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  ۵٧چند کلمه بياد انقالب 
 منصور حکمت

ميگويند در سالهاى اخير يک روند                     
در بين       "  بازنگرى"و       "  بازبينى"

انقالبيون و چپگرايان اپوزيسيون ايران          
نگاهى به نشريات    .  در جريان بوده است    

متعددى که اين طيف بويژه در خارج                 
کشور منتشر ميکند به وجود چيزى از              
اين دست صحه ميگذارد، هرچند در                  

کلمه مناسبى براى          "  بازبينى"اينکه     
توصيف اين روند باشد جاى ترديد جدى          

در خلوت، وقتى بيان حقيقت کسى      .  هست
را نميرنجاند، ميتوان اين روند را يک              

اما در انظار    .  روند ندامت توصيف کرد    
عموم، جايى که، بويژه اين روزها،                    

 Political(نزاکت سياسى                                       
Correctness(         حکم ميراند، شايد کلمه 

يکى از  .  معادل بهترى باشد  "  نو انديشى "
اولين قربانيان اين روند نو انديشى مقوله         
انقالب و انقالبيگرى بطور کلى و انقالب     

 . بطور اخص بوده است٥٧

هر ماه کوهى مطلب توسط افراد و                      
محافل و جريانات متشکل از بازماندگان        

 ٥٧و انقالبيون پا به سن گذاشته انقالب            
خواندن و تعقيب کردن         .  منتشر ميشود  

همه اينها و شريک شدن در مشغله ها و            
دنياهاى ذهنى نويسندگان آنها هم عبث و         

اما ديدن روند      .  هم بسيار دشوار است        
که ذکرش رفت سخت            "  نو انديشى   "

" تداعى معانى  "ميتوان از شيوه       .  نيست
که يک ابزار روانشناسهاست سود جست       
و عکس العمل اين ادبيات را به کلمات              
کليدى اى، مثال خود مقوله انقالب، چک         

تصويرى که بدست مى آيد جاى             .  کرد
افراط، :  انقالب.  ابهام باقى نميگذارد        

استبداد، :  خشونت، انقالب       :  انقالب
 .انهدام: انقالب

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 اعتصاب ، از ما افغانها حمايت کنيد،سنت کارگرى نيست“ کفن پوشى”: در صفحات ديگر
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روز اعتراض سراسری به جمهوری  فوريه؛ ١٦
 ٢صفحه اسالمی برای آزادی همه دانشجويان زندانى           

بيانيه دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در رابطه با آزادی * 
 بخشی از رفقای زندانی 

 اخبار مالقات با دانشجويان* 
 ۴صفحه کارگران حمايت ميکنند                                                               * 

  مارس ٨به مناسبت 

 روز جهانی زن
 کمونيسم کارگری و آزادی زن

 ١١صفحه گفتگو با هما ارجمند                    

 :نامه مادر اسانلو به مادران دانشجويان در بند

         !در آرزوی آزادی و سالمتی فرزندم
  ٨صفحه على طاهرى                                 

قسمت سوم -در باره برخى مسائل جنبش کمونيسم کارگرى  
  سياوش دانشور ،على جوادى

 

 
١٣صفحه   

کنفرانس بين المللی در 
  مارس٨گراميداشت 

 و همبستگی با زندانيان سياسی

 ،مراسم جمهورى اسالمى در منچستر انگلستان* 
 به صحنه افشاگرى ،توسط فعالين حزب حکمتيست

از رژيم و دفاع از کارگران و دانشجويان و زندانيان 
!سياسى تبديل شد  

١٠صفحه   



٢صفحه   يک دنياى بهتر   

و چرا که نه؟ آخر چه کسى از                
 هست   ٥٧اين بازماندگان انقالب       

که بتواند يک لحظه چشمانش را          
 سال گذشته فکر        ١٧ببندد و به        

کند و خاطرات شيرينى به يادش          
بيايد؟ ميليونها مردم به زندگى در        
ارتجاعى ترين و وحشيانه ترين           
نظام اجتماعى محکوم شدند،                  
جامعه اى مبتنى بر ترس، فقر و           
دروغ بنا شد که در آن خوشى                 
ممنوع است، زن بودن جرم                    
است، زندگى کردن جزا است و           

يک نسل   .  فرار غير ممکن است      
کامل، شايد نيم بيشتر مردم، اصال      
به اين جهنم چشم گشوده اند و جز         

و براى    .  اين خاطره اى ندارند         
بسيارى ديگر، زنده ترين خاطره،     
ياد چهره هاى فراموش نشدنى              
انسانهاى پاکى است که بخون                

مگر نه اينست که         .  کشيده شدند  
 ٥٧نقطه آغاز اين کابوس سال              

 بود، سال انقالب؟
 

شايد براى بعضى عاقبت نافرجام       
نو " در اين روند                 ٥٧انقالب     
اما نه   .  نقش داشته است   "  انديشى

وسعت اين ندامت و نه تلخى لحن         
و هيسترى نوانديشان امروز،                
هيچيک را نميتوان با ناکامى                  

انگار .   توضيح داد       ٥٧انقالب    
کنار پلى نشسته ايد و بازگشت               
لشگر شکست خورده اى را                    

غير قابل انتظار نيست که     .  ميبينيد
اين شکست خوردگان را محزون،     

. مبهوت، ساکت و افسرده بيابيد           
اما اين جماعت مشت گره کرده            

وقتى دقيق تر گوش ميکنيد،         .  اند
ميبينيد انگار دارند سرودى را              
زمزمه ميکنند، آرى، اشتباه                    
نميکنيد، اينها دارند به جنگ                   

و "  سرزمين"ميآيند، به جنگ            
خود، يا     "  قلعه"و     "  اردوگاه"

بهرحال آنچه خود روزگارى                 
اينها .  چنين پنداشته و ناميده بودند     

و "  خود"دارند براى انتقام از             
. هاى ديروز برميگردند   "  خودى"

براى کسى که از داخل قلعه به               
بيرون نگاه ميکند، اين حتما                    

 .منظره هولناکى است
 

کمتر انقالب ناکام و جنبش                       
شکست خورده اى چنين تلخ                    

خواهى است، پايان توقع رفاه            
است، پايان اميد به زندگى بهتر        

پايان .  براى بشريت است              
سوسياليسم را حاکميت بالمنازع    
قانون جنگل و اصالت زور در         
اقتصاد و سياست و فرهنگ                

و بالفاصله        .  معنى کردند       
فاشيسم، راسيسم، مرد ساالرى،     
قوم پرستى، مذهب، جامعه                 
ستيزى و زورگويى از هر منفذ        

 .جامعه بيرون زد
 

اى که بدنبال    "  نو انديشى "موج  
اين ماجرا در سطح کل جهان             

در يک    .  براه افتاد ديدنى بود         
مسابقه بين المللى ندامت و                   
خودشيرينى، فضايل ديروز عار    
شمرده شدند، اصول ديروز                
نفرين شدند و آرمانهاى ديروز         

حقارت .  به ريشخند گرفته شدند     
و تسليم بعنوان معنى زندگى به         

در فرهنگ      .  کرسى نشست     
توابيت روشنفکران نظم نوين،        
هرکس که زندگى بهترى براى         
همنوعانش ميخواست و معتقد          
بود که وضع موجود ميتواند و           
بايد تغيير کند، هرکس که به                
برابرى انسانها قائل بود و به              
يک آينده بهتر دعوتشان ميکرد،     
هرکس که از لزوم تالش جمعى       
آدمها براى تاثيرگذارى بر                   
سرنوشت و سهمشان در جهان         
سخن ميگفت، هرکس که دولت        
و جامعه را در قبال فرد و                      
آسايش و آزادى او مسئول                    
ميدانست، از هزار و يک                      
تريبون، خوشخيال، قديمى، کم        

. عقل و پا در هوا لقب گرفت               
ياس نشان خرد شد، رها کردن          
آرمان هاى واالى بشرى واقع           

. بينى و درايت خوانده شد                     
ناگهان معلوم شد که هر                          
ژورناليست تازه استخدام و هر        
استاديار تازه به کرسى رسيده و      
هر سرهنگ بازنشسته پاسخ              
غولهاى فکرى جهان مدرن، از       
ولتر و روسو تا مارکس و لنين،       
را دارد و کل معضل                                 
آزاديخواهى و برابرى طلبى و         
تالشهاى صدها ميليون انسان            
در چند قرن اخير، جز اتالف             
وقت بيحاصلى در مسير رسيدن      

پايان "به عمارت با شکوه                    
نبوده است و بايد هرچه       "  تاريخ

 .زودتر به فراموشى سپرده شود

 

 تاريخ شکست نخوردگان
 ...۵٧چند کلمه بياد انقالب 

توسط مشتاقان ديروزش بدرقه شده      
انقالب مشروطيت، جنبش        .  است

ملى شدن صنعت نفت، دوران                   
حکومت آلنده، انقالب پرتقال،                  
اعتصاب معدنچيان انگلستان، براى    
مثال، همواره احترام زيادى نزد             
پيش کسوتان و شرکت کنندگان                

علت نو انديشى       .  خود داشته اند      
امروز انقالبيون ديروز ايران را            

. بايد جاى ديگرى جستجو کرد                 
واقعيت اينست که همين سالها،                 

، در    ٥٧سالهاى پس از انقالب               
سطح جهانى مصادف با رويداد به         

سقوط بلوک   .  مراتب مهمترى بود    
شرق، که اين اواخر ديگر فقط در           
تبليغات عوام فريب ترين                              
سخنگويان پيمانهاى ورشو و ناتو و      
هالوترين طرفدارانشان به آن                    

اطالق ميشد،  "  اردوگاه سوسياليسم "
يک زلزله سياسى و اجتماعى بود          

نفس حذف  .  که کل دنيا را تکان داد      
يک قطب از جهانى دو قطبى،                   
جهانى که همه چيزش، از اقتصاد           
و توليد تا علم و هنر، براى دهها               
سال بر محور تقابل اين دو قطب              
شکل گرفته بود، به اندازه کافى                

اما آنچه در     .  زير و رو کننده بود        
قلمرو افکار و انديشه تعيين کننده            
بود، اين واقعيت بود که حاکمان               
جهان و گله وسيع سخنگويان و                 
مبلغين جيره خوارشان در دانشگاه        
ها و رسانه ها، توانستند سقوط                  
شرق را سقوط کمونيسم و پايان                
سوسياليسم و مارکسيسم تصوير             

کل اين شعبده بازى البته بيش       .  کنند
از شش سال بطول نيانجاميد و تمام        
شواهد امروز حاکى از اينست که           
اين دوران فريب ديگر به سر                     

اما اين شش سال دنيا       .  رسيده است 
اين پايان سوسياليسم     .  را تکان داد    

نبود، اما سرنخى بود به اينکه پايان       
سوسياليسم واقعا چه کابوسى                     
ميتواند باشد و دنيا بدون فراخوان           
سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم و     

سوسياليسم، به چه      "  خطر"بدون   
معلوم شد     .  منجالبى بدل ميشود        

جهان، از حاکم و محکوم،                            
سوسياليسم را با تغيير تداعى                     

پايان سوسياليسم را پايان          .  ميکند
معلوم شد پايان         .  تاريخ خواندند    

سوسياليسم پايان توقع برابرى                  
است، پايان آزاد انديشى و ترقى               

٣٦شماره   
در متن اين فضاى بين المللى                  

باز "است که انقالبيون ديروز به         
 و    ٥٧پيرامون انقالب       "  انديشى

انقالبيگرى بطور کلى نشسته اند؛      
و نتايجى که گرفته اند بيش از                 

 ناشى   ٥٧آنکه از ناکامى انقالب        
بشود، مديون روند تمسخر ايده             
آلها و اصول در مقياس بين المللى       
است که چند سالى به مد روز بدل         

 .شد
 

گفته اند که تاريخ را همواره                     
اما بايد افزود    .  فاتحين مى نويسند   

که تاريخى که شکست خوردگان         
مى نويسند به مراتب دروغين تر         

چرا که اين      .  و مسموم تر است       
دومى جز همان اولى در لباس                
تعزيه و نوحه و تسليم و                               

اگر تاريخ       .  خودفريبى نيست      
داستان تغيير است، آنگاه تاريخ            
واقعى تاريخ شکست نخوردگان          

تاريخ جنبش و مردمى است     .  است
که همچنان تغيير ميخواهند و                 

تاريخ .  براى تغيير تالش ميکنند       
کسانى است که حاضر نيستند ايده       
آلها و اميدهاى خود براى جامعه           

تاريخ مردم و   .  بشرى را دفن کنند   
جنبشهايى است که در انتخاب                
اصول و اهداف خويش مخير                 
نيستند و ناگزيرند براى بهبود                

 ٥٧انقالب  .  آنچه هست تالش کنند   
در تاريخ فاتحين و شکست                       
خوردگان هر دو، پله اى در                     
عروج اسالم و اسالميت و مسبب        
شرايطى است که امروز در ايران      

در تاريخ واقعى، اما،     .  حاکم است 
 جنبشى براى آزادى و      ٥٧انقالب  

 .رفاه بود که در هم کوبيده شد
 

مصائب دوران پس از انقالب در        
ايران را بايد بپاى مسببين آن                   

مردم حق داشتند رژيم            .  نوشت
سلطنت و تبعيض و نابرابرى و            
سرکوب و تحقيرى را که شالوده          
آن را تشکيل ميداد نخواهند و به            

مردم حق      .  اعتراض برخيزند     
داشتند که آخر قرن بيستم شاه                  
نخواهند، ساواک نخواهند،                      

. شکنجه گر و شکنجه گاه نخواهند     
مردم حق داشتند در برابر ارتشى        
که با اولين جلوه هاى اعتراض              
کشتارشان کرد دست به اسلحه              

 حرکتى براى      ٥٧انقالب   .  ببرند
آزادى و عدالت و حرمت انسانى         

جنبش اسالمى و دولت                .  بود
اسالمى نه فقط محصول اين                    

  ٣صفحه انقالب نبود،        



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

بلکه سالحى بود که آگاهانه براى        
سرکوب اين انقالب، هنگامى که         
ناتوانى و زوال رژيم شاه ديگر             
مسجل شده بود، به ميدان آورده            

برخالف نظرات رايج،              .  شد
جمهورى اسالمى وجود خود را          
در درجه اول مديون شبکه مساجد      

. و خيل آخوندهاى جزء نبود                   
منشاء اين رژيم قدرت مذهب در         
ميان مردم نبود، قدرت تشيع،                
بيعالقگى مردم به مدرنيسم و                 
انزجارشان از فرهنگ غربى،             
سرعت بيش از حد شهرنشينى و          

، و     "تمرين دموکراسى    "کمبود     
اين خزعبالت ممکن     .  غيره نبود  

شرق "است بدرد کارير شغلى              
نيم بند و مفسرين رسانه      "  شناسان

ها بخورد، اما سرسوزنى به                   
جريان اسالمى  .  حقيقت ربط ندارد  

را همان نيروهايى به جلوى                    
 کشيدند که تا        ٥٧صحنه انقالب      

ديروز زير بغل رژيم شاه را                   
گرفته بودند و ساواکش را تعليم            

آنها که پتانسيل                     .  ميدادند
راديکاليزاسيون و دست چپى از          
آب در آمدن انقالب ايران را                    
ميشناختند و از اعتصاب                           
کارگران صنعت نفت درس خود         

آنها که به يک        .  را گرفته بودند     
کمربند سبز در کش و قوسهاى              

براى .  جنگ سرد نياز داشتند            
شدن انقالب ايران پول     "  اسالمى"

خرج شد، طرح ريخته شد، جلسه        
هزاران نفر، از            .  گرفته شد     

ديپلوماتها و مستشاران نظامى              
غربى تا ژورناليستهاى هميشه             
باشرف دنياى دموکراسى ماهها          
عرق ريختند تا از يک سنت عقب       
مانده، حاشيه اى، کپک زده و به          
انزوا کشيده شده در تاريخ سياسى       

و "  رهبرى انقالب  "ايران، يک      
يک آلترناتيو حکومتى براى                  

صنعتى   -جامعه شهرى و تازه           
آقاى .   بسازند    ٥٧ايران سال          

خمينى نه از نجف و قم و در                     
راس خيل مالهاى خر سوار                   
دهات سر راه، بلکه از پاريس آمد       

 ٥٧انقالب    .  و با پرواز انقالب        
تجسم اعتراض اصيل مردم                    

انقالب "محروم ايران بود، اما              
و رژيم اسالمى                  "  اسالمى

محصول جنگ سرد بود،                          

براى مانور و مانيپوالسيون               
رژيم اسالم را روى              .  ميديد

 -دوش سنت منحط ضد                          
، "غرب زدگى "مدرنيست، ضد   

بيگانه گريز، گذشته پرست و            
اسالم زده حاکم بر بخش اعظم          
جامعه هنرى و روشنفکرى                
ايران ساختند که محيط اوليه               
اعتراض جوانان و دانشجويان         

خمينى پيروز    .  را شکل ميداد      
شد، نه به اين خاطر که                            
مردمانى خرافاتى عکس او را          
در ماه ديده بودند، بلکه به اين             
خاطر که اپوزيسيون سنتى و             
اين فرهنگ منحط ملى و                       
عقبگرا، او را، که در واقع                   
وارداتى ترين و دست سازترين       
شخصيت سياسى تاريخ معاصر     

، "ساخت ايران    "ايران بود،          
خودى و ضد غربى تشخيص             

ضد .  داد و به تمجيدش برخاست    
انقالب اسالمى محصول اين بود  
که ابتکار عمل در صحنه                     
اعتراضى از دست حرکت                  

سوسياليستى   -مدرنيستى           
کارگران صنعت نفت و صنايع        
بزرگ، به دست اپوزيسيون               

اينها بودند که   .  سنتى ايران افتاد  
پرسوناژ خمينى و سناريوى               
انقالب اسالمى را از غرب                 
تحويل گرفتند و عمال به توده             

 .مردم معترض فروختند
 

عليرغم همه اينها، معرکه گيرى     
اسالمى تنها توانست وقفه اى             

.  ايجاد کند    ٥٧در روند انقالب      
رويدادهاى دوره بالفاصله پس        
از قيام بهمن نشان داد که                        

. ديناميسم انقالب هنوز برجاست   
نشان داد که مردم، هرچه بر               
زبانشان انداخته شده بود،                     
بهرحال نه براى اسالم بلکه                
براى آزادى و رفاه اجتماعى به        
ميدان آمده بودند و هنوز در                 

باالخره، .  ميدان مانده بودند          
 مثل اکثر انقالبات،        ٥٧انقالب   

نهايتا نه با فريب و صحنه                     
سازى، بلکه با سرکوبى بسيار          

. خونين به شکست کشيده شد              
 ٣٠ تا        ٥٧ بهمن        ٢٢فاصله    
 تمام آن فرصتى بود        ٦٠خرداد  

که اسالم و حرکت اسالمى با              
همه اين سرمايه گذارى ها و               
تالشها توانست براى موکلين             

و .  مستاصل رژيم شاه بخرد           
. البته از اين بيشتر نياز نداشتند        

 ٣٠در تاريخ واقعى ايران،                 

 تاريخ شکست نخوردگان
 ...۵٧چند کلمه بياد انقالب 

محصول مدرن ترين معادله سياسى     
معماران اين رژيم،   .  جهان آن روز  

استراتژيستها و سياست گذاران               
همانها که    .  قدرتهاى غربى بودند      

امروز از درون لجنزار نسبى                   
گرايى فرهنگى، هيوالى مخلوق            
خودشان را به عنوان محصول                 

" جامعه شرقى و اسالمى      "طبيعى   
" جهان اسالم    "و درخور مردم             

. يکبار ديگر مشروعيت ميبخشند          
کل امکانات اقتصادى و سياسى و           
تبليغاتى غرب براى ماهها قبل و             

 براى به کرسى        ٥٧بعد از بهمن        
نشاندن اين رژيم و سر پا                               

 .نگاهداشتن آن بسيج شد
 

اما اينکه نفس اجراى اين مهندسى          
اجتماعى در ايران مقدور شد،                   
مديون اوضاع و احوال و نيروهاى       

. سياسى و اجتماعى داخل ايران بود     
ماتريال کافى براى اين کار فراهم          

حرکت اسالمى در همه                 .  بود
کشورهاى منطقه وجود داشته                   

اما تا رويدادهاى ايران در           .  است
هيچ مقطعى اين جنبش به يک                    
جريان سياسى قابل اعتنا و يک                
بازيگر اصلى در صحنه سياسى             

) ضد.  (اين کشورها بدل نشده بود        
انقالب اسالمى را نه به نيروى                 
ناچيز حرکت اسالمى، بلکه روى          
دوش سنتهاى سياسى اصلى                       

ضد .  اپوزيسيون ايران ساختند           
انقالب اسالمى را روى دوش سنت       
ملى و باصطالح ليبرالى جبهه ملى       
ساختند که از کارگر و کمونيست            
بيش از هر چيز هراس داشت و                
تمام عمرش را زير شنل سلطنت و        
عباى مذهب به جويدن ناخنهايش            

سنتى که در تمام طول     .  گذرانده بود 
تاريخش قادر نشد حتى يک تعرض      
نيم بند سکوالر به مذهب در                        

. سياست و فرهنگ در ايران بکند          
سنتى که رهبران و شخصيتهايش           
جزو اولين بيعت کنندگان با جريان        

ضد انقالب اسالمى    .  اسالمى بودند 
را روى دوش سنت حزب توده                 

آمريکايى گرى     -ساختند که ضد        
بهر قيمت و تقويت اردوگاه بين                
المللى اش فلسفه وجودى اش را                
تشکيل ميداد و رژيم اسالمى را،             
مستقل از اينکه چه به روز مردم و         
آزادى مياورد، زمين بارورى                  

٣٦شماره   
 شهريور ميچسبد و      ١٧خرداد به    

خمينى، .  حلقه بعدى آن است              
بازرگان، سنجابى، مدنى،                        
فروهر، يزدى، بنى صدر، رجايى     
و بهشتى، نامهايى هستند که بايد           
بدنبال محمدرضا پهلوى،                          
آموزگار، شريف امامى، بختيار،       
اويسى، ازهارى و رحيمى آورده        
شوند، بعنوان مهره هايى که يکى        
پس از ديگرى جلوى صحنه                   
ميآيند تا شايد راه انقالب و                         

رژيم .  اعتراض مردم را سد کنند       
سلطنت و مهره هاى رنگارنگش         
در مقابل ضربات پى در پى                     

. جنبش اعتراضى شکست خوردند   
حکومت اسالمى، در عوض،               
قادر شد فرصت بخرد، نيروى              
ارتجاع را بازسازى کند و انقالب       
مردم را به خونين ترين شکل در          

دستور کار هر دو            .  هم بکوبد   
 .رژيم يک چيز بود

 

نيم بيشتر مردم ايران جوان تر از        
آنند که حتى خاطره گنگى از                   

رابطه .   داشته باشند      ٥٧انقالب    
اينها با رويدادهاى آن دوره بى               
شباهت به رابطه نسل انقالبيون            

 با وقايع دوران مصدق و                   ٥٧
دورانى .   مرداد نيست  ٢٨ماجراى  

سپرى شده و غير قابل لمس که              
ظاهرا فقط در ذهن نسل معاصر          

. خودش زنده و مهم تلقى ميشود            
روايتها از آن دوران زياد و                      
مختلفند، اما بيش از آنکه چيزى            
راجع به حقيقت تاريخى بگويند،          
راجع به خود راوى و مکانش در         

انسان .  دنياى امروز حکم ميدهند      
هميشه از دريچه امروز به گذشته       
مينگرد و در آن در جستجوى                 
يافتن تائيدى بر اراده و عمل                    

نوانديشان ما  .  امروز خويش است   
، در پى   ٥٧نيز در نگاه به انقالب      

 ٧٥برافراشتن پرچمى در ايران          
اما اين پرچم هميشه وجود      .  هستند

اينکه هر بار چه           .  داشته است   
کسى، با چه تشريفاتى و با زمزمه       
چه اوراد و آياتى، زير اين پرچم           
حضور به هم ميرساند مساله اى           

 .ثانوى است
فصلنامه نقطه، شماره : انتشار اول

-١٣٧٥ و بهار ٧٤، زمستان ٥ و ٤
، ١٣٧٥اين مقاله مجددا در خرداد 

، در نشريه ١٩٩٦ژوئن 
 . منتشر شد٢٩انترناسيونال شماره 

گى                  ت ف ال ه ون اسي رن ت ل از ان ق ه ن ب
 ٩  -  ١٣٧٩ بهمن      ٢١  ،  ٤٠شماره  
 ٢٠٠١فوريه 



۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 ١٣٨۶ بهمن ١۶

حکومت و دستگاه های امنيتی نميتوانند و نخواهند توانست به مدت                              
طوالنی در رابطه با اعتراضات جهانی به دستگيری دانشجويان آزاديخواه          

حمايت های مردم آزاديخواه     .  و برابری طلب خود را بی اعتنا نشان دهند           
در ايران از ما، گسترش دامنه محبوبيت آزاديخواهی و برابری طلبی در                 
کشور ، گسترش دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در همه دانشگاه                    
ها، به همراه حمايت های گسترده در مراجع بين المللی و جهانی و مردم                   

آزادی تعداد قابل    .    آزاديخواه در خارج کشور بخشا دارد جواب ميگيرد            
توجهی از دستگير شدگان، هرچند با قيد وثيقه های سنگين، دليل شکست                 

بايد اين   .  وزارت اطالعات و سپاه و حکومت در عقب راندن ما است                      
موفقيت را قبال به رفقای آزاد شده، به خانواده های آنها و به همه انسان                       
های آزاديخواه و برابری طلب و بخصوص به دانشجويان آزاديخواه و                      

هرچند رفقای آزاد شده تحت شديدترين مراقبت       .  برابری طلب تبريک گفت   
های امنيتی وزارت اطالعات هستند، اما ميدانند که آنها را به گرمی در                    

. يمئبوسه بارانشان ميکنيم و بهشان خوش آمد ميگو                      .  آغوش ميکشيم   
روزهای سختی را از سر گذراندند، روزهايی که هر ثانيه آن آنها را در                    

 .کنار خودمان داشتيم
 

آزادی هر تک زندانی        .  اما، تعداد زيادی از رفقا هنوز در بند هستند                   
اما اگر حکومت فکر ميکند که با آزادی                 .  موفقيتی برای همه ما است         

. تعدادی مييتواند تالش برای آزادی همه را عقب براند، کور خوانده است               
حتی اگر يکنفر از ما در زندان            .  همه دانشجويان زندانی بايد آزاد شوند         

از پای نخواهيم نشست تا او را هم از چنگشان                  !  بماند، حتی اگر يکنفر     
 !بيرون بياوريم

 

 !تا آزادی تک تک زندانيان از پای  نخواهيم نشست

 !زنده باد برابری!   زنده باد آزادی

 دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور
 

 القات تنی چند از رفقا با خانواده هايشانم
 ١٣٨۶ بهمن ١۶

 روز موفق شدند 21 باالخره تنی چند از دانشجويان پس از 11/15دوشنبه 
با خانواده های خود مالقات کنند تعدادی برای اولين بار و دو نفر از آنها 

 :برای بار دوم 

محمد  -4بيژن صباغ  -3بيتا صميمی زاد   -2آناهيتا حسينی   -1
 علی کانطوری   -7سروش ثابت   - 6سروش دشتستانی  -5پورعبداهللا 

 

و تعدادی ديگر از دانشجويان بازداشت شده سری اول نيز با خانواده های 
 :خود مالقات کردند

سعيد آقام  -4بهروز کريمی زاده   -3مهدی گرايلو   - 2مهدی الهياری  -1
 علی

 برگرفته از سايت آزادى و برابرى
 

نمايش فيلمی از اعترافات                         
دانشجويان، زمينه را برای                      
برخوردهای سنگين با فعاالن                

همچنين .  دانشجويی آماده نمايد        
خبرهای رسيده حاکی از شکنجه         

 209جسمی دانشجويان در بند              
 .زندان اوين است

 

پيش تر دانشجويان بازداشت شده        
دانشگاه اميرکبير با اعالم اين                

 زندان    209موضع که در بند              
اوين تحت شکنجه های جسمی              
قرار گرفته اند، از قوه قضائيه               
درخواست پيگيری در اين مورد         
را کرده بودند، اما پس از مدتی             
دستگاه قضايی اعالم کرد که                  
داليلی دال بر صحت اين                           

 .موضوع پيدا نشده است

 

شنيده ها حاکی است، در جريان           
بازداشت های دانشجويان طيف           
چپ عالوه بر شکنجه های شديد          
روانی همانند تحقير، توهين،                 

، تعدادی   ..  تخريب شخصيت و        
از دانشجويان نيز مورد شکنجه           
های جسمی قرار گرفته اند که اين      
شکنجه ها شامل ضرب و شتم                
توسط تيم بازجويی،استفاده از               

بطوريکه .  بوده است  ..  کابل و      
تعدادی از بازداشت شدگان دچار        

.آسيب های جسمی شديد شده اند          
اين کميته در آينده جزئيات                (  

بيشتری را در مورد شکنجه های        
وارد ه بر دانشجويان منتشر                    

 .)خواهد کرد

 

گفتنی است به جز سعيد حبيبی،             
تاکنون کليه بازداشت شدگان                  
آذرماه، موفق به ديدار با خانواده         

با اين وجود، سعيد      .  خود شده اند   
حبيبی تنها يک بار امکان تماس با 
 .خانواده اش را بدست آورده است

 ماه    3الزم به ذکر است، طی                
 دانشجو در       60گذشته بيش از          

تهران و شهرستان ها به بازداشت      
و هم  .  نهادهای امنيتی در آمده اند      

 تن از آنان              40اکنون حدود          
 .*درزندان به سر می برند

بيانيه دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب 
 در رابطه با آزادی بخشی از رفقای زندانی

 روز از بازداشت      21با گذشت    
 دانشجوی طيف چپ، هنوز       10

هيچ گونه اطالعی در مورد                
اتهامات اين دانشجويان در                  

 .دست نيست

 

خانواده تعدادی از دانشجويان           
امروز برای اولين بار موفق به        

 .مالقات با فرزندان خود شدند

 

سروش ثابت، سروش                             
دشتستانی، بيتا صميمی زاد،             
آناهيتا حسينی، مهدی                              
پورعبداهللا، بيژن صباغ و بهزاد      
باقری، مرتضی خدمتلو، امين         

 دانشجويی هستند که      9قضايی،  
 دی ماه در منزل يکی         26روز  

از دانشجويان بازداشت و روانه      
.  زندان اوين شدند             209بند     

مرتضی اصالحچی دبير سابق        
انجمن اسالمی دانشگاه عالمه          
نيز در همين روز در منزلش              
بازداشت و به زندان اوين منتقل       

 .شد

 

ادامه بازداشت اين دانشجويان          
در شرايطی صورت می گيرد،       
که تعدادی از فعاالن دانشجويی       
بازداشت شده در آذرماه نيز،             

 ماه،   2پس از گذشت بيش از             
همچنان در بازداشتگاه وزارت       

 .اطالعات نگهداری می شوند

 

طی هفته های گذشته تعدادی از       
دانشجويان با قرار وثيقه های            

 ميليون     100 تا          50سنگين     
تومانی از زندان آزاد شده اند،           
با اين حال از سرنوشت ساير             
دانشجويان بازداشتی اطالعی          

 .در دست نيست

 

بنابر اخبار رسيده و به گفته                  
تعدادی از دانشجويان آزاد شده،      
وزارت اطالعات با تحت فشار        
گذاردن بازداشت شدگان جهت        
انجام اعترافات تلويزيونی قصد      
دارد به مانند سالهای اخير با               

٣٦شماره   

 گزارش 
 کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

همه دانشجويان زندانی 
 !بايد فورا آزاد شوند 

 

 !آزاديخواهان جهان

زندانی، شکنجه و فشار و                         
دستگيری و تعقيب دانشجويان              
آزاديخواه و برابری طلب همچنان     

 .ادامه دارد
 

 نفر از      ٤٠درحالی که بيش از           
دانشجويان آزاديخواه و برابری           
طلب در زندان ها بسر ميبردند،           
نيروهای امنيتی حکومت اسالمی      

 تن ديگر از ياران ما          ١٠ايران     
را در تهران در حالی که جمع                
شده بودند  تا درباره اقدامات                   
بعدی برای آزادی رفقايشان بحث       
کنند، دستگير و روانه زندان اوين      

درمشهد، سنندج، مريوان و      .  کرد
قزوين و اصفهان به خانه های               
دانشجويان حمله کرده اند و تعداد        
ديگری را ربوده اند و روانه                   

 .  زندان کرده اند
 

حکومت اسالمی ياران ما را در           
حالی که بشدت شکنجه شده اند،            
به ديگر زندانيان نشان ميدهد تا            

پيمان پيران در     .  آنها را بترساند    
حالی که پا و کتف راستش را                  
شکسته اند، بهروز کريمی زاده           

ترس و وحشت را به مبارزه ای       
که امروز ديگر در سراسر                  
جهان برای آزادی دانشجويان           

. جاری است، تحميل کند                      
خانواده های زندانيان را زير             
 .  شديدترين فشارها قرار داده اند

 

 !مردم آزاديخواه

ما، دانشجويان زندانی، خانواده       
های زندانيان و کل جنبش                     
آزاديخواهی و برابری طلبی              
امروز بيش از هرزمان ديگری       
به حمايت های شما محتاج                    

 دسامبر ما      ٢٢فراخوان   .  است
برای آزادی دانشجويان زندانی       
با حمايت های بی نظير شما                

ما دانشجويان     .    روبرو شد    
آزاديخواه و برابری طلب                    
صميمانه از تالش های تاکنونی       

. شما سپاسگذاری ميکنيم                     
 ٢٨آکسيونهای سراسری                     

دسامبر يک پيروزی بزرگ و          
فراموش نشدنی بود که صدای          
آزادی خواهان و برابری طلبان       

. ايران را به مردم جهان رساند         
اين تالش و مبارزه اما هنوز               

ياران ما،          .  کافی نيست         
دانشجويان آزاديخواه و برابری      
طلب هنوز در شکنجه گاه ها              
بسر ميبرند، جنبش آزاديخواهی     
و برابری طلبی هنوز زير فشار      

. دستگاه های امنيتی قرار دارند      

  فوريه١٦
 روز اعتراض سراسری به جمهوری اسالمی برای آزادی همه دانشجويان زندانى

در حالی که بر بدنش جای زخم                 
های عميق ديده ميشده است را                  
بخصوص بارها به نمايش گذاشته          

نيروهای امنيتی ياران ما را            .  اند
زير شديدترين شکنجه ها قرار داده       
اند تا اتهامات واهی را که به آن ها          
نسبت ميدهند را قبول کنند و در                
شوهای تلويزيونی کثيف سازمان          
داده شده از طرف خودشان شرکت        

کسانی که جرمی جز دفاع از       .  کنند
آزادی و برابری و انسانيت ندارند         
را ميخواهند وادار به قبول اتهامات       
پوچ رابطه با احزاب اپوزسيون              

 .  بکنند
 

ما دانشجويان آزاديخواه و برابری        
طلب سخنگو و پرچمدار انسانيت و      

. آزادی و برابری در ايران هستيم          
حکومت اسالمی تالش دارد با                  
سرکوب ما، کل جنبش آزادی و                
 .برابری را در ايران سرکوب کند

 

حکومت تحت فشارهايی که تاکنون      
بر او آمده است، وادار به آزادی               
تعداد کمی از ياران ما با قيد وثيقه            

. های بسيار سنگين شده است                    
حکومت اسالمی پيش از آزادی اين      
عزيزان آنها را زير شديدترين                  

حکومت .  فشارها گذاشته است           
تالش دارد تا بخشی از موفقيت                 
اعتراض ما و شما را با ترساندن و         
فشار روحی پس بگيرد تا فضای             

٣٦شماره   

اين سرکوب را بايد شکست داد و         
ما در اين تالش به ياری شما                    

 .محتاجيم
 

 فوريه  ١٦ما به اين مناسبت روز        
را روز اعتراض سراسری به               
جمهوری اسالمی برای آزادی              
همه دانشجويان زندانی اعالم                

همه شما را در هر کجا            .  ميکنيم
که هستيد فراميخوانيم که در اين           
روز از هر طريقی که مناسب                
ميدانيد، خواهان آزادی فوری همه     
دستگير شدگان و توقف فوری               
سرکوب آزاديخواهان و برابری          

 .  طلبان شويد
 

 !آينده از آن ماست
 !زنده باد آزادی
 !زنده باد برابری

  

دانشجويان آزاديخواه و 
برابری طلب دانشگاه های 

 سراسر کشور
  ١٣٨۶  دی٧ – ٢٠٠٨ ژانويه ٢٧

ران از                           .   کارگران از فراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب حمايت ميکنند          ارگ دادى  ک ع ون ت ن اک در تومارى که در سايتها منتشر شده و ت
 : کارخانه هاى مختلف آن را امضا  کرده اند چنين آمده است

 !کارگران حمايت ميکنند
  فوريه ما همراه شما هستيم١۶روز 

 دانشجويان عزيز،

ما کارگران هر روز تالش و        .  آنچه شما ميگوئيد حرف دل هر کارگر و انسان شريفى است که ميخواهد حرمت داشته باشد                     .  شما فرزندان ما هستيد    
آزادى و برابرى براى کارگران بسيار محترم است و مبارزه طبقه ما هدفى جز تحقق يک                    !  مبارزه ميکنيم که اين جامعه ما را انسان بحساب بياورد           

 . جامعه آزاد و بدون استثمار و فقر و بردگى و تحقق واقعى آزادى و برابرى نيست

 

ما در کنار شما و خانواده هاى رنجديده         .  ما دستگيرى شما عزيزان را به جرم دفاع از حق و حقيقت و اذيت و آزار شما در زندان را محکوم ميکنيم                          
ما از خواست آزادى و     .  ما خواهان آزادى فورى همه شما عزيزان، آزادى محمود صالحى و اسانلو، و آزادى همه زندانيان سياسى هستيم                   .  شما هستيم 

 بهمن، همبستگى خود را به        ٢٧  - فوريه ١۶ما همکاران و هم طبقه اى هايمان را دعوت ميکنيم که در روز                     !  برابرى براى همگان حمايت ميکنيم      
 !*اشکال مختلف با دانشجويان اعالم کنند



٦صفحه   يک دنياى بهتر   

با عرض ادب و سپاس از تمام               
انسانهائی که به خاطر آزادی و             

برابری و عليه فقر اقتصادی و               
فرهنگی يا ساير نابرابری هاى            
اجتماعی مبارزه ميکنند و در                 
اينراه تعداد زيادى جانشان را از          

ما جمعی از              !  دست دادند       
مهاجرين افغان مقيم ايران از تمام       

ما بخصوص  .  آنها قدردانی ميکنيم  
 کارگران    ،از دانشجويان عزيز       

 و زنان آزادی خواه که      ،گران قدر 
عليه اين حکومت ديکتاتوری و            
ضد بشر مبارزه ميکنند قدردانى         
ميکنيم و به اين وسيله ميگوئيم که        
ما کارگران را نيز در کنار                       

 . خودشان بدانند

 

به نظر ما حکومتى که نتواند                  
آسايش مردم را تامين کند بايد                 

ما فکر ميکنيم             .  کنار برود      
حکومت نبايد در زندگی مردم               
دخالت کند و آسايش آنها را زير            

حکومتى که در بين       .  سوال ببرد  
 مجبور است    ،مردم جای پا ندارد     

مثل ماری زخمی در هر گوشه             
اين حکومت بعد از     .  ای حمله کند  

دست گيری دانشجويان سعى کرد       
که فکر مردم را در مورد اخراج         

سعى کرد    .  مهاجرين جلب کند       
ذهن مردم را بچرخاند تا                            

بدنبال ديپورت    .  اعتراض نکنند   
همنوعان ما در فصل سرما به               

 نفر در   70  نزديک به      ،افغانستان
مرز افغانستان جانشان را از                  

ما افغانها را همه نوع     .  دست دادند 
با باتوم و شکنجه و تير         .  ميکشند

اين خبر از    .  و اينبار هم با سرما       
رسانه  رسمی افغانستان يعنی                

. شبکه طلوع و آريانا اعالم گرديد      
اگر ميخواهيد اطالعات بيشتر              
کسب کنيد ميتوانيد به آدرس اين           

دولت .  شبکه ها مراجعه کنيد             
افغانستان هم بنا به بعضی                         
مالحظات و سياست های                          
همسايگی از اعتراض و اخطار          
به جمهورى اسالمى چشم پوشی         
کرد و حتی نخواست در اين                     

فقط .  مورد سر و صداها بلند شود      
بعضی از سازمانهای حقوق بشر        

اينها بايد خانواده های    .  می شوند 
اگر خودشان   .  شان را بفرستند     

. توان کار دارند در ايران بمانند      
 در صد   90فعال در شهر تهران      

کسانی که زباله ها را پاک می           
 لين های      ، حفاری چاهها     ،کنند

 ،برق و گاز را انجام ميدهد                  
 ،مستراح ها را پاک ميکنند                 

اينها بايد  .  مهاجرين افغان هستند  
کار کنند و به خانواده هايشان             
کمک بفرستند و مطابق قانون           

 درصد عوايد شان را به                 25
. مراجع قانونی دولت تسليم کنند      

برای ادامه تعليم يک نفر شاگرد       
بايد حدود صد هزار تومان به            

 ."دولت ايران بدهند

جالب اينجاست که سفارت                   
جمهوری اسالمی ايران در                
کابل بدنبال پخش اخبار                          
تکاندهنده آزار و اذيت مهاجرين     
افغان در ايران دست به انتشار          

آنهم در   .  چنين اعالميه اى زد       
اين هم از      .  کابل نه در ايران        

حق و حقوق انسانی مهاجرين            
برای اطالعات  .  افغان در ايران   

بشتر از اين سايت ديدن                          
http//: :  کنيد

/org.kabuli.www
php.000058/archives 

 

ما مهاجرين افغانى مقيم ايران         
 و بويژه مردم       ،از مردم جهان    

ايران که آزادی و برابری از              
 ،شعارهای اساسی شان هست        

ما از  .  استمداد و کمک ميطلبيم    
سازمان ملل و نهادهاى حقوق        

 خبرگزاريها و رسانه هاى     ،بشر
جهان استمداد ميكنيم و                         
ميخواهيم آه به فرياد مهاجرين      
افغانى مقيم ايران آه هر روز            
يكى از آنها در زير مشت و لگد        

. پليس ايران جان ميدهند برسند    
ما ميخواهيم اخبار و فرياد                  
مظلوميت ما را به گوش مردم          
جهان برسانند و دولت ايران را       
بخاطر زير پا گذاشتن آرامت             
انسانى و رفتار ضد انسانى و            
فاشيستى با مهاجرين افغانى در     
عرصه بين المللى مورد باز               

 .  خواست و محاآمه قرار دهند

 

اين اردوگاه عسکرآباد ورامين        
 آيا اين يک       ،مقايسه کنيد  .  است

زندان هست يا محل زندگی                 
انسانهائى که جرمش فقط                      

 ! از ما دفاع کنيد،ما افغانها انسانيم
 

 !به تمام انسان دوستان

نگرانی شان را در اين مورد ابراز        
شايعه هم بود که          .  کردند و بس      

بعضى حلقات و سازمانهای داخلی        
از دولت  .  از دولت اعتراض کردند    

خواستند که چرا در مقابل توهين و         
هتک حرمت و ستم به هزاران                  

انسان خاموش نشسته است؟ اما اين       
را ما ميدانيم که يک دولت                            
ارتجاعی و فاشيستی هيچ وقت                 
نميخواهد منافع عمومی را بر منافع      

اين دولت  .  زورمداران ترجيح دهد   
در افغانستان با ريختن خون مردم          

دولتى که جز جنايت و      .  سرکار آمد 
 ما  ،جرم در قبال مردم کاری نکرده     

چه انتظاری داشته باشيم؟ اين همان      
دولت هست که سردمدارانش همان       
خون آشامان هستند که بعد از دولت       
دکتر نجيب اله دريای خون در                  

دولت .  (افغانستان به راه انداخت         
به اميد روزى که تمام                       )  اهللا

جنايتکاران در دادگاه انسانيت                  
 .محاکمه شوند

 

بدنبال اعتراضات تاکنونى به دست      
 سفارت    ،گيرى و اخراج افغانها           

جمهوری اسالمی ايران در کابل             
دست به انتشار اعالميه زد که                   
بعضی نکات آن را اينجا می                       

 :آوريم

موضوع خروج به همه افغانها            "
بلکه آنهاييکه مدت   .  تعلق نمی گيرد  

اسناد اقامت شان ختم شده اخراج             

٣٦شماره   

 .مهاجر بودن است

و اين پيام را در همبستگى با هفته         
زندانيان سياسی و دانشجويان                
عزيز و زنان آزاديخواه تقديم                 

 : ميکنيم

 

! زنده باد آزادی و برابری
 !سوسيالسم تنها راه نجات ماست

مرگ بر حکومت ديکتاتوری 
 !ايران و افغانستان

 

 به اميد روزى که زندان نداشته            
باشيم و با سپاس از نشريه يک               

 .دنيای بهتر

 

از طرف جمعى از مهاجرين افغان 
 مقيم تهران 

 ٨٦ بهمن ١۵

عليه دستگيرى و ضرب و 
شتم و زندانى و اخراج 
شهروندان افغانستانى 

!اعتراض کنيد  

از حقوق برابر شهروندى 
و اجازه کار و اقامت 
شهروندان افغانستانى 

!دفاع کنيد  

عليه سياست نژادپرستانه 
و پاکسازى قومى رژيم  
!مرتجع اسالمى بايستيد  



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

در دوره اخير در اعتراضاتى               
ظاهر شده   "  کفن پوش  "کارگران   

شکل و  "اگرچه برگزيدن اين     .  اند
در مبارزات     "  روش اعتراض    

 اما      ،کارگرى عموميت ندارد           
" عادى"وجود آن را هم نبايد                  

اعتراض کارگرى     .  فرض کرد    
تالشى برحق است اما روش                   
اعتراض هم بايد به همان درجه            

کارگران يک  .  حقانيت داشته باشد  
کارخانه يا رشته صنعتى بدالئل           
مختلفى از جمله بهبود وضعيت            
خويش و اضافه دستمزد و يا                   
بدليل تبعات بحران تعطيلى و                 
ورشکستگى کارخانه مانند بيکار      

 يا براى نقد کردن حقوق           ،سازى
معوقه و دستمزدهاى باال کشيده           

حق .   و غيره اعتراض دارند     ،شده
شان را مطالبه ميکنند  و دردشان        

اما نه فقط هر        .  را فرياد ميزنند     
روشى قادر به تحقق خواست                 

 ،برحق کارگران معترض نميشود    
بلکه روشهائى اين اعتراضات را      
منحرف و تالش کارگران را                  
وثيقه تقويت ارتجاع و سرمايه              

کفن پوشى يک سنت    .  دارى ميکند 
اسالمى است که تالش ميکند                  
رنگ خود را به جنبش کارگرى          

سنتى که سرسوزنى با               .  بزند
 هويت و       ،خواست طبقه کارگر      

تاريخ مبارزات اين طبقه خوانائى      
 . ندارد

 

 ،منشا اصلى اين شيوه و تاکتيک         
کسى جز شوراهاى اسالمى کار          
و خانه کارگريها و کال جريانات          
دولتى و ضد کارگرى در ميان              

نکته اساسى اما     .  کارگران نيستند 
بيتوجهى و عدم نقد علنى اين                   
سنت اسالمى و تاکتيک هايش               
توسط فعالين جنبش کارگرى و             
در راس آنها فعالين سوسياليست          

. و کمونيست جنبش کارگرى است    
اولين سوال اينست که چرا سنت           

 هرچند       ،اسالمى و ارتجاعى            
 قادر شده است خود را            ،موردى

به اعتراض کارگرى تحميل کند؟       
ممکن است يک پاسخ اين باشد که       
جريانات دولتى و وابسته به                     

بگويند که اين نهادها نماينده                
چند بار بگويند   .  کارگران نيستند 

خواهان انحالل آنها هستند؟ چند      
بار بگويند که تشکل مستقل خود     
کارگران و اعتصاب و تجمع             
کارگرى را حق مسلم و بى                   
چون و چراى خود ميدانند؟                 
مگر تاکنون در مقياس هزاران        
اعتصاب و اعتراض و تجمع             
همين را بيان نکرده اند؟                        
بنابراين پاسخ مسئله به جاى               

 به درجه     ،اساسى تر برميگردد    
جاافتادگى سنتهاى پيشرو                     

نه فقط   .  کارگرى مربوط است     
جنبش کارگرى بلکه هر جنبش        
آزاديخواهانه وقتى براساس               
سنتهاى مستقل خودش پا به                 
ميدان اعتراض ميگذارد و                  
روشها و شيوه هاى معرفه و               

 هم  ،جهانى خود را اتخاذ ميکند      
امکان موفقيتش بيشتر است و            
هم توجه بيشتر جامعه و جنبش         

 .طبقه کارگر را جلب ميکند

 

 مجمع     ، سنت اشغال کارخانه        
 ايجاد کميته       ،عمومى کارگرى   
 سازماندهى         ،هاى کارخانه        

 ،اعتصاب و متينگ کارگرى           
 ،راهپيمائى و جاده بستن و غيره     

سنتهاى شناخته شده اعتراض و       
اشکال پيشبرد اعتراض                        

اما کفن پوشى     .  کارگرى هستند  
سنت عتيق جنبش ضد کارگرى       

سنت دشمنان      .  اسالمى است     
سنت سخنگويان  .  کارگران است 

تا مغز استخوان مرتجع سرمايه       
دارى اسالمى در جنبش                         

اين روش        .  کارگرى است       
اسالميون و باب طبع                               
دستگاههاى پليسى رژيم اسالمى    

هيچ ربطى به جنبش              .  است
کارگرى و سنتهاى اعتراضى          
اين طبقه و گرايشات اجتماعى          
ريشه دار در طبقه کارگر                     

 اعتصاب     ،کفن پوشى    .  ندارد
 ، خود سوزى و خود کشى        ،غذا

سينه زنى و عزادارى سنت                 
 سنت ارتجاع       ،کارگرى نيست   

مذهب و سرمايه دارى است که        

 !سنت اعتراض کارگرى نيست" کفن پوشى"
 

 سياوش دانشور

سرمايه داران در جنبش کارگرى           
 سوبسيد سياسى و         ،حضور دارند  
 از عقايد مذهبى               ،مالى ميشوند    

. بخشى از کارگران استفاده ميکنند       
به اين هم بسنده نميکنند؛ روزى               
تابوت قانون کار را به مراسم                     
کارگرى مى آورند و روزى بساط         

مسابقه حسين     "نمايش مضحک          
راه "  شناسى و ادبيات عاشورائى        

تازه برخى از              .  مى اندازند      
سنديکاليستها هم شعار اسالمى در         

فرياد .  اعتراض کارگرى ميدهند       
يا حجت ابن حسن ريشه           "ميزنند   

 "! ظلم را بکن

 

يک پاسخ ديگر توسط برخى که               
مسئله را نگاه ميکنند      "  سياسى تر "

ممکن است اينگونه توجيه شود که         
است و   "  توازن قوا  "اين انعکاس     

کارگر مجبور است به زبانى                  "
"! حرف بزند که تحمل ميشود                  

ممکن است گفته شود که معنى کفن        
پوشيدن کارگر در اعتراض اينست      
که ميگويد چيزى ندارم از دست              

 از جان خودم و اين زندگى             ،بدهم
 و حتى حاضرم بميرم و        ،سير شدم 

 ! پيشاپيش خودم را هم کفن کردم

 

سوال بعدى که در مقابل اين نوع             
استداللها و توجيهات قرار ميگيرد        

چيزى براى   "اينست که اگر کسى         
 چرا اين        ،"از دست دادن ندارد          

ظرفيت اعتراضى نميتواند مستقال        
و با اتکا به سنتهاى کالسيک و                  
گرايشات ريشه دار و مبارزاتى               
موجود در اين طبقه صورت گيرد؟       
چرا بايد چهارچوب نگرش اسالمى     
و تاکتيک اسالمى و شهادت طلبى          

تناسب "اسالمى را اتخاذ کند؟ پاسخ      
 ،هم توجيهى بيشتر نيست             "  قوا

چون اعتراضات کارگرى در                   
اشکال بسيار متنوع و راديکال و با        
حق بجانبى فى الحال صورت                   

يا وجود نهادهاى دولتى و     .  ميپذيرند
سرکوبگر و جاسوس در ميان                   
کارگران توجيه سکوت در مقابل            

. اين موضوع را توضيح نميدهد             
کارگران چند بار و چند صد بار               

٣٦شماره   
تالش ميکند اعتراض کارگرى را      

اين .  قالب بزند و آن را عقيم کند          
سنت اسالمى فقط جنبش کارگرى       
را عقب ميبرد و راه را براى                   
رشد سنتهاى ناسيوناليستى و عقب     

يک .  مانده ديگر هموار ميکند           
نوع شهادت طلبى اسالمى است           
که خود را به اعتراض کارگر و           
نفرت به حق او از اين وضعيت             

 .رسانده است

 

 ،کارگران راديکال و سوسياليست    
رهبران عملى کارگران بايد تالش     
کنند که اين سنت ارتجاعى را از          

. جنبش کارگرى بيرون بيندازند          
عواقب منفى اين روش را براى            
اعتراض کارگران و دست نيافتن        

. به حق مسلم شان توضيح دهند             
اين سنت به اميد و اتکا جامعه به           

و .  جنبش کارگرى ضربه ميزند        
باالخره روشنگرى و نقد سنتهاى        
اسالمى و ارتجاعى در مبارزه              
کارگرى الزم است اما کافى                    

مبارزه کارگرى تنها             .  نيست
ميتواند به سنتهاى اعتراض ريشه      
دار خود طبقه و مشخصا سنتهاى        

بايد .  راديکال کارگران متکى شود   
براى جاافتادن و تحکيم سنت و              
شيوه هاى اعتراض کارگرى و             
دست باال پيدا کردن آن تالش                  

بايد مبارزه کارگرى را از         .  کرد
آلوده شدن به روشهاى ارتجاعى          

بايد .  و غير کارگرى مصون کرد      
اين سياستها و اهداف ضد                          
کارگرى مجريانش را براى                    

بايد عمال و      .  کارگران افشا کرد     
اثباتا نشان داد که چرا اين                          
سياستها تنها زنجيرهاى بردگى            

اين .  طبقه ما را محکم ميکند                
وظايف پيشروان طبقه و در راس       
آنها رهبران عملى کمونيست و             

 . *سوسياليست است

مجمع عمومى 
ظرف اعمال اراده 
توده اى و مستمر 
!کارگران است  

زنده باد جنبش 
!مجمع عمومى  



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

دهها نفر دانشجو در بند رژيم                 
 ده ها فعال                  ،اسالمی هستند     

کارگری طعم تلخ حکم های                    
  سرکوب و     ،سنگين را چشيده اند    

 و    ،اختناق و اعدام ادامه دارد              
. مبارزه و مقاومت هم ادامه دارد        

خانواده های دانشحويان و                        
کارگران و فعالن سياسی دستگير       
شده در تب و تاب و اضطراب               

مادر .  هميشگی به سر می برند          
منصور اسانلو هم از شرح                       
مصائبی که وزارت اطالعات و          
رژيم اسالمی بر سر پسر و                      
خانواده پسرش و خودش رفته               

 :است سخن می گويد

 

پيام من به تمام مادران به                      "
عنوان مادری که پسرش را در            
بند نگه داشته اند اين است که               
کارگر شريف ترين موجودی                
است که جز نيروی کارش هيچ            

به .  چيزی برای فروش ندارد            
همين خاطر بايد از حقوق انسانی      

از همه مادران  " ".برخوردار باشد 
دانشجويان دربند می خواهم که          
برای آزادی فرزندانشان آنها را          

 ".تنها نگذارند

 

مادر منصور اسانلو اين بار بعد           
از تحمل مصائب ناشی از                         
دستگيری فرزندش خود شرح              

 :ماوقع ميدهد

امروز طبق قرار قبلی بايد به            ...
بيمارستان ميرفتم تا پسرم را که           
برای معاينه بعد از عمل توسط              

زنگ .  جراحان ويزيت شود ببينم     
زندن گفتند او را به بيمارستان               

در صورتی که اين        .  نمی آورند  
معاينه ضروری بود چرا که هفت       

عمل روی  .  ساعت زير عمل بود     
به .  شبکيه چشمش انجام شده بود       

خاطر آب مرواريدی که قبال                   
داشت و هم ترميم پارگی هائی که        
موقع ربودنش در اثر ضربه هايی      
که به سر و صورتش وارد شده             

بيش از اين نميشد عمل را به       .  بود
بعد از هفت           .  تعويق انداخت     

ساعت بيهوشی دکترهای معالج           

او را ديديم گفت پنج سال زندان         
ولی آخه او فقط     .  برايم بريده اند  

. يک هفته بود که عمل شده بود         
. داخل چشمانش هنوز خونی بود    

ناراخت از اين بود که چرا حکم       
حکم .  را به او ابالغ نمی کنند           

بايد به زندانی ابالغ شود تا                   
بتواند از حقوق يک زندانی مثل       
رفتن به مرخصی برخوردار            

او مدام ميگفت که                    .  شود
ميخواهم حداقل طبق قانون با             

اگر حکمی     .  من رفتار شود         
صادر شده بايد به من ابالغ شود  

در آنجا بهش گفته     .  نه به زندان   
بودن که از امروز پنج سال                  

در .  زندانيش شروع ميشود           
حالی که بدون هيچ جرم                         
مشخصی به تناوب نزديک به           
يک سال و نيم زندان را تحمل            

 .کرده است

 

وقتی در بيمارستان بودم يک             
بار از زير مالفه ديدم که                        
چطور جای لگد کوب شدن                  
عضالت پاهايش گوشت آورده        

جای زخم های سرش            .  است
 بعضی از جای       ،مويی نروييده  

زخم ها هم گوشت اضافی آورده      
و جای دستبندها بر روی مچ               

اگر .  دستانش هنوز باقی است        
 به  ،زخم ها همينطور پيش برود     

تدريج زخم هايی که در سر و             
 چهره  ،صورتش ايجاد کرده اند     

ی ديگری از پسرم ساخته می            
بی اختيار سرم را روی          .  شود

 حاال ميفهمم        ،زانوانش گذاشتم   
که چرا دو ماه و نيم او را به ما            

 !نشان ندادند

 

من زمانی خبر ربودن او                       
راشنيدم که يک شب سپری شده       

فرزندانم نميخواستند           .  بود
 فکر  ،موضوع را به من بگويند      

می کردند ظرف چند ساعت او         
ولی چون     .  را پيدا می کنند            

تالششان به جايی نرسيد و                    
مسئوالن هم اعالم کردند که               
مفقود شدن ايشان هيچ ربطی به        

 :نامه مادر اسانلو به مادران دانشجويان در بند

 !در آرزوی آزادی و سالمتی فرزندم
 على طاهرى

بيمارستان قصد داشتند که هفت                
چون .  روز استراخت به او بدهند         

بعد از عمل سه روز مداوم روی              
از دکتر ها نامه      .  شکم خوابيده بود   

می .  رفتيم پيش آقای حداد      .  گرفتيم
گفتند که چهارشنبه ايشان با خانواده      
های زندانيان جلسه دارند ولی                  
نتوانستيم با ايشان مالقاتی داشته             

بعد از عمل پزشکان گفتند          .  باشيم
که دو ماه بايد کامال تحت مراقبت            
باشد و بعد بايد عمل ديگری روی           

درخواست ما   .  چشم او انجام شود      
اين بود که تا روز يک شنبه توی              

 ولی فردی که در        ،بيمارستان باشد 
دفتر قاضی پرونده بود به ما گفت            
که روز جمعه پسرم را به زندان              

يک باره حالم به هم         .  خواهند برد  
خودم به خاطر ناراحتی            .  خورد

سه .  معده اندوسکوپی کرده بودم         
بی اختيار   .  جای معده ام زخم بود        

می دانم که      .  خون باال می آوردم       
ناراحتيم همه اش به خاطر فکر و            

. خيالی است که برای پسرم ميکنم          
برای پسرم که بيگناه است و برای          
گرفتن حق و حقوق همکارانش                

ميخواهد .  فعاليت می کند                    
فرزندانشان آينده بهتری داشته                 

. اين قدر هم بهشان ظلم نشود     .  باشند
آيا دفاع از ديگران جرم است؟                  
تالش کردن برای ديگران برای              
زندگی بهتر جرم است؟ اگر انسان         
ها اين کار را هم نکنند چه فرقی با           

 حيوانات دارند؟

 

وقتی گفتند که روز جمعه او را به           
زندان باز ميگردانند يک باره                   

فکر نکنيد که من          .  زانويم لرزيد   
يک زن نازک نارنجی هستم که               

ولی !  نه.  الی پر قو بزرگ شده ام        
به ماموران   .  ديگر تحملم کم شده        

گفتم پس چرا به ما دروغ ميگوييد           
و آنها به ما گفتند که مامورند و                  

ولی به جای جمعه باز يک      !  معذور
 ،روز زودتر او را به زندان بردند         

پنج شنبه وقتی          .  يعنی پنجشنبه    
دادگاه بوديم تا حکم بازگشت به                
زندان را به او بدهند به او می                     
گفتند فقط چند خط بنويس و راحت          

و او ننوشت و يک شنبه که         !!!  شو

٣٦شماره   
آنها ندارند و هيچ حکمی هم بابت         

. دستگيری اش صادر نشده است         
تمام شب به کالنتری ها و                          
بيمارستان ها و هر جايی که فکر         
می کردند ميشود خبری ازش                 
گرفت رفته و دست خالی برگشته        

ناچار شدند به من هم                  .  بودند
بعد ها شنيدم وقتی                  .  بگويند

نزديک غروب با اتوبوس از کار        
 در نزديک خانه اش        ،بر ميگشت 

يک ماشين پژو با چهار سرنشين         
يک باره جلوی اتوبوس پيچيده و         
به سرعت برق سه نفر از آنان که         
بسيار هم درشت هيکل بودند با              
لباس های شخصی از ماشين پياده       
شده و به سرعت او را که کنار               
راننده نشسته بوده و با او حرف             

 از روی پله های اتوبوس با       ،ميزد
بالفاصله .  سر به پايين کشيدند           

دست هايش را از پشت دستبند                
همان طور که با مشت و             .  زدند

لگد  به طرف ماشين هول می                 
دادند راننده ی اتوبوس را با تهديد        

اتوبوس .  مجبور به حرکت کردند     
ولی عمليات    .  پر از مسافر بود         

آنها آنچنان به سرعت انجام گرفت      
که تا مسافران بفهمند چه شده ده            

. ها متر از آنجا دور شده بودند               
ماموران با فرياد وانمود می                    
کردند که يک دزد و کالهبردار            
را گرفته اند و پسرم فرياد ميزد             

آنها .  که من منصور اسانلو هستم       
ميخواستند به اين وسيله آبروی او       
را ببرند ولی آبروی خودشان                 

وقتی او را به داخل ماشين        .  رفت
انداختند با پوتين های سنگينشان          
روی او که کف ماشين افتاده بوده        
می کوفتند و اين ضرب و شتم تا            
يازده شب ادامه داشت و بعد از              

. آن او را تحويل زندان اوين داند          
وقتی خانم منصور و پسر ديگرم          
به کالنتری محل رجوع کرده                
بودند آن ها را نيز زدند و برای              
ساعتی به سلول داخل کالنتری             

البته بعد خانمش راجع به    .  انداختند
اين موضوع شکايت کرد که                   
اصال جوابی برای شکايتش داده          
نشد و در همان حال تا سه روز               
اعالم می کردند که از او خبری            
ندارند و اصال حکمی برای                     

 .بازداشتش صادر نشده است

 

در تمام آن چند روز من و                           
عروسم به هرجايی ميتوانستيم سر     

به هر کجا که ميشناختيم             .  زديم
  ٩صفحه . متوسل شديم      



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

در اين  .  بلکه از او خبری بگيريم      
سال ها ديگر همه جا و همه کس           
را ميشناختيم و می دانستيم که بايد     

نمی دانم روز دوم     !  کجا ها برويم  
يا سوم ناپديد شدن پسرم بود که              
شايعه مرگ او به سرعت در همه       
جا پيچيد ولی چند ساعت بعد                   
خودش برای اولين بار از زندان          
به خانمش زنگ زد و فقط يک               

 !من زنده ام: جمله گفت

 

بايد مادر باشيد تا حس کنيد که من       
بايد مادر باشيد تا       .  چه می گويم    

بفهميد چگونه يک باره تمام                     
وقتی که    .  وجودت تهی ميشود       

. ميگويند فرزندت را ربوده اند             
حس می کنی که دنيا غار                           
ترسناکی است که اژدهای هفت            
سر پسرت را بلعيده و آن وقت                

. همه جا برايت تيره و تار ميشود         
چيزی مثل خوره وجودت را                  
ميخورد و آن وقت ديگر تحمل              
نمی آوری و با کوچک ترين نا              

 !مردمی خون باال مياوری

 

حاال سوال من اين است که فرزند        
من بايد به چه گناهی در زندان               

 مورد ضرب و شتم و                      ،باشد
آزارهای جسمی و روحی                         

 50-40قراربگيرد و همراه او             
راننده ديگر کارش را از دست              

هيجدهم تيرماه تصميم             بدهد؟
گرفته شد که برای همبستگی و             
دلجويی از خانواده های دوستان          

آقای .  منصور به ديدارمان بيايند       
مددی زنگ زد و گفتند که                         
ميخواهند به ديدارمان بيايند و من       
يک وقت ديدم که از در و ديوار            

وحشت کرده   .  مامور باال می آيد      
نه کسی را داخل خانه راه          .  بودم

می دادند و نه اجازه می دادند که           
من و دخترم و        .  ما خارج شويم     

عروسم در واقع از صبح زندانی         
شده بوديم و نمی دانستيم که                      

خانه ما در    .  بيرون چه خبر است    
يک محله قديمی است با خانه                  

. های به هم چسبيده و کوچک                
بالطبع همسايه ها خبردار شده               

به همسايه ها گفته بودند که      .  بودند

 !!باری ديگر حکم صادر کرد" پزشک قانونی"

 
زشکان متخصص در                        ن گزارش پ ي آزمايشات انجام شده و همچن
ود                 بيمارستان توحيد،  حاکی از آن است که، تنها کليه باقيمانده محم
فس،                         گی ن ن ل ت ي ن دل صالحی در حال از کار افتادن است و به همي
ناراحتی قلبی، متغيير بودن فشار خون، سر گيجه، گرفتگی عروق،           
زرگ                    ه، ب ي ل ب، ورم ک ضعف شديد، مسدود بودن رگ متصل به قل
ر از                  شدن پروستات و کليه و بسياری ديگر از نگرانيهايی که در اث

ر وضعيت                 کار افتادن کليه بروز کرده     شت ي اند، هر روزه بيشتر و ب
د     .   جسمانی محمود صالحی را به مخاطره ميندازد       عليرغم اين شواه

ی              و همچنين توصيه   ن ب د، م ي های پزشکان متخصص بيمارستان توح
اشد،                          داوا ب ا تحت م ب رت د م اي پزشک   " براينکه محمود صالحی ب

برای بار دوم، بدون توجه به توصيه پزشکان متخصص        "     قانونی
ن                       ت رف ظر گ دون در ن بيمارستان توحيد و بدون هيچ دليلی و حتی ب
دان را صادر                      حی در زن ود صال قوانين پزشکی، حکم ماندن محم

 .کرد

 

ه               به گفته نجيبه صالحزاده همسر محمود صالحی، که در اعتراض ب
رده         "   پزشک قانونی" حکم صادره از طرف      ه ک راجع به آن اداره م

ط در           رب ی       " بود، مسئوالن ذي ون ان رده     "   پزشک ق ار ک ه        اظه د ک ان
د و خود            "   پزشک قانونی " "  به نظريه پزشکان بيرون اهميتی نميده

ی       " اين در حالی است که      . "       مستقال تصميم ميگيرد   ون ان " پزشک ق
حی را                   ود صال قبل از صدور حکم، مدارک و پرونده پزشکی محم
از پزشکان متخصص بيمارستان توحيد  و همچنين پزشکان بهداری        

ود            ه ب ت ه             .   زندان مرکزی شهر سنندج، خواس ه ذکر است ک الزم ب
دان  وضعيت                 پزشکان بيمارستان توحيد و نيز پزشکان بهداری زن
جه                              ي ت ن ن ي چن رده و هم د ک ي ائ وخيم جسمانی محمود صالحی را ت

 .آزمايشات انجام شده را گزارش کرده بودند

 

حزاده،          '   پزشک قانونی " مدير کل    در جواب به اعتراض نجيبه صال
م،       :   " گفته است که   ما نميتوانيم پرونده محمود صالحی را بررسی کني

د           ي ن        "   اگر شما معترض هستيد بايد به دادگاه مراجعه کن ي چن وی هم
ی شکايت                "   اضافه کرده است که      ون ان تا به حال کسی از پزشک ق

 ."نکرده است

 

د       "   پزشک قانونی "  ي وح ان ت نظريه پزشکان فوق متخصص بيمارست
والن                             ا مسئ د، ام دان ي د ارزش م اق ا را ف ه را رد کرده و نظريات آن

 !!چيست؟" پزشک قانونی"اند که تخصص  ذيربط اشاره نکرده

 

ات از             اي ی       " به دنبال نجيبه صالحزاده جهت شک ون ان ه  "   پزشک ق ب
ه                          د ک ن ک ي ار م ز اظه ي ه وی ن :   " معاون دادستان مراجعه ميکند ک

دکترای معتمد شما در بيمارستان توحيد، محمود صالحی را الکی به           
حمل                      سی  سی ود حالش خوب است و ت يو انتقال داده بودند ، محم

 ."زندان را دارد

نامه مادر اسانلو به مادران دانشجويان در 
 :بند

 ...در آرزوی آزادی و سالمتی فرزندم

ما کالهبرداريم يا گفته بودند ما آمديم              
. خيلی ناراخت شدم   .  طلبمان را بگيريم   

گاهی انسان از طنز روزگار خنده اش           
کنار خانه منصور پارک               .  ميگيرد

روزی که قرار بود            .  کوچکی است   
 آنقدر آب   ،خانواده ها به سراغمان بيايند    

به چمن ها بسته بودند که اگر کسی                   
روی چمن ها سر ميخورد نميتوانست           

  .بلند شود

 

آقای مددی چه گناهی کرده است؟ او               
برای عيادت من و خانواده منصور به           

آيا ديدار از خانواده يک         .  ديدن ما آمد    
همکار و دلداری به آنها مجازاتش دو             
سال زندان است؟ خانم او آسم دارد و               
ريه هايش چرکی و بسيار مريض است        

. و در خانه ی اجاره ای زندگی می کند         
خودش هم بيماری پروستات دارد و از         

آنوقت او را به         .  ديابت رنج می برد       
هيچ کس پاسخ     .  قزل حصار می برند       

نمی دهد که مددی به کدامين جرم به                
 زندان افتاده است؟

 

پيام من به تمام مادران به عنوانی                       
مادری که پسرش را بدون هيچ گناهی           

 اين است که          ،در بند نگه داشته اند            
کارگر شريفترين موجوديست که جز            
نيروی کارش هيچ جيزی برای فروش         

به همين خاطر می بايد از تمامی       .  ندارد
از همه  .  حقوق انسانی برخوردار باشد     

مادران دانشجويان در بند نيز ميخواهم         
که برای رسيد فرزندانشان به آزادی و          
حق شهروندی مسلم شان آنها را تنها               

 .نگذارند

حرفم را با اين شعر که برای منصور             
 :گفته ام تمام می کنم

 !پرنده 

 دلم هوای تو را دارد 

 پرستويی در کنج دلم 

 غمگنانه از النه اش ميپرد

 و شوقش رسيدن به بهار است

 دل گرمی و عشق در دلش النه کرده 

 پر حرارت به دنبال پرستی کهرباييش 

 ...که پارينه سال به کوچ رفت 

٣٦شماره   

  ١٠صفحه 



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

 ...باری ديگر حکم صادر کرد" پزشک قانونی"
ود            :   " نجيبه صالحزاده در جواب به معاون دادستان ميگويد که           ه محم اگر نظريه پزشکان متخصص بيمارستان توحيد برای شما کافی نيست، حداقل ب

 ."مرخصی بدهيد، طبق قوانينی که قوه قضائيه تصويب کرده است هر زندانی در ماه پنج روز مرخصی دارد

امات                   . "   محمود صالحی زندانی امنيتی سياسی است و اين مرخصی به او تعلق نميگيرد         :   "   معاون در جواب گفته است که      ق ه م ی است ک ال ن در ح اي
 .دولت ايران ادعا ميکنند که در ايران زندانی سياسی  وجود ندارد

 

ود          .   الزم به ذکر است که، وضعيت جسمانی محمود صالحی به شدت وخيم است و ماموران زندان هم آن را انکار نميکنند          بارها وخامت جسمی محم
 .صالحی، ماموران زندان را مجبور کرده است که وی را به بهداری زندان و يا بيمارستان توحيد شهر سنندج انتقال دهند

 ١٣٨۶بهمن  ١٣

به صحنه افشاگری عليه " ايران هسته ای"تبديل جلسه 

جمهوری اسالمی را به مردم آزاديخواه و برابری طلب و حزب 

 !حکمتيست تبريک ميگوئيم

 رفقای حزب حکمتيست

تبديل جلسه نماينده رژيم آدمکشان         .  گرمترين درودهای ما را بپذيريد        

به صحنه  "  ايران هسته ای   "اسالمی در دانشگاه منچستر تحت عنوان           

افشاگری جانانه از رژيم اسالمی صد هزار اعدام را به شما و تمام                          

مرگ بر  "فريادهای  .  مردم آزاديخواه و برابری طلب تبريک ميگوئيم          

دانشجوی "،    "زندانی سياسی آزاد بايد گردد             "،    "جمهوری اسالمی   

همه ما را به " اسانلو، صالحی آزاد بايد گردند"، "زندانی آزاد بايد گردد 

اين صحنه ها ياد آور کنفرانس برلين و نشان قدرت و نقش                .  وجد آورد 

 . کمونيسم کارگری در تحوالت سياسی آتی جامعه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدام شما يکبار ديگر نشان داد که کمونيسم             .  رفقا دستتان را ميفشاريم     

کارگری نماينده بی چون و چرای آزادی، برابری، رفاه و انسانيت                        

 . همگان است

 زنده باد کمونيسم کارگری
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨۶ بهمن ١۵ – ٢٠٠٨ فوريه ۴

 ! مارس را گرامی بداريم8صدمين سالگرد 

  مارس8کنفرانس بين المللی در گراميداشت 
 و همبستگی با زندانيان سياسی

 مارس، روز جهانی زن را با               8سازمان آزادی زن صدمين سالگرد             
اين کنفرانس   .  اجرای يک کنفرانس بزرگ بين المللی گرامی ميدارد                   

تالشی در جهت گسترده تر ساختن جنبش آزادی زن، جنبش عليه اسالمی             
در روز  .  سياسی و برای سکوالريزه کردن جوامع تحت سلطه اسالم است   

 مارس در شهر گونتبرگ، سوئد، کنفرانسی با شرکت فعالين و                  7جمعه  
چهره های شناخته شده بين المللی جنبش آزادی زن و مبارزه عليه اسالم                 

 . سياسی برگزار ميکند

 

 مارس امسال در شرايطی برگزار ميشود که بسياری از فعالين                                 8
. آزاديخواهی و برابری طلبی در اسارت رژيم اسالمی قرار دارند                            

کنفرانس در همبستگی با اين عزيزان در بند، ياد زندانيان سياسی در                        
ايران، فعالين حقوق زن، دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب و رهبران            
کارگری در بند را گرامی ميدارد و جامعه بين المللی را به تالش برای                     

بخشی از کنفرانس که به زبان های فارسی،                 .  آزادی آنها فرا ميخواند      
سوئدی و انگليسی برگزار ميشود، به اجرای مراسم هنری توسط هنرمند             

 . و شاعر برجسته مدرن ايران، ايرج جنتی عطايی اختصاص دارد

 

سخنرانان و ميهمانانی که تاکنون شرکتشان قطعی شده است، بقرار زير                
 :است

 ، هنرمند و شاعر ايرج جنتی عطايی
 8، از فعالين جنبش آزادی زن و از سازمان دهندگان             ديبا عليخانی 

 مارس در سنندج

 ، رئيس سازمان آزادی زنآذر ماجدی

 ، رئيس انجمن پيال و فاديمه را فراموش نکنسارا محمد

 ، نماينده خارج کشور سازمان آزادی زن عراقهوزان محمود
 

نام ميهمانان و سخنرانان ديگر پس از قطعيت به اطالع عموم خواهد                        
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١١صفحه   يک دنياى بهتر   

 ٨ صد سال از         :يک دنيای بهتر    
. مارس روز جهانی زن ميگذرد         

صد سال تالش برای برابری زن        
موقعيت زن را   .  و مردم در جهان   

پس از اين تالشها در جهان                      
 کنونی چگونه می بينيد؟ 

 

 اين سوال بسيار مهم      :هما ارجمند 
و در عين حال سوال بسيار                       
وسيعی است و فكر نميكنم بتوان           
حتی به سرفصلهای آن در اين جا        

آنچه آه واضح است اين    .  پرداخت
است آه هنوز زن در موقعيت               
برابری با مرد نيست و هنوز در           
مقياس بين المللی موقعيت                         
فرودست برای زنان موجبات               
شرايط ناگواری ميگردد آه بعضا      

به صرف زن         .  تراژدی است    
بودن بايد در اردن زندانی بود و           

. پوسيد تا قربانی قتل ناموسی نشد      
در ونكوور آانادا بيش از پنجاه             
زن تن فروش سالخی شود و                  
پليس و مقامات قضايی بيتفاوت            

در عربستان  .  از آنار آن  بگذرند     
هنوز حق رای نداشت و در                      
آسيايی جنوب شرقی زنان و                   
دختران خردسال در تجارت                   
سكس همچون بردگان مورد                   

. تجاوز، شكنجه و قتل قرار گيرند      
يا در ايران بخاطر پوشش با                    
شالق و اسيد و زندان مواجهه بود       
و يا بخاطر رابطه جنسی آزاد                

و يا   .  مورد سنگسار قرار گرفت      
در قلب آشورهای اروپايی و                 
امريكائی هنوز جهت قطع نفوذ             
مذهب در دستگاه دولتی، آموزش       
و پرورش و دستگاه قضايی بايد           
مبارزه آرد و يا مانع آن شد آه               
اسالم سياسی همان باليی را آه            
بر سر زنان در آشورهای اسالم         

و يا   .  زده آورده اند را بياورند           
برای حقوق برابر و يا مقابله با              
خشونت عليه زنان در صف اول         

 .جدال برای رفرم بود

از طرف ديگر بطور قطع                        
موقعيت زنان را با صد سال پيش         

جنبش .  نميتوان مقايسه آرد             
برابری زنان و جنبش                                  
سوسياليستی گامهای بزرگی را           

حكومت اسالمی از بدو       .  نيست
روی آار آمدن شرايطی را                 
بوجود آورده است آه نميتوان           
بدون خالصی از آن به درجاتی       
از آزاديهای اجتماعی پايدار               

اين را به عينه شاهد     .  دست يافت 
دقيقا همين شرايط است       .  هستيم

آه رفرميسم در جنبش زنان را         
بيخاصيت و بدون حمايت توده         

اما تا جايی آه به خود . ای ميكند
موانع و محدوديتهای جنبش                
برابری زنان برميگردد ميتوان       

هنوز .  بر موارد زير تاآيد آرد      
اين جنبش از يك تشكل با نفوذ             

. توده ای برخوردار نيست                  
تشكلهای موجود نتوانستند اين          

البته خفقان و       .  خال را پرآنند      
سرآوب جمهوری اسالمی را          

ولی ميتوان و     .  از ياد نبرده ام      
ميبايد تمام تالش را بر اين                    
متمرآز آرد آه از يك  سازمان        
سراسری با پالتفرم واحد و                 

آنچه آه   .  شفاف برخوردار شد     
امثال عباديها و خراسانيها با               
پرچم اسالم مدرن در تالش                 
ايجاد آن هستند اصال پاسخ زنان      

و ديديم آه تا حال نه تنها       .  نيست
دستاوردی برای آنان نداشته اند       
بلكه خود به يك مانع سر راه                 
جنبش برابری زنان بدل شده              

فمينيسم اسالمی همان زمان     .  اند
آه فائزه رفسنجانی علمش را             
بلند آرد تقاليی برای نجات                 

ديگرانی .  جمهوری اسالمی بود   
آه خواستند دنباله رو او شوند            

مصاف .  هم از آن خيری نديدند      
ديگر جنبش برابری زنان ايجاد       
يك پل محكم با ديگر جنبشهای           

تامين حلقه ای      .  اجتماعی است  
آه اين جنبش را با جنبش                       
آارگری، جنبش عليه فقر،                  
جنبش دانشجويی  بتواند پيوند            
دهد از جمله وظايفی است آه             
امروز از اهميت ويژه                             

 . برخوردار است

 

يك مصاف ديگری آه در مقابل        
جنبش برابری زنان قرار دارد         
اين است آه هنوز يك پيوند                   
محكمی بين تحرآات و                           
اعتراضات زنان اقشار متوسط       
جامعه با  مبارزه و جدال زنان           
آارگر و زنان اقشار فقير                      

اين گسست  .  جامعه وجود ندارد   
در عمل محدوديتهای زيادی را        
بر آل جنبش برابری طلب                   

  مارس روز جهانی زن٨به مناسبت 
 کمونيسم کارگری و آزادی زن

 

 گفتگو با هما ارجمند

جهت آزادی زنان و تامين درجاتی        
در همه  .  از برابری  برداشته است      

زمينه ها ميتوان اين تفاوتها را                   
حضور زنان در          .  مشاهده آرد    

سياست و دولت، حضور زنان                 
درعرصه های علوم و هنر و در             
راس جنبشهای اجتماعی و                          
سازمانها و احزاب سياسی همه و           
همه نشان دهنده پيشرفتهای است            

اين .  آه زنان آسب آرده اند                   
موقيعت متفاوت حاصل مبارزه و          
تالشهای فردی و جمعی زنان و               
همه آسانی است آه در عرصه                

زنان در دهه    .  زنان دخيل بوده اند     
های گذشته در بخشی از دنيا به                 
دستاوردهائی رسيده اند آه آنان را        
در شرايطی قرار داده آه ميتوانند           
به ستم آشی خود بطور آامل پايان         

شرايط هيچ وقت تا اين اندازه      .  دهند
برای رسيدن به برابری و آزادی             

اين .  آامل زنان فراهم نبوده است         
شرايط را نميتوان به عقب                            

حتی در ايرانی آه يك           .  برگرداند
حكومت مذهبی و ضد زن در                     
قدرت است با همه سرآوبگريها و         
وحشيگريها عليه زنان نتوانستند             
زنان و جنبش برابری زنان را                  
لحظه ای از تحرك و تداوم مبارزه         

 . باز دارند

 

 در ايران مساله        :يک دنيای بهتر    
زنان يکی از محوری ترين مسائل         

زنان يک نيروی         .  جامعه است    
عمده در تحوالت آزاديخواهانه و           

. برابری طلبانه جامعه هستند                    
مصافهايی که پيشاروی اين جنبش        
آزادی زن در جامعه قرار دارد را          

 چگونه می بينيد؟ 

 

 در ايران مصاف             :هما ارجمند    
زنان اساسا يك مصاف سياسی                  

اين خصلت مبارزه آزادی          .  است
خواهانه جنبش برابری زنان با                
روی آار آمدن جمهوری اسالمی           

هر رفرم و     .  صد چندان شده است     
هر درجه اصالحات در شرايط                
زنان بدون يك رويارويی با                         
حكومت مذهبی ممكن نبوده و                    

٣٦شماره   
الزمه اين     .  تحميل آرده است        

پيوند هم در سطح مطالبه و                       
شعارها است و هم در سطح                     

 . سازمانی است

 

 کمونيسم        :يک دنيای بهتر                
کارگری به مساله آزادی زن                   
ويژگی ها و نگرش جديدی                      

چپ سنتی نگاهی      .  بخشيده است  
. عقب مانده به اين مساله داشت             

 تفاوتها را در چه می بينيد؟ 

 

 چپ سنتی اساسا            :هما ارجمند   
جنبش زنانی آه مطالبات و                      
مشخصات خاص خود دارد را              

بخشی از اين      .  يا نميديد  .  نميبيند
چپ حداآثر زنان آارگر و                       

تا .  مطالبات آن را در نظر داشت        
آنجايی آه به دوران بعد از انقالب     
برميگردد مسئله زنان آنچنان به           
يكی از مسائل اساسی جامعه بدل         
شده است آه آسی نميتواند بدان            

چپ سنتی هم به       .  بی توجه بماند    
همين اعتبار تجديد نظرهای                    
اساسی به رويكردش نسبت به                

. زنان و جنبش زنان آرده است            
بر خالف آن آمونيسم آارگری از       
همان بدو امر جنبش برابری زنان      
را عرصه ويژه و با اهميتی                     
دانسته و بدان نه از زاويه                           
تاآتيكی، بعنوان نيرويی عليه                
امپرياليسم و يا نيرويی عليه                     
ديكتاتوری و يا حتی نيروی عليه         

 بلكه بعنوان بخشی از                   ،اسالم
جامعه آه از دير باز خواستها و            
نيازهايش شديدا مورد تعدی و               
سرآوب قرار گرفته از يك زاويه        
بسيار مدرن و غربی نگريسته               

اصال نامگذاری جنبش           .  است
برابری زنان آار آمونيسم                       

مطالباتی آه ما در    .  آارگری است 
برنامه خود در اين عرصه داريم         
يكی از آاملترين و پيشرفته ترين         
مطالباتی است آه در اين جنبش            

 .در سطح جهان طرح شده است

 

جالب اين آه بخشی از اين چپ              
سنتی در حال حاضر فمينيست              

ميخواهد آفاره گناهان    .  شده است 
و در    .  گذشته اش را پس دهد             

غرب دنباله رو ليبرالترين                        
حتی .  جريانات فمينيست است          

يادشان رفته آه عليه جمهوری              
. اسالمی هستند 

  ١٢صفحه 



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

و برای هر آسی آه در ايران به            
غلط پياده شدن اسالم اعتراض             
دارد مدال افتخار ميدهند و ميشود       

چپ سنتی تا آنجايی آه   .  رهبرشان
به سياست و برنامه در عرصه              
جنبش برابری زنان برميگردد             

اما آنجايی آه   .  آامال بی افق است    
به مسئله زنان از نظر اجتماعی و       
فرهنگی برميگردد درك متفاوتی       
از جريانات ملی اسالمی در                    
مورد حقو ق زنان و مسئله زنان           

بيهوده نيست آه تا سالهای       .  ندارد
سال ما از اين ها تحرآی در قبال          
وحشی گريهای جمهوری اسالمی     

آسی آه برای     .  عليه زنان نديديم    
خود در رابطه با زنان ارزشهايی       
چون زن نجيب، زن فادار،                      
مادری مسئول، زن شرقی ساخته       
نميتواند رابطه آزاد زنان و حق            
پوشش زنان و مسائل جنسی زنان       
را با يك نگاه مدرن و مترقی                    

نميتواند با حجاب آودآان         .  ببيند
حجاب برايشان  .  مشكل داشته باشد  

. از نظر اجباری بودن مسئله است     
با اين آه بخشی از اين چپ سالها         
است آه در غرب فعاليت و                      
زندگی ميكند ولی هنوز نتوانسته         
خود را با تمام علقه های گذشته             

 .   ببرد

 

 چه پيامی برای      :يک دنيای بهتر   
 مارس امسال به جامعه داريد؟          ٨

خطابتان به فعالين آزادی زن                  
 چيست؟ 

 

 مارس چيزی    ٨ به    :هما ارجمند    
حتما فعالين جنبش       .  نمانده است   

زنان در ايران آلی تدارك ديده اند       

های   غم اعتراضات و تالش   علير
فعاالن عليه اعدام در سراسر             
جهان، به ويژه احزاب و                        
سازمان های اپوزيسيون و نيز         

قانون "پی گيری فعاالن آمپين         
  و کمپين گسترده     "  بی سنگسار  

 اکتبر، رژيم          10بين المللی          
اسالمی صد هزار اعدام فقط در       

 بيش  86 ماه از سال      10عرض  
 نفر را اعدام کرده                300از    
 . است

 

بنا به گزارشهای رسيده از                   
ايران، دست کم سه نفر در                    
شهرهای ساری و کرج در                  
آستانه اجرای حکم وحشيانه               

دادسرای .  سنگسار قرار دارند     
آيفرِی رژيم در ساری حكم                 

  49سنگسار يک معلم موسيقی         
ساله  را آه از سه سال پيش در          
زندان به سر می برد، صادر              

دايره اجرايِی احكام    .  آرده است 
ساری اعالم آرده آه به محض        
دريافت حكم آتبی، سنگسار               

همچنين رژيم     .اجرا خواهد شد    
اسالمی حكم سنگسار دو زن              
جوان را در آرج صادر آرده            

اين زنان به نام های                 .  است
 ساله و آذر          27زهره آبيری       

 ساله هر يک دارای       28آبيری  
 .يک فرزند هستند

 

الزم به يادآوری است که رژيم         
اسالمی دو حكم سنگسار را در         

 در   1385ارديبهشت ماه سال         
در .  شهر مشهد به اجرا در آورد     

چند ماه گذشته نيز خبر اجرای          
حكم سنگسار يک زن و مرد در       

  مارس روز جهانی زن٨به مناسبت 
 ...کمونيسم کارگری و آزادی زن

آه مراسمهای بزرگ و باشكوهی          
ميخواهم بگويم آه   .  را برگزار آنند  

ما را در همه زمينه ها در آنار                  
تا آنجايی آه به خارج        .  خود ببينند 

از ايران برميگردد ما تمام تالش             
خود را خواهيم آرد همچون گذشته       
صدای اعتراض فعالين آزادی زن         
را به گوش جهانيان برسانيم و                   
همچون سر پل پيوند مبارزه آنان با        
جنبش برابری طلب و سكوالر و             

 .سوسياليستی در سطح دنيا باشيم

در ايران بايد از هر امكانی بهره              
برد تا متحدتر و متشكل تر با                       
شعارها و مطالبات مشخص و توده       
ای در روز جهانی زن اجتماع و              

ميتوان با پيوستن    .  مراسم برپا آرد   
به صف اعتراض معلمان و                        
دانشجويان در اين روز نمايش                  

بايد با شعار آزادی زن        .  قدرت داد 
مالك آزادی جامعه است هر جا آه         

. امكان داشت حضور جمعی يافت         
بايد با شعار خشونت عليه زنان                
موقوف، سرآوب زنان محكوم و            
زن برده خانگی نيست به استقبال            

امسال جا دارد        .   مارس رفت       ٨
فعالين آزادی زن در ايران بطور            
مشخص خود اقدام به تماس با                    
سازمانهای شناخته شده و با نفوذ             
مدافع حقوق زنان در سطح دنيا                
آنند و خواهان حمايت گسترده آنان       
از مبارزاتشان گشته و جمهوری            
اسالمی را بخاطر سرآوب و                     

. ضرب و شتم زنان محكوم آنند              
اين عرصه را نبايد به ملی و                       

 مارس شرايط    ٨.  اسالمی ها سپرد   
بسيار مناسبی را جهت تامين اين             
همبستگی فراهم ميكند و اين                       
توصيه ويژه من به فعالين جنبش             

 . *  برابری زنان در ايران است

٣٦شماره   

تاآستان قزوين، فعاالن جهانی و         
ها را به تكاپو برای               نيز رسانه  

توقف اجرای اين حكم  واداشت             
اما موفق به نجات جان جعفر                  
کيانی نشد و برخي از منابع از               
سنگسار وی در مالء عام خبر               

در مقابل فشارهای شديد           .  دادند
بين المللی برای لغو حکم                           
سنگسار، جواد الريجانی با                     

حكم :  "وقاحت کامل اعالم کرد         
سنگسار را اجرا ميكنيم خجالت            

 !"هم نمي آشيم

 

سنگسار يک جنايت ضد بشری و       
قرون وسطايی است و بايد فورا            

سازمان آزادی زن با      .  ملغی شود 
تمام قوا برای لغو اين جنايت و               
لغو حکم اعدام مبارزه ميکند و              
کليه انسان های آزاديخواه و                     
برابری طلب را فرا ميخواند که            
عليه اين جنايت شنيع اعتراض             

در حال حاضر تعداد                  .  کنند
نامعلومی انسان در سياهچال ها و       
زندانهای رژيم اسالمی  در                      
انتظار سنگسار عمال به يک                   

. مرگ تدريجی محکوم شده اند            
بايد به اين رفتار وحشيانه و قرون       
 .وسطايي رژيم اسالمي پايان داد

  

 !سنگسار ملغی بايد گردد
 !ستم بر زن موقوف
 !سرکوب زنان ممنوع
 زنده باد آزادی زن

 
 سازمان آزادی زن
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!آزادى زن معيار آزادى جامعه است  

!برابرى بيقيد و شرط زن و مرد همين امروز  

تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند، 
!حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست  

 

 کارل مارکس 

 برنامه حزب را بخوانيد و ،يک دنياى بهتر
!تکثير و توزيع کنيد  

 !اجازه ندهيم بربريت بر جامعه حکمفرما شود
 !سنگسار يک جنايت شنيع و ضد انسانی



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

 يک مساله          :يک دنيای بهتر          
محورى و اساسى کمونيسم                      
کارگری تالش بيوقفه براى                     
انسجام و تقويت قدرت عمل                    

سوسياليست   –گرايش راديکال        
. در صفوف طبقه کارگر است              

 ١۴منصور حکمت در پلنوم                  
بحثهای عميق قبلی مان     ":  ميگويد

راجع به کارگران که کامال صدق       
. می کند، مورد کاربست نيست            

بحثهای سياست سازماندهی ما             
آن .  تازه االن عملی شده است             

موقع که اختناق بود و نميشد تکان       
ما يک بحثهايی راجع به           خورد،

آژيتاتورعملی، رهبر عملی                   
-کارخانه، طيف راديکال                        

سوسياليست انجام داديم که االن            
االن ميشود  .  قابل پياده شدن است     

 -برويد طيف کارگران راديکال          
سوسياليست داخل کارخانه ها را         
گير بياوريد و بحث های مان را            

کدام بحثهای ما    .  درون آنها ببريد   
مگر چاپ شده است؟ کدام                         
مجموعه مباحث ما راجع به                    
جنبش کارگری چه بايد بکند،                 
بطور قابل مصرفی، مثل جزوه           
فالن محفل فلسفی داده شده است           
در کانونهای کارگری؟ اين کار            

سبک کاری در کار       .  را نميکنيم  
بينشی در کار داخل وجود      .  نيست
بنظر من ارتباطات مان را      .  ندارد

داريم تقويت ميکنيم، اما باز به               
شيوه اتمی داريم به آدمها خط                  

در حالی که االن                     .  ميدهيم
جنبش کارگری مشغول               بايد

بحثهای کارگری ما باشد و                       
."  ... برسرش قطبی شده باشد           

نگرشی انتقادی    منصور حکمت       
به شيوه رهبرى و نگرش و                      
پراتيک حزب کمونيست کارگری     

برای تغيير   .  در آن زمان داشت       
اين واقعيت چه بايد کرد؟                           

 گرايشات باز دارنده کدامند؟ 

 

 بنظرم پيش از آنکه     :علی جوادی  
در باره چگونگی تغيير اين پديده         
صحبت کنيم بايد خود اين واقعيت       

به اين سئوال      .  را بهتر بشناسيم     
پاسخ دهيم که چرا در بخشهای              

کارگری از ملزومات و                         
ضروريات پيشروی کمونيسم          

گرايشی که     .  کارگری دانست    
تاکيدی بر متحد کردن صفوف          
کارگران راديکال سوسياليست        

گرايشی که فعاليتش بخشا    .  ندارد
حتی تفرقه افکنی در صفوف             

. کارگران کمونيست است                   
گرايشی که از فرای سر                         
رهبران راديکال و سوسياليست      

به "کارگر ميخواهد کارگران را     
دهد، گرايشی        "  جلو سوق       

. کمونيستی کارگری نيست                
گرايشی که اساس فعاليتش در           
صفوف کارگران جلب                           

فعال .  به حزب است  "  خبرنگار"
" خبرنگار"کارگری را به                  

کارگری برای حزب تبديل                  
ميکند، چنين گرايشی نيازی به         
متحد کردن طيف راديکال                   

گرايشی که   .  سوسياليست ندارد  
يک رکن فعاليت حزبی اش                 
سازمان دادن فعالترين و                       
آگاهترين رهبران راديکال و             
سوسياليست کارگری نيست،            
حزبيت کمونيسم کارگری را در     
عين حال محصول اتحاد                       
آگاهترين و فعالترين رهبران            
نميداند، گرايشی کمونيستی                

گرايشی که     .  کارگری نيست    
تبديل حزب کمونيست کارگری       

را "  حزب سياسی کارگران   "به  
کارگر "و  "  اکونوميسم"برابر با   
ميداند، گرايش             "  گرايی

. کمونيستی کارگری نيست                
گرايشی که سوخت و سازش در      
طبقه کارگر تبديل شدن به                     
ظرف زندگی حزبی و سازمانی      
کارگران راديکال و                                 
سوسياليست نيست، نيازی به            
تاکيد بر اين حرکت اجتماعی             

گرايشی که معتقد است         .  ندارد
سنديکاليسم در شرايط انقالبی،     "

نيازی به قطبی    "  انقالبی ميشود 
کردن مباحٽ کمونيسم کارگری      
در تقابل با گرايش سنديکاليستی      

. در صفوف کارگران نمی بيند         
گرايشی که پايه اجتماعی                      
کمونيسم را طبقه کارگر و فعل         
و انفعال اين طبقه نميداند،                     

 در باره برخی مسائل گرهی جنبش کمونيسم کارگری
 بخش سوم

  سياوش دانشور،على جوادى

تحزب يافته کمونيسم کارگری                  
اصوال با چنين مساله ای هرچند با          
سايه روشنهای متفاوتی روبرو                

 هستيم؟ 

وجود چنين گرايشاتی در صفوف          
جنبش ما امری معرفتی و يا                        
حاصل ندانم کاری و يا بی اطالعی       

بر عکس،  .  از آنچه بايد کرد، نيست    
چنين سنتی محصول عملکرد                   
سياسی گرايشی اجتماعی است که         
تعلق چندانی به کمونيسم کارگری          

واقعيت اين است که بدون         .  ندارند
يک نگرش اجتماعی و مادی                     
نميتوان اين واقعيت را حتی بطور         
اصولی شناخت چه برسد برای                

بررسی همه   .  تغيير آن تالش کرد      
جانبه چگونگی عملکرد اين گرايش     
نيازمند زمان بيشتری است اما در          
نگاهی اجمالی به اين مساله، بايد             
گفت که  پيشروی گرايش کمونيسم         
کارگری حتی در حزب کمونيست         
کارگری همواره با مقاومت سنتها          
و گرايشات غير کمونيستی و                     

به .  کارگری مواجه بوده است              
اعتباری پيشروی اين سنت در هر         
مقطع زمانی مستلزم فتح                               

حرکت اين   .  سنگرهايی بوده است    
گرايش همواره خطی و رو به باال          

شکستها و عقب رانده       .  نبوده است  
شدنهای مقطعی، مقاومت سنتی               
يک واقعيت زندگی جدال کمونيسم        
کارگری برای هموار کردن راه              
خود و بخشی از سرنوشت عمومی       

بطور .  کمونيسم کارگری است          
اجمالی علت وجودی چنين مساله           
ای را در پايه ای ترين سطح بايد              
در تمايز و دوری گرايشات ديگر           
فعال در سرنوشت حزب کمونيست      

٣٦شماره   
. گرايش کمونيستی کارگری نيست   

نيازی هم به گسترش نگرش                   
کمونيستی مارکس و منصور                 
حکمت در صفوف کارگران                   

. راديکال و سوسياليست ندارد              
گرايشی که يک امر هميشگی اش       
در صفوف کارگران کمونيست            
متحد کردن محافل و شبکه های            
کمونيستی نيست، گرايش پيشروی    

در .  کمونيستی کارگری نيست         
شرايطی که پايه اجتماعی                         
کمونيسم کارگری در شرايط                  
کنونی از انسجام و قدرت                          
سازماندهی و رهبری کننده                     
گسترده برخوردار نيست، يک             
حلقه اصلی پيشروی کمونيسم                
کارگری بايد تاکيد بر باال بردن             
قدرت عمل و نقش رهبری کننده          
اين طيف در صفوف کارگری               

عدم تاکيد بر اين مساله و            .  باشد
ضعف "نپرداختن به آن يک                   

نيست بلکه نشان تاثير و     "  معرفتی
در صفوف   گرايشات ديگر      نفوذ   

جنبش ما همواره      .  جنبش ماست  
می بايست برای پيشروی اين                 

. مقاومتها و سنتها را عقب بزند            
اکنون هم برای پيشروی با همين          

چنين گرايشی  .  مساله روبرو است  
نياز و ضرورتی به آنچه منصور        

 .حکمت بر ميشمرد نمی بيند

 

يک مساله ديگر سبک کار                       
است که     "  اتمی"و     "  سوزنی"

. منصور حکمت به آن اشاره دارد      
در چنين نگرشی طبقه کارگر را          

و "  آحاد"بصورت جمع جبری          
طبقه .  کارگر می نگرد  "  تک فرد "

" افراد"کارگر را متشکل از جمع       
کارگری ميداند که بايد به سازمان       
کمونيستی جلب شوند تا کمونيست      

نتيجتا پراتيک اجتماعی         .  شوند
چنين گرايشی هم اساسا متکی بر         

" تک فرد   "با    "  سازمانی"کار    
شده "  اتميزه"کارگر و کارگر            

در اين سنت، سازمانيابی         .  است
درونی طبقه کارگر مبدا حرکت           

محافل و شبکه های                 .  نيست
کارگران کمونيست نقطه شروع          

رهبران عملی  .  سازماندهی نيستند 
. کارگران نقطه شروع نيستند               

مبنای اين     "  دو قطبی    "نوعی     
و "  حزب"دو قطبی   .  گرايش است 

در اين دو قطبی        ".  فرد کارگر  "
حزب مرکز فعاليت کمونيستی              

کارگر با        .  سازمانيافته است       
  ١۴صفحه پيوستن اش به     



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

سازمان کمونيستی گويا به                       
می "پراتيک اجتماعی کمونيستی      

سازمان می  .  آگاه ميشود ".  پيوندد
اين دو قطبی محصول يک         .  يابد

نگرش جان سخت پوپوليستی                
اين نگرش سازمان                 .  است

کمونيستی را منشاء مبارزه                     
کمونيسم را،   .  سوسياليستی ميداند  

عليرغم قسم خوردنهای متعدد               
جنبش قائم به ذات بخشهايی از              

حزب همه چيز،   .  کارگران نميداند 
اين فشرده چنين    .  جنبش هيچ چيز   
 .نگرشی است

 

اين گرايشی است که امروز در             
حزب کمونيست کارگری مبنای          

اجزاء متفاوتش به    .  پراتيک است 
ما اين  .  روشنی قابل مشاهده است    

مباحٽ و انتقادات خود به آن را             
در کميته سازمانده حزب                           

. کمونيست کارگری مطرح کرديم    
با مقاومت سرسختانه ای روبرو         

مقاومت بخش ديگر                .  شديم
رهبری حزب کمونيست کارگری      
در مقابل تالش ما برای تبديل                 
حزب کمونيست کارگری به                   
حزب رهبر و سازمانده يک کج           
فهمی از نيازمنديهای پيشروی              

بازتاب .  کمونيست کارگری نبود     
مقاومت سنتی ديگر در صفوف           

 .اين جنبش است

 

برای تغيير هر پديده ای بايد آن              
مساله اين است که         .  را شناخت  

چپ راديکال با عروج و گسترش       
جنبش سرنگونی در جامعه يک           
بار ديگر در سطح سياسی سر               

اين چپ مسلما               .  بلند کرد       
نميتوانست در همان قامت و                    
مختصات راديکال ترين بخش              

 ظاهر   ٥٧چپ راديکال سالهای        
آن نوع از چپ راديکال،           .  شود

چه پوپوليسم اش و چه در شکل             
غير پوپوليسم اش شکست خورده       

باز سازی اش در شکل                .  بود
عروج دو باره   .  گذشته ممکن نبود  

اش مسلما با عاريه گرفتن تکه و           
پاره هايی از کمونيسم کارگری و        

نکته مورد اشاره شما يک       .  بود
محور اصلى اين نگرش انتقادى      

متاسفانه بعد از درگذشت      .  است
او استنتاجات نادرستى از                     
مباحث حزب و قدرت سياسى و       
حزب و جامعه شد که انشعاب            

.  يک نتيجه ناگوار آنست     ٢٠٠۴
در هر دو سو، نه فقط اين                       
ديدگاهها اتخاذ نشد بلکه بخشا            
انتشار و مراجعه به آن را به               

صالح حزب و ايميج رهبرى         "
در حزب       .  نميدانستند"  اش

کمونيست کارگرى روش کار           
کميته داخل همان ماند که                      
منصور حکمت ميگويد و چه            

انتقادات ما در       .  بسا افت کرد     
اينمورد و تالش براى تقويت              
کميته داخل و تمرکز يک بخش        
قوى حزب روى کار در جنبش         
کارگرى با استداللهاى بى                    
محتواى چپ راديکال پاسخ                

ما همه رهبران                .  "گرفت
از "  ؟!کارگرى را باخود داريم      

 ٢٧جمله اين پاسخها در پلنوم            
پيشتر و از جمله در      .  حزب بود 

 مخالفت با اين بحثها          ٢۵پلنوم   
. صورت جدى ترى ميگيرد              

رفقائى عنوان ميکردند که                   
دوران بحث گرايش راديکال         "

سوسياليست طبقه کارگر گذشته      
ما ايندوره را پشت            "،    "است

بجاى آن بحث          "!  سرگذاشتيم
تعين اجتماعى رهبران عملى،          
که يک گوشه کوچک بحث                 
آژيتاتور و رهبر عملى است، و       
بحث سر و دم بريده و خارج از         

" حوزه هاى طراز نوين       "متن   
استداللها !  را مطرح ميکردند       

هرچه باشند و هر کسى هر                  
تبئينى داشته باشد، نتيجه اين بود 
که روشهاى کار سنتى تر در              

آن بحثها عمال      .  حزب نرم شد     
و متاسفانه در          .  بايگانى شد    

فضائى که وجود داشت، نقد                
فعاليت هر ارگان حزب، نقد               

آن تلقى ميشد يا       "  فرد مسئول  "
به آن تقليل داده ميشد و منجر به        
دور شدن بحثها از مدار واقعى          

شما نگران      .  "خود ميگشت     
کميته داخل نباشيد، کميته دارد          

در باره برخی مسائل گرهی جنبش 
 ...کمونيسم کارگری
تالش برای همزيستی مقطعی با              
کمونيسم کارگری در دوره ای                  

اين کمونيسم اقشار و        .  همراه بود  
نيروها و جنبش های غير کارگری        

جامع ترين فورمولبندی ها و      .  است
بيانش را بنظرم ميتوان در تزها و          

 ٢٩سخنرانی حميد تقوايی در پلنوم       
. حزب کمونيست کارگری يافت             

مارکس در مانيفست کمونيست                
تمايز اجتماعی کمونيسم با ساير              
گرايشات سوسياليستی را عميقا               

اين روشی  .  اجتماعی توضيح ميدهد  
است که امروز هم بايد به کار                     

بنظرم اين کمونيسم را به             .  بست
لحاظ نظری ميتوان نوعی گرايش         

 –سوسياليسم و کمونيسم انتقادی          "
اين گرايش پايه        .  دانست"  تخيلی

مادی خود را در جنبش سرنگونی          
طلبی توده های مردم جستجو                     

چنين گرايشی به قول                 .  ميکند
برای خود پرولتاريا             "مارآس       

هچگونه فعاليت مستقل تاريخی،             
هيچگونه جنبش سياسی خاصی               

جنبش سرنگونی      ."  قائل نيستند     
بی جهت   .  برايش همه چيز است        

نيست که اين گرايش برای                           
سوسياليست نشان دادن خود بايد             
جنبش سرنگونی را سوسياليستی           

هويت سوسياليستی    .  ارزيابی کند   
خود را در سوسياليست نشان دادن         

چنين .  جنبش سرنگونی پيدا ميکند      
" ارشاد"گرايشی را نميتوان چندان      

تغيير .  نميتوان نصيحت کرد    .  کرد
بايد .  محصول ترويج و اقناع نيست     

در مقابل اين پراتيک پوپوليستی،           
يک پراتيک اجتماعی ديگر را                 

چنين پراتيکی را تنها با        .  قرار داد 
پراتيک اجتماعی ديگری ميتوان           

 !راه ديگری نيست. عقب زد

 

 تا   ١۴ از پلنوم        :سياوش دانشور  
امروز تغييرات زيادى صورت              

سخنرانى منصور      .  گرفته است     
، يعنى آخرين    ١۴حکمت در پلنوم      

پلنومى که در آن شرکت کرد،                   
اين .  بسيار صريح و روشن است         

سخنرانى در واقع آخرين تالش او          
براى تغيير نگرش و سبک کار و            
روش فعاليت حزب در جامعيت آن       

٣٦شماره   
کارش را ميکند، شما هم کارتان           

کل جواب طالئى به اين     "  را بکنيد 
امر مهم و تعيين کننده براى حزب       

 . بود

در حزب حکمتيست نيز سندى              
دال بر تمرکز روى اين جنبه کار         
و تمايزى در اين زمينه ديده                     

همينطور پراتيک            .  نميشود
عمومى اين حزب براى يک ناظر      
بيرونى، منعکس کننده اين اولويت  

. بعنوان اساس کار حزب نيست           
تاکيدات موردى دوره اخير حزب       
حکمتيست و حزب کمونيست                
کارگرى در باره اهميت مجمع              
عمومى کارگرى، اگرچه مهم اند        
اما هنوز منعکس کننده يک                      
نگرش منسجم و سبک کار متمايز      
و تمرکز روى جنبش کارگرى را        

من فکر ميکنم          .  نشان نميدهد    
اساس نگرش حاکم بر حزب قبل          
از انشعاب در اين زمينه در دو              
حزب کمونيست کارگرى و                     
حکمتيست کمابيش سرجايش                 

ريشه اين موضوع را بايد         .  است
در استناجاتى چپ و راست و                 
داراى محتواى واحدى جست که          
از هر سو از دو مبحث حزب و              
قدرت سياسى و حزب و جامعه             

حزب کمونيست  .  گرفته شده است   
حزب و      "کارگرى با بحث                  

کل اين مبحث را کنار            "  انقالب
ميگذارد و حزب حکمتيست با               

در ".  جنبش سرنگونى    "مسئله     
کنگره اخير حزب حکمتيست بر          
جوش خوردن با مبارزات جارى        
و اقتصادى طبقه کارگر تاکيد شده       

اما آيا اين تاکيد به تجديد             .  است
نظرى در سنت تشکيالتى اين                
حزب، تالش متمرکز براى جلب         
رهبران سوسياليست و راديکال           
کارگرى و قرار دادن حزب                     
بعنوان بستر مبارزه ضد سرمايه         
دارى کارگر منجر شده است يا              

نه، من نه خبر     
  ١۵صفحه 



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 .  دارم و نه نمودى از آن ميبينم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از        
ابتدا تالش کرد اساس فعاليتش را        

. روى اين جنبه حياتى قرار دهد           
تاکيدات مکرر روى اين موضوع      
و تالش براى پياده کردن زواياى        
آن را در داخل کشور در دستور           

ما ارکان اساسى فعاليت       .  گذاشت
مان در جنبش کارگرى را متکى         

عليرغم .  به همين بحثها کرده ايم       
پيشروى اينجا و آنجا اما هنوز از         
يک وضعيت مطلوب و سنت                 
قوى در اين زمينه فاصله داريم و         
همين اساس بحثها و مشغله                      

. رهبرى حزب را تشکيل ميدهد          
سر و سامان دادن به گرايش                    
راديکال و سوسياليست طبقه،               
دخالت در مبارزات روزمره و             
جارى کارگران، تالش براى                 
بدست دادن اشکال مختلف تشکل        
حزبى و توده اى طبقه کارگر، نقد       
گرايشات راست و امکانگرا و              
خط مشى سنديکاليستى، تالش              
براى ايجاد و گسترش ارتباط با            
مراکز کارگرى و فعالين                           
کارگرى، تالش براى پاسخ به               
معضالت واقعى و روزمره                    
مبارزه کارگرى، تقويت جنبش            

از جمله وظايفى      ...  کارگرى و      
. است که ما روى آن کار ميکنيم           

ما عميقا معتقديم که حزبى که                 
نتواند بستر اعتراض کارگر عليه       
سرمايه دارى باشد، هرچه باشد،         

. حزب کمونيستى کارگرى نيست      
ايجاد سازمانهاى متنوع کارگران      
و متحد کردن گرايش راديکال و          
سوسياليست طبقه، و به اين                      
اعتبار بميدان کشيدن طبقه کارگر      
به صحنه سياسى، يک رکن                    
اساسى سازمان دادن انقالب                   
کارگرى و استراتژى کسب قدرت     

حتى براى          .  سياسى است         
سرنگونى رژيم اگر کارگر و                 
کمونيسم  نيروى محورى آن                   
نباشد، بعد از سرنگونى امر                    
پيروزى کارگرى با موانع جدى          

حزب سياسى      .  روبرو ميشود     
کمونيستى کارگرى، درعين حال       

آزادى جامعه نيست و يا                         
ميخواهد کارگر را نيروى                   
ضميمه اعتراض ملى و                         
ناسيوناليستى و اهداف                            

تا به بحث ما         .  بورژوائى کند  
 ما با بقا سنتهاى          ،مربوط است  

راديکال چپ روبرو هستيم که          
در سازشى با کمونيسم کارگرى      

و باالخره بايد تاکيد     .  قرار دارند 
کرد چپ راديکال نيز ويژن                
مخصوص خود را را به ميان            

اين چپ رابطه    .  کارگران ميبرد 
اش با سنت سوسياليستى طبقه           
کارگر سست است و اساسا                  

نه تئوريش   .  خواهان آن نيست     
چنين مبنائى دارد و نه پراتيک          
اجتماعى اش اتومات چنين                  

چپ راديکال  .  جهتى را ميگيرد   
همواره يا جنبش کارگرى و                
سنت اجتماعى و سوسياليستى           
کارگران را نميبيند و تنها آن را        
بعنوان جزئى از اعتراض                   
عمومى و ضد رژيمى برسميت       

 و يا عمال در جنبش             ،ميشناسد
کارگرى دنباله رو گرايشات              

در هر     .  سنديکاليستى ميشود    
 گرايش چپ راديکال        ،صورت

و سنتى سنخيتى با سنت                          
اعتراض سوسياليستى طبقه               
کارگر ندارد و ويژگيهاى                     
تحزب اش نيز همين چهارچوب      

 .  را منعکس ميکند

 

 منصور       :يک دنيای بهتر             
 اشاره ای     ١۴حکمت در پلنوم       

به موقعيت حزب کمونيست                
من ":  ميگويد.  کارگری ميکند   

من :  در جلسه دفتر سياسی گفتم      
مشکل سر خط بودن حزب                  
کمونيست کارگری بعد از خودم      
را ندارم، االن هم سر خط                     

. نيست و آن موقع هم نيست                 
کمونيسم کارگری االن هم حاکم       

مهم .  نيست، آن موقع هم نباشد        
 ."وحدت و ادامه کاريش است          

در صورتيکه کليه بخشهای                
موجود کمونيسم کارگری بر             
تفرقه اين صفوف پای فشاری           
ميکنند پروژه حزب اتحاد                    

در باره برخی مسائل گرهی جنبش 
 ...کمونيسم کارگری
که در قلمرو سياست سراسرى                 
طبقه را نمايندگى ميکند، بايد اساس      

. قدرتش در جنبش کارگرى باشد            
تنها و تنها در اينصورت است که            
به نيروئى غير قابل حذف در هر             

ما با   .  شرايط فرضى تبديل ميشود      
 –تمرکز روى بحث حزب رهبر             

حزب سازمانده، که انسجام دادن به       
گرايش راديکال و سوسياليست                
طبقه از محورهاى اساسى آنست،          
براى تغيير اين واقعيت تالش                    

 . ميکنيم

 

شايد "  گرايشات بازدارنده  "عنوان   
در حزب اتحاد             .  دقيق نباشد      

کمونيسم کارگرى فعال ما چنين                
در احزاب ديگر      .  معضلى نداريم  

. من نميتوانم دقيقا اظهار نظر کنم           
عموما و بعنوان يک ناظر، بايد به          
استراتژى و سياستى پرداخت که            
اين مسئله حياتى را يا حاشيه اى               
ميکند يا اساسا با توجيهات و                       
صدور قطعنامه هائى رضايت                 

در هرحال همين را هم               .  ميدهد
. ناميد"  گرايش بازدارنده  "نميتوان   

اگر در استراتژى قدرت سياسى              
اين احزاب اين جنبه جائى نداشته            
باشد، و يا اولويت درجه يک                      
نباشد، آنوقت بايد توضيح داد                     
مکانيزم قدرتگيرى و شروط                     
اساسى به طرف قدرت رفتن اين             
جريانات چيست؟ موضوع مهمتر         
رابطه عملى و اجتماعى هر                        
جريانى با جنبش کارگرى و خط              
مشى و سياستى است که پيش                     

اگر حزبى مانند اکسيژن در      .  ميبرد
فضاى اعتراض کارگرى حضور         
ندارد و يا محمل وحدت کارگر و             

 اگر حزبى        ،اتحاد طبقاتى نيست       
کارگر پرستى و زيگزاک زدنهاى        

سياست "ناموجه را بعنوان                         
 اگر      ،توضيح ميدهد     "  کارگرى

حزبى نبض اش با کارگر و                         
اعتراض کارگر براى آزادى                    

 ديگر از         ،جامعه گره نميخورد        
سخن گفتن    "  گرايشات بازدارنده   "

کمونيسم غير    .  آوانس دادن است      
کارگرى در اساس خود يا پرچم               
آزادى طبقه کارگر و به اين اعتبار         

٣٦شماره   
کمونيسم کارگری تنها پروژه                 

اما پروژه اتحاد          .  مقابل است     
صفوف کمونيسم کارگری با                   

. واکنش های متفاوتی مواجه شد          
اميد و بی اعتمادی و نقد                              

عکس العمل هايی به       "  نستالژی"
تالش ما برای     .  اين پروژه بودند    

در هم شکستن اين روحيات و                 
 آذر و         ١٣واقعيات اعتراضی         

تحوالت پس از آن تلنگری به اين         
بطوريکه حميد   .  سخت سری زد     

تقوايی در برخورد به مطلب سپاه        
ما در سرنگونی     "اشاره کرد که       

رژيم و استقرار آزادی و برابری        
؟ با اين ارزيابی    !مشترکيم"  و رفاه 

چگونه بايد برخورد کرد؟ برای           
تقويت انسجام صفوف کمونيسم            
کارگری چه بايد کرد؟ چه اهدافی        

 قابل حصول اند؟ موانع کدامند؟ 

 

 مسلما منظور              :علی جوادی      
منصور حکمت کمرنگ کردن يا        

سر خط   "بی اهميت جلوه دادن            
حزب کمونيست کارگری      "  بودن
چنين ارزيابی را بايد با               .  نبود

فرض مجموعه مواضع و خط تا          
آنزمان حزب کمونيست کارگری        
درک کرد و مورد بررسی قرار           

وحدت و  "منصور حکمت بر    .  داد
حزب کمونيست      "  ادامه کاری     

يکی .  کارگری تاکيد عميقی داشت    
از مخاطرات جدی ای را که اين           
حزب را تهديد ميکرد از دست               
رفتن يکپارچگی و انسجام                        

از اين   .  سازمانی حزب ميدانست    
را "  رهبری جمعی   "رو طرح        

هشدارهای بسياری به    .  ارائه کرد 
رهبری وقت حزب مبنی بر حفظ         
وحدت و انسجام رهبری حزب             

تاکيد بسياری بر ايجاد جمعی      .  داد
نشسته در رهبری حزب و در                

معتقد بود کار   .  مرکز حزب داشت  
متمرکز و فشرده از نزديک عامل      
مهمی در حفظ و نگهداری اتحاد           

احترام و باور            .  حزب است     
اعضای رهبری حزب به                          

. يکديگر، برايش تعيين کننده بود        
خطر شکل گرفتن شکاف و                     
انشقاق در حزب را از جانب                   

عميقا .  رهبری حزب ميدانست        
معتقد بود که حزب کمونيست                 
کارگری را ميتوان بر مبنای                   

" مواضع"و مجموعه       "  برنامه"
تاکنونی حزب و پراتيک اجتماعی     

 . آن حفظ کرد و به پيش برد

  ١٦صفحه 



١٦صفحه   يک دنياى بهتر   

متاسفانه تاريخ حزب کمونيست           
کارگری بعد از منصور حکمت           
تحقق سناريويی بود که منصور           
حکمت برای اجتناب از آن تالش        

ما نتوانستيم حزب     .  بسياری کرد  
کمونيست کارگری را يکپارچه           

اين انشقاقات تاٽيری       .  حفظ کنيم   
منفی در نقش و قدرت عملکرد              
کمونيسم کارگری در جامعه بجا          

در اين چهارچوب     .  گذاشته است  
ما به سهم خود با برخوردی                     
انتقادی به گذشته تالش کرده ايم           
که جلوی تعميق اين روند و                      

يک .  انشقاق بيشتر را بگيريم            
پروژه مهم حزب اتحاد کمونيسم          
کارگری مقابله با چنين روندی در      
صفوف جنبش کمونيسم کارگری       

 . است

 

در حال حاضر دو پروژه بطور           
اساسی در صفوف کمونيسم                    
کارگری در قبال اين واقعيت                  

گرايشی که معتقد        .  عمل ميکند   
است کمونيسم کارگری با هر                 

قويتر و   "انشقاقی از آن خود را           
شده "  مستحکم ترو پرولتری تر        

خودش را تنها نيروی         .  می يابد  
. جنبش کمونيسم کارگری ميداند         

هر اختالف سياسی و تاکتيکی را        
و "  ضد مردم "و  "  راست"به مهر   

" دشمن مردم  "و   "  پرو رژيمی  "
و در طرف ديگر        .  مزين ميکند  

گرايشی که تالش ميکند عقالنيت        
و اصولی گری کمونيستی را در          

. اين جنبش تقويت و حاکم کند                
تالش ميکند که جلوی روند                      
انشقاق و تکه پاره شدن کمونيسم          

تالش کند تا    .  کارگری را سد کند     
بخشهای مختلف اين جنبش بتوانند     

. بر تفرقه و تشتت کنونی فائق آيند      
اين نگرش را حزب اتحاد                         
کمونيسم کارگری نمايندگی                    

 . ميکند

 

همانطور که اشاره کرديد واکنشها     
. به اين پروژه متفاوت بوده است         

بخشی اين تالش را مخرج                        
مشترک گرفتن ميان جنبشهای              

. دارد"  کمونيسم کارگری        "
. دومی را بايد فرض گرفت                

اما .  خالفش را بايد اٽبات کرد         
تحقق امر آزادی و برابری و              
رفاه در حقيقت بيان بنيادهای             
معنوی و اجتماعی کمونيسم               

کدام نيرويی به     .  کارگری است  
غير از کمونيسم کارگری                     
خواهان تحقق امر آزادی و                  
برابری و رفاه است؟ اين جوهر      
تالش جنبش کمونيسم کارگری        

اگر ايشان چنين ارزيابی       .  است
و اشتراک منفعتی را از سر                

در مقابل              "  آژيتاسيون"
خزعبالت ارگانهای رژيم گفته        
نشده باشد و به معانی سياسی و         
عملی آن پرداخته شود، ايشان           
هم بايد به اين پروژه روی                    

بايد از طرح اتحاد و                .  آورد
همکاری صفوف کمونيسم                  

. کارگری استقبال کند                             
خوشبختانه بايد گفت عليرغم             
سخت سری های اين جريان ما         
شاهد تغييراتی، هر چند جزيی          

و شايد هم موقت، در صفوف         –
در اعتراضات . اين حزب هستيم 

 دسامبر ما برای اولين بار            ٢٨
شاهد شکسته شدن ديوارهای             

در اين   "  نفرت"و   "  خصومت"
اين تحولی کوچک   .  جنبش بوديم 

اما اميدوار کننده در جهت                    
 . مٽبتی است

 

در مجموع دو فاکتور اين                      
. وضعيت را ميتواند تغيير دهد         

فشار واقعيات مادی از يکطرف      
و از طرف ديگر نقد و قرار                 
دادن پراتيک همه جانبه و                     
متفاوت و تالش برای تحقق هر        
درجه از انسجام و اتحاد عملی          
سازمانی و حزبی که ممکن و            

 . دست يافتنی است

 

رهبری کنونی حزب کمونيست       
کارگری در حال حاضر بيش            
از هر بخش ديگری در مقابل             

. اين پروژه ايستادگی ميکند                
سياست کنونی اين حزب انکار         

در باره برخی مسائل گرهی جنبش 
 ...کمونيسم کارگری
. اجتماعی متفاوت ارزيابی کردند         

بخشی اين تالش را امری غير                  
مطلوبيتش را   .  ممکن قلمداد کردند    

بخشی آن را ناشی از      .  انکار کردند 
. روحيات نستالژيک ارزيابی کردند   
. ارزيابی ها متفاوت بوده است                 

اما اين    .  اساسا مقاومت و انکار          
واکنش ها را ما بيشتر در صفوف           

. اين جريانات شاهديم        "  رهبری"
پايه اين جنبش که بيشتر تحت فشار        
ملزومات عينی و نيازمنديهای                 
مادی پيشروی کمونيسم کارگری           
قرار دارد، به گونه ای ديگر                       

از اين پروژه    .  برخورد کرده است   
خواهان .  بعضا استقبال کرده است      

 . گسترش ابعاد اين پروژه است

 

اتحاد و انسجام صفوف کمونيسم             
کارگری يک ضرورت حياتی                 

چه کسی آن را          .  جنبش ما است      
درک کند، چه کسی آن را درک                

باال بردن عيار انسجام و               .  نکند
نزديکی صفوف کمونيسم کارگری       
يک ضرورت پايه ای پيشروی                

تامين هر   .  کمونيسم کارگری است    
درجه از اين هدف برای ما يک گام   

زمانی حزب       .  به جلو است             
کمونيست کارگری تنها بخش                    

اين .  تحزب يافته اين جنبش بود             
کمونيسم .  واقعيت تغيير کرده است     

کارگری دارای بخشهای متعددی           
اين گرايشات عليرغم                .  است

تفاوتها، عليرغم تغيير و تحوالتی           
کماکان در  را که از سر ميگذرانند،       

حال حاضر نيروهای متفاوت يک          
هيچ .  جنبش اجتماعی هستند             

عاملی به غير از سکتاريسم و خرد        
نگری و منافع کوته نظرانه مانع              

 . رشد چنين پروژه ای نيست

 

حميد تقوايی در مطلبی در مقابله با        
اراجيف ارگانی از سپاه پاسداران          

بخشهای مختلف  "  توافق"بر مساله    
کمونيسم کارگری در تحقق امر               
آزادی و برابری و رفاه اشاره                    

ايشان يا سر سری به چنين         .  ميکند
مفاهيمی اشاره ميکند يا درک و               
شناخت دقيقی از مبانی و برنامه              

٣٦شماره   
. وجودی چنين پروژه ای است              

رهبری اين حزب بعضا کمترين          
پاسخی به اقداماتی که در اين                  
رابطه از جانب ما صورت گرفته       

ما در موارد      .  است، نداده است     
معينی با اين رفقا رسما تماس                  

اما اين رفقا بدون رعايت       .  گرفتيم
استاندارهای سياسی ناظر بر                 
مناسبات جريانات سياسی حتی             

 . پاسخی به تالشهای ما ندادند

  

به هر حال ما اين پروژه را با                  
بايد .  قدرت به پيش خواهيم برد          

بکوشيم به هر درجه ای از                        
همکاری و اتحاد عمل و نزديکی         
سياسی و سازمانی که ممکن                   

نبايد .  است، جامه عمل بپوشايم         
منتظر شد تا همه موانع از سر                

اتحاد "راه برداشته شود و به يک         
بايد به هر      .  دست يافت  "  بزرگ

درجه ای که ممکن است چنين               
هر .  حرکتی را به جلو برد                   

دستاورد و پيشروی را زمينه                 
. پيشروی های بيشتر و فراتر کرد      

به "  تکانی"چنين روندی بنظرم        
سخت سری گرايشات بازدارنده          

آن .  درون اين جنبش خواهد بود         
ها را به دنبال اين حرکت خواهد           

مساله اين جاست که هر           .  کشاند
گامی بجلو مستلزم شکاندن و                 

" تخته يخهای  "ايجاد شکاف در         
در چنين مسيری      .  بسياری است  

نيرويی که در جلوی چنين                        
حرکتی قرار گرفته است، با فشار       

. مقاومت بسياری مواجه ميشوند        
تاکنون هم چنين      .  ترديدی نيست  

اما منفعت عمومی        .  بوده است   
کمونيسم کارگری مستلزم هموار        

راه .  کردن چنين مسيری است           
 !ديگری نيست

 

 من اظهار نظر    :سياوش دانشور  
حميد تقوائى را بيشتر يک                         
خويشتن دارى اپوزيسيونى در             
مقابل رژيم ميبينيم تا يک تجديد             

. نظر در تبئين ها و سياستها                    
چگونه ميتواند حزبى که احزاب          

ناسيوناليست و قوم         "ديگر را         
بورژوازى "و نماينده         "  پرست
 -پرو"و اين اواخر            "!!  بزرگ
ميداند، همزمان با همان          "  رژيم

در سرنگونی رژيم و           "نيروها    
" استقرار آزادی و برابری و رفاه       

مشترک باشد؟ اين يک تناقض              
درخود و يک      

  ١٧صفحه 



١٧صفحه   يک دنياى بهتر   

اگر اين  .  غير ممکن تاريخى است   
اظهار نظر حاصل نوعى تجديد           
نظر اعالم نشده و تعيين سياستى          
جديد و معقول و در خدمت منافع          
دراز مدت جنبش کمونيسم                       
کارگرى باشد، بايد از آن استقبال        

اما ما هنوز سندى سياسى و       .  کرد
يا تالشى مکتوب در اين زمينه              
نديديم و سياست عملى شان                      
براساس همان ديدگاههاى اعالم          

. شده در مورد ديگر احزاب است       
من به اين رفقا توصيه ميکنم                   
همين نکته اعالم شده را مبناى              
کارشان قرار دهند و مابقى                      
سياستها و روشها را براين اساس        

اگر اين اظهار نظر        .  تغيير دهند  
صرفا در برابر جمهورى اسالمى     
نباشد، و به يک تعارف                               
اپوزيسيونى محدود نماند، انتظار       
اينست که تغيير در سياستها و                
تجديد نظر در رفتار سياسى را             

من ترديد ندارم اين       .  شاهد باشيم  
هم بنفع حککا ايران است و هم از        
جانب جنبش وسيع کمونيسم                    
کارگرى به آن مثبت نگريسته                

 .  ميشود

 

برای تقويت انسجام صفوف                   
کمونيسم کارگری چه بايد کرد؟           
چه اهدافی قابل حصول اند؟                    
موانع کدامند؟ مانع اصلى همين           
ديدگاهها است که موجودند و شما       

. به پاره اى از آنها اشاره کرديد            
نوعى رقابت سازمانى و تالش             
براى تضعيف و حتى نابودى                 
ديگران و اثبات خود بعنوان تنها          
حزب نماينده کمونيسم کارگرى           
بجاى تالش براى انسجام دادن به        
کل اين جنبش و به اين معنا نشان          
دادن قدرت رهبرى و نقش حزبى       

روشن است که امروز               .  خود
اختالف در ديدگاهها، متد،                       
نظريات سياسى، تاکتيک ها، نوع      
رهبرى، سبک کار و تئورى                  

اما .  تحزب و غيره موجوداند             
هنوز اين احزاب در مجموع                   
فعاليتشان را با چهارچوبهاى                 

. کمونيسم کارگرى بيان ميکنند            
مثال عملى است که اين احزاب              

اما اينها هنوز به       .  بوجود آورد  
. معنى اتحادى وسيع تر نيست          

اتحاد اين جنبش به معنى                        
گسترده آن، در صورتى که اين        
جريانات عليرغم چپ و راست        
زدنها روى چهارچوبهاى معرفه    
کمونيسم کارگرى باقى بمانند،          
در دوره اى به واقعيت نزديک         
ميشود که منافع کل جنبش                     
طبقاتى اين نيروها را سر دو              

 . راهى بگذارد

 

برخوردهاى تاکنونى به پروژه        
اتحاد کمونيسم کارگرى عمدتا          

دسته اول، عليرغم   :  دو دسته اند  
تفاوت در تبئين نقطه عزيمت             
شان را معيارهاى دلبخواهى و         
روش و سنن چپ راديکال به             

. اين موضوع قرار داده اند                  
ناچار شده اند براى ترسيم                    
موقعيت خود و دادن حقانيت به        
سياستهاى تاکنونى خود، طرف       
مقابل را اختيارى به هرچه که           

قطبى .  مايل اند منتسب کنند            
کردنهاى بيمورد و ناموجه و             
اختيارى و ايجاد و تقويت نوعى      
دشمنى ويژگى عام اين ديدگاه            

خط مشى عمومى اين            .  است
دسته ايجاد فاصله و حتى تعميق       
فاصله بين بخشهاى مختلف                 

دسته .  کمونيسم کارگرى است      
دوم، مسئله را غير سياسى و              

و مکتبى   "  ايدئولوژيک"عمدتا   
و شخصى ميکند و در همين                
چهارچوب فکرى عدم اعتماد به     
افراد را مبناى حرکت خود                  

توجيه خود و           .  قرار ميدهد     
وضعيت روز خود را جاى                  
مسائل واقعى و دنياى واقعى              

در اشکال افراطى آن،    .  ميگذارد
خط زدن اين احزاب را بعنوان         
جرياناتى بيرون سنت کمونيستى   
کارگرى بيان ميکند و البته                  
آلترناتيو عملى و چشم انداز                
بالفصلى را هم نميتواند در                  

دامن زدن به بى      .  مقابل بگذارد 
اعتمادى و نااميدى نتيجه محتوم      

اما .  اين دسته از نظرگاهها است    
آنهائى که با اميد و خوش بينى            

در باره برخی مسائل گرهی جنبش 
 ...کمونيسم کارگری
در يک رابطه دوستانه و سياسى             
بعنوان احزابى که بهم نزديک ترند       

در جاهاى معينى متحد    .  قرار گيرند 
ظاهر شوند و از هرز نيرو و                      

. ضعيف ظاهر شدن جلوگيرى کنند      
امکان دارد که در سطح کمپينها و           
قلمروهاى تک موضوعى، که در          
اساس يک بحث و سياست را طرح       
ميکنند، همکارى فشرده تر داشته          

ميشود آگاهانه براى                  .  باشند
بازسازى ستونهاى اعتمادى که               
فروريخته است يا ضربه ديده است       
تالش کرد و هر جريان راسا و                  
مستقل از بقيه روش ديگرى را                 

ميتوان در بررسى و نقد         .  برگزيند
سياسى همديگر منصف بود و هيچ        
نوع کينه و غرض ورزى را بروز        
ندارد و يا دستکم رهبرى اين                      
احزاب نقش خود را در دامن نزدن        

در عين   .  به اين روشها ايفا کنند           
حال ميتوان آگاهانه براى انزواى           
سنتهاى فرقه اى و غير کارگرى             
تالش کرد و تصوير اجتماعى تر و        
راديکال تر و در عين حال زمينى           
تر کمونيسم کارگرى را به ميان               

ايجاد ديالوگ سياسى      .  جامعه برد  
بين رهبرى و کادرهاى اين سه                 
حزب و رفقاى ديگر اين جنبش را          

اختالفات .  تسهيل و ترغيب کرد          
سياسى واقعى و تئوريک را بدون          
ابهام به بحث گذاشت و نقد و                        
بررسى را مجددا به ويژگى عادى         
کمونيسم کارگرى در يک تصوير         

ميتوان بعنوان     .  کلى تبديل کرد        
مسئول ترين جريان و نيروى                    
اپوزيسيون شناخته شد و براى اين         
امر اقدامات و روشهاى معينى را           

در يک کالم، آنچه قابل       .  بکار برد 
حصول است تماما به پراتيک تک         
تک ما و اراده اى براى تغيير گره          

من ترديدى ندارم که              .  ميخورد
تمايلى وجود دارد که اتفاقا هيچ                 

" قابل حصول  "چيز در اين راستا         
اين سياستها با بنيانهاى               .  نباشد

فکرى چپ راديکال در تناقض                
اما اين خط و نگرش         .  قرار دارند  

نه کل جنبش کمونيسم کارگرى                 
دراين .  است و نه افقى دارد                    

قلمروها که ميتوان تدقيق کرد                    
ميتوان تالش کرد و تغييرات جدى         

٣٦شماره   
به اين پروژه برخورد کردند، نه          
تفاوتهاى سياسى و تئوريک شان         
را دور انداختند و نه منافع                         
استراتژيک و واحد جنبش                        
کمونيسم کارگرى را از قطبنماى        

يک .  سياسى شان کنار گذاشتند         
وجه ديگر اين خوشبينى واقعيت          
عملى و اجتماعى مبارزه با                      
جمهورى اسالمى است که بطور        
غيرقابل اجتنابى نيروها را دريک     

براى .  مدار معين به خط ميکند           
اين دسته تبئين هاى تاکنونى از              
جدائيها کامال پذيرفته نشده و حتى       
در پراتيک شان تاثير جدى                      

همه روى اين تاکيد    .  نگذاشته است 
دارند که جنبش ما بدون يک                    
قدرت يکپارچه و واحد با                           

به .  کادرهاى قوى شانس ندارد          
نظر من ما اتفاقا نياز داريم براى          
اينکه اختالفاتمان روشن باشد و           
جامعه از آن تصوير روشنى                   
داشته باشد، بدوا اشتراکاتمان را          

امروز اگر کسى           .  تاکيد کنيم     
وجدان خود را قاضى کند و نتيجه        
نگيرد که اين پروسه جدائيها همه        
را تضعيف کرد و به امکان مانور    
و قدرت عمل و جايگاه اين جريان       
ضربه زد، به چنين کسى راستش        

اما اگر  .  هيچ اميدى نميتوان داشت   
تبئين متفاوتى داريم و اذعان                   
ميکنيم که اين ماجراها و                            
سياستهائى به ما ضربه زدند و              
نيرويمان را هدر برد، آنوقت بايد        
با تمام سالمت سياسى و اخالقى و       
تعهد کمونيستى بنشينيم و راه حلى       

. براى اين موضوع ارائه دهيم              
براى سالم کردن فضاى سياسى            
ميان نيروهاى کمونيسم کارگرى        

مسئوليت کمونيستى و   .  تالش کنيم 
شهامت سياسى و تعهد به ايفاى              
نقش در تحوالت ايران به نفع                  
کارگر و کمونيسم، اين امر را                
براى هر کسى که در اين نقد                    

 . شريک است الزامى ميکند

 

يک سوال باقى ميماند و آن اينست   
که آيا اين نوع نگرش توهم                       
نيست؟ آيا اين سنتهاى سياسى                
معرفه و غير کمونيستى کارگرى       
نيستند که در اين احزاب امروز            
تعين يافتند و کمابيش در تاريخ              

.... اين حزب وجود داشته اند؟ و          
پاسخ من اينست که اتفاقا منصور         

اينکه بايد  .  حکمت اين را ديده بود     
را نگه دارى که    "  فرمان"همواره  

  ١٨صفحه اينطرف و             



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

اما همان منصور     .  آنطرف نرود  
حکمت معتقد بود کسانى که يک           
دنياى بهتر را برنامه عمل خود             
قرار داده باشند، نميتوانند زياد              

ميتوانند حول  .  چپ و راست بزنند   
آن متحد باشند و براى پيروزى             

او هشدار داد که اختالف       .  بجنگند
نظر و تبئين امرى طبيعى است و        
بايد رهبرى حزب اين را در                    

به نظر من    .  سيستمش ملحوظ کند   
اگر حزب ما بجاى انشعاب به                
سمت يک حزب سياسى قوام يافته      
با در نظر گرفتن مکانيزم طرح            
علنى ديدگاهها و حتى                                  
فراکسيونهاى مختلف ميرفت،              
جناح بنديهاى سياسى ميتوانستند         

. در تعادل معينى قرار بگيرند               
انشعاب و جدائى ها اجتناب ناپذير      

هنوز هم جدائيهاى تحميلى    .  نبودند
بر ضرورت داشتن سيستمى که           
فشار درونى را دفع ميکند و اتحاد       
حزب را روى سياستهاى اصولى       

و .  نگاه ميدارد تاکيد ميکند                 
باالخره همه اينها به ما نميگويد            
که ممکن است جناحهائى از اين           
جريان راه ديگرى را برگزينند و        

اما تا    .  کال پديده ديگرى بشوند         
آنزمان و با فرض چهارچوبها و          
معيارها و مبانى کمونيسم                         
کارگرى ميتوان يک اتحاد در                
ابعاد مختلف ايجاد کرد و يا                      
درعين استقالل سياسى و                          
تشکيالتى در پروسه اى آگاهانه و      

اين .  سنجيده به سمت آن رفت             
نکته را نيز بايد اضافه کرد که               
ساده ترين کار دادن حکمى                      

. تئوريک براى رد اين و آن است        
. اين الزم است اما کافى نيست               

اگر پراتيک عمومى هر جريان            
معين، با فرض اختالفات و سايه          
روشنها، بطور واقعى در تقابل با        
پراتيک جنبش کمونيستى                         
کارگرى قرار نگرفته است و                 
خود را اجتماعا به اين عنوان                 
بازنميشناساند، ديگر صرف حکم      
تئوريک ما را مجاز به صدور              

بلکه داشتن   .  حکم سياسى نميکند    
نگرش عميق تر و مسئوالنه ترى        

خالصه .  را از ما طلب ميکند             
حرف من اينست که کمونيسم                 

اما عالوه بر اين مسائل          .  است
سبک کاری عمده ای هم در اين        

جنبش .  زمينه بطور ويژه دخيلند   
ما در عرصه سازماندهی توده         
ای در خارج کشور تاريخا با              
مشکالت عديده ای در اين                    

. عرصه مواجه بوده است                    
تاکيدات منصور حکمت در اين       
زمينه حتی در خود حزب                     
کمونيست کارگری توسط                    
مسئولين اجرايی وقت به نقشه           
عمل و طرحهای اجرايی                      

ايجاد .  مشخص تبديل نشدند          
نشريه سراسری فارسی زبان،         
شکل دادن به ابزار تاٽير گذاری      
گسترده بر افکار عمومی                      
جامعه، ارائه طرحهای متعدد           

بمنظور به    "  حزب و جامعه      "
ميدان کشيدن ايرانيان خارج از        
کشور از جمله اين طرحها                   

 . بودند که هرگز عملی نشدند

 

از طرف ديگر سبک کار                     
آکسيونيستی يک بيماری بارز          
در جنبش ماست که به درجات          
مختلف در بخشهای اين جنبش          

حزب کمونيست    .  جاری است   
کارگری بجای نقد اين سبک               
کار عمال آن را در جوانب                    
مختلف تئوريزه کرده و به                    
مبنای پراتيک سازمانی خود             

در اين سبک    .  ارتقاء داده است   
کار نيروی سازمانی از يک               
آکسيون به آکسيون ديگر کشيده        

تالش پايه ای برای              .  ميشود
سازماندهی و به ميدان کشيدن           
مردم معترض به جمهوری                 

. اسالمی صورت نميگيرد                  
طبيعی است که در اين سنت               
نيروهای سازمانی به تدريج               

خسته و پراکنده     .  تحليل ميروند  
طبيعی است که ما به          .  ميشوند

تدريج شاهد برگزاری                            
آکسيونهای کوچکتر و کوچکتر      

 . هستيم

 

تغيير اين واقعيت به عوامل                 
تا .  متعددی گره خورده است          

در باره برخی مسائل گرهی جنبش 
 ...کمونيسم کارگری
کارگرى امروز همان نيست که               

يک روند دگرديسى در        .  قبال بود  
بخشهاى مختلف آن در جريان است      
که هنوز به يک فرجام قطعى                     

سياستها و روشهاى     .  نرسيده است  
موجود در مواردى به دوران پيشا          

اما .  کمونيسم کارگرى متعلق اند          
هنوز تعين اساسى نيافته اند و به               
يک معنا کامال روى پاى خود                    

پائى در قديم و پائى در      .  نايستاده اند 
مسئله حتى به    .  دوره حاضر دارند   

. اختالف تبئين ها مربوط نميشود           
سياستها معموال بازتاب منافع                    
واقعى و مادى هستند و بدوا ريشه           
در تناقضات و کشمکشهاى                         

آنچه امروز ما در      .  اجتماعى دارند 
مورد آن سخن ميگوئيم                                   
چهارچوبهاى اجتماعى و طبقاتى و      
مواضع سياسى و برنامه اى است           
که يک سنت سياسى معين و يک             
گرايش و جنبش اجتماعى معين را         
هويت ميدهد و نه ديدگاههاى بخشا         

 .   متناقض و متضاد در درون آن

 

 انشقاق در            :يک دنيای بهتر            
صفوف کمونيسم کارگری از قدرت     
عمل اين جنبش به طور بارزی                 

جنبش ما قابليت بسيج      .  کاسته است 
اجتماعی خود را در سطح خارج            
از کشور به درجاتی از دست داده           

اذعان به اين واقعيت خود            .  است
حتی با سرسختی های معينی در              
بخشهای مختلف کمونيسم کارگری       

برخی معتقدند با هر     .  مواجه ميشود 
چه عواملی  !  انشقاقی تقويت ميشوند  

موجب چنين ارزيابی های هستند؟        
آيا توقعات هم در اين جنبش افت              
کرده اند؟ براى تغيير اين وضعيت         

 چه راههائى را پيشنهاد ميکنيد؟ 

 

 آنها که برای                    :علی جوادی      
خود به انشقاق در                   "  تقويت"

صفوف کمونيسم کارگری نگاه                
ميکند، اميدوارم راههای ديگری            

! خود جستجو کنند    "  تقويت"برای   
انشقاق مسلما يک فاکتور در                      
تضعيف قدرت عمل مبارزاتی اين        
جنبش در خارج از کشور بوده                  

٣٦شماره   
زمانيکه کمونيسم کارگری در اين      

 –عرصه خط مشی سياسی                      
سازماندهی خود را حاکم نکند، ما       
شاهد تداوم چنين وضعيتی خواهيم     

هماهنگی بخشهای مختلف        .  بود
کمونيسم کارگری يک فاکتور               
است، اما فاکتور تعيين کننده                   

مسائل سبک کاری بنظر        .  نيست
بطور مٽال ما      .  من اساسی است     

 اکتبر، روز جهانی      ١٠در کمپين    
عليه اعدام، توانستيم حرکت                   

. عمومی خوبی را سازمان دهيم          
توانستيم تاٽير مٽبتی بر افکار                 

. عمومی در اين جهت بگذاريم              
کليد موفقيت اين کمپين اين بود که       
قادر شديم رسانه ها و اهرمهای            
تاٽير گذاری بر جامعه را در اين          

اما .  زمينه به تحرک در بياوريم         
به ميدان کشيدن و سازماندهی               
توده مردم معترض ظرايف                    
خاصی دارد که بايد با آن بيشتر             

 . آشنا شد

 بهر حال اگر شاهد تالشی برای          
تغيير اين واقعيات نيستيم بايد                  
نتيجه گرفت که توقعات هم افت            

و اين برای جنبش ما       .  کرده است 
ما جنبش     .  بشدت مضر است         

توقعات باال و انتظارات بزرگ            
حوزه کار در خارج کشور     .  هستيم

برای ما بطور قائم به ذات حائز             
چند ميليون ايرانی      .  اهميت است  

. در خارج کشور زندگی ميکند             
اين مردم از جمهوری اسالمی              
بيزارند، ميتوانند يک نيروی                 
تعيين کننده در سرنوشت سياسی         

اين نيرو  .  آتی جامعه ايران باشند     
در حال حاضر بعضا تحت تاٽير          
فکری و سياسی ناسيوناليسم                   
پروغربی و نيروهای ملی                        

کمونيسم .  اسالمی قرار دارد            
کارگری توانسته است خودش را        
مطرح کند، جا بيندازد، اما بايد              
رهبری و هدايت سياسی اين نيرو       

اين برای ما     .  را در دست داشت      
با .  يک عرصه مهم کار است              

سبک کار آکسيونيستی نميتوان به       
. اهداف مورد نظر دست يافت               

جنبش ما نيازمند يک تغيير ريل           
 .  سبک کاری در اين عرصه است

 

 من خيلى ساده       :سياوش دانشور  
فکر ميکنم جنبش ما ميتواند با                
اقداماتى بسرعت فضاى                            
اپوزيسيون را تسخير کند، نيروى      

وسيع به ميدان    
  ١٩صفحه 



١٩صفحه   يک دنياى بهتر   

بکشد، و اختالفات و بحثهايش را        
توقعات شما       .  هم پيش ببرد            

هراندازه باال باشد و هر اندازه               
بلند پرواز باشيد، نهايتا بايد روى        
زمين و با اتکا به انسانهاى واقعى        

اگر .  کار و امرتان را پيش ببريد        
توان واقعى تان کافى نباشد، خوب  

البد .  توقع ها را پائين مى آوريد          
در تالش و شادابى و تعجيل                     
سياسى تان افت مشاهده ميشود، و       
البد هر پيشروى کوچک را                    

آنجا که واقعيت   !  ميبينيد"  بزرگ"
اجتماعى را نميتوانيد تغيير دهيد         
شعار ميدهيد و بر عزم خود تاکيد        

عمال وارد سنت سياسى و    !  ميکنيد
تشکيالتى ديگرى ميشويد و                    
نگهداشتن حزب جاى دخالت                 

. حزب در جامعه را ميگيرد                   
افت .  حزب همه چيز ميشود               

توقعات سياسى و به عبارتى                   
با خود فرهنگ          "  جونيوريسم"

ديگرى را مى آورد و به سهم                  
خود تبعات منفى ديگرى را ببار          

 .مى آورد

  

اينکه هنوز کسى عليرغم ضعيف       
شدن هنوز خود را قوى بداند و              
 بر تقويت اش تاکيد کند، اگر يک

لج بازى سياسى با خودش نباشد،         

ويژه يک رگه و سنت خاص نبود بلکه امرى بود که در                            
در .  بسترهاى اصلى سياسى و جنبشهاى مختلف اتفاق افتاد                
در .  کمپ راست و ناسيوناليسم شاهد انواع جدائى ها بوديم                 

ميان قوم پرستان کرد از حزب دمکرات تا زحمتکشان جدائى            
هاى همراه با برخوردهاى فيزيکى و غير متمدنانه را شاهد                 

در کومله و حزب کمونيست ايران جدائى داشتيم و                    .  بوديم
در ميان جمهوريخواهان    .  هنوز عده اى در حال رفتن هستند          

کمونيسم کارگرى  .  انواع جدائى ها و اختالفات حاد را داشتيم          
اميد جامعه مجموعا به           .  هم دچار انشعاب و جدائى شد                 

حزبى قوى و مورد توجه به        .  کمونيسم کارگرى ضربه خورد    
. نيروهاى حزب بخشا نااميد شدند      .  احزابى ضعيف بدل شدند     

اما نياز به ما در جامعه و تالش ناگزير کارگر و بخش پيشرو              
به اين معنا   .  جامعه، کمونيسم و سياست کمونيستى را ميطلبيد        

سياستهائى که زمانى در قالبى عمومى طرح شده بودند،                         
به اين  .  تدريجا به پرچمهاى اعتراضى در جامعه تبديل شدند           

اعتبار کمونيسم کارگرى در داخل کشور عليرغم تضعيف و              
اين سوبسيد    .  پراکندگى ناشى از انشعاب حاشيه اى نشد                    

اوضاع، بن بست راست، اعتبار عمومى تر کمونيسم منصور           
 . حکمت به همه ما بود

 

در مواردى جايگاهمان را از دست      .  در خارج ما ضعيف شديم  
نيرو .  ابزارهائى را که ساخته بوديم نتوانستيم حفظ کنيم         .  داديم

اما مجموعا تالشى که جنبش ما ميکند شايد به           .  از دست داديم  
لحاظ کميت در مواردى بيشتر هم شد اما بخش زيادى از آن                  

از تلويزيونها و نهادها و نشريات و        .  تکرار و هرز نيرو است    
غيره بگيريد تا هزينه کردنها و دويدنها براى جبران ضررها             

در جامعه   .  و تالش براى دخالت موثر در صحنه سياست                  
. ايران تالشهاى مختلفى بکار بسته شد و الگوهائى تثبيت شدند          

نکته اى که جدائى ما را با ديگران متفاوت ميکند، اينست که                
نه نقطه عزيمت اختالفات ما با آنها مشترک بود و بستر                           
فکرى و جهانى واحدى داشت، و نه هيچ بخش اين جنبش،                     
عليرغم وجود اختالفات و طرح سياستهاى نادرست غير                       
کمونيستى کارگرى، منجر به بيرون افتادن کامل از سنت                      

همين نکته اساسى ميتواند منشا        .  واحد کمونيسم کارگرى شد     
برخورد مسئوالنه اى به کل ماتريال انسانى و کادرى اين                      
جنبش شود و در پرتو تجارب تلخ تاکنونى به تالش در جهت                

 . * کاهش لطمات و ترميم آگاهانه آنها کمک کند

در باره برخی مسائل گرهی 
 ...جنبش کمونيسم کارگری

البد منشا تقويت و عدم تقويت را حاکم شدن            
تقويت اما يک مسئله    !  نظريات خودش ميداند  

. رياضى و امرى مربوط به کميت است                   
باالخره تقويت حزب را بايد درگسترش                   
اعضاى آن، مقبوليت بيشتر اجتماعى آن،               
سنت دار شدن بيشتر آن، اميد بستن بيشتر               
جامعه به آن، کمک مالى بيشتر به حزب و              
برخوردارى از اهرمهاى جديدتر دسترسى          
به جامعه، و از همه مهمتر جايگاه و مکان              
حزب در سازماندهى اعتراضات کارگر و           

چگونه .  زن و جوان و دانشجو در جامعه ديد       
شد اما قدرت عمل ات              "  تقويت"ميتوان    

بارها کاهش يابد؟ چگونه ميتوان ادعاى                   
داشت اما در نظر و ديد جامعه و             "  تقويت"

دوست و دشمن به نيروى قابل اعتماد تر و              
قويتر تبديل نشده باشى؟ ريشه اين ارزيابيها          
همانطور که اشاره کردم توقع پائين از خود           

تمام مسئله اينست که آيا با       .  و از حزب است   
اين توقع و نشستن در باد تغييرات کمى در              
مبارزه اجتماعى و انتظار مقدرات سياسى            
را کشيدن، پاسخ ميدهد يا نه؟ اگر نه، همت             
ميخواهد که براى تغيير آستين باال زد و                    

پاسخ برخى  .  نيروى فعاله آن را بميدان کشيد     
از نکات مطرح شده در سوال را در سوال              

 .قبلى دادم و از تکرار اجتناب ميکنم
 

اما يک نکته را در پايان ميخواهم اشاره                   
درايندوره و بنا به تحوالتى که جهان و          .  کنم

منطقه از سر گذراند، جريانات سياسى                     
اين .  عموما دچار انشعابات و جدائى شدند           

٣٦شماره   

  ٢٠٠٨ فوريه ٤هزاران نامه اعتراضى در محكوميت سوقصد به مجيد حميدى و براى آزادى فعالين آارگرى : گزارش

ارگرى از                            ن آ ي  سايت بين المللى آارگرى ليبر استارت آارزارى بين المللى را در محكوميت سوقصد به جان مجيد حميدى و نيز تداوم بازداشت فعال
ه       ٤تا پايان اين آمپين در .    ادامه داده است٢٠٠٨ فوريه ٣ تا ٢٠٠٧ اآتبر ٢٣جمله محمود صالحى ومنصور اسانلو از   وري داد       ٢٠٠٨ ف ع  ٣٢٦٧، ت

ر                            ي ه اى، شاهرودى و سف ن ام ژاد، خ نامه اعتراضى از جانب فعالين آارگرى از اقصى نقاط جهان به مقامات جمهورى اسالمى، از جمله احمدى ن
ن                ي پ م ق آ دائمى جمهورى اسالمى در سازمان ملل، و نيز مسئولين گروه آارگرى سازمان جهانى آار و نيز شاخه آزادى انجمنهاى آى ال او از طري

د                        .   ليبر استارت ارسال گرديده است     ودن م اى    :     فعالين و سازمانهاى آارگرى و اجتماعى از آشورهاى زير پيامهاى اعتراضى خود را اعالم ن ق ري آف
ا، اسر                       ي ون ت ا،         جنوبى، آلمان، ايران، الجزاير، استراليا، اياالت متحده، ايتاليا، ايرلند، اندونزى، آرژانتين، اآوادور، اريتره، اسپانيا، اس ي واآ ل ل، اس ي ائ

ودا،                                    رم ن، ب ي ن ز، ب ي ل ك، ب ژي ل ا، ب ل،     اسلونيا، ايسلند، آروبا ، اطريش ، اوآرايين ، امارات متحده عربى،  آذربايجان، اروگوئه، اوگانادا، باهام رزي  ب
ك                               الن ن، سري و، ژاپ د ن اوه، زالن ب م د،     بريتانيا، پاآستان، پرو، پرتغال، پورتوريكو، تايوان، تاجيكستان، تايلند، دانمارك، جامائيكا، روسيه، زي ا، سوئ

ا                                     ك اري ت وس د، آ ن ل د ،آوك آي ن ل من آي ي ، سوئيس، سن مارتين،  شيلي، صربستان و مونته گو، فنالند، فرانسه، فيجى، عمان، غنا، آانادا، آيپ ورده، آ
ا                   ت دوس ن ال، ه زوئ ن، هنگ     آرواتى، آنيا، آره،آريباتى، الئوس، گواتماال، مالزى، مالتا، ماريتوس، مولدوا، مكزيك، نامبيا، نپال،  نروژ، نيجريه،  ون

ن  .   اين آمپين همزمان بزبانهاى فرانسوى، انگليسى، اسپانيايى، آلمانى، ايتاليايى و نروژى سازمان داده شده بود    .   آنگ و  يونان    پيگيرى نتايج اين آمپي
 :آمپين عفو بين الملل در حمايت از صالحى و اسانلو آماآان ادامه دارد. آماآان از طريق سازماندهندگان آن دنبال خواهد گرديد
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٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

 ماندانا از کرج

ز      اوش عزي رم از          ،سي  سالمى گ
ى            گران هواى سرد اينجا و موج ن

و              ج ان دانش ت ورد دوس . در م
عات              اي ر ش شت ي اينروزها خبر و ب
رخى از            ژه ب در مورد شکنجه وي
ده و تالش           دانشجويان دستگير ش
ه هاى                 ام رن ن ب داخت براى راه ان

ا      .   اعترافات است  ج ن تهمت زنى اي
د       .   و آنجا شنيده ميشود    اي ه ب چگون

رد؟               ى ک ث ن ات را خ غ ي ل ب ن ت اي
 . ماندانا از کرج. دوستتون دارم

 

 ،ماندانا عزيز

دوستان آزاديخواه و برابرى طلب      
در اينمورد اظهار نظر کردند و            
من نيز در مقاالت قبلى اشاره اى         

ترديدى .  به اين موضوع داشتم         
نيست که اينگونه نمايشات بحدى         
نخ نما شده است که حتى از جانب        
قديم شکنجه گران حکومتى و                

هم پذيرفته   "  اصالح طلب  "تازه   
تکليف مردم مخالف            .  نميشود

. جمهورى اسالمى روشن است          
هيچ بنى  .  اين اقدامات رسوا است    

بشرى در حالت متعارف عليه               
وجدان و عقايد خود حرف                        

زير "  اعتراف"هيچ کسى   .  نميزند
شکنجه را با حقيقت عوضى                   

اين دانشجويان فرزندان    .  نميگيرد
و برادران و خواهران ما و                      
همرزمان ثابت قدم جنبش آزادى         

. و برابرى در ايران هستند                      
جمهورى اسالمى بايد بداند هر             
اقدام اينچنينى با موجى از نفرت           

تالش رژيم        .  روبرو ميشود       
 آدم  ،اسالمى اينست که دستگيرى     

 شکنجه و آزار عزيزان ما       ،ربائى
تالش .  بدهد"  امنيتى"را پوششى     

ميکند اين اقدامات وحشيانه را               
توجيه کند و بر اعمال                                   
جنايتکارانه اش در دستگيرى               
جوانانى که به متمدنانه ترين شيوه      
از خواست اکثريت عظيم مردم            

 رنگ کشف                  ،دفاع کردند        
و رابطه با جريانات      "  براندازى"
تالش ميکند براى   .  بزند"  برانداز"

کند "  پرونده سازى "اين عزيزان    
ما .  و اقداماتش را توجيه کند               

بيشتر حواست را جمع کن تا               
اين سر      !  باليی سرت نيايد          

راست ترين جوابی است که از         
دهن يک سرمايه دار می توان           

اين اقدام شنيع را بايد               .  شنيد
به راستی که هيچ      .  محکوم کرد 

کلمه ای قادر به تصوير کردن           
ظرفيتهاى کثيف اين جانوران           

على .  سرمايه دار را ندارد              
 طاهرى

 

 ،على عزيز

فرهنگ و اخالقيات و برخورد         
سرمايه دار و دولتش با کارگر          
نميتواند جدا از نگرش بنيادى            

وقتى .  سرمايه به کارگر باشد         
کارگر براى سرمايه دار تنها             
موجودى است که کار ميکند و          

 وقتى   ،ارزش ميآفريند و الغير      
حرمت و انسانيت و هويت                   
اجتماعى کارگر براى سرمايه          

 ،دار سر سوزنى ارزش ندارد          
نبايد انتظار داشت در تبليغات           

" ايمنى محيط کار   "به اصطالح    
محيط کار در   .  ازاين فراتر رود  

ايران يک کشتارگاه تمام عيار          
بسيارى از کارگران که        .  است

جان سالم بدر ميبرند و دچار               
 در يک       ،نقض عضو ميشوند      

سير کشاف و فرسايشى دواندن        
و تحقير قرار ميگيرند و نهايتا           
به امان خداى سرمايه داران در        

اين تبليغات  .  خيابان رها ميشوند  
ميخواهد بگويد که نقض                        
عضوها و قتلهاى محيط کار               
ربطى به عدم وجود امنيت                   

ناتوانى "محيط کار ندارد و از          
" اتفاقات"و     "  ذهنى کارگران    

در صورتى که       .  نتيجه ميشود   
بيتوجهى به سيستم ايمنى محيط        

 حتى با همان استانداردهاى     ،کار
 دقيقا ريشه    ،عهد بوقى خودشان   

دراين دارد که سهم سود سرمايه      
ترديد .  دار بيشتر و بيشتر شود        

نبايد داشت که اين نوع تبليغات         
مضحک و برخورنده تنها نفرت     
کارگر را از سرمايه دار و                   

موفق .  نظامشان تعميق ميکند       
 .   باشيد

 

 خبر از سنندج

 شوان سور

کارگران شاغل کارخانه شاهو         
· ١١·  ١٣شهر سنندج در تاريخ       

  ،نامه ها
 سياوش دانشور 

پيشاپيش اعالم ميکنيم که اين                     
ما با  .  اقدامات شکست خورده است    

تمام وجود از اين عزيزان حمايت           
ميکنيم و سرسوزنى ارزش و مکان      

 ،آنها نه فقط کاهش نخواهد يافت              
بلکه در پس اين تالشهاى منفور               

 قدرت و اهميت تالش                       ،رژيم
دانشجويان و جايگاه حرکت آنها را       
در جنبش آزادى و برابرى برجسته       

بايد تالش وافرى         .  خواهيم کرد    
براى همبستگى با اين دانشجويان و      

بايد با  .  خانواده هاى آنها انجام داد       
 عليرغم فشارها و           ،آزاد شده ها      

 اعالم همبستگى   ،ارعاب و وثيقه ها   
ما يک تن واحد دهها ميليونى       .  کرد

هستيم که آزادى و برابرى و رفاه            
ما دشمنان طبقاتى مان        .  ميخواهيم

ما روشها و               .  را ميشناسيم       
سياستهاى به ارث رسيده از                        
سازمانهاى جاسوسى دنيا به اين              

ما براى آزادى   .  جانيان را ميشناسيم  
تک تک اين عزيزان تا به آخر                  

ما پيشاپيش به            .  تالش ميکنيم     
جمهورى اسالمى اعالم ميکنيم که        
اين سياستها شکست خورده است و       
تنها نفرت از رژيم را تعميق                       

نگران اين شيوه هاى       .  خواهد کرد  
بايد درپس اين          .  پوسيده نباشيد     

اقدامات رژيم قدرت جنبش مان را         
 . موفق و پيروز باشيد. ببينيم

 

 توهين به کارگران

 على طاهرى

اين هفته جمهوری اسالمی در تبليغ      
تلويزيونی مضحکی دست به                    
مسخره کارگران آسيب ديده در                

اين که هزاران   .  محيط کار می زند    
انسان در محيط کار هر روزه و               
هر ساعت برای چاق کردن                        

 ،بورژواهای مفتخور جان می دهند     
برای هر انسانی که ذره ای بويی             

 بسيار       ،از انسان بودن برده                   
اما اين جانيان نه     .    وحشتناک است 

تنها به فکر اصالح اين وضع                     
نيستند بلکه با انيميشين های توهين        
آميز کارگر را موجودی دست و پا         
چلفتى تصوير ميکنند که خودش با         
سر زير پرس و دستگاه برش می            

در آخر هم پيام می دهند که           !  رود

٣٦شماره   
 ٢١ صبح  الي     ١٠  از ساعت     ٨٦

در محيط کارخانه به خاطر عدم           
پرداخت حقوق معوقه و ندادن بن        
کارگريشان دست از کار کشيدند          

 ساعت تجمع اعتراضی    ٢و بمدت   
در اين راستا      .  را سازمان دادند     

يکی از نمايندگان کارگران با                 
مديريت چندين بار تماس تلفنی              
گرفتند که در نتيجه وعده داده شد         
که از طرف کارفرما که تا روز            

  به          ٨٦.    ١١.  ١٥دوشنبه     
. مطالبات کارگران رسيدگی شود      

خبر ديگر اينکه طی همين تجمع          
کارگران باز نشسته شاهو که                  

 نفر بودند در محل         ٣٢تعدادشان   
کارخانه حضور پيدا کردند و                 
خواستار دريافت سنوات کاری            
خود از کارفرما شدند و اعالم                
کردند تا زمانی که سنوات خود را       
دريافت نکنيم تسويه حساب                     

در اين تجمع تعداد      .  نخواهيم کرد 
به .  کارگران هفتاد نفر بود                  

کارگران بازنشسته هم وعده                   
.  رسيدگی در روز دوشنبه داده شد      

ضمنًا سه نفر از کارگران                         
کارخانه پريس به سرکار                          

 . بازگشتند

 

  ،شوان عزيز

ا آرزوى                  ار و ب ب با تشکر از اخ
 . موفقيت و پيروزى شما

 

 فساد در سپاه

 فريد فرياد 

پس از مدتها که خبر های متعدد            
در خصوص فساد در نيرو های            
سپاه پاسداران به گوش می رسيد،       
سرانجام با خبر شديم که چندی              
پيش  مقامات و مسئولين سپاه و              
بسيج در نواحی مختلف تهران               
بزرگ به دليل فساد اخالقی و                 

. مالی تحت پيگرد قرار گرفته اند        
 30اين مسئولين که بالغ بر                       

ميليارد ريال در اختالس و ارتشاء    
پرونده مالی دارند متهم هستند که         
با هماهنگی باندهای مافيايی توليد       
و توزيع مواد مخدر همکاری                 

ايشان با اخذ رشوه های     .  داشته اند 
ثابت به باندهای مرگ آفرين                   
تهران اجازه فعاليت می دادند و            
در صورت بروز مشکل برای              
آنان توسط ساير مراجع نسبت به         

رفع مشکل و        
  ٢١صفحه آزاد سازی            



٢١صفحه   يک دنياى بهتر   

از آنجا  .  آنان همکاری می نمودند    
که نيروهای کادر سپاه در ساير            
مراجع از جمله نيروی انتظامی           
نيز صاحب پست و موقعيت                    

 بعيد نيست که دامنه اين             ،هستند
فساد تبهکارانه در ساير ماموران       
رژيم هم کشف و برهمگان                       
مشخص شود که مامورين مبارزه      
با مواد مخدر چگونه در رشد و             
نمو اين غول خانمان برانداز                  

اين در حالی        .  دست داشته اند       
است که در حاشيه اين رسوايی             
موارد وسيعی از اعمال غير                   
اخالقی در حاشيه طرح امنيت              
اجتماعی رژيم بر بانوان و                       

. دختران اين کشور گذشته است           
آنچه بيش از همه مورد سوال                 
است اينکه ماموران رژيمی که            
نتوانسته اند خود را در برابر                  
شهوات مالی و جنسی کنترل کنند       
چگونه می توانند مجری و مدعی       

 اصالح جامعه باشند؟

آيا تعليم ديدگان مکتب اسالم و               
مجريان قوانين اسالمی و قسم                
خوردگان واليت اينگونه اند که نه      
به ناموس همشهری و هم ميهنی           
خود رحم می کنند و نه وجدانشان        
در برابر خيل گسترده جوانان اين       
آب و خاک که با چراغ سبز                      
مشتی سود جو و وطن فروش به           
دامان اعتياد افتاده اند به درد می          
افتد؟ اميد است مسئولين جمهوری     
اسالمی که خود به عمق اين گونه        
فجايع بيشتر اشراف داند بدانند که       
تاريخ از هرچه بگذرد و فراموش       
کند مردم و نسل زنده آن اين                     

 .جنايات را از ياد نخواهد برد

 

  ،فريد عزيز

حتى اگر گوشه اى از اين جنايات        
 مردم   ،نيروهاى اسالم رو نميشد       

ترديد نداشتند که مسئولين درجه          
اول توزيع مواد مخدر و                             

 فرزندان امام       ،سازماندهى فحشا   
زمان و اسالم متشکل در                           

. نيروهاى اوباش اسالمى هستند         
وقتى هم گند موضوع جائى درمى    
آيد مطمئن باشيد که رقابتهاى                 
باندها دليل آن است و نه پيگيرى          

اينها در اساس       .  قانون و غيره      

. در جلوی چشم ما اتفاق می افتد      
کافی است که چشمانمان را باز         
کنيم تا ببينيم چه باليی بر                       

انسان هايی   !  سرمان آمده است    
سربزير و مظلوم که به پست              
ترين حالت ممکن تحقير شده ايم      
و حتی جرات يک اعتراض               

 .ساده را هم نداريم

 

  ،کاميار عزيز

مردم و حکومت اسالمى در               
يک جنگ روزمره و دائم بسر          

در مواردى و در صحنه     .  ميبرند
ها و نبردهائى ما تلفات ميدهيم          
و سرکوب ميشويم و در                         
مواردى اين مرتجعين را به                

در چنين وضعيت   .  عقب ميرانيم 
هاى مشخصى بايد از هنر                    
شلوغى راه انداختن و ممانعت          

مسئله تماما   .  کردن استفاده کرد    
اين است که انسانها تدريجا                  

 عادت     ،بله.  ميکنند"  عادت"
اما وقتى بخود و                  .  ميکنند

 ديگر   ،پيرامونشان نگاه ميکنند     
 ،عادت.  قابل بازشناسى نيستند     

بزرگترين مرض و بليه اى                 
است که هر موجود را ميتواند           

 فراتر  ،نپذيرفتن.  دچار خود کند   
 راه حل پيدا         ، تن ندادن     ،رفتن
 راديکال   ، انتقادى بودن     ،کردن

 ،نگاه کردن به خود و پيرامون         
و تالش براى تغيير اساس کار          

ترديدى نيست شاهد           .  ماست
بودن جنايت با شنيدن آن تفاوت        

تاثير واقعى اش متفاوت        .  دارد
دنياى امروز ما مملو از         .  است

. کثافت و جنايت و سبعيت است       
ميخواهند عادتمان دهند که                  

ما بايد اول    .  زندگى همين است   
 و   ،تالش کنيم که عادت نکنيم          

دوم مقابله را بشيوه موثر                      
يادمان نرود که      .  سازمان دهيم  

جنگ ما با حکومت تمام نشده            
است و بايد ملزومات پيروزى          
در اين جنگ را فراهم کنيم تا              
از جمله به اين صحنه ها در                 
کليپ ويدئو و در دنياى واقعى           

 . موفق باشيد. پايان دهيم

  

 !دانشگاه پادگان نيست

خالف "کليپ جديد جوانان                  
را با عنوان دانشگاه           "  جريان

اين .  پادگان نيست دريافت کرديم   
دوستان کار ديگرى عليه اعدام        

مشتى باند فاسد و جنايتکار و ضد            ...نامه ها
جامعه هستند که به جان مردم افتاده       

هرچه تيغ شان ببرد انجام                .  اند
فساد و ارتشا و باجگيرى و      .  ميدهند

کارهاى مافيائى البته از                                 
خصوصيات الينفک جوامع                      

در ايران اسالم   .  سرمايه دارى است 
زده اين موضوع از باال تا پائين                
هرم حکومتى اساس کسب و کار             

صدها باند و خانه هاى پنهان       .  است
و شبکه هاى مختلف که سرشان به         

وصل است و در                   "  مقامات"
کنارشان باندهاى آدمکش و قمه زن      

 ،و ارتشهاى خصوصى وجود دارد      
. اين امور را سازماندهى ميکنند             

انسان بايد يا خيلى خوشبين باشد يا          
ساده که فرض کند جمهورى                      
اسالمى در مرکز اين فعاليتها قرار        

مردم براى نجات از اين              .  ندارد
وضعيت تنها بايد اين جانيان را                
بزير کشند و پرونده اعمالشان را            
در دادگاههاى علنى و منصفانه                

آنگاه دنيا متوجه ميشود     .  ورق زنند 
که مافياى اسالمى دست هر مافيائى    

. را در جهان از پشت بسته است              
 . موفق و پيروز باشيد

 

 گزارش از فيلمی زنده

 کاميار آزادمهر

چند روز پيش که داشتم از مترو               
صادقيه به سمت خيابان می رفتم با        
صحنه ای روبرو شدم که تا به حال        
در کليپ های دو يا سه دقيقه ای                 

ولی فکر       .  موبايل ديده بودم            
نميکردم روزی از نزديک شاهد            

عده ای  !  اين ماجرای درد آور باشم    
از نيروهای انتظامی با باتوم دختر        
جوانی را تنها به خاطر اينکه                     
لباسش مناسب با خواست و                         
ايدئولوژی آنها نبود به شدت کتک         

مردم در حاليکه گه گاهی    . می زدند 
اعتراض می کردند دور محوطه            
جمع شده بودند و چند سرباز راه              
آنها را گرفته و از دخالت آنها                     

اگرچه کسی   .  جلوگيری می کردند    
اين ميان جرات نداشت بيش از اين         
دخالت کند چون می ترسيد که خود        
نيز گرفتار اين نيروهای جنايت               

از خودم می پرسم              .  کار شود    
چگونه می توانم در چنين جامعه             
ای زندگی کنم؟ آيا روزی يک                   
چنين ماجرايی برای من يا نزديکان      
و دوستانم اتفاق نخواهد افتاد؟ اين           
سرکوب علنی مردم تنها در کليپ           
های موبايل نيست بلکه هر روز              

٣٦شماره   
کليپ .   اکتبر داشتند    ١٠بمناسبت   

اما .  جديد هم کار خوبى است              
 که  ،گذشته از ارزشگذارى هنرى    

اينجا قصد وارد شدن به آن را                 
.  جنبه جنبشى آن مهم است      ،نداريم

جنبش آزادى و برابرى هر روز          
در گوشه اى و به زبانى حرف               

خالف "کار بچه هاى              .  ميزند
 ١٣در متن اعتراضات        "  جريان

آذر امسال و اتفاقات بعدى و                    
جنبش همبستگى جهانى با                         
دانشجويان معنى دارد و ارزش            

دوستان .  خود را نشان ميدهد             
عزيز دستتان درد نکند و آرزوى        

 .موفقيت برايتان داريم

 

 ،خسرو دانش عزيز

قسمت اول مطلب شما در نقد                   
مواضع هيئت دائر حزب و در               

عبور از منصور       "دفاع از تز          
دريافت و براى انتشار         "  حکمت

علنى در ستون آزاد سايت حزب          
هرچند در نامه            .  ارسال شد     

ضميمه تاکيد کرده بوديد که                     
مطلب داخلى و جهت اطالع                    

 اما  ،اعضا و کادرهاى حزب است    
از آنجا که ما عالقه اى به داخلى           

 مانند   ،کردن بحث سياسى نداريم      
 آن  ،بقيه مقاالت از اين دست شما       

را براى انتشار در سايت                            
   .  *موفق و پيروز باشيد   .  فرستاديم

  نشريه
 يک دنياى بهتر 

را بخوانيد و به 
دوستانتان توصيه 

! کنيد  
 

با نشريه مکاتبه 
کنيد، سواالت و 

نظراتتان را با ما در 
!ميان بگذاريد  



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

فدراليستها در ايران اسم رمز قوم       
نيروهاى دست ساز   .  پرستان است 

و بى ريشه اجتماعى که در قرن           
بيست و يکم ما را ياد عهد بوق و           
هويت عشيره اى و قومى مى                  

اينها کسانى هستند که            .  اندازند
بدون ارتش آمريکا و حمله به                 

توسط .  ايران دکانشان کساد است     
آمريکا مسلح و حمايت مادى                  

همين امروز نيروهای        .  ميشوند
نظامی خود را دارند، اردوگاه               
های نظامی خود را دارند،                       
انسانها را به عنوان گماشته و                 
برده در اختيار ميگيرند، و                       

 سال را مسلح         17کودکان زير      
ورود به صف اين                  .  ميکنند

نيروهاى قومپرست با تبليغات              
ضد انسانى و نفرت ملى ساده                 
است اما خارج شدن از آن تقريبأ          

در   –مواردى هستند    .  غير ممکن 
که   -صورت لزوم دقيقا نام ميبريم     

فرد براى خروج مجبور به فرار          
. يعنى حق انتخاب ندارد       .  ميشود

 بعدا و روزى        ،اما بعد از فرار       
خيانت به سازمان يا    "تحت عنوان   

اينها !  مجازات خواهد شد     "  خلق
نمونه عشيره هائى هستند که اگر         
دستشان جائى به قدرت برسد،               

. حمام خون راه مى اندازند                      
فدراليسم در يک کالم جوهر                   

 .  ارتجاع زمانه است

                                            

 ! از خودمختارى به فدراليسم

اما اين قوم پرستان روزى                        
. ناسيوناليست و سکوالر بودند            

" سوسياليسم"حتى زمانى ادعاى        
البته نه آنوقت سوسياليست    .  داشتند

آنزمان .  بودند و نه امروز                  
سوسياليسم در دنيا مد بود و اينها          
فکر ميکردند با آويزان شدن به             
سوسياليسم ميتوانند به قدرت                  

اما .  محلى و خود مختارى برسند      
تدريجا خود مختارى و                                
سوسياليسم صورتى شان را کنار        

اينهم .  گذاشتند و فدراليست شدند       
نتيجه اين نبود که فدراليست بودن       
مثال دمکراتيک تر از ادعاى                  

 آمريکا در    ،نه.  خودمختارى است 
دوره جديد با کارت قومى و                     
مذهبى بازى ميکند و همه جاى             
دنيا از اين سر عشيره ها و                        

و موسساتى مثل آمريکن                       
اينترپرايز سرهم شده تا اگر                
روزى حمله اى صورت                       

 اينها در نقش                                 ،گرفت
خودگماردگان مردم اسلحه                 
بدوش راه بيافتند و فردا در                  

مثل عراق و    .  قدرت سهيم شوند   
 . افغانستان

 

اما فدراليسم و قوم پرستى در             
چون دوران  .  ايران ريشه ندارد   

قوم پرستی باز ميگردد به اوائل       
حکومت پهلويها، يعنی دورانی       
که دستگاه و فرهنگ فئوداليسم         
ميرود که چهره اش از سطح              

با سرمايه    .  جامعه پاک گردد       
دارى شدن ايران و سيل هجوم          
مردم از روستا به شهر، که يک       
نتيجه خلع يد از دهقانان و تامين       
نيروى کار مورد نياز بازار                

 جايگزينی فرهنگ توليد            ،بود
صنعتى و دانشگاه و علم به                  
جای مسجد و حوزه علميه، و             

دولت و نياز     –شکل گيرى ملت    
 ناقوس مرگ   ،بازار داخلى واحد  

اين افقها و جنبش هاى مربوطه        
ديگر .  شان را بصدا درآورد          

کسى دنبال خلق و قوم و عشيره        
بقاى آزمايشگاهى    .  اش نيست   

اين جريانات در ايران از يکسو       
مديون عظمت طلبى ايرانى و            
حکومتهاى تبعيض گر مرکزى       
است و از سوى ديگر و                          
مشخصا امروز محصول نظم           

. نوين ارتجاعى جهانى است             
خود اين نيروها نه ربطى به                
اهداف و آمال مردم شهرى و              

 نه   ،مشکالت امروزشان دارند     
 و نه    ،اساسا آن را درک ميکنند      

به اين معنا      .  مسئله شان است     
اين .  اينها تماما ارتجاعى هستند     

جريانات حتى نمايندگان خوبى        
. براى بورژازى بومى نيستند          

چون بورژوازى محلى در هر          
گوشه ايران دستش در سفره               

اينها در    .  اسثمار کارگر است      
طبقه بورژوازى ايران انتگره          

شايد خيلی از شماها از           .  شدند
اين موضوع مطلع باشيد که اگر      
حکومت مرکزی شوينيستی و          
کمکهای غرب به اين جريانات        
نبود، مسلمأ ما نه امروز و نه              
ديروز با چنين پديده ای رو به            

به هر حال با کور         .  رو نبوديم  
شدن دورنماى جنگ اين                       
جريانات تماما در بحران بسر           

 !فدراليسم ضد انسانيست
 رضا تابان

آخوندها و آدمکشهاى طالبانى و              
. غير طالبانى را جلو مى اندازد               

اينها هم فکر کردند وقت اينست که         
شايد اينجا   .  به کمپ آمريکا بروند      
يک شبه      .  به مرادشان برسند           

البته با عظمت        .  فدراليست شدند   
. طلبهاى ايرانى هم معضل داشتند         

آنها از ترس در خطر افتادن                        
هر شب کابوس     "  تماميت ارضى  "

داشتند و قوم پرستان هم تنها بازار          
مظلوميتشان را با سرکوبگرى اينها     

فدراليسم نسخه اى    .  توضيح ميدادند 
است که ناسيوناليستهاى متفرقه               

اما براى    .  دور آن آرامش دارند         
. مردم نسخه جنگ داخلى ميپيچند          

عمده ترين نيروى قوم پرست را              
در ايران حزب دموکرات کردستان      
تشکيل ميدهد که عقايد عقب مانده،        
زن ستيز و ارتجاعی را از دوران          
فئوداليسم و ارباب ساالری محکم          
نگه داشته و آن را تبليغ ميکند تا                
شايد زير سايه امپرياليسم به                        
آرزوی ديرينه خود يعنی قدرت               

پايگاه اصلی اين         .  محلی برسند    
نيروها را هم بنا به نوع خط فکری         
ای که دارند نه قشر روشن فکر و            

 بلکه بازاريان     ،شهری يا کارگران    
و بخش سنتى شهرى و مناطق                   
روستايی که هنوز طرز تفکر قديم         
را دارند دربرميگيرد يا شايد بهتر          

 . باشد که بگوييم دربرميگرفت

 

از ديگر نيروهاى قوم پرست باند            
زحمتکشان است که اخيرا سر پول        
و قدرت دعوايشان شد و انشعاب             

بدون اينکه واقعا اختالفى           .  دادند
در بقيه ايران    .  سياسى داشته باشند   

به فراخور مسائل و ستمهاى                       
:  دسته هائى سرهم کردند          ،موجود

 ،از نوع القاعده اى                   "  بلوچ"
از نوع فاشيست و                    "  آذرى"

 ،"لر" اخير         ،گرگهاى خاکسترى    
. و غيره       "  عرب  "،"ترکمن"

کرد و   "خالصه مردم منتسب به            
 در  ،و غيره "  ترک و بلوچ و عرب     

قومى "  نمايندگان"سالهاى اخير         
بدون اينکه خودشان در              .  يافتند

فدراليسم طرحى      !  جريان باشند     
است که اين فرقه ها و سکت هاى            
ضد جامعه همراه و زير چتر                     
حمايتهاى سياسى و نظامى آمريکا         

٣٦شماره   
بويژه وضعيت عراق و         .  ميبرند

افغانستان ماهيت اين نيروهاى              
مرتجع را براى مردم آنچنان                  
آشکار کرده است که نامشان با              
بى مسئوليتى و مقتدا صدر براى          

جنگ و خانه   .  مردم تداعى ميشود  
خرابی برای مردم عراق برای             
اين نيروی سناريوی سياه روزنه         

فدراليته کردن    .  اميدى باز کرد       
عراق از راه جنگ برای اينها شد        

اما جنگ     .  الگوی کار سياسی        
عراق و کشت و کشتاری که بر             
اثر همين جنگهای قومی و قبيله            
ای شکل گرفت و هنوز ادامه                  
دارد، اين امر را به مردم ايران             
هم ثابت کرد که فدراليسم راه                  
رهايی از ستمگرى و عظمت                 

. طلبى حکومت مرکزی نيست             
مشکل اصلی خود ناسيوناليسم              

چه ناسيوناليسم باتوم بدست     .  است
و چه ناسيوناليسم زير باتوم در              

دومى بدون اولى           .  اپوزيسيون
هويت ندارد و اولى از ترس                    

. دومى به جنايت ادامه ميدهد                  
جنبش .  مردم هر دو را نميخواهند     

آزادى و برابرى بايد به اينها                    
فهمانده باشد که دورانشان بسر              

 . رسيده است

 

 "سوسياليسم"فدراليسم و 

با آغاز فدراليته کردن عراق،                
نوعى سوسياليسم دهقانی و                      
تشريفاتى سر از تخم بيرون آورد        
تا ماهيت ضد اجتماعى خود را             

بخشى از ناسيوناليسم     .  نشان دهد  
 يعنی جرياناتی مانند                         ،کرد

سازمان زحمت کشان از دل                    
کومله بيرون آمد تا ناسيوناليسم را      

اينها .  به سطح فاالنژيسم برساند        
الگوى اوجاالن را براى ايران              
دنبال ميکردند و حتى دست را به         
طرفداران اوجاالن يعنى پژاک            

اين ناسيوناليسم قوم پرست    .  باختند
در اثر شکست و بى افقى دچار              
بحران شد و از درون زحمتکشان       

رفتار .  ايلخانى زاده بيرون زد           
سياسى اينها باهم در اين                              

 چه حزب دمکرات و           ،اختالفات
 در اين جدائيها         ،چه زحمتکشان  
آنها به روى هم         .  شرم آور بود     

باند بازى   .  چاقو و اسلحه کشيدند      
و گانگستريسم که قرار بود                      
روزى عليه مردم و طبقه کارگر          

 اول     ،در کردستان بکار برند             
 متوجه 

  ٢۵صفحه 



٢٣صفحه   يک دنياى بهتر   

محمود صالحى؛ کارگران به 
 ميدان ميايند

درحاليکه نورافکن هاى صنعت         
ژورناليست "حقوق بشر روى              

و زندانى سياسى        "  دگر انديش   
آقاى اکبر گنجى متمرکز شده                  
است، زندانى سياسى محمود                  
صالحى، کارگر مبارز و حق                 
طلب و يکى از رهبران اصلى               
کارگران خباز در کردستان در             
سياهچالهاى رژيم اسالمى در               
شرايط بسيار نامناسب جسمى               

دفاع از محمود            .  اسير است     
صالحى، البته امر آزاديخواهان           

در رسانه  "  گزينشى"نيمه وقت و     
ها و نهادهاى جنبش بين المللى              
ديالوگ تمدنها و حتى سازمانهاى       
چپ خجالتى و مرعوب شده                    
ايران که ميپندارند قدرت تا ابد از        
الى عمامه و بيت آيات عظام و             
برنامه شامگاهى و شبانگاهى بى        

اما .  بى سى بيرون ميايد نيست           
قدرتى به مراتب عظيم تر پا به              
ميدان دفاع از محمود صالحى               

جنبش جهانى طبقه     .  گذاشته است  
از اتحاديه هاى کارگرى       .  کارگر

اروپا و آمريکا و استراليا و                      
. ژاپن، تا کارگران سقز و سنندج         

جمهورى اسالمى با دستگيرى             
محمود صالحى، و محمود                        
صالحى هايى که يکى پس از                  
ديگر از اين پس به ميان ميدان               
مبارزه در ايران پا ميگذارند، کار      

هر .  خود را خراب تر ميکند               
تعرض به رهبران کارگرى در            
ايران با انبوه تر شدن صف                      
اعتراضى مستقل کارگران در              
ايران و رشد جنبش همبستگى بين      
المللى کارگرى پاسخ خواهد                   

اين هم جنبش حقوق بشر        .  گرفت
 .ماست

اعالم نتيجه نهايى آراء         !  است
يک انتخابات بى شک يک                  

است، اما گزارش لحظه     "  خبر"
به لحظه شمارش آراء و اينکه           
در هر لحظه چه کسى جلوست          

اين ديگر   .  ارزش خبرى ندارد    
از جنس قمار و شرطبندى روى      

هيجان .  مسابقه سگدوانى است     
انگيز است اگر شرط بسته                   

اگر .  نيست"  خبر"اما    .  باشيد
شبکه هاى تلويزيونى آمريکا            
صبر کرده بودند تا نتيجه نهايى        
آراء شمارش شده را بعنوان                
يک خبر به مردم بدهد،                          

معلوم ميشد  .  اسکاندالى نشده بود  
راى در فلوريدا نزديک بوده و         

 .بايد بازشمارى شود

 

افتضاح واقعى انتخابات آمريکا،    
افتضاح دائمى و ذاتى اى که               
تمام ديکتاتوريهاى پارلمانى              
بورژوازى در غرب بر آن بنا           
شده است اينست که اين                           
انتخاباتها نه بيانگر تمايالت و           
راى و خواست واقعى مردم                
است، و نه دولتها و مقاماتى که         
از صندوق سر در مياورند                  
نماينده مردم و مجرى تمايالت         

. و ترجيحات آنها هستند                         
انتخابات و دمکراسى پارلمانى        
بطور کلى ابزار کسب                            
مشروعيت براى قدرت سياسى       
و حاکميتى است که در اساس             
از جاى ديگرى نشات ميگيرد و      

. در جاى ديگرى سازمان مييابد      
و در   ..ام.در حاليکه شرکت ب       

يک جلسه کوچک هيات مديره،      
بدون هيچ اعتبار نامه انتخاباتى،     
در پاسخ به نيازهاى سود آورى       

 هزار کارگر انگليسى        ٤٠٠٠٠
را در چند استان بيکار ميکند،           

 محمود صالحى؛ کارگران به ميدان ميايند
 افتضاح کجاست؟: انتخابات آمريکا

 منصور حکمت

 : انتخابات آمريکا

 افتضاح کجاست؟
قفل شدن آراء ال گور و جرج دبليو        
بوش در فلوريدا و کشمکش حقوقى       
و سياسى بر سر شمارش آراء                   
ظاهرا مايه سرشکستگى رسانه ها        
و حتى بعضى سخنگويان                             

برخى .  دموکراسى غربى شده است   
رسانه .  اين را يک افتضاح مينامند      

هاى بخاطر تخمين هاى آمارى                
گمراه کننده و دست بدست کردن             
چندباره فلوريدا ميان دو طرف در         
شب انتخابات به موضع                                 
عذرخواهى و انتقاد از خود افتاده           

برخى ديگر اين را نشان عتيقه       .  اند
بودن سيستم انتخاباتى آمريکا و               

بعضى .  عدم کارآيى اش ميدانند           
اصالت انتخابات را زير سوال                  
ميبرند چون کانديداى حائز اکثريت      

، بخاطر  )گور(آراء در کل آمريکا       
سيستم کالجى ويژه انتخابات آمريکا     
به بوش که راى کمترى آورده                   

 .است خواهد باخت

 

تا آنجا که به رسانه بر ميگردد، اين        
واقعه تاکيدى است بر جعلى بودن          
فرهنگ نوين خبرسازى و خبر                
پردازى که با پيدايش رسانه هاى             
برزگ و تکنولوژى پخش زنده                

کل مقوله  .  وقايع نضج گرفته است     
اکنون .  خبر از معنى تهى شده است     

ديگر اتفاقات حتى قبل از وقوع                
بياد بياوريم   .  خبر محسوب ميشوند    

سه شبانروز روز در زندگى                      
ژورناليست جنگى کريستيان                    
امانپور در سى ان ان را که لحظه            
به لحظه از ساحل تاهيتى خبر                    
ميداد که هنوز نشانى از ناوگان                

مغازه ها و ادارات       !  آمريکا نيست  
باز هستند و هنوز اتفاقى رخ نداده           

٣٦شماره   
چندين شهر بزرگ را به رکود              
ميکشد، و نسلى را به بى                             
امکاناتى، اعتياد، فقر و بى آيندگى     
محکوم ميکند و يک ضربه چند            
صد ميليارد پوندى به قدرت خريد       
مردم ميزند و به هيچکس هم                   
جوابگو نيست، دولت منتخب و            
پارلمان منتخب بر سر ده ميليون          
پوند اضافه و کم کردن بودجه                 

. فالن اداره وارد شور پنجم ميشود     
دولتها در اين نظام انتخابى اند،             

 .اما قدرت سياسى و حاکمين نه

 

. مردم هم اين را فهميده اند                        
افتضاح عيان انتخابات آمريکا اين     
است که رئيس جمهور آتى آمريکا      

 درصد  ٢٢هرکه باشد فقط با راى      
از افراد داراى حق راى در                      

در .  آمريکا به قدرت رسيده است       
اين نظام هيچکس هيچوقت حتى          
بطور فرمال و عددى راى                        

در اين   .  اکثريت مردم را ندارد        
نظام زن نه کانديد ميشود و نه                 

در اين  .  شانس انتخاب شدن دارد     
نظام از پيش براى سياه پوستى که       
خود را کانديد رياست جمهورى           
کند گلوله اى در اداره اى کنار                

در اين نظام همين           .  گذاشته اند   
 ميليون دالر        ٥٠٠راى هم با            

هزينه تبليغات و رشوه خريدارى        
آدم عادى در اين دنياى     .  شده است 

آزاد شانس شرکت در اين                          
در اين نظام      .  انتخابات را ندارد     

هر چهار سال يکبار يکى از                    
 ميليون راى را به صندوق           ١٠٠

مياندازيد تا اجازه دخالت در                   
سرنوشت جامعه را بار ديگر                 
رسما و شرعا به ديگران واگذار          

انتخابات در          .  کرده باشيد         
ديکتاتورى پارلمانى لحظه اعمال      
اراده مردم نيست، لحظه سلب اين       

 .اراده است

 منصور حکمت

 ٢٨انترناسيونال هفتگى شماره 

 نوامبر    ١٧  -  ١٣٧٩ آبان        ٢٧
٢٠٠٠ 

بعد از هشت سال متاسفانه وضعيت تغييرى نکرده و در به همان  .  است٢٠٠٠دو يادداشت زير از نوشته هاى منصور حکمت در سال توضيح؛ 
محمود صالحى براى بار چندم اينبار مريض و با يک کليه و انواع ناراحتى جسمى اسير شکنجه گران رژيم است و تالشى از جانب  . پاشنه ميچرخد

سکوت اينها نشان ميدهد غريزه طبقاتى   . چه براى او و چه براى دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب صورت نميگيرد“ حقوق بشر”طرفداران 
نورى که روى اين انتخابات افتاده و حجم  . نکته دوم مربوط به جار و جنجال انتخابات آمريکا است. شان با ارتجاع تا چه اندازه منطبق است

اين وضعيت را   .  تنها بيان سياهى زمانه ما است که اميد و تغيير را در سيماى ارتجاع بين المللى جستجو ميکند،صفحاتى که براى آن سياه ميشود 
          سردبير.                                                                                                                               کارگر و کمونيسم بايد تغيير دهد



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 آذر ماجدی عزيز

ضمن عرض سالم و خسته                      
نباشيد، اميد است که خوب و                   

راستش .  خوش و سر حال باشيد        
 سال   5-6من حدودا نزديک به            

است از دور کم و بيش از فعاليت         
خيلی .  های شما مطلع هستم               

دوست داشتم که زودتر با شما                
اما از وقتی که بين       .  تماس بگيرم 

شما انشعاب روی داد ترجيح دادم       
که برای يک مدتی به اختالفات            
فکر کنم و بفهمم که واقعيت                      
ماجرا چيست و کمونيسم واقعی           
کدام است، حزب کمونيست                     

 . کارگری يا حکمتيست ها

 

 سال در صفوف کومه     6من حدود   
له، حزب کمونيست ايران،                      

کمونيسم کارگری  .  فعاليت کرده ام  
را بيش از هر جريان ديگری به           
خطوط سياسی کومه له نزديک            

واقعا اول خيلی متاسف          .  ميديدم
شدم که ميان کمونيسم کارگری             

اما بعد از        .  انشعاب روی داد       
گذشت حدود يک سال به اين                   
نتيجه رسيدم که حکمتيست ها                

. کمونيسم کارگری واقعی هستند        
من خيلی متاسف بودم که جريان          
تقوايی عليه حکمتيست ها و                    

 دهه اخير مردم ايران        3رهبران  
و بخصوص کردستان،  بدور از          
هر نوع پرنسيپ کمونيستی و بی         
دليل تبليغات ضد کمونيستی راه           

اشتباهات اين جريان     .  انداخته اند  
... پس از چند سال معلوم شد                   

اگرچه اين جريان شعارهای                   
باز از جريانات       .  انقالبی ميدهد   

ناسيوناليست و سلطنت طلب                  
بهترند، اما اين دليل آن نيست که          
دارند خطوط اصلی منصور                  

من .  حکمت را پيش ميبرند                
شخصا ميتوانم مثل بعضی ها آنها       
را بعنوان چپ سنتی و سازشکار        

دليل آن هم مشخص         .  نام گذارم  

 آريان عزيز

با تشکر بسيار از نامه گرم و              
صميانه تان و پوزش از تاخير           

خوشحالم که اين نامه      .  در پاسخ 
مسائل بسياری در      .  را نوشتيد  

ميان صفوف کمونيسم کارگری       
مطرح است که بايد طرح شود          

اين رد و بدل          .  و پاسخ گيرد      
فکری به حل بسياری مسائل و          
گره های فکری، سياسی و                   
عاطفی که طی اين چند سال                
شکل گرفته است پاسخ ميدهد و        
اجازه ميدهد که مناسبات در               
جنبش کمونيسم کارگری نزديک    

اميد است  .  تر و رفيقانه تر شود     
که رفقای ديگر نيز ترديد ها و           
معضالت و گره گاه های فکری       

. و سياسی شان را مطرح کنند           
 . ما از اين مساله استقبال ميکنيم

 

انشعاب در حزب کمونيست               
کارگری فقط باعث تاسف شما          
نشد، کل جنبش کمونيسم                        
کارگری و کليه دوستداران اين        
جنبش و حزب و انسان های                
آزاديخواه از اين انشعاب                      

اين انشعاب به        .  متاسف شدند   
جنبش کمونيسم کارگری ضربه      
مهمی وارد آورد و قوی ترين و        
ميليتانت ترين حزب چپ و                 

. اپوزيسيون را تضعيف کرد             
اتفاقات پس از انشعاب و رد و            
بدل های نادرست و غيراصولی      
ای که ميان رهبری و کادرهای        
دو حزب درگرفت نيز عمق و           
تاثير اين ضربات را بسيار                  

من بشخصه بسيار     .  افزايش داد  
اگر .  از تمام اين اتفاقات متاثرم       

امکان برگردندان تاريخ وجود         
داشت، دوست داشتم تاريخ را           
به عقب بازگردانم، بشرط آنکه        
ميشد با درک و پختگی و                       
درايت امروز مان به گذشته                

 .برخورد کنيم

 

آنچه که روشن است اختالفات          
سياسی ميان رهبری وجود                  

نقدهايی از نظر سياسی       .  داشت

 نامه به آذر ماجدى پيرامون

 

 انشعاب در حزب کمونيست کارگری

اما من نميتوانم در اين نامه          .  است
 .وقت شما را با توضيح آن بگيرم

 

اما من هميشه فکر ميکردم که                   
شخصيت هايی در کمونيسم                        
کارگری وجود دارند که با بقيه                 
تفاوت هايی دارند، منجمله خود               

من همانموقع   .  شما و علی جوادی      
هم ميخواستم از شما بپرسم که                   

اگر .  اختالف واقعی بر سر چيست      
بياد داشته باشيد، دو سال پيش                    
مطلبی در نقد کورش مدرسی                    
نوشتيد، که گويا کورش آرشيو و             
عکس های منصور حکمت را به            

اگر چه تا مدتی     .  سرقت برده است   
اين مساله برای من زير سوال بود،        
اما تا جايی که من فکر ميکردم                  

برای همين    .  ماجرا اينطور نبوده      
من منصرف شدم که ماجرای                    

اما با   .  انشعاب را از شما بپرسم          
وجود تمام اينها من باز شما را                   

و .  بعنوان کمونيست در نظر داشتم      
اين را برسميت ميشناختم که شما            
چيزهايی را بگوييد و بنويسيد،                 
بخاطر رابطه عاطفی تان با                        

 .منصور حکمت

 

اما .  وفتت تان را زياد گرفتم                   
ميخواهم بگويم که من و خيلی های        
ديگر خوشحال هستيم که مطالب             
شما عزيزان را بر روی سايت                 
های حکمتيست ها می بينيم،                       
همچنين از فراخوان ها و                              

اين نکته     .  اعتراضات مشترکتان    
مثبتی است، حداقل برای شخص             

و فکر ميکنم اين حرکت                  .  من
خوب، بموقع و اصولی شما                        
مرتجعين اسالمی و همچنين                      
ناسيوناليست ها را به تکان انداخته        

اميدوارم که اين همدلی بيش       .  است
 . از پيش تقويت و محکمتر شود

 آريان. با تشکر فراوان

٣٦شماره   

مطرح بود، اما بسط اين اختالفات      
تا حد انشعاب، سياستی بسيار                 

من از    .  اشتباه و نادرست بود           
محتوای نقد سياسی که به تاکتيک        
های طرح شده در آن مقطع داشتم        
دفاع ميکنم، از نقدی که به برخی         
روش های تشکيالتی و تحزب              

مساله بر   .  داشتم نيز دفاع ميکنم       
مساله بر سر         .  سر اين نيست        

. روش پيشبرد اين اختالفات است      
من بر اين نظرم که در انشعاب              
فقط سياست فاکتور تعيين کننده             

سياست در اختالفات                .  نبود
شخصی و روش های تشکيالتی          
ضرب شد و اين فاجعه را بوجود         

بنظر من بيش از اختالفات       .  آورد
سياسی مساله طرح ليدر شيپ در        
ميان رهبری حزب انشقاق ايجاد         

در اينجا قصد تحليل انشعاب     .  کرد
پيش از اين بسيار              .  را ندارم    

درباره آن صحبت کرده ايم و باز         
صرفا .  اينکار را خواهيم کرد            

ميخواستم بطور خالصه نظرم را       
در مورد اين بخش از سوالتان                

 .بگويم

 

اما نکته ای هست که الزم می                 
مساله ای که        .  بينم روشن کنم       

بارها و بارها از جانب رفقای                 
حکمتيست مطرح شده است و                
ظاهرا باعث برخوردن شديد رفقا       

دوست دارم که اين          .  شده است   
آخرين بار باشد که الزم ميشود              
اين نکته را توضيح دهم و                         
اميدوارم که مساله برای رفقا                  

من کورش مدرسی      .  روشن شود  
اين .  را به سرقت متهم نکرده ام          

. اتهام بسيار زشت و زمخت است       
من نوشتم که       .  من چنين نکردم      

کورش مدرسی بدون اجازه از              
منصور حکمت يا من از هارد                
ديسک کامپيوتر منصور حکمت         
که حاوی نه تنها کليه اسناد                        
سياسی، بلکه شخصی و                             
خصوصی او نيز بوده است، کپی       

فقط کافی است که از     .  گرفته است 
ايشان بپرسيم آيا اين يک اتهام                
دروغ است يا واقعيت دارد؟ آنگاه       

مساله شايد             
  ٢۵صفحه 



٢۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 . برای هميشه حل شود

 

اما جدا از اين مساله، کال اينکه ما در                        
شرايطی قرار گرفتيم که چنين مسائلی را              
علنی مطرح کرديم، بسيار تاسف آور و                 

شخصا دوست داشتم که              .  ناگوار است    
. هيچوقت در چنين شرايطی قرار نميگرفتم       

نوشتن آن مطلب بهيچوجه برای من کار                
بويژه از نظر عاطفی و روحی       .  آسانی نبود 

اين مساله   .  بسيار تحت فشار قرار داشتم           
برای خود من بيش از بسياری از رفقا                      

شايد هم بهتر بود    .  ناگوار و تاسف آور است    
اما مساله اديت      .  که هيچگاه نوشته نميشد       

آثار منصور حکمت و انتشار آنها، در                     
شرايطی که او از من خواسته بود اينکار را         
انجام دهم، مرا از نظر روحی و عاطفی در         

. شرايط بسيار سختی قرار داده بود                           
بخصوص که اکنون به بسياری از آن                       
نوشته ها که با شتاب پياده و اديت شده نگاه           
ميکنم و غلط های بسياری را در آن ها                     

 . تشخيص ميدهم، قلبم فشرده ميشود

 

بهرحال اتفاقات بسيار تاسف آوری در اين           
آيا اجتناب ناپذير    .  چند ساله بوقوع پيوست     

اگر رهبری حزب با          .  بود؟ فکر نميکنم      
درايت، پختگی و درک بيشتری از                            
کمونيسم کارگری منصور حکمت با                        
اوضاع روبرو ميشد، ميشد از اين وقايع                

اما بايد شرايط نامساعد    .  ناکوار اجتناب کرد  
روحی، فقدان تجربه و سابقه کل رهبری               
حزب در اتخاذ سياست و تصميم گيری                   
مستقل پيش از مرگ منصور حکمت و تند           
پيچ های سياسی ای که در مقابل ما قرار                 

اشتباه را نميشود      .  داشت در نظر بگيريم        
مساله اينجاست که اشتباه مان را        .  برگرداند

تشخيص دهيم و جسارت و شهامت اذعان            
و با احساس مسئوليت    .  به آن را داشته باشيم    

کمونيستی به تغيير اوضاع و به سوی                      
وحدت صفوف کمونيسم کارگری بعنوان             
يکی از ملزومات پيروزی کمونيسم                          

اميدوارم که اين         .  کارگری پيش برويم        
 . نوشته به مسائل شما پاسخ داده باشد

 

 .*با اميد پيروزی کمونيسم کارگری

دليلش باور اينها به                              
دليلش اين   .  سوسياليسم نيست  

است که عده اى کومله و                  
تاريخش را با سوسياليسم                
شناختند و اين سازمان اين              
کلمه را که سر سوزنى در              
تبليغات و فعاليت و                              

 فقط    ،مواضعش تاثير ندارد       
براى اين نگهداشته تا                         
ناسيوناليستهاى چپ را جذب      
کند و يا جوانان بيخبر شهرى       
را که هنوز کومله را با                     
روايت دوره کمونيستى اش          
در خاطر دارند به صفوف             

اين نوع         .  خود بياورد        
سوسياليسم ارتجاعى و                     
خانخانى درست مانند قوم               
پرستى دورانش گذشته و                

 . متعلق به عهد بوق است

 سوسياليسم يا بربريت

در بی افقی همه جريانات                
سياسی اعم از راست پرو               

 فدراليسم 
 ...ضد انسانيست

کمى آنطرف   .  خودشان شد 
تر در حزب کمونيست                
ايران يک جناح بزرگ              
ناسيوناليست هست که هر       
روز به اينها دست تکان             

چپ راديکال در         .  ميدهد
 بنا  ،حزب کمونيست ايران   

به محدوديتهاى تاريخى             
خود و خويشاوندى اش با          

 قادر نيست در    ،ناسيوناليسم
. مقابل اين جريان بايستد           

داستان همان شد که                       
: منصور حکمت گفت                

کومله ترمينالى شد که هر        
ازچند گاه تعدادى                           
ناسيوناليست از آن بيرون        
ميزنند و به بستر اصلى              

 که امروز              ،ناسيوناليسم
 ،اساسا قوم پرست است            

اگر زحمتکشان      .  ميروند
مهتدى گوشه اى اسمى از        
کلمه سوسياليسم بعنوان             

 ،تشريفات قرار داده است        

٣٦شماره   
غرب و قوم پرستان به عنوان                 

 تنها        ،جرياناتى نژاد پرست              
آلترناتيوى که به عنوان نيروی             
فعال و زنده ميتواند راه حل اين             

 تنها يک         ،درد مردم را بدهد            
حکومت کمونيستی کارگری                 

حکومتى که متضمن               .  است
آزادی، برابری و رفاه تک تک            
افراد جامعه است و اين افق تنها            
از طريق يک انقالب کارگری              

جريانى .  ميتواند متحقق شود            
انترناسيوناليست و انسانگرا که           
قوميت برايش اهميت نداشته و              
تنها احيای حقوق انسانی جامعه            
را در دستور کارش قرار داده و            
بر اساس آن در تمام دنيا حرکت            

جريانی که از دل                      .  ميکند
جنبشهای زنده موجود در جامعه         
از جمله زنان، کارگری،                           

جنبش .  دانشجويی برخواسته است   
قومى و عشيره اى و خلقی                        
دورانش به پايان رسيده و امروز         
تنها در موزه های تاريخی در                 
کنار دوک ريسندگی و با مراقبت         
بسيار متخصصين قابل مشاهده            

! زنده باد انترناسيوناليسم       .  است
 !*زنده باد کمونيسم کارگرى

 

  فوريه١٦در 
!متحدانه براى آزادى دانشجويان و کليه زندانيان سياسى تالش کنيم  

...نامه به آذر ماجدى  



٢٦صفحه   يک دنياى بهتر   

اعتراض کارگران نساجی خوی و 
 کارگران کارخانه الياف کرج

" اويرنجی نيوز  "بنا به گزارش         
صد تن از کارگران اخراجی                   

 ١٥نساجی خوی روز دوشنبه،            
بهمن، در مقابل فرمانداری شهر         
دست به يک تجمع اعتراضی                 

اين کارگران که ماههاست       .  زدند
بيکار شده اند خواهان بازگشت به      

کارگران برای   .  کار خود هستند     
ساعاتی بلوار مقابل فرمانداری را     

رژيم اسالمی       .  مسدود کردند      
بمنظور سرکوب اين اعتراض             
عادالنه کارگران مامورين يگان         

. ويژه خود را به محل اعزام کرد         
نيروهای سرکوب رژيم با ضرب       
و شتم کارگان و تعرض به                        
مردمی پرداختند که در محل                  
تجمع کرده و از اين اعتراض                

 . عکس و فيلم برداری ميکردند

همچنين بنا به گزارش                                 
، کارگران کارخانه              "دسترنج"

الياف در اعتراض به عدم                         
دريافت حقوق و مزايای خود و             
فروش کارخانه دست به يک                  
تجمع اعتراضی در جاده قديم                

کارگران بهانه های      .  کرج زدند  
پوچ کارفرما در مورد سود آور           
نبودن کارخانه را نپذيرفته و                   
برای دريافت حقوق خود دست به       

 . اعتراض زدند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از        
مبارزات کارگران برای پرداخت      
فوری دستمزدهای معوقه و                    
بازگشت به کار کارگران                          

. اخراجی قاطعانه دفاع ميکند               
کارگران در مقابله با سياست                  
اخراج و بيکار سازی سرمايه بايد    
پرچم بيمه بيکاری مکفی را در            

 . تسويه حساب نخواهيم کرد

 

کارفرما که با صف متحد                      
کارگران شاغل و بازنشسته               
مواجه شده بود وعده داد که چند       
روز آينده به خواست کارگران         

 . بازنشسته رسيدگی کند
 ٢٠٠٨ فوريه ۴ –١٣٨۶ بهمن ١۵

 

کارگران الستيک البرز در 
 ماه ۴اعتراض به عدم پرداخت 

حقوق و مزايای خود مجددا 
 !دست به اعتصاب زدند

بنا به گزارش منتشر شده در               
 هزار       ٣،       "دسترنج"سايت       

کارگر الستيک البرز اعتصاب       
. خود را مجددا از سر گرفتند             

اين کارگران با تجمع در                        
محوطه کارخانه اعتصاب خود       

قبال کارفرما    .  را آغاز کردند       
وعده داده بود که حقوق و                      
مزايای کارگران را پرداخت             
خواهد کرد و از اين رو                          
کارگران اعتصاب خود را                  

 .موقتا پايان داده بودند

 

انجمن ضد کارگری اسالمی که       
تالش ميکرد مانع از سر گيری         
مجدد اعتصاب شود، از                        
کارگران خواسته بود که دو                
ساعت به آنها فرصت دهند تا به       
وضع کارگران در مذاکره با              
کارفرما و يکی از نمايندگان               

 . مجلس رسيدگی کنند

 

کارگران اعالم کرده اند که                 
بمنظور دريافت خواسته های            
خود در محل کارخانه تحصن           
خواهند کرد و تهديد کرده اند              
چنانچه ناچار شوند،                                 
اعتراضشان را به خيابانها                  

در حال حاضر     .  خواهند کشاند  
نيروهای انتظامی بمنظور                  
سرکوب اين اعتراض در                     
 . اطراف کارخانه مستقر شده اند

 اعتراضات کارگرى؛
 اعتراض کارگران نساجی خوی و کارگران ،کارگران الستيک البرز

  تجمع اعتراضی کارگران شاهو،کارخانه الياف کرج

اين پرچم اتحاد           .  دست بگيرند     
 . کارگر شاغل و بيکار است

 

اخراج و بيکار سازی و عدم                       
پرداخت حقوق و مزايای کارگران        
يک عرصه تعرض سرمايه به                 

اخراج .  کارگران و معيشت آنهاست   
هيچ .  کارگر بايد غير قانونی شود        

عذر و بهانه ای برای عدم پرداخت        
. و اخراج کارگر قابل قبول نيست          

کارگران مسئول سود آوری                       
نظامی که  .  واحدهای توليدی نيستند  

حتی قادر به پرداخت دستمزدهای         
بخور و نمير کارگران نيست بايد            
در پس يک انقالب کارگری                       

اين تنها راه برای        .  سرنگون شود  
پايان دادن ريشه ای به کليه                          
مصائب گريبانگير کارگران و                 

 . جامعه است
 ١٣٨٦ بهمن ١٦ – ٢٠٠٨ فوريه ٥

 

 تجمع اعتراضی کارگران شاهو

بنا به گزارش فعالين حزب از                    
سنندج، کارگران کارخانه شاهو             

 ١٠ بهمن از ساعت       ١٣روز شنبه    
صبح در محيط کارخانه به خاطر           
عدم پرداخت حقوق معوقه و                       
نپرداختن بن کارگری دست از کار       
کشيدند و تجمعی اعتراضی را                 

 . سازمان دادند

 

کارگران شاهو با تشکيل مجمع                
عمومی خود و انتخاب نماينده با               

. کارفرما به مذاکره نشستند                        
کارفرما وعده داده است که تا چند           
روز آينده مطالبات کارگران                      

 . رسيدگی کنند

 

 تن از کارگران       ٣٢در اين تجمع       
بازنشسته کارخانه شاهو نيز در اين      
تجمع اعتراضی کارگران شرکت          
داشتند و خواستار پرداخت سنوات        

کارگران .  کاری خود شدند                 
بازنشسته اعالم کردند تا زمانيکه           
سنوات کاری ما پرداخت نشود،              

٣٦شماره   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری از        
اعتراض کارگران الستيک البرز      

پيروزی اين   .  قويا حمايت ميکند     
مبارزه منوط به متکی کردن اين          
اعتراض به مجمع عمومی                       
کارگران و به ميدان کشيدن                      
خانواده های کارگری و جلب                 
همبستگی ساير بخشهای کارگری      

. در حمايت از اين اعتراض است       
کارگران تنها زمانيکه متحد و                
متشکل باشند ميتوانند به                             
 .خواستهای برحق خود دست يابند

 

حکومت اسالمی، رژيم سرمايه          
عدم پرداخت     .  در ايران است        

بموقع حقوق و مزايای کارگری           
گوشه ای از شرايط برده واری             
است که نظام سرمايه داری در              

برای .  ايران حاکم کرده است             
خالصی از کليت اين وضعيت              
بايد رژيم اسالمی و نظام سرمايه         

 . داری را نابود کرد

 
 ٢٠٠٨ فوريه ٣ – ١٣٨۶ بهمن ١۴

  ،خبر

 
اعتصاب کاگران الستيک البرز 

 !موقتا پايان يافت

 
ا                ت وق رز م ب يک ال کارگران الست
د روز           ن اعتصاب شان را برای چ

کارفرما وعده داده    .   متوقف کردند 
ات                  ب ال ط ى م د روز آت ن ه در چ ک

د             ن ت ک رداخ ران را پ ارگ . ک
ا                د ام ن ت ازگش ار ب ران سرک ارگ ک
ا                از ب ار ب اعالم کردند اگر اين  ب

د             رو شون ه روب وان ت  ،وعده بى پش
  .اعتصاب را مجددا آغاز ميکنند

*** 



٢٧صفحه   يک دنياى بهتر  ٣٦شماره    

تلويزيون  برای يک دنيای 
 بهتر

 بعد از ظهر ۵ساعات : جمعه
ساعت : يکشنبه بوقت تهران  

در   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠
 تلويزيون کانال يک 

 

ر يک             ت ه ای ب ي رای يک دن ب
اسی است        يطرف    .   برنامه سي ب

دار است     ب ان ست، ج ي ع .   ن داف م
حقيقت، آزادی، برابری، شادی، 

ا  .   رفاه و سعادت انسانها است       م
وری              ه م ک ج رای ي ب
م             ي ن ک ي ارزه م ب ی م . سوسياليست

ن                  ان پخش اي ا روز و زم ف لط
ه                   م ه اطالع ه ا را ب ه ه ام برن
ان             ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد

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 

يک دنياى بهتر  نشريه  
با ! را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد

نشريه مکاتبه کنيد، سواالت و نظراتتان را با 
!ما در ميان بگذاريد  

 آثار 
را منصور حکمت  

!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/ 

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com 

www.for-abetterworld.com 
http://for-abetterworld.blogfa.com 

 !ما کارگران دستگيری دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب را محکوم ميکنيم
 :اتحاديه های کارگری آمريکا 

، اتحاديه کارکنان حرفه ای و مهندسی، اتحاديه کارگران نجاری               )٢۶٢٠لوکال  (اتحاديه کارگران شهرداری     (
، فدراسيون شوراهای کارگران لس آنجلس،        )۶۶٠لوکال  (، اتحاديه بين المللی کارگران خدمات          )٢٠٩لوکال  (

، کنگره سازمانهای   )٣٣٨لوکال  (، اتحاديه کارگران فوالد آمريکا        )۵٠٢لوکال  (اتحاديه کارگان حمل و نقل و         
، اتحاديه   )١٠٢١لوکال   (، فدراسيون معلمين آمريکا           )شعبه لس آنجلس     (صنعتی و فدراسيون کار آمريکا              

، اتحاديه کارگران مواد       )٩۴لوکال   (، اتحاديه کارگران ماشين سازی            )٧٢٨لوکال   (کارکنان سينما و تئاتر         
، اتحاديه  )١٠٨لوکال  (، اتحاديه کارگان متال      )٩٠٠٠لوکال  (، اتحاديه کارگران مخابرات      )٧٧٠لوکال  (غذايی  

لوکال (، اتحاديه کارگران ماشين سازی       )۴٠٩لوکال  (، اتحاديه کارگران نجار     )٢٢٩٧لوکال  (کارگران نساجی   
، اتحاديه  )١٧١٠لوکال  (، اتحاديه کارگران بارانداز     )١١٨۴لوکال  (، اتحاديه کارکنان هتل و رستوران        )١١٨۶

 ،))١١٧٠لوکال (، اتحاديه کارگران ساختمانی )۵٢لوکال (کارگران شستشو 

 : در اين قطعنامه آمده است. خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط فعالين دانشجويی و کارگری شدند

 

 !دانشجويان و کارگران زندانی را آزاد کنيد

ما اتحاديه های کارگری رژيم جمهوری اسالمی را به خاطر نقض حقوق پايه ای و شناخته شده شهروندی و                    -١
 .  دستگيری و زندان و سرکوب فعالين دانشجويی، کارگری و همچنين فعالين حقوق زنان قويا محکوم ميکنيم

ما اتحاديه های کارگری رژيم جمهوری اسالمی را بخاطر سرکوب زنان و جوانان و تحميل حجاب اسالمی                    -٢
ما دستگيری و شکنجه و اذيت و آزار دهها تن از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب را                              .  محکوم ميکنيم 
 . محکوم ميکنيم

 : در اين قطعنامه اين اتحاديه های کارگری اعالم کرده اند که 

ما خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه دانشجويان و کارگران و فعالين حقوق زن دستگير شده در                              -١
 .ماخواهان آزادی فوری تمامی زندانيان سياسی هستيم. ايران هستيم

ما خواستار معالجه و آزادی فوری اين          .  ما نگران جان و سالمت محمود صالحی و منصور اسانلو هستيم                -٢
 . رهبران کارگری هستيم

 . ما خواهان آزادی بی قيد و شرط سياسی، بيان، عقيده، مطبوعات، تجمع و تحزب در ايران هستيم-٣

ما از اعتراضات مردم ايران برای آزادی دانشجويان و کارگران و ساير زندانيان سياسی قويا حمايت                                   -۴
 . ميکنيم

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٦ بهمن ١٥ – ٢٠٠٨ فوريه ٥



٢٨صفحه   يک دنياى بهتر   

بی ثباتی، بی آلترناتيوی، گسترش               
. اختالفات قومی قرار گرفته است               

منابع طبيعی اش موجبی برای کشتار        
رواندا يکی از فجيع     .  و ناآرامی است   

ترين لحظات تاريخ بشری است که             
بيش از يک ميليون نفر در آن                           

 سال از اين     15.  پاکسازی قومی شدند  

هنوز درد آن التيام       .  تراژدی ميگذرد  
اين نابسامانی به بخش         .  نيافته است  

گسترده ای از آفريقا گسترش يافته               
سودان، سومالی، جمهوری          .  است

آفريقای مرکزی، اليبريا، ساحل                   
و اکنون کنيا و چاد نيز به           ...  عاجل  

  .اين ليست اضافه شده اند

 

در اثر اين اغتشاش خونين و جنگ              
خانمان برانداز، بيماری های                          
اپيدميک نيز جان ميليون ها نفر را               

. در خطر جدی قرار داده است                       
بيماری ايدز بيشترين قربانيان خود را      

بيماری ماالريا   .  از اين قاره ميگيرد      
دگر بار بشکل اپيدميک بجان مردم             

سوء تغذيه و فقر و نداری      .  افتاده است 
هر روز هزاران نفر را به کام خود              

 .ميکشد
 

سناريوی سياه در آفريقا محصول نظم      
محصول عدم ثباتی . نوين جهانی است

 

 آفريقا در آتش
جنگ، کشتار، پاکسازی قومی، قحطی، کودکان سرباز،                         
آوارگی، مردمی که تمام زندگيشان را در يک چادر شب                          
پيچانده و بر سرشان گذاشته اند و پای برهنه بسمت يک نقطه                

اينها تصاويری از آفريقا در دو       .  حرکت ميکنند "  امن"نامعلوم  
ياس و استيصال   .  شرمناک است .  دردآور است .  دهه اخير است  

آيا اين سرنوشت     .  را بر ذهن و روح انسان مستولی ميکند                
 آفريقا است؟ 

 

اگر کسی در ادبيات ما به عبارت سناريوی سياه برخورد کرده            
و بفکر فرو رفته که معنای آن چيست، به اين تصاوير از                          
آفريقا نگاهی بياندازد، معنای سناريوی سياه در ذهنش تا ابد                  

 .ثبت خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از   .  يک ماهی است که کنيا به آتش کشيده شده است                        
انتخابات و از صندوق درآمدن رئيس جمهور پيشين، نيروهای           
اپوزيسيون دست به اعتراض زدند و اعالم کردند که تقلب شده            

بالفاصله اعتراض به تقلب در انتخابات به جنگ قومی             .  است
دهات سوزانده شدند، خانه ها ويران گشتند، مزارع به         .  بدل شد 

آتش کشيده شدند، مردمی که از تفنگ و قمه جان سالم بدر                        
آمارها از بيش از      .  برده بودند، گريان و هراسان آواره شدند           

. جنگ هنوز آرام نشده است         .   نفر کشته خبر ميدهند         1000
هزاران نفر آواره شده اند، زندگيشان در آتش سوخته است،                   

مذاکرات .  صدها کودک پدر و مادر خود را از دست داده اند                
نتيجه اش هر چه باشد، يک حقيقت تلخ را درباره اين خطه                      

آفريقا پس از پايان جنگ سرد، روی آتش فشان            :  آشکار ميکند 

٣٦شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 ،ستون آخر
 آذر ماجدى

است که نظم نوين و دنيای يک ابر                    
. قدرتی پس از جنگ سرد آفريده است           

ناسيوناليسم و قوم پرستی که در اثر                 
نظم نوين بجان دنيا افتاد و از آسيا تا                  
اروپا و آفريقا ميليون ها نفر را قربانی           
کرد، در آفريقا به يک واقعيت زندگی             

فساد و ارتشاء، ايل . مردم بدل شده است

خان های مذهبی و قومی خواب خوش           
معادن الماس،   .  را از مردم ربوده اند         

طال يا نفت به برده گاه های قرن بيست           
 . و يک بدل شده اند

 

در يک نگاه تغيير اوضاع ناممکن                   
راه حل آفريقا فقط در            .  بنظر ميرسد  
بايد اوضاع جهانی تغيير      .  آفريقا نيست 

بايد بتوان نظم نوين جهانی را                 .  کند
شکست داد، اسالم سياسی را حاشيه ای        
کرد،  پرچم سکوالريزم را به اهتزاز             

اينها تالش هايی برای بهبود          .  درآورد
اما پاسخ واقعی و نهايی        .  اوضاع است 

به اينهمه کشتار و تعصب و عقب                       
ماندگی، به اين ويرانی و نابسامانی                  

همان پاسخ قديمی که      .  سوسياليسم است 
پس از جنگ سرد مرگش را اعالم                    

امروز در ميان آتش جنگ                 .  کردند
قومی و مذهبی و بردگاه های معادن                
الماس سوسياليسم بيش از هميشه                       

 .* مبرميت اش بر بشريت عيان ميشود

 شکنجه رفقا پيران، کريمی زاده، حبيبی و گرايلو برای گرفتن مصاحبه تلويزيونی 
و طبق آخرين اخباری که به دست ما رسيده اند، رفقا بهروز کريمی زاده، سعيد حبيبی، پيمان پيران و مهدی گرايلو زير فشار شديد جسمی، شکنجه                               

نيروهای امنيتی حکومت با اين     .  هدف نيروهای حکومت گرفتن مصاحبه های تلويزيونی از اين رفقا ميباشد           .  فشار روحی در زندان اوين بسر ميبرند      
نه خود آنها و نه هيچ کسی در ايران باوری به             .  اقدام خود تنها برگ ديگری بر رسوايی روشهايشان در مبارزه با آزادی و برابری را ثبت کرده اند                     

  . اين شوهای تلويزيونی کثيفشان ندارد

 ١٣٨۶بهمن  ١٣ ،به نقل از سايت آزای برابری


