 است؟

محوطه کمپ های کارگری در              
. قسمت های جدا گانه بنا شده اند           

بعضی شرکت ها هم در داخل                 
شهر عسلويه و يا در روستايی                

بيد "مجاور شهر عسلويه به نام              
خانه هايی را بری پرسنل         "  خون

کارشناسان يا مديران خود کرايه          
که در هر يک از خانه         .  کرده اند 

ها يک خدمت کار بومی را برای         
 .سرويس دهی به کار گماشته اند

  

به عنوان سوال آخر آيا کارگران          
عسلويه که بنا به گفته ی شما به         
داليل مختلف با فاصله زمانی                  
نسبتا زياد به مرخصی می روند           
از امکان ارتباط تلفنی با خانواده         

 هايشان برخوردارند؟
به طور کلی برقراری تماس تلفنی       

. در عسلويه کار مشکلی است                
حتی خود من هم اين مشکل را                

البته در شهر عسلويه دفتر       .  داشتم
مخابراتی وجود دارد ولی برای            

 شب با خستگی    ١٠-٩کارگری که   
مفرط از سر کار بر می گردد،               
طی کردن چنين مسافتی کار ساده        

و يا در برخی کمپ ها       .  ای نيست 
چند تايی کيوسک تلفن عمومی              
هست ولی می توانيد تصور کنيد           
با آن همه متقاضی چه صف                     

به هر حال   .  طويلی ايجاد می شود   
محيط کار در عسلويه جو خشنی           

کارگران اکثر مواقع تا              .  است
حدی عصبی هستند و کال افسرده         

اين درد      !  به نظر می رسند               
 . مشترک همه ی آنهاست

  

با تشکر از شما که برای                           
 !مصاحبه به ما وقت داديد

متشکر از شما که حرف های من          
 .*را به شکل مصاحبه در آورديد

تعهدات حقوقی شهروندی را               
صدور جواز ورود،         .  ميپذيرد

اقامت، اجازه کار و کارت های          
بيمه و غيره برای همه متقاضيان      

 . اقامت در ايران

آزادی بی قيد و شرط عقيده،          -٣
بيان، اجتماعات، مطبوعات،              
تظاهرات، اعتصاب، تحزب و          
تشکل کليه افراد مستقل از                      
تابعيت و يا زمان اقامت در                    

آزادی بی قيد و شرط              .  ايران
ممنوعيت هر گونه     .  انتقاد و نقد    

تحريک و تهديد عليه مهاجرين و      
يا افراد دارای تابعيت کشورهای      

 .ديگر

تمامی ساکنين جامعه باالتر          -۴
از شانزده سال مستقل از تابعيت        
از حق رای همگانی و دخالت              
در کليه شئون زندگی و حيات              
سياسی و اجتماعی و فرهنگی             
جامعه برخوردارند و ميتوانند            
برای هر نهاد و ارگان و يا                      
احراز هر پستی و مقامی کانديد          

 . شوند

برخورداری کليه ساکنين            -۵
کشور مستقل از تابعيت از حق           
معاش و ضروريات يک زندگی        
متعارف، حق فراغت، تفريح و          
آسايش، حق آموزش و استفاده از      
کليه امکانات آموزشی جامعه،           
حق سالمتی و برخورداری از           
کليه امکانات بهداشتی و درمانی       

 . موجود

شمول کليه قوانين کار و رفاه        -۶
اجتماعی نظير کليه حقوق و                 
وظايف شهروندان کشور بدون          
هيچ تبعيضی بر کليه کارگران و       
خارجيان مقيم کشور، برابری            
کامل حقوقی همه کارگران،                 

 .مستقل از تابعيت و محل تولد

 سال،  ١۶حق هر زوج باالی       -٧
مستقل از تابعيت، به زندگی                 

. مشترک به ميل و انتخاب خود          
شمول برابر کليه قوانين مربوطه      

برابری کامل حقوق     .  به خانواده  
و وظايف زن و مرد مستقل از             
تابعيت در امور مربوط به تکفل        

 ...عسلويه

ما برای استقرار يک نظام آزاد،     
برابر، مرفه، سکوالر و پيشرو،     
برای يک جمهوری سوسياليستی،  

برابری کامل و بی  . مبارزه ميکنيم
قيد و شرط کليه ساکنين ايران، 
مستقل از تابعيت، محل تولد و يا 
مدت اقامت در ايران در کليه 
حقوق و وظايف قانونی، اعم از    
فردی، مدنی، سياسی، اجتماعی و 
رفاهی، يکی از ارکان پايه ای   

ما به . جمهوری سوسياليستی است  
صف مقدم مبارزه عليه تبعيض و  
نابرابری در جهان امروز تعلق     
داريم و معتقديم که برابری حقوقی  
و شمول يکسان قوانين واحد بر   
همه، مستقل از جنسيت، مليت،  
مذهب، نژاد، عقيده، مرام، شغل،    
مقام و تابعيت بايد بعنوان يک اصل 
تخطی ناپذير و محوری در صدر    

ما در   . قوانين جامعه اعالم شود 
عين حال عليه هر گونه درجه بندی 
رسمی و تلويحی شان و شخصيت   
افراد بر حسب محل تولد و يا 

.    تابعيت، قاطعانه مبارزه ميکنيم  
 

ما برای تحقق و تضمين وسيعترين       
آزاديها و حقوقهای فردی، مدنی،           
سياسی، اجتماعی و رفاهی برای            
کليه ساکنين ايران مستقل از تابعيت      

اهم اين حقوق و          .  مبارزه ميکنيم   
 :  آزاديهای  عبارتند از

کليه ساکنين ايران مستقل از               -١
تابعيت و محل تولد، بدون هيچگونه      
تبعيضی، از حقوق و وظايف                     
شهروندی برابر در تمامی عرصه        
های فردی، مدنی، سياسی،                         
اجتماعی و رفاهی برخوردار                   

هر فرد ساکن ايران        .  خواهند بود  
عضو برابر و متساوی الحقوق                

تمامی قوانين جامعه      .  جامعه است  
بدون استٽناء مستقل از تابعيت و يا         
زمان اقامت شامل حال تمامی                   

 . ساکنين در ايران ميشود

ممنوعيت اعمال هر نوع                   -٢
محدوديت بر ورود و خروج اتباع          

اعطای تابعيت      .  ساير کشورها     
کشور به هر فرد متقاضی که                      

٣٢شماره   
و سرپرستی فرزندان پس از                     

برابری حقوق طرفين در        .  جدايی
هنگام جدايی نسبت به دارايی ها و        
امکاناتی که در طول زندگی                     
مشترک عايد خانواده شده و يا  در         
طول زندگی مشترک مورد استفاده      

برابری .  کل خانواده بوده است           
کامل حقوق و وظايف زن و مردم          
در امور مربوط به تکفل و                          
سرپرستی فرزندان پس از جدايی،       

 .مبارزه ميکند. مستقل از تابعيت

تمام ساکنين ايران مستقل از              -٨
تابعيت در انتخاب محل زندگی،             

. سکونت و شغل خود آزادند                     
هرگونه جداسازی و ايجاد                          
محدوديت بر اتباع خارجی در                 
انتخاب محل زندگی، سفر، نقل               
مکان و انتخاب شغل، ممنوع                    

 . است

برخورداری کليه کودکان از           -٩
يک زندگی شاد، ايمن و خالق،               

تضمين .  مستقل از تابعيت                 
استاندارد واحدی از رفاه و                         
امکانات رشد مادی و معنوی                    
کودکان و نوجوانان، در باالترين          

 . سطح ممکن

حذف هر نوع ارجاع به                  -١٠
تابعيت افراد از اوراق هويتی،                
اسناد دولتی و فعل و انفعالت                    
 . اداری و يا اعالم آن در رسا نه ها

 

ما اعالم ميکنيم که تحقق حقوق و           
آزاديهای فردی، مدنی، سياسی،            
اجتماعی و رفاهی تمامی                             
شهروندان ساکن ايران در گرو               
بزير کشيدن و سرنگونی رژيم                
ارتجاعی و ضد بشری جمهوری          
اسالمی و همچنين مبارزه ای همه        
جانبه عليه ناسيوناليسم، قوم پرستی 

جمهوری .  و نژادپرستی است           
سوسياليستی موازين مندرج در اين   
بيانيه را بعنوان حقوق انکار ناپذير      
تمامی ساکنين ايران مستقل از                 

 . تابعيت تضمين خواهد کرد

 

 مصوب کنفرانس اول 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٧مه 

 !بيانيه حقوق مهاجرين



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

 ژانويه جرج بوش،         9چهارشنبه   
رئيس جمهور آمريکا، به                            
خاورميانه ميرود تا با اولمر و                 
عباس، روسای دولت های                         

. اسرائيل و فلسطين مالقات کند             
کنفرانس آناپليس در ماه نوامبر               
بدنبال دو ماه تالش آمريکا برگزار      

پس از شکست                             .  شد
جمهوريخواهان در انتخابات ميان       
دوره ای، شکست فاحش در عراق       
و لبنان، و بعنوان فراهم آوردن               
مقدمات جنگ عليه ايران، دولت           
بوش دريافت که بايد مساله                         

. فلسطين را بنوعی فيصله دهد               
دولت بوش که در تمام اين مدت از      
سياست حمايت کامل از اسرائيل و       
تجاوزات مداوم دولت شارون                 
پيروی ميکرد، چرخش در سياست     
خود نسبت به مساله فلسطين را               

بدنبال دو ماه            .  ضروری ديد     
مذاکره به سبک آمريکايی، با                  
طرفين مجادله و دولت های منطقه       
که با روشوه و مچ پيچيدن همراه            
بود، روسای تمام کشورهای منطقه     
توافق کردند در کنفرانس شرکت          

جمهوری اسالمی تنها دولتی     .  کنند
بود که در اين مذاکرات شرکت               

 . داده نشد

 

تبليغات بسياری حول اين کنفرانس      
سعی کردند به مردم منطقه      .  بپا شد 

و دنيا القاء کنند که مانع صلح                    
حماس است و حاال که نوار غزه             
زير حکومت حماس در محاصره         
مرگ قرار گرفته و عباس نيز با             
حماس در جنگ است، صلح به               

اما بايد گفت که       .  سرانجام ميرسد  
و جالب  !  کوه حتی موش نيز نزائيد    

اينجاست اين را همه از پيش                      
ميدانستند، حتی متوهم ترين                      

فقط چکمه ليسان     .  ناظرين سياسی  
دولت بوش ميکوشيدند های و                  
هوی براه بياندازند و چهره جديدی      
از بوش و سياست آمريکا در                    

آناپليس .  خاورميانه ارائه دهند          
بدون هيچ نتيجه ملموسی خاتمه              

قرار شد که عباس و اولمر          .  يافت
بطور مرتب بر سر مواد صلح                

آناپليس يک نمايش       .  مذاکره کنند  
روابط عمومی کاخ سفيد بيش                  

شهروند فلسطينی است که طی         
اين مدت بعلت فقدان دارو جان         

در پيشاپيش صف       .  سپرده اند   
يک دختر بچه حرکت ميکرد که  
به علت بيماری کبد بايد برای             
معالجه سالی يکبار به مصر               
سفر کند و داروهای معينی                  

 –محاصره نظامی  . مصرف کند 
اقتصادی غزه دارد جان اين               

 . دختر بچه را بتدريج ميگيرد

نظامی   –محاصره اقتصادی         
نوار غزه يک ميليون و نيم                   
انسان را به محروميت مطلق و        
مرگ تدريجی محکوم کرده               
است و دنيا ساکت نظاره گر                

اگر هيتلر و حزب نازی         .  است
يهوديان را بخاطر نژاد و مذهب      
شان به اردوگاه های کار                       
اجباری و کوره های آدم سوزی       
اعزام کرد، اکنون در غزه يک         
جامعه بخاطر نژاد و سياست             
دولتی که بر آن حکومت ميکند         
به شکلی ديگر به سرنوشتی               

اين .  مشابه محکوم شده است          
واقعيت تراژيک زندگی مردم          

فقر، گرسنگی،    .  فلسطين است   
سرکوب، زور، تحقير و                        
استيصال روزمره زندگی                   
ميليون ها فلسطينی را رقم                    

در چنين شرايطی است       .  ميزند
که يک زن مسن فلسطينی در             
حالت استيصال مقابله با                        
زورگويی و اجحاف ارتش                  

من خودم  :  "اسرائيل فرياد ميزند  
اين آن گردابی       ."  بن الدن ام      

است که تروريسم اسالمی از آن      
بايد در مقابل اين      .  نيرو ميگيرد 

بی عدالتی ارتجاعی و ضد                  
 . انسانی ايستاد

 !غزه محکوم به مرگ تدريجی
 آناپليس مضحکه تبليغاتی

 آذر ماجدی

 .نبود

 

يک ماه و نيم پس از آناپليس،                      
های اسرائيلی با    "  ستلمنت"ساختن  

سرعت بسيار در مناطق اشغالی در    
حال پيشروی است؛ ديوار آپارتايد         
گسترش ميابد و حمالت ارتش                  
اسرائيل ديگر به نوار غزه محدود          

در همين دو سه روزه      .  نمانده است 
به نابلس و حتی راماال حمله شده              

در حاليکه ارتش اسرائيل به       .  است
راماال حمله کرده است، اولمر و              
عباس روز قبل از ورود بوش با              

 . نشسته اند" مذاکره"هم دور ميز 

 

آناپليس تا آنجا که به مردم فلسطين          
. مربوط ميشود، پوچ و عبث بود             

اما يک فايده داشت، به مردم جهان         
نشان داد که دولت اسرائيل قصد              

دولت اسرائيل از اين      .  صلح ندارد 
فرصت ها برای کشورگشايی                   

با حمالت نظامی و      .  استفاده ميکند 
فشارهای شديد اقتصادی جامعه              
فلسطين را به يک جنگ داخلی                 
کشاند و اکنون فلسطين عمال به دو         

مردم نوار    .  تکه تقسيم شده است         
غزه به مرگ تدريحی محکوم شده         

عالوه بر حمالت هر روزه             .  اند
نظامی و کشته شدن روزانه چندين        
نفر، محاصره کامل غزه مردم را           

 . به گرسنگی محکوم کرده است

 

هفته پيش گزارشی از وضعيت                
خطير فاضالب در غزه توسط                  

کمبود .  برخی رسانه ها پخش شد         
سوخت برای توليد انرژی و از کار       
افتادن ژنراتورهای برق، مردم               
غزه را نه تنها از سوخت و برق               
محروم کرده است، آنها را در                    
خطر سيل فاضالبی نيز قرار داده          

 ژانويه در     8روز سه شنبه       .  است
اعتراض به سفر بوش تظاهراتی            

 60در غزه شکل گرفت که در آن           
اين تابوت ها از     .  تابوت حمل ميشد  

يک واقعيت تلخ و ضد انسانی خبر        
محاصره اقتصادی مردم       .  ميدادند

غزه را با فقدان دارو روبرو کرده          
 60 تابوت نشانه           60اين    .  است

٣٢شماره   
فلسطين يکی از صحنه های                    
دلخراش سرکوب، تحقير، زور،         
بی عدالتی و لگدمال شدن ارزش         

فلسطين محل   .  های انسانی است     
سياسی   –ارتذاق ايدئولوژيک          

. جنبش اسالم سياسی است                       
فلسطين همچون يک غده چرکين        
در خاورميانه به يک مانع بزرگ        
در مقابل ايجاد هرگونه ثبات                   

اقتصادی تبديل شده           –سياسی     
مساله فلسطين بايد حل              .  است
ايجاد دو دولت مستقل و              .  شود

متساوی الحقوق رکن اصلی اين          
پايان يافتن سرکوب   .  سياست است 

و تحقير فلسطينيان توسط اسرائيل      
يک منبع مهم ارتذاق اسالم                       
سياسی و تروريسم اسالمی را               

بايد بشريت متمدن و        .  ميخشکاند
آزاديخواه را حول اين سياست               

چنين صلحی پيش         .  بسيج کرد    
شرط الزم دستيابی به يک زندگی       
آزاد، برابر و انسانی برای                       
فلسطينيان است که همچون ساير         
جوامع تنها با استقرار سوسياليسم       

 .*قابل تحقق است

جمعی از کارگران شاغل و 
بيکار عسلويه خواستار 

آزادی فوری دانشجويان و 
 کارگران زندانی شدند

آوای "بنا بر گزارشات رسيده به          
جمعی از کارگران             "  دانشگاه

بيکار عسلويه و همچنين جمعی از      
 ٩کارگران پااليشگاه گاز فازهای       

 با نصب پارچه نوشته هايی       ١٠و  
خواهان آزادی دانشجويان و                    

 . کارگران زندانی شدند

 

اين پارچه نوشته ها در سه راه                
عسلويه و سه راه نخل تقی که از            
مسير های اصلی تردد کارگران           
پروژه های منطقه ی پارس                      

 .جنوبی هستند نصب شدند

*** 



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر   

جمهوری اسالمی باز هم با قطع دست و              
 نفر، در استان سيستان و             5پای   

بلوچستان، رعب و وحشت ايجاد          
رئيس دستگاه    شاهرودى    کرد و       

قضايی رژيم جنايتکار اسالمى،            
در همين رابطه به صراحت تاکيد         
کرد که هدف از اين جنايت                         

تنبيه و عبرت ساير               "آشکار،     
تعيين .  بوده است       "  ُمجرمين

مجازات قطع انگشتان دست برای        
 سوره    38سارق بر اساس آيه                

: مائده در قرآن، انجام گرفته است        
والسارق والسارقة فاقطعوا                    "

أيديهما جزائًا بما کسبا نکاًال من               
که بصراحت حکم به قطع      ..."  اهللا  

دست سارق می دهد، چه زن و چه        
 .مرد

 
 قانون مجازات     201طبف ماده     

اسالمی، مجازات سارق برای           
بار اول، در حکومت جمهوری          
اسالمی قطع چهار انگشت دست       
راست است ودر مرتبه دوم،                 
قطع انگشتان پای چپ و بخشی          
از پا که متصل به انگشتان است         
و در مرتبه سوم حبس ابد و در             

و همينطور  .  مرتبه چهارم، اعدام  
 قانون مجازات      ١٩٨طبق ماده      

اسالمی، تنها سارقی مستحق               
قطع انگشتان است که تمامی                
شانزده شرط مندرج در قانون             

 . اسالمی را دارا باشد
 

در همين رابطه، ابراهيم نکونام که      
با حکم ويژه دستگاه قضايی،                    
مامور برپا کردن دادگاه های                    
صحرايی در سيستان و بلوچستان        

ُمحاربه "است، اتهام اين افراد را          

آنها نه تنها می        .  خون ميريزند  
خواهند مردم و جنبشهای                      
مخالف خود را ارعاب کنند                 
بلکه با افشاء همديگر به جامعه        
اين اخطار را می دهند، که ما             

 !به خودمان نيز رحم نمی کنيم
 

به نظرمن رژيم اسالمی                        
عليرغم سرکوب شديد و اعمال        
انواع جنايت عليه مردم، در                
سرکوب جنبشهای اعتراضی           

در رابطه با     .  ناتوان بوده است    
و "  امنيت اجتماعی      "طرح       

با وجود   "  مقابله با بد حجابی       "
دستگيری و تنبيه و توبيخ صدها      
هزار نفر از زنان و جوانان                 
کشور شکست خوردند و                      

. خودشان دچار انشقاق شدند              
انشجويان سرکوب اعتراضات د    

اعتراضات نتيجه عکس داد و با      
پيشرو در سراسر کشور روبرو      

جنبش کارگری مداوما در       .  شد
اعتراض و اعتصاب است و              
بدنبال مبارزات حق طلبانه اش        
و در تقابل با رژيم و سرمايه               
داران جهت سرکوب اين جنبش       

هرچه بيشتر       .  تالش ميکند      
کارگران به اشکال راديکالتر و       
مستقيم ترى رو مى آورند که              
قادر باشند با فقر و فالکتی است        
که گلوی دهها ميليون را در                 
ايران ميفشارد به جنگ                          

. حکومت اسالمی سرمايه بروند    
مبارزه با تعديات رژيم، مبارزه       
عليه اعدام، عليه کار کودک               

در صحنه سياسی کشور        ...  و   
. حضور دائمی پيدا کرده است         

اما جای جنبش جامعه پزشکان         
آزاديخواه، عليه توحش قرون           
وسطادى قطع بخشی از بدن               

 ! انسان خالی است
 

ميتوان پرسيد جامعه پزشکان           
 *کجائيد؟ 

 جامعه پزشکان کجاييد؟
 در حاشيه قطع دست و پا

 
 شهال نوری

عنوان کرده   "  و فساد فی االرض      
عنوانی شناخته شده ای که         .  است

جمهوری اسالمی ده ها هزار                  
 سال     30مخالف خود را طی                 

گذشته با استفاده از آن بقتل رسانده       
و باالخره بعد از                          .  است

صدوراحکام و تاييد آنها توسط               
مراجع عالی قضايی رژيم،                       
اينگونه جنايات با حضور و                      

به "  نظارت کامل تيم پزشکی           "
طی .  مرحله اجرا در می آيد                 

بررسی تاريخ ما شاهد همراه شدن       
و همکاری داوطلبانه پزشکان،             
وکال، نخبگان و تحصيلکرده گانی      
بوده ايم که در خدمت رژيمهای              
فاشيستی و مرتجع دست به جنايت       

تا اينجا اين    .  عليه بشريت زده اند     
ولی آنچه جای   .  پديده جديدى نيست  

تعجب دارد عدم اعتراض جامعه          
پزشکی در داخل کشور عليه اين           

درست است   .  جنايات  رژيم است     
طب خصوصى منبع پارو کردن           
پول در جامعه اى است که حق                
سالمتى مردم را به امتياز پول                

اما وجدان  .  داشتن تبديل کرده است   
علمى و انسانى حکم ميکند که                 

 . سکوت را شکست
 

. پيام اينگونه اقدامات روشن است       
دستگاه قضائی رژيم در کنار                   
ديگر نهادهای امنيتی و انتظامی و       

 دهه    3سرکوب، در نسل کشی              
گذشته تاريخ ايران شريک بوده             

اما در دوره اخير بيشتر مثل      .  است
طالبانها در افغانستان و آدمکشان         
قصى القلب و بى عاطفه در مال              
عام و با پوشش خبری گسترده                 

٣٢شماره   

مرکز مطالعات کمونيسم  
 :کارگری برگزار ميکند

 !شکست طلبی سوسياليستی

نقدی بر تزهای شکست 
طلبانه و پوپوليستی حميد 

 تقوايی

در اين سمينار به بررسی          
و نقد تزهای شکست طلبانه     
و پوپوليستی حميد تقوايی         

 حککا         ٢٩در پلنوم                 
پيرامون انقالب                               
سوسياليستی پرداخته و به        
اين سئواالت محوری پاسخ     

چگونه حميد    .  داده ميشود   
تقوايی در پس تبليغات                 
سوسياليسم فوری عمال              
تحقق انقالب سوسياليستی        
و دستيابی به جامعه آزاد            
کمونيستی را به آينده ای             
دور و دست نيافتنی محول       
ميکند؟ جوهر راست و               
شکست طلبانه اين تزها در      
چيست؟ چگونه حميد                   
تقوايی کمونيسم کارگری          
را به يک جنبش فکری و           
تبليغی آنهم از نوع                          
پوپوليستی اش و انقالب             
کارگری را به انقالب                  
فالسفه و عموم خلقی تبديل      
ميکند؟ در اين سمينار                  

 ١٣همچنين به اعتراضات      
آذر و شکست سياست                  
سازماندهی خط حميد                  
تقوايی بمٽابه يک بررسی        
 . موردی پرداخته خواهد شد

 علی جوادی

شبکه پالتاک، : مکان
 ايران –گروه خاور ميانه 

  ژانويه  ١٣ يکشنبه 

 شب بوقت ٧ساعت 
 بعد از ١اروپای مرکزی و 

 ظهر بوقت شرق آمريکا

و بطورهم زمان در ياهو 
 مسنجر

Markazmkk@yahoo.co
m 

@studies.communism.worker
 com.gmail 

 اجرای حکم 
    تن را در بلوچستان قطع کردند 5دست و پای 

امان با مخالن امنيت و                 در راستای مبارزه بی         :  دادگستری آل استان سيستان و بلوچستان اعالم آرد                     
االرض از طريق راهبندی          به اتهام محاربه و افساد فی           "  جاللی.  ع.م«  -1گروگانگيران و سارقين مسلح،         

 -3و  "  ريگی.ب.ع«  -2مسلحانه و درگيری با ماموران انتظامی که منجر به مجروح شدن يکی از آنها شده و                      
ربايی مسلحانه و به      االرض از طريق مشارکت در سرقت مسلحانه و آدم           به اتهام محاربه و افسادفی    "  ريگی.  ا«

االرض از طريق         به اتهام محاربه و افساد فی            »پهلوان.  د«  -5و   "  رودينی.ر.ع«  -4هم زدن امنيت مردم،         
راهبندی و سرقت مسلحانه و ايجاد ناامنی برای مردم در سطح منطقه به قطع دست راست و پای چپ محکوم                        
شد که احکام صادره پس از تاييد توسط مراجع عالی قضايی کشور با رعايت تشريفات دادرسی و با حضور و                      

 .*نظارت کامل تيم پزشکی به مرحله اجرا درآمد



٢١صفحه  يک دنياى بهتر   

مى نوشتم آه   را  داشتم اين مطلب       
در اخبار شنيدم آه خانم بى نظير            

اين .  بوتو در پاآستان ترور شد            
تروريسم کال   .  ترور محکوم است    

محکوم است و نبايد جائى در تفکر       
 . بگذريم. آزاديخواهانه داشته باشد

 

مردم .  سال نو ميالدى فرا رسيد           
. ايران براشون زياد مهم نيست               

حتى خيلى ها نمى دونن آه سال              
ميالدى آى شروع ميشه و آى                 

به هرحال اين سال هم      .  تموم ميشه 
با تمام فراز و نشيبهاى خود به                 

در ايران در کنار           .  پايان رسيد   
اعتراض مردم اخبار فشارهاى              
مامورين رژيم به جامعه را هر               

فجيع ترين     .    روز مى شنويم         
رفتارها را با مردم ميکنند و سران       
رژيم با افتخار در رسانه هاى                   
جمعي اعالم ميكنند که در فالن               
عمليات تعدادى اشرار را دستگير        

آساني آه به جرم مثال              !  آرديم
اذيت آزار مردم دستگير ميشن،             
معلوم نيست که اساسا جرمى                    

خودم شاهد بودم        .  مرتکب شدند   
مامورين آسى رو گرفتن و گفتن           

بعد و وسط    .  باعث آزار مردم شده    
خيابان لباسشو پاره آردن،                         
شلوارشو به زور از تنش                             
درآوردن و در مال عام تحقيرش             
کردند، با انواع اسلحه هاى سرد             
مثل باطوم و چوب و هرچي آه               
دستشون رسيد افتادن به جون اين          

و آنقدر زدنش آه           .  مرد بدبخت   
بيهوش شد و خونى مالى بردنش            
آالنترى الزه ببينن چيكار آرده تا         

؟ اون بدبختم تو              !مجازات بشه    
. زندان هاى آثيف رژيم مرد                    

 !فرداش گفتن اعدامش آرديم

  

روز شنبه عيد غدير از طرف                  
امروز . مثال روز جشنه   "  شيعيان"

جمعه مردم رو دعوت آردن تا               
شب بيان به مساجد و بسيجيها و              
موالها براشون مراسم جشن غدير       

حاال چجورى؟  يكى به            .  بگيرن
مياد باالى  "  مداح اهل بيت  "عنوان  

منبر شروع مي آنه به گريه                       
بين مردم هم عده        .  انداختن مردم  

اى از طرف رژيم شروع به گرم           

بفرماييد امرتون؟ بله من        .  سالم
براى اون آگهى آه داده بودين              

 .  تماس گرفتم

بله ما يه منشي خانم آشنا به                     
آامپيوتر و آارهاى دفترى نياز         
داريم و البته مجرد ميدونين آه با       
خانم هاى مجرد راحت تر مي              

بله بله، چه         !  تونيم آار آنيم        
فقط !  مدارآى مي خواين؟ هيچي     

يه آپى شناسنامه و پوشه رنگى،        
خوب آي بيام؟ هر چه            !  همين

 . زودتر بهتر ما منتظريم

 

با خوشحالي خودتو مي رسوني         
سالم من      .  به محل شرآت            

هستم اومدم براى           ....  خانم      
بله .  استخدام، اينم مدارآم               

اين .  بفرماييد من منتظر شما بودم  
هر روز صبح از       .  ميز شماست  

هشت تا يك بعد ازظهر و از سه           
حقوق چى؟ حقوق   .  تا هشت شب    

هم هر ماه صد هزار تومن                      
 ! خوبه؟ عاليه

  

اين نمايي از وضع اشتغال زنان        
و دختران در ارگانهاي                             

مديران دولتي با              .  دولتيست
استخدام منشيهاى دختر اونها رو      
مورد تجاوز قرار ميدن و آسي          

چون .  جرات اعتراض هم نداره      
مدير از پشتيباني دولت                             

در جامعه ايران از      .  برخورداره
. اين موارد بسيار زياد است                 

مواردى وجود دارد آه مدير                
اداره اى بيدليل اقدام به استخدام          
منشي هاى متعدد زن مي آند و            
به خاطر موقعيت شغلي و سو              
استفاده از موقعيت  و مقام خود           
اقدام به اعمالي از قبيل تجاوز و         

اين موارد به        .  غيره مي آنند       
حدى فراگير شده است آه حتي           
قانون هم ديگر توان مقابله با آن          

متاسفانه در اين جامعه     .  را ندارد 
براى زن ارزشى نگذاشته اند و         
تنها ارزشي آه به زن داده                      
ميشود يك ابزار براي تفريح و            
توليد مثل است، آه ارزش نيست       

 گزارشى از گوشه هائى از زندگى در ايران
 

 شهاب احمدى

آردن مجلس مي آنن و با گريه                 
هاى بلند تو سرو آله هم مي زنن و          

چي !  داد مى زنن و گريه مي آنن          
شده؟ بله، جشنه غدير اينجورى،             
بايد گريه آنى، بزنى تو سرت،                 

رژيم هم   !  انگار ننه باباشون مرده      
در راديو و تلويزيون به طور                     
عجيبى شروع آرده به پخش                      
آهنگهاى آوردى و آذرى آه مثال            

 ما شما رو دوست داريم و غيره              
و دم از دوستى و برابرى و                    ...

احمدى نژاد هم    !!!  عدالت مى زنند   
آه به مردم تحميل شده براى                       
خودش ول ميگرده و همش از                   
افتخارات دولت خودش ميگه آه             

 . همش وعده دادن و عمل نكردن

 

و اما چند کلمه در مورد وضعيت            
زندگى در اروميه و يک روستاى           

يكي از دوستانم چند وقت        .  اطراف
پيش به روستاى محل زندگيش رفته   
بود و چندتا عكس از اونجا برام                

البته چند تا از عكسها مربوط      .  آورد
 .  به تابستان و پاييزه

   

 شهر اروميه 

توي خيابان راه ميرى روى درو             
ديوار شهر با آگهى هاى مختلف               

 ۴روبرو مى شى آه تو يه آاغذ آ             
يا بزرگتر خيلي با آب و تاب                        
نوشتن به يك خانم جوان براى                    

يا يك خانم        .  منشيگري نيازمنديم   
 ساله مجرد براى       ٢٠جوان حدود     

آار نيازمنديم و فقط يه شماره براى       
زود يه خودآار بر       .  تماس گذاشتن  

ميدارى و شماره رو مي نويسي تو         
. دستت چون آاغذ دم دستت نيست         

با خوشحالي ميرى خونه، گوشى            
تلفن رو بر ميدارى شماره مي                   

چند بار      !  تلفن مشغوله     .  گيرى
شماره مى گيرى، تو فكرت اينطور      
مجسم ميكني تو يه شرآت دولتى             
خوشنام آار پيدا آردى با حقوق و           
مزاياى عالى، باالخره خط آزاد               
ميشه و زنگ ميخوره يه آقايى                   

 ...گوشى رو برميداره 

 

شما هول ميشين ااااا       !  بله بفرماييد  

٣٢شماره   
و حتي ميتوان گفت     .  استثمار است 

مادر از نظر بعضى مردان يك                
انسان بيسواد و نادان است آه به             
غير از بزرگ آردن و تربيت                  
فرزندان و آار در آشپزخانه حق            
انجام هيچ آار ديگرى را در                      

اين هم از      . خارج از خانه ندارد       
ميبينيم .  برکت فرهنگ مردساالريه  

آه بعضى مردان زنان را با                       
تمسخر و اآراه صدا مي زنند و               
حتى آزادى بيان و رفتار اجتماعى        

آزادى .  از زنان سلب شده است            
زن در هر جامعه، نشان دهنده                 
آزادى آن جامعه است، در ايران            
زنان در جامعه اى زندگي ميکنند          
که به جرم زن بودن به صد تهمت          

تحقير و زن ستيزى       .  دچار هستند  
يكي از مشكالت بيشمار جوامع              

اگر چه تالشهايي    .  مردساالر است 
براى تغيير اين وضعيت صورت          
گرفته است ولى هنوز وضعيت به        

به .  نفع زنان تغييرى نکرده است        
طور آلى استخدام هاى صورى در      
ايران فراگير شده است و از اين              
راه عده زيادى از زنان و دختران          
بيگناه در دام باندهائى ميافتند که             

 .  هدفشان معلوم است

 

در اين روزهاى سرد آه حتى                   
حيوانات هم جرات بيرون آمدن از       
النه ها را ندارند، آساني را در                
شهر مي بينيم آه از شدت فقر اقدام     

دختر بچه   .  به تكدى گرى ميكنند       
اى حدودا شش ساله را ديدم آه                 
بدون آفش و فقط با چند تكه لباس           
پاره در آنار ساختمان استاندارى          
اروميه در حالى آه بر روى يك              
تكه مقوا نشسته بود گدايي مي آرد        
و از سرما چنان به خود مي لرزيد         
آه آدم احساس مي آرد دارد بازى         

اين در حالي است آه             .  مي آند   

بعضى از آودآان همسن و سال             
اين آودك از چنان امكاناتر                         
برخوردارند آه براى انتخاب آنها         

يك بار در      .  دچار مشكل ميشوند     
شهر رژيم برنامه اى گذاشت با               
عنوان جمع آورى متكديان و                     

حمايت از فقرا      
  ٢٢صفحه 
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. و آودآان، مخصوصا دختران            
بعد معلوم شد آه قضيه چيز                        

 !ديگريست 

 

رژيم با احداث ساختمانهاى                       
مسكونى به اصطالح باز پرورى          
و بهزيستى با جمع آورى زنان و            
دختران فقير اونها رو مورد تجاوز      

بطورى آه شبها از       .  قرار ميدادن  
بعضى شهرها يا از تهران مقامات       
دولتى مي آمدند و يكي يا چندتا از           
دختران رو با خود ميبردند و چند           
روز بعد آنها را مخفيانه به آنها                 

بعدها .  ساختمانها بر مي گرداندن       
با اعتراضات مردم اين اقدامات             
در ظاهر تعطيل شد ولى در پشت          

حتي فروش  .  پرده هنوز ادامه داره    
دختران هم يكى از درآمدهاى                   
رژيم است آه همه مردم ميدانند              

فكر .  ولى آسي اونو بيان نمي آنه       
 . مي آنم تا اين حد آافي باشه

 

روستايى در چند آيلومترى شهر         
 اروميه نزديك مرز ترآيه 

رو که    "  صوماى و برادوست       "
طرفاى سرو بله       .  همه ميشناسند   
اونجا يه روستايي     .  نزديک ترکيه  

فقير در اين روستا و روستاهاى       
. مشابه شرايط بسيار بدى دارن       

آودآان در اين روستاها با                   
شرايط فجيعى بزرگ ميشن و           
دختران بسيارى هم از تحصيل        

اين در حاليه آه در         .  محرومند
داخل شهر در مناطق اعيان                
نشين عده اى ثروتمند براى بچه       
هاى ثروتمند مدرسه خيرات              
ميكنن و اسم خودشونو به عنوان  

ثبت "  خيرين مدرسه ساز            "
اين کودکان الاقل شانس      . ميكنن

اما .  دارند که امکاناتى دارند          
هدف اونهاى ديگه اينه که                     
مدرسه مخصوص خودشون را       

. درست کنند و قاطى بقيه نشن          
 ! اسمش ميزارند خيرات

 

در اين روستا مردان و زنان و           
حتى آودآان محكومند فقط آار        

سودجويان در  .  آنند و آار آنند     
شهر و روستا هم درکمين اين             

به قدرى     .  زحمتکشان هستند    
فضاى اين روستا و روستاهاى         
مشابه آلوده و آثيف است آه               
روستاييان ديگر حاضر به ادامه     

 .زندگى در چنين جاهايى نيستند      
آودآان مجبورند به جاى                      
تحصيل مدفوع حيوانات را تميز     
آنند و يا گله به چراگاه ببرند و           

از نظر    .  از اين قبيل آارها           
وضع مالى اين روستاها خيلى           
بدتر از مناطق فقير اروميه                 

آشاورزى و دامدارى          .  است

 گزارشى از 
 ...گوشه هائى از زندگى در ايران

هست به اسم به ردزى                                      
"( berdêzî )       که خورشيدش

.  بعد ظهر غروب ميکن         ٣ساعت   
 کيلومترى   ٣  -  ٢اين روستا در         
درست در دامنه     .  ترکيه قرار داره   

و طورى    (gotol )" گوتول"کوه   
 بعدظهر  ٣واقع شده که از ساعت          

مردم .  به اينور خورشيد ندارن             
بيچاره اونجا مجبورن بخارى                   

 به بعد       ٣هاشون رو از ساعت             
روشن کنن که انرژى زيادى                      

اين در حاليه که          .  مصرف ميشه   
تا دلتون بخواد       "  گنبد"روستاى        
ولي نکته جالب اينه     ...  آفتاب دارن   

که سهميه سوخت آنها به يک اندازه      
احتماال خدا در روز قيامت          .  است

رو با   "  به ردزى  "اهالى روستاى     
 !!سهميه به بهشت مي بره

خانه هاى خشتي و سست در اين             
روستاها فراوانند و خانواده هاى             

٣٢شماره   
عوامل .  تنها شغل روستاييان است     

رژيم بزرگترين دالالن شهر                    
روستايى مجبور است تمام      .  هستند

عمر آار آند و آار آند و در آخر            
سطح سواد مردم بسيار پايين   . هيچ  
سواد و مدرسه و تحصيالت      .  است

در اين جور مناطق بسيار بي                    
هر آسي در روستا آمى     .  معناست  

پول به دست مياره سريع خودشو           
از اين جهنم نجات ميده و به شهر            
آوچ مي آنه و همه چيز را در                  
روستا رها ميكنه و آسى جاى يك          

. آشاورز و دامدار را پر نميكنه             
آار آار آار، همش آار، آارى آه        

. در ازاش هيچي به دست نميآرن          

مردم با آار خوشونو از رژيم                   
حداقل فقر و بدبختى      .  پنهان ميكنن 

باعث ميشه رژيم آارى به آار                
فقط ازشون به     .  اينها نداشته باشه    

. عنوان ابزار درآمد استفاده ميكنه        
در پشت خنده هاى اين مردان و               

اشكى آه  .  زنان يك دريا اشك است     
 .  *به رنگ خون است

                

 ادامه اعتصاب کارگران گونی بافی مجتمع صنعتی سما
ابتدا هم کارفرما و هم مسئولين تالش       .  کارگران گونی بافی سما ديروز سه شنبه در هوای زير صفر درجه و برف شديد اعتصاب خود را آغاز کردند                     

در ادامه بازرس اداره و رئيس اداره خالديان و محقيان در محل حضور پيدا                 .  داشتند با بی تفاوتی کارگران را مجبور به پايان دادن به اعتصاب کنند               
 . توطئه عليه کارگران و ايجاد تفرقه از همان لحظات اوليه در ميان کارگران آغاز کردند. کردند

در حالی که ابتدا     .  همدان در تردد بودند را متوجه اعتراض خود کردند           -کارگران با روشن کردن آتشهای بزرگ، مردمی که از جاده اصلی سنندج                  
مسئولين اداره کار کارگران را به         .  اجازه ورد به کارخانه را ندادند سپس مجبور شدند مهمانسرا و محل استراحت در اختيار کارگران قرار دهند                            

اهند کناری می کشيدند و به آنها تعهد می دادند که اگر اعتصاب را پايان بدهند سريع و در همان لحظه نه تنها حقوقهای معوقه آنها را پرداخت خو                                       
اين کارخانه بسته می     .  به کارگران اعالم می شود اين کارخانه ديگر سود آور نيست               .   ماه کار را نيز به آنها خواهند پرداخت            9بلکه سنوات کاری     

ما اينجا نماينده قانون هستيم اگر ما برويم معلوم نيست آيا             .  تا اين شرايط فراهم شده است حقوقهايان را بگيريد          .  شما خودبخود بيکار خواهيد شد     .  شود
تعدادی از کارگران تسويه حساب     .  نگرانی کارگران اعتصابی را بر سر دوراهی قرار داده بود          .  کارفرما بعدا حقوق شما را پرداخت خواهد کرد يا نه          

اما بخشی ديگر از کارگران هنوز در اعتصاب بسر می           .   ماه کار را دريافت کردند و به اعتصاب خود پايان دادند            9حقوقهای معوقه و سنوات     .  کردند
ما .  اين بخش از کارگران اعالم کردند که ما نمی خواهيم به ما اخراج را تحميل کنيد                     .  و امروز دومين روز اعتصاب خود را سپری می کنند            .  برند

 ماه را پرداخت     6هر وقتی که شما گذشته از حقوقهای معوقه، عيدی و مزايائی که به ما تعلق می گيرد، حقوق کسری                             .  کارگر اين کارخانه هستيم    
 . کردی و قرارداد ما را تمديد کرديد به اعتصاب خود پايان خواهيم داد

امروز با صدها اس ام اس از طرف جوانان پيام حمايت به                    .  الزم به ذکر است وسيعا خبر اين اعتصاب در شهر سنندج و قروه بخش شده است                          
نمايندگان اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار در حمايت از کارگران در محل                  .  کارگران ارسال شده و خبر اعتصاب را جوانان مرتبا پخش ميکنند                

مردم شهر سنندج برای کارگران اعتصابی امکانات فرستاده و         .  اعتصاب حضور داشتند و برای کارگران اين بخش از تجربيات و مبارزات خود گفتند  
در اين مجمع عمومی قرار     .  کارگران اعتصابی امروز سومين مجمع عمومی خود بر گذار ميکنند          .  حمايت خود را با کارگران اعتصابی اعالم کردند        

 . *است  تصميم بگيرند کدام اشکال مبارزه را بايد انتخاب کنند برای ادامه اعتصاب و به پيروزی رساندنش چه بايد بکنند
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با تشکر از آقاى حکمت      :  هوشمند
بخاطر وقتى که دادند، سؤال من             
اينست که برداشت و تعريف شما           
از دمکراسى چيست؟ آيا شما به              
دمکراسى متعارف در دنيا معتقد           

 هستيد يا نه؟

 

هوشمند عزيز     :  منصور حکمت    
ممنونم، راجع به دمکراسى من               

ام و      فکر ميکنم که مفّصل نوشته         
ها دسترسى          اگر به اين نوشته            

نداريد، اگر يک آدرس بدهيد حتما        
 .برايتان ميفرستيم

 

بحثهاى من راجع به دمکراسى               
روى سايتها پيدا ميشود و                             

يک "همينطور در خود برنامه               
، آنطور که شما                 "دنياى بهتر     

ميگوييد راجع به دمکراسى رايج          
ببينيد، .  ايم   در دنيا صحبت کرده        

يک تصورى بخصوص در ميان          
چپهاى کشورهاى عقب مانده،                 
چپهاى کشورهاى فقيرتر هست که      
گويا دمکراسى ظرف مترادفى               

در نتيجه   .  است براى کلمه آزادى      
آزادى يعنى دمکراسى و اين تنها           
شکلى که آزادى ميتواند به خودش        

و از همينجاست که اگه             .  بگيرد
کسى بگويد من دمکرات نيستم،             

اش اين ميشود که الجرم                   معنى
آزاديخواه نيست، مستبد و طرفدار       

در صورتى که          .  استبداد است    
اى مترادف آزادى        دمکراسى کلمه  

اى است که در يک              نيست، کلمه  
دوره اجتماعى معّين، طبقه                        
اجتماعى معينى براى معنى کردن       
آزادى به روايت خودش، بدست             

 .داده است

 

دمکراسى پارلمانى يا دمکراسى           
اى است که اين            بورژوائى شيوه  

اش را روى     طبقه، که اساس جامعه   
سودآورى سرمايه، روى کار                  
مزدى ، روى وجود بازار ، روى          
خريد و فروش گذاشته است و                  
نيروى کار را هم به يک کاال                     

آزادى را معنى    (تبديل کرده است      
اى    ، اين چنين جامعه       )کرده است  

اش را بر مقوله                   نظام سياسى    

شهروند نميخواهند، ميگويند               
بيا .  ات را انتخاب کن     وکيل بعدى 

بين انتخابهايى که احزاب سياسى     
اند ، يکى را      جلوى رويت گذاشته  

و اين آدمها را در          .  انتخاب کن  
 .اين چهار سال بقدرت برسان

 

من از شما ميپرسم، اگر بجاى              
سياست، موضوع اقتصاد بود،           

 سال يک بار    ٤ميگفتند بياييد هر    
اى را انتخاب کنيد، که          يک عده 

بجاى ما رفاه داشته باشند، بيائيم         
اى را       سال يک بار عده         ٤هر   

انتخاب کنيم که بجاى ما مدرسه          
 سال يک بار     ٤داشته باشند، هر     

کسانى را انتخاب کنيد که آنها               
بجاى ما دکتر بروند و طب                    

يا بيائيد هر    .  شامل حالشان بشود   
اى را       سال يک بار يک عده          ٤

انتخاب کنيد که بجاى ما غذا                  
 سال يک بار           ٤بخورند، هر        

اى را انتخاب کنيد که بجاى           عده
هيچکس ...  ما سکس داشته باشند    
 .اين را قبول نميکند

 

هيچکس، از اين همه آدمهايى که       
دمکراسى پارلمانى را قبول                 
ميکنند، قبول نميکرد که در آن            

 سال اختيار زندگيش را در آن         ٤
ابعادى که گفتم، از سرپرستى              

اش، تا معاشش، تا رفاهش              بچه
را بطور عملى دست کس                       
ديگرى بدهد، وکالت را در اين           
موارد بسپارد به آن وکيل و برود    

ولى سياست   .   سال ديگر بيايد      ٤
اهميت     چون در اين نظام بى               

. است، مردم اين کار را ميکنند          
علت اينکه دمکراسى پارلمانى،        
روى پاى خودش ميايستد، اينست     

اهميت  که سياست در اين نظام بى 
براى اينکه سياست از             .  است

پيش توسط مردم دانسته است،            
ميدانند که سياست دست ارباب           
قدرت است و ميدانند که حتى               

 .مجلس هم مرکز قدرت نيست

 

شما ببينيد شرکت بوئينگ که               
سى هزار نفر را اخراج ميکند،          

 معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه
 پاسخ به يک پرسش در جلسه پالتاک

 منصور حکمت 

دمکراسى پارلمانى مبتنى کرده               
) اين.  (است و به آن ميگويد آزادى       

آزادى است به اين معنى که آن                   
به آن   )  چنين(جامعه و آن طبقه            

اش اين نيست که       معنى.  نگاه ميکند 
تاريخا فقط ميشود اينطور به آزادى       
نگاه کرد، يا تاريخا فقط اينطور                

اند، يا سوسياليستها                 نگاه کرده     
 .موظفند اينطور به آزادى نگاه کنند

 

سوسياليستم هم راجع به آزادى                 
منتهى بحث    .  انسان تعريف دارد      

سوسياليسم راجع به آزادى، اقتصاد      
و رابطه    .  را هم در بر ميگيرد             

اقتصاد و سياست را دقيقا برقرار            
ببينيد، من دمکرات به معنى      .  ميکند

دمکرات پارلمانى نيستم، چون                 
سيستم پارلمانى سيستمى نيست که         
به شهروندان قدرت دخالت در                  

سيستمى .  سرنوشتشان را ميدهد         
است که، برعکس، اين قدرت را به       
تناوب از شهروندان ميگيرد، و                

هايى به کسان ديگرى           براى دوره  
به همين خاطر است که به          .  ميدهد

آن ميگويند دمکراسى نمايندگى يا          
اين وکال کسانى    .  دمکراسى وکالتى 

 سال يک بار     ٤هستند که براى هر      
 سال يک بار، در جوامع          ٥يا هر    

ديگر که فرض کنيم دمکراسى در          
آنها برقرار است، اختيار دخالت             
کردن در سرنوشت جامعه را به              
نيابت از توده ميليونى مردم                        

و .  هر چهار سال يک بار     .  ميگيرند
در آن دوره شهروند از طريق                   
مکانيسم دمکراسى کوچکترين                
امکان دخالت در جامعه را ندارد،          
از طريق مکانيسمهاى ديگر                      

ولى، از  .  ميتواند، که به آن ميرسم      
طرق دمکراتيک نميتواند در                     

اگر .  سرنوشت جامعه دخالت کند        
 سال اين حکومت      ٤در فاصله اين      

اعالم جنگ بدهد، از شهروند                    
اگر نرخ بهره را افزايش     .  نميپرسند

اگر .  بدهد از شهروند نميپرسند            
هاى بيکارى را لغو                قانون بيمه   

اگر تصميم بگيرند    .  کنند، نميپرسند 
مدارس مذهبى درست کنند، از                 

شهروند وکالت   .  شهروند نميپرسند  
 سال  ٤داده، آزاديش را براى مدت       
 ٤سر  .  به کسان ديگرى داده است       

سال هم که ميآيند، دخالتى از                       

٣٢شماره   
از هيچ مرجعى رأى نميگيرد،                

ولى .  کنگره آمريکا نظر نميدهد         
سى .  يک شهر بزرگ را ميبندد           

هزار نفر يک شهر، رقمى نسبتا             
بعد از آن فقر هست،      .  بزرگ است 

محروميت هست، مواد مخدر                  
هست، خودکشى هست، راجع به           
هيچکدام از اينها مردم و                               
نمايندگانشان نظر نميدهند، رأى            

محافل .  بوئينگ ميبندد    .  نميدهند
حاکم بر جامعه راجع به اقتصاد              

اند، پارلمان      تصميمشان را گرفته     
سيستم .  دارد ُمهر تأييد ميزند               

دمکراسى پارلمانى سيستمى است       
براى مشروعيت دادن به يک                   
حکومت که قبل از پارلمان و مقدم         
بر پارلمان وجود دارد و آن                        

حکومت .  حکومت طبقه حاکم است   
اى است که از نظر اقتصادى          طبقه

 .حاکم است

 

من طرفدار     !  به اين اعتبار نه            
واضح .  دمکراسى پارلمانى نيستم     

است که دمکراسى پارلمانى را به         
حکومت ارتشى ترجيح ميدهم،               
واضح است آنرا به استبداد                         
سلطنتى ترجيح ميدهم، واضح                 
است آنرا به حکومت پليس مخفى          

ولى فکر نميکنم که     .  ترجيح ميدهم 
سطح ما را اينقدر پائين بياورند که        

آلمان در زندگى      اين را بعنوان ايده    
سوسياليسم معنى آزادى   .  قبول کنيم 

براى ماست، و آلترناتيو ما در                 
. مقابل دمکراسى، سوسياليسم است    

اگر به اين معنى تعبير شود که                  
سوسياليسم به رأى فرد بها نميدهد،       
چون دمکراسى شاخص حق رأى         
فرد است، خوب ميگويم کسى که           
حب تبليغات جامعه رسمى                         
بورژوايى را قورت داده، اينطور         

در حالى که ابدا اينطور          .  ميگويد
تنها جنبشى که به معنى             .  نيست

واقعى به فرد حق ميدهد بطور                 
مداوم در سرنوشت سياسى و                    

اش، دخالت کند،                           اقتصادى
 .سوسياليسم است

توسط ايرج فرزاد پياده و مقابله              
از جلسه پرسش و پاسخ     .  شده است 

 ٢٠٠١ دسامبر ١٢در پالتاک 

 آثار 
 منصور حکمت 

!را بخوانيد  



٢۴صفحه  يک دنياى بهتر   

جنبش دانشجويی در حالی هفته              
پيش را سپری کرد که فضای                    
دانشگاه های کشور مملو از                       
اعتراض برای رهايی دانشجويان        

گسترش اين         .  در بند بود                
اعتراضات به همراه پيگيری بی           
وقفه و شبانه روزی خانواده                      
زندانيان، همچنين اعالم همبستگی      
گروه های مختلف کارگری و                   
زنان باعث شد تا حکومت تعدادى        
از دانشجويان را آزاد کند و وعده          

" دادگاه"ارسال ديگر پرونده ها به       
فقط بايد تاکيد کرد نبايد فشار        .  دهد

تا .  را از روى رژيم برداشت                
آزادی بی قيد و شرط دانشجويان            
زندانی تالش خود را بايد ادامه                

بدون فشار ممتد نميتوان             .  دهيم
رژيم را وادار به عقب نشينى و               

   .آزادى عزيزانمان کرد

 

به وقايع دانشجويی در دو هفته                
 گذشته به صورت مرورى ميکنيم؛

   

 دستگير شدگان
طبق آخرين اخبار رسيده بهروز       *

کريمی و مهدی گرايلو توانستند             
بعد از چند روز پيگيری بی وقفه            
خانواده هايشان با آن ها به                           
صورت تلفنی تماس حاصل کرده         
و از سالمت خود و سايرين خبر             

پيام ايشان به خانواده و             .  دهند    
رفقای خود پايداری و ايستادگی             

علی عزيزی، عضو       .  بوده است   
سابق شورای مرکزی انجمن                   
اسالمی دانشگاه اميرکبير، پس از        

 روز بازداشت عصر         63گذشت   
اين در   .  امروز از زندان آزاد شد       

حالی است که هنوز بسياری از               
خانواده ها نتوانسته اند با بچه                   
هايشان ارتباط بر قرار کنند از                
جمله علی کاليی يکی از                              
دانشجويان دانشگاه آزاد که در پی        
دستگيری های چند وقت اخير                 
بازداشت شده و بی خبری از وی           
موجب نگرانی شديد خانواده وی          

 .گشته است

 
همچنين دانشجويان آزاد شده نيز       *

دانشجويان آزاديخواه و برابری 
 طلب را از زندان آزاد کنيد

بيانيه مردم  آزاديخواه و برابری       
طلب مريوان در باره دانشجويان      

 زندانی

اکنون بسياری از دانشجويان،            
اين فرزندان آزاديخواه ما                       
بمناسبت تجمع روز دانشجو در         

. دانشگاه های ايران در زندانند          
آنها به جرم آزاديخواهی و                      
عدالت طلبی ما مردم ستمديده در      

 .بند و زير شکنجه اند

ما امضا کنندگان زير در کنار             
دانشجويان و همه خانواده                      
هايشان که شب و روز را در                
نگرانی و اضطراب بسر ميبرند       
هستيم و همه مردم  شهر مريوان       
را فراميخوانيم با امضای خود            
اين صدای اعتراض و همدردی        
را رساتر کرده و به اين وسيله             
خواهان آزادی فوری دانشجويان     

دانشگاه پادگان    .    در بند شويم      
نيست، زنده باد آزادی زنده باد            

 !برابری

 
در پی اعتراضات هفته قبل به         *

بازداشت دانشجويان چپ جمعی       
از دانشجويان فارغ التحصيل              
انجمن اسالمی دانشگاه رجايی           
بيانيه ای در دفاع از اين                           
دانشجويان منتشر کرده اند و                
خواستار آزادی بی قيد و شرط            

  !آن ها شدند

 
در دو هفته گذشته شاهد حمايت   *

به .  نيروهای کارگری هم بوديم       
روز شنبه   "  گزارش سايت اتحاد   

فعالين انجمن صنفی کارگران             
برق و فلزکار کرمانشاه با نصب       
پارچه نوشته در مقابل                               
دانشگاههای رازی، مامائی و             
پيراپزشکی، علوم انسانی و آزاد      
واحد کسری در کرمانشاه از                
مطالبات دانشجويان حمايت کرده    
و خواستار آزادی فوری آنها                

 ."شدند

 
همچنين کارگران ايران                      *

خودرو با انتشار بيانيه و اعالم           
 دسامبر   28حمايت از فراخوان       

 .خواستار آزادی دانشجويان شدند
تعدادى از کارگران عسلويه با      *

 فشرده اى از اخبار
 اعتراضات دانشجوئى، تالش خانواده ها، حمايتها 

 کاميار آزادمهر

در معرض تعرض و بازخواست           
رژيم قرار دارند و احکامی از قبيل       
تعليق و وثيقه های هنگفت برای آن       

از .  ها در نظر گرفته شده است              
جمله ايشان می توان به تينا حسينی        
اشاره کرد که به يک ترم تعليق                 
محکوم شده و دانشگاه از وی                     
خواسته که تمام فعاليت های سياسی      
خود را قطع کرده و از هرگونه                 
صحبت با جرايد و نشريات و                     
ارتباط با رفقای سابق خويش امتناع   

احتمال می رود چنين                !  ورزد
تهديدها و احکامی برای ساير                    

اما .  دانشجويان در نظر گرفته شود     
دانشجويان آزاديخواه و برابری               
طلب مشهد اعالم کرده اند در                     
صورت ادامه اين روند تمام                        
نيروهای خود را برای اعتراض به       

 .ميدان خواهند آورد

 
عابد توانچه که آزاد شده بود بار          *

ديگر توسط نيروهای اطالعاتی              
احتمال  بازداشت         .  دستگير شد    

دوباره آزاد شده های ديگر نيز در          
دوره ی فروکش کردن اعتراضات       

 .می رود

 
اما مهمترين خبر دانشجويی اين          *

هفته مربوط به آرش پاکزاد است             
که شديدًا تحت شکنجه و بازجويی          
وحشيانه قرار داشته و همچنين در         

. اعتصاب غذا نيز به سر می برد            
وضعيت او بسيار نامناسب ذکر               
شده و خانواده آرش در طی                         

آثار شکنجه    !)  در ماشين   (مالقاتی
. وحشيانه را بر بدن وی ديده اند               

آرش پاکزاد از دانشجويان                           
آزاديخواه و برابری طلب دانشگاه         
مازندران است که حکم آزادی او            
صادر شده اما هنوز تحت بازداشت      

  .و بازجويی قرار دارد

 

 از حمايتها
بيانيه مردم آزاديخواه و برابری          *

طلب مريوان نيز در دفاع از                       
 امضا   ۴٠٠دانشجويان با بيش از          

در اين بيانيه عنوان           .  منتشر شد   
 :شده

٣٢شماره   
نصب پالکاردى از خواستهاى                
دانشجويان و آزادى آنها حمايت              

  .کردند

 

 اعتراض خانواده ها
اما از طرف ديگر خانواده های          *

دانشجويان بازداشتی لحظه ای از         
تالش برای آزادی عزيزانشان                

 8دست بر نداشتند و در روز شنبه         
دی ماه در مقابل زندان اوين تجمع        
کرده و خواستار مالقات با                          

نيروهای امنيتی  .  فرزندانشان شدند 
عالوه بر معطل کردن خانواده ها          
از گرفتن لباس و ساير وسايل                   
شخصی که برای فرزندانشان                  

اما .  آورده بودن امتناع کردند              
تالش خانواده ها براى آزادى                   
دانشجويان دستگير شده همچنان           

  .ادامه دارد

 
 دی ماه        10همچنين  دوشنبه           *

خانواده ها برای اعتراض مقابل            
درب سازمان ملل تجمع کردند که         
با بد رفتاری و ضرب و شتم                      
نيروهای حراستی و سکوت                     
مقامات حاضر در دفتر سازمان             

 .ملل مواجه شدند

 
از ديگر اتفاقات اعتصاب غذای        *

دانشجويان دانشگاه اصفهان بوده          
است که با وعده همکارى رياست         
دانشگاه دانشجويان معترض به              

در طول  .  اعتصاب خود پايان دادند   
اين اعتصاب عالوه بر تالشهاى            
سرکوبگرانه نيروهاى امنيتى،               
تعدادى از اعتصاب غذاکنندگان            
حالشان وخيم و روانه بيمارستان           

دانشجويان اصفهان به دليل       .  شدند
تعطيل شدن انجمن اسالمی و                    
صنف دانشجويی به عنوان دو نهاد       
دانشجويی دانشگاه دست به                       
اعتصاب زدند و خواستار برپايی         
مجدد اين دو نهاد، همچنين لغو                
احکام کميته انظباطی، لغو                         
احضارها، و تشکيل صنف                        

 . نشريات دانشجويی شدند

 

دانشجويان اصفهان به خاطر                   
درخواست های بسيار رفقای                   
دانشگاه های ديگر مبنی بر پايان           
دادن به اعتصاب غذا و پيش                      

گرفتن يک راه      
  ٢۵صفحه اصولى و موثر    



٢۵صفحه  يک دنياى بهتر   

تر به اعتصاب غذای خود پايان              
داده و طی بيانيه از تمام                                
دانشجويانی که آن ها را حمايت              

 .کرده بودند تشکر کردند

  

 احضارهاى جديد

موج جديدی از احضارها و حکم           
های تعليقی درست در ايام فرجه            
امتحانات به سوی دانشجويان                  
سرازير شده که ما سعی می کنيم            
تا اخبار موثقی از اين حمله جديد            

 .رژيم در اختيار شما بگزاريم
مهديه گلرو، عليرضا موسوی،         *

امير يعقوبعلی، نگين فرازمند،               
عسل اخوان، کوروش جنتی، شيما      
فرزاد منش به کميته انضباطی                

الزم به ذکر است     .  احضار شده ند   
مهديه گلرو، امير يعقويعلی، نگين       
فرازمند، عسل اخوان و شيما                   
فرزاد منش ترم گذشته تعليق و                
ممنوع الورود بوده و دوره ی                  
محروميت خود را سپری کرده               

همچنين عليرضا موسوی که        .  اند
پيش از اين به دو ترم محروميت            
از تحصيل محکوم شده بود و                    
تاکنون نيمی از آن را سپری کرده         
به کميته انضباطی احضار شده              

 . است

خبر ها حاکی از آن است که                       
کوروش جنتی نيز که هفته گذشته          
حکم يک ترم تعليق خود را                        
دريافت کرده است جزء احضار            

سعيد فيض اهللا زاده    .  شده گان است  
نيز که دوران تعليقش به پايان                   
رسيده است همچنان اجازه ورود           
به دانشگاه و انتخاب واحد را                    

مسئولين دانشگاه هيچ              .  ندارد
جواب قانع کننده ای برای اقدام                
خود نداده اند و هيچ حکم يا                         

. ابالغيه به وی ارائه نشده است             
همچنين سليمان محمدی دانشجوی       
دانشگاه عالمه نيز ازسوی کميته          
انضباطی به دو ترم تعليق از                    
تحصيل با احتساب سنوات محکوم      

  .شده است

 
مهديه گلرو نايب دبير انجمن                *

) سه شنبه (منتخب عالمه که امروز   

تعدادي از دانشجويان دانشگاه       *
ياسوج به علت اعتراض به آنچه       
ضرب و شتم يك فعال دانشجويي      

خواندند، به    دختر در دانشگاه مي    
  .آميته انظباتي احضار شدند

کميته انضباطی دانشگاه باهنر       *
 تن از دانشجويان فنی         7کرمان   

و مهندسی اين دانشگاه را                       
 ترم تعليق از          14مجموعه به       

تحصيل با احتساب سنوات                    
اين .  محکوم کرده است                  

دانشجويان از دست اندرکاران           
برگزاری مراسم جشنی با مجوز      
دانشگاه بوده اند که به دنبال                   
برگزاری مراسم، مورد                          
اعتراض برخی نهادهای بيرون       

. از دانشگاه قرار گرفته است              
کميته انضباطی دليل محکوميت       

توهين به    "اين دانشجويان را            
دانسته "  مقدسات ملی و ميهنی         

 .است
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همدان به دنبال تجمعات                           
دانشجويی نيمه آذر ماه در اين             
دانشگاه به کميته انضباطی                   

امين نظری،    .  احضار شده اند      
سياوش حاتم، رضا جعفريان،            
پوريا شريفيان، ساسان منبری،         
سيروس محمدی، وهاب کريمی        
نژاد، مهدی جمالوند، محمد                  
صيادی و فاطمه معصومی                   
احضار شدگان به کميته                           
انضباطی هستند که برخی از              
ايشان برای سومين بار در ترم            
جاری به اين کميته احضار شده         

 .اند

 

در "  شهيدان گمنام "خاکسپاری  
 صحن دانشگاه

اما خبر ديگر از سر گيری                     
در "  شهيدان گمنام   "خاکسپاری    

دفن کردن   .  صحن دانشگاه است   
که تا به حال در      "  شهدای گمنام "

دانشگاه اصفهان و دانشگاه                   
صنعتی شريف با اعتراضات              
گسترده دانشجويی و درگيری             
انصار حزب اهللا با دانشجويان            
صورت گرفته است، اين بار می       
خواهد قبرستان را برای                          
دانشجويان دانشگاه بهشتی به              

اينها فکر ميکنند   !  ارمغان بياورد 
 !دانشگاه قبرستان است

 

 فشرده اى از اخبار
 ...اعتراضات دانشجوئى، تالش خانواده ها، حمايتها 

 

در جلسه کميته انضباطی شرکت            
کرده است اتهامات وارده به خود            
از سوی کميته انضباطی را بدين             

ايجاد اخالل و       :  شرح اعالم کرد      
وقفه در برنامه آموزشی دانشگاه،          
ايجاد بلوا و آشوب، تشويش اذهان          
عمومی، توهين و هتک حرمت به         
حراست دانشگاه، توهين و هتک             
حرمت به مسئولين دانشگاه، توهين      
و هتک حرمت به مسئولين نظام و          
رهبری و برنامه ريزی تجمعات             
غيرقانونی در داخل و خارج از               

گلرو با اشاره به ممانعت        .  دانشگاه
از انتخاب واحد وی در ترم جديد             

با وجود اينکه بر طبق                   :  گفت
منشور حقوق دانشجويی پس از               

 ترم تعليق از               2اتمام دوران           
تحصيل بنده قانونا حق انتخاب                  
واحد در ترم جديد را داشته ام،                  
اجازه ورود به دانشگاه حتی برای          
دريافت احضاريه جديد کميته                    
انضباطی را نيافتم به گونه ای که            
نامه احضاريه را به نگهبانی                      
دانشگاه آورده و در آنجا به من                  

  .تسليم کردند

 
همچنين عسل اخوان يکی ديگر          *

از دانشجويان دانشگاه عالمه که             
در جلسه کميته      )  سه شنبه  (امروز

انضباطی شرکت کرده است                      
حضور :  اتهامات وارده به خود را       

در تجمع غيرقانونی، رهبری و               
هدايت دانشجويان در تجمعات                  
غيرقانونی، شعارگويی و توهين به       
مسئولين نظام و دانشگاه، اخالل و         
ايجاد وقفه در برنامه و نظم                          
دانشگاه، ايجاد بلوا و آشوب و                    
تشويش اذهان عمومی، نشر اکاذيب     
و توهين و هتک حرمت مسئولين            
دانشگاه و شرکت در تجمع                          
غيرقانونی در دانشگاه پلی تکنيک        
و درگيری با نگهبانان اين دانشگاه         

 .عنوان کرد

 
يك فعال دانشجويي دانشگاه                    *

  شاهرود از صدور حكم آميته                   
چنين احضار چند         انضباطي و هم     

 انضباطي    فعال دانشجويي به آميته    
 اين دانشگاه خبر داد 

٣٢شماره   
مسئول بسيج دانشگاه بهشتی در             

در :  "ادامه اين خبر گفته است              
مراسم خاکسپاری اين سه شهيد               
گمنام که در ماه محرم انجام خواهد       
شد، مسئوالن وزارت علوم، نهاد          

ها،     نمايندگی رهبری در دانشگاه         
بسيج، مسئوالن دانشگاه و اعضای      

های دانشجويی دانشگاه شهيد      تشکل
". بهشتی حضور خواهند داشت            

اين عضو بسيج اعالم زمان دقيق          
خاکسپاری شهدا در دانشگاه را به         

زاد    خانی.  هفته آينده موکول کرد       
اين شهدا در محل     :  "در پايان گفت  

يادواره شهدا در کنار مقبره                       
ای که در دانشگاه شهيد              امامزاده

بهشتی مدفون است، به خاک                    
 ."سپرده خواهند شد

 

 آخرين اخبار از بازداشت شدگان

تعداد تماس با      -روزبه صف شکن   
: محل نگهداری      - بار 5:  خانواده  

 209بند 

تعداد تماس با            -الناز جمشيدی    
: محل نگهداری      - بار 2:  خانواده  

 209بند 

تعداد تماس با           -مهدی الهياری    
: محل نگهداری     - بار   1:  خانواده

 209بند 

تعداد تماس با             -انوشه آزادبر     
: محل نگهداری    - بار  4:  خانواده   

 209بند 

تعداد تماس با       -نسيم سلطان بيگی   
: محل نگهداری     - بار   2:  خانواده

 209بند 

تعداد تماس     -کيوان اميری الياسی    
: محل نگهداری   - بار 2:  با خانواده 

 209بند 

: تعداد تماس با خانواده       -علی سالم 
 209بند : محل نگهداری - بار1

تعداد تماس با            -ميالد عمرانی    
: محل نگهداری     - بار   1:  خانواده

 209بند 

تعداد تماس با            -هادی ساالری    
 بار از سوی بازجوی             1:خانواده
 209بند : محل نگهداری -پرونده 

تعداد تماس با             -محسن غمين     
: محل نگهداری     - بار   1:  خانواده

 209بند 

: تعداد تماس با خانواده      -امير آقايی 
 *209بند : محل نگهداری - بار2



٢۶صفحه  يک دنياى بهتر   

 مهرداد کوشا، تهران
اميدوارم همگی    .  علی عزيزسالم   

سالمت باشيد و موفق در انجام                
باری خواسته بودی از             .  کارها

 .اوضاع و احوال بنويسم

 

اينجا تقريبًاهمه چيز بهم ريخته               
است و انجام امور روزانه کاری           

اين .  شاق و توان فرساست                   
وضعيت روز به روز هم بدتر می        

از امرار معاش روزانه، از        .  شود
بهداشت و درمان، تحصيل                        
فرزندان، کارهای اداری، رفت و        
آمدهای شهری، خريد بنزين يا گاز      

از لحاظ     ......  برای اتومبيل و         
اقتصادی، مردم واقعًا تحت فشار          
جان فرسايی برای تامين معاش              

مخارج اصلی در سبد     .  خود هستند 
هزينه خانوار که شامل مسکن،              
درمان، تحصيل و خوراک است،         
بسيار باال و بی تناسب با درآمد                

قيمت باالی مسکن ظرف     .  آنهاست
يکسال اخير دو برابرشده و اجاره         
هم به همين نسبت افزايش يافته                

ازبين شاغلين حقوق بگير،       .  است
بجز درصد کمی که از تخصص            
هايی برخوردار بوده و حقوق                  
نسبتًا مکفی دارند، بقيه هشت شان        

. هميشه گرو بيست شان است                  
حقوق ماهانه اين افراد که اکثريت        
عظيمی از جمعيت را تشکيل می          
دهند و منجمله شامل کارگران،              
معلمان و پرستاران اند، حدودًا                

 350 تا                 100مبلغی بين                 
برای زنان البته             (هزارتومان       

است؛ مبلغی که در بسياری      )  کمتر
موارد حتی هزينه يک ترم                         
تحصيل در دانشگاه آزاد را برای          

. يکی از فرزندان تامين نمی کند            
واين در شرايطی است که تعداد              
بسيار زيادی از فارغ التحصيالن         
دبيرستان مجبور به ادامه تحصيل        
در دانشگاه آزاد، پيام نور و يا                   
دانشگاههای غيرانتفاعی هستند که     
هزينه آنها، نسبت به سطح درآمد           

 .مردم، واقعًا کمرشکن است

 

 البته تحصيل در مدارس                             
مدارسی که از بودجه    (غيرانتفاعی  

به بيمه درمان تکميلی کارکنان           
تمام يا بخشی       (خود نموده اند          

ازحق بيمه توسط خود کارکنان          
و از اين        )  پرداخت می شود       

طريق تاحدی از سنگينی هزينه         
شک .  درمان کاسته شده است          

نيست که محدوده اين خدمات               
نسبت به کل جمعيت حقوق                    

 .بگيران جزيی و ناچيز است

 

اينها خالصه ايست از وضعيت         
اقتصادی و مشکالت معيشتی آن      
بخش ازکسانی که دارای شغلی          
هستند و حقوق خود را آخرماه             

وضع بيکاران  .  دريافت می کنند   
که ازهمين درآمد بخور و                       
نميرهم محروم اند، خودبخود              
روشن است و اين قشرالبته                    
جمعيتی روبه فزونی دارد، زيرا      
که هر روز تعدادی از واحدهای        
توليدی تعطيل می شوند و                       

کارکنان آنها به خيل بيکاران                             
مسئله بيکاری و        .  می پيوندند   

بطور کلی سياستهای اقتصادی          
رژيم و بحران فزاينده آن خود             
نياز به بحثی جداگانه در فرصت       

 .ديگری دارد

 

حمله به معيشت مردم برای                   
کاهش بحران حکومت به اشکال      

. مختلف صورت می گيرد                    
افزايش مستمر نرخ تورم که                
افزايش قيمت خريد کاالها و                 
خدمات و کاهش قدرت خريد را         
در بردارد، شکل آشکار قضيه           

امٌا روشهای نسبتًا پنهان         .  است
سياستهای دولت  .  نيز وجود دارد   

همواره برآن بوده که هزينه                  
خدمات عمومی را تدريجًا از               
بودجه کشور حذف و بعهده خود        

اين سياست،    .  مردم قرار دهد       
درواقع سياست يک تير و دو                
نشان است که به دو نمونه آن                
اشاره مختصری خواهم داشت؛         
يکی دربخش حمل و نقل عمومی      
و يکی در بخش آموزش                           

 :وپرورش

 

سال گذشته شاهد اعتصاب نسبتًا       
گسترده کارکنان شرکت واحد             
بوديم که عليرغم دستاوردهای           
آن، درنهايت با سرکوب                          
اعتصاب خاتمه يافت وچند نفر           
از رهبران سنديکای واحد هنوز       

 نامه هائى از ايران،
 در باره زندگى و مشقات مردم

و در     )  دولت برخوردار نيستند       
سطح ابتدايی، راهنمايی، دبيرستان    
و پيش دانشگاهی هم کم از                          

هزينه .  دانشگاههای آنچنانی نيست   
تحصيل در اينگونه مدارس ساالنه      

با .  ميليون تومان است5/2 تا1بين  
اين ترتيب و در وضعيتی که                     
والدين تنها نقطه اميد در زندگی             
فرزندانشان را ادامه تحصيل آنان        
و اخذ مدارک دانشگاهی می بينند،      
مجبوراند به هردری بزنند تا                    

اشتغال به دو   .  هزينه آن تامين شود   
البته   -يا سه کار بطور همزمان            

که   -اگر امکان آن فراهم شود               
همراه با فرسودگی فيزيکی بسيار        
شديد است، به عنوان موفقيت و              

. خوش شانسی قلمداد می شود                 
روش ديگربرای جبران هزينه               
های زندگی در مورد بخشی از               
حقوق بگيران، بخصوص کارکنان    
دولت و سازمانها و نهادهای                     
عمومی که مردم بطور روزمره با       
آنها سر و کار دارند، گرفتن رشوه       
و حق حساب است که به امری                
عادی و روتين و در واقع، به يک          
عادت تبدلی شده و حتی در شرايط       
تغيير سيستم حاکم، زدودن آن                  
ازفرهنگ مردم کارآسانی                         

 .نخواهدبود

 

دربخش درمان هم وضعيت بسيار       
استفاده از       .  اسف بار است             

بيمارستانها و خدمات پزشکی                
دولتی برای بيمه شدگان تحت                  
پوشش سازمان خدمات درمانی و        
يا سازمان تامين اجتماعی، به دليل      
کمبود بيمارستان و مراکز                         
پزشکی، کاری بسيار دشوار و              

. گاهی غير ممکن است                                
بيمارستانهای خصوصی نيز فقط         
برای عده کمی براحتی قابل                      
استفاده است، زيرا هرکسی نمی           
تواند هزينه آنرا که برای يک                   
عمل جراحی متوسط و سه چهار           
روز بستری شدن و خارج                          

جراح را   )  يا زيرميزی  (ازتعرفه   
 ميليون    5پرداخت کردن حدود            

در .  تومان می شود، تامين کند             
سالهای اخير بعضی از شرکتها و         
موسسات دولتی و خصوصی اقدام      

٣٢شماره   
متعاقب .  در زندان بسر می برند        

سرکوب اين اعتصاب، حمل ونقل      
خصوصی در دستور کار دولت           

هم اکنون بخش قابل     .  قرار گرفت 
توجهی از حمل و نقل عمومی در        
تهران توسط اتوبوسهای                            
شرکتهای خصوصی انجام می             
شود که در همان مسيرهای قبلی           
تردد می نمايند، ولی کرايه آنها به       

 تومانی، پرداخت       20جای بليط      
با .   تومان است  150 و   100نقدی  

اين سياست که دامنه آن همچنان           
رو به گسترش است، از يکسو               
سوبسيد حمل و نقل عمومی                     
کاهش يافته و بار دولت سبک                
شده و از سوی ديگر، با ايجاد                 
تبعيض بين کارکنان شرکت واحد       
مانعی در راه اتحاد و يکپارچگی         
آنها برای دست زدن به                                
اعتصابات گسترده ايجاد شده                 

 .است

 

مورد ديگر مربوط به مدارس و           
موسسات آموزشی غيرانتفاعی            

از .  است که پيشترتوضيح دادم          
اين طريق نيز رژيم توانسته بخش       
قابل مالحظه ای از مخارج                      
تحصيل را به مردم تحميل نموده          
و درعين حال، با ايجاد تبعيض              
مالی و معيشتی بين معلمينی که             
در اينگونه موسسات مشغول کار       
هستند با آن دسته معلمين که در              
مدارس دولتی کار می کنند و                  
همچنين با تقسيم معلمان به                        
رسمی، حق التدريسی و                             
قراردادی يکپارچگی جنبش                  

. اعتراضی آنها را تضعيف کند            
سياست ايجاد تفرقه دربين يک              
قشراجتماعی بطور کلی سياستی        
است که هرجا امکان آن فراهم               
باشد، حکومت از آن به عنوان               
 .   يک حربه استفاده کرده و می کند

   

از لحاظ روانی، مردم افسرده،              
در .  خسته و بشدت عصبی اند            

واقع بخشی از فشارهای اقتصادی     
واجتماعی سيستم حاکم بر مردم           
به شکل رفتارهای ناهنجار در              
روابط آحاد جامعه با يکديگر                  

کم نيست مواردی    .  بروز می کند   
که دعوا و درگيری درمسائل                  
مالی، ناموسی و حتی امور بی              
اهميتی مثل رانندگی، منجر به               
چاقوکشی، ضرب و شتم و قتل              

نکته .  می شود  
  ٢٧صفحه 



٢٧صفحه  يک دنياى بهتر   

جالب اينست که هرکجا تجمع                   
واعتراضی برای کسب حقوق                
صنفی و اقتصادی رخ دهد، اين              
دعواها و درگيريها به سرعت                 
محو و تحت الشعاع خواستهای               
جمع قرار گرفته و پيکان حمله                

 .متوجه دشمن مشترک می شود

 

در بعد مبارزاتی، وضعيت جنبش        
دانشجويی دقيقًا همانطوريست که        

در نشريه  "  آذر16بسوی  "دربحث  
توسط تو و ساير رفقا         25شماره      

مطرح گرديده و به اعتقاد من                   
نظرات مطرح شده يک تحليل                 

در .  حقيقی از واقعيت موجود است    
اين مورد، تاکيد بر احتراز                         

و "  جدالهای فرقه ای و محفلی       "از
درک زنده از اوضاع و تناسب             "

اهميت زيادی   "  قوا و صف بنديها     
 .دارد

 

اما درباره سايرعرصه های                     
مبارزاتی جنبش سرنگونی و                   
بطورمشخص، اعتراضات                      
کارگران، پرستاران، معلمان و              
زنان، اين مبارزات بطور مداوم            
وجود داشته و دارد، ولی                             
سراسری و يکپارچه نيست؛ فاقد           
سازمان و رهبری منسجم است و          
مدت کوتاهی پس ازشروع،                      

نبود تناسب و     .  سرکوب می شود    
توازن قوا و درنتيجه سرکوب                  
شديد اين جنبشهای پراکنده،                      
ازلحاظ روان شناختی، باعث                  
نوعی منع و ترديد شده وعليرغم            
تنفر شديد مردم از رژيم حاکم،                
شروع يک حرکت عظيم و تعيين          
کننده را با مشکل مواجه ساخته               

قطعًا ورود کارگران صنايع     .  است
نفت و گاز به اين مبارزه می تواند         
تابوی قدرقدرتی رژيم را به                      
سرعت درهم شکسته و تحولی                

 .چشمگيرايجاد نمايد

 

. کمی هم درباره تی وی ها بگويم          
کانالهای فارسی بطور کلی دودسته     
اند؛ يکی کانالهای صرفًا موزيک         
که بيننده زيادی دربين جوانان                 
دارند و دوم کانالهايی که نزد مردم       

پر .  معروف به کانالهای سياسی اند    

 .آرد يا در مقابل آن سکوت کرد

 

افغانها از ترس بيرون شدن و از        
ا          گشنگى مردن تن به هر آارى ب

. هر شرايط شاق و بيحقوقى دادند    
. داستان به نفع سرمايه دارى شد       
! آارگر ارزانتر از ارزان ايرانى   

د      ايين آم ات پ ش .  سطح توقع ارت
د       ر ش سترده ت ارى گ ر .  بيك زي

صادى         م اقت عيت وخي شار وض ف
ارگرى را         اد آ د اتح الش کردن ت

بعنوان مثال متشکل   .   درهم شكنند 
اختمانى در          ارگران س شدن آ ن
ازهاى           اخت و س اوج دوران س
سائل       اختمانى و م اى س روژه ه پ
ن             ا اي ه ب ه آن، از جمل وط ب مرب
رمايه       ه س اد تفرق ت ايج سياس
م         ارگران رق ان ک دارى در مي

ورد سئله          .  خ ار و م ه آ ا ادام ام
زنده ماندن و بقا آارگران مهاجر      
ا       به علت آم بودن دستمزد و مزاي
ى            ل زندگ ق مح تن ح ، نداش
ات         صيل، امكان ب ، تح مناس
رکوب         اهى، س تى و رف بهداش

شتى      ...  و   اى معي ه راه ه شا ب بخ
شاند      ول ک ير معم وم .  غ محک

ان        ن محروم دگى اي ه زن ردن ب ک
اس            تن لب ا، نداش ه ه در زاغ
مناسب و بى امکاناتى، و تبليغات 
ال سياست         ستى و اعم شديد راسي
هروندان        ن ش ه اي ستى علي فاشي
توسط جمهورى اسالمى، هدفش       
ا             ه ب ارگرانى آ ن آ اينبود تا از اي
د يك       زحمت خود زندگى مى آرن
ى        ور اجتماع ره منف چه

 . جابياندازد

 

ام         ير از نظ ًا غ ار واقع صير آ تق
سرمايه و جمهورى اسالمى چه         
د؟         د باش ي توان رى م يز ديگ چ

ال         ل س ني اوائ روز يع  2008ام
شتر از سال             ا شذت بي ميالدى، ب
ن         ادى از اي داد زي ته، تع گذش
دترين وضع ممكن          مهاجرين با ب
تبند و مشت و             اتوم، دس با زور ب
لگد چكمه پوشان نيروى انتظامى     
ه       تگير و ب ورى اسالمى دس جمه
افغانستان يعني آشورى در حال        
از             دنيت ب دور از م گ و ب جن

 .  گردانده ميشوند

 

راج        ته اخ ته دس اجرين را دس مه
ا      د ام ارى   "ميکنن شکل بيک " م

ت    رجايش اس ا    .  س ارى ب بيک

 ...نامه هائى از ايران 
بيننده ترين کانال ازاين دسته،                    
شبکه فارسی صدای امريکاست که      
برنامه های متنوع و نسبتًا جذابی            
دارد و متاسفانه، برخالف گزارش        
اصغرکريمی، کانال جديد، آنچنان         

بيننده های اين    .  بيننده زيادی ندارد   
کانال در دوره قبل که فيلم های                  
سينمايی پخش می کرد به مراتب             

قربان تو و دست همگی       .  بيشتربود
 . *را می فشارم

 

در آارگر مهاجر " نفع"زمانى 
 !بود، امروز نيست

 رضا تابان

ان در            رور جه ب ت گ دو قط جن
الهاى         ود، س ه ن الهاى پيش از ده س
شى، و             ل و آدم آ گ، قت ال جن س
راى          وزى را ب ان س ت خانم فالآ

ار آورد      ه ب ه ب ستان  .  منطق در افغان
ن الدن و                ته ب ا دار و دس آمريك

رد         رنگون ک ان را س ا .  طالب ام
آمريکا بجاى حکومت   " دمکراسى" 

اسالمى طالبان يك حكومت مرتجع       
ر              ر ب سانى ديگ د ان المى و ض اس

شاند   ا      .  قدرت ن ستها ام جنگ تروري
ا               زاره دو ب از ه ت و آغ ه ياف ادام
ه            زى ب شتار و خونري گ و ک جن

زود     ردم اف اى م اهى ه ردم در  .  تب م
دند        يع آواره ش اد وس ه    .  ابع ان آ آن

ا                د ي ه ان ر خاك خفت ا در زي ماندند ي
ه             ان آ د، آن ود دارن ار آل ره غب چه
م حالت        گريختند وضعشان چندان ه

 .انسانى پيدا نكرد

 

اور از        شورهاى مج ه آ اجرت ب مه
ده         اى زن ى از راهه ران يك ه اي جمل
م        ماندن و شايد چشيدن قدرى از طع

اجرت وسيع    .   زندگى انسانى بود   مه
ديمى است         ران ق ه اي ستانيها ب افغان
اد              ه ابع ه اخير ب اما جنگهاى دو ده

اما در ايران خانه آمال و      .   آن افزود 
ر سرشان        آرزوهاى اين مهاجرين ب

د   راب ش ليك     .  خ يبل ش دند س ش
ران         ت اي رمايه دارى و حكوم . س

ارگران            ن ک ه اي ستى ب اجم فاشي ته
وان        اجر را تحت عن ا   "مه ه ب مقابل

ردم      "   بيکارى در جامعه به خورد م
د ت و       .  دادن سيون راس اپوزي

ى           رب و مل رو غ ست پ ناسيونالي
ت             اجرا حماي ن م ا از اي المى ي اس

٣٢شماره   
يرود        ن نم ن .  سرمايه دارى از بي اي

ر         چ کارگ ه هي وچ را البت ات پ تبليغ
د     ول نميکن اهى قب ارگران .  آگ ک

ى         شهاى مختلف ستانى در بخ افغان
د     ار ميکردن ه    .  فعاليت و ک ا ب ا ت ام

اختماني           از س اخت و س س
دى         شکل ج يرغم م ردد، عل برميگ
رده          مسکن، از احاظ آمى سقوط آ
ا             سه ب ار در مقاي و ميزان نيروى ک

 سال  8 يا 7تعداد کارگر مورد نياز   
ت         ده اس تر ش سيار کم ش ب راه .  پي

ارگران           داختن ک يرون ان حل شان ب
 ! مهاجر است

 

به هر حال نظام سرمايه دارى هر       
گاه نياز به نيروى کار  داشته باشد         
اط              د از نق ر الزم باش ا را اگ آنه
ر            ورد نظ اى م ا در ج ف دني مختل
ت           ي من ا آل ه ب د، البت ع ميكن جم
ر          وان آارگ ا عن د ب تن و تهدي گذاش

اجر و     انونى  "مه ير ق ر  "!  غ و ه
ان          د نابودش ته باش از نداش ت ني وق

اين منطق سود و سرمايه       !   مي آند 
ت ارگران       .  اس ع آ ر وض مگ

شد؟         "   ايرانى"  ن ن ن چني در ژاپن اي
ارگران        ع آ ر وض رك"مگ در "  ت

ع          ت؟ وض ن اس ير از اي ان غ آلم
آارگر مهاجر در همه جاى دنيا در       
ن            ى همي اى جزئ ا تفاوته ت ب نهاي

 . است

 

اه             سان آگ ه هر ان ون وظيف ى اآن ول
سانى       است آه در ايران از حقوق ان
ادوش         اجر دوش ارگران مه آ

اينها شهروندان   .  خودشان دفاع آند  
ا هستند           ه م . ايران و بخشى از طبق

آارگران در هر جاى دنيا آه باشند       
ه           ارزه علي د و در مب ن ندارن وط
ز از             يزى ج م چ رمايه دارى ه س
ى و         اى بردگ ير ه دست دادن زنج

د     ود ندارن ارت خ ارگران .  اس آ
اد آزادى     !   جهان متحد شويد    ده ب زن

ارگرى      ت ک رى، حکوم ا !  ، براب ب
ا           ستى، رض اى آموني درود ه

 .*تابان

 يک دنياى بهتر 
را به دست دوستانتان 

!برسانيد  

با يک دنياى بهتر  
!  همکارى کنيد  



٢٨صفحه  يک دنياى بهتر   

اين بار شرايط عينی          .  جديد ميشود   
جامعه آمريکا، دنيا و نقش آمريکا در         
ايجاد ويرانی و کشتار در جهان، کار         
را برای ايدئولوگ ها و چهره سازان          

 .دموکرات مهيا تر کرده است

 

کانديدا های برجسته دموکرات را يک      
سياه پوست، يک زن و يک                                
پوپوليست دماگوگ که عليه                              

ها حرف ميزند، تشکيل     "  کورپورت"
در اذهان مردم، اين کانديدا          .  ميدهند

ها هر يک بنوعی محروميت و بی               
تعلق به   .  حقوقی را نمايندگی ميکنند       

قشر محرومين يک پوئن مثبت است،        
بشرط آنکه طرف مربوطه عليرغم            
محروميت به مقام و منصبی رسيده             

" رويای آمريکايی  "باصطالح   .  باشد
ده سال پيش      .  را متحقق کرده باشد        

تصور رئيس جمهور زن در آمريکا           
امروز .  در مخيله کسی نميگنجيد             

هيالری کلينتون در بسياری موارد             
در مقام اول کانديداتوری دموکرات            

ده سال پيش رئيس          .  ها قرار دارد      
جمهور سياه پوست يک رويای                      

بود امروز باراک اوباما    "  سيندراليی"
در يک مسابقه نزديک با هيالری                 

همين .  کلينتون حرکت ميکند                  
بزرگترين تغيير در جامعه آمريکا را        

يک زن و يک سياه        .  نمايندگی ميکند 
پوست برای کانديداتوری حزب                    

 . دموکرات ميجنگند

 

يکی از خوانندگان سياه پوست                        
آهنگ جالب و    "  هيپ هاپ "موزيک  

اگر :  "ميخواند.  با مثمايی خوانده است   
جمعه رئيس جمهور شوم، شنبه ترور       
ميشوم و يکشنبه به خاک سپرده                     

برای بسياری اين سرنوشت    ."    ميشوم
اوباما بيک   .  اوباما را تداعی ميکند        

معنا نزديک ترين پديده به محروميت        
پدرش سياه   .  در جامعه آمريکا است       

پوست است و در زمان کودکی اوباما        
در نتيجه  .  خانواده را ترک کرده است    

اوباما در خانواده ای با مادر تنها                    
همين شرايط او را     .  بزرگ شده است   

در ميان بخش قابل توجه ای از فقرا و   
. محرومين جامعه آمريکا قرار ميدهد       

بسياری از جوان هايی که در زندان            
زندگيشان به هدر ميرود، بسياری از         
جوانانی که بدام مواد مخدر افتاده اند،        
بسياری از جوان هايی که در دسته              

هستند به اين بخش    "  گانگستری"جات  

 در حاشيه انتخابات آمريکا

 باراک اوباما 

 سمبل عدالتخواهی يا عدالتخواهی سمبليک؟
پروسه انتخابات در آمريکا توجه بسياری را بخود جلب             

نه تنها اکثريت مردم آمريکا، بلکه مردم                 .  کرده است  
بوش به سمبل زورگويی،            .  جهان از بوش بيزارند           

طی هفت  .  قلدرمنشی و ميليتاريسم آمريکا بدل شده است         
سال اخير فقط فقر و تحديد و سرکوب آزاديهای مدنی و               
فردی در آمريکا افزايش نيافته است، دنيا، به تعابيری،               

اينجا .  (در ورطه جنگ جهانی سوم قرار گرفته است                
تصويری که در   .  بحث در مورد صحت اين تحليل نيست       

طی اين هفت    .)  اذهان مردم ايجاد شده مورد بحث است          
سال جنگ، کشتار و ترور در خاورميانه افزايش بی                     

جامعه عراق به يک نيمه         .  سابقه و نجومی داشته است        
ويرانه بدل شده، وضعيت فلسطين و پروسه صلح در                    
شرايط بسيار وخيم و دلخراشی قرار گرفته، لبنان دگر                
بار در ورطه جنگ داخلی قرار دارد و تروريسم کور بر        

 .مردم تغيير ميخواهند. زندگی مردم حاکم شده است

 

. مردم آمريکا و دنيا ميخواهند اين شرايط را تغيير دهند              
با هزار و يک زبان و حرکت اين خواست عميق خود را             

اما متاسفانه در خالء يک آلترناتيو          .  به نمايش ميگذارند   
انسانی معتبر، در خالء يک نيروی قوی سوسياليستی                 
آزاديخواه و برابری طلب و حتی در خالء يک نيروی                  
قوی سکوالر متمدن، رژه عروسک های سمبليک براه              

مردم در کانديداتورها آرزوهای خود را               .  افتاده است  
بازار سياست بازی در آمريکا گرم شده              .  تعبيه ميکنند  

نمادهای .  ميليونها دالر هزينه چهره سازی ميشود        .  است
ظاهری تا سطح پاسخ های عميق و پايه ای به اميال                        

 .مردم ارتقاء می يابد

 

همه تقريبا متفق القول اند که اولين تغيير در جايگزينی                
همه .  جمهوريخواهان توسط دموکرات ها تحقق می يابد          

ميدانند که هيچگونه فرق ماهوی ميان اين دو حزب                        
با اين وجود مردم فقط با    . اصلی در سياست آمريکا نيست 

 سال بار يکبار تکرار      4تاريخ هر   .  دو انتخاب روبرويند  
هر بار اميدوار های متوهم و خوش خيالی پيدا               .  ميشود

ميشوند که برای تغيير و بهبود به نفع فقرا، به نفع عدالت             
بيشتر، به نفع حقوق محرومين، به نفع مبارزه با نژاد                    

کار .  پرستی و مردساالری به دموکرات ها رای ميدهند           
سياستمداران و ايدئولوگ های بورژوازی، از آکادميسين        
ها گرفته تا ژورناليست ها و متخصصين حفظ اعتماد                   

بدنبال هر توهم    .  مردم به سيستم و اوضاع موجود است          
زدائی پسا انتخاباتی  کلی هزينه صرف ايجاد توهمات                 

٣٢شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 ستون آخر، 
 آذر ماجدى 

باراک اوباما اما از         .  از جامعه تعلق دارند        
روی تمام اين دام هايی که در مقابل محرومين          
جامعه قرار ميگيرد، پريده و به مقام سناتوری         

داستان او شايد بيشتر به            .  دست يافته است     
همين .  فولکلور های افسانه ای شبيه است                

اوباما را در اذهان             "  سيندراليی"چاشنی     
و .  محرومين به سمبل عدالتخواهی بدل ميکند        

در شرايطی که مردم برای عدالت و شرايط               
بهتر عطش دارند، اوباما يک آلترناتيو مناسب        

 . و معتبر بنظر ميرسد

 

جالب اينجاست که زمانی که اوباما وارد                      
مسابقه انتخاباتی شد، از گوشه و کنار با                        

. تمسخر و ناباوری به او برخورد ميکردند                
اسم او، باراک اوباما، در زبان انگليسی با                  

هم آهنگ و قافيه      )  بن الدن  (عراق و اوساما      
. کمدين ها اسم او را دست ميانداختند           .  ميشود

اما شايد مردم ازهمين هم آهنگی اسمی با                     
. اصلی آمريکا بوی تغيير شنيده اند       "  دشمنان"

اکنون بنظر ميرسد که باراک اوباما شانس                 
 4.  زيادی برای رياست جمهوری آمريکا دارد      
 .سال پيش چنين شرايطی محال بنظر ميرسيد

 

اين بار انتخابات آمريکا کمونيست ها و                         
طرفداران آزادی و برابری را حتی بيشتر                  

عطش مردم برای تغيير و يک           .  متاثر ميکند  
. دنيای بهتر اين بار از هميشه عيان تر است              

استقبال باال از انتخابات اوليه يک نمونه بارز           
اما آلترناتيو هايی که در           .  اين واقعيت است     

مقابل مردم صف کشيده اند، به هيچ عنوان نه            
ميخواهند و نه ميتوانند به اين عطش پاسخگو            

دل بستن به اوباما بعنوان سمبل                       .  باشند
عدالتخواهی محرومين، دل بستن به يک                      

اينها نه نماينده تغيير برای مردم،      .  سراب است 
بلکه در بهترين حالت بازيگران هاليوودی در         

  *.نقش اين نمايندگان اند

 تلويزيون  برای يک دنيای بهتر
 بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

  ظهر بوقت ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 
 در تلويزيون کانال يک تهران  

اسی              ه سي ام رن برای يک دنيای بهتر يک ب
ع   .   بيطرف نيست، جانبدار است   .   است داف م

اه و                 ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب حقيق
ت           ا اس ه ان ادت انس ع ک        .   س رای ي ا ب م

ا  .   جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم    لطف
ه                     ا را ب ه ه ام رن ن ب روز و زمان پخش اي
ان                     ان خودت اي ن ان و آش ه دوست م اطالع ه

 . برسانيد


